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חברות וחברים יקרים,

במסגרת תכנית הלימודים של המכון להשתלמויות ולימודי תעודה, מוצע בזאת לחברים בצפון קורס לימודי 
את  להרחיב  במטרה  הלשכה,  של  נוסף  כמהלך  למעשה",  הלכה  הלאומי  הביטוח  "גמלאות  בנושא  תעודה 

תחומי העיסוק של החברים תוך התמקצעות בנושא ספציפי זה.
בביטוח  לרישום  שלהם  והקשר  הלאומי  הביטוח  גמלאות  בנושאי  שונים  היבטים  יילמדו  הקורס  במסגרת 

הלאומי ולתשלום דמי הביטוח.
שמות המרצים בתכנית יפורסמו בהמשך.

הקורס יפתח ביום ד', 9.1.19, בשעה 16:30 במלון דן פנורמה שברח' שד' הנשיא 107 חיפה.  
שאר המפגשים יתקיימו במלון דן כרמל שברח' שד' הנשיא 85 חיפה.  

פרט למפגש מס' 3 שיתקיים במלון דן פנורמה.  
)יש לשים לב ללוח הזמנים המצ"ב(.  

למסיימי הקורס תוענק תעודת גמר, כפוף להשתתפות ב-5 מפגשים לפחות מתוך 7 מפגשים.

לתשומת לבכם, מפגש 6 יחל בשעה 14:00 )ראו בסילבוס המצורף(

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.

המוסד  עם  הקשר  ועדת  יו"ר   - רו"ח  צח-גלרט,  אורנה  גב'  הקורס,  למרכזת האקדמית של  להודות  ברצוני 
לביטוח לאומי וחברת נשיאות, על הריכוז האקדמי, לגב' גלית יחזקאלי - גולן, רו"ח - יו"ר ועד מרחב חיפה 
והצפון ונציגת המרחב בוועד המרכזי ולגב' יפעת הרמן - מנהלת תחום גמלאות בכירה בסניף הביטוח לאומי 

בחיפה על תרומתן הרבה לקורס.ול

MBA אלינה פרנקל-רונן, רו"ח
ממלאת מקום ומשנה לנשיאה

ויו"ר המכון להשתלמויות ולימודי תעודה

בכבוד רב
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השתלמות לימודי תעודה בנושא:

"גמלאות הביטוח הלאומי הלכה למעשה"

ריכוז אקדמי: גב' אורנה צח-גלרט, רו"ח - יו"ר ועדת הקשר עם המוסד לביטוח לאומי וחברת נשיאות

מטרת הקורס: לימוד נושאי הגמלאות בחוק הביטוח הלאומי

מתכונת הקורס:   
7 מפגשים שבועיים x 2 י"ס כ"א ובסה"כ 28 שעות אקדמאיות.

המפגש השבועי ייערך בשעות אחה"צ, כמפורט בעמוד 2.
)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. 

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

הרשמה:
המעוניינים להצטרף לקורס, מתבקשים למלא את טופס ההרשמה שנמצא בסוף החוברת ולשלחו בהקדם בצרוף 

המחאות, באמצעות הדואר למשרדי הלשכה, רח' מונטפיורי 1, קומה 3, תל-אביב, 6525201. ניתן לשלם גם 
matana@icpas.org.il באמצעות כרטיס אשראי במשלוח הטופס לפקס מס' 03-5116695 או למייל

)לא תתאפשר הרשמה טלפונית(.

מועד פתיחת הקורס:  
יום ד', 9.1.19 בשעה 16:30, התכנסות ורישום משעה 16:00. 

דמי השתתפות:
חבר לשכה - 840 ש"ח, לא חבר לשכה - 1680 ש"ח.

דמי ביטול:
הודעות על ביטול השתתפות תתקבלנה בכתב עד לתאריך 7.1.19 

החל מתאריך 8.1.19 ועד למועד פתיחת הקורס יחוייב החבר ב-50% מהתשלום הכולל של הקורס.
לאחר מועד פתיחת הקורס יחוייב החבר בתשלום מלא.

בהפסקה יוגש כיבוד.
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תכנית הקורס: "גמלאות הביטוח הלאומי הלכה למעשה"

ריכוז אקדמי: גב' אורנה צח-גלרט, רו"ח - יו"ר ועדת הקשר עם המוסד לביטוח לאומי וחברת נשיאות

המועדהנושאמרצה

1
גב' אלינה פרנקל-רונן, 

רו"ח MBA, ממלאת מקום, 
משנה לנשיאה ויו"ר המכון 

להשתלמויות ולימודי תעודה
מר ראיק ח'יר - מנהל ביטוח 

לאומי - סניף חיפה

דברי פתיחה
9.1.19 - יום ד'

16:30-16:45

גב' צופיה דקל לניאדו, מנהלת 
תחום בכירה ביטוח וגבייה בסניף 

ביטוח לאומי חיפה
גב' אורנה צח-גלרט, רו"ח - יו"ר 
ועדת הקשר עם המוסד לביטוח 

לאומי וחברת נשיאות

מבוא כללי - הסיווג הביטוחי 
ותשלום דמי הביטוח למיצוי זכויות 

באופן מיטבי. 

16:45-20:00

2

גב' רוזט נסר - מנהלת מח' 
בכירה, נפגעי עבודה במוסד 

לביטוח לאומי, סניף חיפה

ביטוח נפגעי עבודה וגמלאות 
למתנדבים )דמי פגיעה, מחלת 

מקצוע ומיקרוטראומה(.

16.1.19 - יום ד'
16:30-18:00

גב' גינת לורבר - מרכזת בכירה 
נפגעי עבודה במוסד לביטוח 

לאומי, סניף חיפה

קצבת נכות מעבודה וגמלאות 
לתלויים.

18:15-20:00

3

גב' עליזה ליבנה, מנהלת 
מחלקה בכירה גמלאות משפחה 

בסניף ביטוח לאומי חיפה
גב' אורנה צח-גלרט, רו"ח - 
יו"ר ועדת הקשר עם המוסד 
לביטוח לאומי וחברת נשיאות

ענף אימהות - דמי לידה והורות 
)ליולדות, לאבות, למאמצים 

ולפונדקאות(
וגמלה לשמירת היריון

23.1.19 - יום ד'
16:30-20:00

4

גב' רבקה קורן - מנהלת מח' 
בכירה - נכות כללית במוסד 

לביטוח לאומי, סניף חיפה
גב' אמל דאוד - מרכזת בכירה 

נכות כללית במוסד לביטוח 
לאומי, סניף חיפה

ביטוח נכות כללית, גמלה לשירותים 
מיוחדים, גמלה לילד נכה וגמלת 

ניידות

30.1.19 - יום ד'
16:30-20:00

* ייתכנו שינויים בסדר ההרצאות.

המפגש 
יתקיים במלון

דן פנורמה

המפגש 
יתקיים במלון

דן פנורמה
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המועדהנושאמרצה

5

גב' גליה עידן, מנהלת תחום 
מילואים במוסד לביטוח לאומי

תגמולי מילואים
6.2.19 - יום ד'

16:30-20:00

6

גב' שרון שושן - רכזת בכירה 
אבטלה במוסד לביטוח לאומי

דמי אבטלה
13.2.19 - יום ד'

14:00-16:00

גב' רבקה בושם-רוזנברג - 
מנהלת תחום סיעוד במוסד 

לביטוח לאומי

16:15-17:30הרפורמה בתחום הסיעוד

7

גב' מלי דהרי, מנהלת תחום 
בכירה קצבאות אזרחים ותיקים 
ושאירים במוסד לביטוח לאומי

ענף אזרח ותיק )זקנה( ושאירים
27.2.19 - יום ד'

16:30-19:30

19:30-19:45דברי סיכום

19:45-20:00חלוקת תעודות

* ייתכנו שינויים בסדר ההרצאות.



6

אני הח"מ מבקש/ת להירשם לקורס: "גמלאות הביטוח הלאומי הלכה למעשה" - 27.2.19 - 9.1.19, 
חיפה.

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

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 6525201

טל: 03-5116699, פקס: 03-5116695
MATANA@ICPAS.ORG.IL :או למתנה במייל

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

דמי ההשתתפות:
840 ₪ למשתתף חבר לשכה,

1680 ₪ למשתתף לא חבר לשכה
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