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

zoom

פרונטלי
 כפוף 

 להנחיות 
משרד

הבריאות

תאריכים יעודכנו בהמשך

אורנה צח ורויטל לב22.2.21 – יום ב

חיים חיטמן ורויטל לב 20.5.21 – יום ה
23.3.21 – יום ג
23.6.21 – יום ד

                 13:00-08:45                

18.4.21 – יום א
19.5.21 – יום ד

עו"ד דיני עבודה
ליאת תבל 13:00-08:45

רו"ח אייל מנדלאוימסים
ויועצ"מ עדי אברהם  10:45-08:45

ניהול ההון הפנסיוני
יועצת פנסיונית שרון אלמגור

13:00-11:15 לחץ ושחיקה בעבודה
גב‘ רויטל לב 13:00-11:15

ביטוח לאומי
10:45-08:45

רו"ח אורנה צח/ 
חיים חיטמן 

אורנה צח ורויטל לב26.7.21 – יום ב

חיים חיטמן ורויטל לב 17.10.21 – יום א
17.8.21 – יום ג

21.11.21 – יום א
22.7.21 – יום ה

20.12.21 – יום ב

עו"ד דיני עבודה
ליאת תבל

רו"ח אורנה צח/ ביטוח לאומי
חיים חיטמן  13:00-08:45

לחץ ושחיקה בעבודה
גב‘ רויטל לב 13:00-11:15 10:45-08:45

רו"ח אייל מנדלאוימסים
ויועצ"מ עדי אברהם  10:45-08:45

ניהול ההון הפנסיוני
יועצת פנסיונית שרון אלמגור

13:00-11:15

רו"ח אייל מנדלאוימסים
ויועצ"מ עדי אברהם  10:45-08:45

ניהול ההון הפנסיוני
יועצת פנסיונית שרון אלמגור

13:00-11:15

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

אורנה צח ורויטל לב19.8.21 – יום ה

חיים חיטמן ורויטל לב 22.11.21 – יום ב
25.7.21 – יום א

16.12.21 – יום ה
28.6.21 – יום ב

26.12.21 – יום א

עו"ד דיני עבודה
ליאת תבל 13:00-08:45

לחץ ושחיקה בעבודה
גב‘ רויטל לב 13:00-11:15

רו"ח אורנה צח/ ביטוח לאומי
חיים חיטמן  10:45-08:45

בני ברק, מיי קמפוס, רח‘ לח“י 21                 13:00-08:45                 

ZOOM

אזור המרכז

25.10.21 – יום ב15.7.21 – יום ה18.11.21 – יום ה

ביטוח לאומי
חיים חיטמן 

לחץ ושחיקה בעבודה
גב‘ רויטל לב 13:00-11:15 10:45-08:45

ביטוח לאומי
חיים חיטמן 

לחץ ושחיקה בעבודה
גב‘ רויטל לב 13:00-11:15 10:45-08:45

עו"ד דיני עבודה
ליאת תבל 13:00-08:45

                 13:00-08:45                

28.11.21 – יום א23.12.21 – יום ה30.9.21 – יום ה

עו"ד דיני עבודה
ליאת תבל 13:00-08:45

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

אזור הצפון

(מס‘ מקומות מוגבל ל50 איש)חיפה, מלון ביי ויו, שדרות הנשיא 101 ( או יפה נוף 89 ) 

19.7.21 – יום ב20.10.21 – יום ד24.11.21 – יום ד

עו"ד דיני עבודה
ליאת תבל 13:00-08:45

ביטוח לאומי
חיים חיטמן 

לחץ ושחיקה בעבודה
גב‘ רויטל לב 13:00-11:15 10:45-08:45

                 13:00-08:45                

תאריכים יעודכנו בהמשךתאריכים יעודכנו בהמשך

עו"ד דיני עבודה
ליאת תבל 14:15-10:00

רו"ח אייל מנדלאוימסים
ויועצ"מ עדי אברהם  16:15-12:00

אילת, רחוב הפתן 4, בית הדקל, קומה 2

אזור הדרום

באר שבע, מלון לאונרדו נגב (לשעבר גולדן טוליפ), רח‘ הנרייטה סולד 4

|  054-5896964טלפון: 077-5150556 (ליאור)(לירז)

רו"ח אורנה צח/ ביטוח לאומי
חיים חיטמן  14:15-10:00

נא סמנו תאריכי השתתפות!השתלמות חשבי שכר 2021

רו"ח אייל מנדלאוימסים
ויועצ"מ עדי אברהם  10:45-08:45

ניהול ההון הפנסיוני
יועצת פנסיונית שרון אלמגור

13:00-11:15

רו"ח אייל מנדלאוימסים
ויועצ"מ עדי אברהם  10:45-08:45

ניהול ההון הפנסיוני
יועצת פנסיונית שרון אלמגור

13:00-11:15

רו"ח אייל מנדלאוימסים
ויועצ"מ עדי אברהם  10:45-08:45

ניהול ההון הפנסיוני
יועצת פנסיונית שרון אלמגור

13:00-11:15



• 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.

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:

ברצוני לקבל עדכונים, מבצעים והטבות מחברת חשבים ה.פ.סח.פ/עוסק מורשה:

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

השתלמות 
2021חשבי שכר

ההשתלמות השנתית של מכללת חשבים 
והיחידה ללימודי תעודה והמשך של הקריה

האקדמית אונו. 

חשבי שכר, 
בואו להתקדם איתנו והרשמו 

להשתלמות הטובה ביותר!

לבחירתכם,
בזום / פרונטלי

 בפריסה ארצית!
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*כפוף להנחיות משרד הבריאות

   +  מע"מ

+  מע"מ930  +  מע"מ*ניתן להצטרף גם למפגש בודד בעלות של 350 ₪  ₪

המקדימים להירשם יהנו מיום עיון בזום במתנה!
₪ *מתנה בשווי 330

מחיר:

שאל את הנציג על מנוי הדרכות5% הנחה ללקוחות חשבים!



מרציםנושאים

סוגיות בקליטת עובד וסיום העסקה חקיקה חדשה

פרקטיקה של עבודת חשב השכר תוך מתן דגשים ו"טיפים" איך ללמוד מטעויות של אחרים

פסיקה חדשה עו"דדיני עבודה  |
ליאת תבל

עדכונים במיסוי ופרישהדגשים טופס 161עדכוני חקיקה ופסיקה  רו"חמסים  |
אייל מנדלאוי

מיסוי יחידנקודות זיכוי וזיכויים  עדכונים והנחיות של מס הכנסהדגשים בטופס 101 יועצת מסמסים  |
עדי אברהם

אחריות המעסיק לתשלום דמי הביטוח בעד העובד

בני זוג בעסק משותף - הדיווח למוסד לביטוח לאומי בעבודה משותפת בעסק שאינו מאוגד כחברה
חובת דיווח מקוון ושינויים בדיווחים של המעסיקים במהלך שנת 2021 - תיקון עקיף בחוק הביטוח הלאומי

תשלום נוסף והפרשי שכר, לרבות הטבות שכר בתקופת חל"ת ובתקופת חל"ד.דגשים בביקורת ניכויים של המוסד לביטוח לאומי

סנקציות למעסיקים שאינם מדווחים כחוק ביטוח לאומי  | 
צו סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים - תזכורת לכללים של התוספת הראשונה בצו סיווג מבוטחים

רו"ח
אורנה צח

-גלרט

מר
חיים חיטמן

החזר דמי ביטוח. תיאום דמי ביטוח.תשלום דמי ביטוח בעבור עובדים בחל"תתביעה להפרשי גמלאות.
עדכוני חקיקה. פסקי דין חדשים.

גמלאות בעידן הקורונה:
זכאות לגמלאות לבעלי שליטה ובני משפחהמענקי הסתגלות לבני 67 ומעלהדמי אבטלה 

תגמולי מילואים.דמי פגיעה בעבודה.פשיטות רגל ופירוקי תאגיד - מי מבוטח, תנאי זכאות, שיעורי הגמלה

לחץ ושחיקה הן תוצאות של מצבים נתונים. חלקם ניתנים לשינוי ברמת הארגון כמו תרבות אירגונית, לחץ ושחיקה בעבודה  |

רויטל לב

סביבת עבודה וכדומה וחלקם בעצם תלויים בנו העובדים. 
נפתח מודעות בנושא ונבין על מה לקחת אחריות ובכך להאריך את חיינו בתפקיד או בארגון לאורך זמן.

ניתן דרכים וכלים פרקטיים להתמודד עם המצב.נכיר מה הם הסימנים שמעידים על לחץ ושחיקה
ההרצאה תכלול כלים מעולמות החשיבה החיובית שגורמת לאנשים לייצר אנרגיה חיובית ובכך להשפיע על איכות חיינו

שביעות הרצון שלנו בעבודה ובכלל. 

ניהול ההון הפנסיוני |

יועצת 
פנסיונית

שרון 
אלמגור

כיסוי א.כ.ע – חובתו של מעסיק?     החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה בהיבט הפנסיוני
מי הם השחקנים הראשיים ושחקני המשנה בשוק החיסכון ארוך הטווח?     מהם שלושת הרבדים בחיסכון הפנסיוני ומה היא מטרתם?

קצבאות זקנה מביטוח לאומי - אפשר לבנות על זה?      מה הבדל בין  סוכן ביטוח  המשווק הפנסיוני ויועץ  פנסיוני ומי מהשלושה היחיד 
נטול הזיקה והאינטרס שרשאי לתת יעוץ?       קרן פנסיה ברירת מחדל-מי קובע? ולשם מה נועדה?     

קרן פנסיה צוברת חדשה מול ביטוח מנהלים, ראש בראש     מהי קרן פנסיה משלימה ועד כמה היא מושלמת?     
הפסקת הפקדות במוצרים הפנסיונים (חל"ת, פיטורין, התפטרות)  – השפעות והשלכות

צו הרחבה לפנסיית חובה      מהו השכר המבוטח המינימאלי?
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חשבי שכר, אל תתפשרו,
הרשמו להשתלמות 

הטובה ביותר!

לבחירתכם,
בזום / פרונטלי

 בפריסה ארצית!


