


התכנסות וארוחת בוקר עשירה09:30-08:30

ברכות דברי פתיחה10:00-09:30
גב' איריס שטרק, רו"ח - נשיאת לשכת רואי חשבון בישראל09:45-09:30

מר עמירם קליין, רו"ח - יו"ר סניף נתניה-חדרה10:00-09:45

מושב 1: מלכ"רים ושע"מ11:00-10:00 
היערכות מיסוי וניהול תקין במלכ"רים.10:30-10:00

טיפ מנצח למנהיגות.

גב' איריס שטרק, רו"ח - נשיאת לשכת רואי חשבון בישראלמנחה:

שאילתות החובה בשע"מ לתום שנת המס ושאילתות קיריטיות לתחילת שנת המס החדשה.11:00-10:30
טיפ מנצח בתמחיר וגביה מלקוחות.

מר עמירם קליין, רו"ח - יו"ר סניף נתניה-חדרהמנחה:

הפסקת קפה וכיבוד קל11:20-11:00

מושב 2: מורה נבוכים בסוגיות מס נבחרות12:15-11:20
חוק עידוד השקעות הון, מסלול מפעל טכנולוגי מועדף - מורה נבוכים.

חלוקת דיבידנד כפויה - היערכות ויצירת נייר עבודה לחישוב.
הוראות סעיף 3)ט(1 לפקודה - מורה נבוכים.

טיפ מנצח לעמידה מול קהל.

גב' ענת דואני, רו"ח מנחה:

מושב 3: ביקורת13:00-12:15
נקודות קריטיות לרו"ח מבקר לקראת סוף שנה

מהותיות וניירות עבודה
עדכוני תקינה

ערכת נוסחים מקובלים בסוגיות נבחרות
טיפ מנצח לשליטה בחומר המקצועי

מר רועי כץ, רו"חמנחה:

הפסקה וארוחת צהריים14:00-13:00

סניף נתניה חדרה - כנס חד יומי

תום שנת המס 2018 והיערכות לשנת 2019
יום שלישי, ג’ בטבת תשע”ט, 11 בדצמבר 2018 | מלון רמדה, נתניה

ריכוז מקצועי: מר עמירם קליין, רו"ח – יו"ר סניף נתניה חדרה

גב' לירון דורי, רו"ח – יו"ר )משותף( ועדת השתלמויות סניף נתניה - חדרה



מושב 4: מיסוי מקרקעין ומס הכנסה - מתיאוריה לפרקטיקה16:15-14:00 
תיקון 83 ואילך - תדרוך ודגשים

ממשקים למס הכנסה - איגודי מקרקעין
עדכוני פסיקה.

עיוותי מס.
טיפ מנצח לגיוס לקוחות.

גב' דורית גבאי, רו"ח מנחה:

מטבעות קריפטוגרפים - תדרוך פרקטי.
טיפ מנצח להתנהלות מול אנשי רשות המסים.

מר יובל כהן, רו"ח, עו"ד, חבר ועד מרחב ת"א מנחה:

פרקטיקה של מיסוי היחיד - דגשים פרקטיים לטיפול בדוחות יחידים.
טיפ מנצח למו"מ מוצלח.

מר רון בירשאן, רו"ח מנחה:

הפסקת קפה וכיבוד קל16:45-16:15 

מושב 5: מע"מ18:15-16:45 
חברות אחזקה.

היבטי מע"מ במישור הבינלאומי.
הקו הדק בין הליך אזרחי לפלילי.

טיפ מנצח לניהול זמן

גב' ליאת פייג-נויבירט, רו"ח, עו"ד - סגנית נשיאת לשכת רואי חשבון בישראל מנחה:

עמדות חייבות בדיווח - העמדות הקיימות ומגמות לעתיד.
העברת חבות המס מהמוכר/נותן השירות לאחרים, מתי ניתן להוציא חשבונית מס עצמית.

סוגיות בניכוי מס תשומות, האם תמיד ניתן לנכות מס תשומות בעסק.
פס"ד ארגונית והבחנה בין מכר לשירות.

טיפ מנצח להגדלת סיכויים והקטנת סיכונים מול רשות המסים

מר גל גרינברג, רו"ח, משפטן מנחה:

סיכום ומשוב18:30-18:15 

מר עמירם קליין, רו"ח - יו"ר ועד נתניה - חדרהמנחה:

גב' לירון דורי, רו"ח - יו"ר )משותף( ועדת השתלמויות סניף נתניה - חדרה



תשלום באמצעות המחאה לפקודת ”לשכת רואי חשבון בישראל“ 

הוראת תשלום באמצעות כרטיס אשראי (ניתן לשלם בכל כרטיסי האשראי)

אמצעי תשלום

טופס הרשמה | כנס היערכות סוף שנה
מלון רמדה, נתניה |         11.12.2018

סוג הכרטיס:  ויזה  |  ישראכרט  |  אמריקן אקספרס  |  דיינרס       שם בעל\ת הכרטיס: __________________________

המחאה ע“ס: ___________ ש“ח, מס‘:___________ בנק: ____________________ ז“פ: _____________________  

סה“כ לחיוב : _____________   חתימה : __________________   מספר תשלומים : _____ 

קבלה להוציא על שם: __________________________________________________________

לשלוח לכתובת: _______________________________________    תאריך:________________

תוקף הכרטיס: ____________________ 

מספר הכרטיס: ______________________________________  מספר ת.ז.: ______________________

CVV3  (     ספרות אחרונות בגב הכרטיס): _____________________

לכבוד:
לשכת רואי חשבון בישראל

מונטיפיורי 1, תל-אביב, פקס: 03-5116695

עבור מתנה חתוכה פקס מס‘ 03-5116695 או במייל:  matana@icpas.org.il | לפרטים: 03-5116699

תאריך:_____________

שם משפחה: ____________________  שם פרטי: ___________________  מס‘ חבר: __________________

תעודות זהות: ______________  מקום עבודה: _______________________ תפקיד:  __________________ 

טלפון נייד: _______________  טלפון בבית: ________________ טלפון בעבודה:  ______________________ 

דואר אלקטרוני: ________________________________________  פקס:  __________________________ 

כתובת למשלוח דואר: ___________________________  עיר: _______________ מיקוד:  _______________ 

 ₪ חבר לשכה  - 250
לאדם, עד 3 תשלומיםלאדם, תשלום אחד

(שדה חובה)

אני הח�מ מבקש\ת לשלם את דמי ההרשמה:

 ₪ אינו חבר לשכה   - 500

In Israel

כנס חד-יומי

(חובה לצרף צילום המחאה בצירוף הטופס)

08:30-19:15
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