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כניסה לעולמו של החשב בפיר
בפירמה 2018
השתלמות לימודי תעודה בנושא:

כניסה לעולמו של החשב
בפירמה 2018
מועד ההשתלמות8.10.18 - 24.12.18 :

חברות וחברים יקרים,
במסגרת תוכנית הלימודים של המכון להשתלמויות ולימודי תעודה בשיתוף המועדון הפיננסי ,מוצע בזאת
לחברים קורס לימודי תעודה בנושא "כניסה לעולמו של החשב בפירמה ."2018
הקורס יעסוק בנושאים פרקטיים והקניית ארגז כלים לחשב המתחיל בנושאים שאינם נלמדים במסגרות
אחרות ,תוך מתן דגש על הפן העיסקי ,המעשי והמקצועי של החשב בפירמה.
הקורס יפתח ביום ב' ,8.10.18 ,ויתקיים על פי הלו"ז המצויין בתוכנית ,בבית הלשכה ,אודיטוריום תמר ,רח'
מונטפיורי  1תל-אביב (יש לשים לב ללוח הזמנים המצ"ב).
למסיימי הקורס תוענק תעודת גמר ,כפוף להשתתפות ב 8-מפגשים לפחות מתוך  10מפגשים.
בקורס יחולק חומר מקצועי.
הקורס יועבר לרואי חשבון חברי לשכה ולמשתתפים חיצוניים.
לרואי חשבון חברי לשכה תינתן הנחה בשיעור של  50%בדמי ההשתתפות.
מספר המקומות מוגבל ולפיכך מומלץ להירשם לקורס מוקדם ככל האפשר (אין הרשמה טלפונית).
מידע אודות הקורס מצורף בחוברת זו.
ברצוני להודות למרכזת האקדמית :גב' אלינה פרנקל-רונן ,רו"ח  -סגנית נשיאה ויו"ר פורום מנכ"לים ,מנהלי
כספים וחשבים על הריכוז האקדמי ותרומתה הרבה לקורס.

בכבוד רב,
איריס שטרק ,רו"ח
נשיאת הלשכה
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לוגו חדש!!!

השתלמות לימודי תעודה בנושא:
"כניסה לעולמו של החשב בפירמה "2018
ריכוז אקדמי :גב' אלינה פרנקל-רונן ,רו"ח  -סגנית נשיאה ויו"ר פורום מנכ"לים ,מנהלי כספים
וחשבים
מטרת הקורס :מטרתו של הקורס ,הקניית ידע רלוונטי לתפקידו של החשב באירגונים הלכה למעשה.
הקורס מהווה השתלמות למקצוע החשב במגזר העסקי ומעניק ידע רב כמו גם טכניקות עבודה שוטפות אשר
יאפשרו לעוסקים בתחום להשיג רמה מקצועית ומיומנות אישית גבוהה העשויה לתרום רבות לכל ארגון עסקי.
מתכונת הקורס		:
 10מפגשים שבועיים  x 2י"ס כ"א ובסה"כ  40שעות אקדמאיות.
המפגש השבועי ייערך בשעות אחה"צ ,בבית הלשכה ,אודיטוריום תמר ,רח' מונטפיורי  ,1ת"א
(יש לשים לב ללוח הזמנים המצ"ב).
בהתאם לתכנית משתלם מצטיין ,כל מפגש בקורס יזכה את המשתתף ב 3-נקודות.
תעודה			:
למסיימי הקורס תוענק תעודת גמר מטעם המכון להשתלמויות ולימודי תעודה של לשכת רואי חשבון בישראל,
כפוף להשתתפות ב 8-מפגשים לפחות מתוך  10מפגשים .הזכאות לתעודה מותנית בנוכחות של  80%לפחות
מתוך המפגשים בהם נערך הקורס.
על המשתתף בקורס להקפיד להירשם בדוח הנוכחות שבעמדת נציג הלשכה.
אי רישום הנוכחות ייחשב להיעדרות.
הרשמה:
המעוניינים להצטרף לקורס ,מתבקשים למלא את טופס ההרשמה שנמצא בסוף החוברת ולשלחו בהקדם בצרוף
המחאות ,באמצעות הדואר למשרדי הלשכה ,רח' מונטפיורי  ,1קומה  ,3תל-אביב .6525201 ,ניתן לשלם גם
באמצעות כרטיס אשראי במשלוח הטופס לפקס מס'  03-5116695או למייל matana@icpas.org.il
(לא תתאפשר הרשמה טלפונית).
מועד פתיחת הקורס:
יום ב' 8.10.18 ,בשעה  ,17:00התכנסות ורישום משעה .16:30
דמי השתתפות:
חבר לשכה  1400 -ש"ח ,לא חבר לשכה  2800 -ש"ח.
ניתן לשלם ב 4-תשלומים שווים ל 5-בכל חודש החל מחודש אוקטובר .2018
דמי ביטול:
הודעות על ביטול השתתפות תתקבלנה בכתב עד לתאריך .4.10.18
החל מתאריך  5.10.18ועד למועד פתיחת הקורס יחוייב החבר ב 50%-מהתשלום הכולל של הקורס.
לאחר מועד פתיחת הקורס יחוייב החבר בתשלום מלא.
בהפסקה יוגש כיבוד.
חניה בתעריף מוזל :תוכל להנות מחניה דרך האפליקציה בלבד פינק פארק ( )pink parkב 15-ש"ח לכל הערב
מהשעה  .16:00יש להוריד את האפליקציה ,להירשם ולהזמין חניה מראש בחניון פסגות בכתובת אחד העם 14
תל אביב .רק החל מהשעה  16:00החניה תעלה  15שקלים.
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תכנית הקורס" :כניסה לעולמו של החשב בפירמה "2018
ריכוז אקדמי :גב' אלינה פרנקל-רונן ,רו"ח  -סגנית נשיאה ויו"ר פורום מנכ"לים ,מנהלי כספים
וחשבים 		
שם המרצה*
1

גב' איריס שטרק ,רו"ח -
נשיאת הלשכה
מר יזהר קנה ,רו"ח -
נשיא שקדם
גב' אלינה פרנקל-רונן ,רו"ח
 - MBAסגנית נשיאה
ויו"ר פורום מנכ"לים ,מנהלי
כספים וחשבים
גב' אלינה פרנקל-רונן ,רו"ח -
 MBAסגנית נשיאה
ויו"ר פורום מנכ"לים ,מנהלי
כספים וחשבים
גב' רונית זלמן מלאך ,רו"ח -
 cfoתעש בעבר משנה למנכ"ל
כלל ביטוח

הנושא
דברי פתיחה

תפקידי החשב בארגון העסקי:
המעבר מרואה חשבון מבקר לחשב בחברה-
שינוי תפיסה.
מול מי עובדים?
מהן הציפיות מהחשב?
שיקולים בגיוס כספים ומימון סוגי אשראי
מימון  -סוגי אשראי ,שיטות להחזר הלוואות,
ערבויות ,סוגי בטחונות ,יבוא ויצוא
ניהול מזומנים גיוס הון עצמי והון חוזר

2

גב' שירה רזי  -מנהלת אשראי
ופיתוח עסקי וסגנית מרחב
מסחרי דן בבנק לאומי

תכנון פיננסי בהיבט עסקי והיבט בנקאי
המשך

3

מר מאיר מנחם ,רו"ח -
לשעבר  cfoשטראוס גרופ
מר דוד פלדמן ,רו"ח  -סמנכ"ל
הכספים של קרסו לשעבר

ניהול תזרים מזומנים  -המפתח להצלחת
העסק
ניהול מערך העבודה "מול" הבנקים:
כללי עשה ואל תעשה
חלוקת עבודה בין מחלקת גזברות ,הנהלת
חשבונות ומחלקת השקעות

4

מר אסף אנגלרד ,עו"ד -
ראש מחלקת מימון ובנקאות
במשרד עורכי הדין המבורגר
עברון ושות'
מר אריק גולד ,רו"ח
מר זאב זוהר ,רו"ח

סוגי שיעבודים ובטחונות  -התקשרות בנק
 לקוחליסינג או רכישה?  -שיקולים בבחירת האפיק
(היבטים כלכליים ,מיסויים ועוד)
המהפכה שעוברות חברות כרטיסי האשראי

מר שאול מזרחי ,רו"ח -
5
חשבונאי ראשי ויזה כאל
תדמית האשראי כמנוף להצלחה עסקית
מר צח ברקי  -סמנכ"ל בכיר,
מנהל אגף כלכלה מידע ומחקר,
דן אנד ברדסטריט
* יתכנו שינויים בשמות המרצים או בסדר הופעתם.

המועד
 - 8.10.18יום ב'
17:00-17:15

17:15-18:15

18:30-19:45

 - 15.10.18יום ב'
17:00-18:15
18:30-19:45
 - 22.10.18יום ב'
17:00-18:15
18:30-19:45

 - 29.10.18יום ב'
17:00-18:15

18:30-19:45
 - 5.11.18יום ב'
17:00-18:15
18:30-19:45

הנושא

שם המרצה*

חשבות שכר  -ומה בינה לבין עבודת החשב

6

גב' דגנית שוקרון ,רו"ח
 סמנכ"ל הכספים ()CFOחב'  BGNוסגנית יו"ר פורום
מנכל"ים ,מנהלי כספים
וחשבים
מר שי פורת ,רו"ח ,מנהל תחום
מיסוי ובקרה ,חברת הר -גל,
שכר נוכחות ומשאבי אנוש

7

מר יובל כהן ,רו"ח ,עו"ד -
לשעבר פ"ש ת"א 5

סוגיות מס רלבנטיות בעבודתו של החשב:
הוצאות עודפות
הוצאות מותרות
שווי שימוש
ניכוי מס במקור
המשך

8

גב' ליאת נויבירט-פייג ,רו"ח,
עו"ד  -יו"ר ועדת הקשר עם
מע"מ

הליכי שומת מס ערך מוסף:
דיווחים ושידורים
דוחות שגויים
תיקון דוחות
החזר מע"מ תשומות
טפסי יבוא  /יצוא  :מכס
המשך

גב' אורנה צח-גלרט ,רו"ח -
יו"ר ועדת הקשר עם בט"ל

היבטי ביטוח לאומי:
דיווחים
פגיעה בעבודה
חופשת מחלה
חופשת לידה
מילואים
המשך

גב' אלינה פרנקל-רונן ,רו"ח
 - MBAסגנית נשיאה
ויו"ר פורום מנכ"לים ,מנהלי
כספים וחשבים
גב' לילך לוי סדוביץ'  -מנהלת
הפיתוח העסקי ,מנורה
מבטחים פנסיה וגמל

התמודדות החשב עם אתגרים בשוק העסקי
 -כתרגיל סיכום

תמרורי אזהרה ,בקרות וכלים לחשב במערכת
השכר:
בקרת שכר ממוחשבת.
דוחות למנהל במערכת השכר.
דיווח מקוון לביטוח לאומי ,מס הכנסה
וממשק המעסיקים.
אלקטרוני  -בעד ונגד.
עלויות המעסיק.
שיטות לגילום.
ועוד..
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ביטוח פנסיוני

המועד
 - 12.11.18יום ב'
17:00-18:15

18:30-19:45

 - 19.11.18יום ב'
17:00-18:15

18:30-19:45
 - 26.11.18יום ב'
17:00-18:15

18:30-19:45
 - 17.12.18יום ב'
17:00-18:15

18:30-19:45
 - 30.12.18יום א' **
17:00-18:15

18:30-19:45

חלוקת תעודות
* יתכנו שינויים בשמות המרצים או בסדר הופעתם.
 * 5מועד מפגש הסיום נדחה מה 24.14-ל 30.12-על מנת לאפשר לכל ציבור חברי הלשכה להשתתף בקורס במלואו
מאחר והמועד המקורי של המפגש היה בערב חג המולד.
משעה 19:45

לכבוד:
לשכת רואי חשבון בישראל
עבור המכון להשתלמויות ולימודי תעודה
רח' מונטפיורי  ,1תל-אביב 6525201
טל ,03-5116699 :פקס03-5116695 :
או למתנה במיילMATANA@ICPAS.ORG.IL :

אני הח"מ מבקש/ת להירשם לקורס:
"כניסה לעולמו של החשב

נהלי הרשמה מסודרים ,ניתן למצוא
באתר הלשכהwww.icpas.org.il :
דמי ההשתתפות:
 ₪ 1400למשתתף חבר לשכה
 ₪ 2800למשתתף לא חבר לשכה

בפירמה

 ,8.10.18 - 24.12.18 - "2018בבית הלשכה

טופס הרשמה
יש לשלוח טופס הרשמה
נפרד לכל משתתף.

לתשומת ליבך :הפרטים האישיים שלהלן (שם משפחה ,שם פרטי ותואר) ירשמו בתעודת
הסיום של הקורס בדיוק כפי שצויינו .לא יתקבלו תיקונים לאחר הנפקת התעודה.

פרטים אישיים
שם משפחה

		

שם פרטי

מס' חבר
תפקיד:

תואר

תעודת זהות

		

כתובת ,רח':

מקום עבודה:
מס':

טל' (ע):
פקס':
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מין ז/נ

ת.ד.

עיר:

טל' (נייד):

טל' (ב):
דוא"ל:

באמצעות המחאה (ניתן לשלם ב 4-תשלומים שווים  -כמפורט בעמ' )3
המחאות יש לרשום לפקודת "לשכת רואי חשבון בישראל" ולשלחם באמצעות הדואר
למשרדי הלשכה ,רח' מונטפיורי  ,1תל-אביב  ,65252לידי מח' השתלמויות.
מצ"ב המחאות כדלקמן:

			

 .1המחאה ע"ס

ש"ח ,מס'

בנק

ז"פ

 .2המחאה ע"ס

ש"ח ,מס'

בנק

ז"פ

 .3המחאה ע"ס

ש"ח ,מס'

בנק

ז"פ

 .4המחאה ע"ס

ש"ח ,מס'

בנק

ז"פ

3

הוראת תשלום באמצעות כרטיס אשראי (לשלוח לפקס מס' )03-5116695
ניתן לשלם בכל כרטיסי האשראי .ניתן לשלם ב 4-תשלומים שווים כמפורט בעמ' .3
(עד  4תשלומים)
מספר תשלומים

סוג הכרטיס

שם בעל/ת הכרטיס

מס' ת"ז:
תוקף הכרטיס

מס' הכרטיס
CVV

( 3ספרות אחרונות בגב הכרטיס)

			
את הקבלה יש להוציא על שם
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מיקוד:

חתימה
ולשלוח לכתובת

סה"כ לחיוב

יסה לעולמו של החשב בפירמה

של החשב בפיר
מו של החשב בפירמה  2018כ
כניסה לעולמו ש
מו של החשב בפירמה  2018כ
ולמו של החשב

