
 

    

 

 

 

 
 

 חברות וחברים יקרים,
 המועדון הפיננסי שמח להזמינכם למפגש ייחודי בנושא:

 השקעות נדל"ן בארה"ב, תכנוני מס - החלום האמריקאי
 עדכון- (E-2ארה"ב( והגירה לארה"ב )כולל ויזת משקיע  –)ישראל 

 
ת"א,  1י ברחוב מונטפיור ,00:13-9:00בין השעות בשעות הבוקר , 2019ביוני  26המפגש יתקיים ביום ד' 

 בשל מגבלת מקום. מצריך הרשמה מוקדמת, אך המפגש ללא עלות ולחברים בלבדבאודיטוריום. 

 
 התכנסות וכיבוד  9:00

9:20-9:30 
 מ"מ ומשנה לנשיאה ויו"ר פורום מנכ"לים, מנהלי כספים וחשבים ,אלינה פרנקל רונןרו"ח   דברי פתיחה:

 גנית יו"ר פורום מנכ"לים, מנהלי כספים וחשביםס ,דגנית שוקרוןמרכזת מקצועית ומנחה: רו"ח 
          

9:30-10:30  
 השקעות נדל"ן בארה"ב הנושא: 
  Lior Pick & co. Law offices, שותף מנהל ליאור פיקעו"ד )רו"ח(  הדובר:

ו הרב השנים האחרונות, וישתף מניסיונ 6 -עו"ד ורו"ח פיק פועל בצורה אינטנסיבית בשוק הנדל"ן האמריקאי ב
  בתחום. עוד ידבר עו"ד ורו"ח פיק על סוגיות המס, וממה כדאי להיזהר, כאשר משקיעים בנדל"ן בארה"ב.

 
10:30-11:30 

 ישראל )הרצאה בעברית(  –היבטי מס ארה"ב הנושא: 
   Greenberg Traurig LLP New-Yorkשותף מיסים  ,ארז טוכנרעו"ד  הדובר:

מדינות ברחבי ארה"ב, מקסיקו, אירופה, המזרח הרחוק  40 -עורכי דין מ 2,000 -המונה כמשרד עו"ד אמריקאי 
 וישראל.

11:30-12:00 
  ( )הרצאה בעברית(E-2כל מה שרצית לדעת על ויזה לארה"ב כולל ויזת משקיע )הנושא: 
   Atash Law P.C. New-York  –שותף מנהל  שלומי אטשעו"ד  הדובר:

  .שנים 15 -ום ההגירה לארה"ב מזה כהמתמחה בתחמשרד עו"ד אמריקאי 
 בארה"ב נדל"ן עסקאות  מימון :הנושא 12:00-12:20

 ומייסדת וואליו השקעות תמנהל פהשותרו"ח אירית פרנקו,  : הדוברת
 פאנל מקצועי  12:20-13:00

 דגנית שוקרוןרו"ח מנחה: 
 משתתפים:

 מ"מ ומשנה לנשיאה ויו"ר פורום מנכ"לים, מנהלי כספים וחשבים ,אלינה פרנקל רונןרו"ח 

  Lior Pick & co. Law officesשותף מנהל , ליאור פיק עו"ד )רו"ח(
   Greenberg Traurig LLP New-Yorkשותף מיסים  ,וכנרארז ט עו"ד

   Atash Law P.C. New-York  –שותף מנהל  שלומי אטש עו"ד
 ומייסדת וואליו השקעות תמנהל פהשותאירית פרנקו,  רו"ח

ולכל חבר המעוניין להרחיב את ידיעותיו  , מבקרים פנימייםחשבים , מנהלי כספים,CFOהמפגש מיועד למנכ"לים, 
 בנושא. 

 רישום ישיר באתר לשכת רואי חשבון :

)יש להכנס  לגלול מטה כל אירועי המועדון  המועדון הפיננסי   כניסה לאתר לשכת רואי חשבון לדף הבית         מועדונים והטבות 

   icpas.org-bracha@fcעם מספר ת.ז. בטרם נרשמים לארוע או באמצעות ברכה יאסי : 

 
 בברכת חברים,

    
                  

 
 
 
 

  

 
 

 

 MBAרונן, רו"ח, -אלינה פרנקל
 ממלאת מקום ומשנה לנשיאה

 ויו"ר פורום מנכ"לים, מנהלי כספים וחשבים

 

 

mailto:%20bracha@fc-icpas.org

