
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ה/ת יקר/גמלאי

-להלן]אנו מברכים אותך על המשך חברותך בלשכת רואי חשבון בישראל 

 .בריאות סבירה וחיי פעילות מהנים, ומאחלים לך אריכות ימים[. הלשכה

אנו שמחים להציג בפניך את טבלת הזכויות שמקנה לך הלשכה בפעילויות 

את מגוון פעילויות מועדון הגמלאים של , וכן [1 טבלה]העשרה מקצועיות 

 כפי שהיה בעבר וכפי שיהיה בעתיד , בתחום תרבות הפנאי, הלשכה

 .[2 טבלה]

  ,פרטים  נוספים  על פעילות המועדון נמצאים באתר הלשכה

 .[תחת קטגוריית מועדון הגמלאים]

מזמינים  אותך ליטול חלק פעיל במגוון העשיר של פעילויות  אנו 

 .למען ייטב לך, המועדון וליהנות  כמו יתר חבריך הפעילים/הלשכה

 

 ,זהר קנהי  

 נשיא לשכת רואי חשבון בישראל

 ,עזי איבזצקי

 ר מועדון הגמלאים"יו



 [1טבלה ] טבלת אחוזי הנחה לגמלאי לשכה

 :הגדרות

 .באופן אוטומטי סיווגו ישונה לפנסיונר 07בגיל  עצמאי. עם צאתו לגמלאות לאחר קבלת הודעה ממנו בגיל פרישה סיווגו ישונה לפנסיונר שכיר -( גמלאי)פנסיונר 

 .ואינו עובד סיווגו ישונה לפנסיונר 56 אך אם חבר מצהיר בכתב שיצא לגמלאות לפני גיל

  .יסווג כפנסיו מופלג 07פנסיונר מופלג מי שהגיע לגיל 

 "ותיק לשכה"יהיה זכאי לתואר , שנה ברציפות 07שילם דמי חבר ללשכה באופן סדיר לפחות , 06תינתן לחבר לשכה אשר הגיע לגיל " ותיק לשכה"תעודת 

 ,שנה 07-תיה השונות למעלה משנה ברציפות והיה פעיל בוועדו 07תינתן למי שהיה חבר לשכה שישלם דמי חבר באופן סדיר במשך " יקיר לשכה"תעודת 

  ".יקיר לשכה "יהיה זכאי לתואר 

 ההנחות בכנסים כלהלן מתייחסות לדמי הרישום בלבד

כנס ים  דמי חבר מעמד

 המלח

כנס 

 אילת

 כנס

 ם-י 

, כנס אשדוד

, מעלות

 )**(מסים 

 כנסי 

 ל"חו

אירועי תרבות 

 של הלשכה

 ימים  ערבי עיון

 מרוכזים

השתלמויות 

 קורסים/תעודה

 (א"מרחב ת)

/ השתלמויות

 קורסים ארצי

 הערות

 הנחה 02% אין הנחה אין הנחה  02% 02% 02% 02% ₪ 022 פנסיונר

 ח"ש 05

  הנחה 00% הנחה 00% )**(אין הנחה 

פנסיונר 

 מופלג

 הנחה 02% אין הנחה אין הנחה 02% 02% 02% 02% פטור

 ח"ש 05

  הנחה 00% הנחה 00% )**(אין הנחה 

ותיק 

 לשכה

השתלמות אחת בשנה בהנחה  הנחה 00% *הנחה  02% *הנחה  02% פטור אין הנחה אין הנחה פטור פטור פטור פטור פטור

 02%של 

יקיר 

 לשכה

השתלמות אחת בשנה בהנחה  *הנחה  00% *פטור  *פטור  פטור אין הנחה אין הנחה פטור פטור פטור פטור פטור

 02%של 

, פנסיונר מופלג, לפנסיונר נלווה        02% 02% 02%  נלווה 

 יקיר לשכה, ותיק לשכה

 65.3.60עודכן בישיבת הוועד * 

  60.9.60-עודכן בישיבת הוועד ב**  

 .ועשויה להשתנות מעת לעת בהתאם להחלטת מוסדות הלשכה 60.9.60מתאריך  המרכזי טבלה זו מעודכנת בהתאם להחלטת הוועד

 



 

 

 [2טבלה ] 2112ינואר  -2112פעילות מועדון הגמלאים ספטמבר 

 

 סוג שם תאריך
 

 2112 פעילות שנת
 

  נופשון בדן קיסריה ופתיחה חגיגית של המועדון  ספטמבר
 

 נופשון

  טיול לירושלים טיול  אוקטובר

 רוח זכריה מאיר,ד ירון שמיר'עו תכנון פנסיה לפני פרישה ואחריה -הרצאה  נובמבר
 ומר רענן פז

 
 2112 פעילות שנת

 
  טיול  למצדה טיול  ינואר

 קפלן שרה ר"ד גופנית ופעילות נכונה תזונה- הרצאה  פברואר
 

 והחולה למטולה טיול  מרץ
 

  טיול 

 השלישי בגיל וריכוז קשב הפרעות-הרצאה  מאי
 

 מרדכי הימלפרב' פרופ

 הלוי אמיר ד"עו המשפחה נכסי של דורית בין העברה-הרצאה  אוגוסט
 

 השנסונים הצרפתיים וחגיגת שנה למועדוןמיטב -בית צבי  אוקטובר
 

 תרבותי מופע

 בלנגה יהודה ר"ד חמס הארץ ותמלא-הרצאה  דצמבר
 

  טיול שען ובית ירדנה, לגלבוע טיול  דצמבר

 



 2112 פעילות שנת
 

  שטרייט אלדד בריאות בגיל השלישי ביטוח-הרצאה  פברואר
 

  טיול  המלח לים יהודה מדבר בין טיול  מרץ

  מיקה שלי וחגיגת עצמאות-מחזמר-בית צבי  אפריל
 

 תרבותי מופע 

 עם חברת גשר  לרומניה ל"לחו טיול  מאי

 טיול  המערבי בגליל מספרים בתים טיול  יוני

 הלפרין נחום' פרופ השלישי בגיל אורטופדיות בעיות  -הרצאה  יולי
 

 טיול  מנשה לרמות טיול  נובמבר

  תרבותי מופע מחזמר סלוניקי פינת יפו—בית צבי  נובמבר

  ג'מאחורי הקלעים בנתב-סיור   נובמבר
 

 סיור

  האיסלם הקלאסיים ישראל במקורות ארץ-הרצאה  דצמבר
 

 ניסים דנה 'פרופ

 סיור ברק בבני חנוכיות סיור  דצמבר

 
 2112 פעילות שנת

 
 הצפוני נגבלסיור   ינואר

 
 טיול

  היס יהודה' פרופ משפטית רפואה באמצעות פשעים פענוח  -הרצאה  פברואר
 

 תרבותי מופע מירלה אפרת-הצגה  מרץ

 נופשון אילת -בדן פנורמה  נופשון  מרץ

  תרבותי מופע וחגיגת עצמאות 'תזיכרונו'מחזמר -בית צבי  מאי

 מרדכי הימלפרב' פרופ השלישי בגיל( שמיעה) תקשורת בעיות בנושא הרצאה  מאי
 



 טיול כהן אלי בעקבות הגולן לרמת טיול  יוני

 הוד חנוך' פרופ מבוגר מחלות לב בגיל -הרצאה  יולי
 

  I like mikeמחזמר -בית צבי  אוגוסט
 

  תרבותי מופע

  איטליה סולועם חברת   טיול לאיטליה הדרומית  ספטמבר

  פיירשטיין שמואל ד"עו מעצבו או לגורלו קורבן אדם - הרצאה  אוקטובר
 

 טיול ועתלית לחדרה טיול  נובמבר

 תרבותי מופע מחזמר יוסף וכותונת הפסים וחגיגת השנה החדשה-בית צבי  נובמבר
 

 
 2112 פעילות שנת

 
 טיול .דברת וקבוץ,תבור-אלון,שערים בית.לצפון-לחדש ישן בין טיול  ינואר

 דוידוביץ אבי(בדימוס) משנה ניצב ושקר אמת זיהוי -הרצאה ינואר
 

 נופשון נופשון במלון קיסר בטבריה פבואר

 טיול חדשות אולפני – לירושלים טיול מרץ

 יוכפז יואב  .הטובה השינה סוד-הרצאה 

 תרבותי מופע מחזמר השקד של נני וחגיגת יום העצמאות-בית צבי מאי

 טיול טיול לאולפני החדשות בנווה אילן יוני

 דוד-בר גילי  " בישראל המאורגן הפשע"- הרצאה יולי

 תרבותי מופע חתונה מושלמת-הצגה אוגוסט

 טיול לדרום צרפת ספטמבר
 

 " פגסוס "עם חברת
 



 יוכפז יואב -הרצאה  האנושי המוח מסתורי-הרצאה ספטמבר
 

 תרבותי מופע הגגמחזמר כנר על -בית צבי  נובמבר

  נופשון מעלות תרשיחה-נופשון במלון אחוזת אסיינדה ביער נובמבר

 הכה איתי ד"עו .העזבון במס  נבחרות וסוגיות,מגורים בדירות  החדש המס משטר– הרצאה  דצמבר

 
 2112 פעילות שנת

 
 טיול  הצפון גבול החולה – לאגמון טיול  ינואר

 אהובה גוליק' פרופ לקיחה נכונה של תרופות פבואר

  בית המשפט העליון ועוד,טיול למוזיאון המשטרה בבית שמש מרץ

 

 

 


