
 

    

 

 

 

 
 המועדון הפיננסי שמח להזמינכם למפגש ייחודי בנושא:  חברות וחברים יקרים,

 

 . קישור לזום, 03:18-30:16, בין השעות 2021 ינוארב  31 א'ביום    ZOOM-ביתקיים  המפגש
 בשל מגבלת מקום.  קדמתמצריך הרשמה מו , אך ים בלבדעלות ולחבר המפגש ללא  

 
 ת הכספים בארגון: ם פרקטיים לניהול ובקרבכלימועדון הפיננסי יורד לשטח ומתמקד ה
 

 קורונה ושגרה -פנסיהוהפעם על  •
ומרכיבי   תמקדנ מפגש  ב הפנסיוני  החיסכון  בתקופת בהכרת  המאתגרות  הסוגיות  וכיצד  על    ו  משפיעות  ניהול  הקורונה 

משמעותית    ההגדל   למעןלמוצרים חדשים בעולם הפנסיוני  טיפים והמלצות    מתן , תוך כדי  כל עובד  ני של החיסכון הפנסיו
 קצבה העתידית ומזעור הסיכונים שאנו חשופים אליהם . ב
 

 ייסי האשראבתחום כרטסוגיות ו •
ר  תוותר וינוספים והופכת להיות מרכזית י  י שנה, מתרחבת לערוצים ותחומיםהפעילות בכרטיסי אשראי, הולכת וגדלה מד 

מנהלי  רו"ח,  בפעילות, הבקרה וההתאמה הופכת למורכבת יותר ומעסיקה  בצד הגידול    .תי העסקבפעילות הפיננסית של ב
   .הן הליך הכרחי לכל עסק שגובה כספים בסליקה  יסי אשראיתאמות כרט ה .כספים ומנהלי חשבונות רבים

זו נסביר על   יומן לבתי עסי התא שירותבהרצאה  ופקודות    , בגביית העמלות  גותחרי,  םלכלל סוגי הכרטיסי  קמות אשראי 
 . ההסליקה שנגבו בפועל ובכך לאפשר לכם להיות בשליט את עמלותדו"ח בקרת עלויות סליקה שם תוכלו לבדוק  

 
16:30-16:40   

   :מנחה ודברי פתיחה
   וחשבים רום מנכ"לים, מנהלי כספיםמ"מ ומשנה לנשיאה ויו"ר פו  ,נןרנקל רואלינה פרו"ח  

 
16:40-17:20 

 ים יושינוים שחידו –סיה  נעולם הפ הנושא:
ת אורכ מפקיד? מדווח והפקדות בתקופת חל"ת מי חל"ת,   פת הקורונה כגון ו בתקושהושפע סוגיות הפנסיוניותעל ה

 וכיו"ב.   ים משלימיםורך בביטוחהצו  ביטוח
   מנורה מבטחים , חטיבת חיפה והצפוןUNIT-מנהל מרחב עסקי , מוחמד שמאליה מר :הדובר

 
17:20-18:00 

   י אשראי מעקב ובקרהכרטיס א:הנוש 
 .תחום כרטיסי אשראי שתמיד אופיין במורכבות גבוהה עובר שינויים רבים והופך מורכב עוד יותר

 .סקה ועד למאזןבוא קצר לתחום התשלומים, כלי מעקב ובקרה החל מביצוע העבהרצאה ינתן רקע כמ
 .כרטיסי אשראי  easy matchל מנכ" ,אלעד דדון מר :הדובר

 
 שאלות ותשובות  פאנל   18:00-18:30

 נןרנקל רואלינה פמנחה:  
 אלעד דדון מר, מוחמד שמאליה  מר , אלינה פרנקל רונןרו"ח   הדוברים:

  
 יב את ידיעותיו בנושא.  ניין להרחהמעולכל חבר  ו , מבקרים פנימייםחשבים , מנהלי כספים,CFOמיועד למנכ"לים, המפגש 

 בברכת חברים,

  
 

 MBAרונן, רו"ח, -לנקאלינה פר
 ת מקום ומשנה לנשיאהממלא

 כספים וחשבים ויו"ר פורום מנכ"לים, מנהלי 

 

 

ום המפגש , ביחבר לשכה ומספרבעברית  יכנס לקישור להירשם עם שמכם המלאיש לה הרשמה מוקדמת:
   .שישלח אליכם להיכנס ללינק

tSBF_fTmhttps://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYkcu2urTopGNzG2UsIqvAZEygE 
 

 שתתפות בפגישהורך הלצ   ר הרישוםחלאכם קישור לזימון נהוסיפו ליומנא א

   icpas.org-bracha@fc ת ברכה יאסי ולציין שם מלא:באמצעו  או
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