
 

 

 

 ולמנהלי גד"שים ועתודה ניהולית לבוגרי "צומחים ביחד" 

 שלום רב, 

 ולמשתתפים חדשים סדנת המשך לבוגרי הקורס "צומחים ביחד"  

 בגד"ש בדגש על ניהול פיננסי 

 

  למנהלי גד"שים ועתודה ניהולית,וגם   לבוגרי הקורסאנו מקיימים סדנת המשך "צומחים ביחד", הסדנה בת יומיים, מיועדת גם  

   שלא עברו את הקורס.

 . בגד"ש  ניהול פיננסיהפוקוס של הסדנא הינו 

 9:00-14:00יום ד', בין השעות  – 21/9/22 -יום א'  ו  –  18/9/22   תאריכי הסדנה: 

 המועדון בקיבוץ רבדים   מיקום: 

 התכנית ליומיים הללו: 

 העברת מסרים למנהל / להנהלה    -  managing up -נושא ההרצאה  - קסטלר הרצאת פתיחה של אורלי קרדוש •

שור המסרים  כפתיח למפגש ההמשך של קורס המנהלים אשר יעמיק בלמידת התחום הפיננסי, נדבר על חשיבות תק 

והתוצאות העסקיות כלפי מעלה, למנהל שלי / להנהלה / ליו"ר. קיימת משמעות גדולה לדרכי העברה יעילה של  

 .  מסרים עסקיים ונתייחס לכלים אפקטיביים לבניית המסר

פוך  חות הכספיים ולימוד כיצד לה"הסדנא כוללת הכרות עם השפה החשבונאית, הכרות עם הדו  - סדנה לניהול פיננסי •

אה חשבון בעל רישיון ישראלי  רו - אלי סנדרוביץ. הסדנא תועבר ע"י לכלי ניהולי לקבלת החלטות  הכספי ח "הדואת 

שנים משמש כמנהל   11מזה כ  , בוגר תואר ראשון ושני מהפקולטה לניהול של אוניברסיטת תל אביב.  1987משנת

לארגונים )המרכז  למנהלים ו   המי"ל, וכן כמרצה ויועץ פיננסי  -האקדמי בתחום הפיננסי במרכז הישראלי לניהול 

  ,ועוד(. לפני כן שימש , עזריאלי המכללה האקדמית להנדסה ירושלים הפקולטה לחקלאות ברחובות הבינתחומי בהרצליה, 

טלדור מערכות  בתנובה,  בקונצרן בארגונים מובילים בישראל ) CFO הראשי שנה, כסמנכ"ל הכספים   20מעל  במשך

 מנפאואר ישראל ועוד(. במחשבים,  

 

o  ( 18/9/22)  1מפגש : 
 מבוא והכרות עם דוחות כספיים ככלי ניהולי  ▪

 סקית של רואה החשבון ומקומו בזירה הע   תפקידו ▪

 השפה החשבונאית והקשר בין הנהלת חשבונות והדוחות הכספיים  ▪

 יתרונות וחסרונות   -בין עוסק מורשה לחברה בע"מ  הבחנה  ▪

 סוגי חברות בישראל  ▪



 

 

 

 

 

o  ( 21/9/22)  2מפגש : 

 כיצד מכינים את הדוח? מה אני יכול ללמוד ממנו?  -המאזן  ▪

 ח? מה הם יחסים פיננסיים? "מה משמעות הדו  -דוח רוו"ה   ▪

 קריאה בין השורות?  ▪

 ח לצרכי מס ההכנסה? או לצרכי בעל העסק? "האם הדו  ▪

   ע"י דיויד לוי – סיכום של ארגון עובדי הפלחה  •

 

 כיצד נרשמים? 

 ( tal@falcha.co.ilיש למלא את הפרטים הבאים  ולשלוח אל ארגון עובדי הפלחה )

   

 טל. נייד _______________  דוא"ל: _____________________________ שם: ___________________

 

 כתובת: ______________________  תפקיד ______________________   

 

 החשבונית מס/קבלה ע"ש: ______________________________ ח.פ.: _________________________

 

 ₪  + מע"מ למשתתף והיא כוללת גם כיבוד קל וארוחת צהריים  1200 לבוגרי הקורס היא:    עלות הסדנא

 ₪ + מע"מ  1,500למשתתפים חדשים )שלא עברו את הקורס( העלות היא  

 אמצעי התשלום:  

 ( 09-9604080)טלפונית מול טל כרטיס אשראי  

   . 570012252.פ.מ, ח "בע ח "אגש הפלחה  עובדי  ארגון  :החשבון  שם  – העברה בנקאית

    586400/16ן: -ח    

 , חשמונאים  817בנק לאומי, סניף 

 חשבונית מס/קבלה תשלח כחוק לאחר התשלום. 


