
16:30-16:00 - התכנסות ורישום
בהפסקה יוגש כיבוד

טופס הרשמה נמצא בסוף החוברת.

 18 מוהליבר  ברח'  בחניון  לחנות  ניתן  לנוחותכם, 
החניה  כרטיס  החתמת  כנגד  הלבן(,  )הבניין  ת"א 
מתעריף  להנות  העיון. תוכלו  בערב  הלשכה  נציג  ע"י 
בלבד.  20:00-16:00 השעות  בין  ש"ח,   12 של  כולל 

ועדת ההשתלמויות
אוקטוברבמרחב תל-אביב

ערב עיון בנושא:

ערב העיון יתקיים ביום חמישי, כ"ט בתשרי תשע"א, 7.10.10,
בין השעות 19:15-16:30,

בבית הלשכה, אודיטוריום תמר, רח' מונטפיורי 1, תל-אביב

מגמות חדשות ופסיקה ביחסי עובד-מעביד
לרבות בנושא טיפים למלצרים

היבטי מס הכנסה, ביטוח לאומי ודיני עבודה

מטרת ערב העיון: דיון על כל ההיבטים המיסויים השונים של הכנסה על בסיס יחסי עובד מעביד, 
בדגש על פסיקה אחרונה בנושא טיפים למלצרים. בערב העיון ידונו היבטי מס הכנסה, ניכויים, ביטוח 

לאומי, מע"מ, הוראות ניהול ספרים וההשלכות של יחסי עבודה בין המלצר למעסיק.

מר גיא רשטיק, רו"ח, עו"ד ריכוז מקצועי: 

מר אורי בארי, רו"ח   מנחה: 

מר נדב שגיא, רו"ח, עו"ד מרצה: 
השלכות מס הכנסה, ניכויים, הוראות ניהול ספרים ומע"מ על טיפים למלצרים נושאים: 

וסקירת התפתחויות ומגמות במיסוי יחסי עובד מעביד.  

גב' אורנה צח )גלרט(, רו"ח מרצה: 
עדכונים בתחום הביטוח הלאומי בנושא שכירים ומעסיקים לרבות סקירת פסיקה    נושאים: 

עדכנית בנושא.  
                 

גב' הילה פורת, עו"ד  מרצה: 
התפתחויות ומגמות ביחסי עובד מעביד בהיבט כולל ובהיבט עבודה, נושאים: 

לרבות התייחסות למלצרים ו/או עובדים זמניים.  



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

טופס הרשמה
לכבוד: לשכת רואי חשבון בישראל

עבור ועדת ההשתלמויות במרחב ת"א
רח' מונטפיורי 1, קומה 3, תל-אביב 65252

טל: 03-5116699, פקס: 03-5116695

מחיר ערב העיון )*(:
₪ 105 חבר לשכה  
₪ 180 אינו חבר לשכה 

₪ 53 פנסיונר )**( 
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.  )**(

נא לציין x במשבצת, בגין ערב/י העיון שברצונך להשתתף. יש לשלוח טופס הרשמה נפרד לכל משתתף

פרטים אישיים

מין ז/נ שם פרטי  שם משפחה  

תואר                        תעודת זהות   מס' חבר 

מקום עבודה:                                             תפקיד:  

מיקוד:                                             ת.ד.                  עיר:  מס':  כתובת, רח': 

טל' )ב(:                                            טל' )נייד(:                                             טל' )ע(: 

דוא"ל:                                                                                         פקס': 

לתשומת לב החברים,
ההרשמה תסגר בהתאם למספר המקומות באולם )מס' המקומות מוגבל(.  #

התשלום לערב העיון יתבצע באמצעות - תלוש הרשמה / המחאה / כרטיס אשראי, כמפורט בעמוד הבא. 	#

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. 	#

חברים המעונינים להרשם, מתבקשים למלא את דף ההרשמה המצ"ב לפרטיו, ולשלחו בהקדם באמצעות הדואר 	#

בצירוף תלוש ההרשמה או המחאה למשרדי הלשכה, או באמצעות כרטיס אשראי לפקס מס' 03-5116695.  
)לתשומת לבך - התשלום במזומן בלבד, לא יתקבלו המחאות דחויות, כרטיסי אשראי יחוייבו מיידית(.

למעונינים, פנקסי תלושי הרשמה ניתן לרכוש במשרד הלשכה או באמצעות הספח המצורף בעמוד הבא.

מועד  אני הח"מ מבקש/ת להרשם לערב עיון 

7.10.10 מגמות חדשות ופסיקה ביחסי עובד-מעביד היבטי מס הכנסה, ביטוח לאומי ודיני עבודה  	1

10.10.10 ערב שאלות ותשובות בנושא מע"מ - בעלות מופחתת של - 75 ₪  	1

14.10.10 הוועדות לקבילות פנקסים - דרכי ערר במס הכנסה ומע"מ, יתרונות, חסרונות והאלטרנטיבות  	1

31.10.10 יחסי הגומלין בין התקינה החשבונאית החדשה )ה-IFRS( ופקודת מס הכנסה  	1




