


כסלו תשע"ז / נובמבר 2016

חברות וחברים יקרים,

בשנה האחרונה פעלנו רבות למען העשייה לטובת ציבור חשבי השכר, המשכנו את פעילות מועדון חשבי 

שכר והקמנו ועדת משנה בקרב חברי המועדון, אשר פעלה במהלך השנה ואירגנה כנסים.

בכוונתינו להמשיך ולפתח את מועדון חשבי השכר ולהמשיך בפעילות בוועדות המשנה של חשבי השכר.

במסגרת מגוון הפעילויות ולאור בקשת החברים, אנו שמחים להציע לכם את הכנס השנתי לחשבי השכר 

לשנת 2016.

בכנס זה נשלב, יחד עם ההשתלמויות, חופשה והנאה.

חוברת זו כוללת מידע בגין הכנס בחודש נובמבר 2016 והמושבים המקצועיים הכלולים בו.

אנו מודים לכל העושים במלאכה - לחברי ועדת חשבי שכר, למרצים, למנכ"ל, לסמנכ"ל, לרכז חשבי 

שכר ניצן הגואל, לרכזת פיקוח מוסדות לימוד והשתלמיות גב' דגנית אשל ולעובדי הלשכה, על פועלם 

להצלחת הפעילות החדשה.

ולהתעדכן  ללמוד  להשתלם,  חשוב  רבים,  כה  וברפורמות המס  השינויים בתקינה  בה  ולסיום, בתקופה 

בעקביות. הטעמת השינויים במקצוע ראיית החשבון ובתחומים נלווים, טבעי שתעשה באמצעות קורסים 

והשתלמויות.

ליום  זו תקנה למשתתפים בה את הזכות להיכלל במאגר חשבי השכר של הלשכה עד  השתתפות בהשתלמות 

31.12.17. חשבי שכר שהשתלמו בשנת 2016, יזוכו ב- 10 שעות ע"ח שנת 2017.

בואו לשלב השכלה, חופשה והנאה.

מידע מקיף אודות הכנס, מצורף בחוברת זו.

יזהר קנה, רו"ח

נשיא לשכת רואי חשבון בישראל 

אורי מורד, רו"ח

יו"ר ועדת חשבי השכר

 

להתראות בכנס המקצועי באילת,
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כסלו תשע"ז / נובמבר 2016

חשבי השכר היקרים שלום ! 

בעוד תקופה קצרה חשבי השכר ידרימו לכנס אילת הרביעי. 

זוהי כבר מסורת מוצלחת שלקראת סוף שנת המס אנחנו נפגשים עם מרצים מהשורה הראשונה. 

מתכנסים ללמידה והעמקה בכל הנושאים החשובים שמעסיקים אותנו יום ביומו. 

ולפתח  ליצור  שונים,  סוגיות מקצועיות בתחומים  עימם  ולחלוק  לפגוש עמיתים  הזדמנות  זו  כן,  כמו 

קשרים עסקיים והכול באווירה מפנקת ונעימה. 

לפני שנתיים בכנס, הקמנו בלשכה את תת הוועדה לחשבי שכר. מטרותיה מגוונות ובעיקרם לפעול 

למענכם, ציבור חשבי השכר. להעלות את חשיבות המקצוע בארגונים השונים, לייצג אתכם בפורומים 

השונים ולפעול על מנת להשיג עבורכם הטבות שונות. 

אני מזמין אותך להשפיע על עתידנו ולהצטרף למועדון חשבי השכר ולתת הוועדה. 

אז נפגש באילת ... 

אנריקה וולינסקי

יו"ר תת הוועדה לחשבי שכר   
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הכנס השנתי של חשבי השכר באילת

תוכנית מקצועית*

יום רביעי | כ”ב בחשוון תשע”ז | 23.11.16

התכנסות וקבלת חדרים עפ"י זמני ונוהלי בית המלון בוקר: 

התכנסות קפה ועוגה - אולם ברקת   16:15-15:30

מושב פתיחה  16:30-16:15

מר אורי מורד, רו"ח - יו"ר ועדת חשבי השכר דברי פתיחה: 

ביקורת ניכויים ועקרונות הפנסיה בישראל  19:00-16:30

מר חיים סטוק, רו"ח - חבר בוועדת חשבי שכר מנחה: 

מר צור גינת, רו"ח - מנהל מחלקת קופות גמל בחטיבה המקצועית, רשות המסים מרצה:  

עקרונות הפנסיה על פי תקנות מס הכנסה  

מר יובל כהן, רו"ח - פקיד שומה ת"א 5 לשעבר מרצה:  

ביקורת ניכויים, עדכוני חקיקה ופסיקה  

מר צחי רייפר - מנהל חטיבה עסקית ארצית, מנורה מבטחים מרצה:  

שינויים בהפקדות הסוציאליות, סקירה כללית של השינויים האחרונים  

בשוק הפנסיוני ודיווחים מקוונים  

ארוחת ערב )עפ"י זמני בית המלון( ערב:  

21:30

 

26-23 בנובמבר 2016 | כ"ב - כ"ה בחשוון תשע"ז
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יום חמישי | כ”ג בחשוון תשע"ז | 24.11.16

מושב ראשון - דיני עבודה בממשקי מס ערך מוסף  13:30-10:00

מר חיים סטוק, רו"ח - חבר בוועדת חשבי שכר מנחה: 

גב' אסנת אהרוני, עו"ד, רו"ח  מרצה: 

דיני עבודה, פסיקה ועדכונים  

מר זיו מיכאל - מנהל תחום בכיר, מחלקה מקצועית מע"מ, רשות המסים מרצה:  

ממשקים של מס ערך מוסף, שכר עבודה וסוגיות מע"מ  

מר עופר קנטור - יועץ חשבות שכר מגיב: 

התכנסות קפה ועוגה - אולם ברקת   16:30-15:45

מושב שני - היבטים פליליים ותרמיות בחשבות השכר  19:00-16:30

מר אריאל פטל, רו"ח - חשב שכר בחברות ישראליות ובינלאומיות מנחה: 

מר אלי אור, רו"ח, עו"ד - ראש המחלקה לחשבונאות, ביה"ס למינהל עסקים, מרצה:  

המכללה למינהל   

היבטים פליליים בדיני עבודה, בדיני המסים ועוד.  

מר יניב בוכניק, רו"ח, מוסמך במשפטים )LL.M( - מומחה בביקורת חקירתית מרצה:  

תרמיות, אי הסדרים וחריגות בתחום השכר.  

ארוחת ערב )עפ"י זמני בית המלון( ערב:  

מסיבה ישראלית  21:30

מופע זמר ישראלי, דינמי וקיצבי  
מאז ועד היום  
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יום שישי | כ”ד בחשוון תשע"ז | 25.11.16

מושב שלישי - ביטוח לאומי ועובדים זרים  13:00-10:00

מר אלי אור, רו"ח, עו"ד - ראש המחלקה לחשבונאות, ביה"ס למינהל עסקים, מנחה:  

המכללה למינהל  

מר ישי כהן, רו"ח )משפטן( מרצה: 

שכר וניכויים של עובדים זרים והכנסות זקופות   

מר עמוס א. רוזנצוויג, עו"ד - היועץ המשפטי הראשי, המוסד לביטוח לאומי מרצה: 

סקירה של פרקים שונים בחוק הביטוח הלאומי  

מר עופר קנטור - יועץ חשבות שכר מגיב: 

- התכנסות קפה ועוגה -  

גב' אורנה צח-גלרט, רו"ח - חברת ועד מרכזי ויו"ר ועדת הקשר עם המוסד מרצה: 

לביטוח לאומי  

ביטוח לאומי למעסיקים וביקורת ניכויים ואקטואליה   

10:00

קבלת שבת למשתתפי הכנס ובני/ות זוגם!   15:30

מקבלים את השבת עם קוקטייל, מוסיקה ומצב רוח  

יתקיים בבריכת המלון, שעל שפת המרינה  

ארוחת ערב )עפ"י זמני בית המלון( ערב:  

לנלווים!
העוצמה הנחבאת והגלויה - הכרת הקשר עם עצמך ללא פיתולי העומס הרצאה: 
גב' רחל ארז - יעוץ והכוונה עפ"י ידע רוחני, מנחת שיטת ימימה מרצה: 
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כ”ה בחשוון תשע"ז| 26.11.16 יום שבת | 

פינוי ועזיבת חדרים צאת השבת  

המושבים המקצועיים יתקיימו במלון מג'יק פאלאס, אולם ברקת

•   הכניסה למושבים, להפסקות הקפה ולקוקטייל, תתאפשר באמצעות תג שמי בלבד.
•   שמות המרצים לפי סדר הא'-ב'.

•   ייתכנו שינויים בשמות המרצים ובתכנים.
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מלון מג'יק פאלאס אילת

המלון ממוקם בחוף הצפוני על שפת המרינה וצופה על מפרץ אילת. במרחק הליכה משדה התעופה וממרכז 
העיר. המלון מציע שפע חוויות ואטרקציות - בריכה, מתחם ספא מפנק בסגנון חמאם טורקי עם מגוון טיפולים, 

פינוקים קולינריים ושירות חדרים הפועל 24 שעות ביממה.

סוגי חדרים
חדר סופיריור )סטנדרט(

החדר כולל מיניבר ריק, כספת, ערכת קפה ותה, ספה שנפתחת, טלפון בחיוג ישיר ומייבש שיער.
32 אינץ'. LCD ,חדר אמבטיה מפואר ,KING SIZE בחדר מיטה זוגית

החדר בלי מרפסת.
תפוסה מירבית בחדר: זוג + 2 ילדים או 3 מבוגרים או זוג + ילד ותינוק.

סופיריור עם מרפסת

החדר כולל מיניבר ריק, כספת, ערכת קפה ותה, ספה שנפתחת, טלפון בחיוג ישיר ומייבש שיער.
32 אינץ’. LCD ,חדר אמבטיה מפואר ,KING SIZE בחדר מיטה זוגית

החדר עם מרפסת.
תפוסה מירבית בחדר: זוג + 2 ילדים או 3 מבוגרים.

סופיריור עם נוף לבריכה )ללא מרפסת(

החדר כולל מיניבר ריק, כספת, ערכת קפה ותה, ספה שנפתחת, טלפון בחיוג ישיר ומייבש שיער.
32 אינץ’. LCD ,חדר אמבטיה מפואר ,KING SIZE בחדר מיטה זוגית

החדר עם נוף לבריכה ומרינה.
תפוסה מירבית בחדר: זוג + 2 ילדים או 3 מבוגרים או זוג + ילד ותינוק.

סופיריור עם נוף לבריכה )כולל מרפסת(

החדר כולל מיניבר ריק, כספת, ערכת קפה ותה, ספה שנפתחת, טלפון בחיוג ישיר ומייבש שיער.
32 אינץ’. LCD ,חדר אמבטיה מפואר ,KING SIZE בחדר מיטה זוגית

החדר עם מרפסת + נוף לבריכה ומרינה.
תפוסה מירבית בחדר: זוג + 2 ילדים או 3 מבוגרים או זוג + ילד ותינוק.

דלקס פנורמי )פנורמה(

החדר כולל מיניבר ריק, כספת, ערכת קפה ותה, ספה שנפתחת, טלפון בחיוג ישיר ומייבש שיער.
32 אינץ’, מיני בר, ערכת  LCD ,ספה נפתחת, חדר אמבטיה מפואר ,KING SIZE החדר מרווח ובו מיטה זוגית

קפה וכספת אישית. חלון פנוראמי המשקיף לבריכה וללגונה.
החדר ללא מרפסת.

תפוסה מירבית בחדר: חדר המתאים לזוג + 3 ילדים או לזוג + 2 ילדים ותינוק

סוויטת פאלאס

סוויטה מפוארת בה חדר שינה וסלון גדול עם ריצוף דמוי פרקט ובו 2 ספות נפתחות, חדרי אמבטיה מפוארים, 
2 מסכי LCD, מיני בר, ערכת קפה ותה וכספת אישית. 

לסוויטה מרפסת גדולה עם ריהוט גן, מיטות שיזוף וג'קוזי - נוף לבריכה וללגונה.
תפוסה מירבית בחדר: זוג + 4 ילדים.
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מלון מג'יק פלאס אילת

מחיר לכל הרכב החדר

החבילה

הערות

₪זוג  2,355 

₪יחיד  2,121 

3₪ מבוגרים בחדר  3,357 

₪זוג + ילד )12-2( בחדר הורים  2,946 

₪זוג + 2 ילדים )12-2( בחדר הורים  3,534 

2₪ ילדים בחדר נפרד  2,121 

3₪ ילדים בחדר נפרד  2,355 

₪תינוק )2-0(  105 

₪תוספת לחדר סופיריור כולל מרפסת  120 

₪תוספת לחדר סופיריור פונה לבריכה ללא מרפסת  150 

₪תוספת לחדר סופיריור פונה לבריכה כולל מרפסת  300 

₪תוספת לחדר פנורמה  720 

₪תוספת לדלת מקשרת אין חדר סטנדרט )סופיריור( 150 
עם דלת מקשרת

דמי הרשמה לכנס

₪ 300 משתתף חבר מועדון 

משתתף חבר מועדון 
₪ 400 ללא לינה 

₪ 500 משתתף שאינו חבר מועדון 

משתתף שאינו חבר מועדון 
₪ 600 ללא לינה 

מחירי בית מלון )ט.ל.ח(
מיום רביעי 23.11.16 ועד יום שבת 26.11.16
מחיר ל-3 לילות )ארבעה ימים(, על בסיס חצי פנסיון

מחירי טיסות חב' ארקיע )ט.ל.ח(
לכיוון אחד לאדם

הלוך - 23.11.16

חיפהשד"בנתב"ג

320 235₪ 190₪ ₪מבוגר

230 190₪ 180₪ ₪ילד

42  39₪  39₪  ₪תינוק

חזור - 26.11.16

חיפהשד"בנתב"ג

350 280₪ 240₪ ₪מבוגר

230 190₪ 180₪ ₪ילד

42  39₪  39₪  ₪תינוק

מוקד הזמנות ארקיע: 03-6903712 או 5758 *

המוקד פתוח בין השעות 08:00 - 20:00

בעת ביצוע ההזמנה יש להזדהות כלקוח "חשבי שכר"
)המחירים תקפים בין התאריכים 23 עד 26 בנובמבר 2016 בלבד(
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הנחיות כלליות לרישום

כללי
הכנס יתקיים בימים רביעי-שבת, 23 - 26 בנובמבר 2016.  •

הרישום הוא לכל ימי הכנס - 3 לילות - אין אפשרות להירשם לחלק מימי הכנס.  •
מס' המשתתפים והחדרים מוגבל, לפיכך מומלץ להירשם מוקדם ככל האפשר.  •

דמי רישום ללשכה
ההרשמה לכנס תתבצע בכתב בלבד באמצעות מילוי טופס הרישום המצורף לחוברת ובצירוף  •

התשלום והעברתו אל "לשכת רואי חשבון בישראל", ת.ד. 29281 ת"א, מיקוד 61292  
או במייל  meitalsl@icpas.org.il או בפקס 03-5116695.  

ניתן לשלם באמצעות המחאות ו/או בכל כרטיסי האשראי.  
לפרטים אודות הכנס, דמי הרישום וחברות במועדון, ניתן לפנות לניצן הגואל  

- במייל nitzan@icpas.org.il או בטל’: 03-5116638.   
בני משפחה בוגרים ו/או נלווים נוספים, בחדרים נפרדים, ישלמו דמי רישום.  •
לא ניתן יהיה להירשם לבית המלון ללא דמי רישום )דמי השתתפות( לכנס.  •

רישום לבית המלון
שיבוץ החדרים יעשה ע"י בית המלון.  •

קבלת חדרים ביום ד' תעשה עפ"י נוהל בית המלון, פינוי חדרים ביום שבת בצאת השבת.  •
ההרשמה לבית המלון תעשה ישירות מול מחלקת ההזמנות של פתאל, בימים א'-ה',  •

בין השעות 09:00 - 16:30, באמצעות טופס ההרשמה המצ"ב לחוברת ובצירוף אמצעי תשלום  
)לא ניתן להרשם באמצעות הטלפון(.  

התשלום בכרטיס אשראי בלבד - לא ניתן לשלם בהמחאות.  
הזמנת חדרים תעשה באמצעות מייל MoranMi@fattal.co.il, או בפקס: 03-9181901.  

אישור בגין הזמנת החדר, ישלח במייל או בפקס.  
לבירורים כלליים, ניתן לפנות למורן מזרחי, בטלפון 03-6069946, 052-8855452.  

ביטולים ושינויים
הודעות על ביטול ו/או שינוי יתקבלו בהודעה בכתב בלבד כדלקמן:

ביטול דמי הרשמה - לשכת רואי חשבון, בפקס: 03-5116695.  •
MoranMi@fattal.co.il ביטול לינה - מחלקת הזמנות רשת פתאל, בפקס: 03-9181901 או במייל  •

ביטול/שינוי טיסות* - ישירות מול מוקד ההזמנות של חב' ארקיע )טל': 5758*( ובהתאם לנוהלי החברה.  •
באחריות הנרשם לוודא קבלת הביטול ו/או השינוי.

ביטולים על פי חוק הגנת הצרכן
בגין ביטולים של לינות/טיסות*/דמי רישום, יחול חוק הגנת הצרכן:

בביטול העסקה שבועיים מיום ההזמנה, יחולו דמי ביטול מופחתים בשיעור 5% ממחיר העסקה  •
או 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם.  

דמי הביטול תקפים עד שבוע ימי עבודה, לפני מועד תחילת הכנס, בלבד.  •

הביטול מתייחס לטיסות שנרכשו במסגרת הכנס ושעליהן ניתנה הנחת הכנס.  *
אין הלשכה אחראית בגין ביטול טיסות אחרות.  
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