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 קורס לימודי תעודה מקוון בנושא:
 "הממשלתיותהתמצאות במערכות "

 מועדי הקורס:

30.4.23 – 28.3.23 
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 ת וחברים יקרים, חברו 

 
לחברי הלשכה קורס לימודי תעודה   לראשונה   מוצע בזאת כנית הלימודים של האקדמיה,  ו במסגרת ת 

  ". הממשלתיות מערכות  ב "התמצאות  מקוון בנושא:  
 

  . באופן מקוון,  בתוכנית  המצוין   ז" הלו   פי  על ויתקיים בבוקר,   10:00בשעה   , 28.3.23ג',   ביום   יפתח  הקורס 
 יועבר לרואי  חברי לשכה ולמשתתפים חיצוניים.הקורס  

 הקורס מצורף בחוברת זו.תוכנית  מידע אודות 
 

 : הקורס   מתכונת
 .אקדמאיות  שעות  23  -כ  " בסה   שבועיים,  גשיםמפ  5

 , בהתאם למועדים בסילבוס.באופן מקוון  ייערך  השבועי   המפגש
 

 :תעודה 
 מפגשים   3- ב   להשתתפות  , כפוף אקדמיית רו"ח של ישראל  ATHENA  מטעם   גמר  תעודת  תוענק  הקורס  למסיימי
 מתוך מפגשי הקורס. 80%הזכאות לתעודה מותנית בנוכחות של    מפגשים. 5 מתוך   לפחות

 
 :הרשמה 

 www.icpas.org.il  הלשכה  אתר  באמצעות   המעוניינים להצטרף לקורס, מתבקשים להירשם 
 )אין הרשמה טלפונית(.

 
 :הקורס   פתיחת   מועד 

הקורס יתקיים במתכונת דיגיטלית. קישור לוובינר יישלח סמוך   . בבוקר  10:00  בשעה    ,28.3.23ג',    יום
 למועד הפתיחה.

 
 :השתתפות   דמי 
 ₪  1,000 –, לא חבר לשכה    ₪  700  -  לשכה  חבר 
 שנות החברות הראשונות בלשכה.  3- לרו"ח צעירים עבור הקורסים ב  - ₪   350
 .לפנסיונר - ₪   350

 
 :ביטול דמי  

 .27.3.23עד לתאריך     liron@icpas.org.ilלמייל:    הודעות על ביטול השתתפות תתקבלנה בכתב
 

על הריכוז האקדמי,  חברת הוועד המרכזי,    –   נויבירט  )פייג(   ליאת , עו"ד  רו"ח   ת:  האקדמי ת  למרכז ברצוני להודות  

 הרבה להצלחת הקורס. ותרומתהבניית הדגשים והתכנים 
 
 
 
 

 בכבוד רב, 

 חן שרייבר, רו"ח 

 לשכת רואי חשבון בישראל נשיא 

 

 

mailto:liron@icpas.org.il
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 : קורס מקוון תוכנית  

 " התמצאות במערכות הממשלתיות " 

 חברת הועד המרכזי   -   נויבירט - עו"ד( ליאת פייג ) רו"ח  ריכוז אקדמי:  

 

 המועד הנושא  שם המרצה*  

1 
 

 

 
  – , רו"ח חן שרייברמר 

 נשיא הלשכה 
 

,  נויבירט -ליאת פייג גב' 
חברת הוועד    - רו"ח ועו"ד

 המרכזי 

 
 עדכוני נשיא 

 
28.3.2023 

 ג' יום 
 _____________ 

10:00-10:15 
 
 

 – ו"ד , עחגי פליישמןמר 
מנהל המחלקה  

המשפטית, יחידת רשם  
 החברות והשותפויות 

   :חברותההתמצאות בנבכי מערכת רשם 
רישום חברה, הודעה על העברת מניות, פירוקים  

 מרצון וחידושים במערכת 
 

10:15-13:00 

2 
 

  - יאיר אייזנשטיין מר 
 קומסיין מנכ"ל 

 
מנהל   - אביאל כהןמר 

 המוצר, חברת קומסיין 

התמצאות בנבכי מערכת חתימה  
 : אלקטרונית למייצגים

 
 חוק חתימה אלקטרונית ותקנותיו -
 כרטיס חתימה  -
  , חתימה על מסמכים מלווים לדוחות הכספיים -

 ות וטפסים  דוח
 ת של מייצגיםומשרדיתכנת חתימה  -

3.4.2023 
 ' ביום 

10:00-13:00 
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יו"ר  -, רו"ח אורנה צחגב' 
הביטוח  ועדת הקשר עם  

 הלאומי 
 

 הלאומי: הביטוח נציגות
מנהלת   -רותי מור  גב' 

אגף א' ייצוג לקוחות  
 ומאגר הכנסות לאומי 

 
ממונה  -אלינה משה  גב' 

בכירה גל"ש )גביה מלא  
 שכירים(

 בנבכי מערכת הביטוח הלאומי: התמצאות 
 
 פרטי קשר מבוטחים ומעסיקים -
 ניהול מיוצגים  -
 שוברי תשלום  -
פרטים ומידע על העסק )ביקורות, מידע   -

 כספי, מסמכים נוספים( 

17.4.2023 
 ' ביום 

10:00-14:00 
 

 גביה: 

,  ונתונים  הפקת שוברי תשלום, איתור עיקולים  -
 . תשלומים שנתישינוי מקדמות, הפקת דף 

ים  הסכמי תשלומים, הפקת שובר ועביצ -
 . תשלומיםו

הוראות קבע בחשבון המבוטח, חיוב הרשאה   -
לחשבון בנק, עדכון חשבון בנק לגבייה, הזנת  

 הוראת קבע בכרטיס אשראי

 סוגיות נוספות: 
 מצב חשבון -
 עיסוקים והכנסות  -
 דיווחים -
 ייפוי כוח -
 מצטייןמייצג  -
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, רו"ח,  חנוך בהגאוןמר 
יו"ר משותף ועדת   -עו"ד 

 הקשר עם שע"מ 
 
 

 כללי:  –  מערכת שע"מ החדשה
 פרטי מייצג  -
 מפת"ח   -
 רישום ייפוי כוח חדש למייצג וביטולו -
 הסדרי סולר  -
 הודעות למייצג   -
 אכיפה  גבייה ופעולות איתור  -
 מפ"ל   -

23.4.2023 
 ' איום 

10:00-11:30 

 : רשות המיסים  נציגות
  - נירה שרביטגב' 

מיישמת מערכות  
 ממוחשבות שומת מ"ה 

מיישמת   -ן ו יפה אוסד גב'
 מ"ה גבייה 

מיישמת   -רחלי לוי גב' 
 ערכות מידע בניכוייםמ

 מס הכנסה  –מערכת שע"מ החדשה  
ניוד בין תיקים, מצבי חשבון, שידורי    -ניכויים   -

תיקון  באופן ידני ובאמצעות קובץ,    102דוחות  
דוחות   דוחות, שידור   126/856דוחות, תשלום 

 126/856ואישור קבלה, מעקב אחרי דוחות 
שידור תשלומים בהרשאת חיוב חשבון בנק,    -

באופן   והצהרות הון הגשת דוחות שנתיים
 מקוון

 סגירת תיקים  -
 ללקוחות ובני זוגם 126הפקת  -

11:30-13:00 
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 , רו"ח אבנר עמרמר 
 

 : רשות המיסים  נציגות
מפתחת  -מיכל אפל  גב' 

ניכויים   ושומותיישומים 
 בשע"מ 

מנהלת אגף   -ריקי לוי  גב' 
 א' יישומים רב מערכתיים 

 מס הכנסה  –מערכת שע"מ הישנה  
 מקדמות ושוברי תשלום   -
 הצהרות הון  -
 מצב חשבון  -
 הסדרי תשלום   -
 מידע על שומות מס והפקת העתקי שומות -
 קבלת נתונים על עסקאות מס שבח    -

30.4.2023 
 ' איום 

10:00-12:00 

 : רשות המיסים  נציגת
  –אילנית רויאל  גב' 

 תוכניתנים מרכזת 

 מע"מ  –מערכת שע"מ החדשה  
 קסטטוס תי  -
 מעקב אחרי החזרי מע"מ   -
 מצב חשבון  -
 קליטה ותיקון דוחות  -
 סטטוס החזרים בדיקת חריגויות ו  -
 חשבון בנק וכתובת העסק עדכון   -
   מורשה הפקת תעודת עוסקרישום ו  -
 קנסות מנהלייםבדיקת סטטוס   -
 סגירת תיקים  -
 מערכת פניות למייצגים     -

12:00-13:30 

 

  נויבירט,)פייג(  ליאת גב' 
חברת הועד   - רו"ח, עו"ד 

 המרכזי 
 

 , רו"ח אבנר עמרמר 
 

  , גלרט אורנה צחגב' 
יו"ר ועדת הקשר עם   -רו"ח 

 לאומי הביטוח ה
 

רו"ח,   חנוך בהגאון, מר 
יו"ר משותף ועדת   -עו"ד 

 הקשר עם שע"מ 

 13:30-15:00 טיפים והמלצות ממומחים    –פאנל סיכום 

 ים בשמות המרצים או בסדר הופעתם. פתיחת הקורס מותנית במספר מינימלי של נרשמים. י* יתכנו שינו

 ההרצאות של כל אחד מהדוברים )עד רבע שעה( וזמן סיום המפגש עשוי להתארך. ** תיתכן גלישה בשעות  


