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מנהלים יקרים, חשבים וחשבות שכר - לקוחות משרדנו,
שלום רב

אנו שמחים להודיע לכם על חזרתם של ימי העיון המקצועיים 
כבדי  נושאים  ניצבים  היום  סדר  על  בעבר.  ערך  שמשרדנו 

משקל כמו איתנות פיננסית, ביקורות שכר ויחסי עבודה.  
מניסיוננו - הערכות במועד וקבלת כלים מעשיים ותדריכים 
ומיטבי.  יעיל  לניהול  תורמת  אנשי מקצוע  ידי  על  פרקטיים 
שהשתתפו  מנהלים  ממאות  אשתקד  שקיבלנו  המשוב 
מחייב   – בשטח  והשינוי  התוצאות  לצד  הפאנלים,  בסדרת 
אותנו להמשיך לקיים גם השנה סדרת ימי עיון. אנחנו רואים 
עצמינו מחויבים לקיים מרחב שבו ניתן המענה והידע הרחב 
את  לרשותכם  להעמיד  מנת  על  שקיים,  ביותר  והמקצועי 
לנהל  הכלים המתאימים במדויק לצרכים, המאפשרים לכם 

לייעל ולקדם את הארגון שלכם באופן המיטבי.
יועברו ע"י מיטב  ימי העיון המרכזיים, לצד סדרת הפאנלים 
כולם  הנושאים  חיצוניים.  מקצוע  אנשי  לצד  במשרדנו  רו"ח 
- עולים במשרדינו מידי יום על ידי קהל הלקוחות שמאותו 

התחום.
אשנב  מקצועית  הרצאה  בכל  לשלב  השתדלנו  זו  בשנה 

לפרקטיקה - אנשי מעש שידברו הלכה למעשה.  

הלקוחות שלנו הם השותפים שלנו. נשמח לקבל הערות 
והארות, משוב חיובי ושלילי, על מנת  לייעל ולבנות יחד 
את המרחב הייחודי והמקצועי ביותר בו ינתן מענה שלם.

 

נפגש, אביגיל שקוביצקי והצוות



יום חמישי י"ד כסלו | 26.11.15

בנייני האומה, שד' זלמן שז"ר 1, ירושלים

9:25 - 17:30

על סדר היום:

התכנסות, קפה ושאלות מקדימות. 

איתנות פיננסית 

הפסקת קפה, שאלות ותשובות 

ארוחת צהריים, שאלות ותשובות

ביקורות משרה"ח | משרד מישו"ר

סיום משוער

שחור, אפור ולבן בעמותה | רו"ח ועו"ד רמי אריה  

הערכות לקראת סוף שנת מס - מצגת, מישו"ר.
אשנב לפרקטיקה | ה"ה יהושע טננהויז, יועץ בכיר לסגן השר, 

התפתחות וביוקרטיה באישורי איתנות בהליך הרישוי.

שכר, מלגות ופיצול שכר / הכנסות הורים וספר תלמידים / הכנסה 
עסקית בעמותה / חובות מע"מ בעמותה / טיסות לחו"ל / עסקאות 

נדל"ן בעמותה / גילוי מרצון בעמותה.

ביקורת במוסדות חינוך: הפרשי שכר, פרופיל, תקן ותוכנית לימודים, 
ביקורת תלמידים וביקורות חדשות על הפרק. טיפים והנחיות להערכות 

לביקורת.
אשנב לפרקטיקה | ה"ה שלמה ברילנט, איגוד הישיבות ומנהלי 

התתים: צמתים וסוגיות בביקורת תלמידים- כיצד עלינו לדווח?

09:20

09:45

13:00

13:30

15:15

14:30

17:30

10:00

12:45

11:00
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""
יום העיון יעסוק בניהול עמותה  בעידן הרגולטורי בנושאים החמים שעל הפרק, 
כל מושב יוקדש לביקורת משרד ממשלתי אחר.

ירושלים
 ניהול עמותה בעידן הרגולטור | י"ד כסלו | 26.11.15

הכנס המרכזי

פתיחת מושב | הרב יצחק גולדקנופף

הערכות לביקורת משרד הכלכלה | מצגת

העסקת עובדים משותפת | משרד עו"ד כבירי נבו קידר

מנכ"ל גני בית יעקב, פתחיה ואיגוד התתים.

כלים והנחיות להתנהלות לפני הביקורת ובמהלכה. העסקת נוער, 
עובדים זרים ועובדי חו"ל.

העסקת עובדים בו זמנית ע"י מספר מעסיקים, העסקת עובדים בעת 
רכישת פעילות, רצף זכויות. איך עושים את זה נכון.

דמי השתתפות: 100 ש"ח ללקוחות המשרד | אחר - 250 ש"ח ע"ב מקום פנוי

מושב א' - משרד האוצר: מבקרים את הקופה!

מושב ב' - משרד הכלכלה: מבקרים את המעסיק!

מושב ג' - משרד החינוך: מבקרים את המוסד!

דברי ברכה | סגן שר החינוך הרב מאיר פרוש



מי הבעלים בעמותה? | י"ב טבת | 24.12.15

יום חמישי י"ב טבת | 24.12.15

אולמי קונקורד, רח' כינרת 2, בני ברק 

10:30 - 16:00

על סדר היום:

עו"ד אורי קידר, משרד עו"ד כבירי נבו קידר
- הערכות לביקורת תמ"ת - כלים והנחיות להתנהלות לפני 

הביקורת ובמהלכה. 

10:45

10:30

13:00

14:30

11:00

13:15

15:00
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דברי ברכה | הרב משה גפני, יו"ר ועדת הכספים

מנחה: ה"ה יוסף יוסקוביץ, מומחה לכלכלת עמותות

התכנסות וקפה

הפסקת קפה, שאלות ותשובות

ארוחה קלה, שאלות ותשובות

מרכז

דמי השתתפות: 100 ש"ח

אנו שמים את השירות במרכז -"
הערכות סוף שנה, איתנות פיננסית, 
הערכות לביקורת תמ"ת )עובד - מעביד( ועוד.

"

- העסקת עובדים משותפת -העסקת עובדים בו זמנית ע"י 
מספר מעסיקים, העסקת עובדים בעת רכישת פעילות, רצף 

זכויות. איך עושים את זה נכון.

סמכות ואחריות חברי עמותה וועד | משרד עו"ד יעקב וינרוט

איתנות פיננסית והערכות לסוף שנת מס | מצגת

עמותה   בפרוק | 
לא

- ועד עובדים

- העסקות מיוחדות העסקת נוער, עובדים זרים ועובדי חו"ל.

- סוגיות בעלות בעמותה ואיך נבטיח את מעמדנו בניהול 
העמותה.

- יחסי חברי ועד וההנהלה עם העמותה וניגודי עניינים.

משמעות דרישת הרגולטור, והתמקדות בדרישות משרד החינוך. 

- האם העמותה שלי צפויה להתפרק? איך למנוע פרוק? 
- מתי כדאי להתפרק וכיצד?

- "רכישת פעילות" מעמותה בפרוק.

קנה עובד קנה אדון!

בעלות בעמותה מי טוען לכתר?

בעל המאה הוא בעל הדעה



יום חמישי ה' טבת | 17.12.15

ירושלים, רח' קרית המדע 5, הר חוצבים

11:00 - 13:30

פאנל לעמותות - סוף שנת המס

11:00

13:30

11:15
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התכנסות וקפה  

סיום משוער

הערכות סוף שנת מס עמותות | רו"ח אביגיל מילר
< רגע לפני שנת 2016 - סוגיות נבחרות בניהול תקין                                        

< ניהול ספרים ומשימות נדרשות בסוף שנת המס
< פסיקות אחרונות

< עודפות ומיסוי
< שיפור איתנות פיננסית

< עדכוני חקיקה, סעיף 46.

הפאנל מיועד ללקוחות המשרד ויעשה במסגרת מצומצמת על מנת 
לאפשר זמן פתוח לשאלות ומענה אישי. הפאנל יערך במשרדנו וינתן 

ללא תשלום. רישום על בסיס מקום פנוי.

 סדרת הפאנלים בירושלים

1

2

יום שני ט' טבת | 21.12.15

ירושלים, רח' קרית המדע 5, הר חוצבים

13:30 - 11:00 | קבוצה ב' - 17:00 - 14:30

פאנל לעסקים - סוף שנת המס

הפסקת קפה, שאלות ותשובות

11:00

13:00

12:30

הערכות לביקורת משרד הכלכלה וסוגיות בהעסקת 
עובדים | רו"ח אביגיל שקוביצקי

הערכות לסוף שנת המס | רו"ח אילה אוברמייסטר

פאנל בנושא עסקאות בדירת מגורים )שכירות ומכירה( יתקיים 
בינואר בעז"ה, ישלח עדכון.



 סדרת שלושת הסדנאות

יום ה' ב אדר א  | 11.2.16

ירושלים, רח' קרית המדע 5

10:30 - 14:00

הפסקת קפה, שאלות ותשובות

הפסקת קפה, שאלות ותשובות

10:30

10:30

12:30

12:00

13:00
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רו"ח אביגיל שקוביצקי, מישו"ר

סדנת אקסל

ה"ה אריה ליבוביץ

עשרה טיפים לבניית תקציב ככלי בסיסי לצורך קבלת 
החלטות.

אקסל ככלי עבודה לניתוח תקציב 

מהו הפיתרון לבעיות כלכליות - הגדלת הכנסות, 
הקטנת הוצאות או לחילופין דרך אחרת?

מפגש 1 - לתקצב נכון

מפגש 2 - ארגז כלים 

יום ב' ו אדר א  | 15.2.16

מרכז, ב.ס.ר 3, רח' כנרת 5 ב"ב

10:30 - 14:00

יום ב' יג אדר א  | 22.2.16

מרכז, ב.ס.ר 3, רח' כנרת 5 ב"ב

10:30 - 14:00

יום ה' ט אדר א  | 18.2.16

ירושלים, רח' קרית המדע 5

10:30 - 14:00

סדרת הסדנאות פתוחה ללקוחות המשרד ותערך בקבוצות קטנות 
המאפשרות דיאלוג ומענה לשאלות המשתתפים. הסדרה תכלול 
סקירה מרתקת של סוגי התקציבים השונים, התמקדות בדרכי 

הפעולה בבניית תקציב לעמותה, תפיסת העבודה האישית והמרחבית 
ועקרונות מפתח מסודות משרד "מישו"ר".

שלושת הסדנאות תתקיימנה במקביל במשרדנו בירושלים / במרכז.
עלות הסדרה 500 ₪, סדנא בודדת 250 ₪. מספר המקומות מוגבל.

1

2



הפסקת קפה, שאלות ותשובות

10:00

12:30

12:00
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חתך רוחב מוסדות ותקציבים 
| רו"ח אביגיל שקוביצקי

מפגש 3 - הכרת מערכות תקצוב

יום ב' כ אדר א  | 29.2.16

מרכז, ב.ס.ר 3, רח' כנרת 5 ב"ב

10:00 - 15:00

יום ה' טז אדר א  | 25.2.16

ירושלים, רח' קרית המדע 5

10:00 - 15:00

תקציב בי"ס יסודי ומוסדות חינוך מיוחד:   
רו"ח טובי קרויזר מנהלת מחלקה מקצועית

תקציב על יסודי:
מירי סוקולובסקי, רכזת חטיבה עליונה

תקציב גנים:
רו"ח אביגיל שקוביצקי

רו"ח אביגיל שקוביצקי14:30
סיום וסיכום הסדנה.

 סדרת שלושת הסדנאות

3

המפגש מיועד לכל חשבת כספים שרוצה להכיר מושג או שניים 
מחוץ לקופסה בה היא עובדת. ידע זה כח.

במפגש נסקור את סוגי המוסדות השונים והתקציבים היחודיים 
לכל מוסד, נכיר מושגים, אבני נגף וטיפים. הסדנה בחלקה תהא 

אינטראקטיבית ויעשו ניתוחי מית"ר בזמן אמת.
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תאריך: יום חמישי י"ד כסלו | 26.11.15
מיקום: בנייני האומה, שד' זלמן שז"ר 1, ירושלים

שעה: יום עיון מלא 17:30 - 09:45
נושא: ניהול עמותה בעידן הרגולטורי

תאריך: י"ב טבת | 24.12.15
מיקום: אולמי קונקורד ב"ב  

שעה: 10:30-16:00
נושא: מי הבעלים בעמותה?

תאריך: ט' טבת | 21.12.15
מיקום: ירושלים 

שעה: 11:00-13:30
נושא: עסקים - סוף שנת מס

תאריך: ה' טבת | 17.12.15
מיקום: ירושלים 

שעה: 11:00-13:30
נושא: עמותות - סוף שנת מס

ב אדר א | 11.02.16 - ירושלים

ו אדר א | 15.02.16 - מרכז

שעה: 10:30-14:00
נושא: לתקצב נכון

ט אדר א | 18.02.16 - ירושלים

יג אדר א | 22.02.16 - מרכז

שעה: 10:30-14:00
נושא: ארגז כלים

טז אדר א | 25.02.16 - ירושלים

כ אדר א | 29.02.16 - מרכז

שעה: 10:00-15:00
נושא: הכרת מערכות התקצוב

הכנס המרכזי

הרשמה ותשלום מראש 
בטלפון 5001772 - 02

cpa.mishor@cpa.mishor.co.il :או במייל

ראשי: רח' קרית המדע 5, בניין A, ג.ט.י, ירושלים | סניף מרכז: מגדלי ב.ס.ר 3, רח' כינרת 5, בני ברק
טלפון: 5001772 - 02 | סניף בני ברק, שלוחה 7 | פקס: 0774448094 
 www.mishor-avigail-shkovitzki.com  :כתובתינו באינטרנט

פרוט סדרת הפאנלים חורף 2015/16

הסדנאות והפאנלים יערכו במשרדנו


