
03-5680889 פקס 03-5680880 טלפון hashavim.co.il
ידע, תובנות, טכנולוגיה

קו מנחה

שלחו הזמנתכם למייל: conferences@hashavim.co.il או פקססו ל: 03-5680889

שם המזמין: ___________________________________________

שם החברה: ___________________________________________

טלפון: _________________________________________________

דוא“ל: _________________________________________________

משתתף: ______________________________________________

תפקיד: _______________________________________________

ח.פ/עוסק מורשה: ___________________________________

אופן התשלום )נא לסמן X במקום המתאים(

  חיוב באמצעות כרטיס אשראי: פרטים ימסרו טלפונית

ת“ז: ________________________________________________

  המחאה על סך ___________________________________ ₪ תשלח בדואר

  ברצוני לקבל חשבונית לפני הפקת המחאה, סכום לחיוב ________________________________________ ₪

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

*יתכנו שינויים בתכנים חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ, רחוב יד חרוצים 12, ת"א, 6770005

הבטחת המקום מותנית בתשלום לפני תחילת ההרצאות
• הבטחת המקום מותנית בתשלום לפני תחילת ההשתלמות • תנאי התשלום: שוטף 30+ ! • הודעה על ביטול השתתפות יש להעביר בהודעה בכתב בלבד

)עד חמישה ימי עסקים טרם פתיחת ההשתלמות, לאחר מכן הנרשם יחויב בדמי ביטול של 250 ₪ בתוספת מע״מ!( • ההשתלמות כוללת חומר עזר.

₪ + מע"מ 5% הנחה650
ללקוחות חשבים

20/6/2022 בין השעות 09:00 - 15:45
סדנת ניהול ספרים
אורנים 1, גבעת שמואל    קומה 2 אל סירקולו מרכז כנסים והרצאות

קורס
פרונטלי

09:15 - 09:00
דברי פתיחה

דורית פינץ, מנהלת מכללת חשבים

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

תיעוד פנים וחוץ, ספרי חשבונות, סרט קופה רושמת,
ספר פדיון יומי, מועדי רישום, שוברי קבלה. תעודת משלוח, 

חשבונית עסקה, חשבונית מס, חשבונית מרכזת, רשימת 
יתרות לקוחות וספקים, בקשה להקלה בניהול ספרים

מרצה: רו"ח שלמה הררי

11:00 - 10:30
הפסקה

12:00 - 11:00
ניהול ספרי חשבונות  במערכת ממוחשבת - חתימה 

מאובטחת, מסמכים ממוחשבים, מסופונים, אינטרנט 
נוהלי רישום ושמירת מסמכים, שליחת מסמכי,

הוראות ניהול מסמכים ממוחשבים: העברת חשבוניות במייל,
חתימה מאובטחת, מסופונים, אינטרנט

מרצה: רו"ח שלמה הררי 

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

החובה החוקית לניהול ספרים, אחריות שלוחית לעובדים 
שכירים, ביקורת מפתיעה וביקורת מתוכננת: זכויות וחובות;

סוגי קודים, ומשמעותם, פסילה בגין ליקוי מהותי,
פסילה בגין אי רישום תקבול, סנקציות ודרכי ערעור על פסילה

מרצה: עו"ד משה גבע

13.45 - 13:30
הפסקה

14:45 - 13:45
ביטול עסקאות וחובות אבודים

הודעות זיכוי והודעות חיוב בביטול עסקאות
או שינוי תנאי עסקה. חובות אבודים ותיעודם

מרצה: עו"ד קובי כהן

15:45 - 14:45
ארוחת צהריים

סדנת ניהול המוקדשת כולה להתנהלות נכונה בסבך ההוראות לניהול ספרים ומסמכים ממוחשבים, 
עמידה בביקורות ספרי העסק, הליכים מול פקיד השומה בפסילת ספרים ואי רישום תקבול

 זכויות וחובת בעל עסק בביקורות ספרי חשבונות  ייצוג נכון בפני פקיד השומה
 פסילת ספרים  ניהול ספרי חשבונות ממוחשבים  מסמכים ממוחשבים

אי עמידה בהוראות ניהול ספרים מהווה עילה לפסילת ספרי החשבונות ועל כן חשוב מאד להתעדכן!
קהל היעד: חשבים, מנהלי כספים, רואי חשבון, יועצי מס, מנהלי חשבונות ובעלי עסקים!


