
קורס הכשרת 
מנהלי כספים וחשבים

נשמח להזמינכם לראיון אישי ולהתאים עבורכם את המסלול המתאים לכם ולחברה שלכם!

� היבטים משפטיים בניהול חברות
� התאגדות עסקית משפטית ומיסוי

� תקינת IFRS והכרת דוחות כספיים ציבוריים
� ניתוח דוחות כספיים

� ניהול תזרימי מזומנים
� מיזוגים ורכישות והערכת שווי חברות

� בנקים ומקורות מימון
� בניית תקציב ותוכנית עסקית

מנושאי הקורס

כדי להצליח בתפקידו על מנהל הכספים להכיר ולשלוט ב"ארגז כלים" עדכני, עשיר ומגוון. התעדכנות בכלים המקצועיים הללו 
ובהיבטים המעשיים של שינויי החקיקה והתקינה, יאפשרו למנהל הכספים להצעיד את הארגון לעמידה מוצלחת ביעדיו ומטרותיו.

קורס "חשבים ומנהלי כספים" של המכללה העסקית מבית לשכת המסחר והתעשייה, נבנה במיוחד  עבור חשבים ומנהלי כספים, 
וכאלה המתכוונים להתמקצע ולהתמחות בתחום. מאחר שלשכת המסחר והתעשייה חיפה והצפון הינה גוף מעסיקים, מחוברים 

תכניו של הקורס אל עולם התעסוקה ומעניקים למשתתפים כלים מעשיים להצלחה בתפקידם.

את הקורס סיימו מנהלים בכירים מהחברות הגדולות בצפון ביניהן: רכבת ישראל, מספנות ישראל, חוד אסף, חברות 
כלכליות של תאגידים עירוניים ועוד.

נבחרת המרצים

לפרטים והרשמה ניתן לפנות בטל' ובדוא״ל:
ruhama@haifachamber.org.il ,04-8302118 רוחמה מרציאנו  | smadar@haifachamber.org.il ,04-8302106 סמדר צרפתי
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� סוגיות יסוד דיני עבודה      
� שוק ההון בישראל

� מושגי יסוד בביטוח 

רו"ח ומשפטן שמוליק וטנשטיין
מנכ"ל לשכת המסחר והתעשיה 

חיפה והצפון, רואה חשבון ומשפטן, 
מומחה למימון וליווי פיננסי.

עו"ד איל צורף
בעל תואר ראשון במשפטים 

באוניברסיטת חיפה, משנת 1998. 
הוסמך כחבר בלשכת עורכי הדין בשנת 
1999. בעל משרד עורכי דין צורף ושות' 
המתמחה במשפט מסחרי- דיני חברות, 

דיני חוזים, דיני עבודה וליטיגציה 
מסחרית.

מר בני קיויתי
יועץ-מס מייצג, מגשר, בורר ונאמן. 
מרצה ומומחה לחשבונאות, מיסים 

ודיני עבודה חבר בלשכת יועצי המס 
בישראל )חבר מועצה(.

רו״ח ומשפטן יובל אבוחצירא
שותף ומנהל סניף חיפה של משרד 
ארצי חיבה אלמקייס כהן פתרונות 
מיסוי בע"מ. במסגרת תפקידו כסגן 
פקיד שומה חיפה, היה יובל אחראי 

לבחינת מיסוין של סוגיות מס 
מורכבות בתחום המיסוי הישראלי, 

הבינלאומי והפלילי.

רו"ח נועם בכר
בוגר תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות 

ותואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת 
תל-אביב. בעל ניסיון של למעלה מ-20 
שנה בתחומי המימון, הניהול והפיננסים.

גב' שמחה חלמיש
כלכלנית, עסקה בניהול תיקי השקעות 

בבנקאות, שימשה כאנליסטית בשוק 
ההון , מרצה כ-20 שנה בתחומים של 
שוק ההון וניהול פיננסי, יזמית ובעלת 

עסקים.

ד"ר רו"ח שמואל שוורץ
תואר ראשון ).A.B( כלכלה 

)חשבונאות( סוציולוגיה אוניברסיטת 
חיפה. תואר שני במנהל עסקים 
).A.B.M( מאוניברסיטת ת"א. 

 )Ph.D( תואר שלישי במנהל עסקים
מאוניברסיטה אמריקאית. חבר 

נשיאות לשכת רו"ח.

רו"ח בוקי ברגמן
רואה חשבון בוקי ברגמן, בעל 25 שנות 

ניסיון בליווי פיננסי וניהול סיכונים 
לגופים וחברות במשק, מתוכן 6 שנים 
כמבקר במחלקת הפיקוח על הבנקים 

בבנק ישראל.

מר רמי סגמן 
יועץ פנסיוני מורשה ומייסד חברת 

סט פוינט! בע"מ למתן ייעוץ פנסיוני 
אובייקטיבי. בעל תואר שני במנהל 

עסקים מאוניברסיטת ת"א, תואר ראשון 
בפסיכולוגיה וכלכלה מאוניברסיטת חיפה.

רו"ח נועה קפלן
נועה קפלן, רואת חשבון, 

דירקטורית במשרד רואי חשבון 
BDO זיו האפט. בעלת תואר 

ראשון בחשבונאות ומימון, ותואר 
שני בניהול פיננסי.

עו"ד איתי פריימן
בוגר תואר ראשון במשפטים 

מאוניברסיטת חיפה ובעל תואר ראשון 
בכלכלה מאוניברסיטה זו. בוגר תואר 

שני במינהל עסקים מהטכניון.

עו"ד אייל קימל 
בעל 15 שנות ניסיון במתן ייעוץ משפטי 

לגופים וחברות, מתוכן 5 שנים כמנהל 
המחלקה המשפטית ומשנה למנכ"ל באחת 
החברות הגדולות בתחומה בישראל, חבר 

בפורום הארצי של לשכת עורכי הדין 
בתחום דיני העבודה. לעו"ד קימל תואר 

שני במשפטים מאוניברסיטת טורונטו.

מר ישראל אמיר
מנהל סניף ראשי חיפה, מערך 

מסחרי, חטיבה עסקית-מסחרית-
נדלן, בנק לאומי.

מר דורון פרמדר
דורון פרמדר עוסק בביטוח כבר 30 שנה. במהלך 

עבודתו עבר את רוב התפקידים בחברות הביטוח. 
בין השאר, שימש כמנהל מחוז חיפה והצפון של 
אררט חברה לביטוח בע"מ וכמשנה למנכ"ל אחת 

מסוכנויות הביטוח הגדולות.


