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 תשע"ט אייר ב'
 2019 במאי 7

 חשב/ת שכר יקרים! 
 

 
 

לקורס בודק שכר מיוחד הטבה הסדר שהגענו לאני שמחה לבשר 
מועדון בבית חשבי השכר בלשכת רואי חשבון לחברי במחיר מוזל 

 בישראל. 
 

 
ית דרישות ובתכנלמוסדות הלימוד בהם תתבצע ההכשרה עומדים בהתאם הריני להודיעכם כי 

הלימודים של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ובהתאם לתקנות שפורסמו 
 (. 2017 –)תקנות להגברת האכיפה של דיני עבודה )בודק שכר מוסמך(, התשע"ז  2017באוגוסט 

 הרישום יבוצע במוסדות הלימוד כנגד אישור מהלשכה המאשר את החברות.
 הירשם ישירות דרך מוסדות הלימוד.הקורסים יתקיימו בפריסה ארצית ויש ל

 
 :לנוחיותכם, להלן המחירים לקורס זה במסגרת ההסדר שנקבע עם מוסדות הלימוד

 
 

   שכר יבודק שכר לחשבקורס 
 רגיל מחיר מחירון מוסד לימוד

 1לחשב שכר
 מיוחד לחשב שכר הטבה מחיר

 1חבר במועדון
 לימודי חוץ/אשקלון המכללה האזורית

  תאס. איי. רחובו
4,700 3,200 

 3,490 4,650 וחיפה  אמכללת עתיד: מעלות תרשיח
 3,500 4,000 2המרכז החרדי להכשרה בבני ברק

 3,700 4,200 )בסניפים המצוינים בלבד( המכללה למנהל
 3,744 4,212 תל אביב –מכללת מישלב 

 4,446 5,616 3מכללת עדיף תל אביב
 

 השני ראו פרטי הקשר למוסדות הלימוד בעמוד
 
 
 
 
 
 

 שלכם,                      
 
 

 איריס שטרק, רו"ח
 הלשכהנשיאת 

 
 המחיר כולל מע"מ (1
 לקהל החרדי בלבד (2
 אופציה לקורס עם ארוחת צהריים בתוספת תשלום (3
 הינה באחריות מוסדות הלימוד 2017 –עמידה בתקנות להגברת האכיפה של דיני העבודה בודק שכר מוסמך התשע"ז  (4
 רסמו הינם בהתאם לאינפורמציה שהתקבלה ממוסדות הלימוד המחירים שפו (5
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 מוסדות לימוד:ל הקשר פרטי

 
 המכללה למינהל

 מרכז מידע ארצי טלפון  אנשי הקשר שלוחה
 5030* 073-2481628 מירב פרנץ נתניה

 5030* 073-2481916 רונה רביד פתח תקוה
 5030* 073-2481494 יהודית אזולאי ראשון לציון 

 5030* 073-2481230 קרן ג'בלי ביבא-תל
 5030* 073-2481300 פרי שטרן אלעד
 5030* 073-2481333 מרכז מידע חיפה

 5030* 073-2481682 שושי וקנין אשדוד
 5030* 073-2481808 שבטנקה שרון באר שבע
 5030* 073-2481722 תיקי גורסקי ירושלים

 
 

 מכללת עתיד 
 וא"לד טלפון אנשי הקשר שלוחה

 naomi@atid.org.il 04-9973033 נעמי פרץ מעלות תרשיחא

 manal@atid.org.il 04-6431414 מנאל יעקב חיפה
 
 

 המכללה האזורית אשקלון

 דוא"ל טלפון אנשי הקשר שלוחה
עדי כהן/לירז  אשקלון

 אמיר
08-6789250 lirazam@aac.ac.il 

ודי חוץ אס. איי לימ
 רחובות

עדי כהן/לירז 
 אמיר

077-9031600 lirazam@aac.ac.il 

 
 

   

 המרכז החרדי להכשרה בבני ברק

 דוא"ל טלפון אנשי הקשר שלוחה
 : גברים בני ברק

 אודי בורנשטיין
 

 823שלוחה  *2245
UdiR@CharediCTS.org.il 
 

 נשים:  
 פנינה גולדברג

 
 822שלוחה * 2245

 
PninaG@CharediCTS.org.il 

 MLevi@CharediCTS.org 803שלוחה * 2245 לוי מרים 
 YLevin@CharediCTS.org.il 860שלוחה * 2245 יוכבד לוין 

  830שלוחה * 2245 רחל פשיגורסקי 

  840שלוחה * 2245 רבקה גפני 

  851 שלוחה* 2245 אלישבע קלפהולך 
 

    

 מכללת מישלב

 דוא"ל טלפון אנשי הקשר שלוחה
 heli@mishlav.co.il 03-5262116 חלי אביב-תל

  03-5282114 קטי 
 

    

 מכללת עדיף

 דוא"ל טלפון אנשי הקשר שלוחה
 073-7966655 קתרין קנטור אביב-תל

 1שלוחה 
katrin@adif-college.co.il 
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