
ועדת כנסים 
הארצית

השתלמות חד יומית בנושא: 
שכר, אחריות המעסיק והמייצג | 27.1.20

מטרת ההשתלמות:
הכנת משרדי המייצגים והמעסיקים לביקורת משרד העבודה.

ההשתלמות תתקים ביום שני, א' בשבט תש"פ, 27.1.2020 בין השעות 20:30-16:00 
במלון חוף התמרים, עכו.

התכנסות וכיבוד16:30 - 16:00

דברי 
פתיחה:

גב' איריס שטרק , רו"ח – נשיאת הלשכה 
מר  ישראל פניני, רו"ח – יו"ר ועדת השתלמויות ארצית

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

הכנת משרדי המייצגים והמעסיקים לביקורת משרד העבודה17:30 - 16:30בתוכנית:
גב' איריס זפרני - מנהלת אכיפה מחוז צפון, מש' העבודה,הרווחה                                                                               

תקנות ההפקדה והדיווח לקופות גמל18:30 - 17:30
מר חגי בינימין  - מנהל מחלקת קופות גמל – רשות שוק ההון

הפסקה18:45 - 18:30

אחריות המעסיק, נושא משרה ורו"ח לתלוש השכר	 20:30 - 18:45
מר תופיק מזאווי, רו"ח ועו"ד - חבר ועד מרחב חיפה והצפון 

כיצד להכין את משרדי המייצגים לדיווח המקוון והתפעול הפנסיוני – מה באחריות 	 
המייצג?

עידכונים ופסיקה בנושא צו הרחבה לפנסיה חובה, חלוקת העודף בקופות מרכזיות 	 
לפיצויים,  כיצד ניתן להקטין את הסיכונים בעבודת לשכות השכר מול המעסיקים

מה מכסה ביטוח אחריות מקצועית בעבודת המייצג ומה לא	 
מר אוהד וייגמן MBA,CMC, מתכנן פרישה

לשכת
רואי חשבון
בישראל

Institute of Certified 
Public Accountants 
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www.icpas.org. :לחצו כאן להרשמה להשתלמות דרך אתר הלשכה בכתובת

https://www.icpas.org.il/%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%9D/
https://www.icpas.org.il/%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%9D/
https://www.icpas.org.il/%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%9D/
https://www.icpas.org.il/בטאון-הלשכה-מרץ-2019/
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פרטים אישיים

  - שכר, אחריות המעסיק והמייצג | 27.1.20

טופס ההרשמה ייקלט במערכת רק אם צורף לו אמצעי תשלום. 

לתשומת לב החברים:
• ההרשמה תסגר בהתאם למספר המקומות באולם )מס' המקומות מוגבל(. 

• לא תתאפשר הרשמה טלפונית ו/או הרשמה באמצעות פקס )למעט בכרטיס אשראי(, ו/או הרשמה במקום. 
• הודעות על ביטול השתתפות, תתקבלנה בכתב עד 48 שעות לפני קיום המפגש

מחיר ההשתלמות )*(:
₪ 100 חבר לשכה     
₪150 אינו חבר לשכה     
₪ 50 פנסיונר )**(     

ותיק לשכה / יקיר לשכה            ללא תשלום
המחיר כולל כיבוד

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

 )**(   פנסיונר הינו חבר לשכה המסווג בלשכה כפנסיונר.

נהלי הרשמה מסודרים, 
ניתן למצוא באתר הלשכה: 

www.icpas.org.il

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: ___________________________________________________

 לכבוד:
 לשכת רואי חשבון בישראל

עבור אחראית רישום - גב‘ אסתר רביד
 רח‘ מונטפיורי 1, תל-אביב 6525201

ester@icpas.org.IL :טל: 03-5116672, מייל

טופס הרשמה 



הוראת תשלום עבור הרשמה לערב עיון לפקודת "לשכת רואי חשבון בישראל"
במידה ויש יותר ממשתתף אחד, נא לשלוח טופס הרשמה נפרד לכל משתתף 

סוג הכרטיס_______________ שם בעל/ת הכרטיס__________________________________

מס‘ ת"ז: ______________________ מס‘ הכרטיס:  _______________________________________

תוקף הכרטיס: _____|_____ ) 3 ספרות אחרונות בגב הכרטיס(: _____   סה"כ לחיוב: _________

             לתשומת ליבך התשלום בכרטיס אשראי יחוייב מידית                                            חתימה: ____________

שם המשתתף: _____________________________________________ ת"ז __________________

את הקבלה יש להוציא על שם ______________ ולשלוח לכתובת ______________________________

)ii.ester@icpas.org:הוראת תשלום באמצעות כרטיס אשראי )לשלוח לאיימיל
 ניתן לשלם בכל כרטיסי האשראי.


