
 

 

  פרילנסר, עובדים זרים ותייריםתשלומי 

 אולמי שלוה, ירושלים | 16:30-19:30 - 18.6.2019 -' גיום 

 : מטרת ערב העיון 

 .העמקה בסוגיות מיוחדות בנושאי כוח אדם והעסקות מיוחדות
 
 
 :יו"ר ועדת השתלמויות, , רו"חאביגיל שקוביצקי גב'  מנחה  

 לוח זמנים     : 

 סוגיות מס ודיני עבודה בהעסקת פרילנסר כעובד או כספק     00:18-16:30

  עו"ד ,גל ליטל 'גב מרצה:
     רו"ח ,עמוס כץ מר                                           

העסקת מרצה או מנקה בתלוש או בחשבונית, אינה סוגיה לבחירת המשלם. בערב העיון נבחן 
לעומק את היבטי העסקה מבחינת דיני עבודה בהתבסס על הוראות החוק ופס"ד עדכניים. וכן 

 ביטוח לאומי.וצו מעסיקים  מע"מא 6הבטי המיסוי בהתאם לתקנה 
 

 הפסקה     18:15-18:30
 

  עובדים זרים, עובדי שטחים ומסתננים     :30:91-4517
 , עו"דרועי חיון מר מרצה:                              

 , עו"דעומר יניבמר                                             
 

 סוגי אשרות ותהליכי אישור אשרות, תנאים מיוחדים בהעסקת עובדים זרים
חלק ניכר מהעובדים בענף תובעים את המעסיקים, פסיקות תנאים מיוחדים להעסקה, מדוע 

 אחרונות ועל מה חשוב להקפיד בכדי להימנע מחשיפה לתביעות.
היטל, נקודות זיכוי, החרגות לענפים מיוחדים, תושב לעניין מס הכנסה ולעניין  -הביטי מיסוי 

 ביטוח לאומי, מסתננים, עובדי שטחים ועובדי האזור
 

 

 

 

 

 



 

 

 מרחב ירושלים | רישום טופס
 תיירים ותשלומי פרילנסר, עובדים זרים 

 אולמי שלוה, ירושלים | 16:30-19:30 - 18.6.2019 -' גיום 
 במקוםלא תתאפשר הרשמה |  משתתף לכל הרשמה טופס לשלוח נא, אחד ממשתתף יותר ויש במידה

  בישראל חשבון רואי לשכת: לכבוד
 matana@icpas.org.il  :המייל לכתובת סרוק או 03-5116695 לפקס לשלוח ניתן ההרשמה טופס את

 
 העלות הינה עבור יום עיון בודד. – עלות (*)

 ₪ 80   לשכה חבר
 ₪ 120   לשכה חבר אינו

 ₪ 50 –פנסיונר 
 כיבוד כולל המחיר

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

 ,החברים לב לתשומת
 .מוגבל) המקומות' (מס באולם המקומות למספר בהתאם תיסגר ההרשמה -
 .המחאה/  אשראי כרטיס באמצעות יתבצע העיון לערב התשלום -
 .אשראי) בכרטיס (למעט פקס באמצעות הרשמה או/ו טלפונית הרשמה תתאפשר לא -
 .במייל או בפקס ולשולחו ההרשמה טופס את למלא מתבקשים, להירשם המעוניינים חברים -
 .המפגש קיום לפני שעות 48 עד בכתב תתקבלנה, השתתפות ביטול על הודעות -
 דחויות, כרטיסי אשרי יחוייבו מיידית.התשלום במזומן בלבד, לא יתקבלו המחאות -
 למעונינים, פנקסי תלושי הרשמה ניתן לרכוש במשרדי הלשכה-
 

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

 ___________________: __________________________עבודה מקום: ________________________ תפקיד
 ______:______מיקוד: _____________ עיר.: ______ ד.ת': _______ 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 CVV )3___________  _________ ______________________:הכרטיס' מס
 _____________: ___הכרטיס תוקף________ __________.: ___________ז.ת' 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                                   


	ימי עיון קיץ 2019 - גירסה שניה

