טלפון (רב קווי)  1-077-077-700 :פקס151-0-949-8130 :
כתובתנו באינטרנט WWW.TAXCOLLEGE.CO.IL :
כתובתנו לדואר  :רח' מוטה גור  ,42רחובות 4666244
דוא"ל YANIV.GAVRIEL@GMAIL.COM :
ספק מוכר משרד הביטחון 36-244-344

יניב גבריאל ,עו"ד יוע"מ – מפתח תוכנת השכר "שיקלולית" מבית ט.מ.ל מערכות מידע בע"מ

תכנית לימודים לקורס "חשב שכר בכיר" – סניף רחובות
באישורה ובפיקוחה של לשכת רואי החשבון בישראל

מטרת התכנית:

לימוד מקצוע "חשב שכר בכיר" ,מטעם לשכת רואי חשבון בישראל ,תוך
הקניית ידע יסודי בתחום מס הכנסה ,ביטוח לאומי ,דיני עבודה וביטוח פנסיוני.

מתכונת התכנית:

קורס מלא – עיוני  +מעשי (כולל מרתון לבחינת לשכת רואי חשבון).

תאריכי התכנית:

כמפורט להלן.

נושאי הלימוד:

כמפורט להלן.

עלות הקורס:

כמפורט להלן.
הקורס פתוח בפני כ-ו-ל-ם .אין צורך בהנהלת חשבונות או בידע קודם.

תנאי סף:
תעודה:

תעודת הסמכה מטעם לשכת רואי חשבון בישראל  -תוענק למסיימים
בהצלחה שיעמדו בכל דרישות הקורס .1 :בחינה עיונית  -מעבר בהצלחה
של  06נקודות מסה"כ הבחינה  +מעבר בהצלחה של  06%מהשאלות בכל
אחד מהפרקים בבחינה :מס הכנסה ,דיני עבודה וביטוח לאומי;
 .2בחינה מעשית  -מעבר בהצלחה של  06נקודות מסה"כ הבחינה;
 .3בחינה מתכונת  -מעבר בהצלחה של  06נקודות;  .4נוכחות של 06%
במפגשים.

ביטול השתתפות:

אפשרי עד שבועיים ימים לפני מועד תחילת הקורס (בניכוי דמי רישום).
ביטול בתוך פחות משבועיים ימים לפני תחילת הקורס יתאפשר בניכוי דמי
רישום  16% +ממחיר הקורס .ביטול לאחר מועד זה יחויב בתשלום מלא.

לפרטים נוספים 1-077-077-700 :

תוכנית להצלחה בקורס חשבי שכר בכירים – באישורה ובפיקוחה של לשכת רואי חשבון בישראל

כתובתנו באינטרנט www.taxcollege.co.il:
לתשומת ליבכם! על מנת להפיק את
המיטב מהתוכנית ,מספר משתתפים
מוגבל! אנא הקדימו להירשם.

לכבוד
המכללה למיסים ולחשבונאות

אבקשכם לרשום אותי לקורס חשבי שכר בכירים ,בסניף רחובות בכפיפות לפרטים שלהלן :

פרטי התלמיד/ה
שם פרטי _____________ שם משפחה _____________________ ת.ז______________________.
טלפון ________________ טלפון נייד _________________ פקס __________________________
כתובת _______________________________ ________________________________ E.MAIL

ידוע לי כי עלות הקורס היא ( ₪ 00633כולל מע"מ ודמי הרשמה) 0ואני מתחייב/ת לשלם את
דמי השתתפות בקורס לעיל.
חתימה _________________________
לראיה באתי על החתום :

אני מעוניין/ת במסלול  :בוקר  -יום שישי (פעם בשבוע)13:61-24:61 ,

תנאי הרשמה
דמי ההרשמה בסך ( ₪ 033כולל מע"מ) נכללים במחיר הקורס 0וישולמו בנפרד .תשלום בשיק יהיה
לפקודת "המכללה למיסים ולחשבונאות" .דמי ההרשמה לא יוחזרו 0אלא במקרה של אי פתיחת
קורס מטעם המכללה .ביטול הרשמה על ידי הנרשם עד שבועיים לפני פתיחת הקורס תחויב על ידי
המכללה בשיעור  03%מעלות הקורס .ביטול הרשמה על ידי הנרשם בתוך פחות משבועיים לפני
פתיחת הקורס תחויב במלוא עלות הקורס .הפסקת לימודים תחויב במלוא עלות הקורס .הודעה על
ידי הנרשם 0על ביטול הרשמה או הפסקת לימודים 0תיעשה בכתב ובדואר רשום בלבד.
דחייה בפתיחת הקורס מטעם המכללה 0עד  0חודשים 0אינה נחשבת כאי פתיחת קורס מטעם המכללה
ואינה מזכה בהחזר דמי ההרשמה.
____________________ _________________________________________________________________

כתובתנו לדואר  :המכללה למיסים ולחשבונאות ,רחוב מוטה גור  ,84רחובות .0331488
טל (רב קווי) ; 1-077-077-700 :פקס.151-0-949-8130 :
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סניף רחובות
"מרכז תקוותנו"
רח' הרצל 170
לוח זמנים צפוי :
מסלול

תאריך פתיחה

יום הלימוד

שעות הלימוד

תאריך סיום

העלות

קורס בוקר
(עיוני+מעשי)

1.6.1.

ו'

33:03-03:03

01.13.1.

₪ 0,633

(*)

(*) עלות הקורס כוללת :

מע"מ כחוק 0דמי הרשמה בסך  ,₪ 033ספר מבחנים ותרגילים בשווי .₪ 033
(*) עלות הקורס אינה כוללת :

 .0אגרת בחינה אשר משולמת ישירות ללשכת רואי חשבון בישראל בסך .₪ 033
 .3קובץ חקיקה לבחינה של הוצאת הספרים בורסי בסך .₪ 100
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קורס חשבי שכר בכירים – תוכנית לימודים

הכנה לבחינת "חשב שכר בכיר"
מטעם לשכת רואי חשבון בישראל
מועמד/ת יקר/ה!
אנו מודים לך על התעניינותך בקורס חשבי שכר בכירים – לימודי תואר מטעם לשכת רואי חשבון בישראל.
אנו מבקשים להעביר לרשותך פרטים אודות בחינת חשב השכר של לשכת רואי חשבון 0תוכנית לימודים
ותקנון להצלחה בטוחה עם קבלות 83% -הצלחה !

תואר חשב שכר בכיר של לשכת רואי חשבון בישראל
מקצוע חשב השכר בישראל הינו אחד המקצועות החשובים והרגישים במשק 0הדורש מצד העוסקים בו
התמקצעות והתעדכנות תמידים.
חוסר ידע גורם במקרים רבים לטעויות העולות למעביד כסף רב 0ולאחרונה לצערנו התרבו תביעות מצד
עובדים על רשלנות.
עד  0./30/0330מקצוע חשב השכר היה פרוץ ולא היה גוף אשר פיקח על איכות חשבי השכר בישראל.
החל מ 31/30/0330-לשכת רואי חשבון החליטה למסד את מקצוע חשב השכר ולהעניק תעודה מטעמה
לעומדים בהצלחה במבחנים שיערכו על ידה.
כבר היום מקצוע יוקרתי זה מהווה בסיס להצלחה וקידום במעמד חשב השכר בישראל.

המכללה למיסים ולחשבונאות
המכללה למיסים ולחשבונאות שמה לה למטרה לקדם את מעמד חשב השכר בישראל.
על רקע זה הצטרפנו ראשונים למיזם של לשכת רואי חשבון בישראל.
עד כה יזמנו וממשיכים ליזום מפגשים 0ימי עיון והעשרה לחשבי שכר ומנהלי כספים.
אנו מקיימים תכנית הדרכה אשר מכינה את חשבי השכר לקראת הצלחה בבחינה ובעבודה היומיומית.

המכללה למיסים ולחשבונאות מחוייבת ל.3% -
הצלחה !
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תוכנית לימודים לבחינת "חשב שכר בכיר" מטעם לשכת רואי חשבון בישראל
מטרות הקורס
לימוד מקצוע "חשב שכר בכיר" 0מטעם לשכת רואי חשבון בישראל 0תוך הקניית ידע יסודי בתחום מס
הכנסה 0ביטוח לאומי 0דיני עבודה וביטוח פנסיוני.

הקורס מיועד
הקורס מיועד לקהל הרחב אשר מתעניין בתחום חשבות השכר.
הקורס אינו מצריך כתנאי קבלה ידע קודם בתחום השכר ו/או ידע קודם בהנהלת חשבונות.

מבנה הלימודים
מתכונת מלאה (חלק עיוני  +חלק מעשי).

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






בחינה עיונית :מעבר בהצלחה בציון מינימאלי של  63נקודות בבחינה  +מעבר בהצלחה בציון
מינימאלי של  03%מהשאלות בכל אחד מהפרקים (מס הכנסה 0דיני עבודה וביטוח לאומי).
בחינה מעשית :מעבר בהצלחה בציון מינימאלי של  63נקודות בבחינה.
בחינה מתכונת :מעבר בהצלחה בציון מינימאלי של  03נקודות בבחינה.
נוכחות 33% :במפגשים.

נושאי הלימוד
חלק א' – הכנה לבחינה העיונית
נושא

מס הכנסה

תכנית לימודים
.1

הגדרת רכיבי ההכנסה

.2

שווי ההכנסה

.3

מדרגות מס בחישוב חודשי ובחישוב מצטבר

.4

נקודות זיכוי

.0

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

.0

הכנסות פטורות

.7

מיסוי קופות גמל

.0

חישוב מאוחד ונפרד

.9

קרנות השתלמות

 .16פטור לנכה או לעיוור 211%
 .11פטור לפיצויי פיטורין לרבות רצף זכויות ופריסת מענק
 .12פטור לקצבאות לרבות השילוב עם הפטור לפיצויי פיטורין והיוון
 .13גילומי שכר (מנטו לברוטו)
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 .14מיסוי עובדים זרים בישראל
 .10מיסוי ישראלים בחו"ל
 .10מס שכר ומס מעסיקים
 .17הוצאות מוכרות והוצאות עודפות
 .10הוראות ניכוי במקור
 .19שימוש בטפסים וטבלאות
 .26עדכוני חקיקה ופסקי דין
 .21תרגול מעשי

ביטוח לאומי

.1

חוק ביטוח לאומי

.2

חוק ביטוח בריאות ממלכתי

.3

גמלאות יחסיות -מילואים ,תאונות אישיות ,נפגעי עבודה

.4

גמלאות שאינן יחסיות  -זקנה ,שאירים ,נכות כללית

.0

ענף אימהות – מענק לידה ,דמי לידה

.0

ענף פגיעה בעבודה וביטוח שירות מילואים

.7

ענף נכות מעבודה ,תאונות עבודה ו"מחלת מקצוע"

.0

ענף ביטוח זקנה ושאירים

.9

ביטוח אבטלה

 .16ביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל
 .11חוג המבוטחים הלא שכירים
 .12תושב ישראלי בחו"ל ועובדי זרים בישראל
 .13מי שאינו עובד ואינו עצמאי
 .14עובד שכיר וסוגי עובדים ,העסקת קרובי משפחה
 .10הכנסות חייבות והכנסות פטורות מתשלום ביטוח לאומי
 .10תשלומים שאינם נחשבים כהכנסה
 .17תשלום נוסף ופריסת שכר
 .10שימוש בטפסים וטבלאות
 .19עדכוני חקיקה ופסקי דין
 .26תרגול מעשי

דיני עבודה
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.1

חוק שכר מינימום

.2

חוק שעות עבודה ומנוחה

.3

חוק עבודת נשים

.4

חוק פיצויי פיטורים

.0

דמי הבראה  -הסכם קיבוצי וצו הרחבה
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.0

חוק חופשה שנתית

.7

חוק דמי מחלה

.0

חוק עבודת הנוער

.9

משפט העבודה ובית הדין לעבודה

 .16יחסי עובד מעביד ,חוזה עבודה ,הסכמים והסדרים קיבוציים
 .11חוק גיל פרישה שווה לעובדת ולעובד
 .12חוק שכר שווה לעובדת ולעובד
 .13חוק הגנת השכר
 .14חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה)
 .10חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות
 .10חוק חופש העיסוק
 .17חוק חיילים משוחררים
 .10חוק עובדים זרים
 .19עדכוני חקיקה ופסקי דין

ביטוח פנסיוני
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.1

מערכת הבטחת הכנסה בישראל

.2

קופות הגמל בישראל

.3

ביטוח מנהלים ופוליסות לבעלי שליטה

.4

קרנות פנסיה  -החדשות והשוואה לתוכניות ישנות

.0

פנסיה תקציבית ומצטברת

.0

פנסיה מקיפה ופנסיית יסוד

.7

רצף זכויות והקפאת זכויות
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חלק ב' – הכנה לבחינה המעשית בתכנת השכר "שקלולית" של ט.מ.ל.
נושא

תכנית לימודים
.2

הקמת חברה חדשה ,והזנת נתוני חברה

.4

הזנת פרטי עובד

.6

טבלאות שכר

.2

ברוטו ,נטו ,ברוטו על

.5

ניכויי חובה

.6

קופות גמל וקרנות השתלמות

.4

ניכויי רשות

.3

פקודת משכורת

.9

תמחיר ותמחור

 .21דיווחים לרשויות המס
 .22דיווחים פנימיים ולגורמים חיצוניים
 .24חישוב תלושים
 .26תיקון או ביטול תלוש
 .22טיפול ברכיבי שכר מיוחדים
 .25הגדרות רכיבים קבועים ,חד פעמיים ועתידיים
 .26חישובי עמלות לעובדים
מחשוב שכר

 .24חישוב מע"מ
 .23רכיבים אינפורמטיביים
 .29טיפול בהלוואות
 .41הקמת הסכמים; חופשה ,הבראה ומחלה
 .42חישוב אוטומטי של זכאות לימי חופשה ,הבראה ומחלה
 .44פריסת תשלומים
 .46הדפסת דוחות חודשים
 .42מילוי טופסי 214
 .45דוחות חבות
 .46תביעה לתגמולי מילואים
 .44תביעה לדמי לידה
 .43תביעה לדמי אבטלה
 .49תביעה לדמי פגיעה בעבודה
 .61עדכון ושנוי טבלת מס הכנסה וביטוח לאומי
 .62העברת פקודות יומן מתוכנת השכר לתוכנת הנה"ח
 .64עדכון תוספת יוקר
 .66הדפסת טופסי  246 ,216 ,212ודיווחים חיצוניים
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מדוע כדאי להירשם לקורס חשב שכר בכיר ב"מכללה למיסים ולחשבונאות" ?
הנה עשר סיבות טובות לכך :
הסיבה

הנימוק
כי הנבחנים שלמדו אתנו השיגו את התוצאות הטובות ביותר לאורך השנים בבחינת
חשב שכר בכיר מטעם לשכת רואי החשבון בישראל 177% .הצלחה בבחינת
לשכת רואי החשבון בישראל.
תשאלו אותם ,הרי בסופו של דבר ,זה הכי חשוב.

התוצאות

לקבלת מאות חוות דעת והמלצות של בוגרי הקורסים שלמדו אצלנו נא להיכנס
לפורום חשבי שכר בכירים באתר לשכת רואי חשבון בכתובת:
 Forum.asp?fid=2/http://www.icpas.org.il/Hsולהקיש בשורת החיפוש:
יניב גבריאל או המכללה למיסים ולחשבונאות.

הוותק

כי אנחנו הכי ותיקים בשוק ,מכירים את הבחינות מאז קיומן לראשונה בשנת  ,2660ולכן
גם בעלי הניסיון הרב ביותר בהכשרות לקראת בחינות לשכת רואי החשבון בישראל.

המקצוענות

כי לנו יש את שיטות מתקדמות ,מגוונות ומעניינות להעביר לכם את החומר בצורה
מעולה .אנחנו בעצמנו עוברים השתלמויות ,שותפים לתהליכי חקיקה ועוסקים בפועל
בייעוץ משפטי בתחום.

העניין

כי ראינו והכרנו ולימדנו אלפי תלמידים בשנים האחרונות בכל הארץ ,ואנחנו יודעים
שחומר יבש עובר עם הומור ,דוגמאות אין ספור ,וטכניקות לימוד ושינון מיוחדות.
בשיעורים שלנו ,אף אחד לא נרדם....

העדכונים

כי אנחנו יודעים קצת לפני כולם מה צפוי להישאל בבחינה ,מהם השינויים בחוק ,ואיך
לענות על השאלות החדשות הצפויות .אל תגלו.

הצוות

כי צו ות המרצים שלנו הוא מהטובים בארץ .כל מרצה עובר הכשרה אישית והוא משובץ
רק אם הוא בעל ניסיון רב בהרצאות הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל.

התמיכה

כי אנחנו נהיה אתכם ממש לאורך כל הדרך :גם לפני הבחינה נסייע לכם עם הרבה
טיפים ,וגם אחרי הבחינה לא נשכח אתכם .נשחזר עבורכם את הבחינה ,נעזור
למערערים ,ונסייע במציאת עבודה לבוגרים.

חומרי הלימוד

כי אנחנו מציעים לכם כלי לימוד משולבים :קורס ,ספר ,מרתון ,אתר בחינות ,נגישות
מלאה למרצה ,ומייל לכל שאלה.
כי כשחושבים על זה ,אנחנו נותנים לכם את התמורה הטובה ביותר עבור כספיכם,
מתחשבים בצרכים המיוחדים שלכם ומתאימים לכם תוכנית אישית.

התמורה והעלות

קורס חשב שכר בכיר באישורה ובפיקוחה של לשכת רואי החשבון בישראל –
ר-ק  00677ש"ח (במקום  00277 :ש"ח) .מחיר הקורס כולל מע"מ כחוק 0דמי
הרשמה 0וספר מבחנים ותרגילים מתנה (שווי המתנה  .)₪ 077הזול בישראל!.

וגם ...כי המכללה למיסים ולחשבונאות 0על כל סניפיה ושלוחותיה 0היא גוף
מאושר ומפוקח מטעם לשכת רואי החשבון בישראל.

נשמח לסייע לכם 0בטלפון .1-077-077-700 :
בהצלחה ):

דף  9מתוך 21

תוכנית להצלחה בקורס חשבי שכר בכירים – באישורה ובפיקוחה של לשכת רואי חשבון בישראל

תקנון והתחייבות המכללה למיסים ולחשבונאות להצלחה!
 .0התחייבות ל .3% -הצלחה .סטודנטים שישתתפו ב 33% -מהשיעורים ויעמדו בכל מטלות
הקורס ובהצלחה בכל המבחנים הפנימיים אך יכשלו בבחינה החיצונית 0יהיו זכאים למרתון הכנה
לבחינת חשבי שכר בכירים בהיקף  03שעות הוראה 0על בסיס מקום פנוי 0בחיוב של  33%בלבד ממחיר
מחירון של הקורס .
 .0זכאים לקורס חוזר 0על בסיס מקום פנוי 0בעלות של  33%בלבד ממחיר מחירון של הקורס.
 .0סטנדרט גבוהה מעבר למקובל כיום.
 .0קורס במתכונת מלאה (עיוני  +מעשי).
 .0רכז מקצועי ילווה את הקורסים ויעמוד לרשות התלמידים בכל שעות הלימוד.
 .6בסיום כל חלק תהא בחינה על פיה תבחן מתכונת הלימודים.
 .7בסיום הלימודים 0תיערך בחינה כללית ומסכמת.
 .3טופס משוב יינתן בסיום כל חלק (משוב על מרצה 0כיתה 0תכנים) 0שינותחו ויופקו לקחים תוך כדי
מהלך הקורס.

תנאי רישום :


התשלום יעשה בצ'קים (עד  6תשלומים) או ;



התשלום יעשה בכרטיס אשראי  :ויזה כ.א.ל | מסטרקארד | ויזה לאומי (עד  6תשלומים).



במקרה ביטול השתתפות 0דמי הרישום לא יוחזרו.



ביטול השתתפות בתוך פחות שבועיים מפתיחת הקורס יחויב בדמי רישום ובשיעור  03%ממחיר
הקורס .עם זאת 0ביטול השתתפות לאחר מועד זה יחויב בתשלום מלא.



מספר המקומות מוגבל ומותנה בתשלום הקורס לפני מועד הפתיחה.

חוות דעת והמלצות :
לקבלת חוות דעת והמלצות של עשרות בוגרי הקורס ניתן להיכנס לפורום "חשבי שכר בכירים"
בישראל"
החשבון
רואי
"לשכת
באתר
בכתובת( Forum.asp?fid=2/http://www.icpas.org.il/Hs :נא לרשום בשורת החיפוש:
"יניב גבריאל" או "המכללה למיסים ולחשבונאות").

ב ה צ ל ח ה
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