
קורס פנסיה לחשבי שכר בכירים
לשכת רו"ח בשיתוף מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ, 

מזמינים אותך לקורס מקיף בנושא החיסכון הפנסיוני.

מפגש ראשון  24.10 | הכרות עם העולם הפנסיוני
התכנסות ורישום16:00-16:30  

דברי פתיחה לשכת רו"ח16:30-16:45 

עולם קרנות הפנסיה16:45-18:15
ציפי אבירם קינן, מנהלת מכירות עסקיים

חטיבת חיפה והצפון, מנורה מבטחים

מה כולל התקנון התקני והאם כל קרנות הפנסיה באמת זהות? נדון 
בדגשים החשובים שכדאי לדעת על קרנות הפנסיה וכן שינויים בין 

התקנון הישן לתקנון התקני. נדבר על דרכי פדיון והמחיר שגובה 
הפדיון / הניוד בזכויות הפנסיה של העובדים. 

הפסקה18:15-18:30

ביטוחי מנהלים, אובדן כושר עבודה ותביעות18:30-20:00
צליל זילברמן, מנהלת מוצר פנסיה וגמל, מנורה מבטחים

בטוח המנהלים הינו חלופה לבטוח העובדים בחיסכון ארוך הטווח. 
נדון במאפייני הבטוח והשוואתם לחלופות האחרות. נבחן ונשווה את 

הכיסוי לאובדן כושר עבודה עם פנסיית הנכות ונראה לאיזו אוכלוסייה 
מתאים כל מוצר.

מפגש שני 31.10 | רגולציה ועזיבת עבודה
התכנסות ורישום16:00-16:30  

שינוי סדרי עולם בנושא פיצויי פיטורין16:30-18:15
עו"ד שי עופרי, רול ייעוץ פנסיוני

בניגוד לעבר בו למעסיק הייתה שליטה כמעט מלאה על כספי 
הפיצויים, היום בעקבות תיקוני חקיקה, השתנו חוקי המשחק. 

ההרצאה תציג את התיקונים בסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין ובסעיף 
21 לחוק קופ"ג. 

הפסקה18:15-18:30

טופס 161 ועזיבת עבודה18:30-20:00
נציג רשות המיסים

תהליכי המיסוי בעת עזיבת עבודה ותפעולו של טופס 161 על כל 
נספחיו.

מפגש שלישי 6.11 | ביטוח לאומי והיערכות לפרישה
התכנסות ורישום16:00-16:30  

ביטוח לאומי בהקשר הפנסיוני16:30-18:15
רו"ח אורנה צח

ההרצאה תבחן את ממשקי המעסיק עם ביטוח לאומי בהקשר
הפנסיוני: שינויים בגיל הפרישה, תקופת אכשרה, שיעור הקצבאות,

מבחן הכנסות ואפשרויות לתוספות לקצבה

הפסקה18:15-18:30

הכנה לפרישה18:30-19:45
מירה בר, מנהלת תחום גיל שלישי והכנה לפרישה, מנורה מבטחים

כיצד משפיעה תוחלת החיים על גובה הקצבה, מהם הכלים לשמירה 
על רמת החיים לאחר הפרישה, תיקון 190, ניהול סיכונים ואופציות 

למקורות הכנסה לאחר הפרישה.

דברי סיכום וחלוקת תעודות19:45-20:00

תוכנית הקורס כפופה לשינויים - טל"ח
Hashaveisachar1@icpas.org.il :שאלות בנושא חברות במועדון חשבי שכר והגדרות לגמול ניתן לפנות למועדון חשבי השכר

 mlp@menoramivt.co.il | שאלות בנושא תכני הקורס ותהליך הרישום ניתן לפנות לאשת קשר במנורה מבטחים מאיה שרף - מרום
לכל התאמה בנושא נגישות לאדם עם מוגבלות ניתן לפנות למאיה שרף מרום

הקורס מיועד לחשבי שכר  בכירים שעברו בהצלחה את בחינות הלשכה. מטרת הקורס היא להעשיר את הכרותו של חשב השכר עם 
העולם הפנסיוני החדש ולהעניק לו מגוון כלים ליישום ההסדר הפנסיוני.

הקורס מעניק לחשב השכר אישור על מעבר 5 שעות השתלמות מתוך 15 שעות שחשב שכר מחויב להשלים. 
הקורס ללא עלות לחברי מועדון חשבי השכר! חשב שכר בכיר שאינו חבר במועדון ומעוניין להשתתף בקורס, עלות הקורס 500 ₪.

מהרו להרשם - מספר המקומות מוגבל!

הקורס יתקיים במלון דן כרמל, שד' הנשיא 85 חיפה

לשכת
רואי חשבון
בישראל
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