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ממשל תאגידי ואחריות דיווחית
// ממשל תאגידי //   ISOX מערך בקרה פנימית על הדיווח הכספי בעידן
פרטיות  בחברות  הכספים  סמנכ"ל  של  והחוקית  המקצועית  אחריותו 

ובחברות ציבוריות
נושא המשרה ותפקידו בפיצוח הגנום החשבונאי 

IFRS-דיווח כספי בחברות ציבוריות על פי כללי ה
ניתוח דוחות כספיים 

בדיווח  אדומים  אורות  איתור   // כספיים  דוחות  בניתוח  מתקדמות  סוגיות 
הכספי - ניהול סיכונים

קרנות מימון למפעלים קטנים ובינוניים 
מצוקת האשראי בתעשייה // מימון לתעשייה הקטנה והבינונית- אפיקים 

וקריטריונים
ניהול סיכונים פיננסיים 

זיהוי וניהול סיכונים פיננסיים בחברות עסקיות // גידור מטבעות // ביטוח 
סיכונים

ניהול סיכונים 
 BCP–Business הסיכונים  וניטרול  מיפוי  זיהוי   // מודלים  מתודולוגיית 

Continuity Plan // DRP-Disaster Recovery Plan
מיסוי מוניציפאלי 

תשלומי ארנונה // היטלי הרשות המקומית // תעריפי מים וביוב
היבטי מיסוי 

החוק לעידוד השקעות הון // תמריצים ממשלתיים והשימוש בהם
סחר ומימון בינלאומי 

 - הבינלאומיים  המכר  מונחי   // לקונה  מוכר  בין  החוזית  היחסים  מערכת 
INCOTERMS 2010 // ביטוח ימי אווירי // שטרי מטען

מיזוגים ורכישות 
הערכת שווי חברות // הכנת החברה שלנו למכירה ו או למיזוג // גילוי נאותות

מחירי העברה 
עדכונים ותקנות במחירי העברה // עדכוני ה-BEPS האחרונים בנושא מחירי 

העברה ומיסוי בינלאומי

כיסוי ביטוחי לעסקים 
הכיסויים הקיימים לביטוח העסק // נזקים פיזיים לרכוש במשרד או בבית 

העסק // אחריות כלפי צד שלישי // אחריות המעביד כלפי העובדים
תכנון מס 

עקרונות של תכנון מס // תיאור המותר והאסור בתחום // הצגת נושאים 
"חמים מהתנור" והתייחסות לעמדת רשויות המס בנושא

הליבה  בנושאי  נרחב  באופן  מטפל  הקורס 
תעשייתית  בחברה  הכספים  שסמנכ"ל 
מיסוי, תמריצים  נושאי  כגון:  נדרשים להם, 
הבנקים,  מול  ועבודה  הון  גיוס  ממשלתיים, 
סחר  ביטוח,  היבטי  מט"ח,  חשיפות  גידור 

בינלאומי, ועוד. 

מרצה ראשי: 
רו"ח רוני אלרואי, בעל תואר ראשון במינהל 
עסקים מהמסלול האקדמי המכללה למינהל, 
ותואר שני במשפטים מאוניברסיטת בר אילן. 

חבר הוועדה של לשכת רואי חשבון.
אוכלוסיית היעד: 

חשבים  כלכלנים,  כספים,   ומנהלי  סמנכ“לי 
בחברות  כספים  מנהלי  לתפקיד  ומועמדים 

תעשייתיות.
תעודה: 

התעשיינים  התאחדות  מטעם  גמר  תעודת 
בשומרון  אריאל  ואוניברסיטת  בישראל 

היחידה ללימודי חוץ, תוענק לבוגרי הקורס.
שכר הלימוד: 

 ,₪  2,400 התעשיינים  התאחדות  לחברי 
לאחרים 4,500 ₪.

תשלומים  ל–3  לחלוקה  וניתן  מע"מ  כולל  לא  המחיר 
שווים.
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