
תוך 4 חודשים בלבד 
תוכלו לשדרג ולהזניק
את הקריירה שלכם

קורס חשב שכר בכיר

לימודים עם מקצוע לחיים
מי אנחנו? 

סינאל מלל פייוויי הינה החברה המובילה בישראל בניהול המשאב האנושי בארגון. סינאל מספקת מגוון רחב של פתרונות 
תוכנה וחומרה לניהול המשאב האנושי בארגון )הפקת שכר וניהול נוכחות העובד בארגון, סליקה של כספי פנסיה חסכון 

והשקעה לעובד בתום כל חודש( וכן ניהול ואנליטיקה חכמה של מערכי אבטחה פיזיים בארגון )בקרי כניסה ומצלמות 
אבטחה, גילוי אש ועשן, אזעקות ועוד(. מערכות אלה מאפשרות לכ 10,000 ארגונים בישראל לנהל את היחסים 

הפורמליים עם מאות ואלפי עובדיהם.

על המכללה
סינאל אקדמי הינה המכללה המובילה בישראל, מבית סינאל, בתחום מקצועות השכר, הכספים וניהול המשאב האנושי 

בארגון. בפיקוח לשכת רואי החשבון בישראל.

למה כדאי להיות חשב שכר בכיר? 
חשב שכר הינו תפקיד חשוב הנמצא בלב מקבלי ההחלטות בחברה. תפקידו של חשב שכר בארגון הינו לטפל בצורה 

שוטפת בכל הפן החשבונאי בארגון, החל מהפקת תלוש שכר מדויק לכל עובד ועד דיווח לרשויות המס, על פי נדרש בחוק. 
 

על כתפיו של חשב שכר מוטלת אחריות רבה. לשם הפקת תלוש משכורת לכל עובד, על חשב השכר להיות בקיא בדיני 
מיסים, קופות גמל, פנסיה, קרנות פנסיה, עבודה וביטוח לאומי. מטרת חשב השכר הינה למנוע נזק כספי לחברה ומיחד 

גיסא לדאוג למיצוי זכויות העובד.
חשבי שכר הם מבעלי המקצוע הנדרשים ביותר במשק. הסיכוי להשתלב בעבודה במשכורת ראויה הוא גבוה מאוד.

מה לומדים?
ˆ מס הכנסה

ˆ ביטוח לאומי

ˆ דיני עבודה

ˆ סליקה פנסיונית

ˆ קורס מעשי על תוכנת Harmony שכר, התוכנה המובילה בישראל, המאושרת ע"י לשכת רואי החשבון בישראל,

  אשר למעלה מאלפי לקוחותינו משתמשים בה.
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למי מיועד הקורס? 
אם הנכם רוצים לפתח קריירה בעולם הנהלת החשבונות ובוודאי כבר התחלתם או הנכם עוסקים בתחום ואתם

מעוניינים להתקדם ולהתפתח מקצועית, קורס חשב שכר בכיר זה המקצוע בשבילכם!
לימודי חשבי שכר בכירים מיועדים למעוניינים לרכוש מקצוע מבוקש תוך 4 חודשים בלבד או לבעלי ידע וניסיון בתחום 
השכר, שאינם מוסמכים כחשבי שכר בכירים באופן פורמלי או לרואי חשבון, עורכי דין, מנהלי משאבי אנוש ומנהלי כספים 

שמעוניינים לעבור קורס מקצועי ולקבל הסמכה כחשבי שכר בכירים.

תעודה: 
תעודה מטעם מכללת SYNEL ACADEMY. נוסף על כך, בוגרים אשר יעמדו בהצלחה בבחינות של לשכת רואה החשבון

בישראל, יהיו זכאים לתעודה.

סוד ההצלחה בסניאל אקדמי: 
ˆ בתום קורס חשבות שכר, עזרה לבוגרים בהשמה מקצועית בחברות ההיטק, ביוטק וחברות

  הטכנולוגיה המובילות במשק הישראלי
ˆ קורס מעשי על תוכנת Harmony שכר, התוכנה המאושרת ע”י לשכת רואה החשבון בישראל

  אשר למעלה מאלפי לקוחותינו משתמשים בה
ˆ קשת רחבה של Networking עם לקוחותינו

ˆ צוות מרצים מנצח ונסיון מקצועי שהצטבר במהלך 28 שנים

ˆ כיתות לימוד קטנות והומוגניות - יחס אישי לכל תלמיד

סניפי סינאל אקדמי: יוקנעם ורמת גן 
www.synel.co.il  |  04-9596777 :לפרטים והרשמה

academy@synel.co.il


