
קורס חשב 
שכר בכיר 

לשכת רואי 
חשבון 

ספטמבר  
2019 סינאל 

אקדמי - 
סילבוס

בין השעות: 17:30-21:30

מרצהנושאתאריךימים

09/09/2019

מיסים

12/09/2019
מבוא לדיני עבודה, מבנה מערכת 

בתי הדין, חוקי יסוד, הסכמים 

חוק שוויון  הזדמנות בעבודהדיני עבודה

16/09/2019

מיסים

ב

הגדרת יחסי עובד מעביד הכנסת 
עבודה והכנסות אחרות - טובות 

הנאה (כולל פסקי דין) סעיף 2 (2), 
(5)2,(1)2

אהרון ויזל

ב
עקרונות במיסוי  + מושגי יסוד 

בפקודת מס הכנסה - סעיף 1 וסעיף 
2 רישא

אהרון ויזל

ה
רבקה 
מקובר



19/09/2019

דיני עבודה

23/09/2019

26/09/2019

02/10/2019
דמי הבראה, חוק חופשה שנתית, 

מחלת עובד ובני משפחתו.

דיני עבודה
חוק שעות עבודה ומנוחה,חוק 

חופשה שנתית, מחלת עובד ובני 
משפחתו.

03/10/2019
מיסים

יומי, חישוב מס מצטבר, גילום פשוט

חוק עבודת נשים.07/10/2019

בוחן מחציתדיני עבודה

ה

חוק הגנת השכר, חוק שכר שווה 
לעובד ולעובדת, חוק שכר 

מינימום, נסיעות והחזרי הוצאות 
+ חוק שכ"מ +חוק הגנת השכר

רבקה 
מקובר

ב
הכנסת עבודה – שכר ,טובות הנאה 

והחזרי הוצאות (כולל פסקי דין) 
סעיף 2 (2).

אהרון ויזל

ה
מבנה הביטוח הפנסיוני ומושגי 
יסוד בתחום  הפנסיה בישראל

רבקה 
מקובר

ד'
רבקה 
מקובר

אהרון ויזלה

ב
רבקה 
מקובר

סעיף 121 מדרגות- מס, חישוב מס 
פשוט, חישוב מס לעובד יומי, חישוב 



10/10/2019

מיסים

17/10/2019

מי חייב בדמי ביטוח, מהו תושב 22/10/2019
הגדרת עובד שכיר, צו סיווג מבוטחים     

חישוב תשלום דמי ביטוח (% ביטוח לאומי
טופס 644, 126, 102, 100

מעסיקים)

24/10/2019
הנחות במס- זיכויים נק' זיכוי וזיכויים 
אחרים סעיפים 33 א ועד סעיף48א 

מיסים

28/10/2019

31/10/2019

אהרון ויזלה

ה
הנחות במס- זיכויים נק' זיכוי וזיכויים 
אחרים סעיפים 33 א ועד סעיף48א 

סעיף 66(ג)
אהרון ויזל

ה

חוק עבודת הנוער, עובדים זרים, צו 
הרחבה פנסיה חובה, חוקי השוויון, 

חוק הגברת האכיפה של דיני 
העבודה, חוק העסקת עובדים ע"י 

כ"א.

רבקה 
מקובר

ג
רו"ח 

שמעון 
סטולפר

ב
חוק הודעה מוקדמת לפיטורים 
והתפטרות, חוק פיצויי פיטורים 

(סעיף 14+).

רבקה 
מקובר

ה

הנחות במס - פטורים, סעיף 9(5), 
9(7א), 9א,(בעקבות תיקון 190), 

פטורים על מענקי פרישה וקיצבאות, 
רצף זכויות לפיצויים ולקצבה המשך

אהרון ויזל

ב
04/11/19 דיני 

עבודה

חוק הודעה מוקדמת לפיטורים 
והתפטרות, חוק פיצויי פיטורים 

(סעיף 14+).- המשך

רבקה 
מקובר



 07/04/2019
ביטוח לאומי

פנסיה מוקדמת (כולל תיאום שכיר 
+פנסיה מוקדמת)

פריסת שכר
תשלומים נוספים בעת ניתוק יחסי 

עובד מעביד

11/11/2019
 השפעות נוספות על חיוב בדמי 
ביטוח לאומי ובריאות (שכירים 

נוספים)

 בעל שליטה, גיל, נכות, קצבת זקנהביטוח לאומי
רו"ח 

שמעון 
סטולפר

שרות חובה בצה"ל,עובדים שאינם 

14/11/2019
מיסים

18/11/2019
מיסים

אהרון ויזלחזרה על החומר- מיסים21/11/2019ה

מיסים
25/11/2019
ביטוח לאומי

ה
 28/11/19
ביטוח לאומי

דמי לידה כולל לגבר במסגרת 
תקופת לידה והורות, גמלה 

לשמירת הריון

רו"ח 
שמעון 

סטולפר

02/12/2019ב'
חזרה ומרתון לקראת הבחינה- 

מס הכנסה
אהרון ויזל

מבחן מחצית על כל החומר05/12/2019ה

08/12/2019א
מעבר על החומר וחיזוק ביטוח 

לאומי

רו"ח 
שמעון 

סטולפר
בחינה בלשכת רואי החשבון12/12/2019ה
יפית בשארישיעור מעשי על הרמוני תכנת שכר16/12/2019ב'
יפית בשאריבחינה מעשית על הרמוני שכר19/12/2019ה

ב

אהרון ויזלה
טובת הנאה – סעיף 3(ה) 3(ה3) 

סעיף 32(14) ו3(ט) גילום מורכב, 

ה
רו"ח 

שמעון 
סטולפר

ב'
מילואים, נפגעי עבודה,נפגעי 

תאונות,זכויות עובדים בפשיטת 
רגל ופירוק תאגיד

רו"ח 
שמעון 

סטולפר

אהרון ויזלחזרה על החומר- מיסיםב


