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יום עיון בנושא

מלון קרלטון 
אליעזר פרי 10,

תל אביב

יום שני  
20.1.2020

 16:00-09:00

 

סדנה בנושא
הוראות ניהול ספרים

• הבטחת המקום מותנית בתשלום לפני תחילת הסדנה • תנאי התשלום: שוטף +30 ! • הודעה על ביטול השתתפות יש להעביר בהודעה בכתב בלבד
(עד חמישה ימי עסקים טרם פתיחת הסדנה, לאחר מכן הנרשם יחויב בדמי ביטול של 250 ₪ בתוספת מע״מ!) • הסדנא כוללת דפי תרגול ודפי עזר.

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

+  מע"מ₪790 
5% הנחה 
ללקוחות 
חשבים!

03-5680880

סדנה אשר מוקדשת כולה להתנהלות נכונה בסבך 
ההוראות לניהול ספרים ומסמכים ממוחשבים, 

עמידה בביקורות ספרי העסק, הליכים מול פקיד 
השומה בפסילת ספרים ואי רישום תקבול.

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

     מעוניין למימוש במסגרת מנוי הדרכות

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

משתתף:

תפקיד:

ח.פ/עוסק מורשה:

מרציםנושאים

ניהול ספרי חשבונות  במערכת ממוחשבת  – חתימה מאובטחת, 
מסמכים ממוחשבים, מסופונים, אינטרנט 

רו"ח שלמה הרריספרי חשבונות, סוגי חשבוניות, מתן הקלות ומועדי רישום 

רו"ח שלמה הררי

עו"ד משה גבעפסילת ספרים – חובות, זכויות ופרקטיקה של התנהלות

רו"ח סיגי שניידרביטול עסקאות וחובות אבודים



 

 

 
 סילבוס

 ניהול ספריםהוראות סדנת 
 , מלון קרלטון תל אביב 16:00 –  09:00בין השעות   20/1/2020 שני  יום

 

 דורית פינץ, מנהלת מכללת חשבים   –דברי פתיחה     09:15 - 09:00

 ספרי חשבונות, סוגי חשבוניות, מתן הקלות ומועדי רישום   10:30   –  09:15
 

מועדי רישום, שוברי קבלה.   וחוץ, ספרי חשבונות, סרט קופה רושמת, ספר פדיון יומי,תיעוד פנים 
תעודת משלוח, חשבונית עסקה, חשבונית מס, חשבונית מרכזת, רשימת יתרות לקוחות וספקים,  

 מרצה: רו"ח שלמה הררי  בקשה להקלה בניהול ספרים. 

 הפסקה   11:00  –  10:30

 חתימה מאובטחת,   –  במערכת ממוחשבת  ניהול ספרי חשבונות    12:00 - 11:00
   מסופונים, אינטרנט ממוחשבים,  מסמכים                         
 

 נוהלי רישום ושמירת מסמכים; שליחת מסמכים; הוראות ניהול מסמכים ממוחשבים;  
 .העברת חשבוניות במייל; חתימה מאובטחת, מסופונים, אינטרנט

   מה הררימרצה: רו"ח של

 חובות, זכויות ופרקטיקה של התנהלות   – פסילת ספרים   13:30 –  12:00
 

ביקורת מפתיעה וביקורת    ,אחריות שלוחית לעובדים שכירים   ,החובה החוקית לניהול ספרים 
פסילה בגין אי רישום   ,פסילה בגין ליקוי מהותי  ; סוגי קודים, ומשמעותם,  זכויות וחובות :  מתוכננת

 מרצה: עו"ד משה גבע .  סנקציות ודרכי ערעור על פסילה  תקבול, 

 הפסקה   13:45  –  13:30

 ביטול עסקאות וחובות אבודים    14:45 –  13:45
 הודעות זיכוי והודעות חיוב בביטול עסקאות או שינוי תנאי עסקה. חובות אבודים ותיעודם. 

 סיגי שניידר  ח ו"רמרצה: 

 עשירה  צהרייםארוחת   15:45 –  14:45

 

 דברו איתנו, 
 : אנחנו זמינים עבורכם לכל שאלה

03-5680880 
 צוות המכללה 


