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 פורום מקצועי 
למנהלי חשבונות בכירים 

בקיבוצים )2022( 

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

גם השנה נמשיך להיפגש בזום בגלל אי הוודאות של השפעת מגפת הקורונה. הפורום ייפגש מידי רבעון, פגישה של 
כשעתיים.

במפגשים נעסוק בהיבטים היישומיים, של עבודת הנהלת החשבונות, כולל נושא הרישומים, דיווח לרשויות  המס, 
סוגיות מע"מ, ביטוח לאומי ועוד, וכן נציג חידושים וחדשנות בתחום, ככל שיהיו.

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

השתתפות במפגשים כרוכה בהרשמה מראש לכל המפגשים
קישור למפגשים יישלח בדוא"ל בסמוך למועד קיום המפגש

ימי שלישי: 8/3/22, 24/5/22, 26/7/22, 22/11/22

המפגשים ייערכו בזום בשעות 9:30 - 11:30,
במועדים הבאים:

מפגש ראשון: יום שלישי 8/3/22

רכזי הנהלת חשבונות	 
מנהלי חשבונות בעלי ניסיון	 
חשבים	 
מנהלי כספים בקיבוץ	 

המפגשים מיועדים ל:

המפגש הראשון יוקדש לנושאים הבאים:
- מסקנות ותובנות - סגירת שומות בקיבוצים לאחר תיקון החקיקה

- תקינה חשבונאית חדשה
- סוגיות בביקורת של משרד העבודה על דיני עבודה

תכנית כל מפגש תפורסם בהתקרב מועד המפגש.
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 פורום מקצועי 
למנהלי חשבונות בכירים 

בקיבוצים )2022( 

4 מפגשי זום בימי שלישי, בשעות 09:30 - 11:30, במועדים הבאים:
22/11/22 ,26/7/22 ,24/5/22 ,8/3/22

:avia@britcpa.co.il-יש למלא טופס זה ולשלוח בדוא"ל ל

_____________________ 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:

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

  חיוב דרך ארגון הקניות

נא לסמן את האפשרות המועדפת.

אמצעי התשלום:   

דמי השתתפות:
590 ש"ח בתוספת מע"מ )סה"כ לתשלום 690.3 ש"ח(

ללקוחות ברית פיקוח - 480 ש"ח בתוספת מע"מ )סה"כ לתשלום 561.6 ש"ח(

ההשתתפות במפגשים 
כרוכה בהרשמה מראש 

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