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 פורום מקצועי 
למנהלי חשבונות בכירים 

בקיבוצים )2019(

ניהול אקדמי: ד"ר שרה אדום ורו"ח אסנת כהן

מטרת הפורום להציג את התקנות והחידושים בתחום המקצועי ובעיקר את ההשלכות שלהם על ניהול הספרים 
והנהלת החשבונות בקיבוץ. 

במפגשים, בנוסף ללמידה והרחבה בתחום המקצועי, תתקיים למידה הדדית אחד מניסיונו של האחר.

להמשיך  לנכון  מצאה  פיקוח  ברית  הנהלת  הקודמות,  בשנים  העדכון  במפגשי  הערה  וההשתתפות  העניין  לאור 
ועדכון  בנוסף לקורסים, השתלמויות  זאת  ולקיים מסגרת קבועה לעדכון שוטף של העוסקים בתחום בקיבוצים, 

בדוא"ל המתבצעים בקביעות על ידינו. 

כמו כן, לנוכח השינויים בשיטת מיסוי הקיבוצים יש חשיבות רבה להשתתפותך בפורום העוסק בלמידת דרכי 
היישום של הנחיות המיסוי החדשות, למידה הדדית מניסיון נצבר בקיבוצים ובברית פיקוח ופתרון בעיות ויישומן.

רכזי הנהלת חשבונות «
מנהלי חשבונות בעלי ניסיון «
חשבים «
מנהלי כספים בקיבוץ «

3 מפגשים בשנה בימי ג', בשעות 
09:00 - 14:15, במועדים הבאים: 

26/11/19 ,25/6/19 ,26/2/19

תכנית כל מפגש תפורסם 
בהתקרב מועד המפגש ובהתאם 

לתקנות והחידושים הרלבנטיים 
למועד המפגש.

מפעלי גרנות.

נושאי המפגשים:מועדי המפגשים:המפגשים מיועדים ל: 

מקום המפגשים:

השתתפות במפגשים כרוכה בהרשמה מראש לשלושת המפגשים

3 מפגשים בשנה - מפגש שלישי 26/11/19

avia@britcpa.co.il  לפרטים נוספים ניתן לפנות לאביה קרן, בטלפון 03-6382863 או בדוא"ל



3 מפגשים בשנה, בשעות 09:00 - 14:15:
26/11/19 ,25/6/19 ,26/2/19

מלא/י טופס זה ושלח/י בדוא"ל ל-avia@britcpa.co.il או פקסס/י לפקס מספר 03-6382895 עבור אביה קרן:

_____________________ תפקיד   _________________________ ומשפחה  פרטי  שם 

________________________ לקשר  סלולרי    __________________________ ת.ז.   

קיבוץ / תאגיד      _________________________________________________________

כתובת דוא"ל  _________________________________________________________

החשבונית תהיה ע"ש ____________________________ ח"פ ____________________

כתובת למשלוח חשבונית  ________________________________________________

כתובת דוא"ל  _________________________________________________________

תשלום:
תשלום יבוצע עד 31/1/19

  העברה בנקאית לחשבון 403800/10, סניף 812, בנק לאומי

   המחאה לפקודת ברית פיקוח 2000 בע"מ 
      )יש לשלוח למשרדי ברית פיקוח, ת.ד. 20150, תל אביב  6120101, לידי אביה קרן(.

נא לסמן את האפשרות המועדפת.

אמצעי תשלום:   

דמי השתתפות:
1,300 ש"ח בתוספת מע"מ )סה"כ לתשלום 1,521 ש"ח(

ללקוחות ברית פיקוח - 1,000 ש"ח בתוספת מע"מ )סה"כ לתשלום 1,170 ש"ח(

ההשתתפות במפגשים 
כרוכה בהרשמה מראש 

לשלושת המפגשים
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