
מיסוי פנסיוני וקופות גמל מיסוי פנסיוני וקופות 

המכון
להשתלמויות

ולימודי
תעודה

השתלמות לימודי תעודה בנושא:

היבטים כלכליים
ומיסויים בתכנון פנסיוני

מועד ההשתלמות: 30.3.14 - 12.1.14

לשכת רואי חשבון בישראל
המכון להשתלמויות ולימודי תעודה

השתלמות לימודי תעודה בנושא:

ני וקופות גמל ו י פנסי מיסו
לחברים בצפון

מועד ההשתלמות: 27.6.18 - 1.5.18
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חברות וחברים יקרים,

במסגרת תוכנית הלימודים של המכון להשתלמויות ולימודי תעודה, מוצע בזאת לחברים בצפון קורס לימודי תעודה 
בנושא "מיסוי פנסיוני וקופות גמל", כמהלך נוסף של הלשכה, במטרה להרחיב את תחומי העיסוק של החברים תוך 

התמקצעות בנושא ספציפי זה.
גם  וכן  ולביטוח,  לפנסיה  הקשורים  כלליים  נושאים  הכולל  הפנסיה  בתחום  ומקצועי  מעודכן  מידע  מרכז  הקורס 
נושאים ייחודיים השייכים לעולם הביטוח הפנסיוני, כמו סוגי פנסיה, מכשירים פנסיוניים ומסלולי חיסכון שונים. 

בנוסף יילמדו הרפורמות בתחום הפנסיה, חוקים והסכמים רלוונטיים, צווי הרחבה ודיני מיסים בנושא.
הלימודים בקורס משלבים תאוריה ופרקטיקה של אנשי מקצוע.

הקורס יועבר ע"י טובי המרצים והמומחים אשר עוסקים בנושא.

הקורס יפתח ביום ג', 1.5.18, ויתקיים על פי הלו"ז המצויין בתוכנית, במלון דן כרמל, שד' הנשיא 85-87 חיפה.

בקורס יחולק חומר מקצועי.

הקורס יועבר לרואי חשבון חברי לשכה ולמשתתפים חיצוניים.
לרואי חשבון חברי לשכה תינתן הנחה בשיעור של 50% בדמי ההשתתפות.

מספר המקומות מוגבל ולפיכך מומלץ להירשם לקורס מוקדם ככל האפשר )אין הרשמה טלפונית(.
מידע אודות הקורס מצורף בחוברת זו.

כנסים  וועדת  ויו"ר  והצפון  חיפה  מרחב  יו"ר  ס.   - רו"ח  יחזקאלי,  גלית  גב'  האקדמית  למרכזת  להודות  ברצוני 
והשתלמוית על הריכוז האקדמי ותרומתה הרבה לקורס.

ולסיום בתקופה בה השינויים בתקינה וברפורמות המס כה רבים, חשוב להשתלם, ללמוד ולהתעדכן בעקביות.
הטמעת השינויים במקצוע ראיית החשבון ובתחומים נלווים, טבעי שתעשה באמצעות קורסים והשתלמויות.

    
בכבוד רב,       

MBA ,דוד גולדברג, רו"ח       
נשיא הלשכה שקדם       

ויו"ר המכון להשתלמויות ולימודי תעודה        

2



3

השתלמות לימודי תעודה בנושא:
"מיסוי פנסיוני וקופות גמל"

ריכוז אקדמי: גב' גלית יחזקאלי, רו"ח - ס. יו"ר מרחב חיפה והצפון ויו"ר וועדת כנסים והשתלמוית

מטרת הקורס: ענף הביטוח והפנסיה, על כל גווניו והיבטיו עבר שינויים רבים ומשמעותיים בשנים האחרונות. משכך, 
שוק הביטוח הפך למגוון ומורכב יותר. הענף כולל מאות מיליארדי שקלים של נכסים פיננסים המנוהלים על ידו, 
באמצעות גופים שונים, והעיסוק בו הפך לנושא מרכזי בארגונים. מנהלים בכלל, ומנהלים בתחום הפיננסי בפרט, 

נדרשים לידע ומידע בנושא, המשפיע על חבות הפירמה, ההוצאה על כוח אדם וזכויות העובדים בפירמה.
גם  וכן  ולביטוח,  לפנסיה  הקשורים  כלליים  נושאים  הכולל  הפנסיה  בתחום  ומקצועי  מעודכן  מידע  מרכז  הקורס 
נושאים ייחודיים השייכים לעולם הביטוח הפנסיוני, כמו סוגי פנסיה, מכשירים פנסיוניים ומסלולי חיסכון שונים. 

בנוסף יילמדו הרפורמות בתחום הפנסיה, חוקים והסכמים רלוונטיים, צווי הרחבה ודיני מיסים בנושא.
הלימודים בקורס משלבים תאוריה ופרקטיקה של אנשי מקצוע.

מתכונת הקורס: 
8 מפגשים שבועיים, בסה"כ 32 שעות אקדמאיות.

המפגש השבועי ייערך במלון דן כרמל, שד' הנשיא 85-87 חיפה, בין השעות 19:45 - 17:00
)יש לשים לב ללוח הזמנים המצ"ב(.

בהתאם לתכנית משתלם מצטיין כל מפגש בקורס יזכה את המשתתף ב-3 נקודות.

תעודה:
למסיימי הקורס תוענק תעודת גמר מטעם המכון להשתלמויות ולימודי תעודה של לשכת רואי חשבון בישראל.

הזכאות לתעודה מותנית בנוכחות של 80% לפחות מתוך המפגשים בהם נערך הקורס. )בכפוף להשתתפות ב-6 
מפגשים לפחות מתוך 8 מפגשים(. 

  על המשתתף בקורס להקפיד להירשם בדוח הנוכחות שבעמדת נציג הלשכה.
  אי רישום הנוכחות ייחשב להיעדרות.

הרשמה:
המעוניינים להירשם לקורס, מתבקשים למלא את טופס ההרשמה שתמצאו בסוף החוברת, ולשלחו בהקדם בצרוף 
המחאות באמצעות הדואר למשרדי הלשכה, רח' מונטפיורי 1, קומה 3, תל-אביב 6525201, ניתן לשלם גם באמצעות 

כרטיס אשראי לפקס מס' 03-5116695. )לא תתאפשר הרשמה טלפונית(.

מועד פתיחת הקורס:
יום ג', 1.5.18, בשעה 17:00, התכנסות ורישום משעה 16:30.

דמי השתתפות:
חבר לשכה - 1280 ₪, לא חבר לשכה - 2560 ₪

ניתן לשלם ב-4 תשלומים שווים ל-5 בכל חודש החל מחודש מאי 2018.

דמי ביטול:
הודעות על ביטול השתתפות יתקבלו בכתב עד 26.4.18.

החל מ-27.4.18 ועד למועד פתיחת הקורס, יחוייב החבר ב-50% מהתשלום הכולל של הקורס.
לאחר מועד פתיחת הקורס יחוייב החבר בתשלום מלא.

במהלך המפגשים תיערך הפסקה, במהלכה יוגש כיבוד.



4

תכנית הקורס: מיסוי פנסיוני וקופות גמל 

ריכוז אקדמי: גב' גלית יחזקאלי, רו"ח - ס. יו"ר מרחב חיפה והצפון ויו"ר וועדת כנסים והשתלמוית

המועדהנושאשם המרצה*

1

מר איתי ברדה - מנכ"ל 
הלמן אלדובי קופות גמל 

ופנסיה

שוק הפנסיה בישראל - עד כאן 
1.5.18 - יום ג'

17:00-18:15

שוק הפנסיה בישראל - תמורות בשנים יפורסם בהמשך
האחרונות )ניידות(

18:30-19:45

2

מר עודד ויינשטיין
- מנכ"ל פיננשיא

מבוא לפנסיה: מושגי בסיס בנושא חיסכון 
פנסיוני, קריאה של דו"ח תקופתי

9.5.18 - יום ד'
17:00-18:15

מר עמי מעיין - מנכ"ל 
קבוצת מעוף פגסוס

מבוא לפנסיה: מושגי בסיס בנושא חיסכון 
פנסיוני, קריאה של דו"ח תקופתי - המשך

18:30-19:45

3

גב' אינה גרישקוב -
מנהלת מח' מוצרים, 

מנורה מבטחים

מוצרים פנסיוניים ומסלולי חיסכון
-  כללי הפקדה ומשיכה מסוגי הקופות 

השונים, סוגי עמיתים:
קופות גמל וקרנות השתלמות

15.5.18 - יום ג'
17:00-18:15

גב' אפרת אבן חן -
מנהלת יחידת הפיתוח, 

מנורה מבטחים

18:30-19:45קרן פנסיה חדשה - תקנון, כללים ותחולה

4

מר דני אייזנברג -
ראש אגף תשלומי קצבה 

- עמיתים

סוגי פנסיה: תקציבית, צוברת ישנה: מבנה, 
תקנון, הטבות

22.5.18 - יום ג'
17:00-18:15

סקירת מוצרים והערכות למימוש ויציאה מר מאיר זכריה, רו"ח
לפנסיה

18:30-19:45

* ייתכנו שינויים בשמות המרצים או בסדר הופעתם, פתיחת הקורס מותנית במספר מינימלי של נרשמים.
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המועדהנושאשם המרצה*

5

מיסוי פנסיוני, תקנות וכללים: מיסוי מענקי נציג רשות המסים
פרישה, היוון קצבאות ונוסחת השילוב

טופסי 161

29.5.18 - יום ג'
17:00-18:15

מיסוי פנסיוני, תקנות וכללים: מיסוי קצבה נציג רשות המסים
ופטור לפי 9א, קצבאות שארים

משיכות מקופות"ג - הפטורים הקיימים

18:30-19:45

6

חוקים, הסכמים וצווי הרחבה בנושא פנסיה מר יצחק אברהם, עו"ד
12.6.18 - יום ג'

17:00-18:15

חוקים, הסכמים וצווי הרחבה בנושא פנסיה מר יצחק אברהם, עו"ד
- המשך

18:30-19:45

7

מיסוי מענקי פרישה - פטור על מענקי מר אייל מנדלאוי, רו"ח
פרישה

מיסוי פנסיה לאור תיקון 190 - נוסחת 
הקיזוז 

מיסוי קופות גמל וקרנות השתלמות

19.6.18 - יום ג'
17:00-18:15

18:30-19:45המשךמר אייל מנדלאוי, רו"ח

8

מר יוסי מויאל
- יועץ פנסיוני

ניתוח והשוואות מוצרים פנסיוניים
- מוצרי חיסכון: השוואת זכויות בין 

תוכניות שונות, השוואת כדאיות

27.6.18 - יום ד'
17:00-18:15

נציג חב' מדנס
- מר נתן כהן

18:15-19:45ביטוחי בריאות

19:45-20:00חלוקת תעודות

* ייתכנו שינויים בשמות המרצים או בסדר הופעתם, פתיחת הקורס מותנית במספר מינימלי של נרשמים.
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אני הח"מ מבקש/ת להירשם לקורס:
מיסוי פנסיוני וקופות גמל  - 27.6.18 - 1.5.18 - מלון דן כרמל, בחיפה

יש לשלוח טופס הרשמה
נפרד לכל משתתף.

לתשומת ליבך: הפרטים האישיים שלהלן )שם משפחה, שם פרטי ותואר( ירשמו בתעודת 
הסיום של הקורס בדיוק כפי שצויינו. לא יתקבלו תיקונים לאחר הנפקת התעודה.

לכבוד:
לשכת רואי חשבון בישראל

עבור המכון להשתלמויות ולימודי תעודה
רח' מונטפיורי 1, תל-אביב 6129201

טל: 03-5116699, פקס: 03-5116695

פרטים אישיים

מין ז/נ שם פרטי   שם משפחה   

תואר                            תעודת זהות   מס' חבר  

תפקיד:      מקום עבודה:                                                      

מס':   ת.ד.                   עיר:      מיקוד:                                              כתובת, רח':  

טל' )נייד(:                                              טל' )ע(:           טל' )ב(:  

דוא"ל:                                                                                          פקס':  

באמצעות המחאה )ניתן לשלם ב-4 תשלומים שווים - כמפורט בעמ' 4( 		3
המחאות יש לרשום לפקודת "לשכת רואי חשבון בישראל" ולשלחם באמצעות הדואר      

למשרדי הלשכה, רח' מונטפיורי 1, תל-אביב 65252, לידי מח' השתלמויות.  
מצ"ב המחאות כדלקמן:  

ז"פ                              בנק   ש"ח,  מס'   1. המחאה ע"ס  

ז"פ                              בנק   ש"ח,  מס'   2. המחאה ע"ס  

ז"פ                              בנק   ש"ח,  מס'   3. המחאה ע"ס  

ז"פ                              בנק   ש"ח,  מס'   4. המחאה ע"ס  

הוראת תשלום באמצעות כרטיס אשראי )לשלוח לפקס מס' 03-5116695( 		3
ניתן לשלם בכל כרטיסי האשראי. ניתן לשלם ב-4 תשלומים שווים כמפורט בעמ' 4.  

מספר תשלומים                        )עד 4 תשלומים(  

שם בעל/ת הכרטיס                                                               סוג הכרטיס  

מס' ת"ז:         מס' הכרטיס    

)3 ספרות אחרונות בגב הכרטיס(    סה"כ לחיוב                                                                  CVV      תוקף הכרטיס

חתימה                                          

את הקבלה יש להוציא על שם   ולשלוח לכתובת                                

טופס הרשמה

כ

נהלי הרשמה מסודרים, ניתן למצוא
www.icpas.org.il :באתר הלשכה

דמי ההשתתפות:
  1280 ₪ למשתתף חבר לשכה,

  2560 ₪ למשתתף לא חבר לשכה
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