החברה הכלכלית של לשכת עורכי הדין גאה להציג

קורס להכשרת עורכי דין ומשפטנים כחשבי שכר בכירים
תל אביב
חשב שכר הוא תפקיד רגיש הנמצא בצומת מקבלי ההחלטות בחברה ,ודואג למיצוי זכויותיהם של העובדים
בחברה ,תוך שמירה על משאביה של החברה והפחתת עלויות מעסיק מיותרות .חשב שכר נדרש לבקיאות
גבוהה בדיני עבודה ,מיסים ,ביטוח לאומי וכלים פיננסיים שונים.
עורך דין שעבר הכשרה בחשבות שכר יקדם את מיומנויותיו המקצועיות והמעשיות ,ויסייע לחברות ולארגונים
שבהם הוא מועסק.

הקורס מהווה יתרון לעורכי דין העוסקים בדיני עבודה ,ביטוח לאומי ,מס הכנסה.

המסיימים את הקורס בהצלחה יזכו לתעודת גמר מטעם החברה הכלכלית של לשכת עורכי
הדין ויוכלו לגשת לבחינת חשב שכר בכיר מטעם לשכת רואי החשבון.
יתרונות הקורס:
 קורס המותאם לעורכי דין ומשפטנים.
 הכנה מעשית ותיאורטית לבחינת חשב שכר בכיר מטעם לשכת רואי החשבון.
 קהל יעד הומוגני ואיכותי.
 מרצים מומחים בתחום.
מועדי הקורס:
 הכנה לקראת מועד הבחינה בחודש יוני .2019
 הלימודים יחלו ב 10.12 -ויימשכו עד בסמוך לבחינה (יוני ) 2019
 משך הקורס – כ  120שעות לימוד (כ 22-מפגשים בני  5שעות אקדמיות) +שיעורים מעשיים.
 הקורס יתקיים אחת לשבוע בימי שני בין השעות  20.45 – 16.30בבית החברה הכלכלית של לשכת
עורכי הדין בתל אביב.
דרישות הקורס:
 נוכחות ב 90%-מהשיעורים.
 ביצוע מטלות הקורס.
 תעודת חשב שכר בכיר מטעם לשכת רואי חשבון בישראל תוענק לנבחן שעבר בציון מינימלי של 60
נקודות בחינה עיונית של חשב שכר בכיר ועבר בחינה מעשית על תוכנת שכר.
עלויות:
 מחיר מחירון ₪ 4,400 :כולל מע"מ.
 המחיר כולל ערכת לימוד המכילה ספרי לימוד וספרי חקיקה.

סילבוס הקורס:
נושא השיעור
פנסיה וביטוח פנסיוני
דיני עבודה
מבחנים לבדיקת קיום יחסי עובד מעביד ,חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה ,חוק שוויון
הזדמנויות בעבודה ,חוק הסכמים קיבוציים
חוק הגנת השכר
צו הרחבה בדבר השתתפות המעסיק בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה ,חוק שעות עבודה
ומנוחה
חוק דמי מחלה וחוק חופשה שנתית
חוק עבודת נשים
הסכם קיבוצי כללי בדבר תשלום דמי הבראה ,חוק עבודת נוער ,חוק עובדים זרים ,חוק גיל
פרישה
חוק הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות ,חוק פיצויי פיטורים
ביטוח לאומי
סוגי מבוטחים ,הכנסות חייבות והכנסות פטורות מדמי ביטוח ,תקנות הביטוח הלאומי -
הוראות מיוחדות בדבר תשלום ביטוח(חל״ת) ,חישוב דמי ביטוח ומס בריאות
ביטוח אימהות ,ביטוח נפגעי עבודה ותאונות
תגמולים למשרתים במילואים ,ביטוח אבטלה ,ביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ובפירוק
תאגיד
מס הכנסה
ס׳-1הגדרות,ס׳-2הכנסת עבודה ,טובות הנאה ,דמי חבר ודמי טיפול ,הוצאות נסיעה לחו״ל
לינה וארוחות בארץ
שווי שימוש רט״ן ,שווי שימוש רכב צמוד ,הלוואה מוטבת לעובד ,שווי קופות גמל ,אובדן
כושר עבודה ,קרן השתלמות
חישוב מס שנתי ,חודשי ,יומי ומצטבר ,תיאום מס וגילום מס
נקודות זיכוי ,זיכויים בגין משמרות ויישובים ,החזקה במוסד ונטול יכולת ,זיכוי בעד דמי
ביטוח ותגמולים
הכנסות פטורות ממס -עיוור ונכה  ,100%מענקי פרישה ומוות ,פיצויי הלנת שכר
פטור על קצבה ממעסיק או מקופת גמל ,נוסחת הקיזוז ,כללים להפקדה בקופת גמל ,עובדים
זרים
מחשוב מערכת השכר
עקרונות שילוב המערך הממוחשב בחשבות שכר  -שימושים מתקדמים בתוכנת שכר
הכרת תכנת שכר הכנת תלוש שכר ,הכנת דוחות חודשיים ושנתיים
מרתון הכנה לבחינת חשב שכר בכיר
** יתכן ויתווספו שיעורים נוספים ,ללא עלות ,לצורך תיגבור והכנה מיטבית לשיעור.
** ייתכנו שינויים בלוח הזמנים.
** באחריות משתתפי הקורס המעוניינים לגשת לבחינת לשכת רואי החשבון להירשם לבחינה.

