
השתלמות שע"מ בפשטות

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

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

משתתף:

תפקיד:

ח.פ/עוסק מורשה:

השתלמות שע"מ פרקטית למייצגים מיועדת עבור קהל המייצגים המעוניינים 
ללמוד ולהרחיב את הידע לשימוש יעיל ופרקטי במערכת שע"מ, לקיצור זמני 

העבודה והבנת השאילתות השונות לעומקן. ההשתלמות מיועדת לרואי חשבון, 
יועצי מס וכל העוסקים במערכת שע"מ.

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

נושאים

מצב חשבון 

שע"מ ישן 

שע"ם חדש 

מע"מ
 

שעהתאריכים
15:00-17:00 25/10+26/10+27/10

• הבטחת המקום מותנית בתשלום לפני תחילת ההשתלמות•  תנאי התשלום: שוטף +30 ! • הודעה על ביטול השתתפות יש להעביר בהודעה 
בכתב בלבד (עד חמישה ימי עסקים טרם פתיחת השתלמות, לאחר מכן הנרשם יחויב בדמי ביטול של 250 ₪ בתוספת מע״מ!) • 

 ZOOM -ב

3
מפגשים!

*הסילבוס המלא של הקורס מפורט בעמוד הבא

 25.10
מפגש 1

 26.10
מפגש 2

ניכויים – מערכת חדשה מגן

דברי סיכום
 27.10

מפגש 3

2020

3 מפגשים בזום!+  מע"מ₪690 

עמית מאיר, יועץ מס, מגשר ובורר מוסמך ע.ר חשבונאות בע"ממרצה ומרכז  

מחיר השקהמחיר השקה



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

רשימת מיוצגים לפי חתך + יצוא לאקסל     מערכת מפ"ל (פתיחת פניה / מעקב פניות / ביטול פניה / העלאת מסמכים 
לפניה)     בעלי הרשאה לחיוב חשבון     מערכת הודעות למייצג     רישום מיוצג חדש     מערכת מפתח (רישום תיק חדש)

רישום עוסק להסדר סולר     מערכת כספות

מצב חשבון מעמ     מעקב החזרי מעמ     בירור מסמכים חסרים להחזר מעמ     קליטת דוח מעמ     תיקון דוח מעמ
חריגויות בדוחות מעמ מפורטים ובכלל (צפיה + עדכון ותיקון חריגויות)     עדכון פרטי חן בנק להחזרים

הדפסת העתק תעודת עוסק.

שע"מ ישן

מצב חשבון

כוחה של הנקודה במספר התיק    העתקת שדות מספר התיק ושדות נוספים    הדפסת מסכים מלאים 
הדפסת 3 מסכים לדף אחד במדפסת    רומן קיים, אבל לא מושלם בין שעמ ישן לאקסל (טיפ שיכול לחסוך שעות 

עבודה רבות)    רשימת הצהרות הון להגשה לפי חתך    רשימת דוחות שנתיים להגשה לפי אורכות
תקציר מידע שומתי לשנת מס    מעקב שינויים בשומות והדפסת העתקי שומה.

הזמנת אישורי ניכוים מס במקור (קיים גם במערכת הישנה וגם באינטרנט הרגיל)
העתק דיווחי מס שבח )M905)    הגשת דיווח החזר בלו על סולר

פירוט יתרות לפי השנים    פירוט התשלומים לשנת מס    פירוט תשלומים להצהרת הון    יתרות להחזר, בירור סטטוס, 
בירור פרטי החזר כולל ריבית והצמדה    עדכון פרטי חן בנק להחזרים    קנסות    מעקב החלטות

דרישת מקדמות    שינוי מקדמות    איתור מספר פנקס א'    דיווח מחזור וניכוי מס במקור    דיווח מקדמות רווח הון
ריכוז ליקויים    חובות    אי דיווח ברמת מייצג

שע"ם חדש

מע"מ

ניכויים – מערכת חדשה מגן 

דברי סיכום

מצב חשבון     שידור דוח ניכויים עם תשלום / בלי תשלום     תיקון דוח ניכויים ששודר על ידי מייצג
דיווח דיבידנד והפקת שובר תשלום     מעקב דוחות 856 ו- 126     השוואת דיווח 102 ל- 856/126 שנתי

שידור דוח 856/126 דרך האינטרנט

שאלות תשובות וחזרות הבהרות במידת הצורך.

יום א‘ - 25.10  מפגש 1

יום ב‘ - 26.10  מפגש 2

יום ג‘ - 27.10  מפגש 3

השתלמות שע"מ בפשטות סילבוס

דברו איתנו, אנו זמינים עבורכם לכל שאלה:
03-5680880 ,צוות המכללה

 ZOOM הדרכת  

15:00 - 16:00

16:00 - 17:00

16:00 - 17:00

15:00 - 16:00

16:00 - 17:00

15:00 - 16:00

 אוקטובר 2020

1. מסך הרכב ושיערוך היתרה.
2. 0123 בינגו, מתי ירד השיק האחרון שלי בהסדר ?

עמית מאיר, יועץ מס, מגשר ובורר מוסמך ע.ר חשבונאות בע"ממרצה ומרכז  


