
ועדת ההשתלמויות 
במרחב תל -אביב 

ערב עיון בנושא: 
חוק האנג'לים - היבטים ביישום החוק ותמריצי המס הכרוכים בו | 28.07.19

מטרת ערב העיון: 
מדינת ישראל התברכה ברוח יזמות וחדשנות ולא סוד הוא כי מגזר ההייטק מהווה את אחד הקטרים למשק. 

"חוק האנג'לים" שעבר מספר עדכונים לאורך השנים, נועד לקדם תעשיות עתירות ידע בישראל.

בערב עיון זה נבקש לסקור את הוראות החוק, את זוית הראייה של רשות החדשנות ושל רשות המסים, נעמוד 
על היבטי החשבונאות ברישום השקעה במחקר ופיתוח ונקבל הצצה לשילוב המגזר החרדי בתחום ההייטק.

* בהתאם לתכנית משתלם מצטיין, כל ערב עיון יזכה את המשתתף ב- 3 נקודות.
16:30-16:00 התכנסות ורישום | בהפסקה יוגש כיבוד | טופס הרשמה מצורף

 לנוחותכם: בהגיעך ליום העיון היום, תוכל להנות מחניה דרך האפליקציה בלבד פינק פארק )pink park( ב- ₪15 לכל הערב 
מהשעה 16:00. יש להוריד את האפליקציה, להירשם ולהזמין חניה מראש בחניון פסגות בכתובת אחד העם 14 תל-אביב.

רק החל מהשעה 16:00 החניה תעלה 15 שקלים

לידעת החברים במרחב תל אביב - מבצע 1+1
חבר לשכה יוכל לצרף לערב עיון שבו הוא משתתף אדם נוסף שהינו מתמחה בראיית חשבון ללא תשלום נוסף -
מותנה בהרשמה מראש )לפחות 3 ימים לפני מועד האירוע( ובתנאי שעלות ערב העיון אינה עולה על 105 ש"ח. 

ההרשמה כפופה במתן פרטי התקשרות של המשתתף ובהסכמתו לקבל הודעות מהלשכה.

 ערב העיון יתקיים ביום ראשון, כה' תמוז תשע"ט, 28 ביולי 2019, בין השעות 19:15 - 16:30
בבית הלשכה, אודיטוריום תמר, רח‘ מונטפיורי 1, תל-אביב

מר יוסי ירון, רו"חמנחה:

מר רוני אלרואי, רו"חמרצים:
מר איציק קרומבי – יו"ר פורום ההייטק החרדי

נציג רשות המסים, משרד האוצר
נציג רשות החדשנות, משרד התמ"ת

חוק האנג'לים לקידום תעשיות עתירות ידע בישראל	 נושאים:
הטבות המס, מענקים ומסלולי תמיכה לסטארטאפים	 
רשות החדשנות – שדרוג מסלול מו"פ גנרי, מענקי תמיכה, חידושים ומגמות עתידיות בתחום	 
היבטי החשבונאות ברישום השקעה במחקר ופיתוח 	 
יוזמות הייטק במגזר החרדי	 

לשכת
רואי חשבון
בישראל
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