
מכללת
חשבי�

קורס חשבי שכר (עמוד 1 מ-2) קורס פרונטלי | בהתאם להנחיות משרד הבריאות סילבוס
*קיים סיכוי שהשיעורים יתקיימו בזום בהתאם למצב

מרצה: רו"ח שמעון סטולפרמילואים, דמי פגיעה, ביטוח נפגעי תאונות|  ביטוח לאומי -

מרצה: מר אלון גולמבוא, סעיף 2 לפקודה, שווי מתנות|   מיסים -מפגש 1  19.4.2021

מרצה: מר אלון גולשווי טלפון, שווי רכב, חישוב מס |  מיסים -מפגש 2   26.4.2021

מרצה: מר אלון גול חישוב מס מצטבר, נקודות זיכוי|   מיסים -מפגש 3   3.5.2021

מבוא וסוגי מבוטחים, צו סיווג מבוטחים וקביעת מעסיקים, חובת תשלום ודיווח, |  ביטוח לאומי -
מרצה: רו"ח שמעון סטולפרחישוב דמי ביטוח, תאום דמי ביטוח

מפגש 5   19.5.2021

מפגש 6   24.5.2021

מרצה: מר אלון גול|   מיסים - נקודות זיכוי וזיכויים נוספים

מרצה: מר אלון גול|   מיסים - שווי נסיעות לחו“ל

מרצה: מר אלון גול|   מיסים - ריבית מוטבת 3(ט) מפגש 7   31.5.2021

מפגש 8   7.6.2021

מרצה: עו"ד ליאת תבל|  דיני עבודה -  חוק הגנת השכר חוק שכר מינימום

מרצה: עו"ד ליאת תבל|  דיני עבודה -  חוק שעות העבודה והמנוחה, חגים, נסיעות

מפגש 9   14.6.2021
מרצה: רו"ח שמעון סטולפר

פנסיה מוקדמת, פריסת שכר, פרוט רכיבי שכר, תשלומים בעת ניתוק יחסי מעסיק|  ביטוח לאומי -

מפגש 11   28.6.2021

מפגש 10   21.6.2021

מרצה: מר אלון גולפטור לנכה 100%|  מיסים -

מפגש 13   12.7.2021

דמי לידה, שמירת הריון, אבטלה, פש"ר|  ביטוח לאומי -

מפגש 15   26.7.2021

|  אין שיעור | חג שבועות17.5.2021

מרצה: מר אלון גול זיכוי וניכוי בגין הפקדות לקופ"ג|   מיסים -מפגש 4   10.5.2021

מרצה: עו"ד ליאת תבלמבוא ובית הדין וחוק הודעה לעובד, הסכמים קיבוציים|   דיני עבודה -

יום ב‘

יום ב‘

יום ב‘

יום ב‘

יום ב‘

יום ב‘

יום ב‘

יום ב‘

יום ב‘

יום ב‘

יום ב‘

יום ב‘

יום ב‘מפגש 14   19.7.2021

יום ב‘

יום ב‘מפגש 16   2.8.2021

יום ד‘

יום ב‘

מפגש 12   5.7.2021

מרצה: רו"ח שמעון סטולפרפרוט סוגי העובדים הכלולים בטופס 102, עובדים בחל"ת, קצבת זקנה|  ביטוח לאומי -

מרצה: רו"ח שמעון סטולפר

|  הקריה האקדמית אונו, צה"ל 104, קריית אונוימי ב‘ + ד‘      21:00 - 17:00

*המכללה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בתכנית הקורס

מרצה: מר אלון גולפטור למענק פרישה , פטור לקיצבה|  מיסים -מפגש 17   9.8.2021 יום ב‘



טרם נקבע תאריך: בחינה פנימית מסכמת - מועד ב'   |   בחינה חיצונית- לשכת רו"ח    |   מכפל - שיעור 1    |   מכפל - שיעור 2   |   מכפל -  שיעור 3

*המכללה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בתכנית הקורס

מפגש 18   16.8.2021

מרצה: מר אלון גול

מפגש 19   13.9.2021

מרצה: מר אלון גול|  מיסים - תקנות קופ"ג, שווי קופ"ג + אובדן כושר עבודה

מרצה: מר אלון גול הכנסת עבודה, חישוב שכר נטו|  מיסים -

מרצה: מר אלון גול עובד יומי , זיכוי עובד זר, היטל עובדים זרים|  מיסים -

מפגש 20   29.9.2021

מרצה: עו"ד ליאת תבל|  דיני עבודה - מבדק חוק הודעה מוקדמת חוק פיצויי פיטורים

מרצה: עו"ד ליאת תבל|  דיני עבודה - חוק חופשה שנתית, דמי הבראה

מפגש 21   4.10.2021

מפגש 22   6.10.2021

קרן השתלמות , שווי פיצויים|  מיסים -

מפגש 23   11.10.2021

מרצה: עו"ד ליאת תבל|  דיני עבודה -

מרצה: עו"ד ליאת תבל

עובדים זרים, עבודת נוער, שוויון בעבודה, עובדי כ"א, חוק הגברת האכיפה

מפגש 24   13.10.2021

מרצה: מר אלון גול טפסים, תקנות ניכוי משכר עבודה

מפגש 26   20.10.2021

מפגש 27   25.10.2021

מרצה: עו"ד ליאת תבלביטוח פנסיוני |  דיני עבודה - 

|  מיסים - 

|  אין שיעור - אוגוסט23.8.2021
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|  חזרה דיני עבודהמפגש 29   8.11.2021 יום ב‘

|  חזרה מיסיםמפגש 30   15.11.2021 יום ב‘

|  בחינה פנימית מסכמת- מועד א'מפגש 28   1.11.2021 יום ב‘

יום ד‘

יום ד‘

יום ד‘

יום ד‘

מפגש 25   18.10.2021

יום ב‘

|  אין שיעור - אוגוסט30.8.2021 יום ב‘

|  אין שיעור - ראש השנה6.9.2021 יום ב‘

|  אין שיעור - סוכות20.9.2021 יום ב‘

|  אין שיעור - סוכות27.9.2021 יום ב‘

מרצה: עו"ד ליאת תבל מחלת עובד ובני משפחתו, עבודת נשים|  דיני עבודה -

מרצה: מר אלון גול

|  חזרה ביטוח לאומימפגש 31   22.11.2021 מרצה: רו"ח שמעון סטולפריום ב‘



יום עיון בנושא

הקריה האקדמית אונו 
צה"ל 104,
קריית אונו

ימי ב‘ + ד‘ 
החל מ-19.4.21

 21:00-17:00

 

קורס חשבי שכר

• 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

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

משתתף:

תפקיד:

ח.פ/עוסק מורשה:

מכללת חשבים בשיתוף היחידה ללימודי תעודה והמשך, 
הקריה האקדמית אונו מזמינים אתכם לקורס:

הסמכת חשבי שכר בכירים המכין לבחינת לשכת רו"ח בישראל

לשכת רואי החשבון בישראל רואה בחיזוק תפקיד חשב השכר 
הכרח מקצועי והחליטה להסמיך מטעמה חשבי שכר בכירים, 

לאחר עמידה במבחני הלשכה.

**המכללה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בתכנית הקורס*הסילבוס המלא של הקורס מפורט בעמוד הבא

מרציםנושאים

מבוא, סעיף 2 לפקודה, שווי מתנות  
נקודות זיכוי וזיכויים נוספים

ועוד נושאים רבים וחשוביםפטור למענק פרישה, פטור לקיצבהפטור לנכה 100%
ריבית מוטבת 3(ט)זיכוי וניכוי בגין הפקדות לקופ"גשווי נסיעות לחו"ל

חישוב מס מצטבר,  נקודות זיכוישווי טלפון, שווי רכב, חישוב מס
מר 

אלון גול

מיסים  |

מבוא ובית הדין וחוק הודעה לעובד, הסכמים קיבוציים
חוק חופשה שנתית, דמי הבראה חוק שעות העבודה והמנוחה, חגים, נסיעות

חוק הגנת השכר חוק שכר מינימום דיני עבודה  |

רו"ח
שמעון סטולפר

עו"ד
ליאת תבל

מבוא וסוגי מבוטחים, צו סיווג מבוטחים וקביעת מעסיקים, חובת תשלום ודיווח, ביטוח לאומי  | 

פנסיה מוקדמת, פריסת שכר, פרוט רכיבי שכר, תשלומים בעת ניתוק יחסי מעסיק

פרוט סוגי העובדים הכלולים בטופס 102, עובדים בחל"ת, קצבת זקנה
מילואים, דמי פגיעה, ביטוח נפגעי תאונות

דמי לידה, שמירת הריון, אבטלה, פש"ר
ועוד נושאים רבים וחשובים

ועוד נושאים רבים וחשובים

מנוי מתנה לשירות כל עובד
מרכז מידע מתקדם וגישה ישירה 

לעורכי דין בכל נושאי יחסי עובד-מעביד

מנוי מתנה לשירות כל מס
נבחרת מומחי המיסים הטובה בישראל 

וגישה ישירה לחוקים, תקנות ופסקי דין בנושא מיסוי
או

מחיר הקורס₪ההשתתפות בקורס כוללת הטבה בשווי 1100     לבחירתך

+  מע"מ3847  ₪
+  מע"מ256  ₪דמי רישום: 

5% הנחה ללקוחות חשבים!

חישוב דמי ביטוח, תאום דמי ביטוח

www.hashavim.co.il
מכללת
חשבי�

קורס פרונטלי
בהתאם להנחיות משרד הבריאות 

*קיים סיכוי שהשיעורים יתקיימו
 בזום בהתאם למצב


