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 ,רפתן יקר

 
נתניה ומועצת החלב ולאור הצורך ברכישת מיומנויות ניהול  י"במסגרת שיתוף פעולה בין מט

 .הוחלט במועצת החלב להקצות תקציב מיוחד לקיום קורס הדרכה בנושא זה, כספי ברפת

 .מטרת הקורס לעזור לרפתנים לחזק ולשפר את הרווחיות והיציבות העסקית ברפת החלב

ציאת הרווחיות האמיתית ברפת במסגרת הקורס יוקנו כלים לניהול כספי ובדיקת עלויות ומ
 .וכלים לעבודה והתנהלות מול הבנק במטרה לחסוך עלויות וקבלת מקסימום אשראי

 :התחומים שבהם תעסוק ההדרכה

עזרה בגיוס כספים והלוואות ושיפור , הקניית כלים לניהול תקצוב ובקרת עלויות, ניהול כספים 
 . מצבת החובות וההלוואות בבנקים ועוד

-ויתקיים אחת לשבוע בימי רביעי החל מה, (מפורטים בעמוד הבא) מפגשים 1הקורס יהיה בן 
, באולם הגדול במשרדי מועצת החלב. 02:21ועד  1::9משעה , ד"התשע, באדר א' ה  12222102

 (. בנין אפריקה ישראל)יהוד , 2דרך החורש 

התשלום יעשה במפגש הראשון , בלבד₪  211עלות הקורס לאחר סבסוד של מועצת החלב 
 .מחאה או במזומןבה

 -לפרטים והרשמה יש לפנות אל

 0ffice@milk.org.ilמועצת החלב   

 dana@milk.org.il 111-:321291דנה מיניס 
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 :להלן תוכנית הקורס

 
' בכל יום ד 02:21ועד  1::9המפגשים יתקיימו בשעות , שעות אקדמיות כל מפגש 2מפגשים של  1

 בשבוע
 פירוט שיעור מרצה תאריך ' מס

1 12222102 
, אדר א' ה

 ד"תשע

כלים פיננסיים  שלומי זיו
למדידת הביצועים 

ואבחון פעילות עסקי 
 הרפת

ניתוח יעילות הרפת תוך שימוש בדוחות 
הכספיים לשם הצגת תוצאות טובות יותר בשנה 

ח "דו, תזרים מזומנים, תחזית, מאזן -הבאה
 .רווח והפסד וההבדל בניהם

מה חשיבותה ומה , מהי תחזית עסקית
 .היתרונות שבה

 .בניית תקציב לדוגמא של הרפת
2 022222102 

, אדר א' יב
 ד"תשע

, שיטת התמחיר הראויה לרפת משפחתית תמחיר והמחרה שלומי זיו
סיווג עלויות , ההבדל בין תמחיר להמחרה

, תמחיר הזמנה מול תמחיר תהליך, ברפת
, תמחיר תקן, תמחיר תרומה מול תמחיר ספיגה

מודל נקודת ככלי למעקב ואבחון כמותי של מצב 
 .תמחור, הרפת

3 092222102 
, אדר א' יט

 ד"תשע

ניהול תזרים מזומנים  שלומי זיו
 חכם

חשיבות , תזרים מזומנים מול רווח חשבונאי
כלים יצירתיים , חשבונאיניהול נכון של רווח 

 .לניהול נכון של תזרים מזומנים
4 222222102 

, אדר א' כו
 ד"תשע

מיכה 
 מרום

כסף "איך משיגים 
 "טוב

 .מימון ואשראי מכל מיני מקורות, הלוואות

5 12:22102 
, אדר ב' ג

 ד"תשע

בועז 
 חנוכי

 .שימוש נכון ברכיב הכלכלי של תכנת נעה כלכלה בתכנת נעה

 
 

  

 

  


