
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:

 ZOOM הדרכת  
 מקצועית ומעשית

+  מע"מ₪270 

יום עיון 
הליך סיום עבודה

יום עיון המוקדש לאירוע של סיום עבודה או פרישת עובד, 
בהיבט של מיסוי כספי הפיצויים ומענקי הפרישה

- מילוי נכון של טופס 161, 161א'. 
יוצגו שיקולים לבקשת פטור בגין מענקי הפרישה

 וטיפול מיטבי במענקים החייבים במס.

נושאים 

• מילוי נכון של טופס 161  • טופס 161א' • זכאות לפיצויי פיטורים
• רצפים  • שיקולי מס - מענקים פטורים, מענקים חייבים ופריסת מס

   ובנוסף יוקדש זמן למענה לשאלות

3.8.202112:30-10:00יום שלישי

 מרצה: מר חיים בן הרוש
יועץ פנסיוני ומנהל מקצועי מחלקת "כל עתיד"



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:

 ZOOM הדרכת  
 מקצועית ומעשית

+  מע"מ₪270 

יום עיון 
הליך סיום עבודה

יום עיון המוקדש לאירוע של סיום עבודה או פרישת עובד, 
בהיבט של מיסוי כספי הפיצויים ומענקי הפרישה

- מילוי נכון של טופס 161, 161א'. 
יוצגו שיקולים לבקשת פטור בגין מענקי הפרישה

 וטיפול מיטבי במענקים החייבים במס.

נושאים 

• מילוי נכון של טופס 161  • טופס 161א' • זכאות לפיצויי פיטורים
• רצפים  • שיקולי מס - מענקים פטורים, מענקים חייבים ופריסת מס

   ובנוסף יוקדש זמן למענה לשאלות

24.8.202112:30-10:00יום שלישי

 מרצה: מר חיים בן הרוש
יועץ פנסיוני ומנהל מקצועי מחלקת "כל עתיד"


