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

17:00 - 21:30מועד פתיחת ההשתלמות:קורס מנהלי כספים יום ה‘ - 14.10  

19:00 - 17:00

• ניהול כספים בארגון  • זיהוי אתגרים והכנת תשתית להתמודדות

• התקציב ובקרתו  • תזרים מזומנים וגבייה • הון חוזר • הכנתם וניהול קשרי הגומלין ביניהם

14.10מפגש 1 יום ה‘

כיצד לנהל כספים בארגון שלכם באופן המיטבי והיעיל ביותר?

תקציב, גבייה ומה שביניהם19:30 - 21:30

מרצה: רו"ח בני שחר

19:00 - 17:00

• היבטים פיננסים  • הכוונה להצלחה  • ניהול משא ומתן מסחרי

• סוגי אשראי, מקורות לגיוס והתאמת האשראי לצרכי העסק

4.11מפגש 4 יום ה‘

מיזוגים ורכישות - ההיבט הפיננסי

19:00 - 17:00

• כיצד תזהו משבר עסקי מתקרב? בעיות בתזרים מזומנים? יכולת של העסק להמשיך כעסק חי? ועוד.

28.10מפגש 3 יום ה‘

אורות אדומים וסימני אזהרה בדוחות הכספיים

21:30 - 19:30

|  מרצה: פרופ‘ ורו"ח הדס גלנדר

|  מרצה: רו"ח בן ציון ישראל

21:30 - 19:30

• היבטים משפטיים  • הכוונה להצלחה  • ניהול משא ומתן משפטי

|  מרצה: עו"ד אדיר זאבימיזוגים ורכישות - ההיבט המשפטי

18.11מפגש 6 יום ה‘

21:00 - 17:00

21:30 - 21:00

|  מרצה: פני קימלמן  – משנה למנכ"ל וסמנכ"ל משאבי אנוש ופיתוח עסקי בקבוצת אוסםזיהוי אתגרים והכנת תשתית להתמודדות

|  מרצה: רו"ח בני שחר

21.10מפגש 2 יום ה‘

תמחיר ככלי חשוב וקריטי להצלחת הארגון19:30 - 21:30

תקציב, גבייה ומה שביניהם (המשך)17:00 - 19:00

מרצה: רו"ח בני שחר

11.11מפגש 5 יום ה‘

מקורות לגיוס אשראי  בפירמה |   מרצה: רו"ח ומשפטן שי סטרשנוב17:00 - 19:00

|  מרצה: רו"ח יניב בוכניקביקורת חקירתית – מניעה ואיתור של מעילות והונאות

|  מרצה: רו"ח אפי לבקוביץ‘ניהול אפקטיבי של המיסים בארגון ותכנוני מס בתאגידים19:30 - 21:30

חבילת הדיווח למנהל הכספים

לבחירתכם, פרונטלי או זום



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

+  מע"מ₪3500 
5% הנחה 
ללקוחות 
חשבים!

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:

מרציםנושאים

אורות אדומים וסימני אזהרה בדוחות הכספיים

פני קימלמן• ניהול כספים בארגון  • זיהוי אתגרים והכנת תשתית להתמודדות 

פרופ‘ ורו"ח הדס גלנדר

רו"ח ומשפטן שי סטרשנובמקורות לגיוס אשראי

רו"ח בן ציון ישראלמיזוגים ורכישות - ההיבט הפיננסי

עו"ד אדיר זאבימיזוגים ורכישות - ההיבט המשפטי

רו"ח אפי לבקוביץ‘ניהול אפקטיבי של המיסים בארגון ותכנוני מס בתאגידים 

רו"ח יניב בוכניק

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

• 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. המחיר כולל כיבוד, ארוחת צהריים, ארוחת "גלאט" בתוספת תשלום ובהודעה מראש.

ביקורת חקירתית – מניעה ואיתור של מעילות והונאות

קורס מנהלי כספים
קורס מקצועי  המוקדש כולו למנהלי כספים - מיטב אנשי מקצוע ומומחים

בתחום הכספים מרכזים עבורכם את הנושאים הכי חשובים וחמים 
בתחום הכספים, המיסוי, משפטים וניהול.

מנהל אקדמי: רו"ח אפי פרץ לבקוביץ‘  |  מנהל מקצועי: רו"ח בני שחר

מפגשים
6

רו"ח בני שחר חבילת הדיווח למנהל הכספים

לבחירתכם, פרונטלי או זום

מכללת אורין שפלטר
יגאל אלון 123

תל אביב

יום חמישי  
14.10.2021

 21:30-17:00

 

  הדרכת ZOOMאו
מקצועית


