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 כלכלן פרקטיההכשרה  תכנית-סילבוס

 קהל יעד

להתפתח מקצועית ולצאת מתחום הביקורת .בין  םהמעונייני.רו"ח 1

 . BIG 4בוגרינו רו"ח רבים מה

 אלינו השולחות את עובדיהם ,.חברות כולל פירמות בורסאיות2

כלל ביטוח, ינו מכבי שירותי בריאות , ותבין לקוח להשתלמות מקצועית

 מקסימה ועוד..ינת ישראל, דה מרקר, מד

להרחיב את מעגל הידע  םהמעונייני ,.כלכלנים בעלי ניסיון נישתי3

 המקצועי לשם התקדמות בקרירה.

.כלכלנים מתחילים ובוגרי תארים פיננסים :כלכלה,מנהל 4

 עסקים,חשבונאות,מימון.

מובילים במשק  םאירגונייכולל מתוך   ,בין בוגרנו כלכלנים ורו"ח רבים

 .ים ממקור ראשון על האפקטיביות הרבה של הקורסשמעיד

 

 תעודת כלכלן פרקטי

, תוענק תעודת  כלכלן פרקטי  ,לבוגרים שעברו בהצלחה את המבחן המקצועי

את  משמעותית ומקצרתהמעידה על יכולת מקצועית גבוהה של המועמד  

אנו נותנים למעסיקים* תעודת ביטוח שאומרת .תהליך ההכשרה בארגון

או החזר רה כלכלן פרקטי מבוגרי תוכנית ההכש ,רצון מלאה שביעות 

בפני  אטרקטיבייםרקטי הם כלומר בוגרי התוכנית כלכלן פ, כספי מלא 

 .*בהתאם לתקנון .המעסיק



 

 
 
 

 300-2035989.פאקס:30-2555285:.טלפון  תל אביב, 89דלי אלקטרה יגאל אלון מג

,economist.com-http://www.pratical  

 
 
 

 תוכנית ההכשרה  מועדי

 פנה למשרד , לקבלת לו"ז לקורס הקרוב

 אנו ) . ללא תשלום הקבוצה לפי רמת ניתנות , שעות נוספות מעבר לכתוב לעיל

 דרש(.החומר הנ כלמגישים למבחן ההסמכה , רק אחרי שסיימנו את 
 מעבר לשעות הקורס.למקומות עבודה , ושכתוב קורות חיים  אישית הכנה , 

 

 מטרת הקורס

.כל נושא ונושא בקורס מתורגל מעשית מעשי הקורס כלכלן פרקטי הוא קורס

 . בפועלועל ביצוע העבודה  תהסיזיפיעל מחשב .הדגש הוא על לימוד העבודה 

מעשי  תרגולמקצועי מתוקף  ולא על תאוריות .מטרת הקורס נתינת ניסיון 

הנושאים שלנו נלקחים  כל. המדמה מחלקות כלכליות בצורה מוחלטת

 מהמחלקות הכלכליות של החברות הגדולות ביותר במשק.

 שיטת הלימוד והנושאים הנלמדים

 

 ת המסלול מקנה תעודSAP  מטעם רשמיתNESS,  וכלכלן
 פרקטי.
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  המדריכים ללימודSAP - ברת מדרכים מוסמכים של ח
NESS. 

 רישיוןSAP   למשך שנה. 

  מערכותERP םבאירגוניי. 

 ניווט במערכת הSAP. 

  מודולCO- . מודול הבקרה 

  רשומות אב אובייקטCO . ניהול מרכז עלות : 

 WBS, IO . 

  ווריאנטסעיף הוצאה ראשי/משני, הקמת . 

 .תכנון תקציב 

 .דוחות תכנון תקציב 

 .העמסת עלויות בפועל 

 צוע.דוחות תכנון מול בי 

 .)תהליכי סוף תקופה )הפצה/העמסה/ ייחוס 

 

 BIמערכות 

  המערכות הנלמדות :

 MICROSOFT BI 

 QLIKVIEW 

 TABLEAU 
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    Bi-  מערכות תומכות החלטה, מערכות ה -עסקיתמערכות בינהBI 

   OLAPמאפשר למערכת התכנון לעבוד בנפחי מידע גדולים, הודות ל 

 Microsoftבמסד הנתונים  )עיבוד אנליטי מכוון( .המערכת משתמשת

SQL Server. 

 .יצירת דוחות התראות ואיתותים לצורך קבלת החלטות ניהוליות 

. ועוד כלכלן פרקטי מכינה אותך הנתונים והמידע וכריית איסוף 

 לתפקידי  אנליסט.

 SQL – אנליסט נתונים 

SQL התכנית פותחה בדגש פרקטי ביחד עם ה -אנליסט נתוניםDBA  הראשי

היא  SQL היא כיום הדרך המקובלת לאגירת מידע רב. שפת SQL  ה.של תנוב

הדרך המקובלת לגשת למסדי נתונים יחסיים. וגופים שונים כמו גופי ממשל, 

חברות מסחריות, עושים בו שימוש רב, אם במסדי נתונים גדולים ואם במסדי 

 .נתונים מקומיים
 

  וחכולל לפי מרכזי רוית תקציבים לכל סוגי החברות יבנ

התקציב היא אחת מהדרישות המבוקשות ביותר  בנייתמיומנות  הצורך :

 .השונים םבאירגוניימכלכלנים 

לתקציב חשיבות רבה ולכן כדי לבנות אותו בצורה יעילה יש צורך בהבנת 

 תהליכים שונים.
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 –להשתלב בתחום דרוש ניסיון של לפחות שנה  יכד התעסוקה:דרישות 

גרי התוכנית השתלב במקומות עבודה בתחום שנתיים , אחוז גבוה של בו

 התקציב.

 השיטה :

ת . ההתמודדובעבודה עם תקציבים שונים נצבור ניסיון מעשי,בשיעור  

 בין היתר: כוללת

 . הכנת תחזיות מכירות לכל סוגי מגזרי הפעילות העסקית 

 .הכנת תחזיות הוצאות הכוללת תחזית מערך ייצור 

   מדדים תפעוליים-Kpi תפעוליים הנלמדים בתוכנית הם מדדים )המדדים ה

, הנבחנים בכל המגזר התעשייתי בין היתר בחברות :בשטראוס , יונילוור , 

 תנובה, בז"ן, ועוד... 

 הבנת ויישום הקשר בין -תחזיות רכשBOM.מערך הייצור ועוד , 

 .התנהלות ודוחות תפ"י 

  הפקת דוחותP&L . 

 

 . Budgetary control-תהליכי בקרה בחברות

לכל חברה הצורך לנהל בקרה על התחזיות שלה , כדי  הצורך :

 את מהות הפער. להסיק
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 –להשתלב בתחום דרוש ניסיון של לפחות שנה  י: כדהתעסוקהדרישות 

שנתיים , אחוז גבוה של בוגרי התוכנית השתלב במקומות עבודה בתחום 

 הבקרה התקציבית והתפעולית.

 השיטה :

 לית והן בקרה כספית. להלן הפירוט:התוכנית תכלול הן בקרה תפעו 

 בקרה קריטית לעולם התעשייתי , חלק בלתי נפרד  – בקרה תפעולית

, הבקרה הנלמדת תהתעשייתיומהמחלקות הכלכליות של החברות 

משמשת קשת רחבה של חברות ובהם שטראוס, תנובה , יונילוור,  בז"ן  

 ועוד.

 

 

 

 

 חשיבות הבקרה התפעולית :

 זיות של פירמה יצרנית היא עלות המכר, עלות אחת ההוצאות המרכ

המכר מושפעת מהייצור , מערך הייצור מושפע מאלמנטים רבים בהם 

 מלאי , מכירות , וייצור.

 .מטרת הבקרה התפעולית , להרים דגלים אדומיים ולזהות נקודות כשל 
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 זיהוי פערי כמות, פערי תמהיל, הפרשי שערי חליפין -בקרה כספית

 ועוד. בצורה אוטומטית

 

 .based costing-Activity– יםתמחור פרויקט

טק, תקשורת, בתי חולים ומוסדות רפואיים, -מוסדות פיננסיים, היי הצורך:

קמעונאות ומזון, תעשייה וייצור, תשתיות ואנרגיה, מוסדות ממשלה 

 .costing Activity-based השיטה  מתבססת על הגישה החדשנית וציבור.

 ת על תמחור העלויות לפי פעילויות , והעמסת  :השיטה מבוסס השיטה

עלות הפעילות את מרכיב הרווח . שמתבסס על העמסת עלויות 

עקיפות לא לפי מחולל העמסה יחיד )למשל שעות עבודה בקו ייצור( 

אלא על ידי ייחוס כל פעילות עקיפה לפעילות הישירה שמחוללת 

הערך ללקוח. גורמת לגידול הרווח לארגון ושיפור  השיטה אותה .

השיטה פופולרית מאוד ומשתמשים בה אלתא , המובילים ביישום הם: 

 נייס , אמדוקס, ועוד...

הלימוד הוא ברמה מעשית, כך שעם סיום  : אפשרויות תעסוקה

הקורס יוכלו הסטודנטים להשתלב בתפקידי תמחיר בפירמות. 

,  , בינתהמיומנות הנרכשת מתאימה לחברות רבות בהן: אלתא, אלביט

 ועוד.. אורמת , אמדוקס

תמחור פרויקטים מקצועי המבוסס על עבודה מעשית , התמחור  

 הנלמד בתוכנית הוא מבוסס טכניקה ממוחשבת שמטרתו לתמחר

 פרויקט באופן יעיל. 
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  המחזורומערך  םתעשייתייתמחור מוצרים 

ובהם  תהתעשייתיו:תמחור המוצר הוא הלב של הפירמות הצורך 

 , תנובה יוניליוור. תנובה , שטראוס

  כולל ירידה לרמת ה התמחורמהלךBOM  . 

  תחזיתProduction-  , תחזית הייצור מושפעת מתחזית המכירות , המלאי

וממגבלת המכונות, מגבלת המכונות הפרקטית שונה בתכלית מהמגבלה 

, Machine Down Timeהאקדמאית ומושפעת מאלמנטים תפעוליים כמו 

Downgrades. 

 ויות, כולל עלות לוגיסטית ועוד...העמסת על 

   בדיקת כדאיות האם בכלל שווה למחזר , ואם כן אז מהו -חזור חומרי גלםמ

 החיסכון .

דוחות כלכליים ) החלק הפיננסי של התוכנית 

 (. העסקית

בהכנת דוחות כלכליים ממוחשבים  נתנסה בבניית  במהלך התוכנית,  –  

 מית(מבוסס חברת מקאנזי הבינלאו  (הכוללים

  למערכת דוחות  העסקית תכניתיישום כלכלי וממוחשב ממצב של  הנחות

, המערכת יודעת לתרגם כלכליים שיש בה אינטגרציה בין החלקים השונים

 . ממוחשביםפעילות כלכלית עתידית לדוחות כלכליים 
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 : היי טק תתעשייתיוהמערכת, היא מערכת המתאימה לכל הנישות ,

 ,וחברות הייעוץ.

 

 ערכת:חלקי המ

  CASH FLOW-  המערכת מספקת אוטומטית תחזית תזמ"ז מפעילות

תזמ"ז מפעילות השקעה ,  תמימון, תחזיושוטפת, תחזיות תזמ"ז מפעילות 

 תחזיות תזמ"ז נקי.לחמש שנים קדימה.

 Income statement- המערכת מספקת תחזיות דוחות רווח והפסד

 שנתית . ברמה חודשית ,  ותחזיות דוחות רווח והפסד ברמה

 Balance Sheet-  ואף ברמה  שנתית,הפקת מספקת תחזיות מאזן ברמה

 חודשית.

 Inputs- לשונית הנחות כלכליות, הלשונית יודעת לנתב את ההנחות

הוצאות המימון ינותבו  הלוואה:לדוגמא לקיחת השונים. )לדוחות הכלכליים 

בו למאזן , לדוחות רווח והפסד החודשיים , והשנתיים, הוצאות הקרן ינות

 כלל ההלוואה הכוללת קרן וריבית בניכוי הקרן ינותב לתזרים.(

  המערכת בדיוק כמו שאר המודלים הכלכליים , נשארת אצל התלמידים

 במקומות העבודה השונים. מידילשימוש 

 

 דוחות כלכליים ופילוחי נתונים
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 של מחלקות  ןתיובקורס נלמד לחשב את רווח – ניתוחי רווחיות

ללא טעויות ותוך כדי בדיקה  שונים בדרך היעילה ביותר,בארגונים 

 משולבת.

 בארגונים רבים הכנת הדוח היא כיום,  – הכנת דוחות רווח והפסד

אך  ,סמנכ"ל הכספים עובר על הדוח ומאשר אותו .מלאכתו של הכלכלן

הקורס כלכלן פרקטי מלמד את  .מי שעושה אותו בפועל הוא הכלכלן

 פירמות.ה דייל הנושא ברמה הנדרשת ע

אחת המשימות החשובות בחייו  – בדיקת כדאיות פרויקטים 

המקצועיים של הכלכלן היא לבדוק האם הפרויקט הוא בכלל כדאי או 

המקצועית הכוללת מצבים מתוך  לא. קורס זה מתמקד בפרקטיקה

, בניגוד לשיעורי המימון בתואר שם למדנו החברות המובילות הארץ

 תיאוריות.

מטרת תוכנית -ים והתמודדות עם מסדי נתונים גדוליםפילוחי נתונ 

ההכשרה כלכלן פרקטי, היא להכשיר להתמודדות עם מסדי נתונים 

 גדולים ומורכבים המצריכים מיומנות רבה.

, התוכנית כוללת עבודה מעשית-תחזיות פשיטת רגל וזיהוי מגמות 

רים הניסיון הנרכש, מקנה זיהוי מיידי של אזהרות עסק חי לכלל המגז

 , כולל לחברות ציבוריות, פרטיות ולחברות הייעוץ.

תוכנית ההכשרה של כלכלן פרקטי ,  -שליטה אבסולוטית באקסל 

 HPנותנת לבוגריה שליטה מוחלטת באקסל. במקומות רבים בהם נייס,

, אמדוקס ועוד המועמדים נבחנים במבחנים הדורשים מהם מיומנות 

ורכבים הנדרשים במחלקות גבוהה מאוד בתוכנה , כולל שימושים מ

 הכלכליות במגזרים השונים.
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  אחת הבעיות הגדולות של חברה דולרית  –אמידת החשיפה התזרימית

 היא החשיפה המטבעית וגידור החשיפה התזרימית.

 

החשיבות של בניית מודלים – בזמן אמת בניית מודלים כלכליים  

תחזית , ונובעת מכך שלכל חברה יש כלכליים היא קריטית ביותר

אופטימית , פסימית,  ושכיחה . מטרת התוכנית : נתינת כליים 

יישומיים ולא תיאורטיים . המודלים הכלכליים הנלמדים בתוכנית, 

מבטיחים הפקת דוחות תחזית להנהלה ברמה האופטימאלית הכוללים 

את כל ההיבטים הכלכלים.כל הכלים הם ממוחשבים וניתנים ליישום 

 מיידי בארגון

תוכנית ההכשרה כלכלן פרקטי, מקנה  – זיות כלכליותהכנת תח 

ניסיון מעשי בביצוע תחזיות כלכליות , כולל תחזיות כלכליות 

 .מורכבות ורב שנתיות הדורשות התייחסות למרכיבים קריטיים

היא פעולה  , הכנת תזרים מזומנים – הכנת תזרימי מזומנים לחברות 

בארגון.  עוזר החשבושל  שוטפת המאפיינת את תפקידו של הכלכלן

אנו מלמדים הן הכנת תזרים מזומנים לצורך תכנית עסקית, והן הכנת 

, כך שמתאפשרת אספקת נתונים תזרים מזומנים שוטף על בסיס יומי

שוטפת המבטיחה שהפירמה לא תהיה חשופה ותעמוד במסגרת 

 האובליגו שלה.

 יבית בקורס נלמד על הכנת מצגת יעילה ואפקט – מצגות לדירקטוריון

ינים את חברי יהכוללת את כל הפרמטרים המרכזיים המענ ,לדירקטוריון

 הדירקטוריון.
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במציאות של היום, על הכלכלן להיות בקיא  –ידע כלכלי בחוזים  

 .מעשיות גש הכלכלי. בקורס נתמקד בדוגמאותבחוזים ולתת את הד

 ועוד..  SOW  ,MILESTONEמרכיב כמו  תוהבנ

לכן ההטמעה של החומר נעשית , רקטי של החומרשום פיאנו מקפידים על י

עבור כל נושא הנלמד בקורס אנו משתמשים במודלים . בבאמצעות מחשבים

 כלכליים משוכללים. 

המודלים הכלכליים הנלמדים בקורס מבוססים על מודלים ממיטב החברות 

 הקורס כלכלן פרקטי הוא קורס יישומי.. המובילות במשק

ואפקטיבית  אוריות לעבודה מעשיתילהפוך את הת – המטרה שלנו היא ברורה

 במחלקה הכלכלית.

השוק במועמדים בעלי ידע פרקטי במגוון  של צורךהכלכלן פרקטי עונה על 

 הקורס משלב לימודי אקסל מתקדמים. ,בנוסף. נושאים

 

 המובילות במשק.)בהמשך הדף(. חשיפה אדירה בפני החברות 

מבחן ההסמכה , ואת התוצאות רואים  אנו דואגים לבוגרים שלנו שעברו את

בשטח . יש לנו בוגרים בנייס, באמדוקס,משרד הבריאות, במסלול תלפיות, 

 אווירית  ועוד עשרות חברות..., וזה לא הכל . הובתעשייבאלתא 

 דירה בפני המעסיקים הגדולים במשק.חשיפה אלאנו דואגים לבוגרים שלנו 

בכנס הגיוס השנתי של עולם  םמרציאנו השתתפנו בתור  10.92לדוגמא ב

משאבי אנוש, בין המשתתפים בכנס: טבע, אמדוקס , נייס, אינטל , ריטליקס , 

 הוט, פלאפון , בנק הפועלים ועוד.....
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 כנס הגיוס השנתי של החברות הגדולות במשק.

http://www.hrus.co.il/%d7%a2%d7%9c%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%92%d7%99%d7%95%d7%a1-%d7%92%d7%91%d7%95%d7%94%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%93%d7%99-%d7%94%d7%a4%d7%aa%d7%a8%d7%95%d7%9f-%d7%9b%d7%91%d7%a8-%d7%91%d7%a4%d7%a0
http://www.hrus.co.il/%d7%a2%d7%9c%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%92%d7%99%d7%95%d7%a1-%d7%92%d7%91%d7%95%d7%94%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%93%d7%99-%d7%94%d7%a4%d7%aa%d7%a8%d7%95%d7%9f-%d7%9b%d7%91%d7%a8-%d7%91%d7%a4%d7%a0
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 עבודה בכותרות קריירה כלכלה

 

   

 

 

▪  עסק חדש▪  עבודה חדשה▪  עובדים בתיירות▪  קידום בעבודה▪  חיפוש עבודה▪  עבודה בכותרות
 דרושים▪  מדריכי קריירה▪  לימודים▪  מחשבון שכר▪  גיוס עובדים▪  עבודה ועולם המשפט
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 סיימתם תואר? זה הזמן לקורס הכנה לעבודה

ל לא תמיד יספק לכם תואר בכלכלה, ראיית חשבון או ניהו
, סיים לפני כעשור תואר בכלכלה 02משרה. ליאור סולטן, בן 

בהצטיינות, אך למרות זאת חווה פערים וקשיים בעבודתו. עכשיו 
  הוא מפעיל בית ספר להכשרה מעשית ב"כלכלה פרקטית"

  אלפי שאולי

  08:58 ,09.06.12  :פורסם
  

פרטיים בתחום המחשבים הם עניין ידוע ומובן, שכן ההתקדמות בתי ספר 
הטכנולוגית והשוק הדינמי לא באים לידי ביטוי באופן מיידי, במקרים רבים, 
באקדמיה. לכן לעתים בוגרי תארים במדעי המחשב ומקצועות הטכנולוגיה 

 לוקחים חלק בקורס מקצועי מזורז לאחר הלימודים. 

  מרגיש כמו כיתה א' -טק -היום הראשון בהיי

  לארגון-חשוב-שכאילו-קווים לדמותו של העובד

  טק? אל תתייעצו עם החבר'ה-רוצים לעבוד בהיי

מדוע ללמוד קורס בכלכלה לאחר לימודי תואר כלכלי שהכיל לא מעט קורסים? 
מסתבר שגם בתחומים אלו, פעמים רבות האקדמיה לא מכינה את הסטודנט 

 לעבודה היומיומית. 
רה בקורות חיים, התואר השני במנהל עסקים לא עזר לי הרבה", "חוץ מהשו

מספר יניב דובנוב שעובד כמנהל פרויקטים באלביט מזה כשלוש שנים. לפני 
מספר חודשים סיים דובנוב קורס הכשרה פרקטית הנותן כלים לכלכלן, 

שלדבריו הוא זה שתרם לו לבצע את התפקיד גם בהיבט הכלכלי. "התואר 
הוא בהנדסה וכשהתחלתי להתעסק בניהול פרויקטים, חיפשתי הראשון שלי 

לראות ולהבין את הפרויקט בצורה יעילה יותר ולהתמקצע בתחום הכלכלי. 
הקורס המקצועי, בניגוד לתואר השני, נתן לי ידע לנהל בצורה כספית 

   
 פעילויות גולשים

 החברים שלי
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 פרויקט". 
 לא להכין הערכות שווי, ולא את -"בלימודים לא מלמדים אותך דברים מעשיים 

יסודות ניהול תקציב ותמחור. גם אם לומדים את זה בצורה כללית, שוכחים 
את זה עוד בתחילת הלימודים", אומר שמואל הלר, רואה חשבון שסיים את 

שנים ועבר במגוון תפקידים, אך הרגיש שעדיין אין לו ניסיון  8לימודיו לפני 
עבודה  וידע פרקטי בלא מעט תחומים מבוקשים בשוק וכעת כשהוא מחפש

החליט להרשם לקורס כלכלי שייתן לו כלים להתמודד עם עבודתו היומיומית. 
"הידע הפרקטי נתן לי עוד כלים ואפשרות והרחיב לי את אפשרויות חיפוש 

 העבודה", אומר הלר. 

 באקדמיה לא מלמדים לבנות תקציב 

על פתיחתו של הקורס "כלכלן פרקטי", המיועד לבוגרי תארים בכלכלה 
הרוצים להיות מוכשרים גם לביצוע מטלות יומיומיות מחיי כלכלנים או רואי 

 , שחווה על בשרו את השוק. 53חשבון, אחראי ליאור סולטן, צעיר בן 
 סולטן סיים את לימודיו בכלכלה בהצטיינות וכשיצא לשוק גילה, כמו רבים

וטובים, שאין כל קשר בין התואר שלו בכלכלה לבין הדרישות של שוק 
 5,333-העבודה. אחרי בדיקה קצרה הוא מצא כי בכל שנה יוצאים לשוק כ

שבפועל למדו לימודים תיאורטיים, וכשהם  –בוגרי כלכלה ומינהל עסקים 
 כמגיעים לעבודה במחלקה הכלכלית, אין קשר בין התואר לנדרש מהם. 

, לדברי סולטן, היה שכשכבר התקבל לעבודה גילה שהלימודים בהם הטריגר
 הצטיין לא קשורים כלל למה שביקש ממנו סמנכ"ל הכספים לבצע. 

"אני זוכר שהגעתי למחלקה כלכלית ולא ידעתי מה לעשות היה לי מאד קשה", 
אומר סולטן. "היה לי אגו בשמיים כי הייתי מצטיין, אך ככל שהתחלתי להיכנס 

י שמדובר בבעיה. ככל השתחלתי לקבל ידע כלכלי הבנתי שיש פער הבנת
בין דרישות השוק לבין הסקסיות שיש בתואר ראשון ושני בכלכלה.  -עצום

התואר פשוט לא קשור. שאלתי את עצמי מה תרם לי התואר. חוץ מאקסל 
ומימון אין קשר לפרקטיקה. אם הייתי לומד סינית היה לזה אותו ערך", אומר 

. "מה לעשות שבהתחלה אתה מגיע לחברה על תקן של פועל וצריך סולטן
לעשות עבודה סיזיפית. דוגמא טובה לכך היא שבאקדמיה לא מלמדים איך 

 לבנות תקציב. אנו מלמדים את העבודה השחורה והקשה". 
מהכלכלנים הצעירים שמגיעים לראיונות עבודה נדרש, לפי סולטן, ידע בבניית 

את  –ת, תמחור, הערכות שווי, הקצאת עלויות ועוד תקציב, בקרה תקציבי
אלה הם למדו באקדמיה ברמה תיאורטית בלבד. לבוגר שלא התנסה, אין 

 סיכוי אמיתי, לדבריו, להתקבל לעבודה. 
, הנותנת social projectהיום, ליאור הוא הבעלים של חברת הייעוץ העסקי 
השקעות בברזיל. פעילות יעוץ עסקי כללי לחברות בינוניות ומתמחה ביעוץ ל

נוספת של החברה היא, כאמור, ההכשרה מעשיות מה"שטח" לבוגרי 
 אוניברסיטאות. 

מפגשים, שיכולים  03החברה מציעה שני מסלולי קורס: האחד ארוך ובן 
שקל והשני קצר יותר בשני  5,333מפגשים בעלות של כ  01להתארך עד ל 

רכות שווי לחברות היטק והוא זול מפגשים ללא לימוד בניית תכנית עסקית והע
 יותר בכמה מאות שקלים. 

ההכשרה מכינה את בוגרי האקדמיה לעבודה בשוק האמיתי והמעשי, שם, 
לדבריו, מתרשמים יותר מפרקטיקה ולא מהתיאוריות של האקדמיה. "מחלקה 
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כלכלית בארגון לא יכולה לנוח על זרי הדפנה. טעויות לא מתקבלות. בפעם 
פשוט נזרק העובד החוצה. זה לא בית ספר", אומר סולטן. "אני לא השלישית, 

המצאתי את הגלגל. פרופ' טרכנטנברג אמר כי התואר בכלכלה לא מייצר 
 כלכלנים וכי הוא מיושן". 

 פיילוטים בצרפת וגרמניה 

מה שפחות מלמדים באקדמיה זה ליזום עוד ועוד. לפני מספר חודשים הקימה 
ף מקומי מרכז הדרכה ברובע הלטיני בפריז ליד "כלכלן פרקטי" עם שות

הסורבון. שם מועבר בצרפתית אותו קורס שהועבר עד היום בישראל. את 
השלוחה בפאריז הקים סולטן בעזרת חברו לעבודה באלטא מלפני מספר 

שנים, צביקה מנדלסון, שהיה שם בשטח וחבר אליו למיזם. בשני המחזורים 
 גרי כלכלה ומנהל עסקים בסורבון. מבו 033הראשונים השתתפו מעל 

מיד אחרי צרפת, ארץ הולדתו של סולטן שם מצויה חלק ממשפחתו, הקים 
סולטן שלוחה נוספת לקורס גם בגרמניה בצמוד לאוניברסיטת היידלברג. 
"פאריס וגרמניה הם פיילוטים", אומר סולטן. "שם תמחרנו את הקורסים 

להתפרס ברמה עולמית. שאנשים יורו. המטרה היא  533המחיר נמוך של כ 
שמסיימים כלכלה לא ירגישו את מה שאני הרגשתי שהגעתי למחלקה 

כלכלית. בראיית חשבון יש הבדלים, אך בכלכלה התופעה אופיינית בכל 
העולם. זה תחום שיש לו מכנה משותף אחיד. אני רוצה לתת לסטודנטים 

 להתחיל ברגל ימין".
 

  לימודים | כלכלה | קריירה :תגיות

  
 לכתבה תגובה
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 מצמיחים את דור העתיד של תחום הכלכלה

 הדרך לקיצור תהליך החניכה לתפקיד

כלכלן פרקטי מציעה קורס מעשי בתחומי הכלכלה המועבר ע"י מיטב מומחים במשק, שיקצר לארגון 
 זמן ועלויות יקרות של הדרכה וחניכה לתפקיד 

 שני משהמאת: 
  411.410.41תאריך: 
 | להכלכ|  הכשרת עובדים|  הכשרה מקצועית|  הדרכת עובדיםתגיות: 

 |  כח אדם|  הדרכה|  גיוס עובדיםקטגוריות: 

הפתוחות שלכם דורשות ניסיון חובה של שנים, בנוסף ל"תואר ראשון נפתח בשאלה: כמה מהמשרות 
 אחוזים מהן. 33-חובה" ו"תואר שני יתרון"? בטוח שלפחות למעלה מ

http://www.hrus.co.il/
http://www.hrus.co.il/
http://www.hrus.co.il/?author=43
http://www.hrus.co.il/tag/%d7%94%d7%93%d7%a8%d7%9b%d7%aa-%d7%a2%d7%95%d7%91%d7%93%d7%99%d7%9d
http://www.hrus.co.il/tag/%d7%94%d7%9b%d7%a9%d7%a8%d7%94-%d7%9e%d7%a7%d7%a6%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%aa
http://www.hrus.co.il/tag/%d7%94%d7%9b%d7%a9%d7%a8%d7%aa-%d7%a2%d7%95%d7%91%d7%93%d7%99%d7%9d
http://www.hrus.co.il/tag/%d7%9b%d7%9c%d7%9b%d7%9c%d7%94
http://www.hrus.co.il/category/%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c-%d7%9e%d7%a9%d7%90%d7%91%d7%99-%d7%90%d7%a0%d7%95%d7%a9/%d7%92%d7%99%d7%95%d7%a1-%d7%a2%d7%95%d7%91%d7%93%d7%99%d7%9d
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. " הנו שירות הכשרה מקצועית בתחום הכלכלה המקצר את תהליך ההכשרה בארגוןכלכלן פרקטי"
בעוד מטרתה של מנהלת משאבי האנוש היא לבצע גיוס יעיל של עובדים, תוך דגש על מקצועיות 

כלכלן פרקטי מציע הכשרת עובדים מקצועית תוך התנסות בשטח, המביא לחיסכון  –וחיסכון בעלויות 
עצום בזמן ועלויות הכשרה של הארגון: כך נחסכות עלויות של כוח אדם המלמד עובדים חדשים, 

 קצר זמן ההכשרה והתרגול.מת

 לומדים על המחלקות הכלכליות של כל סוגי החברות

הקורס מבוסס על המחלקות הכלכליות של החברות הגדולות במשק, כגון אמדוקס, חברת החשמל, 
אלתא, בז"ן ועוד ועוד, ומועברים בהם תכנים פרקטיים מתוך תפקידו של כלכלן, כמו כיצד בונים 

בקרה תקציבית, תימחור פרויקטים, תמחור מוצרים תעשיתיים, הכנת תוכניות תוכנית תקציב שנתית, 
 …עיסקיות, בדיקאת כדאיות פרויקטים ועוד

הקורס מיועד לעובדים בתפקידים: כלכלנים, לרואי חשבון, אנליסטים ויועצים בתחום, וכן לתלמידי 
רם לקראת התפקיד כדי מנהל עסקים, הממלאים תפקיד ראשון בארגון ומנהליהם מעוניינים להכשי

 לחסוך בעלויות ולקצר באופן משמעותי את זמן ההדרכה והחניכה.

הקורס מעניק הכשרה מקצועית בכל תחומי הכלכלה, ומאחר שבחברות תעשייתיות לא קיימים אותם 
הצרכים לעומת חברות הייטק, הוא מציע הכשרה בדגש כל סוגי החברות, כדי לפתוח כמה שיותר 

מד. הקורס מתקיים על מחשבים בדיוק כמו במחלקה הכלכלית, מספר המקומות בכל דלתות וידע ללו
אנשי צוות, מרצה ועוזר  0קורס הוא מוגבל כדי לתת יחס אישי לכל תלמיד, בכל שיעור ושיעור יש 

הוראה, בין עוזרי ההוראה שלנו גם רו"ח ארז בר המשמש אנליסט באמדוקס, כל עוזרי ההוראה הם 
 ם של תוכנית ההכשרה כלכלן פרקטי.בוגרים מצטייני

, הכלכלן הראשי לשעבר של חברת אבגול ליאור סולטןעל ידי  0332הקורס נבנה ונפתח בשנת 
הבינלאומית שמשמש כיועץ בין היתר לחברות הגדולות במשק, בשיתוף יועצים מובילים שלוקחים 

ת בישראל, צרפת, גרמניה חלק במחלקות הכלכליות המובילות. תוכנית ההכשרה כלכלן פרקטי פועל
וארה"ב. סולטן מספר כי הרעיון נולד כתוצאה מצורך קיים בשטח, לאחר שבעצמו שימש כלכלן ראשי 
בחברות גדולות. הוא מעיד כי הוא מחזיק בידו מספר תארים, כשלא פעם שאל את עצמו מה בעצם 

 הקשר בין מה שלמד לבין מה שבקשו ממנו לבצע בעבודה. 

והצטיינתי, הבנתי שחסרים לי כלים לעבודה, ובעיקר שיש פער אדיר בין האקדמיה "למרות שלמדתי 
לפרקטיקה. והעניין הוא שכל מי שדיברתי על הנושא הרגיש את אותו הדבר. גם פרופ' טרכטנברג 

אומר בעצמו שיש פער אדיר בין האקדמיה לפרקטיקה. התואר בכלכלה עמוס בנוסחאות שמלמדות 
כינות אותך לעבודה במחלקה הכלכלית בארגון. בסופו של דבר אי אפשר אותך לחשוב, אך לא מ

ללכת עם זה למכולת, וברור שאדם גם צריך להתפרנס. אז הבנתי שאם אהיה מקצועי, יהיה לי קל 
 יותר להתפרנס. וברור שגם מה שחשוב למעסיק הוא האם אני מצדיק את המשכורת שלי או לא".

במשך תקופה ארוכה לאחר סיומו ותחילת עבודה בארגון. הוא מביא  הקורס כולל ליווי אישי צמוד גם
 ליותר ויותר מועמדים לעבור מבחני קבלה מעשיים לעבודה. 

http://www.כלכלןפרקטי.co.il/
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 תעודת אחריות

דוגלת במקצועיות ללא פשרות, ולכן היא נותנת התחייבות  כלכלן פרקטיתכנית ההכשרה 

אינו מרוצה מתפקודי בוגרי  בכתב, בהתאם לתקנון להחזר כספי מלא למעסיק, במידה שהוא

 הקורס כלכלן פרקטי.

 

אנו בכלכלן פרקטי מאמינים בעובדות. העובדה הבסיסית ביותר היא שהמעסיק נותן חשיבות 

רבה למקצועיות העובד. ככל שהעובד מקצועי יותר תהליך ההכשרה של העובד החדש יהיה 

ור שבתהליך ההכשרה של קצר יותר, ובכך יהיה חיסכון משמעותי למעסיק. הרי צריך לזכ

עובד חדש לפירמה, עלות העובד היא כפולה. שכן, על המעסיק לשלם לא רק לנו, אלא גם 

 בעבור זמנם של העובדים שיכשירו אותנו.

 

אנו בכלכלן פרקטי מקצרים את תהליך ההכשרה באופן חד משמעי. בוגרינו נמצאים 

 אפקטיבי ביותר ונותן יתרון מקצועי בולט. הקורסמענפי המשק.  83% -ביותר מ

 

 ביותר, האומרת דבר פשוט: תעודת ביטחון חשובהאנו נותנים למעסיק 

אם אינך מרוצה מבוגר או מבוגרת, המחזיקים בתעודת כלכלן פרקטי, אנו נחזיר לך את 

הצהרה זו יש תוקף משפטי המשכורת ששילמת. כלומר, למעסיק יש תעודת ביטוח. ל

נתנה יתרון משמעותי לרבים שהם בעלי השכלה זהה מחייב.ההכשרה של כלכלן פרקטי , 

 והביאה אותם למחלקות הכלכליות.עכשיו הגיע תורך. ,לשלך

 

http://www.כלכלןפרקטי.co.il/hebrew-----mecony_miyun.html
http://www.כלכלןפרקטי.co.il/hebrew-----mecony_miyun.html
http://www.כלכלןפרקטי.co.il/hebrew-----mecony_miyun.html
http://www.כלכלןפרקטי.co.il/index.php?lang=hebrew&kwd=mecony_miyun.html¶m_a=¶m_b=
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 צוות ההוראה

, כדי מרצה +ע.מרצה  אנשי צוות 1בכל שיעור ושיעור ישנה הקפדה על  

 1לתת לך את השירות המירבי, אף חברה בארץ ובחו"ל לא עובדת עם 

וזרי אנשי צוות מטעמים כלכליים מובנים. אנו מקפידים על כך בין ע

ההוראה שלנו ניתן למצוא את רו"ח ארז בר )יוצא חטיבת ההי טק של 

, עובד אמדוקס ובוגר מצטיין של כלכלן פרקטי(. יניב חוכמה דלויט 

ובוגר מצטיין של כלכלן  , רוברט שמין יועץ פיננסי לגורו הנדל"ן

בין המרצים ניתן למצוא את מנכ"ל החברה ליאור סולטן שפיתח פרקטי.

, ואחראי על הכשרת מרצים בחו"לפרקטי בארץ ובחו"ל את כלכלן 

בחלק מהקורסים מרצה גם צביקה מנדלסון יו"ר אירגון מנהלי הרכש 

 של ישראל . ועוד..

מות העבודה כולל המקדימים להירשם , מקבלים גם הכנה למקו 

סימולציות פרטניות, הסימולציות עוזרות להגיע למקום העבודה עם 

 דע רב.ביטחון עצמי ומקנות י

 המסלול מקנה שכתוב קורות חיים עד לקבלת תוצאות אופטימליות.  

יש אפשרות לפרוס את התשלום  ,בהרשמה המוקדמתבנוסף לנרשמים  

 הצמדה.ותשלומים ללא ריבית  03ל

, גם לאחר סיום הקורס כולל תמיכה המסלול הארוך מקנה ליווי מקצועי  

 מקצועית בזמן אמת.
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מתוך מטרה לתת יחס אישי  ,קטנות ממוחשבות תותכידוע אנו עובדים בכי

ואנחנו  , מספר המקומות שלנו מוגבל ולכן, ומקצועי לכל אחד מהתלמידים שלנו 

כדי לתת לכל סטודנט  איננו מצרפים אנשים נוספים מהרגע שכיתה מתמלאת

 .בצרכיו הייחודיים  מקצועית תוך כדי תמיכה ,את היחס האישי ביותר שניתן

 . בארץ ותנאי ביטול בהתאם לחוק הגנת הצרכן  ,רה בינלאומיתהיא חבחברתנו 

על המועמדים להיות בעלי השכלה  התוכניתהרישום כפוף לתנאי הקדם של 

אקדמאית בתחומים שמפורטים לעיל .הקורס הוא קורס מקצועי ואנו בכלכלן 

 פרקטי מקפידים על כך גם בתוכניות שלנו בעולם.
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 ( )לחץ כאןרמת האבטחה הגבוהה בעולם. PCI DSS LEVEL 1תשלום מאובטח בדרגת 

 

 .מקצועלהפוך את התואר שלך ל,הגיע הזמן

כלכלן פרקטי נותנים לך יתרון  ,בתוכנית ההכשרההכלים הנרכשים 

בכניסה למקומות העבודה גם החשיבות הרבה של התוכנית היא  .משמעותי 

וגם חשוב לא פחות בהתפתחות המקצועית בהם , הידע הנרכש בתוכנית 

 מבטיח שתבלוט מקצועית בעבודה. ,ההכשרה כלכלן פרקטי

 , עכשיו הגיע הזמן שלך.קמענפי המש 85%נמצאים ביותר מהבוגרים שלנו 

https://direct.tranzila.com/liorsultan9/

