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 יום עיון 
 טופס 161 ונספחיו

• הבטחת המקום מותנית בתשלום לפני תחילת הסדנה • תנאי התשלום: שוטף +30 ! • הודעה על ביטול השתתפות יש להעביר בהודעה בכתב בלבד
(עד חמישה ימי עסקים טרם פתיחת הסדנה, לאחר מכן הנרשם יחויב בדמי ביטול של 250 ₪ בתוספת מע״מ!) • הסדנא כוללת דפי תרגול ודפי עזר.

שלח הזמנתך במייל: conferences@hashavim.co.il או פקסס ל: 03-5680889 

03-5680880

שם המזמין:

שם החברה:

טלפון:

דוא“ל:

אופן התשלום (נא לסמן x במקום המתאים)

     חיוב באמצעות כרטיס אשראי: פרטים ימסרו טלפונית 

ת"ז:                                          

     המחאה על סך                                       ש"ח תשלח בדואר

     ברצוני לקבל חשבונית לפני הפקת המחאה, סכום לחיוב                     ש"ח

     מעוניין למימוש במסגרת מנוי הדרכות

     ברצוני לקבל עדכונים, מבצעים והטבות מחברת חשבים ה.פ.ס

משתתף:

תפקיד:

ח.פ/עוסק מורשה:

+ מגבלות על פיטורי עובדים
בשנים האחרונות אנו עדים לאינסוף שינויי חקיקה בתחום מיסוי הפרישה.

מיסוי הפרישה מתחיל אצל חשב השכר שמוציא את טופס 161 בעת פרישת העובד.
מילוי לא נכון של הטופס יכול לגרום לנזקים כספיים לעובד וגם למעביד. 

ביום עיון זה נלמד את הכללים למילוי נכון של ניירת הפרישה 
ונדבר על דרכי העבודה הנכונים בהתאם להנחיות מס הכנסה. 

כמו כן, נלמד מתי המעסיק לא יכול לפטר את עובדיו.

+  מע"מ₪650 
5% הנחה 
ללקוחות 
חשבים!

מרציםנושאים

טופס 161א - הודעת עובד עקב פרישה מעבודהטופס 161 - הודעת מעביד עקב פרישה מעבודה

תיקון 190 על קצה המזלגבקשה לפריסת מסבקשה לקיבוע זכויות לפי סעיף 9א
רו"ח אייל מנדלאוי - מומחה למיסוי ופרישה

ההגבלות על פיטורים בחוקי העבודה השונים (חוק חיילים משוחררים, חוק דמי מחלה וכו')

ועודאיסור הפלייה מכוח חוק שוויון הזדמנויות בעבודה (על רקע דת, גזע, מין וכו')
עו"ד פזית לוי - מחלקת כל "עובד"

 
2 נושאים 

חשובים 
ביום עיון 

אחד!



 

 

 
 סילבוס

 והמגבלות על פיטורי עובדים 161טופס יום עיון 
 , מלון קרלטון ת“א 15:30-09:00, בין השעות 27/1/2020 שני יום 

 

   והצגת אתר כל עתידדברי פתיחה    09:10 -  09:00
 יועץ פנסיוני ומנהל מקצועי 'כל עתיד'   –מר חיים בן הרוש 

   161טפסי   011:0 -  009:1
 

 הודעת מעביד עקב פרישה מעבודה  -  161טופס  •
 הודעת עובד עקב פרישה מעבודה  -א  161טופס  •

 
 מומחה למיסוי ופרישהאייל מנדלאוי,   רו"ח  מרצה:

 הפסקה   11:20 -  11:00

 161טפסי   50:12 -  :2011
 

 א 9בקשה לקיבוע זכויות לפי סעיף  -ד  161טופס  •
 בקשה לפריסת מס -ג  116טופס  •
 קצה המזלג על  190תיקון  •

 
 מרצה:  רו"ח אייל מנדלאוי, מומחה למיסוי ופרישה 

 
 הפסקה   13:00 -  12:50

 ההגבלות על פיטורי עובדים בחקיקת העבודה   30:41 -  00:31

 ההגבלות על פיטורים בחוקי העבודה השונים (חוק חיילים משוחררים, חוק דמי מחלה וכו')  •
 מכוח חוק שוויון הזדמנויות בעבודה (על רקע דת, גזע, מין וכו')  איסור הפלייה  •
הגנות על עובדים על רקע התארגנות והשתייכות לוועד/ ארגון עובדים, חשיפת שחיתויות   •

 ושעת חירום 
 

 מחלקת כל "עובד" , פזית לויעו"ד מרצה: 
 

 ארוחת צהריים   15:30 -  14:30
 

 

 דברו איתנו, 
 : לכל שאלהאנחנו זמינים עבורכם 

03-5680880 
 צוות המכללה 




