
מלון קרלטון 
אליעזר פרי 10,

תל אביב

יום רביעי  
29.7.2020

 15:45-09:00

 

יום עיון

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

+  מע"מ₪650 
5% הנחה 
ללקוחות 
חשבים!

יום עיון המוקדש לחשבי שכר, מנהלי חשבונות, 
אנשי משאבי אנוש, מעסיקי עובדים, עוסקים בכספים ושכר. 

מיטב המומחים יסייעו לכם להתמודד ולהתנהל ביעילות 
בסבך החוקים וההוראות. יום העיון יעסוק ב-3 תחומים חשובים:

מיסוי | פנסיה | עבודה

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

עו"ד פזית לוי, מחלקת "כל עובד"

עולם הפנסיה כל עתיד | שינויים רגולטוריים ודילמות בעולם החיסכון הפנסיוני

עולם העבודה כל עובד | הליך השימוע, זכאות לפיצויי פיטורים ואופן חישובם

עדי אברהם, יועצת מס

משולש הזהב

שרון אלמגור, יועצת פנסיונית נטולת זיקה

עולם העבודה כל מס | מיסוי עובדים, נקודות זיכוי, שווי הטבות

3 נושאים חשובים ביום עיון אחד!

פנסיה

מיסוי

עבודה

www.hashavim.co.il
מכללת
03-5680880חשבי� טלפון ישיר:

• 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. המחיר כולל כיבוד, ארוחת צהריים, ארוחת "גלאט" בתוספת תשלום ובהודעה מראש.



מכללת
חשבי�

חשבי� ה.פ.�. מידע ע�קי בע“מ  
יד חרוצי� 12 ת“א 6770005 

דיני עבודהחישובי� פיננ�י�טל:03-5680888 | פק�:03-5680899 כלי� משפטיי� הדרכותפנ�יה וגמלמי�וי

התכנסות והרשמה08:30 - 09:00

דברי פתיחה09:00 - 09:10

הליך השימוע, זכאות לפיצויי פיטורים ואופן חישובם11:30 - 13:00

שינויים רגולטוריים ודילמות בעולם החיסכון הפנסיוני09:10 - 11:00

צו הרחבה לפנסיית חובה וסעיף 14, מעסיק-מחויב במתן תקציב לכיסוי א.כ.ע לעובד, כן/לא ?
קרנות פנסיית ברירת מחדל ובמידה וישאר זמן- ננסה להשיב על שאלת השאלות: 

קרן פנסיה או ביטוח מנהלים, מי גובר על מי?
מרצה: שרון אלמגור, יועצת פנסיונית נטולת זיקה

מיסוי עובדים, נקודות זיכוי, שווי הטבות13:15 - 14:45

תאום מס החזר הוצאות לעובדים, מיסוי אופציות לעובדים, נקודות זיכוי להורידם/גרושים/
חד הורי/מזונות – מיסוי הלוואות לעובדים גם בהיבט המע"מ/שווי הטבות כגון רכב.

מרצה: יועצת מס עדי אברהם

חובת השימוע - עקרונות מנחים, זכאות לפיצויי פיטורים, המועד לתשלום פיצויי פיטורים, 
הנסיבות בהן התפטרות תזכה בפיצויי פיטורים, רכיבי השכר הנלקחים בחישוב פיצויי פיטורים 

ואופן חישוב פיצוי הפיטורים לפי סוג העובד.
מרצה: עו"ד פזית לוי, מחלקת "כל עובד"

דורית פינץ, מנהלת מכללת חשבים

הפסקה11:00 - 11:30

הפסקה13:00 - 13:15

ארוחת צהריים14:45 - 15:45

מלון קרלטון, אליעזר פרי 10, תל-אביב
15:45 - 09:00

יום ד‘ - 29.7.2020 

יום עיון משולש הזהב סילבוס




