


יום חמישי | 24.01.2019

מושב 1- מיסוי בינלאומי, דוחות חו"ל, השקעות נדל"ן של ישראלים בחו"ל - 14:15-13:00
דוגמאות מעשיות לדיווח למס הכנסה

מר פרג' ח'ורי, רו"ח, עו"ד – יו"ר ועדת השתלמויות סניף נצרת והעמקיםמנחה:

מר רמי אריה, רו"חמשתתפים:

מר מאורי עמפלי רו"ח, עו"ד

נציג רשות המסים, מחלקת מיסוי בינלאומי

ברכות ופתיחת הכנס14:45-14:15
גב' רואה מוסא, רו"ח - חברת ועד סניף נצרת והעמקיםמנחה:

מר אוסאמה חסן, רו"ח - יו"ר סניף נצרת והעמקיםמשתתפים:

מר עלי סללאם - ראש העיר נצרת

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

נציג רשות המיסים

מושב 2 - עידכוני חקיקה ופסיקה לרבות החוק לצמצום השימוש במזומן16:00-14:45
מר מישל נמורה רו"ח - חבר וועד סניף נצרת והעמקיםמנחה:

מר ג'ק בלנגה, רו"ח, עו"ד - חבר ועד מרכזימשתתפים:

גב' איילת הלל-בירנצויג, רו"ח, עו"ד

מר ג'קי מצא, רו"ח, )משפטן( 

מר גיא רשטיק, רו"ח

נציג רשות המסים

הפסקת קפה16:15-16:00

מושב 3- החסמים העומדים בפני התפתחות כלכלית של החברה הערבית17:30-16:15
מר רפעת איסמעיל, רו"ח - חבר ועד סניף נצרת והעמקים מנחה:

אישיות ציבורית בכירהמשתתפים:

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

ח"כ עיסאוי פריג', רו"ח

ח"כ יוסף ג'אברין

מר עלא ג'נטוס, רו"ח 

סניף נצרת והעמקים - סופ"ש מקצועי

כנס נצרת המסורתי ה-6
24-26.1.2019 | מלון גולדן קראון המחודש, נצרת

ריכוז מקצועי: מר אוסאמה חסן, רו"ח - יו"ר סניף נצרת והעמקים

מר פרג' ח'ורי, רו"ח, עו"ד – יו"ר ועדת השתלמויות סניף נצרת והעמקים



מושב 4 - מדיניות המסים הצפויה לשנת 19:00-17:302019
מר אוסאמה חסן, רו"ח - יו"ר סניף נצרת והעמקיםמנחה:

מר ערן יעקב, כלכלן )משפטן( - מנהל רשות המסיםמשתתפים:

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

מר אריה פונדק, רו"ח - חבר ועד מרכזי ויו"ר ראשות ועדת המסים 

מר צבי פרידמן, רו"ח - חבר הוועד המרכזי ויו"ר הוועדה ליוזמות חקיקה ותגובות להצעות חוק

מופע ערב21:00

יום שישי | 25.01.2019

מושב 5 - עדכוני ביקורת, ביקורת בעידן הטכנולוגיה, אישורים מיוחדים10:30-09:15
מר פאדי מסאד, רו"ח - סגן יו"ר סניף נצרת והעמקיםמנחה:

מר יזהר קנה, רו"ח - נשיא שקדםמשתתפים:

מר ארנון רצ'קובסקי, רו"ח - יו"ר המועצה המקצועית

גב' גלית ניב, רו"ח - יו"ר הוועדה לתקני ביקורת ונהלי ביקורת

פרופ' דן וייס, רו"ח - יו"ר הוועדה לבחינת עתיד המקצוע לאור ההתפתחויות הטכנולוגיות

מר אלעד קזאז, רו"ח

מושב 6 - מינוי דירקטורים בחברות הממשלתיות והציבוריות , רו"ח כמומחה 11:45-10:30
DIVERSITY פיננסי – אתגרי הדירקטוריון בעידן של

מר בשאר קאסם, רו"ח – חבר ועד סניף נצרת והעמקים מנחה:

גב' אלינה פרנקל-רונן, רו"ח - מ"מ ומשנה לנשיאה, יו"ר פורום מנכ"לים, מנהלי כספים וחשביםמשתתפים:

מר חן שרייבר, רו"ח - סגן נשיאת לשכת רו"ח, חבר הוועדה להקמת נבחרת הדירקטורים של הלשכה

גב' רגינה אונגר,  רו"ח – חברת ועד מרכזי ויו"ר הוועדה להקמת נבחרת הדירקטורים של הלשכה

גב' מירה מינס - ס. מנהל רשות החברות הממשלתיות

מר חוסאם בשארה, רו"ח – יו"ר דירקטוריון חוצה ישראל

הפסקת קפה12:00-11:45

מושב 7 - תכנון מס ואיסור הלבנת הון - פרקטיקה בדיוני שומות – מהזמנה 13:30-12:00
לדיון, חקירות ועד הסכם חתום

גב' אימאן זועבי, רו"ח - יו"ר הוועדה הארצית לסיוע וטיפול למשרדים קטנים מנחה:

גב' ליאת פייג-נויבירט, רו"ח, עו"ד - סגנית נשיאה ויו"ר ועדת הקשר עם מע"מ משתתפים:

מר אוסקר אבו ראזק - מנכ"ל משרד הפנים לשעבר

גב' אורנה בכר, רו"ח  

מר טארק דיביני, רו"ח          

מר דניאל פסרמן, רו"ח, עו"ד 

נציג רשות המיסים

נציג ממע"מ הממונה על ביקורת חשבונות

יום שבת | 26.01.2019



סיור קולינרי והיסטורי בעיר העתיקה של נצרת09:30
נצרת בירה היסטורית תרבותית וקולינרית מרתקת

נצרת היא מהערים הבודדות בעולם המשלבות היסטוריה מרתקת של אלפי שנים עם מגוון 
עשיר וייחודי של אתרים היסטוריים, קדושים וארכיאולוגיים, העטופים בקסם מזרחי, 
 עם חיי מסחר שוקקים ובראשם שוק ססגוני ששומר על האותנטיות והייחודיות שלו 

זה מאות שנים.
נצרת היא העיר הערבית הגדולה בישראל. לפי הברית החדשה התגוררו מריה, עם ישוע ויוסף 
בנצרת, בה ניתנה הבשורה ובה התחנך ישוע מילדות עד בגרות. בסיור נתוודע לקסם הנצרתי 

המיוחד.
 

)* קיום הסיור תלוי בכמות משתתפים(

עזיבת חדרים בצאת השבת


