מרחב ירושלים

ערבי עיון
סתיו 2018

מי מפחד מדיני עבודה? יום ג  ,19:30-16:30 | 20.11.2018באולמי שלוה ,ירושלים

 //מטרת ערב העיון:
לטפל בנושא מהותי בגופים עתירי עובדים שהינו מכלול הזכויות בעת סיום העסקה )פיצויים ,פנסיה,
חופשה ,דמי מחלה ,הסתגלות ,הודעה מראש ואחרות .ההשתלמות תבחן את הזכויות הקיימות לעובדים
על פי הדין והפסיקה) כגון לעניין סעיף  ,14וותק מינימאלי לזכויות ,זכויות קוגנטיות את הטיפול
החשבונאי  -ההפרשות החשבונאיות הנדרשות בגינן בדוחות הכספיים ואת תכנית הביקורת המומלצת
לביקורת סעיפי הפרשות אלה בדיווח הכספי.
יום העיון מיועד הן לציבור רו״ח המבקרים והן לציבור המדווחים עצמם.

 //מנחה ומרצה:
גב' אביגיל שקוביצקי ,רו"ח ,יו"ר ועדת השתלמויות במרחב ירושלים

 //מרצים ומגיבים:
גב' יעל דולב ,עו"ד
מר אריאל פטל ,רו"ח

 //נושאים:
• פיטורין היבטים משפטיים וכלכליים:
שימוע לקראת פיטורים ,עובדים מוגנים ,הודעה מוקדמת ,זכאות לפיצויי פיטורים ושלילת פיצויי
פיטורים ,חישוב פיצויי פיטורים וסעיף  14לחוק.
כנפי נשרים  ,23מגדל הנשרים
9546438
02-500-5555
02-500-5500

הפסקת קפה
• השלכות החקיקה הקיימת בנושא זכויות עובדים והשלכתה על הדוחות הכספיים
השלכה על תהליך הביקורת ועל חוות דעת רואה החשבון המבקר.
עתודה לסיום יחסי עובד-מעסיק.
עתודות לחופשה ,מחלה והבראה.
• הודעה מראש והסתגלות

מרחב ירושלים

ערבי עיון
סתיו 2018
טופס רישום

מיקום :אולם שלוה ,רחוב דרך שלוה  ,1ירושלים | נא לשלוח לפקס03 5116695 :
טופס

הרשמה ההרשמה תתבצע ע"י טופס רישום בלבד

תאריך
תאריך
04.02.16
20.11.2018
18.02.16
03.03.16
17.03.16

יום עיון
יום עיון
תקשורת ,מיתוג אישי ושווק לקוחות
מי מפחד מדיני עבודה?
סוגיות במיסוי נדל"ן ודירת מגורים
למעשה
חשבוןהלכה
ישראלי –
מיסוי
בישראל
אמריקאי רואי
לכבוד :לשכת
ועדתוהלבנת הון
עבירות מס
ההשתלמויות במרחב ת"א
עבור
רח' מונטפיורי  ,1קומה  ,3תל אביב65166 ,
לכבוד :לשכת רואי חשבון בישראל
03-5116695
| 03-5116699
טל’.
פקס.במרחב ת"א
ההשתלמויות
ועדת
עבור
רח' מונטפיורי  ,1קומה  ,3תל אביב65166 ,
השתתפות:פקס03-5116695 .
| 03-5116699
טל'.דמי
לחבר*:לשכה
דמי- ₪ 80
השתתפות
חבר לשכה
שאינו
לשכה
- ₪לחבר
- 120
₪ 70
 - ₪ 100רו"ח שאינו חבר לשכה
 - ₪ 50רו"ח פנסיונר (פנסיונר הינו חבר לשכה המסווג בלשכה כפנסיונר)
-

אישור השתתפות
אישור השתתפות

המחירים כוללים מע"מ
-

פרטים אישיים

יש למלא את הטופס במלואו בצורה ברורה וקריאה
כנפי נשרים  ,23מגדל הנשרים
9546438
02-500-5555
02-500-5500

מין :ז  /נ

שם משפחה|_____________| :

שם פרטי:

|_____________|

מס' חבר|_____________| :

תואר:

|_____________|

תפקיד|_____________| :

מקום עבודה:

|_____________|

רח'|_____________| :

מס':

|_____________|

עיר|_____________| :

מיקוד:

|_____________|

טל' (ע)|_____________| :

טל' (ב):

|_____________|

פקס'|_____________| :

דוא"ל:

|_______________________|

עקף בעיגול)

ת.ז// .
(כולל ספרת ביקורת)

*במידה ויוחלט על שינוי דמי ההשתתפות ,הרי שמיום השינוי יחוייב המחיר החדש,
גם אם פורסם קודם לכן בחוזר ,המחיר הקודם.

ת.ד|_________| .

סלולרי|_____________| :

מרחב ירושלים

ערבי עיון
2
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טופס רישום לערבי עיון במרחב ירושלים  /המשך
לרישום משתתפים נוספים
נא לצלם ולצרף את הטופס הנוכחי עם פרטי המשתתף/ים הנוספים לערב העיון  -כל משתתף חייב בטופס רישום

דגשים חשובים לרישום









ההרשמה תיסגר בהתאם למספר המקומות באולם (מס' המקומות מוגבל).
התשלום להשתלמות יתבצע באמצעות  -תלוש הרשמה  /המחאה  /כרטיס אשראי ,כמפורט בעמוד הבא.
לא תתאפשר הרשמה טלפונית ו/או במקום (למעט בכרטיס אשראי באמצעות שליחת הטופס לפקס .)00-5111115
נהלי הרשמה מסודרים ,ניתן למצוא באתר הלשכה.www.icpas.org.il :
הודעות על ביטול השתתפות ,תתקבלנה בכתב עד  84שעות לפני קיום המפגש.
חברים המעוניינים להירשם ,מתבקשים למלא את טופס ההרשמה המצ"ב לפרטיו ולשלחו בהקדם
בצירוף תלוש ההרשמה או המחאה למשרדי הלשכה באמצעות הדואר.
לתשומת לבך  -התשלום במזומן בלבד ,לא יתקבלו המחאות דחויות ,כרטיסי אשראי יחוייבו מיידית.
למעוניינים ,פנקסי תלושי הרשמה ניתן לרכוש במשרדי הלשכה .

הוראת תשלום עבור הרשמה לערב עיון לפקודת
"לשכת רואי חשבון בישראל"
יש למלא את את הטופס במלואו בצורה ברורה וקריאה

ספח/תלוש הרשמה
(ספח הרשמה שנרכש מראש מהלשכה .על השובר להגיע ללשכה לפני מועד ערב העיון)
מס' התלוש/ים|_____________| ,|_____________| ,|_____________| ,|_____________| :
כנפי נשרים  ,23מגדל הנשרים
9546438
02-500-5555
02-500-5500

תשלום באמצעות המחאה
(יש לצרף את השיק ולשלוחו בצרוף הטופס ללשכה לפני מועד ערב העיון)
ע"ס |_____________| :מס' שיק |_____________| :בנק |_____________| :סניף|_____________| :

תשלום באמצעות כרטיס אשראי
(יש לפקסס את הטופס לפקס  03-5116695או להעבירו בדואר ללשכה)
סוג הכרטיס:
תוקף:

|_____________|

/

ת.ז .של בעל הכרטיס:

מס' הכרטיס:

///

 3( ספרות בגב הכרטיס)

//

סה"כ לחיוב|_________| :
חתימה וחותמת|_________| :

קבלה על שם|________________| :

כתובת:

|_______________________________|

