קורס מנהלי כספים
מפגש 1

יום ב‘ 2.11

18:00 - 16:00

מועד פתיחת ההשתלמות :יום ב‘ 20:30 - 16:00 | 2.11.2020 -

מרצה :רו"ח בני שחר

כיצד לנהל כספים בארגון שלכם באופן המיטבי והיעיל ביותר?

• ניהול כספים בארגון • זיהוי אתגרים והכנת תשתית להתמודדות • מקורות לגיוס אשראי

20:30 - 18:00

תקציב ,גבייה ומה שביניהם

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

מפגש 2

יום ב‘ 9.11

מרצה :רו"ח בני שחר

20:30 - 18:00

תקציב ,גבייה ומה שביניהם )המשך(

20:30 - 18:00

תמחיר ככלי חשוב וקריטי להצלחת הארגון

מפגש 3

יום ב‘ 16.11

18:00 - 16:00

חשיפות של נושאי משרה | מרצה :עו"ד אורי גולדמן

• חשיפות של נושאי משרה בכלל ובפרט התייחסות לחוק איסור הלבנת הון • חשיפות נושאי משרה לעברות מס

20:30 - 18:00

מפגש 4

בנקאות  -ניהול אפקטיבי של אמות מידה פיננסיות של הבנקים )קובננטים( | מרצה :עו"ד רועי וינברגר

יום ב‘ 23.11

18:00 - 16:00

מיזוגים ורכישות  -ההיבט הפיננסי | מרצה :רו"ח בנציון ישראל

• היבטים פיננסים • הכוונה להצלחה • ניהול משא ומתן מסחרי

20:30 - 18:00

מיזוגים ורכישות  -ההיבט המשפטי | מרצה :עו"ד אדיר זאבי

• היבטים משפטיים • הכוונה להצלחה • ניהול משא ומתן משפטי

מפגש 5

יום ב‘ 30.11

מרצה :רו"ח אפי לבקוביץ‘

20:30 - 18:00

ניהול אפקטיבי של המיסים בארגון ותכנוני מס בתאגידים

20:30 - 18:00

ביקורת פנימית  -מניעת גניבות  /מעילות והונאות

מפגש 6

יום ב‘ 7.12

18:00 - 16:00

ניהול צוות עובדים | מרצה :גליה אלמליך הרמן

• ניהולי עובדי מחלקת כספים ,עבודת צוות אפקטיבות ,גיוס ,הנעה ויצירת מוטיבציה.

20:30 - 18:00

חבילות דיווח לסמנכ"ל הכספים | מרצה :רו"ח בני שחר

חשבימ ה.פ ..מידע עקי בע“מ
יד חרוצימ  12ת“א 6770005
טל | 03-5680888:פק03-5680899:

חישובימ פיננימ

מיוי

כלימ משפטיימ

דיני עבודה

פניה וגמל

הדרכות

6
שי
מפג ם

מנהל אקדמי  -רו“ח אפי פרץ לבקוביץ‘ ומנהל מקצועי  -רו“ח בני שחר.

קורס מנהלי כספים

מועד פתיחת הקורס:
יום שני 20:30-16:00 2.11.2020

מכללת אורין שפלטר,
יגאל אלון  ,123תל-אביב

קורס מקצועי של  6מפגשים המוקדש כולו למנהלי כספים.
מיטב אנשי מקצוע ומומחים בתחום הכספים מרכזים עבורכם
את הנושאים הכי חשובים וחמים בתחום הכספים ,המיסוי  ,משפטים וניהול.
מרצים

נושאים
• ניהול כספים בארגון • זיהוי אתגרים והכנת תשתית להתמודדות

רו"ח בני שחר

• חשיפות של נושאי משרה בכלל ובפרט התייחסות לחוק איסור הלבנת הון

עו"ד אורי גולדמן

ניהול אמות מידה פיננסיות )קובוננטים(

עו"ד רועי וינברגר

מיזוגים ורכישות  -ההיבט הפיננסי

רו"ח בנציון ישראל

מיזוגים ורכישות  -ההיבט המשפטי

עו"ד אדיר זאבי

ניהול אפקטיבי של המיסים בארגון ותכנוני מס בתאגידים

רו"ח אפי לבקוביץ‘

מניעת גניבות ומעילות

רו"ח אפי לבקוביץ‘

סמנכ“ל הכספים בכובע מנהל משאבי אנוש

גליה אלמליך הרמן

*הסילבוס המלא והמפורט של הקורס מופיע בדף הבא

3500

 + ₪מע"מ

 5%הנחה
ללקוחות
חשבים!

• 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  ₪ 250בתוספת מע״מ!( • הסדנא כוללת דפי תרגול ודפי עזר .המחיר כולל כיבוד ,ארוחת צהריים ,ארוחת "גלאט" בתוספת תשלום ובהודעה מראש.

שלח הזמנתך במייל conferences@hashavim.co.il :או פקסס ל03-5680889 :
אופן התשלום )נא לסמן  xבמקום המתאים(

שם המזמין:
שם החברה:
טלפון:

חיוב באמצעות כרטיס אשראי :פרטים ימסרו טלפונית
ת“ז:

דוא“ל:

המחאה על סך

משתתף:

ברצוני לקבל חשבונית לפני הפקת המחאה ,סכום לחיוב

תפקיד:

מעוניין למימוש במסגרת מנוי הדרכות

ח.פ/עוסק מורשה:

מכללת

חשבימ

ש״ח תשלח בדואר

טלפון ישיר03-5680880 :

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

www.hashavim.co.il

ש׳׳ח

