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 בנושא: לחברי מרחב חיפה והצפון וסניף נצרת והעמקים

 ביקורת חקירתית
 

24.3.20 – 14.1.20 
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 ,יקרים וחברים חברות

 תעודה לימודי קורס בצפון לחברים בזאת מוצע, תעודה ולימודי להשתלמויות המכון של הלימודים תוכנית במסגרת

 :בנושא

 " חקירתית ביקורת"
 

 עבור מיוחדות ובדיקות חקירות מבצעים רבים חשבון ורואי השנים במהלך מאוד התפתח החקירתית הביקורת תחום

 בתחום להשתלב המעוניינים חשבון ולרואי בתחום לעוסקים פרקטי הכשרה מסלול קיים לא זאת עם. ארגונים מגוון

 .זה צורך למלא מיועד זה קורס. זה מרתק

 

 הנשיא' שד, כרמל דן במלון, בתוכנית המצוין ז"הלו פי על ויתקיים, 16:00 בשעה, 14.1.20', ג ביום יפתח הקורס

 .חיפה, 87-85

 

 .מפגשים 9 מתוך לפחות מפגשים 7-ב להשתתפות כפוף, גמר תעודת תוענק הקורס למסיימי

 

 .מקצועי חומר יחולק בקורס

 

 .חיצוניים ולמשתתפים לשכה חברי חשבון לרואי יועבר הקורס

 

 .ההשתתפות בדמי %50 של בשיעור הנחה תינתן לשכה חברי חשבון לרואי

 

 (.טלפונית הרשמה אין) האפשר ככל מוקדם לקורס להירשם מומלץ ולפיכך מוגבל המקומות מספר

 .זו בחוברת מצורף הקורס אודות מידע

 

 הביקורת פורום ר"יו, מוסמך הונאות בוחן -CFE(,  משפטן) ח"רו, אלקלעי עופר מר, האקדמים למרכזים להודות ברצוני

 מערכות לביקורת הארצית הוועדה ר"יו, מוסמך הונאות בוחן - CFE(, משפטן) ח"רו, רונן דורון ומר, בלשכה החקירתית

 והצפון חיפה מרחב ונציגת ר"יו, יחזקאלי גלית' ולגב לקורס הרבה ותרומתם האקדמי הריכוז על - ממוחשבות מידע

 הקורס להצלחת הרבה תרומתה על, המרכזי בוועד

 

 ,רב בכבוד

 

 MBA ח"רו, רונן-פרנקל אלינה

 לנשיאה ומשנה מקום ממלאת

 תעודה ולימודי להשתלמויות המכון ר"ויו
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 :בנושא תעודה לימודי השתלמות

 "חקירתית ביקורת"

 בלשכה החקירתית הביקורת פורום ר"יו, מוסמך הונאות בוחן -CFE (,  משפטן) ח"רו, אלקלעי עופר מר :  אקדמי ריכוז

  לביקורת הארצית הוועדה ר"יו, מוסמך הונאות בוחן - CFE(, משפטן) ח"רו, רונן דורון מר          

 מערכות מידע ממוחשבות  

 

 :הקורס מטרת

: בהן שונות התמחויות של שילוב דורש זה תחום. החקירתית הביקורת תחום הינו חשבון רואי של העיסוק מתחומי אחד

 תערך הלשכה של ההשתלמויות מערך במסגרת. ועוד חשבונות הנהלת, חשבונאות, עבודה דיני, תישאול, חקירות ניהול

 חקירות לביצוע חשבון רואי להכשיר נועד הקורס. חקירות ניהול של פרקטיים היבטים על בדגש בתחום השתלמות

 .ועוד ופרטיות ציבוריות חברות, רשויות, ממשלה משרדי, המשפט בתי מטעם מיוחדות ובדיקות

 

  :הקורס מתכונת

 .אקדמאיות שעות 36 כ"ובסה א"כ ס"י X 4 שבועיים מפגשים 9

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

 

 :תעודה

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

 . מפגשים 9 מתוך לפחות מפגשים 7-ב להשתתפות

 

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

 

 :הרשמה

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

 

 :הקורס פתיחת מועד

 .15:30 משעה ורישום התכנסות, 16:00 בשעה, 14.1.20', ג יום

 

 :השתתפות דמי

 .₪ 2,520 לשכה חבר לא, ₪ 1,260 לשכה חבר

  - בלשכה הראשונות החברות שנות 4-ב הקורסים עבור מתשלום %25 של בשיעור צעירים ח"לרו הנחה תינתן

 פנסיונר/צעיר לחבר ₪ 945

 

 :ביטול דמי

 .12.1.20 לתאריך עד בכתב תתקבלנה השתתפות ביטול על הודעות

 .הקורס של הכולל מהתשלום %50 -ב החבר יחויב הקורס פתיחת למועד ועד 13.1.20 מתאריך החל

 .מלא בתשלום החבר יחויב הקורס פתיחת מועד לאחר

 בהפסקה יוגש כיבוד
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 אודות מרצי הקורס
 

 נשיאת הלשכה -איריס שטרק, רו"ח 

ומכהנת כחברת מועצת רואי  2018החל מספטמבר  –מכהנת כנשיאת לשכת רואי חשבון 
חשבון. מייסדת ושותפה מנהלת של פירמת "שטרק את שטרק" רואי חשבון, עוסקת בביקורת 

הבינלאומית  (IIA)דוחות כספיים, ביקורת פנימית, כולל הסמכה מלשכת המבקרים הפנימיים 
. מתמחה במיסוי מקומי ומיסוי בינלאומי, (QAR)פנימית בהבטחת איכות מערך הביקורת ה

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. 
פקידי דירקטורית בעבר: יו"ר דירקטוריון פעיל בחברת נמל אשדוד, דירקטורית בבנק מסד, ת

לרבות יו"ר ועדת ביקורת ומאזן, דירקטורית וחברה בוועדת ביקורת וכספים בחברת חשמל, דירקטורית בבזק, דירקטורית 
 יהודית ועוד. בבנק הבינ"ל הראשון, דירקטורית בקופת התגמולים והפנסיה של עובדי הסוכנות ה

 

 

 אלינה פרנקל רונן, רו"ח

 
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.
 

' פרנקל רונן כיו"ר הדירקטוריון של נמל חיפה בע"מ, דירקטורית חיצונית בעבר שימשה גב
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 

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

אביב. -( במנהל עסקים מאוניברסיטת תלMBA( בחשבונאות וכלכלה ותואר שני )MBAגב' פרנקל רונן בעלת תואר ראשון )
 גב' פרנקל רונן הינה רואת חשבון )רו"ח(.

 

 

 גלית יחזקאלי, רו"ח
 

יו"ר מרחב חיפה והצפון בלשכת רו"ח ויו"ר ועדת כנסים והשתלמויות, נציגת המרחב בוועד 
 המרכזי.

שנה ובנוסף מתמחה בביקורת  25גלית הינה בעלת משרד רו"ח "בוטיק" עצמאי בחיפה מעל 
מטעם הרשות לחדשנות ומרכז השקעות, ניסיון של שנים בעבודה מול רשויות רשות המיסים, 

 ביטוח, עריכת בוררויות, הערכות שווי כלכליות וחוות דעת להוצאה לפועל.-ותבנקים, חבר
חברת מועצת הביטוח הלאומי וחברה בשלוש וועדות, חברת דירקטוריון בתיאטרון חיפה ויו"ר 

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

 .בחשבונאות, כלכלה ומתימטיקה מאוניברסיטת חיפה B.A ר ראשוןגב' גלית יחזקאלי, בעלת תוא חיפה.
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 )משפטן( עופר אלקלעי, רו"ח
 

שנה בתחום  25ושות'. בעל ניסיון של  רו"ח עופר אלקלעי, שותף במשרד אלקלעי מונרוב
הביקורת החקירתית, ביקורת פנימית, הכנת חוות דעת מומחה ומינוי כמומחה מטעם בתי 
המשפט. בעל תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה מאונ' תל אביב ותואר ראשון ושני 

ם משמש כיו"ר הפורו (.CFE(, ובוחן הונאות מוסמך )CIAמבקר פנימי מוסמך )במשפטים. 
לביקורת חקירתית בלשכת רואי חשבון. מרצה בקורס חוקרי הונאות של משטרת ישראל 

 ומצ"ח.

 
 
 
 

 בוחן הונאות מוסמך – CFEדורון רונן, רו"ח )משפטן( 
 

שנה בנושאי ביקורת פנימית, סקרי וניהול  37-רו"ח דורון רונן, בעל ניסיון בן למעלה מ
, ביקורת תפעולית, ביקורת חקירתית, עיצוב נהלים, ומתן חוות דעת ITסיכונים, ביקורת 

לבתי משפט ולבוררים ולתאגידים שונים. בעל משרד בתחומים אלה. משנה לנשיא ויו"ר 
איגוד מבקרים פנימיים בישראל. נשיא לשעבר וחבר  -ישראל  IIAהוועדה המקצועית של 

האיגוד הישראלי לביקורת ואבטחת מערכות מידע. יו"ר  -ישראל  ISACAהנהלה של 
הוועדה הארצית לביקורת מערכות מידע ממוחשבות בלשכת רו"ח בישראל. יו"ר ועדת 

 הביקורת של עמותת "וראייטי ישראל".

וסטטיסטיקה מאונ' ת"א, תואר שני בהצטיינות במינהל בעל תואר ראשון בחשבונאות 
אילן. בעל -ביקורת פנימית וציבורית ותואר שני בהצטיינות במשפטים מאונ' בר -ציבורי 

(, סוקר בקרת CRMA(, מבקר ניהול סיכונים מוסמך )CIAהסמכות: מבקר פנימי מוסמך )
(, ובוחן CSX-F(, תעודת אבטחת סייבר )CRISCמידע ) (, מוסמך בסיכונים ובקרת מערכותQARאיכות ביקורת פנימית )

 (.CFEהונאות מוסמך )

 מרצה במסגרת האקדמיה ובכנסים וקורסים בתחומי הביקורת השונים בארץ ובחו"ל.

 

 

  MAרונן ארצי, 

 שותף ומנהל מחלקת הביקורת הפנימית וניהול הסיכונים

מומחה בביקורת פנימית, ביקורת חקירתית, מיפוי והערכת סיכונים וביקורת אבטחה פיזית. 
מילא שורה של תפקידים בכירים במערכת הביטחון ובתפקידו האחרון שימש כמנהל יחידת 
ביקורת פנימית. שימש עמית הוראה באוניברסיטת חיפה בתוכנית ללימודי ביקורת פנימית 

 וציבורית. 

 כמבקר פנימי בחברות ציבוריות וממשלתיות מהגדולות במשק.משמש 
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 , רו"חבילו טוב יום
 

העוסק בתחום הביקורת  ,של משרד ברלב ושות' רואי חשבון והצפון חיפה סניף מנהל/שותף

 רתיתיהחק
 .מילואים שירות במסגרת ובהמשך ח"מצ ביחידת פלילי כחוקר שירת בעברו

 עם פרטי כחוקר גם ועסק חשבון רואי במשרד שותף היה ", ברלב" למשרד הצטרפותו טרם
 ראשון תואר ובעל חשבון רואה הוא בהשכלתוביטוח.  חברות הונאות בחקירות התמחות
 .חיפה מאוניברסיטת וחשבונאות בכלכלה

 בתאגידי פנים כמבקר משמש והוא הפנימית הביקורת בתחומי גםנוסף  רב ניסיון בילו ח"לרו
 .ציבוריות וחברות ותותעמם, מי

 
 
 
 

 
  Kreston IL A2z Consultingמנהל  , שותףMPAפרטי,  חוקר - וייסברג רועי

 תואר ראשון במדע המדינה. (BA)בוגר 
 תואר שני בהצטיינות ביקורת פנימית וציבורית )אונ' חיפה(. (MPA)מוסמך 

בעל ניסיון רב בביקורת פנימית, מיפוי והערכת סיכונים, ביקורת מערכות מידע, ביקורת 
 תפעולית וביקורת חקירתית ובחקירות פשעים חמורים לרבות הונאה ומעילה.

מחה ותוכניות עסקיות. בין בעל ניסיון עשיר בעריכת בדיקות נאותות, עריכת חוות דעת מו
 הלקוחות להן ניתן השירות ניתן למנות גופים מהמגזר הציבורי ומהמגזר העסקי.

מרצה במסגרת תוכנית ללימודי ביקורת פנימית במחלקה ללימודי החוץ של אוניברסיטת 
 חיפה.

 
 
 

 CIA ,CISA ,CRISCגיא מונרוב, רו"ח, 

שנים בתחום  20-, בעל ניסיון של למעלה מAlMoשותף מנהל במשרד אלקלעי מונרוב ושות' 
הייעוץ העסקי, ניהול הסיכונים, הביקורת הפנימית וביקורת ואבטחת מערכות מידע 

 ממוחשבות.
 וחברות ציבוריות. משמש כמבקר פנימי ראשי במספר רב של ארגונים

ניהול הסיכונים והביקורת הפנימית בעיתונות פרסם מספר רב של מאמרים בתחום הבקרה, 
 המקצועית.

מרצה במסגרות שונות בתחום הביקורת הפנימית, ניהול הסיכונים וביקורת ואבטחת מערכות 
 מידע במרכז הישראלי לניהול )המי"ל(, לשכת רואי החשבון, איגוד המבקרים הפנימיים, ועוד.

אות ומימון, מנתח מערכות מידע מוסמך, בעל תואר ראשון במנהל עסקים עם התמחות בחשבונ
 (.CRISC( ומוסמך בסיכונים ובקרת מערכות מידע )CIA(, מבקר פנימי מוסמך )CISAמבקר מערכות מידע מוסמך )
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 AMDOCSמבקר ראשי  – דני פרידמן

 בעל תואר ראשון בחשבונאות ותואר שני בכלכלה מהאוניברסיטה עברית. הסמכות
 .CRISK-ו, CIA ,CISA-ב

 (, שלTASEניסיון בביקורת פנימית כמבקר ראשי של קבוצת בזק )

NETWORKS  GILAT SATELITE (TASE ,NASDAQ ומאז )מבקר ראשי של 2015 

 AMDOCS (NASDAQ.) 

חברה בת : " PERU- COLOMBIA:GILAT SATELITE NETWORKS" -ב CEO-ניסיון עסקי כ

 פעלתן באזורים כפריים בדרום אמריקה.של גילת העוסקת בפריסת רשתות תקשורת וה

  

 

 

 תסגן מנהל הכללי, מבקר פנימי וראש חטיבת הביקורת הפנימי – ניר אבל, רו"ח 
 בבנק דיסקונט

 2011במאי  18תאריך תחילת כהונה: 

 .תפקידים נוספים בקבוצה

 .הפנימי הראשי של חברת כאל רהמבק

יישוב סכסוכים וגישור )בהצטיינות(,  –השכלה: תואר שני במדיניות ציבורית 
 .אביב-תל  אוניברסיטת

 תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות, האוניברסיטה העברית בירושלים.

 

 

 

 יניר מלך 

מייסד מנכ"ל ובעלים של חברת אביר בטחון המתמחה בתחומי המודיעין, חקירות, פוליגרף 
ומהימנות תעסוקתית, מערכות מיגון, הדרכות, אימונים וייעוץ ביטחוני, ניהול וביצוע של 
מערכי ביקורת ובקרה, במוסדות וארגונים עסקיים. החברה מנהלת את כל נושא הביטחון 

ם בארץ והינה נותנת שירותי הביטחון המובילה בתחומה בישראל בארגונים רבים ומובילי
אל מול חברות תעשייתיות, פיננסיות, רשתות קמעוניות ועוד. יניר שירת כקצין ביחידות 
מיוחדות בצה"ל ובזרועות הבטחון האחרות של ישראל והוא מרצה מבוקש בנושאי בטחון 

 ם בארץ ובעולם.רבים ומגוונים בפני חברות מסחריות וארגונים שוני
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 מועד נושא *שם המרצה מפגש

1 

 נשיאת - ח"רו, שטרק איריס' גב

 הלשכה

 - MBA, ח"רו, רונן-פרנקל אלינה' גב

 המכון ר"ויו לנשיאה ומשנה מ"מ

 תעודה ולימודי להשתלמויות

 ונציגת ר"יו, ח"רו, יחזקאלי גלית' גב

 המרכזי בוועד והצפון חיפה מרחב

 פתיחה ודברי ברכות

 

 

 

14.1.20  

 'ג יום

16:15-16:00 

 

(, משפטן) ח"רו, אלקלעי עופר מר

CFE - מוסמך הונאות בוחן 

 ביקורת מהי - חקירתית לביקורת מבוא

 אירועי ניתוח, נפוצות מעילות סוגי, חקירתית

, החקירה תהליך כולל שהתרחשו מעילות

 לקחים והפקת הכשלים

17:15-16:15 

 

 19:00-17:30 ל"הנ הנושא המשך

2 

 CFE(, משפטן) ח"רו, רונן דורון מר

, משנה לנשיא מוסמך הונאות בוחן -

IIA  איגוד מבקרים פנימיים  –ישראל

 בישראל

 מתודולוגיה - והונאות מעילות סיכוני סקר

 בארגון והונאות מעילות סקר לביצוע

 

21.1.20 

 'ג יום

 16:00-17:15 

 בבית להופעה דגשים - מומחה כעד הופעה

 ועוד להופעה הכנות, משפט

17:30-19:00 

3 

, MPAפרטי,  חוקר - וייסברג רועי מר

 מנהל שותף
Kreston IL A2z Consulting  

 

 חקירת ביצוע שלבי - מעילות חקירת תהליך

 שלב ועד המידע איסוף משלב בארגון מעילות

 התשאול

28.1.20 

 'ג יום

16:00-17:15 

 עדים של תשאול טכניקות - התשאול יסודות ארצי רונן מר

 מחדרי וטקטיקות ושקר אמת זיהוי. וחשודים

 החקירות

17:30-19:00 

 

4 

מנכ"ל ובעלים של  –יניר מלך מר 

  שירותי בטחון אזרחים" – "אביר

 מידע איסוף – חקירות בניהול ככלי מידע

 החקירתית מהביקורת כחלק ומודיעין

4.2.20  

 'ג יום

17:15-16:00 

 החוק סעיפי – בפירוק חקירות ניהול ח"רו ,בילו טוב יום מר

 סוגיות, בפירוק חקירות לביצוע הרלוונטיים

 בפירוק נפוצות ועבירות חקירה בביצוע

19:00-17:30 

 

5 

, MPAפרטי,  חוקר - וייסברג רועי מר

 מנהל שותף
Kreston IL A2z Consulting  

 

 מתודולוגיה -  חקירתית ביקורת דוח כתיבת

 ופרקטיקה

11.2.20  

 'ג יום

16:00-17:15 

 - מעילות לאיתור ממוחשבים בכלים שימוש CISA ,ח"רו, מונרוב גיא מר

 לאיתור מתהליך כחלק ממוחשבים כלים

 בארגון מעילות ומניעת

17:30-19:00 

 חקירתית ביקורת: הקורס תוכנית
 בלשכה החקירתית הביקורת פורום ר"יו, מוסמך הונאות בוחן -CFE (,  משפטן) ח"רו, אלקלעי עופר מר: אקדמי ריכוז

 מערכות מידע ממוחשבות לביקורת הארצית הוועדה ר"יו, מוסמך הונאות בוחן - CFE(, משפטן) ח"רו, רונן דורון מר         

 



 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 , ד"עו, סבאג-ניב איריס' גב

 ד"עו ,ניב-נגב-שינמן

 הנחקר של זכויות - והנחקר החוקר זכויות

 בביצוע והאסור המותר וגבולות בחקירה

 חקירות

25.2.20  

 'ג יום

16:00-17:15 

 שימוש, הפוליגרף עובד כיצד - פוליגרף  מומחה פוליגרף -מרדכי גזית מר 

 חקירות ניהול במסגרת בפוליגרף

17:30-19:00 

7 

 ראשי פנימי מבקר - פרידמן דני מר

 אמדוקס

 סיכוני עם הארגון התמודדות - שוחד מניעת

 וניתוח אדומים דגלים, בנושא רגולציה, שוחד

 אירועים

3.3.20  

 'ג יום

16:00-17:15 

 פנימי מבקר - ח"רו, אבל ניר מר

 דיסקונט בנק ראשי

 - מעילות עם הבנקאית המערכת התמודדות

 אתי פרשת לאחר התמודדות ודרכי לקחים

 הבנקאית במערכת אלון

17:30-19:00 

8 

יפורסם  -עו"ד לנושא דיני עבודה 

 בהמשך

 פיצוים שלילת - עבודה דיני בראי מעילות

, במעילה לחשוד שימוע עריכת, שמעל מעובד

 עובדים בפרטיות פגיעה

17.3.20  

 'ג יום

16:00-17:15 

 הון הלבנת לאיסור הרשות נציג

 מנהל - בי'חג ארז מר: טרור ומימון

 ובקרה איסוף באגף מחלקה

 של בעבירות הרשות התמודדות - הון הלבנת

 הון הלבנת

17:30-19:00 

9 

 רשות ראש - ד"עו, גלובוס אייל מר

 התאגידים

 נשיאת  ח"רו, שטרק איריס 'גב

 הלשכה

 ניתוח - בעמותות עומק ובדיקות חקירות

 בעמותות בחקירות ממצאים

24.3.20  

 'ג יום

16:00-17:15 

 מבט - בהונאות ישראל משטרת טיפול יפורסם בהמשך

 משטרת של החקירה פעילות על מבפנים

 הכנסה מס חקירות שילוב לחלופין. ישראל

 צפון

17:30-19:00 

19:45חלוקת תעודות החל מהשעה   

 

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

 

 טופס הרשמה נפרד לכל משתתףיש לשלוח    

 

 אני הח"מ מבקש/ת להירשם לקורס:

 והעמקיםלחברים במרחב חיפה והצפון ובסניף נצרת  ""ביקורת חקירתית

 במלון דן כרמל בחיפה - 14.1.20 - 24.3.20
 

 __________________   מין ז/נ: __________________  שם פרטי :שם משפחה

  :     תעודת זהות   _____________   : תואר  _____________  : חבר‘ מס

 עבודה:____________________________________תפקיד: _____________   מקום 

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

 מיקוד:_____________

 ___)נייד(:_______________‘ )ב(:__________________ טל‘ )ע(:___________________   טל‘ טל

 ל: ___________________________________________"דואפקס: _________________  

הסיום של הקורס בדיוק  בתעודת)שם משפחה שם פרטי ותואר( ירשמו  שלהלןליבכם: הפרטים האישים  לתשומת

 .צוינו. לא יתקבלו תיקונים לאחר הנפקת התעודהשכפי 

 

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

 ,1מונטפיורי ‘ למשרדי הלשכה, רח באמצעות הדוארהמחאות יש לרשום לפקודת "לשכת רואי חשבון בישראל" ולשלחם 

 מצ"ב המחאות כדלקמן: השתלמויות.‘ ידי מחל ,6525201אביב -תל

 

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

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

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

 פ_________________"_________________בנק _________ז’ __________ ש"ח, מסס_______".  המחאה ע 4

 

ניתן לשלם בכל כרטיסי האשראי.  (03-5116695:  )לשלוח לפקס מס הוראת תשלום באמצעות כרטיס אשראי        

 תשלומים( 4מספר תשלומים _______)עד       .3‘ תשלומים שווים כמפורט בעמ 4-ניתן לשלם ב

 

 __________סוג הכרטיס_______________ שם בעל/ת הכרטיס_________________________

 ________________________הכרטיס:‘ מס ז: _____________________________"ת‘ מס

 ספרות אחרונות בגב הכרטיס(:__________  3)  תוקף הכרטיס:_____|______

 

 _______חתימה: ____       כ לחיוב: ____________"סה                                                                         

 

 ______________________________את הקבלה יש להוציא על שם ______________ ולשלוח לכתובת 

         

 לכבוד:

 לשכת רואי חשבון בישראל

 עבור המכון להשתלמויות ולימודי תעודה 

 6525201אביב -, תל1מונטפיורי ‘ רח

  03-5116695, פקס:03-5116699טל: 

 matana@icpas.org.il :במייל או למתנה

 

 דמי ההשתתפות:

 למשתתף חבר לשכה₪  1,260

 למשתתף לא חבר לשכה ₪ 2,520

 לחבר צעיר /  פנסיונר₪  945

נהלי הרשמה מסודרים ניתן 

 www.icpas.org.ilלמצוא באתר: 
 טופס הרשמה


