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חברות וחברים יקרים,

 במסגרת תוכנית הלימודים של המכון להשתלמויות ולימודי תעודה, מוצע בזאת לחברים בחיפה ובצפון קורס
לימודי תעודה בנושא:

מבוא לתכנון פרישה
תהליך הפרישה מהעבודה הינו אחד התהליכים המשמעותיים ביותר בחייו של אדם. אורך החיים הממושך יותר בתקופתנו 
יכול להיות חדשות נפלאות לאלו שכבר מבינים, שהפרישה לגמלאות, היא בעצם רק שלב נוסף בדרך להגשמת החלומות 

והיעדים שאנו מציבים לעצמנו.
השלכותיו מביאות שינויים רבים ועמוקים בתחומים של כסף ורמת חיים, תעסוקה, ועוד ...

מטרת הקורס לספק כלים מקצועיים אשר יאפשרו למשתתף לבצע תכנוני פרישה ברמת מורכבות בינונית, להקנות ולהעמיק 
את הידע בתכנון פרישה כולל בדגש על תכנון המס בפרישה.

לאחר קורס המבוא יוכלו המשתתפים להשלים קורס מתקדם שתפקידו להכשיר מתכנן פרישה להעניק יעוץ פרישה מלא 
בתיקים מורכבים. מסיימי הקורס המתקדם יקבלו אפשרות לביצוע פרקטיקום מעשי בשטח למשך חצי שנה, בליווי מאמני 

פרישה מנוסים.

הקורס יפתח ביום ד', 13.11.19, בשעה 16:00, ויתקיים על פי הלו"ז המצוין בתוכנית,
במלון דן כרמל שדרות הנשיא 87-85, חיפה.

)יש לשים לב ללוח הזמנים המצ"ב(. מידע אודות הקורס מצורף בחוברת זו.

למסיימי הקורס תוענק תעודת גמר, כפוף להשתתפות ב-3 מפגשים לפחות מתוך  4 מפגשים.

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, ההרשמה דרך אתר 
הלשכה(.

ברצוני להודות למרכזים האקדמים, מר אוהד וייגמן ,MBA, CMC, מנהל שותף קבוצת WE מתכנן פיננסי ופרישה,
ולגב' גלית יחזקאלי, רו"ח -  יו"ר מרחב חיפה והצפון ונציגת המרחב בוועד המרכזי על הריכוז האקדמי ותרומתם הרבה 

לקורס.

                      בכבוד רב,
             

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

                                                                                ויו"ר המכון להשתלמויות ולימודי תעודה



השתלמות לימודי תעודה בנושא:

מבוא לתכנון פרישה
ריכוז אקדמי: מר אוהד  וייגמן , MBA, CMC, מנהל שותף קבוצת WE מתכנן פיננסי ופרישה

            גב' גלית יחזקאלי, רו"ח -  יו"ר מרחב חיפה והצפון ונציגת המרחב בוועד המרכזי 

 מטרת הקורס
המבוא לתכנון פרישה הוא להקנות ידע בסיסי למתכנן הפרישה בכל אחד מהתחומים הבאים לידי ביטוי בתהליך ובייחוד 

בתכנון המס באירוע הפרישה. 
לאחר קורס המבוא יוכלו המשתתפים להשלים קורס מתקדם שתפקידו להכשיר מתכנן פרישה להעניק יעוץ פרישה מלא 

בתיקים מורכבים. מסיימי הקורס המתקדם יקבלו אפשרות לביצוע פרקטיקום מעשי בשטח למשך חצי שנה, בליווי מאמני 
פרישה מנוסים.
קהל המטרה:

 •  רואי חשבון חברי סניף חיפה והצפון וסניף נצרת והעמקים לשכת רו"ח

מתכונת הקורס: 
4 מפגשים שבועיים x 4 י"ס כ"א ובסה"כ 16 שעות אקדמאיות.

המפגש השבועי ייערך בשעות אחה"צ, במלון דן כרמל שדרות הנשיא 87-85, חיפה.
)יש לשים לב ללוח הזמנים המצ"ב(.

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

להשתתפות ב-3 מפגשים לפחות מתוך 4 מפגשים. הזכאות לתעודה מותנית בנוכחות של 75% לפחות מתוך המפגשים 
בהם נערך הקורס.

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

הרשמה:
. www.icpas.org.il לנוחותכם ניתן להירשם ולשלם באמצעות אתר הלשכה בלבד

אין הרשמה טלפונית

מועד פתיחת הקורס:
יום ד', 13.11.19 בשעה 16:00, התכנסות ורישום משעה 15:30.

דמי השתתפות:
חבר לשכה 560 ₪

לא חבר לשכה 1,120 ₪. 
חבר צעיר :)4 שנות החברות הראשונות בלשכה 25% הנחה( 420 ₪

פנסיונר: 420 ₪
דמי ביטול:

הודעות על ביטול השתתפות תתקבלנה בכתב עד לתאריך 11.11.19.
החל מתאריך 12.11.19 ועד למועד פתיחת הקורס יחוייב החבר ב-50% מהתשלום הכולל של הקורס.

לאחר מועד פתיחת הקורס יחוייב החבר בתשלום מלא.

בהפסקה יוגש כיבוד



 תוכנית הקורס: מבוא לתכנון פרישה
ריכוז אקדמי: מר אוהד  וייגמן , MBA, CMC, מנהל שותף קבוצת WE מתכנן פיננסי ופרישה

            גב' גלית יחזקאלי, רו"ח -  יו"ר מרחב חיפה והצפון ונציגת המרחב בוועד המרכזי 
מפגש                שם מרצה*                                              הנושא                                                                 המועד

1

גב' איריס שטרק, רו"ח - נשיאת 
הלשכה

גב' אלינה פרנקל-רונן, 
רו"ח MBA – ממלאת מקום 
ומשנה לנשיאה ויו"ר המכון 

להשתלמויות ולימודי תעודה
גב' גלית יחזקאלי, רו"ח - יו"ר 

מרחב חיפה והצפון ונציגת 
המרחב בוועד המרכזי

 ,MBA , CMCמר אוהד  וייגמן
מנהל שותף קבוצת WE מתכנן 

פיננסי  ופרישה

13.11.19 - יום ד'פתיחה וברכות
16:00-16:30

MBA,CMC ,מר אוהד וייגמן
מנהל שותף קבוצת WE מתכנן 

פיננסי  ופרישה

16:30-17:30הצגת תהליך תכנון הפרישה

17:30-18:30היבטי ביטוח לאומי בעת פרישהמר שוקי מניביצקי, רו"ח

18:30-18:45הפסקה
MBA, CMC ,מר אוהד וייגמן

מנהל שותף קבוצת WE מתכנן 
פיננסי  ופרישה

מבוא לתכנון פרישה
חוק פנסיה חובה•   
חוק גיל פרישה•   
חוק פיצויי פיטורין•   
מבוא למוצרים פנסיוניים : קרן פנסיה,•   

             ביטוח מנהלים וקופת גמל

18:45-20:00

2

MBA, CMC ,מר אוהד וייגמן
מנהל שותף קבוצת WE מתכנן 

פיננסי  ופרישה

מיסוי פרישה ומענקים

המשך הרצאות ותרגול:
הפקדה וצבירת הפיצויים•   
סעיף 14, סעיף 26•   
חישוב פיצויים בפוליסות•   
חישוב חוב ותק פיצויים•   
ערך פדיון פיצויים מעסיק במשתתפות•   

ערך פדיון פיצויים למס הכנסה  
             במשתתפות

בדיקת צבירות פיצויים בפרישה•   
רצף קצבה לכספים בקוד : 6,4,1•   
רצף פיצויים•   
חרטות מרצפים – 161ג•   
פטור נוסף לפיצויים לאחר חרטה לפני•   

2000             
סוגי מענקי פרישה•   

טופס 161 ו- 161 א  

הערות:  שליחת תרגיל בית 1 – מענק פרישה

20.11.19 - יום ד'
16:00-20:00



3

MBA, CMC ,מר אוהד וייגמן
מנהל שותף קבוצת WE מתכנן 

פיננסי  ופרישה

נוסחת הקיזוז והיוון קצבה

המשך הרצאות ותרגול:
תרגול בכיתה בנושא מיסוי מענקים. פתרון • 

תרגיל 1
שיטת חישוב המס ונוסחת הקיזוז בתיקון 190• 
מיסוי מענקי פרישה• 
פריסת מס 116ג• 
פטור על קצבה מזכה• 
חישוב קצבה מוכרת והיוון קצבה מוכרת• 
הכללים להיוון קצבה• 
היוון קצבה פטור• 
היוון קצבה חייב• 
פריסה אגב היוון חייב• 
היוון קצבאות לפי הסוגים שלהם• 
ניתוח אירוע • 

הערות: שליחת תרגיל בית 2 – מענק פרישה 
ורצף קצבה

11.12.19 - יום ד'
16:00-20:00

4

נציג רשות המסים: מר אברהם 
כהן, מנהל תחום, מפקח ארצי 

במחלקת קופות גמל

18.12.19 - יום ד'קופות גמל
16:00-17:00

MBA, CMC ,מר אוהד וייגמן
מנהל שותף קבוצת WE מתכנן 

פיננסי  ופרישה

קיבוע זכויות, פדיונות מקופות גמל, 
השקעות, וטיפול משפטי:

המשך הרצאות ותרגול
פתרון תרגיל 2 בכיתה• 
רצף קצבה והיוון ככלי להגדלת הפטור בפרישה• 
טופס 161 ד• 
מיסוי קצבאות שארים• 
מיסוי קצבאות נכות• 
פדיון תגמולים לשכיר ועצמאי• 
פדיון קופות קטנות• 
הפקדה לתיקון 190 – הפקדה לקצבה מוכרת• 
קופות גמל להשקעה• 
ניהול נכסים והשקעות לאחר פרישה : נדל"ן, • 

קצבאות, קופות גמל
ייפוי כוח מתמשך וצוואות• 

17:00-19:30

19:30-20:00יפוי כוח מתמשך וצוואותגב' חגית גאוי, עו"ד
20:15:-20:00חלוקת תעודות

מפגש                שם מרצה*                                              הנושא                                                                 המועד

* יתכנו שינויים בשמות המרצים או בסדר הופעתם. פתיחת הקורס מותנית במספר מינימלי של נרשמים.



רו"ח אלינה פרנקל רונן ממלאת מקום ומשנה לנשיאה ויו"ר המכון להשתלמויות 
ולימודי תעודה ויו"ר פורום מנכ"לים, מנהלי הכספים והחשבים של לשכת רואי חשבון 

בישראל, וכן כדירקטורית חיצונית של חברת טמפו משקאות בע"מ ואיידיבי פיתוח.
בעבר שימשה גב' פרנקל רונן כיו"ר הדירקטוריון של נמל חיפה בע"מ, דירקטורית 

חיצונית באלביט הדמיה בע"מ, טאו תשואות בע"מ, ושל מיקרומדיק טכנולוגיות בע"מ 
וכנציגת ציבור ברשות לשירותים ציבוריים חשמל )רשות החשמל(. גב' פרנקל רונן 

כיהנה כמנהלת הכספים של: אורק נייר בע"מ וקבוצת שרותי השומרים. גב' פרנקל רונן 
שימשה כמנהלת הכספים של קבוצת תנובה, לרבות 97 התאגידים הקשורים שלה. 

גב' פרנקל רונן בעלת תואר ראשון ׂ)BA( בחשבונאות וכלכלה ותואר שני )MBA( במנהל עסקים 
מאוניברסיטת תל-אביב. 

אודות מרצי הקורס:
רו"ח איריס שטרק – נשיאת הלשכה מכהנת כנשיאת לשכת רואי חשבון – 

החל מספטמבר 2018 ומכהנת כחברת מועצת רואי חשבון. מייסדת ושותפה מנהלת 
של פירמת "שטרק את שטרק" רואי חשבון, עוסקת בביקורת דוחות כספיים, ביקורת 

פנימית, כולל הסמכה מלשכת המבקרים הפנימיים )IIA( הבינלאומית בהבטחת איכות 
מערך הביקורת הפנימית )QAR(. מתמחה במיסוי מקומי ומיסוי בינלאומי, עוסקת 

בהטמעת כללי ממשל תאגידי ויעוץ בנושא התנהלות דירקטוריונים. בעלת תואר ראשון 
בראיית חשבון ותואר שני בכלכלה, אוניברסיטת בר אילן.

דירקטורית בחברת טוגדר. מרצה בכירה במוסדות אקדמיים בנושא אחריות דירקטורים. תפקידי 
דירקטורית בעבר: יו"ר דירקטוריון פעיל בחברת נמל אשדוד, דירקטורית בבנק מסד, לרבות יו"ר ועדת 

ביקורת ומאזן, דירקטורית וחברה בוועדת ביקורת וכספים בחברת חשמל, דירקטורית בבזק, דירקטורית 
בבנק הבינ"ל הראשון, דירקטורית בקופת התגמולים והפנסיה של עובדי הסוכנות היהודית ועוד.

רו"ח גלית יחזקאלי
יו"ר מרחב חיפה והצפון בלשכת רו"ח ויו"ר וועדת כנסים והשתלמויות, נציגת המרחב 

בוועד המרכז.
גלית הינה בעלת משרד רו"ח "בוטיק" עצמאי בחיפה מעל 25 שנה ובנוסף מתמחה 

בביקורת מטעם הרשות לחדשנות ומרכז השקעות, נסיון של שנים בעבודה מול רשויות 
רשות המיסים, בנקים,חברות-ביטוח,עריכת בוררויות ,הערכות שווי כלכליות וחוות 

דעת להוצאה לפועל.
חברת מועצת הביטוח הלאומי וחברה בשלוש וועדות , חברת דירקטוריון בתיאטרון 

חיפה ויו"ר וועדת כספים,חברה ופעילה באגודת הידידים של אוניברסיטת חיפה.
בעבר כיהנה במשך 8 שנים כחברה בוועדת ערר לפי חוק מיסוי מקרקעין - שבח, מכירה ורכישה, חיפה.

רו"ח אברהם נריה כהן
מנהל תחום, מפקח ארצי במח' קופות גמל, רשות המסים

השכלה
13-12 - תואר שני במשפטים L.L.M( - משפטנים( - באוניברסיטת בר אילן.

11-08 - תואר ראשון במשפטים – L.L.B(( – במכללת קרית אונו.

02/7   - רואה חשבון מוסמך מטעם מועצת רואי חשבון בישראל.
00-99 - מכללת רופין - שנת השלמה בחשבונאות.



עו"ד חגית גאוי  ועובדת כמגשרת מזה כעשור. 
תחום עיסוקה הינו ליטיגציה אזרחית- מסחרית ובין היתר גם ליווי וניהול הון אישי ובתוך 

כך, צוואות, ירושות, ייפוי כוח מתמשך אפוטרופסות ועוד. 
 

עבדה במשך שנים במשרדים שונים, ובין היתר במחלקה המשפטית של סלקום ישראל 
בע"מ, משרד עורכי דין לויתן שרון ושות'. 

MBA, CMC ,מר אוהד וייגמן
מנהל שותף קבוצת WE, מנכ"ל סינרגיה פמילי אופיס, מתכנן פיננסי ופרישה ונשיא 

EFPA ישראל.
בעבר, מר וייגמן הקים במנורה יחידה לטיפול בעסקים אסטרטגיים וסוכנויות 

ההסדר ועסק בפיתוח מוצרים ייחודיים, וניהול מו"מ מול מקבלי החלטות בכירים 
במשק, הקים את חב' אגם לידרים פיננסים)תאגיד שיווק השקעות( שעסקה בניהול 

תיקי ההשקעות ומוצרים פיננסים של לקוחות VIP , הקים את חב' איילון קרנות 
נאמנות מקבוצת איילון , הקים את קבוצת WE - הפועלת בתחומי ההשקעות, 

ביטוח, הפנסיה והפיננסים, תכנון פיננסי, תכנון פרישה והשמה, ולאחרונה הקים את קבוצת סינרגיה 
פמילי אופיס העוסקת בליווי פיננסי והשקעות אלטרנטיביות בארץ ובחו"ל, ומכהן כמנכ"ל הקבוצה.                                                                                

מר וייגמן נמנה על מקימי EFPA ישראל, ארגון שאחראי על הסמכות יעוץ ותכנון פיננסי בישראל ומשמש 
.EFPA ועדת האסמכות והמבחנים של SQC כיו"ר

מר וייגמן מרצה בתחום הביטוח והפיננסים, לאורך כל תקופת עבודתו, במסגרות רבות כגון: מכללת נתניה 
מכללת עדיף, מכללת לימודי חוץ ועוד. כמו כן אוהד מעביר קורסי פרישה ליועצי מס ורו"ח, משמש כיועץ 

במיסוי קופות גמל ללשכת יועצי המס ומלווה את נציגי לשכת רו"ח בנושא החקיקה והרגולציה בתחום מיסוי 
קופות הגמל והפנסיה. 

גב' גלית יחזקאלי, בעלת תואר ראשון. BA בחשבונאות, כלכלה ומתימטיקה מאוניברסיטת חיפה.

רו"ח יהושע )שוקי( מיניביצקי רו"ח שוקי מיניבצקי מכהן כשותף החל משנת  
1991 ומנהל את תחום שירותי ה- Private  של המשרד.  במסגרת זאת הוא עוסק בליווי 
וייעוץ ללקוחות בתחומים של ביקורת דוחות כספיים ומיסוי ללקוחות פרטיים , עצמאים 

ועסקים קטנים. 
רו"ח מיניבצקי הינו מומחה במתן שירותי ייעוץ ייחודיים לפורשים, יוצאי צה"ל , זרועות 

הביטחון ובכירים במשק הישראלי בעת פרישתם, וכן בתכנוני מיסוי לקראת הפרישה.
בנוסף, הוא  מתמחה בייעוץ בסוגיות של ביטוח לאומי ומכהן כיו"ר ועדת הקשר של להב 

– ארגוני העצמאים בישראל עם ביטוח לאומי, חבר בוועדת הקשר של  לשכת רו"ח עם 
המוסד לביטוח לאומי ויו"ר וועדת הקשר של לשכת רו"ח עם שע"מ.

בשנים האחרונות הקים דסק צרפתי המעניק שירותי ראיית חשבון ושירותים נוספים לעולים מצרפת. 
רו"ח שוקי מיניבצקי הינו בעל תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות מאוניברסיטת  תל אביב. 



 לכבוד:
 לשכת רואי חשבון בישראל

עבור המכון להשתלמויות ולימודי תעודה 
 רח‘ מונטפיורי 1, תל-אביב 6525201
טל: 035116699, פקס:035116695 

MATANA@ICPAS.ORG.IL:או למתנה במייל

אני הח"מ מבקש/ת להירשם לקורס:

"מבוא לתכנון פרישה" - במלון דן כרמל חיפה 13.11.19-18.12.19
טופס הרשמה 

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

פרטים אישיים

שם משפחה __________________  שם פרטי__________________   מין ז/נ

מס‘ חבר_____________   תואר_____________   תעודת זהות __________________________

תפקיד: _____________   מקום עבודה:____________________________________

כתובת, רח‘: __________________  מס‘: ______  ת.ד._________   עיר:______________   מיקוד:_____________

טל‘ )ע(:___________________   טל‘ )ב(:____________________   טל‘ )נייד(:_______________

פקס: _________________  דוא"ל: ___________________________________________

סוג הכרטיס_______________ שם בעל/ת הכרטיס_________________________

מס‘ ת"ז: _____________________________ מס‘ הכרטיס:________________________

תוקף הכרטיס:_____|______) 3 ספרות אחרונות בגב הכרטיס(:__________   סה"כ לחיוב: ____________

                                                                                                                                                     חתימה: ____________

את הקבלה יש להוציא על שם ______________ ולשלוח לכתובת ______________________________

  באמצעות המחאה )ניתן לשלם ב-4 תשלומים שווים - כמפורט בעמ‘ 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:

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

     מספר תשלומים _______)עד 4 תשלומים(

1 .  המחאה ע"ס_________________ ש"ח, מס’ _________________בנק _________ז"פ_________________

2 .  המחאה ע"ס_________________ ש"ח, מס’ _________________בנק _________ז"פ_________________

3 .  המחאה ע"ס_________________ ש"ח, מס’ _________________בנק _________ז"פ_________________

4 .  המחאה ע"ס_________________ ש"ח, מס’ _________________בנק _________ז"פ_________________

יש לשלוח טופס הרשמה
נפרד לכל משתתף.

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

 דמי ההשתתפות:
₪560 למשתתף חבר לשכה

₪1120 למשתתף לא חבר לשכה
₪420 למשתתף חבר צעיר )4 שנות החברות 

הראשונות בלשכה %25 הנחה(
₪420 לפנסיונר




