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דיני עבודהחישובי� פיננ�י�טל:03-5680888 | פק�:03-5680899 כלי� משפטיי� הדרכותפנ�יה וגמלמי�וי

ימי א‘ 14.2+21.2+28.2  
16:30 - 14:00

הפסקה15:15 - 15:30

שאלות ותשובות16:15 - 16:30

הגבייה הלכה מעשה (המשך)15:30 - 16:15

הגבייה הלכה מעשה 15:00 - 14:00 21.2מפגש 2 יום א‘

סוגיות והיבטים משפטיים עדכניים 15:00 - 14:00 14.2מפגש 1 יום א‘

מרצה: עו"ד עופר חן, שותף בכיר במשרד עו"ד חן פישר

סוגיות והיבטים משפטיים לנוכח חוקים, תקנות ופסיקה 
אחרונה של בתי המשפט העדכניים ביותר בישראל.

שאלות ותשובות 15:15 - 15:00

תכנים וגבייה שוטפת 16:15 - 15:15

מרצה: בועז נחמד, יועץ ארגוני ומנחה סדנאות

מרצה: בועז נחמד, יועץ ארגוני ומנחה סדנאות

תכנים, פתיחת לקוח חדש, דגשים בעבודה עם לקוח חדש, גבייה שוטפת - יסודות, העברה 
לטיפול משפטי שלבי הטרום העברה לטיפול עורך דין וטיפים ליישום לשבוע הבא.

גבייה טלפונית ופרונטאלית מלקוחות חייבים, ניהול משא ומתן מול חייבים - מבואות, התמודדות 
למול חייבים בעייתיים, התנגדויות לתשלום של חייבים קטנים, בינוניים, גדולים פרטיים ועסקיים וממשלתיים. 

הפסקה15:15 - 15:30

שאלות ותשובות16:15 - 16:30

סיכום שני המפגשים הראשונים, טכניקות גבייה מתקדמות... (המשך)15:30 - 16:15

סיכום שני המפגשים הראשונים, טכניקות גבייה מתקדמות, ניהול משא ומתן למול לקוחות חייבים 15:00 - 14:00 28.2מפגש 3 יום א‘

מרצה: בועז נחמד, יועץ ארגוני ומנחה סדנאות

מהתיאוריה לפרקטיקה של הגבייה, טיפים לסיכום היום וסיכום למחר בבוקר – איך גובים טוב יותר.

שאלות ותשובות 16:30 - 16:15

להרים את הכסף שברצפה

  הדרכת ZOOM מקצועית ומעשית3 מפגשים!

סדנת גבייה מלקוחות חייבים וסודות וטכניקות לגבייה יעילה



שלח הזמנתך במייל: conferences@hashavim.co.il או פקסס ל: 03-5680889 

שם המזמין:

שם החברה:

טלפון:

דוא“ל:

אופן התשלום (נא לסמן x במקום המתאים)

     חיוב באמצעות כרטיס אשראי: פרטים ימסרו טלפונית 

ת“ז:                                          

     המחאה על סך                                       ש״ח תשלח בדואר

     ברצוני לקבל חשבונית לפני הפקת המחאה, סכום לחיוב                     ש׳׳ח

     ברצוני לקבל עדכונים, מבצעים והטבות מחברת חשבים ה.פ.ס

משתתף:

תפקיד:

ח.פ/עוסק מורשה:

www.hashavim.co.il
מכללת
03-5680880חשבי� טלפון ישיר:

הבטחת המקום מותנית בתשלום לפני תחילת ההרצאות

+  מע"מ₪690 

מטרתו של כל ארגון הינה ריווחיות 
ושגשוג, תוך גבייה יעילה של התשלומים. 

בחברות ובארגונים רבים, מערכת הגבייה מהווה 
את הבסיס האמיתי והמרכזי לתזרים המזומנים של החברה, 

המאפשר את קיומה והמשך פעילותה העסקית.

להרים את הכסף שברצפה

  הדרכת ZOOM מקצועית ומעשית3 מפגשים!

סדנת גבייה מלקוחות חייבים וסודות וטכניקות לגבייה יעילה

14/2+21/2+28/216:30-14:00 ימי ראשון

בועז נחמד, 
יועץ ארגוני ומנחה סדנאות, 

מחבר הספרים: 
הצ'ק בדואר, 
תורת הגבייה 

מו"מחה משא ומתן

עו"ד עופר חן
שותף בכיר במשרד עו"ד חן פישר

תכנים, פתיחת לקוח חדש, דגשים בעבודה עם לקוח חדש, גבייה שוטפת ועוד

הגבייה הלכה מעשה, גבייה טלפונית ופרונטאלית מלקוחות חייבים, 
ניהול משא ומתן מול חייבים ועוד

סוגיות והיבטים משפטיים בהליכי הגביה לנוכח 
השינויים בדין ובפסיקה העדכנית

נושאיםמרצים

טכניקות גבייה מתקדמות, ניהול משא ומתן למול לקוחות חייבים
 - מהתיאוריה לפרקטיקה של הגבייה ועוד


