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ניהול חשבונות בעידן הדיגיטלי
קורס מזורז, אקטואלי וחשוב למנהלי חשבונות

 
מרכז הכנסים, קראון פלאזה ת"א -  25/05/22

 
לאור הדרישה נפתח מחזור חדש !

 
לכבוד

 
___________________

 
אנו מתכבדים להזמין אתכם ואת מנהלי החשבונות בארגונכם לקחת חלק בקורס חשוב

זו.עולם ניהול החשבונות עובר טרנספורמציה מעולם המנוהל בנייר והדפסות לעולם דיגיטלי
שמשנה את הכללים של ניהול ספרים וחשבונות, ומחייב את מנהלי החשבונות ואנשי

הכספים לקבל הכשרה מסודרת ומוסמכת כדי להצליח בניהול החשבונות בעידן החדש מחד,
ומאידך, לעמוד בדרישות החוק ותקנות מס הכנסה ומע"מ בכל הקשור לניהול מסמכים

דיגיטלי.
 

 
 

בדיוק לשם כך מקיים המרכז הבינלאומי לכנסים בשיתוף פורום מנהלי החשבונות בישראל,
קורס חד יומי וייחודי לסקירת כללי ניהול ספרי החשבונות בעידן הדיגיטלי, לצד הצגת כלים

המאושרים על ידי רשויות המס בישראל.
 

הקורס יערך ביום ד': 25/05/2022
מרכז הכנסים, מלון קראון פלאזה תל אביב

 
 

דמי רישום מוזלים למקדימים להירשם: הירשמו עכשיו!
 

 

לאתר הכנס הקליקו כאן לרישום מהיר הקליקו כאן
 

להורדת טופס לרישום ידני בפקס: הקליקו כאן
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לתוכנית הקורס הקליקו כאן
למשתתפי הקורס תוענק תעודה מהודרת בפירוט נושאי הלימוד ושעות הלימוד

 

 
אל תוותרו על החוויה המקצועית - הירשמו עכשיו ! !

 
 

 
קהל יעד

קורס זה מיועד למנהלי חשבונות, חשבונאים בכירים, מנהלי כספים, חשבים, רואי חשבון,

 

לצד המעבר לניהול מסמכי חשבונות באופן דיגיטלי, גם הטכנולוגיה התקדמה ומערכות
ניהול חשבונות עוברות יותר ויותר לענן המאפשר לגשת אליהן בעבודה מרחוק או בעבודה

היברידית,  אך בד בבד, חשופות לאבטחת מידע ודורשות הגנת סייבר.
 

מנהלי חשבונות נדרשים כיום להבנה נרחבת בעולם הדיגיטלי ובכלל זה בתחום הסייבר
ועבודה עפ"י כללים מחייבים בתחום רגיש זה.

 
 

סגל המרצים 
 

המרכז הבינלאומי לכנסים גייס לטובת הקורס מומחים ומרצים מהטובים בתחום:
אורי דליות, יועץ בכיר להחלת חוקי מס במערכות מידע, דירקטור בקבוצת המסים ב-

PwC Israel, מנהל תחום ביקורת ממוחשבת ברשות המיסים בעבר.
 

שי שלהבת הינו עורך דין בכיר במחלקת המסים במשרד מיתר עורכי דין, מומחה בעל
שם בתחום המסים העקיפים, מע"מ, מכס, מס קניה ובלו. בעבר בכיר ברשות המסים

ומרצה במכללה למנהל ובאוניברסיטת בר אילן.

 
אלון רוטנר- מנהל פיתוח עסקי חברת איזימץ מומחה להתאמות ומעקב חשבוני

בכרטיס אשראי בעידן הדיגיטלי.
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יועצי מס וכל מי שתחום ניהול החשבונות הוא חלק משגרת עבודתו.
 
 

 
להרשמה מהירה - הקליקו כאן

 
להורדת טופס לרישום ידני בפקס: הקליקו כאן

 

 
שתפו את תוכנית הכנסים החדשה שלנו עם מנהלים רלוונטיים בארגונכם

 

 

www.icx.co.ilOffice@icx.co.il

לרישום טלפני טלפנו: 1800-555200

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

נשלח למייל: {5:דוא"ל}
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