
  מחיר וטופס הרשמה | בעמוד הבא

פתח תקוה               13:00-08:45            דרך אם המושבות 94,  מכללת מגמות, פ“ת

דיני עבודה
13:00-08:45 13:00-11:45עו"ד ליאת תבל  רו"ח ועו"ד חיה שמעוניגב‘ רויטל לב  13:00-11:15ביטוח לאומיתקשורת בינאישית

11:15-08:45 יועצת פנסיונית שרון אלמגור 10:45-08:45ביטוח פנסיוני רו"ח אפי לבקוביץ‘ מיסים

דיני עבודה
13:00-08:45 עו"ד ליאת תבל 

22.11.20 – יום א25.6.20 – יום ה23.4.20 – יום ה

13:00-11:45 רו"ח ועו"ד חיה שמעוניגב‘ רויטל לב  13:00-11:15ביטוח לאומיתקשורת בינאישית
11:15-08:45 יועצת פנסיונית שרון אלמגור 10:45-08:45ביטוח פנסיוני רו"ח אפי לבקוביץ‘ מיסים

בני ברק                13:00-08:45               מלון אריסטוקרט, דמשק אליעזר 16, בני ברק

נא סמנו תאריכי השתתפות!אזור הצפון

נצרת                           13:00-08:45                   מלון גולדן קראון, רח‘ 2015, נצרת

דיני עבודה
13:00-08:45 עו"ד ליאת תבל 

21.10.20 – יום ד24.5.20 – יום א27.4.20 – יום ב

רו"ח שמעון סטולפר13:00-10:45 13:00-11:15ביטוח לאומי
10:15-08:45

יועצת פנסיונית שרון אלמגור ביטוח פנסיוני
10:45-08:45 רו"ח אפי לבקוביץ‘ מיסים גב‘ רויטל לב  תקשורת בינאישית

חיפה                       13:00-08:45              מלון קראון פלאזה, יפה נוף 111, חיפה

28.10.20 – יום ד26.4.20 – יום א

דיני עבודה
13:00-08:45 עו"ד ליאת תבל 

22.3.20 – יום א

רו"ח שמעון סטולפר 13:00-11:15ביטוח לאומי
10:45-08:45 רו"ח אפי לבקוביץ‘ מיסים

13:00-10:45
10:15-08:45

יועצת פנסיונית שרון אלמגור ביטוח פנסיוני
גב‘ רויטל לב  תקשורת בינאישית

נא סמנו תאריכי השתתפות!אזור הדרום

באר שבע                      13:00-08:45                  מלון לאונרדו נגב (לשעבר גולדן טוליפ), רח‘ הנרייטה סולד 4, באר שבע

דיני עבודה
13:00-08:45 עו"ד ליאת תבל 

20.4.20 – יום ב

24.6.20 – יום ד25.6.20 – יום ה28.6.20 – יום א

25.11.20 – יום ד19.5.20 – יום ג

רו"ח שמעון סטולפר 13:00-11:15ביטוח לאומי
10:45-08:45 רו"ח אפי לבקוביץ‘ מיסים

, טלפון: 077-5150556אילת                      13:00-08:45              רחוב הפתן 4, בית הדקל, קומה 2

דיני עבודה
16:15-12:00 13:00-08:45עו"ד ליאת תבל  רו"ח אפי לבקוביץ‘

מיסים

עכו                           13:00-08:45                   מלון חוף התמרים, רח‘ יהונתן החשמונאי 1, עכו

24.9.20 – יום ה23.6.20 – יום ג

דיני עבודה
13:00-08:45 עו"ד ליאת תבל 

18.2.20 – יום ג

רו"ח שמעון סטולפר 13:00-11:15ביטוח לאומי
10:45-08:45 רו"ח אפי לבקוביץ‘ מיסים

13:00-10:45
10:15-08:45

יועצת פנסיונית שרון אלמגור ביטוח פנסיוני
גב‘ רויטל לב  תקשורת בינאישית

13:00-11:45
11:15-08:45

גב‘ רויטל לב  תקשורת בינאישית
יועץ פנסיוני דן ארז ביטוח פנסיוני

השתלמות חשבי שכר 2020
נא סמנו תאריכי השתתפות!אזור המרכז

רמת אפעל                13:00-08:45                   רחוב היסמין 1,  רמת אפעל

דיני עבודה
13:00-08:45 עו"ד ליאת תבל 

16.2.20 – יום א
25.3.20 – יום ד
21.5.20 – יום ה

17.5.20 – יום א
20.7.20 – יום ב

20.10.20 – יום ג23.9.20 – יום ד18.6.20 – יום ה

13:00-11:45 רו"ח ועו"ד חיה שמעוניגב‘ רויטל לב  13:00-11:15ביטוח לאומיתקשורת בינאישית
11:15-08:45 יועצת פנסיונית שרון אלמגור 10:45-08:45ביטוח פנסיוני רו"ח אפי לבקוביץ‘ מיסים

(מס‘ מקומות מוגבל - מהרו להרשם!)

(מס‘ מקומות מוגבל - מהרו להרשם!)

(מלא!) (מלא!)
(מלא!)

(מלא!)
(מלא!)

19.11.20 – יום ה25.10.20 – יום א28.6.20 – יום א26.5.20 – יום ג18.3.20 – יום ד24.2.20 – יום ב
(מלא!) (מלא!)(מלא!)

רו"ח שמעון סטולפר
ביטוח לאומי

16:15-12:00

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



03-5680880טלפון ישיר:

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

     תשלום במסגרת מנוי הדרכות של ”חשבים“ (שווה ערך ל-2 ימי עיון)

משתתף:

תפקיד:

ח.פ/עוסק מורשה:

5% הנחה 
ללקוחות 
חשבים!

 
שאל את הנציג 

על מנוי 
הדרכות

• 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.

+  מע"מ350  ₪מחיר למפגש בודד:

+  מע"מ930  ₪מחיר עבור ההשתלמות כולה:

יום עיון בנושא
השתלמות 

חשבי שכר 2020
ההשתלמות השנתית של מכללת חשבים והיחידה 
ללימודי תעודה והמשך של הקריה האקדמית אונו. 

כחשב שכר בכיר מוסמך מטעם לשכת רו"ח בישראל, 
עליך להשתתף במפגשי רענון שנתיים.

חשבי שכר, בואו להתקדם איתנו 
והרשמו להשתלמות הטובה ביותר!

פריסה
ארצית!

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

www.hashavim.co.il
מכללת
חשבי�



מרציםנושאים

גב‘
רויטל לב

תקשורת בינאישית היא אחד הדברים שמשפיעים על איכות חיינו, בבית, משפחה, עבודה 

     נכיר סגנונות תקשורת - "נהר האמזונס ", כל משתתף יגלה את סגנון התקשורת האישי שלו ואת האחרים 

וירכוש כלים כיצד לתקשר עם כל סגנון

חקיקה חדשה

תרגול חישוב זכויות לעובד שעתי סוגיות בקליטת עובד וסיום העסקה 

מיומנויות ומודלים בתקשורת בינאישית הכוללות, הקשבה והעברת מסרים
מילים מקדמות תקשורת וכלים בתקשורת מורכבת, הבדלים בין אגרסיביות לאסרטיביות

הטמעה ותרגול של רגולציות חדשותפסיקה חדשה

״טיפים״ לעבודה מעשית של חשב השכר 
עו"דדיני עבודה  |

ליאת תבל

עדכוני חקיקה ופסיקה 

מיסוי פרישה ניכוי וזיכוי גמל 

נקודות זיכוי וזיכויים סקירת חוזרים של מס הכנסה רו"חמסים  |
אפי 

לבקוביץ‘

כל מה שלא העזתם לדעת על שוק הפנסיה, קופות גמל, קרנות השתלמות, ביטוחי מנהלים  וביטוחים בכלל ביטוח פנסיוני  |
יועצת 

פנסיונית
שרון 

אלמגור

תקשורת בינאישית  | 
ובכל מקום הדורש מאיתנו אינטראקציה חברתית. ארגון יכול לייעל את תוצאותיו כאשר עובדיו ינהלו תקשורת בינאישית נכונה 

והכי חשוב שתדעו      מי הם השחקנים הראשיים ושחקני המשנה בשוק החיסכון ארוך הטווח?       מהם שלושת הרבדים בחיסכון הפנסיוני 

ומה היא מטרתם?        קצבאות ביטוח לאומי - אפשר לבנות על זה?       מה היא  קרן פנסיה צוברת והאם עלינו לנהל אותה ?

ומה בינה לבין ביטוח מנהלים?       מה לא יספרו לנו על כיסויים ביטוחים ועולה לנו הון?       מה הוא האוצר הגלום בקרן ההשתלמות? 

     מה בין חסכון בקופת גמל לקרן פנסיה משלימה?       ומהם הסודות שעלינו לגלות בנוגע לחיסכון הפנסיוני שלנו?

יועץ ביטוח פנסיוני  |
פנסיוני
דן ארז

צירוף עובדיםאחריות חשב השכר לנושא הקופות – פנסיה, ביטוח והשתלמות של העובדים

תפעול – סליקה ובקרה, סיום העסקה

ביטוח לאומי  |

ביטוח לאומי  |
רו"ח

שמעון
סטולפר

עו"ד ורו"ח 
חיה שמעוני

הכנסות עובד שכיר הפטורות מתשלום דמי ביטוחתיאום דמי ביטוח לעובדים שכירים - דגשים ועדכונים

דיווח ותשלום דמי ביטוח לעובדים זרים ממדינות אמנהעדכוני פסיקה ותיקוני חקיקה
פגיעה בעבודה - דגשים במילוי שאלון מעסיק בנושא לפגיעת עובד שכיר

חוזרים למעסיקים ומנהלי הסניפים, בנושאי גמלאות ודיווחים שוניםעדכוני חקיקה, תקרות וסכומים לשנת 2020

עדכוני פסיקה בעניין גמלאות דמי לידה, שמירת הריון, נפגעי עבודה ועוד

קצבת אזרח ותיק (זקנה) – תנאי הזכאות, הזכויות והחובות, חישוב התגמול והוראות שונות

חשבי שכר, אל תתפשרו, 
הרשמו להשתלמות הטובה ביותר!

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




