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 קורס לימודי תעודה מקוון בנושא:

 "ילחשב מתח"

 מועדי הקורס:

31.12.23 – 19.11.23 
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 חברות וחברים יקרים, 

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

 
  : מטרת הקורס 
החשבות  חשבון.  תחום  לרואי  וחשוב  מרכזי  תחום  דרכם   הינו  בתחילת  צעירים  חשבון  לרואי  מיועד  זה    קורס 

 במשק הישראלי.  המקצועית אשר מעוניינים להשתלב בתפקידי חשבות
בכירים ובעלי ניסיון, תוך מתן דגשים למקצוע    וחשבים,   בקורס ילמד לעומק מקצוע החשבות, על ידי מנהלי כספים 

ובהם  החשבות  לחשב  הנדרשים  הנוספים  החשובים  לנושאים  וכן  מידע,    עצמו,  מערכות  מיסוי,  עובדים,  ניהול 
SOX+ISOX חשבונות.  וסוגיות בהנהלת 

 
 .באופן מקוון ,  בתוכנית  המצוין  ז" הלו  פי  על ויתקיים   0015:בשעה , 2023.11.19 , א'  ביום   יפתח  הקורס 

 הקורס יועבר לרואי חשבון חברי לשכה ולמשתתפים חיצוניים.
  הקורס מצורף בחוברת זו. תוכנית  מידע אודות 

 
 : הקורס   מתכונת

 .אקדמאיות  שעות  18  -כ  " שבועיים, בסה  מפגשים   6
 , בהתאם למועדים בסילבוס.באופן מקוון  ייערך  השבועי   המפגש

 
 :תעודה 
 מפגשים  4- ב   להשתתפות   , כפוףאקדמיית רו"ח של ישראל  ATHENA  מטעם   גמר   תעודת   תוענק  הקורס  למסיימי
 מתוך מפגשי הקורס. 80%הזכאות לתעודה מותנית בנוכחות של    מפגשים. 6 מתוך   לפחות

 
 :הרשמה 

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

 :הקורס   פתיחת   מועד 
הקורס יתקיים במתכונת דיגיטלית. קישור לוובינר יישלח סמוך למועד   . 15:00  בשעה ,  19.11.23,  א'  יום 

 הפתיחה.
 

 :השתתפות   דמי 
 .₪  ,0001ה לשכ חבר  לא,  ₪  600 לשכה  חבר 
 )לסיוע ברישום ניתן לפנות   בלשכה  הראשונות   החברות  שנות 3- ב  הקורסים   עבור  צעירים   ח" לרו₪   300

 (.03-5116699/    03-5116611לטל'  
 פנסיונר.ל  ₪  450

 דמי ביטול:
 .23.11.18עד לתאריך     liron@icpas.org.ilלמייל:    הודעות על ביטול השתתפות תתקבלנה בכתב

 
על הריכוז האקדמי, בניית הדגשים  ,  חבר ועדת צעירים ,  אור בירן רו"ח    ,לחברי לריכוז האקדמי להודות    ברצוננו

 הרבה להצלחת הקורס.  ותרומתווהתכנים 
 
 

 בכבוד רב,   
 

 חן שרייבר, רו"ח  

 בישראל נשיא לשכת רואי חשבון  
 

mailto:liron@icpas.org.il
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 " חשב מתחיל "   תוכנית הקורס: 

 חבר ועדת צעירים   - רו"ח  ,  אור בירן     מרריכוז אקדמי:  

 

 המועד הנושא  שם המרצה*  

1 
 
 

 
נשיא   - , רו"ח חן שרייברמר 

 הלשכה 
יו"ר  - , רו"חארד סימוןמר 

ועדת צעירים וחבר ועד  
מרכזי בלשכת רואי חשבון 

 בישראל  
חבר  -, רו"ח אור בירןמר 

ועדת צעירים ורכז אקדמי 
 של הקורס 

 
 ועדכוני נשיא ברכות 

 
19.11.23 

 א' יום 
15:00-15:15 

 
 
 

סמנכ"ל   -רו"ח , שי אורןמר 
 כספים

 

 הכרת עבודת עוזר חשב וחשב מתחיל 
 / ביום יום. בשוטףמה עושים 

 דוחות חודשיים. 
חוץ ארגוניים: בנקים,   גורמיםעבודה מול 

 ספקים, תשלומים, גבייה, מימון, ניהול תקציב. 
עבודה מול גורמים פנים ארגוניים: חשבים,  

סמנכ"ל כספים, אגף תקציבים, מכירות, שיווק,  
 ואגפים נוספים. 

מה מצפים ממני ביום הראשון, לאן הגעתי, היכן  
 במערכת הפיננסית של החברה. אני 

15:15-17:15 

 17:15-19:00 יפורסם בהמשך  יפורסם בהמשך 

2 
 

- רו"ח , ריטה זמייטיןגב' 
לשעבר סמנכ"לית כספים  

ביסקוטי. חברת ועדת  
צעירים בלשכת רואי חשבון 

 בישראל.   
 

 בהנהלת חשבונות לחשב המתחיל  סוגיות
דיווחים לרשויות. סגירות חודשיות )מע"מ,  

משכורות(. מקדמות מס הכנסה, דוחות בקרה  
)כולל התאמת בנקים(, ניכוי מס במקור  

.  126, 856, 102)ספקים, לקוחות(, טפסים: 
 תוכנות: חשבשבת, פריוריטי. 

 בקרה על גבייה )כולל דוחות גיול(.
 

 
26.11.23 

 א' יום 
15:00-17:00 

 
 
 

  - , רו"חליעם אביטל מר 
מנהל חשבות השקעות,  

 קבוצת הפניקס 
 

חשב   -, רו"ח ארז ברונרמר 
נדל"ן ופרייבט אקוויטי,  

חשבות השקעות, קבוצת  
 הפניקס 

 חשבות במוסדות פיננסיים 
חשבות השקעות, עבודה מול בנקים והערכת  

 שווי.

17:00-19:00 
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  -, רו"ח אלי מבדלי מר 
מנהל הכספים של לשכת 

 רואי חשבון  
 

הכנה ועריכת דוחות כספיים ועבודה מול  
 רו"ח המבקר 

דוחות כספיים, דוחות מס, תשקיפים, עבודה  
 מול רו"ח המבקר, הנפקות.

3.12.23 
 א' יום 

15:00-17:00 
 

 -  , רו"חאורן אלמליח מר
שותף מנהל בחברת  

 אקונטינג טים 

 חשבות הייטק 
 חשבונאית בהייטקתקינה 

 מכשירים פיננסים מורכבים
 נושאים נוספים. 

17:15-19:00 
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 סוגיות במיסוי והקשר לחשבות  , עו"ד, רו"חסיימון יניב מר
הוצאות מותרות, ניכויים, הוצאות עודפות,   

 אופציות לעובדים והליכי שומה.  
 נושאים נוספים. 

17.12.23 
 א' יום 

15:00-18:30 
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, רו"ח, עו"ד טלי עזריאל גב' 
סגנית נשיא ויו"ר ועדת   -

 הקשר עם מס ערך מוסף 

 24.12.23 סוגיות במע"מ לחשבות 
 א' יום 

15:00-16:30 
 

 

רו"ח  , בננוגלית אשד גב' 
מנהלת סוקס כי"ל ישראל.  

חברת ועדת צעירים בלשכת 
 רואי חשבון בישראל 

 

SOX+ISOX 
 

16:30-18:15 

  -, רו"ח איתי טלמורמר 
חבר ועדת צעירים בלשכת 

 רואי חשבון בישראל 
 

 מערכות מידע 
מבוא, ממשקים בחברה בנוגע למערכות מידע,  

 דגשים בנוגע למערכות מידע.  
 הקשר בין מערכות מידע לתפקיד החשב.  

שימוש בתוכנות של מערכות מידע ככלי עזר  
 ב. לתפקיד החש

 

18:15-19:45 
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 31.12.23 סוגיות בנושא עסקאות מקרקעין  , עו"ד ירון טיקוצקי מר
 א' יום 

15:00-16:00 
 

  -רו"ח רן סטרומזה, מר 
סמנכ"ל כספים, כלכלה  

 והתקשרויות, רכבת ישראל
 

 סוגיות בניהול עובדים 
איך לנהל עובדים כאשר לרוב מדובר בתפקיד  

 הניהולי הראשון של העובד.  
התמודדות עם עובדים ותיקים ממך, עם עובדים  

 מנוסים בתחומים שונים כגון הנהלת חשבונות. 
 .ניהול מקצועי אך לא ישיר

 . נושאים נוספים
 

16:00-17:00 
 

נשיא   -רו"ח , חן שרייברמר 
 לשכת רואי חשבון בישראל

 

17:00-18:00 
 

 

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

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


