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 קורס לימודי תעודה מקוון בנושא:

 "גיוס תמריצים מענקי מדינה"

 מועדי הקורס:

18.9.22 - 4.9.22 
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 חברות וחברים יקרים, 

מוצע בזאת לחברי הלשכה קורס לימודי תעודה מקוון  כנית הלימודים של האקדמיה,  ו במסגרת ת 

 ". גיוס תמריצים מענקי מדינה : " בנושא 

 מטרת הקורס:
 עוזרת לחברות? כיצד אתם כרואי חשבון יכולים לתת ערך ללקוח שלכם? איך המדינה 

  –במסגרת הקורס תחשפו לאפשרויות המימון השונות ממשרדי ממשלה עבור הפעילויות השונות של החברה 
 פיתוח, שיווק, העסקת כח אדם, ייצור ועוד. 

  ת ולצמוח.לסייע לחברה לקבל מימון לפעילויות השונו ,תלמדו איך לזהות הזדמנויות

 
  . באופן מקוון,  בתוכנית  המצוין   ז" הלו  פי  על ויתקיים   10:00בשעה   ,4.9.22 א',  ביום   יפתח  הקורס 

 סמוך למועד הפתיחה. ח קישור לוובינר יישל 
 הקורס יועבר לרואי חשבון חברי לשכה ולמשתתפים חיצוניים.

 הקורס מצורף בחוברת זו.תוכנית  מידע אודות 
 

 : הקורס   מתכונת
 .אקדמאיות  שעות  12 - כ " שבועיים, בסה  מפגשים  3בקורס יתקיימו 

 , בהתאם למועדים בסילבוס.באופן מקוון  ייערך  השבועי   המפגש
 

 :תעודה 
 מפגשים  2- ב   להשתתפות   , כפוףאקדמיית רו"ח של ישראל  ATHENA  מטעם   גמר   תעודת   תוענק  הקורס  למסיימי
 מתוך מפגשי הקורס. 80%הזכאות לתעודה מותנית בנוכחות של   .בכל קורס  מפגשים  3 מתוך   לפחות

 
 :הרשמה 

 www.icpas.org.il  הלשכה  אתר  באמצעות   המעוניינים להצטרף לקורס, מתבקשים להירשם 
 

 :השתתפות   דמי 
 ₪   600  -, לא חבר לשכה    ₪  300  -  לשכה  חבר 
 הראשונות בלשכה.שנות החברות   3-לרו"ח צעירים עבור הקורסים ב  - ₪   150
 .לפנסיונר - ₪   150

 
 :דמי ביטול 

 .3.9.22עד לתאריך     liron@icpas.org.ilלמייל:    הודעות על ביטול השתתפות תתקבלנה בכתב
 

סגנית נשיא, יו"ר הוועדה לגיוסי הון, הלוואות, מענקים   – רעיה קידר: רו"ח ות האקדמיותלמרכזברצוני להודות  

  - MBA, לילך בושמיץותמרצי מדינה )שאינם בתחום המס( ויו"ר הוועדה הארצית להשתלמויות דיגיטליות ולגב' 

 הרבה להצלחת הקורס. ותרומתןעל הריכוז האקדמי, בניית הדגשים והתכנים 

 
 
 

 , רב   בכבוד 
 
 לשעבר נשיא    - יזהר קנה, רו"ח  

 ATHENA  ר " יו 
 אקדמיית רו"ח של ישראל 

 

mailto:liron@icpas.org.il
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 תוכנית הקורס:

 "גיוס תמריצים מענקי מדינה"

      צי ימענקים ותמר  הלוואות,  יו"ר הוועדה לגיוסי הון, סגנית נשיא, – רעיה קידר  רו"ח       ריכוז אקדמי:  

 בתחום המס(  מדינה )שאינם 

 MBA,  לילך בושמיץ גב'                              

 המועד הנושא  שם המרצה*  

1 
 
 

 
נשיא   – , רו"ח חן שרייברמר 

 הלשכה 
 

  , רו"ח, נשיאיזהר קנה מר 
  ATHENA יו"ר –  לשעבר

 אקדמיית רו"ח של ישראל 

 
 ברכות ודברי פתיחה 

 
4.9.22 

 א' יום 
10:00-10:15 

 
 
 

 רו"ח , אפרת דבשגב' 
מנהלת מסלולי השקעה בהון  
אנושי ומנהלת תחום מסלולים 

 מיוחדים וכלכלה ירוקה 

מסלולי השקעה בהון אנושי 
 תעסוקה(   )מסלולי

10:15-11:30 

, דירקטור פיתוח טל קלם מר 
 BIRDעסקי קרן בירד 

, סמנכ"לית נטלי גלפריןגב' 

 BIRDהכספים של קרן 

מימון שיתופי פעולה במחקר ופיתוח בין  
 חברות ישראליות לחברות אמריקאיות  

11:30-13:00 

2 
 

מנהל קרן   ,איתי בק מר 
המו"פ זירת צמיחה ברשות 

 החדשנות 

של רשות החדשנות   התמיכה אפשרויות 
 ביזמים וחברות בתעשייה 

 
11.9.22 

 א' יום 
10:00-11:00 

, סגנית בכירה לבנה זגורי גב' 
למנהל הרשות להשקעות 

 במסלולי השקעות הון 

מסלולי    –מסלולי סיוע ברשות ההשקעות 
 השקעות הון פיזי 

11:00-12:30 

"ל המרכז  מנכ,  דישוןעדי גב' 
 להתייעלות במשאבים 

 

למפעלי   מענקי ייעוץ להתייעלות במשאבים 
    תעשייה יצרניים

12:30-13:00 

3 
 

מנהל    –, רו"ח אמיר גונןמר 
מחלקת מסים, חטיבת תפעול  

 ותמיכות רשות החדשנות

"חוק לעידוד תעשייה עתירת ידע" שנמצא  
 בצנרת מוכר "כ"חוק האנג'לים".

 
18.9.22 

 א' יום 
10:00-11:30 

,  מיכל נידם וקסמןגב' 
מנהלת אגף כלי סיוע  

 לתעשיה, מינהל סחר חוץ 

  – לעידוד שיווק במסגרת סחר חוץ  תכניות
 שער לשיווק בינלאומי  –כסף חכם ושל"ב 

11:30-13:00 

 

 * יתכנו שינוים בשמות המרצים או בסדר הופעתם. פתיחת הקורס מותנית במספר מינימלי של נרשמים. 

 להתארך. ** תיתכן גלישה בשעות ההרצאות של כל אחד מהדוברים )עד רבע שעה( וזמן סיום המפגש עשוי 


