
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

     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₪349 

מפגש מיוחד המוקדש כולו להיערכות לסוף שנת המס 2020
בביטוח הלאומי – שנה בה חלו שינויים רבים, הוראות שעה,

תיקוני חקיקה והוראות ביצוע חדשות בשל משבר נגיף הקורונה. 

מרצה | רו"ח  אורנה צח-גלרט

10.12.202012:15-09:00יום חמישי

מעסיקים ושכירים – דיווחי מעסיקים, פריסות שכר, תיאום דמי ביטוח, ביקורת ניכויים ועוד 

משבר הקורונה –  דמי אבטלה, מענק הסתגלות מיוחד, מענקים מרשות המסים
ודיווחי מעסיקים ועובדים למיצוי זכויות מירבי בתקופת משבר הקורנה 

עצמאים וצו סיווג מבוטחים – עדכונים והכנה לסוף שנת המס 2020

יום עיון 
היערכות לסוף שנת המס 2020 

נושאים

רואת חשבון, מנכ"לית משרד לייעוץ, לייצוג, לפתרונות ולהכשרה בעלת ותק בתחום של יותר מ-25 שנים
בין תפקידיה הציבוריים: יו"ר ועדת הקשר של לשכת רואי חשבון עם המוסד לביטוח לאומי ונציגת הלשכה בכנסת בנושא זה.

כחלק מההיערכות לסוף שנת המס בחרנו להקדיש יום עיון נפרד לתחום הביטוח הלאומי,
שבו נביא את כלל העדכונים והשינויים, ואת ההוראות המיוחדות למעסיקים, לשכירים, לעצמאיים, למובטלים,

לעובדים בחל"ת ולמקבלי קצבאות וגמלאות. נסקור את מענקי הקורונה של רשות המסים
ואת המענקים שמשלם הביטוח הלאומי, ועוד נושאים חשובים המסכמים את השנה

ומסייעים למייצגים, למעסיקים ולציבור העצמאים להיערך נכון לתום שנת 2020 ואף לתחילת שנת 2021.

בתחום הביטוח הלאומי בצל משבר הקורונה
הדרכת 
 ZOOM
מקצועית



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

09:00 - 10:00

מייצגים  -  נקודות חשובות שמומלץ לשים לב.12:00 - 11:45

סיכום יום/ תשובות לשאלות 12:15 - 12:00

הפסקה10:45 - 10:30

10:45 - 11:30

11:30 - 11:45

מעסיקים ושכירים – דיווחי מעסיקים, פריסות שכר, תיאום דמי ביטוח, ביקורת ניכויים ועוד 

רקע על משבר הקורונה בהיבט הביטוח הלאומי. דמי אבטלה ומענק הסתגלות מיוחד.
הדיווחים של המעסיקים ושל העובדים בהפסקת עבודה ובחזרה לעבודה למיצוי זכויות מירבי של דמי אבטלה

ושל מענק הסתגלות מיוחד. ניכוי הכנסות מדמי אבטלה. בעלי הכנסה לפי צו סיווג מבוטחים בתקופת הקורונה.
מענקי הקורונה השונים בהיבט הביטוח הלאומי.

נגיף הקורונה כפגיעה בעבודה. שינויים בנכות כללית בשנת 2020. תגמולי מילואים בזמן משבר הקורונה.

Zoom-הדרכה ב
09:00 - 12:15

יום ה‘ - 10.12.2020 

דברו איתנו, 
אנו זמינים עבורכם לכל שאלה:

צוות המכללה
 03-5680880

משבר הקורונה –  דמי אבטלה, מענק הסתגלות מיוחד, מענקים מרשות המסים
ודיווחי מעסיקים ועובדים למיצוי זכויות מירבי בתקופת משבר הקורנה 

10:00 - 10:30

שינוי מעמד עצמאי בדיעבד לקראת סוף שנת 2020. מבוטחים לפי התוספת הראשונה בצו סיווג מבוטחים 
(אמנים, מרצים, מדריכים, עובדי במה, מורי דרך ואחרים). הכנה לסוף שנת המס 2020.

דיווחים על עובדים בחל"ת. הכנה לסוף שנת המס 2020: פריסת שכר, תיאום דמי ביטוח, סיווג רכיבי שכר
כפטורים מדמי ביטוח, מבוטחים פטורים מדמי ביטוח ועוד.

פסקי דין חדשים בנושא ביקורת ניכויים. שינויים מתוכננים בטופס 102 ובטופס 100 מאפריל 2021.
עדכון קצר בנושאים: חברות ארנק, משיכות יתר וחברות משפחתיות.

התנהלות הביטוח הלאומי בחודשים מרץ עד יוני 2020 בעניין תושבות.

עצמאים וצו סיווג מבוטחים – עדכונים והכנה לסוף שנת המס 2020

יום עיון 
היערכות שנת המס 2020

בביטוח לאומי בצל משבר הקורונה

תושבות בזמן הקורונה 

מרצה: רו"ח  אורנה צח-גלרט

הדרכת ZOOM מקצועית


