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 השכר חשבי בית מועדון
 !נהנים .מרוויחים. מצטרפים

 

 

 ,ה/יקר שכר ת/חשב

 במגוון שעסק "שכר חשבי בית" במועדון כחבר להצטרף אותך מזמינים אנו

 .השכר חשבי ציבור לטובת וחברתיים מקצועיים נושאים

יש לך אפשרות ליהנות ממגוון הטבות אישיות, ” חשבי שכר בית”כחבר מועדון ב
  .מקצועיות ופנסיוניות לך ולמשפחתך, כמו גם מאירועי תרבות מושקעים

 .אנו מזמינים אותך לבחור את מה שמתאים לך או ליהנות מהכול

 ורווחה תרבות פעילות במסגרת והנחות הטבות השכר חשבי יקבלו, אלה כל דלצ
.בישראל חשבון רואי לשכת של  

 

  2019 שנת - השכר חשבי לבית הצטרפות

 ₪  240בעלות של 
 

 ?למועדון מצטרפים איך אז

הצטרפות למועדון ניתנת אך ורק לחשב/ת שכר בכיר/ה מטעם לשכת רואי 

שעות השתלמות כל שנה  15חשבון בישראל, אשר מקפיד/ה על מעבר 

 הלשכהובאופן עקבי, ומופיע/ה במאגר חשבי השכר של 

 

  ההצטרפות טופס את למלא עלייך, "שכר חשבי בית" למועדון הצטרפות לצורך

  hashaveisachar1@icpas.org.il  :למייל חזרה אותו ולשלוח המצורף
 

 ,        בברכה                                                                     

 

                                                            

 , רו"חאיריס שטרק                                                                    

 לשכת רואי חשבון בישראלנשיאת                                                                 
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 "שכרה חשבי במועדון "בית חברות
 2019 שנת סוף עד ₪ 240בסך  חברות

 
 :) אשראי כרטיס באמצעות תשלום( תשלום אמצעי 
 
 .: ___________________ז.ת: _____________________________ הכרטיס ת/בעל שם 

 
 ) ________חובה( CVV: ______________ תוקף: _____________________ כרטיס ‘מס 

 
 ₪ 240 לתשלום כ"סה               

 
 _______________________________________________: ש"ע חשבונית להוציא יש 

 
 : _____________________חתימה          : ______________________תאריך 
 

 

 הצהרה

 :כי ת/מאשר הנני

 .נכונים שמסרתי הפרטים
 ) בישראל חשבון רואי לשכת( "השכר חשבי בית"מ במסרון או/ו במייל דיוור קבלת

 

 שמיש המידע. ובהסכמתי ברצוני תלוי האישי בשאלון המידע מסירת כי לי ידוע, כן כמו
 דבר משלוח ולרבות לאחרים מסירתו לרבות "השכר חשבי בית" מטרות וביצוע קידום לצרכי

 .2008 - ח"התשס), 40 ›מס תיקון) (ושידורים בזק( התקשורת בחוק כהגדרתו פרסומת

 
 :_______________חתימה  :_______________הטופס מילוי תאריך

 
 : למייל הרישום טופס את לשלוח יש

hashaveisachar1@icpas.org.il 

 פרטישם  משפחה 

 תעודת זהות פלאפון

 כתובת מגורים מקום עבודה

 עבר בהצלחה את בחינת חשב שכר בכיר  (מטעם לשכת רואי חשבון בישראל)
 בתאריך: 

 כתובת דואר אלקטרוני: 


