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˯˶ˣ˵ˢ ˸ˣ˪˰ .˭˪ˢ˪ ˦˶ˣ˲ˬ˩                    : 
 

˱˯ ˧˞ˮ˸˩ ˧ˮ˲˟ ˥ˣ˸˲ ˯˶ˣ˵ˢ           :-x-˪- .˫˞˨˶ˣ˴ ˭˧ ˣˮˣ˟˷˥ ˸˪ˢˮˢ˟   .˫ˡˣ˵ ˰ˡ˧˟ ˣ˞ ˸ 
                                  

:ˢˡˣ˰˸  ˪˞˶˷˧˟ ˭ˣ˟˷˥ ˧˞ˣ˶ ˸˩˷˪ ˫˰˦ˬ ˢ˩ˬ˯ˢ ˸ˡˣ˰˸-  ˫˧ˬ˧˧˯ˬ˪ ˵ˮ˰ˣ˸

 :˯˶ˣ˵ˢ ˸ˣ˷˧˶ˡ ˪˩˟ ˣˡˬ˰˧˷ ˢ˥˪˴ˢ˟1 .˸˧ˮˣ˧˰ ˢˮ˧˥˟ - ˢ˥˪˴ˢ˟ ˶˟˰ˬ 
 ˪˷60  ˪˷ ˢ˥˪˴ˢ˟ ˶˟˰ˬ + ˢˮ˧˥˟ˢ ˩"ˢ˯ˬ ˸ˣˡˣ˵ˮ50%  ˪˩˟ ˸ˣ˪˞˷ˢˬ

ˢˮ˧˥˟˟ ˫˧˵˶˲ˢˬ ˡ˥˞ ;˧ˬˣ˞˪ ˥ˣ˦˧˟ˣ ˢˡˣ˟˰ ˧ˮ˧ˡ ,ˢ˯ˮ˩ˢ ˯ˬ : 
2 .˸˧˷˰ˬ ˢˮ˧˥˟ - ˬ ˪˷ ˢ˥˪˴ˢ˟ ˶˟˰60 ;ˢˮ˧˥˟ˢ ˩"ˢ˯ˬ ˸ˣˡˣ˵ˮ 

3 . ˢˮ˧˥˟˸ˮˣ˩˸ˬ -  ˪˷ ˢ˥˪˴ˢ˟ ˶˟˰ˬ50 ˸ˣˡˣ˵ˮ ;4 .˥˩ˣˮ˸ˣ  ˪˷80% 

.˫˧˷ˠ˲ˬ˟ 
 

 :˸ˣ˲˸˸˷ˢ ˪ˣ˦˧˟  ˡ˰ ˧˶˷˲˞˫˧ˬ˧ ˫˧˧˰ˣ˟˷ ˢ ˸˪˧˥˸ ˡ˰ˣˬ ˧ˮ˲˪˯˶ˣ˵ ˫ˣ˷˧˶ ˧ˬˡ ˧ˣ˩˧ˮ˟) .( 
 ˪ˣ˦˧˟˨ˣ˸˟ ˸ˣ˥˲ ˫˧ˬ˧ ˫˧˧˰ˣ˟˷ˬ  ˸˪˧˥˸ ˧ˮ˲˪ˢ˯˶ˣ˵  ˧ˬˡ ˧ˣ˩˧ˮ˟ ˶˷˲˞˸˧

+  ˫ˣ˷˧˶ 10% .˯˶ˣ˵ˢ ˶˧˥ˬˬ .ביטול לאחר מועד זה יחויב בתשלום מלא 
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; àèðàèáØÙ ÝèòÙÝòãwww.taxcollege.co.il 

 
         ÛÝÙãä 
        òÝØèÝÙñßäÝ åáéáæä ÜääãæÜ  
          

  ááñáæß åÝ -במסלול ערב -  åáæÝÛØ Üäêæ בסניף- åáðáãÙ ðãñ áÙñßלקורס  אבקשכם לרשום אותי        

    (, בכפיפות לפרטים שלהלן:11;11-28;32)אחת לשבוע, בין השעות         

ˢ/ˡ˧ˬ˪˸ˢ ˧˦˶˲ 

 

˧˦˶˲ ˫˷   ________________˥˲˷ˬ ˫˷ s  _________________.ˤ.˸__________________________ 

˭ˣ˲˪˦  __________________ ˡ˧˧ˮ ˭ˣ˲˪˦  ___________________________________ ˯˵˲ 

 ˶˧˰ ______ ˶˲˯ˬ ________________  ˟ˣ˥˶_______________ ˡˣ˵˧ˬ ___________ 

 

˧˩ ˧˪ ˰ˣˡ˧  ˞˧ˢ ˯˶ˣ˵ˢ ˸ˣ˪˰4,200  ˾˶ˢ ˧ˬˡˣ ˬ"˰ˬ ˪˪ˣ˩)(ˢˬ˷ ˞ˣ˪ˬ ˸˞ ˫˪˷˪ ˸/˟˧˧˥˸ˬ ˧ˮ˞ˣ ,

 : ˫ˣ˸˥ˢ ˪˰ ˧˸˞˟ ˢ˧˞˶˪ .˪"ˮˢ ˯˶ˣ˵ˢ ˸ˣ˪˰ 

  ˢˬ˧˸˥        ___________________ ˨˧˶˞˸ _______/______/_______ 

 
Ã   ˧˞˶˷˞ ˯˧˦˶˩˟ ˫ˣ˪˷˸ 

ˢ˟ˣ˥ ˢˤ ˱ˡ ˥ˣ˪˷˪ ˫ˣ˸˥ ˞ˣˢ˷˩  ˪˧˧ˬ˟gmail.comyaniv.gavriel@  :˯˵˲˟ ˣ˞2368-949-8-153  

 ______/_____  תוקף הכרטיס:|__|    |__|__|__-__|__|__|__||-__|__|__|__||-מספר הכרטיס: |__|__|__|__|

    : |__|__|__|__|CVVשם בעל הכרטיס__________________  ת.ז. בעל הכרטיס ____________ קוד אבטחה/

 ß#ñÙ ÙÝáßä åÝãéÜ ```````````````  _______________________________ טלפון בעל הכרטיס

;éáàðãÜ äêÙ תאריך   _______/______/_______ˢˬ˧˸˥  ___________________________________  

Ã ˸˧˞˵ˮ˟ ˢ˶˟˰ˢ˟ ˫ˣ˪˷˸  :˵ˮ˟)˧ˬˣ˞˪ :˱˧ˮ˯ ,930 :˭ˣ˟˷˥ ,8344650,  :˷"˰˸ˣ˞ˮˣ˟˷˥˪ˣ ˫˧˯˧ˬ˪ ˢ˪˪˩ˬˢ(  

ˢ˟ˣ˥  ˢˤ ˱ˡ ˥ˣ˪˷˪˧˴˟ˢ˶˟˰ˢ ˶ˣ˷˧˞ ˱ˣ˶  ˪˧˧ˬ˟yaniv.gavriel@gmail.com  :˯˵˲˟ ˣ˞2368-949-8-153  
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:ˢˬ˷˶ˢ ˧˞ˮ˸  ˨˯˟ ˢˬ˷˶ˢˢ ˧ˬˡ300  ˾˯˶ˣ˵ˢ ˶˧˥ˬ˟ ˫˧˪˪˩ˮ ,(ˬ"˰ˬ ˪˪ˣ˩) . 

˞˪˞ ,ˣ˶ˤ˥ˣ˧ ˞˪ ˢˬ˷˶ˢˢ ˧ˬˡ ˯˶ˣ˵ˢ ˸˥˧˸˲ ˧˞ ˪˷ ˢ˶˵ˬ˟  ˨ˣ˸˟ ˧˶˷˲˞ ˢˬ˷˶ˢ ˪ˣ˦˧˟ .˭ˣˡˮ˟˷14  ˫ˣ˧ˬ ˫˧ˬ˧ 

ˬ ˶˥ˣ˞˧ ˞˪ˣ ˢˬ˷˶ˢˢ- 7  ˢˬ˷˶ˢ ˪ˣ˦˧˟ .ˢ˥˧˸˲ˢ ˡ˰ˣˬ ˧ˮ˲˪ ˫˧˵˯˰ ˧ˬ˧˶˥˞˪  14 ˧ ˨ˣ˸˟ ˣ˞ ˢˬ˷˶ˢˢ ˫ˣ˧ˬ ˫˧ˬ 

ˬ ˸ˣ˥˲- 7 ˟˧ˣ˥˧ ,ˢ˥˧˸˲ˢ ˡ˰ˣˬ ˧ˮ˲˪ ˫˧˵˯˰ ˧ˬ˧ ˞ˣ˪ˬ˟  ˟˧ˣ˥˸ ˫˧ˡˣˬ˧˪ ˸˵˯˲ˢ .˯˶ˣ˵ˢ ˶˧˥ˬ˞ˣ˪ˬ˟  .˯˶ˣ˵ˢ ˶˧˥ˬ

ˡ˰ ˯˶ˣ˵ˢ ˸˥˧˸˲˟ ˢ˧˧˥ˡ3  ˸˵˯˲ˢ ˣ˞ ˢˬ˷˶ˢ ˪ˣ˦˧˟ ˪˰ ˢ˰ˡˣˢ .˭ˣˡˮ˟˷ ˯˶ˣ˵ˢ ˸˥˧˸˲ ˧˞˩ ˸˟˷˥ˮ ˢˮ˧˞ ,˫˧˷ˡˣ˥

˟ ˢ˷˰˧˸ ,˭ˣˡˮ˟˷ ˯˶ˣ˵˪ ˶˷˵˟ ,˫˧ˡˣˬ˧˪ .ˡ˟˪˟ ˫ˣ˷˶ ˶˞ˣˡ˟ ˟˸˩ 

"åãÙáä òæÝñòä  òØ ïáìÜä òèæ äê
 åáìòòñæ ðìéæ -òáèãÝòÜæ ÙàáæÜ

/åñðáÜä ÝæáÛïÜ ØèØ  "äÙÚÝæ 
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 מעלה אדומים סניף 
  "אשכול פיס" 
  5וב מדבר יהודה רח

 
 צפוי : לוח זמנים

 
˪ˣ˪˯ˬ  ˢ˥˧˸˲ ˨˧˶˞˸  ˧˫ˣ ˡˣˬ˧˪ˢ  ˸ˣ˰˷ ˡˣˬ˧˪ˢ ˨˧˶˞˸ ˫ˣ˧˯   ˢ ˪˰ x ˸ 

(*) 

 ˯˶ˣ˵˟˶˰  
(˧˷˰ˬ+˧ˮˣ˧˰) 

   

.193.7 'ˢ 17:00-21:00 31.7.19 002,4  ˾ 

 
 
 )*(òääÝã éðÝïÜ òÝäê  : 
 
 ĉ/ 611ספר מבחנים ותרגילים בשווי ĉ-  411 מע"מ כחוק, דמי הרשמה בסך    
 
 )*( éðÝïÜ òÝäêÜèáØ òääÝã : 
 

 ĉ/ 511אגרת בחינה אשר משולמת ישירות ללשכת רואי חשבון בסך  .1

 ĉ/ 291הוצאת הספרים שאושרה על ידי לשכת רואי החשבון בסך קובץ חקיקה לבחינה של  .2
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 åáðáãÙ ðãñ áÙñß éðÝïú  òáèãÝòåáÛÝæáä 
# òèáßÙä ÜèãÜðáãÙ ðãñ Ùñß # 

äØðñáÙ çÝÙñß áØÝð òãñä åêàæ 
 

 
"Ü0ðïá ò0ÛæêÝæ 

 

 לימודי תואר מטעם לשכת רואי חשבון בישראל. –בקורס חשבי שכר בכירים  ךאנו מודים לך על התעניינות

ודים אנו מבקשים להעביר לרשותך פרטים אודות בחינת חשב השכר של לשכת רואי חשבון, תוכנית לימ
 הצלחה ! 98% -ותקנון להצלחה בטוחה עם קבלות

  
äØðñáÙ çÝÙñß áØÝð òãñä äñ ðáãÙ ðãñ Ùñß ðØÝò 

 
מקצוע חשב השכר בישראל הינו אחד המקצועות החשובים והרגישים במשק, הדורש מצד העוסקים בו 

 התמקצעות והתעדכנות תמידים. 
 

סף רב, ולאחרונה לצערנו התרבו תביעות מצד חוסר ידע גורם במקרים רבים לטעויות העולות למעביד כ
 עובדים על רשלנות.

 
 Ûê3901303116  .מקצוע חשב השכר היה פרוץ ולא היה גוף אשר פיקח על איכות חשבי השכר בישראל 
 

æ äßÜ.1201403116 ולהעניק תעודה מטעמה  לשכת רואי חשבון החליטה למסד את מקצוע חשב השכר
 רכו על ידה. לעומדים בהצלחה במבחנים שיע

  

 כבר היום מקצוע יוקרתי זה מהווה בסיס להצלחה וקידום במעמד חשב השכר בישראל. 

 
 òÝØèÝÙñßäÝ åáéáæä ÜääãæÜ 

  
 המכללה למיסים ולחשבונאות שמה לה למטרה לקדם את מעמד חשב השכר בישראל. 

 
 על רקע זה הצטרפנו ראשונים למיזם של לשכת רואי חשבון בישראל.

 
 מנו וממשיכים ליזום מפגשים, ימי עיון והעשרה לחשבי שכר ומנהלי כספים. עד כה יז

 
 אנו מקיימים תכנית הדרכה אשר מכינה את חשבי השכר לקראת הצלחה בבחינה ובעבודה היומיומית.

 
 
 

E
ä òÙááÝßæ òÝØèÝÙñßäÝ åáéáæä ÜääãæÜ. &19 

" ÜßäîÜ 
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åêàæ #ðáãÙ ðãñ Ùñß# òèáßÙä åáÛÝæáä òáèãÝò äØðñáÙ çÝÙñß áØÝð òãñä 
 
 

éðÝïÜ òÝðàæ 
 

", מטעם לשכת רואי חשבון בישראל, תוך הקניית ידע יסודי בתחום מס ðáãÙ ðãñ Ùñßלימוד מקצוע  "
 הכנסה, ביטוח לאומי, דיני עבודה וביטוח פנסיוני.

 
ÛêÝáæ éðÝïÜ 

 
 הקורס מיועד לקהל הרחב אשר מתעניין בתחום חשבות השכר.

 כתנאי קבלה ידע קודם בתחום השכר ו/או ידע קודם בהנהלת חשבונות. âáðîæ ÝèáØהקורס 
 

åáÛÝæáäÜ ÜèÙæ 
 

ÜØäæ òèÝãòæ .)חלק עיוני + חלק מעשי( 
 

ÜÛÝêò 
 

 תעודת הסמכה מטעם לשכת רואי חשבון בישראל תוענק לסטודנטים שיעמדו בדרישות הקורס שלהלן:
 

V ודות בבחינה + מעבר בהצלחה בציון נק 60של  י: מעבר בהצלחה בציון מינימאלבחינה עיונית
 )מס הכנסה, דיני עבודה וביטוח לאומי(. םפרקיהמהשאלות בכל אחד מ 50%של  ימינימאל

V נקודות בבחינה 60של  י: מעבר בהצלחה בציון מינימאלבחינה מעשית. 
V נקודות בבחינה 50של  י: מעבר בהצלחה בציון מינימאלבחינה מתכונת. 
V במפגשים 80%: נוכחות. 

 
ÝèÛÝæáäÜ áØñ 
 

 (Ø ïäßú òáèÝáêÜ ÜèáßÙä ÜèãÜ 
 

 לימודים תכנית  נושא

 מס הכנסה

  הגדרת רכיבי ההכנסה .1

  שווי ההכנסה   .2

  מדרגות מס בחישוב חודשי ובחישוב מצטבר .3

  נקודות זיכוי .4

  זיכויים אישיים: משמרות, יישובי פיתוח, תרומות, קופות גמל, החזקת קרוב במוסד סיעודי .5

 הכנסות פטורות  .6

  מיסוי קופות גמל .7

  חישוב מאוחד ונפרד .8

  קרנות השתלמות   .9

  100%פטור לנכה או לעיוור  .10

  פטור לפיצויי פיטורין לרבות רצף זכויות ופריסת מענק .11

  פטור לקצבאות לרבות השילוב עם הפטור לפיצויי פיטורין והיוון .12

  גילומי שכר )מנטו לברוטו( .13
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 מיסוי עובדים זרים בישראל  .14

  חו"למיסוי ישראלים ב .15

  מס שכר ומס מעסיקים .16

  הוצאות מוכרות והוצאות עודפות .17

  הוראות ניכוי במקור .18

  שימוש בטפסים וטבלאות .19

  עדכוני חקיקה ופסקי דין .20

  תרגול מעשי .21

 ביטוח לאומי

  חוק ביטוח לאומי .1

  חוק ביטוח בריאות ממלכתי .2

  ילואים, תאונות אישיות, נפגעי עבודהמ -גמלאות יחסיות .3

  נה, שאירים, נכות כלליתזק -גמלאות שאינן יחסיות  .4

  מענק לידה, דמי לידה –ענף  אימהות  .5

  ענף פגיעה בעבודה וביטוח שירות מילואים .6

  ענף נכות מעבודה, תאונות עבודה ו"מחלת מקצוע" .7

  ענף ביטוח זקנה ושאירים .8

  ביטוח אבטלה .9

  ביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל .10

 1972-ווג מבוטחים וקביעת מעבידים( התשל"בצו הביטוח הלאומי )סי .11

  תושב ישראלי בחו"ל ועובדי זרים בישראל .12

  מי שאינו עובד ואינו עצמאי .13

  עובד שכיר וסוגי עובדים, העסקת קרובי משפחה .14

  הכנסות חייבות והכנסות פטורות מתשלום ביטוח לאומי .15

  תשלומים שאינם נחשבים כהכנסה .16

 תשלום נוסף ופריסת שכר  .17

  טפסים וטבלאותשימוש ב .18

  עדכוני חקיקה ופסקי דין .19

  תרגול מעשי .20

 דיני עבודה

  חוק שכר מינימום .1

  חוק שעות עבודה ומנוחה .2

  חוק עבודת נשים .3

  חוק פיצויי פיטורים .4

  בה    הסכם קיבוצי וצו הרח -דמי הבראה  .5
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  חוק חופשה שנתית .6

  חוק דמי מחלה .7

  חוק עבודת הנוער .8

  משפט העבודה ובית הדין לעבודה .9

  יחסי עובד מעביד, חוזה עבודה, הסכמים והסדרים קיבוציים .10

  חוק גיל פרישה שווה לעובדת ולעובד .11

  חוק שכר שווה לעובדת ולעובד .12

  חוק הגנת השכר .13

 חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(  .14

 חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות  .15

  חוק חופש העיסוק .16

  חוק חיילים משוחררים .17

  חוק עובדים זרים .18

  וני חקיקה ופסקי דיןעדכ .19

 ביטוח פנסיוני

 מערכת הבטחת הכנסה בישראל  .1

 קופות הגמל בישראל  .2

 ביטוח מנהלים ופוליסות לבעלי שליטה  .3

 והשוואה לתוכניות ישנות  החדשות -קרנות פנסיה  .4

 פנסיה תקציבית ומצטברת  .5

 פנסיה מקיפה ופנסיית יסוד  .6

 רצף זכויות והקפאת זכויות  .7
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 ïäß (Ùú /ä/æ/à äñ #òáäÝäïñ# ðãñÜ òèãòÙ òáñêæÜ ÜèáßÙä ÜèãÜ 
 

  לימודים תכנית   נושא

˶˩˷ ˟ˣ˷˥ˬ 

 הקמת חברה חדשה, והזנת נתוני חברה  .1

 הזנת פרטי עובד  .2

 טבלאות שכר  .3

 ברוטו, נטו, ברוטו על  .4

 ניכויי חובה  .5

 קופות גמל וקרנות השתלמות  .6

 ניכויי רשות  .7

 פקודת משכורת  .8

    תמחיר ותמחור .9

 יווחים לרשויות המס ד .10

 דיווחים פנימיים ולגורמים חיצוניים  .11

 חישוב תלושים  .12

 תיקון או ביטול תלוש  .13

 טיפול ברכיבי שכר מיוחדים  .14

 הגדרות רכיבים קבועים, חד פעמיים ועתידיים  .15

 חישובי עמלות לעובדים  .16

 חישוב מע"מ  .17

 רכיבים אינפורמטיביים  .18

 טיפול בהלוואות  .19

 ומחלה הקמת הסכמים; חופשה, הבראה  .20

 חישוב אוטומטי של זכאות לימי חופשה, הבראה ומחלה  .21

 פריסת תשלומים  .22

 הדפסת דוחות חודשים  .23

  102מילוי טופסי  .24

 דוחות חבות  .25

 תביעה לתגמולי מילואים  .26

 תביעה לדמי לידה  .27

 תביעה לדמי אבטלה  .28

 תביעה לדמי פגיעה בעבודה  .29

 עדכון ושנוי טבלת מס הכנסה וביטוח לאומי  .30

 ומן מתוכנת השכר לתוכנת הנה"ח העברת פקודות י .31

 עדכון תוספת יוקר  .32

 ודיווחים חיצוניים  126, 106, 101הדפסת טופסי  .33
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 מדוע כדאי להירשם לקורס חשב שכר בכיר ב"מכללה למיסים ולחשבונאות" ?

  הנה עשר סיבות טובות לכך :

ˢ˟˧˯ˢ ˵ˣˬ˧ˮˢ 

 
˸ˣ˞˴ˣ˸ˢ  

 ˸ˣ˟ˣ˦ˢ ˸ˣ˞˴ˣ˸ˢ ˸˞ ˣˠ˧˷ˢ ˣˮ˸˞ ˣˡˬ˪˷ ˫˧ˮ˥˟ˮˢ ˧˩ ˸ˮ˧˥˟˟ ˫˧ˮ˷ˢ ˨˶ˣ˞˪ ˶˸ˣ˧˟
˶˧˩˟ ˶˩˷ ˟˷˥ .˪˞˶˷˧˟ ˭ˣ˟˷˥ˢ ˧˞ˣ˶ ˸˩˷˪ ˫˰˦ˬ 100%  ˸ˮ˧˥˟˟ ˢ˥˪˴ˢ

.˪˞˶˷˧˟ ˭ˣ˟˷˥ˢ ˧˞ˣ˶ ˸˩˷˪  
 

ˢˤ ,˶˟ˡ ˪˷ ˣ˲ˣ˯˟ ˧˶ˢ ,˫˸ˣ˞ ˣ˪˞˷˸ .˟ˣ˷˥ ˧˩ˢ  
 

 ˯ˮ˩˧ˢ˪ ˞ˮ ˣˮ˪˴˞ ˣˡˬ˪˷ ˫˧˯˶ˣ˵ˢ ˧˶ˠˣ˟ ˪˷ ˸ˣ˴˪ˬˢˣ ˸˰ˡ ˸ˣˣ˥ ˸ˣ˞ˬ ˸˪˟˵˪
˩˷˪ ˶˸˞˟ ˫˧˶˧˩˟ ˶˩˷ ˧˟˷˥ ˫ˣ˶ˣ˲˪:˸˟ˣ˸˩˟ ˭ˣ˟˷˥ ˧˞ˣ˶ ˸  

http://192.116.221.253/Hs/Forum.asp?fid=2  :˷ˣ˲˧˥ˢ ˸˶ˣ˷˟ ˷˧˵ˢ˪ˣ 
˪˞˧˶˟ˠ ˟˧ˮ˧  ˣ˞˸ˣ˞ˮˣ˟˷˥˪ˣ ˫˧˯˧ˬ˪ ˢ˪˪˩ˬˢ. 

˵˸ˣˣˢ  
ˣ˧˵ ˤ˞ˬ ˸ˣˮ˧˥˟ˢ ˸˞ ˫˧˶˧˩ˬ ,˵ˣ˷˟ ˫˧˵˧˸ˣ ˧˩ˢ ˣˮ˥ˮ˞ ˧˩˸ˮ˷˟ ˢˮˣ˷˞˶˪ ˭ˬ 2005 ˭˩˪ˣ ,
 ˸ˣˮ˧˥˟ ˸˞˶˵˪ ˸ˣ˶˷˩ˢ˟ ˶˸ˣ˧˟ ˟˶ˢ ˭ˣ˧˯˧ˮˢ ˧˪˰˟ ˫ˠ˪˞˶˷˧˟ ˭ˣ˟˷˥ˢ ˧˞ˣ˶ ˸˩˷˪ . 

˸ˣˮ˰ˣ˴˵ˬˢ  
 ˢ˶ˣ˴˟ ˶ˬˣ˥ˢ ˸˞ ˫˩˪ ˶˧˟˰ˢ˪ ˸ˣˮ˧˧ˮ˰ˬˣ ˸ˣˮˣˣˠˬ ,˸ˣˬˡ˵˸ˬ ˸ˣ˦˧˷ ˸˞ ˷˧ ˣˮ˪ ˧˩
˪˰ˣ˲˟ ˫˧˵˯ˣ˰ˣ ˢ˵˧˵˥ ˧˩˧˪ˢ˸˪ ˫˧˲˸ˣ˷ ,˸ˣ˧ˣˬ˪˸˷ˢ ˫˧˶˟ˣ˰ ˣˮˬ˴˰˟ ˣˮ˥ˮ˞ .ˢ˪ˣ˰ˬ 

.˫ˣ˥˸˟ ˧˦˲˷ˬ ˳ˣ˰˧˧˟  

˭˧˧ˮ˰ˢ  
 ˫˧˰ˡˣ˧ ˣˮ˥ˮ˞ˣ ,˳˶˞ˢ ˪˩˟ ˸ˣˮˣ˶˥˞ˢ ˫˧ˮ˷˟ ˫˧ˡ˧ˬ˪˸ ˧˲˪˞ ˣˮˡˬ˧˪ˣ ˣˮ˶˩ˢˣ ˣˮ˧˞˶ ˧˩
 .˸ˣˡ˥ˣ˧ˬ ˭ˣˮ˧˷ˣ ˡˣˬ˧˪ ˸ˣ˵˧ˮ˩˦ˣ ,˶ˣ˲˯ ˭˧˞ ˸ˣ˞ˬˠˣˡ ,˶ˣˬˣˢ ˫˰ ˶˟ˣ˰ ˷˟˧ ˶ˬˣ˥˷

....˫ˡ˶ˮ ˞˪ ˡ˥˞ ˱˞ ,ˣˮ˪˷ ˫˧˶ˣ˰˧˷˟  

˫˧ˮˣ˩ˡ˰ˢ  
˫˪ˣ˩ ˧ˮ˲˪ ˸˴˵ ˫˧˰ˡˣ˧ ˣˮ˥ˮ˞ ˧˩  ˨˧˞ˣ ,˵ˣ˥˟ ˫˧˧ˣˮ˧˷ˢ ˫ˢˬ ,ˢˮ˧˥˟˟ ˪˞˷˧ˢ˪ ˧ˣ˲˴ ˢˬ

 .ˣ˪ˠ˸ ˪˞ .˸ˣ˧ˣ˲˴ˢ ˸ˣ˷ˡ˥ˢ ˸ˣ˪˞˷ˢ ˪˰ ˸ˣˮ˰˪ 

˸ˣˣ˴ˢ  
 ˳˟ˣ˷ˬ ˞ˣˢˣ ˸˧˷˧˞ ˢ˶˷˩ˢ ˶˟ˣ˰ ˢ˴˶ˬ ˪˩ .˳˶˞˟ ˫˧˟ˣ˦ˢˬ ˞ˣˢ ˣˮ˪˷ ˫˧˴˶ˬˢ ˸ˣˣ˴ ˧˩

 ˸ˣˮ˧˥˟˪ ˢˮ˩ˢ ˸ˣ˞˴˶ˢ˟ ˟˶ ˭ˣ˧˯˧ˮ ˪˰˟ ˞ˣˢ ˫˞ ˵˶.˪˞˶˷˧˟ ˭ˣ˟˷˥ˢ ˧˞ˣ˶ ˸˩˷˪  

ˢ˩˧ˬ˸ˢ  
˞ ˧˩ ˢ˟˶ˢ ˫˰ ˫˩˪ ˰˧˧˯ˮ ˢˮ˧˥˟ˢ ˧ˮ˲˪ ˫ˠ :˨˶ˡˢ ˪˩ ˨˶ˣ˞˪ ˷ˬˬ ˫˩˸˞ ˢ˧ˢˮ ˣˮ˥ˮ

 ˶ˣˤ˰ˮ ,ˢˮ˧˥˟ˢ ˸˞ ˫˩˶ˣ˟˰ ˶ˤ˥˷ˮ .˫˩˸˞ ˥˩˷ˮ ˞˪ ˢˮ˧˥˟ˢ ˧˶˥˞ ˫ˠˣ ,˫˧˲˧˦
.˫˧˶ˠˣ˟˪ ˢˡˣ˟˰ ˸˞˧˴ˬ˟ ˰˧˧˯ˮˣ ,˫˧˶˰˶˰ˬ˪  

ˡˣˬ˧˪ˢ ˧˶ˬˣ˥  
˸ˣˮ˧˥˟ ˶˸˞ ,˭ˣ˸˶ˬ ,˶˲˯ ,˯˶ˣ˵ :˫˧˟˪ˣ˷ˬ ˡˣˬ˧˪ ˧˪˩ ˫˩˪ ˫˧˰˧˴ˬ ˣˮ˥ˮ˞ ˧˩ ˸ˣ˷˧ˠˮ ,

 .ˢ˪˞˷ ˪˩˪ ˪˧˧ˬˣ ,ˢ˴˶ˬ˪ ˢ˞˪ˬ 

˸ˣ˪˰ˢˣ ˢ˶ˣˬ˸ˢ  

 ,˫˩˧˲˯˩ ˶ˣ˟˰ ˶˸ˣ˧˟ ˢ˟ˣ˦ˢ ˢ˶ˣˬ˸ˢ ˸˞ ˫˩˪ ˫˧ˮ˸ˣˮ ˣˮ˥ˮ˞ ,ˢˤ ˪˰ ˫˧˟˷ˣ˥˷˩ ˧˩
 .˸˧˷˧˞ ˸˧ˮ˩ˣ˸ ˫˩˪ ˫˧ˬ˧˞˸ˬˣ ˫˩˪˷ ˫˧ˡ˥ˣ˧ˬˢ ˫˧˩˶˴˟ ˫˧˟˷˥˸ˬ 

 
 ˪˞˶˷˧˟ ˭ˣ˟˷˥ˢ ˧˞ˣ˶ ˸˩˷˪  ˪˷ ˢ˥ˣ˵˧˲˟ˣ ˢ˶ˣ˷˧˞˟ ˶˧˩˟ ˶˩˷ ˟˷˥ ˯˶ˣ˵ï 

-˶ ˵002,4  : ˫ˣ˵ˬ˟) ˥"˷0094,  ˧ˬˡ ,˵ˣ˥˩ ˬ"˰ˬ ˪˪ˣ˩ ˯˶ˣ˵ˢ ˶˧˥ˬ .(˥"˷
 ˢˮ˸ˬˢ ˧ˣˣ˷) ˢˮ˸ˬ ˫˧˪˧ˠ˶˸ˣ ˫˧ˮ˥˟ˬ ˶˲˯ˣ ,ˢˬ˷˶ˢ500  .(˾.!˪˞˶˷˧˟ ˪ˣˤˢ 

   

 ˧˩ ...˫ˠˣ˧ˮ˯ ˪˩ ˪˰ ,˸ˣ˞ˮˣ˟˷˥˪ˣ ˫˧˯˧ˬ˪ ˢ˪˪˩ˬˢ ˱ˣˠ ˞˧ˢ ,ˢ˧˸ˣ˥ˣ˪˷ˣ ˢ˧˲

 .˪˞˶˷˧˟ ˭ˣ˟˷˥ˢ ˧˞ˣ˶ ˸˩˷˪ ˫˰˦ˬ ˥˵ˣ˲ˬˣ ˶˷ˣ˞ˬ 
 

 : ˭ˣ˲˪˦˟ ,˫˩˪ ˰˧˧˯˪ ˥ˬ˷ˮ880-700-700-1. 
(: ˢ˥˪˴ˢ˟ 

 
 
 

http://192.116.221.253/Hs/Forum.asp?fid=2
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"ÜßäîÜä òÝØèÝÙñßäÝ åáéáæä ÜääãæÜ òÝÙááßòÜÝ çÝèïò 

1. ä òÝÙááßòÜ. 91& /ÜßäîÜ מהשיעורים ויעמדו בכל מטלות  80% -סטודנטים שישתתפו ב

למרתון הכנה  יהיו זכאים המבחנים הפנימיים אך יכשלו בבחינה החיצונית, חה בכלובהצל הקורס

בלבד ממחיר  20%שעות הוראה, על בסיס מקום פנוי, בחיוב של  40בהיקף  לבחינת חשבי שכר בכירים

  .הקורס מחירון של

 בלבד ממחיר מחירון של הקורס.   20%קום פנוי, בעלות של זכאים לקורס חוזר, על בסיס מ /2

 סטנדרט גבוהה מעבר למקובל כיום. .3

 קורס במתכונת מלאה )עיוני + מעשי(. .4

 רכז מקצועי ילווה את הקורסים  ויעמוד לרשות התלמידים בכל שעות הלימוד. .5

 בסיום כל חלק תהא בחינה על פיה תבחן מתכונת הלימודים.   .6

 בחינה כללית ומסכמת. ךתיערבסיום הלימודים,  .7

טופס משוב יינתן בסיום כל חלק )משוב על מרצה, כיתה, תכנים(, שינותחו ויופקו לקחים תוך כדי  .8

 מהלך הקורס.

åÝñáð áØèò ;  

 ; ÝØ תשלומים(  6)עד   åáï(îÙהתשלום יעשה  ¶

 ים(.  תשלומ 6)עד   : ˣ˞˪ ˢˤ˧ˣ  | ˡ˶˞˵˶˦˯ˬ  | ˪.˞.˩ ˢˤ˧ˣˬ˧ ˩˶˦˧˯ ˞˷˶˞˧˟התשלום יעשה  ¶

 ., דמי הרישום לא יוחזרוהשתתפות במקרה ביטול ¶

ממחיר  10%ביטול השתתפות בתוך פחות שבועיים מפתיחת הקורס יחויב בדמי רישום ובשיעור  ¶
 ביטול השתתפות לאחר מועד זה יחויב בתשלום מלא.˰˫ ˤ˞˸,  הקורס.

 . לפני מועד הפתיחההקורס מספר המקומות מוגבל ומותנה בתשלום  ¶

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.taxcollege.co.il/22.asp
http://www.taxcollege.co.il/22.asp
http://www.taxcollege.co.il/22.asp
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; òÝîäæÜÝ òêÛ òÝÝß ØÝäæ òäÙïä 

 äñ òÝîäæÜÝ òêÛ òÝÝß òäÙïä òÝðñê éèãáÜä çòáè éðÝïÜ áðÚÝÙ åÝðÝìä#åáðáãÙ ðãñ áÙñß#  
 ðòØÙ# áØÝð òãñäÜçÝÙñß äØðñáÙ# 

;òÙÝòãÙ http://192.116.221.253/Hs/Forum.asp?fid=2 * åÝñðä Øè ;ñÝìáßÜ òðÝñÙ
#äØáðÙÚ Ùáèá#  ÝØ#òÝØèÝÙñßäÝ åáéáæä ÜääãæÜ#/)  
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