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הזמנה לימי עיון

חורף 2017 - 2016
מצורפת חוברת למייל<<<



הכל על
גני ילדים פרטיים

 2.11.16 / א חשון //  תל אביב  //  13:00 - 10:00

הזמנה למפעילי גני ילדים פרטיים - מסובסדי משרה"ח

// על סדר היום //

 10:00 - 11:00

 11:00 - 11:30

 11:30 - 12:00

 12:00 - 13:00

אביגיל שקוביצקי, רו"ח, משרד מישור חשבות

זהבה כהן - יעוץ והכוונה רישוי גני ילדים

קפה ועוגה, שאלות ותשובות

סימי רובין, רו"ח, משרד מישור חשבות

חשובים  ועדכונים  ילדים  גני  תקצוב  סקירת 
איתנות   / והמותר  האסור   - מהורים  גביה   /
פיננסית / משמעויות כלכליות והשוואת פעילות 

באמצעות חברה - עסק- עמותה

רישוי גנים, מה שצריך לדעת

נהיה  כיצד  אכיפה,  בחוק  לעמידה  הנחיות 
מוגנים מתביעות עובדים ומביקורת אכיפה של 

משרד הכלכלה

בניית תקציב מאוזן - כלים מעשיים, 
גבייה מהורים האסור והמותר,

תמצית בדיקות איתנות פיננסית, העסקת עובדים לפי חוקים ותקנות

 מיקום: פורום עתידים, בניין 8 קריית עתידים ת"א 
עלות למשתתף 50 ש"ח, הרשמה מראש חובה!

התקיים



סוף מצבת
במחשבה תחילה

הזמנה למנהלים/ות וחשבים/ות מוסדות חינוך

// על סדר היום //
 10:30

רו"ח אביגיל שקוביצקי

מירי סוקולובסקי, תקציבאית

רו"ח טובי קרויזר, מנהלת מחלקה מקצועית

מר גרשון כהן, מינהל אגף מידע וטכנולוגיה במשרד החינוך

דברי פתיחה וסקירת סדר יום

התכנסות

סוף מצבת במחשבה תחילה

תקציב, תפקידים וגמולים - על מה יש שיפוי?

המגמה למגמות

מדברים מהשטח

שלבים בבניית מצבת המורים. התייחסות למקסום תקציב, בחינת 
תוכנית  פדגוגיות  בדרישות  עמידה  לרשותי,  שעומד  השעות  סל 
למוסדות  בדרישות  מיוחדת  התמקדות  הסגל.  ותפקידי  לימודים 
על יסודי וכן הרחבה על הביקורות השונות - פרופיל, שעות ושכר.

 מיקום: בית בינת, רח' הרטום 19, הר חוצבים, ירושלים
רישום מראש חובה! עלות למשתתף 140 ש"ח. ללקוחות, ללא עלות

קפה ועוגה, שאלות ותשובות  12:30

רו"ח שפרה קרמר, חשבת רשת בית מלכה
מר עמוס אמיר, חברת עוז לתמורה

 29.11.16 / כ"ח חשון //  ירושלים //  14:00 - 10:30

הרישום נסגר-
השבוע!



הסדנאות המבוקשות
כעת במרכז

 22.12.16 / כ"ב כסלו //  מרכז //  13:30 - 10:30

 16.01.17 / י"ח טבת //  מרכז //  13:00 - 10:30

מנהלי/ות כספים, חשבים/ות כספיים

// סדנה 1 - ארגז כלים //

 10:30 - 13:00

הפסקת קפה, שאלות ותשובות

סדנת אקסל, ככלי עבודה לניתוח תקציב

קבלת  לצורך  בסיסי  ככלי  תקציב  לבניית  טיפים  עשרה 
והצגה  ומוסדות  עמותות  לתקציבי  מעשיות  דוגמאות  החלטות. 

אינטראקטיבית של בניית תקציב וניתוח הכנסות.

 מיקום: מגדלי ב.ס.ר 3, רח' כנרת 5, בני ברק

עלות 2 הסדנאות: 1000 ש"ח, לקוח: 350 ש"ח
השתתפות בסדנא אחת: 700 ש"ח, לקוח: 250 ש"ח

// סדנה 2 - לתקצב נכון //

 10:30 - 12:00

 12:00 - 13:30

עשרה טיפים לבניית תקציב ככלי בסיסי לצורך 
קבלת החלטות ומקסום הכנסה באירגון.

סקירה מוסדות ותקציבים: גנים, יסודי ועל יסודי.
אבחנה, פרמטרים והדגשים.

הרישום בעיצומו!

מתארגנת קבוצה נפרדת לגברים בינואר 2017, בירושלים, הסדנה תועבר ע"י יוסי רובין - 
מחברת אקסל ממבט שלישי. מותנה ברישום מראש.


