
 

 שנייום , 820.5012 | סדנת למידה
 שביניהןהצהרות הון ומה 

 0והמקורות השימושים ותחשיבי הביקורת הליכי :סדנת למידה במהלכה נלמד ונתעדכן בנושאים הבאים
 0 פיהם על שנערכים התחשיבים ותקיפת בהן השימוש אופן - המחיה לוחות
 0בנושא חדשה פסיקה - ומקורות שימושים והשוואת הון הצהרות בתחום מיוחדות סוגיות
 ותרגול עצמית בעבודה EXCEL בתוכנת ומקורות שימושים - הון השוואת לעריכת עבודה גיליון בניית

 0בפועל
 

 0חדרה-ר סניף נתניה"יו –ח "רו, עמירם קלייןמר   :מנחה ומרצה
 0ר ראשות  ועדת המסים"סגן נשיא לשכת רואי חשבון ויו  - ד"עו ,ח"רו, בלנגה ק'גמר           :מרצים

 0ונאמן בורר, מגשר, מס יועץ - קיויתי בנימר       
  

 התכנסות ורישום – ..:10-.13:3
 

 0שימוש מושכל בלוחות   מחיה, הצהרות הון ומה שבינהן –' חלק א – .15:3-..:10
 

 הפסקה - 15:05-.15:3
 

 0והפרשי הון מושב מיוחד הון הצהרות מתחום בסוגיות פסיקהעדכוני : 'חלק ב - ..:15:05-10
 

 0תירגול אלקטרוני בגיליון ומקורות שימושים דוח ,הון השוואת הכנת - מעשי תרגול: 'חלק ג – .12:3-..:10
 

 טעינה ללא עבודה ויכולת EXCEL תוכנת עם אישיים מחשבים המשתתפים מתבקשים להביא  :הנחיה ולימוד
 שעתיים למשך

   
  נקודות 3-ב המשתתף את יזכה עיון ערב כל מצטיין משתלם לתכנית בהתאם

 
 , 23:30 - 22:30 השעות בין ,82.05.8022, ח"תשע איירב ד"י, שני ביום יתקיים העיון ערב

 .לדייק נא, 00-2383230: טלפון ,נתניה, 4 קרליבך' רח, (בוטיק)ים-מצפה במלון
 

 
 ,בברכת חברים

 ח"רו, דוד יחזקאל
 השתלמויות ועדת ר"יו

  חדרה-סניף נתניה

 ח"רו, עמירם קליין
 חדרה-סניף נתניה ועד ר"יו

 
 

 



 

 חדרה-נתניה סניף | רישום טופס
 820.5012| הצהרות הון ומה שבינהן -סדנת למידה 

 משתתף לכל הרשמה טופס לשלוח נא, אחד ממשתתף יותר ויש במידה
 

 בישראל חשבון רואי לשכת: לכבוד
 matana@icpas.org.il  :המייל לכתובת סרוק או 3-5111115. לפקס לשלוח ניתן ההרשמה טופס את

 
 )*(עלות 

 ח"ש ..1   לשכה חבר
 ח"ש .15   לשכה חבר אינו

 ח"ש .5  (**) פנסיונר
 כיבוד כולל המחיר

 לכן קודם פורסם אם גם, החדש המחיר יחויב השינוי שמיום הרי, ההשתתפות דמי שינוי על ויוחלט במידה (*)
 0הקודם המחיר בחוזר

 0כפנסיונר בלשכה המסווג לשכה חבר הינו פנסיונר (**)
 

 ,החברים לב לתשומת
 0(מוגבל המקומות' מס) באולם המקומות למספר בהתאם תיסגר ההרשמה -
 0המחאה/  אשראי כרטיס באמצעות יתבצע העיון לערב התשלום -
 0(אשראי בכרטיס למעט) פקס באמצעות הרשמה או/ו טלפונית הרשמה תתאפשר לא -
 0במייל או בפקס ולשולחו ההרשמה טופס את למלא מתבקשים, להירשם המעוניינים חברים -
 0המפגש קיום לפני שעות 02 עד בכתב תתקבלנה, השתתפות ביטול על הודעות -
 

 אישיים פרטים
 נ/ז מין_________________  פרטי שם__________________  משפחה שם
 ________________________________________ זהות תעודת____________  תואר____________  חבר' מס

 _____________________________________________: עבודה מקום________________________ : תפקיד
 ____________:מיקוד_____________ : עיר______ 0: ד0ת_______ : 'מס___________ _________: 'רח: כתובת

 __________________________: )נייד(' טל_________________ : )ב(' טל_____________________ : )ע(' טל
 __________________________________________________: ל"דוא_________________________ : 'פקס

 
 מיידי חיוב|  האשראי כרטיסי בכל לשלם ניתן|  אשראי כרטיס באמצעות תשלום הוראת 

 ____________________________________________: הכרטיס ת/בעל שם_________________ : הכרטיס סוג
 ______ (הכרטיס בגב אחרונות ספרות 3) CVV___________  _________ ______________________:הכרטיס' מס
 ________________: הכרטיס תוקף________ _____________________0: ז0ת' מס

 _______________________ לתשלום כ"סה    
 בלבד במזומן המחאה|  המחאה באמצעות תשלום 

 
 __________________________: פ"ז___________ : בנק_________ : 'מס, ח"ש_____________ : ס"ע המחאה

 
 _____________________________________: לכתובת לשלוח____________________ : ש"ע להוציא יש קבלה

 
__________________________: חתימה                 ________________: תאריך                                     


