
 

 

 אולמי שלוה, ירושלים | 16:30-20:00 - 26.1.2020 -' איום |  עידכונים ביטוח לאומי

 מטרת ערב העיון : ❖

מטרת ערב העיון: ערב העיון יסקור את החידושים האחרונים בקשר עם חוק הביטוח הלאומי כולל חידושי חקיקה, 
 בתחומי גמלאות אימהות ומילואים ומיצוי זכויות.פסקי דין והוראות הביטוח הלאומי, ריענון 

 
נשמח לקבל מראש ולהעביר שאלות לנציגות ביטוח לאומי על מנת שערב העיון יהיה אפקטיבי ויתן לכם מענה 

 בדיוק בנקודות בהם מתעוררות לכם שאלות. יש לשלוח מייל עם הכותרת "שאלות לערב עיון ביטוח לאומי". 
 avigail@cpa.mishor.co.ilכתובת המייל: 

 
   מנחה: ❖

 יו"ר מרחב ירושלים - , רו"חרענן קופ ד"ר

   מגיבה: ❖

  סניף ירושלים -מנהלת תחום בכירה גבייה וביטוח –  בביאן ציונהגב'  ❖
 
  מרצים: ❖

 בנושא גמלאות אימהות, מרכזת בתחום אימהות בהנהלת הביטוח הלאומי אירית יונהגב' 
 א”יו"ר ועדת הקשר עם המוסד לביטוח לאומי במרחב ת -רו"ח , אילן קמילמר 
 חברת נשיאות הלשכה ויו"ר ועדת הקשר עם המוסד לביטוח לאומי  - רו"ח ,גלרט - אורנה צח גב'

 
 :     לוח זמנים ❖

 גמלאות אימהות ותגמולי מילואים    3061:
 דמי לידה •
  היריוןגמלה לשמירת  •
   דגשים במיצוי זכויות לגמלאות אימהות, כולל של בעלי שליטה ובני משפחה.  •

 
 הפסקה    00:18

 
 מילואים תגמולי    18:20

 
 2020דגשים בנושאים הרלוונטיים לשנת    18:30
 .2020תזכורת לפעולות שיש לבצע בתחילת שנת המס  •
 שינוי מעמד עצמאי בדיעבד. •
 (.1)ט3ארנק וחיוב לפי סעיף עדכון בנושא חברות  •
  סוגיות בנושא תושבות ותשלום דמי הביטוח לאור פסקי דין חדשים. •
 פנסיה מוקדמת וקצבת אובדן כושר עבודה.  •
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 מרחב ירושלים | רישום טופס

  עידכונים בביטוח לאומי
 16:30-20:00 | באולמי שלוה, ירושלים 26.1.2020 -' איום 

 
 לא תתאפשר הרשמה במקום|  משתתף לכל הרשמה טופס לשלוח נא, אחד ממשתתף יותר ויש במידה

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

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

 ח"ש 80   לשכה חבר
 ח"ש 120   לשכה חבר אינו

 
 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 -
 יחוייבו מיידית. אשראיהמחאות דחויות, כרטיסי  תתקבלנההתשלום במזומן בלבד, לא  -
 נים, פנקסי תלושי הרשמה ניתן לרכוש במשרדי הלשכהילמעוני -

 
 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 3) CVV___________  _________ ______________________:הכרטיס' מס
 ________________: הכרטיס תוקף________ __________.: ___________ז.ת' מס

 _______________________ לתשלום כ"סה    
 


