
בכנס יקחו חלק:
ראש רשות התאגידים, נציגי רשם העמותות, בכירי רשות המסים ומומחים מובילים בתחום המלכ“רים





התכנסות  09:00-09:30 

09:30-09:40     דברי פתיחה
                              גב' איריס שטרק, רו"ח- סגנית נשיא לשכת רואי חשבון, יו"ר ועדת הקשר 

עם רשות התאגידים (רשם החברות, עמותות ואח')   

מושב ראשון  09:40-09:50
                              הצעת חוק עסקים חברתיים 

מרצה:                   גב' איריס שטרק, רו"ח- סגנית נשיא לשכת רואי חשבון, יו"ר ועדת הקשר 
עם רשות התאגידים (רשם החברות, עמותות ואח')   

מושב שני  09:50-10:00
                              בנקאות ופתרונות מימון למלכ“רים

מרצה:                  מר שמוליק סלימן - מנהל פיתוח עסקי מלכ“רים, בנק מרכנתיל

מושב שלישי  10:00-11:30
                ממצאים מהותיים בביקורות עומק

                עסקאות עם צדדים קשורים, הדומה והשונה בעמותות ובחל"צ –
                              המותר והאסור

                תוכניות הבראה/פירוקים ותביעות חוב – ההבדל ביניהם
                סוגיות מיוחדות בניהול תקין

                תקנות העמותות (טפסים)(תיקון) התשע"ח 2018 – 
                              מה המועד לתחולה מלאה של הגשת טפסים מקוונים?

מרצים:                 מר אייל גלובוס, עו"ד – ראש רשות התאגידים
                              גב' אביטל שרייבר, עו"ד – סגנית ראש רשות התאגידים

מושב רביעי  11:30-11:40
                              ניהול סיכונים במלכ"רים

MA, LLM, CIA, CRMA, QAR, CRISC, CFE ,מרצה:                  מר דורון רונן, רו"ח
                              יו"ר הוועדה המקצועית, משנה לנשיא

                               IIA ישראל – איגוד מבקרים פנימיים בישראל.

מושב חמישי  11:40- 11:50
                              שינוי בתקנות העמותות בעניין טפסים ודיווח (טפסים) (תיקון)

                              התשע"ח -2018
                              שינוי בתקנות העמותות בעניין טפסים ודיווח לרבות דוח מילולי,

                              5 מקבלי שכר, 
                              דוח על תרומות מישות מדינית זרה, חסיון תורמים, 

                              ושינוי בדיווח גובה התרומות.

מרצה:                  גב' איריס שטרק, רו"ח – סגנית נשיא ויו"ר ועדת הקשר עם רשות התאגידים 

מושב שישי  11:50-12:00
                              איך להיות מוכנים לביקורת עומק - סוף מעשה במחשבה תחילה

מרצה:                  מר שמואל דחוח-הלוי, רו"ח
                                   

הפסקת קפה  12:00-12:30

12:30-13:00     מושב שביעי
 live הצגת האתר החדש של גיידסטאר – סימולציה ב                              

מרצה:                  מר שי ולמר - מנהל פרוייקט גיידסטאר מטעם רשות תאגידים

מושב שמיני   13:00-13:30
                דגשים לקראת מהלך מרוכז לחידוש סעיף 46 ב- 6/2018.

                החלטת הממשלה בעניין הכפפת אגודות עותומניות לרשם העמותות      
                              וההשלכה לעניין סעיף 46

                השקעות כספים של עמותות בעסקים חברתיים ועדכון החקיקה
                ”אפליה“ במכרזים של עמותות מול עסקים

מרצה:                  מר ארז אורעד, רו"ח (משפטן LLM) - מנהל תחום בכיר 
                              מפקח ארצי מלכ“רים, רשות המסים בישראל.

13:30-14:15     ארוחת צהריים 
                              (ניתן להזמין ארוחת גלאט למהדרין ללא עלות נוספת) 

14:15-14:25     מושב תשיעי
                              תאגיד עירוני – בחינת החלופות להתאגדות חברה בע"מ, חל"צ, או עמותה

מרצה:                  מר אופיר אוני, רו"ח (משפטן)

14:25-14:35     מושב עשירי 
                              סוגיות ביטוח לאומי בעבודת מתנדבים בגופים ללא כוונת רווח

מרצה:                  גב' אורנה צח – גלרט, רו"ח – יו"ר ועדת הקשר של הלשכה 
                              עם המוסד לביטוח לאומי

14:35-14:45     מושב אחד - עשר 
                              מניעת הונאות ומעילות בגופים ללא כוונת רווח

                              ממצאים חשודים בחקירות ובדיקות עומק של אלכ"רים

מרצה:                  מר גיא מונרוב, רו"ח

14:45-14:55     מושב שניים - עשר
                              האם כדאי לרשות המסים לערוך שומת הכנסות למלכ"ר

מרצה:                  מר יובל כהן, רו"ח

14:55-15:05     מושב שלושה - עשר
                              חשיפה משמעותית חדשה במע"מ למלכ"רים שיש להם פעילות בשוק ההון    

                              בעקבות פרסום עמדה חייבת בדיווח 
                             מס' 12/2017 – על מי חל? איך לפעול ולהערך נכון כדי להקטין את החשיפה וחבות המס?

מרצה:                  מר גל גרינברג, רו"ח, משפטן – לשעבר מנהל מחלקה מקצועית של מע"מ                                                                                                                                                                                                         
בהנהלת רשות המסים.   

                                

15:05-15:15     מושב ארבעה - עשר
                              אופטימיזציה של ניהול מלכ"ר לצורכי מע"מ - חידושים והמלצות:

                              ניכוי תשומות
                              דיווח מפורט - השלכות

                              יבוא שרותים למלכ"רים (עמדה 2/2016)

מרצה:                  גב' ליאת נויבירט פייג , רו"ח, עו"ד – חברת ועד מרכזי ויו"ר ועדת קשר עם מע"מ

15:15-15:35     מושב חמישה - עשר
                             סוגיות מע"מ במלכ"רים – סיווג מלכ"רים / עסקים / עסקאות אקראי

מרצה:                  מר אריאל אקוע, רו"ח - מבקר חשבונות בכיר, מחלקה מקצועית רשות המסים בישראל

15:35-15:45      מושב שישה - עשר
                              גיוס מקורות מימון באמצעות מודלים נלווים

מרצה:                   מר אורי בארי, רו“ח  – יו"ר ועד מרחב תל אביב

15:45-15:55     מושב שבעה - עשר
                              שותפויות בין מגזריות- אתגרים בהווה, הבטחה לעתיד

                              בחינת השותפות עם המדינה "מיזם משותף" במסגרת תקנה של פטור          
                              במכרז לפרויקטים שנמצאים בפיילוט. 

                              הנושא כרוך בקשיים אך גם באתגרים- בחינת שותפויות בין עמותות לעסקים- כיצד משקיעים בעמותה? 
                              איך תורמים לחברה? האם עמותה יכולה לממן מחקר רפואי שיטיב

                              עם חבריה אבל מבוצע ע"י חברה עסקית? 
                              מהי הדרך הנכונה לשותפות: אמצעי שליטה, השקעות או הלוואות?

מרצה:                   מר  ירון קידר, עו"ד

15:55-16:15      מושב שמונה - עשר
                               מיסוי מקרקעין – פטור ממס שבח למוסד ציבורי- סעיף 61  

                               וסקירת פסיקה עדכנית

מרצה:                  מר רועי עזרא, עו"ד  – יו"ר ועדות מיסוי מקרקעין לשכת עו"ד מחוז תל אביב והמרכז

                              מר שי כהן, רו“ח, עו“ד - יו“ר ועדת ההשתלמויות במרחב ת“א

16:15-16:25     מושב תשעה - עשר
                              איך לצאת בשלום מחקירה נגדית על חוו"ד מומחה חשבונאית בבית משפט

מרצה:                   מר אורי קידר, עו"ד

16:25-16:35     מושב עשרים
                               זכאות לפטורים מארנונה למוסדות ציבור – עדכוני חקיקה ופסיקה

מרצה:                  מר איתן צחור, עו“ד



התכנסות  09:00-09:30 

09:30-09:40     דברי פתיחה
                              גב' איריס שטרק, רו"ח- סגנית נשיא לשכת רואי חשבון, יו"ר ועדת הקשר 

עם רשות התאגידים (רשם החברות, עמותות ואח')   

מושב ראשון  09:40-09:50
                              הצעת חוק עסקים חברתיים 

מרצה:                   גב' איריס שטרק, רו"ח- סגנית נשיא לשכת רואי חשבון, יו"ר ועדת הקשר 
עם רשות התאגידים (רשם החברות, עמותות ואח')   

מושב שני  09:50-10:00
                              בנקאות ופתרונות מימון למלכ“רים

מרצה:                  מר שמוליק סלימן - מנהל פיתוח עסקי מלכ“רים, בנק מרכנתיל

מושב שלישי  10:00-11:30
                ממצאים מהותיים בביקורות עומק

                עסקאות עם צדדים קשורים, הדומה והשונה בעמותות ובחל"צ –
                              המותר והאסור

                תוכניות הבראה/פירוקים ותביעות חוב – ההבדל ביניהם
                סוגיות מיוחדות בניהול תקין

                תקנות העמותות (טפסים)(תיקון) התשע"ח 2018 – 
                              מה המועד לתחולה מלאה של הגשת טפסים מקוונים?

מרצים:                 מר אייל גלובוס, עו"ד – ראש רשות התאגידים
                              גב' אביטל שרייבר, עו"ד – סגנית ראש רשות התאגידים

מושב רביעי  11:30-11:40
                              ניהול סיכונים במלכ"רים

MA, LLM, CIA, CRMA, QAR, CRISC, CFE ,מרצה:                  מר דורון רונן, רו"ח
                              יו"ר הוועדה המקצועית, משנה לנשיא

                               IIA ישראל – איגוד מבקרים פנימיים בישראל.

מושב חמישי  11:40- 11:50
                              שינוי בתקנות העמותות בעניין טפסים ודיווח (טפסים) (תיקון)

                              התשע"ח -2018
                              שינוי בתקנות העמותות בעניין טפסים ודיווח לרבות דוח מילולי,

                              5 מקבלי שכר, 
                              דוח על תרומות מישות מדינית זרה, חסיון תורמים, 

                              ושינוי בדיווח גובה התרומות.

מרצה:                  גב' איריס שטרק, רו"ח – סגנית נשיא ויו"ר ועדת הקשר עם רשות התאגידים 

מושב שישי  11:50-12:00
                              איך להיות מוכנים לביקורת עומק - סוף מעשה במחשבה תחילה

מרצה:                  מר שמואל דחוח-הלוי, רו"ח
                                   

הפסקת קפה  12:00-12:30

12:30-13:00     מושב שביעי
 live הצגת האתר החדש של גיידסטאר – סימולציה ב                              

מרצה:                  מר שי ולמר - מנהל פרוייקט גיידסטאר מטעם רשות תאגידים

מושב שמיני   13:00-13:30
                דגשים לקראת מהלך מרוכז לחידוש סעיף 46 ב- 6/2018.

                החלטת הממשלה בעניין הכפפת אגודות עותומניות לרשם העמותות      
                              וההשלכה לעניין סעיף 46

                השקעות כספים של עמותות בעסקים חברתיים ועדכון החקיקה
                ”אפליה“ במכרזים של עמותות מול עסקים

מרצה:                  מר ארז אורעד, רו"ח (משפטן LLM) - מנהל תחום בכיר 
                              מפקח ארצי מלכ“רים, רשות המסים בישראל.

13:30-14:15     ארוחת צהריים 
                              (ניתן להזמין ארוחת גלאט למהדרין ללא עלות נוספת) 

14:15-14:25     מושב תשיעי
                              תאגיד עירוני – בחינת החלופות להתאגדות חברה בע"מ, חל"צ, או עמותה

מרצה:                  מר אופיר אוני, רו"ח (משפטן)

14:25-14:35     מושב עשירי 
                              סוגיות ביטוח לאומי בעבודת מתנדבים בגופים ללא כוונת רווח

מרצה:                  גב' אורנה צח – גלרט, רו"ח – יו"ר ועדת הקשר של הלשכה 
                              עם המוסד לביטוח לאומי

14:35-14:45     מושב אחד - עשר 
                              מניעת הונאות ומעילות בגופים ללא כוונת רווח

                              ממצאים חשודים בחקירות ובדיקות עומק של אלכ"רים

מרצה:                  מר גיא מונרוב, רו"ח

14:45-14:55     מושב שניים - עשר
                              האם כדאי לרשות המסים לערוך שומת הכנסות למלכ"ר

מרצה:                  מר יובל כהן, רו"ח

14:55-15:05     מושב שלושה - עשר
                              חשיפה משמעותית חדשה במע"מ למלכ"רים שיש להם פעילות בשוק ההון    

                              בעקבות פרסום עמדה חייבת בדיווח 
                             מס' 12/2017 – על מי חל? איך לפעול ולהערך נכון כדי להקטין את החשיפה וחבות המס?

מרצה:                  מר גל גרינברג, רו"ח, משפטן – לשעבר מנהל מחלקה מקצועית של מע"מ                                                                                                                                                                                                         
בהנהלת רשות המסים.   

                                

15:05-15:15     מושב ארבעה - עשר
                              אופטימיזציה של ניהול מלכ"ר לצורכי מע"מ - חידושים והמלצות:

                              ניכוי תשומות
                              דיווח מפורט - השלכות

                              יבוא שרותים למלכ"רים (עמדה 2/2016)

מרצה:                  גב' ליאת נויבירט פייג , רו"ח, עו"ד – חברת ועד מרכזי ויו"ר ועדת קשר עם מע"מ

15:15-15:35     מושב חמישה - עשר
                             סוגיות מע"מ במלכ"רים – סיווג מלכ"רים / עסקים / עסקאות אקראי

מרצה:                  מר אריאל אקוע, רו"ח - מבקר חשבונות בכיר, מחלקה מקצועית רשות המסים בישראל

15:35-15:45      מושב שישה - עשר
                              גיוס מקורות מימון באמצעות מודלים נלווים

מרצה:                   מר אורי בארי, רו“ח  – יו"ר ועד מרחב תל אביב

15:45-15:55     מושב שבעה - עשר
                              שותפויות בין מגזריות- אתגרים בהווה, הבטחה לעתיד

                              בחינת השותפות עם המדינה "מיזם משותף" במסגרת תקנה של פטור          
                              במכרז לפרויקטים שנמצאים בפיילוט. 

                              הנושא כרוך בקשיים אך גם באתגרים- בחינת שותפויות בין עמותות לעסקים- כיצד משקיעים בעמותה? 
                              איך תורמים לחברה? האם עמותה יכולה לממן מחקר רפואי שיטיב

                              עם חבריה אבל מבוצע ע"י חברה עסקית? 
                              מהי הדרך הנכונה לשותפות: אמצעי שליטה, השקעות או הלוואות?

מרצה:                   מר  ירון קידר, עו"ד

15:55-16:15      מושב שמונה - עשר
                               מיסוי מקרקעין – פטור ממס שבח למוסד ציבורי- סעיף 61  

                               וסקירת פסיקה עדכנית

מרצה:                  מר רועי עזרא, עו"ד  – יו"ר ועדות מיסוי מקרקעין לשכת עו"ד מחוז תל אביב והמרכז

                              מר שי כהן, רו“ח, עו“ד - יו“ר ועדת ההשתלמויות במרחב ת“א

16:15-16:25     מושב תשעה - עשר
                              איך לצאת בשלום מחקירה נגדית על חוו"ד מומחה חשבונאית בבית משפט

מרצה:                   מר אורי קידר, עו"ד

16:25-16:35     מושב עשרים
                               זכאות לפטורים מארנונה למוסדות ציבור – עדכוני חקיקה ופסיקה

מרצה:                  מר איתן צחור, עו“ד



התכנסות  09:00-09:30 

09:30-09:40     דברי פתיחה
                              גב' איריס שטרק, רו"ח- סגנית נשיא לשכת רואי חשבון, יו"ר ועדת הקשר 

עם רשות התאגידים (רשם החברות, עמותות ואח')   

מושב ראשון  09:40-09:50
                              הצעת חוק עסקים חברתיים 

מרצה:                   גב' איריס שטרק, רו"ח- סגנית נשיא לשכת רואי חשבון, יו"ר ועדת הקשר 
עם רשות התאגידים (רשם החברות, עמותות ואח')   

מושב שני  09:50-10:00
                              בנקאות ופתרונות מימון למלכ“רים

מרצה:                  מר שמוליק סלימן - מנהל פיתוח עסקי מלכ“רים, בנק מרכנתיל

מושב שלישי  10:00-11:30
                ממצאים מהותיים בביקורות עומק

                עסקאות עם צדדים קשורים, הדומה והשונה בעמותות ובחל"צ –
                              המותר והאסור

                תוכניות הבראה/פירוקים ותביעות חוב – ההבדל ביניהם
                סוגיות מיוחדות בניהול תקין

                תקנות העמותות (טפסים)(תיקון) התשע"ח 2018 – 
                              מה המועד לתחולה מלאה של הגשת טפסים מקוונים?

מרצים:                 מר אייל גלובוס, עו"ד – ראש רשות התאגידים
                              גב' אביטל שרייבר, עו"ד – סגנית ראש רשות התאגידים

מושב רביעי  11:30-11:40
                              ניהול סיכונים במלכ"רים

MA, LLM, CIA, CRMA, QAR, CRISC, CFE ,מרצה:                  מר דורון רונן, רו"ח
                              יו"ר הוועדה המקצועית, משנה לנשיא

                               IIA ישראל – איגוד מבקרים פנימיים בישראל.

מושב חמישי  11:40- 11:50
                              שינוי בתקנות העמותות בעניין טפסים ודיווח (טפסים) (תיקון)

                              התשע"ח -2018
                              שינוי בתקנות העמותות בעניין טפסים ודיווח לרבות דוח מילולי,

                              5 מקבלי שכר, 
                              דוח על תרומות מישות מדינית זרה, חסיון תורמים, 

                              ושינוי בדיווח גובה התרומות.

מרצה:                  גב' איריס שטרק, רו"ח – סגנית נשיא ויו"ר ועדת הקשר עם רשות התאגידים 

מושב שישי  11:50-12:00
                              איך להיות מוכנים לביקורת עומק - סוף מעשה במחשבה תחילה

מרצה:                  מר שמואל דחוח-הלוי, רו"ח
                                   

הפסקת קפה  12:00-12:30

12:30-13:00     מושב שביעי
 live הצגת האתר החדש של גיידסטאר – סימולציה ב                              

מרצה:                  מר שי ולמר - מנהל פרוייקט גיידסטאר מטעם רשות תאגידים

מושב שמיני   13:00-13:30
                דגשים לקראת מהלך מרוכז לחידוש סעיף 46 ב- 6/2018.

                החלטת הממשלה בעניין הכפפת אגודות עותומניות לרשם העמותות      
                              וההשלכה לעניין סעיף 46

                השקעות כספים של עמותות בעסקים חברתיים ועדכון החקיקה
                ”אפליה“ במכרזים של עמותות מול עסקים

מרצה:                  מר ארז אורעד, רו"ח (משפטן LLM) - מנהל תחום בכיר 
                              מפקח ארצי מלכ“רים, רשות המסים בישראל.

13:30-14:15     ארוחת צהריים 
                              (ניתן להזמין ארוחת גלאט למהדרין ללא עלות נוספת) 

14:15-14:25     מושב תשיעי
                              תאגיד עירוני – בחינת החלופות להתאגדות חברה בע"מ, חל"צ, או עמותה

מרצה:                  מר אופיר אוני, רו"ח (משפטן)

14:25-14:35     מושב עשירי 
                              סוגיות ביטוח לאומי בעבודת מתנדבים בגופים ללא כוונת רווח

מרצה:                  גב' אורנה צח – גלרט, רו"ח – יו"ר ועדת הקשר של הלשכה 
                              עם המוסד לביטוח לאומי

14:35-14:45     מושב אחד - עשר 
                              מניעת הונאות ומעילות בגופים ללא כוונת רווח

                              ממצאים חשודים בחקירות ובדיקות עומק של אלכ"רים

מרצה:                  מר גיא מונרוב, רו"ח

14:45-14:55     מושב שניים - עשר
                              האם כדאי לרשות המסים לערוך שומת הכנסות למלכ"ר

מרצה:                  מר יובל כהן, רו"ח

14:55-15:05     מושב שלושה - עשר
                              חשיפה משמעותית חדשה במע"מ למלכ"רים שיש להם פעילות בשוק ההון    

                              בעקבות פרסום עמדה חייבת בדיווח 
                             מס' 12/2017 – על מי חל? איך לפעול ולהערך נכון כדי להקטין את החשיפה וחבות המס?

מרצה:                  מר גל גרינברג, רו"ח, משפטן – לשעבר מנהל מחלקה מקצועית של מע"מ                                                                                                                                                                                                         
בהנהלת רשות המסים.   

                                

15:05-15:15     מושב ארבעה - עשר
                              אופטימיזציה של ניהול מלכ"ר לצורכי מע"מ - חידושים והמלצות:

                              ניכוי תשומות
                              דיווח מפורט - השלכות

                              יבוא שרותים למלכ"רים (עמדה 2/2016)

מרצה:                  גב' ליאת נויבירט פייג , רו"ח, עו"ד – חברת ועד מרכזי ויו"ר ועדת קשר עם מע"מ

15:15-15:35     מושב חמישה - עשר
                             סוגיות מע"מ במלכ"רים – סיווג מלכ"רים / עסקים / עסקאות אקראי

מרצה:                  מר אריאל אקוע, רו"ח - מבקר חשבונות בכיר, מחלקה מקצועית רשות המסים בישראל

15:35-15:45      מושב שישה - עשר
                              גיוס מקורות מימון באמצעות מודלים נלווים

מרצה:                   מר אורי בארי, רו“ח  – יו"ר ועד מרחב תל אביב

15:45-15:55     מושב שבעה - עשר
                              שותפויות בין מגזריות- אתגרים בהווה, הבטחה לעתיד

                              בחינת השותפות עם המדינה "מיזם משותף" במסגרת תקנה של פטור          
                              במכרז לפרויקטים שנמצאים בפיילוט. 

                              הנושא כרוך בקשיים אך גם באתגרים- בחינת שותפויות בין עמותות לעסקים- כיצד משקיעים בעמותה? 
                              איך תורמים לחברה? האם עמותה יכולה לממן מחקר רפואי שיטיב

                              עם חבריה אבל מבוצע ע"י חברה עסקית? 
                              מהי הדרך הנכונה לשותפות: אמצעי שליטה, השקעות או הלוואות?

מרצה:                   מר  ירון קידר, עו"ד

15:55-16:15      מושב שמונה - עשר
                               מיסוי מקרקעין – פטור ממס שבח למוסד ציבורי- סעיף 61  

                               וסקירת פסיקה עדכנית

מרצה:                  מר רועי עזרא, עו"ד  – יו"ר ועדות מיסוי מקרקעין לשכת עו"ד מחוז תל אביב והמרכז

                              מר שי כהן, רו“ח, עו“ד - יו“ר ועדת ההשתלמויות במרחב ת“א

16:15-16:25     מושב תשעה - עשר
                              איך לצאת בשלום מחקירה נגדית על חוו"ד מומחה חשבונאית בבית משפט

מרצה:                   מר אורי קידר, עו"ד

16:25-16:35     מושב עשרים
                               זכאות לפטורים מארנונה למוסדות ציבור – עדכוני חקיקה ופסיקה

מרצה:                  מר איתן צחור, עו“ד




