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יום עיון בנושא

מלון קרלטון 
אליעזר פרי 10,

תל אביב

יום שני
23.3.2020

 15:30-09:00

 

יום עיון 
סיום עבודה 

וטיפול במענקי פרישה

שלח הזמנתך במייל: conferences@hashavim.co.il או פקסס ל: 03-5680889 

+  מע"מ₪650 
5% הנחה 
ללקוחות 
חשבים!

03-5680880

יום עיון המוקדש כולו לאירוע פיטורים, התפטרות ופרישה 
בהיבט חוקי העבודה, דיני המס החלים על מענקי פרישה 

ופריסתם, קיבוע זכויות בקרנות הפנסיה והיוון קצבאות.

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:

מרציםנושאים

לפרוש ולפרוס - מה עושים עם מענקי הפרישה החייבים במס
מומחה פנסיוני
אבי רוזנבאום 

עו"ד פזית לוי
מחלקת "כל עובד"

זכאות לפיצויי פיטורים ואופן חישובם    התנאים לזכאות לפיצויי פיטורים, 
המועד לתשלום פיצויי פיטורים ועוד נושאים רבים וחשובים

קיבוע זכויות והיוון    טופס 161 ד', נוסחת הקיזוז ונוסחת השילוב, 
פטור בגין קצבה מזכה ועוד נושאים רבים וחשובים 

סוגי מענקי פרישה, חובת תשלום המס ועוד נושאים רבים וחשובים

• 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. המחיר כולל כיבוד, ארוחת צהריים, ארוחת "גלאט" בתוספת תשלום ובהודעה מראש.



 

 

 
 סילבוס

 סיום עבודה וטיפול במענקי פרישהיום עיון 
 קצבאות  , קיבוע זכויות והיוון ופריסתם מענקי פרישה , עבודהסיום 

 מלון קרלטון תל אביב   15:30 -  09:00בין השעות    23/3/2020 שני  יום
 

 דורית פינץ, מנהלת מכללת חשבים   –דברי פתיחה      09:15 -  09:00

 מה עושים עם מענקי הפרישה החייבים במס   -לפרוש ולפרוס          10:45 -  09:15

לביצוע פריסה  שונות האפשרויות וה  , חובת תשלום המסמענקי פרישהסוגי 
 מס  בהמביאה לחיסכון רב 

   אבי רוזנבאום מומחה פנסיונימרצה: 

 הפסקה     11:15 -  10:45

 קיבוע זכויות והיוון     12:45 -  11:15

 מזכהפטור בגין קצבה הקיזוז ונוסחת השילוב, נוסחת  , ד' 161טופס   
 היוון  - משיכה הונית של כספים קצבתיים מקופות גמל לקצבה 

 אבי רוזנבאום מומחה פנסיוני מרצה: 

 
 הפסקה     13:00   -  12:45

 חישובם זכאות לפיצויי פיטורים ואופן     14.30  -  13:00

 תנאים לזכאות לפיצויי פיטורים, המועד לתשלום פיצויי פיטורים,  ה   
 נסיבות בהן התפטרות תזכה בפיצויים, אופן חישוב פיצויים ועוד               

 , מחלקת "כל עובד" פזית לוי מרצה: עו"ד                                     

 ארוחת צהריים   15:30 -  14:30

 
 
 איתנו, דברו 

 : אנחנו זמינים עבורכם לכל שאלה
03-5680880 
 צוות המכללה 

 
 




