
התפצלות ל-3 מושבים  - סמנו את בחירתכם (ניתן להתנייד בין המושבים)

*התוכנית כפופה לשינויים

09:00 - 09:15   |   דברי פתיחה
09:15 - 10:00   |   מיצוי זכויות למענקים והקלות בקורונה 

- איך יוצאים מהמשבר? כל המלצות לשכת רואי חשבון

דורית פינץ, מנהלת מכללת חשבים מרצה אורחת:  רו"ח איריס שטרק, נשיאת לשכת רואי חשבון

10:30 - 10:00
שינויי מבנה לאור הצורך העסקי - ריכוז פעילויות וקיזוז הפסדים

מרצים: עו"ד ורו"ח רמי אריה  |  רו"ח רן ארצי 

   10:40 - 10:30
  הפסקה 

  והתפצלות למושבים

מליאת פתיחה

מרצה: איציק בן ארויה, יועץ פנסיוני

11:10 - 11:40   |   זכויות מבוטחים בביטוחי מנהלים
 ובקרנות הפנסיה בתקופת החל"ת ובסיום עבודה

  11:10 - 10:40
סוגיות בנוסחת הקיזוז וקיבוע זכויות

מרצה: רו"ח אייל מנדלאוי

  11:40 - 11:10
מחילת חובות – למ"ה ומע"מ מתי וכיצד

 12:40 - 12:10
יתרות החובה לאן? עקרונות גיבוש וקיזוזי הפסדים/מימושי ערבויות  

 12:10 - 11:40
מיסוי שכירים ועסקים בתקופת הקורונה

10:40 - 11:10   |   הסדרי חובות, פריסה 
וביטולי הצמדה, ריבית וקנסות בגין חובות מס

מרצה: רו"ח שלמה הררימרצה: עו"ד ורו"ח רמי אריה 

מרצה: רו"ח (משפטן) ישי כהן  מרצה: רו"ח אפי לבקוביץ' 

מרצה: אבי רוזנבאום, מומחה למיסוי פנסיוני

   12:10 - 11:40
פנסיה חובה לעצמאים - דגשים לסוף שנה

מושב 2       מושב הפנסיה

מושב 3       מושב המסים

מושב 1        מושב העבודה

    11:10 - 10:40
מרצה: פרופסור שלומית ינובסקי-רבידעבודה בצל הקורונה - סוגיות משפטיות ופרקטיות 

הקריה האקדמית אונו, פרופ׳ אורח אוניברסיטת פורדהאם, ניו יורק, 
 YALE LAW SCHOOL, ISP ועמיתת מחקר

11:10 - 11:40   |   אתגרי העבודה מהבית בתקופת הקורונה

   12:10 - 11:40
העסקת נשים בצל משבר הקורונה 

- כלים יישומיים ופרקטיים

מרצה: עו"ד ורד כינר
שותפה בארנה לין ושות'משרד עורכות דין

מרצה: עו"ד ליאת תבל  |  שותפה ומנהלת 
MEILAW מחלקת דיני עבודה במשרד עורכי דין

   12:40 - 12:10
שוק העבודה בתקופת הקורונה שייך למעסיקים ופחות לעובדים, אבל...

מרצה: מר ברק גפני  |  יועץ בכיר לניהול משאבי אנוש, 
 SHRM מנהל שלוחת ישראל של ארגון משאבי אנוש הבינלאומי

DCH ושגריר משאבי אנוש של ארגון משאבי אנוש במדינות הלטיניות
 

יום שלישי     24.11.2020 
13:00-09:00

  כנס דיגיטלי

מרצה: אלון ספונרו  |  מייסד ובעלים של חברת "פרישה מוקדמת" בע"מ

   12:40 - 12:10
האם קרנות הפנסיה בטוחות בתקופת הקורונה? 

מכללת
כלחשבי�

מ� כל הכלים, כל הפתרונות

היערכות לסוף שנת המס 
כנס חשבים השנתי 2020
בסימן קלקלת הקורונה



• הבטחת המקום מותנית בתשלום מראש • תנאי התשלום: שוטף +30! • הודעה על ביטול השתתפות יש להעביר 
+  מע"מ₪349   בהודעה בכתב בלבד (עד חמישה ימי עסקים ממועד הכנס, לאחר מכן הנרשם יחויב בדמי ביטול של 250 ₪ בתוספת מע״מ!) 

5% הנחה 
ללקוחות 
חשבים!

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

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:

מרציםנושאים

שינויי מבנה לאור הצורך העסקי - ריכוז פעילויות וקיזוז הפסדים

רו"ח איריס שטרק, נשיאת לשכת רואי חשבון

עו"ד ורו"ח רמי אריה  |  רו"ח רן ארצי

עבודה בצל הקורונה - סוגיות משפטיות ופרקטיות 

אתגרי העבודה מהבית בתקופת הקורונה

שוק העבודה בתקופת הקורונה שייך למעסיקים ופחות לעובדים, אבל...

עו"ד ליאת תבל

פרופסור שלומית ינובסקי-רביד

עו"ד ורד כינרהעסקת נשים בצל משבר הקורונה - כלים יישומיים ופרקטיים

מר ברק גפני

רו"ח אייל מנדלאויסוגיות בנוסחת הקיזוז וקיבוע זכויות

איציק בן ארויה, יועץ פנסיוניזכויות מבוטחים בביטוחי מנהלים ובקרנות הפנסיה בתקופת החל"ת ובסיום עבודה

אבי רוזנבאום, מומחה למיסוי פנסיוניפנסיה חובה לעצמאים - דגשים לסוף שנה

מר אלון ספונרוהאם קרנות הפנסיה בטוחות בתקופת הקורונה? 

עו"ד ורו"ח רמי אריה הסדרי חובות, פריסה וביטולי הצמדה, ריבית וקנסות בגין חובות מס

רו"ח שלמה הררימחילת חובות - למ"ה ומע"מ מתי וכיצד

רו"ח אפי לבקוביץ' מיסוי שכירים ועסקים בתקופת הקורונה

 רו"ח (משפטן) ישי כהן יתרות החובה לאן? עקרונות גיבוש וקיזוזי הפסדים/מימושי ערבויות

מיצוי זכויות למענקים והקלות בקורונה - איך יוצאים מהמשבר? כל המלצות לשכת רואי חשבון

מכללת
כלחשבי�

מ� כל הכלים, כל הפתרונות

יום שלישי     24.11.2020 
13:00-09:00 

היערכות לסוף שנת המס   כנס דיגיטלי
כנס חשבים השנתי 2020
בסימן קלקלת הקורונה


