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

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

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

שם המזמין:

שם החברה:

טלפון:

דוא“ל:

משתתף:

תפקיד:

ח.פ/עוסק מורשה:

הבטחת המקום מותנית בתשלום לפני תחילת ההרצאות

+  מע"מ₪495 סמנו אופציה מועדפת  זום +  מע"מ₪650  5% הנחהפרונטלי
  ללקוחות חשבים!

יום עיון תלוש השכר  

מכללת אורין שפלטר
יגאל אלון 123, תל אביב

יום חמישי   24.6  
15:15-09:00

 

 

  הדרכת ZOOMאו
מקצועית

 לבחירתכם: פרונטלי או זום

התיאוריה, הפרקטיקה וכיצד לקרוא אותו?

על כל מנהל בארגון שיש תחתיו עובדים, ולמעשה על כל מעסיק שהוא צד ליחסי עבודה, מוטלת האחריות 
לידיעת חוקי העבודה ולשמירה על קיומם, ולפיכך חובה שיהיו בידיו כלים להתמודדות היומיומית עם מצבים שונים 

מעולם זה. ביום זה נלמד על תלוש השכר וחוק הגנת השכר וכן נקבל כלים לקריאת תלוש השכר באופן הנכון.

דברי פתיחה - דורית פינץ, מנהלת מכללת חשבים09:00 - 09:15

12:30 - 11:00

10:45 - 09:15

תלוש השכר וחוק הגנת השכר

מועד ואופן תשלום שכר, שכר כולל, ניכויים מותרים, תלוש השכר –תיקון 24 לחוק הגנת השכר, פנקס שכר, 
מרצה: עו"ד פזית לוי, "כל עובד", חשביםמסירה אלקטרונית של תלוש השכר וחובות מעסיק במישור הפלילי.

הפקדות לחיסכון ארוך טווח ויישומם בדו"ח השנתי12:45 - 14:15

ההפקדות לחסכון ארוך הטווח בתלוש המשכורת- פנסיה, ביטוח מנהלים, קרן השתלמות והקשר לדו"ח השנתי המתקבל מחברות הביטוח.
מרצה: דן ארז - ארז יועצים בע"מ*על מנת להפיק את מירב הפרקטיקה מהרצאה זו, מומלץ להביא דו"ח שנתי מחברת הביטוח.

הפסקה10:45 - 11:00

הפסקה12:30 - 12:45

ארוחת צהריים14:15 - 15:15

מתיאוריה לפרקטיקה – איך קוראים תלוש שכר?

מרצה: עו"ד ליאת תבל - ראש תחום דיני עבודה ב- Meilaw, משרד עורכי דין
כלים לקריאת תלוש שכר בשטח - נעלה תלוש שכר ונחקור אותו לעומק תוך מתן כלים פרקטיים וטיפים להתנהלות נכונה.


