
הבטחת המקום מותנית בתשלום לפני תחילת ההרצאות

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 זום

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

משתתף:

תפקיד:

ח.פ/עוסק מורשה:

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

+  מע"מ₪330 

מרכזת ומרצה: 
רו"ח אורנה צח - גלרט

עצמאים מכל הסוגים

קהל היעד: בעלי עסקים, עצמאים, רואי חשבון, יועצי מס, חשבי שכר, מנהלי חשבונות, חשבים ומנהלי כספים

קיזוזי הפסדים צו סיווג מבוטחים בני זוג בעסק משותף

נושאים

יום עיון מעשי ומקיף המוקדש כולו לעדכונים ולשינויים בתקופת נגיף הקורונה: 
חובת תשלום דמי ביטוח ומקדמות לעצמאים, עצמאים שלא עונים להגדרה, 

עדכונים בצו סיווג מבוטחים, קיזוז הכנסות ממשלח יד מדמי אבטלה, 
מענקי קורונה ממס הכנסה, בני זוג בעסק משותף, קיזוז הפסדים לעצמאים ועוד.

27.4.202112:00-09:00יום שלישי

כל מה שרציתם ללמוד ולדעת!

במסגרת סדרת הרצאות לפורום העשרה לביטוח לאומי
ZOOM -יום עיון מקצועי ב  

רו"ח אורנה צח - גלרט ביום עיון מיוחד בנושא

ביטוח לאומי לעצמאים
ובעלי הכנסות פסיביות



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

דברי פתיחה – דורית פינץ, מנהלת מכללת חשבים 09:15 - 09:00

הרצאתה של רו"ח אורנה צח-גלרט בנושאים הר"מ.09:15 - 12:00
במהלך יום העיון תינתן הפסקה קצרה.

Zoom-יום עיון ב
12:00 - 09:00

יום ג‘ - 27.4.2021 

דברו איתנו, 
אנו זמינים עבורכם לכל שאלה:

צוות המכללה
 03-5680880

להלן הנושאים ביום העיון:

חלק ראשון – כל סוגי העצמאים – מעמד וגביית דמי ביטוח בהיבט משבר הקורונה
 • האחריות לדיווח ולתשלום דמי ביטוח של מבוטחים שאינם שכירים 

• קביעת מעמד מבוטח  •  תיקון מקדמות • הכנסות פסיביות  

• קיזוז הפסד של עצמאי מהכנסות שונות  • מענקי קורונה לעצמאים
• חלוקת הכנסות בין בני זוג בעסק משותף 

• סוגיות ביישום התוספת הראשונה של צו סיווג מבוטחים בהיבט נותן השירות

• דמי ביטוח מפנסיית נכות ואובדן כושר עבודה מפוליסת פרט

חלק שני – גמלאות וקצבאות לעצמאים במשבר הקורונה
• דמי לידה לעצמאיות על פי תיקון חדש בתקופת הקורונה 

• תאונות עבודה וגמלה חוסמת • קיזוז הכנסות ממשלח יד מדמי האבטלה

• קצבת אזרח ותיק 

• נכים המקבלים קצבת נכות כללית  

15 דקות אחרונות יוקדשו למענה לשאלות 

במסגרת סדרת הרצאות לפורום העשרה לביטוח לאומי
ZOOM -יום עיון מקצועי ב  

רו"ח אורנה צח - גלרט ביום עיון מיוחד בנושא

ביטוח לאומי לעצמאים
ובעלי הכנסות פסיביות


