


חברות וחברים יקרים,

במסגרת תוכנית הלימודים של המכון להשתלמויות ולימודי תעודה בשיתוף הוועדה הארצית לסיוע וטיפול למשרדים קטנים, 
מוצע בזאת לחברים קורס לימודי תעודה בנושא:

סוגיות נבחרות במיסוי בינלאומי בעולם העסקים הגלובאלי, תוך שימת 
דגש על היבטי המס הישראלי, והיבטי הרישום והדיווח בישראל

הקורס יפתח ביום א', 1.12.2019, בשעה 17:00, ויתקיים על פי הלו"ז המצוין בתוכנית, בבית הלשכה, חדר ישיבות רימון,
רח' מונטפיורי 1 תל-אביב )יש לשים לב ללוח הזמנים המצ"ב(. מידע אודות הקורס מצורף בחוברת זו.

למסיימי הקורס תוענק תעודת גמר, כפוף להשתתפות ב-6 מפגשים לפחות מתוך 8 מפגשים.

בקורס יחולק חומר מקצועי.

הקורס יועבר לרואי חשבון חברי לשכה ולמשתתפים חיצוניים.

לרואי חשבון חברי לשכה תינתן הנחה בשיעור של 50% בדמי ההשתתפות.

מספר המקומות מוגבל ולפיכך מומלץ להירשם להשתלמות מוקדם ככל האפשר )אין הרשמה טלפונית, ההרשמה דרך 
אתר הלשכה(.

ברצוני להודות למרכזים האקדמים, גב' אימאן זועבי, רו"ח, גזבר כבוד ויו"ר הוועדה הארצית לסיוע וטיפול למשרדים 
קטנים, ולמר מוטי ארניה, רו"ח ועו"ד, על הריכוז האקדמי ותרומתם הרבה לקורס. תודה נוספת לגב' רננה כהנא, רו"ח - 

חברת הוועדה ומר גיא ופנר,  רו"ח - סגן יו"ר הוועדה על תרומתם לקורס.

                      

בכבוד רב,           

             

            
MBA אלינה פרנקל-רונן, רו"ח                                                                                 
                                                                                 ממלאת מקום ומשנה לנשיאה

                                                                                ויו"ר המכון להשתלמויות ולימודי תעודה



השתלמות לימודי תעודה בנושא:

סוגיות נבחרות במיסוי בינלאומי בעולם העסקים הגלובאלי, תוך שימת 
דגש על היבטי המס הישראלי, והיבטי הרישום והדיווח בישראל"

ריכוז אקדמי: גב' אימאן זועבי, רו"ח - גזבר כבוד ויו"ר הוועדה הארצית לסיוע וטיפול למשרדים קטנים
           מר מוטי ארניה, רו"ח ועו"ד

 מטרת הקורס
הקורס יעסוק בסוגיות נבחרות במיסוי בינלאומי בעולם העסקים הגלובאלי, תוך שימת דגש על היבטי המס הישראלי, 

והיבטי הרישום והדיווח בישראל.
במסגרת הקורס, יוצגו הכללים הקובעים את חבות המס במישור הבינלאומי, עקרונות המדיניות שבבסיסם ואופן השפעתם 

על המבנה העסקי והתאגידי.  
בנוסף, לכללי המיסוי הבינלאומי הישראליים, הקורס בכללים הקבועים באמנות מניעת כפל מס שישראל צד להן. במהלך 

הקורס ננתח במישור התיאורטי והפרקטי עסקאות בינלאומיות ,בהתאם לפסיקה, להוראות חוק עדכניות ולהנחיות מנהליות 
של רשות המס בישראל. במסגרת הקורס יידונו גם נושאים העומדים כיום במרכז הדיון הציבורי בתחום, כגון מיסוי בינלאומי 

.)LLC של שותפויות וגופים שקופים )כדוגמת
מתכונת הקורס: 

8 מפגשים שבועיים x 4 י"ס כ"א ובסה"כ 32 שעות אקדמאיות.
המפגש השבועי ייערך בשעות אחה"צ, בבית הלשכה, חדר ישיבות רימון, רח' מונטפיורי 1, ת"א

)יש לשים לב ללוח הזמנים המצ"ב(.

תעודה:
למסיימי הקורס תוענק תעודת גמר מטעם המכון להשתלמויות ולימודי תעודה של לשכת רואי חשבון בישראל, כפוף 

 להשתתפות ב-6 מפגשים לפחות מתוך 8 מפגשים.על המשתתף בהשתלמות להקפיד להירשם בדוח הנוכחות

על המשתתף בהשתלמות להקפיד להירשם בדוח הנוכחות
בעמדת נציג הלשכה. אי רישום הנוכחות יחשב להיעדרות

הרשמה:
. www.icpas.org.il לנוחותכם ניתן להירשם ולשלם באמצעות אתר הלשכה בלבד

אין הרשמה טלפונית

מועד פתיחת הקורס:
יום א', 1.12.19, בשעה 17:00, התכנסות ורישום משעה 16:30.

דמי השתתפות:
חבר לשכה 1,120 ₪ 

לא חבר לשכה 2,240 ₪
חבר צעיר :)4 שנות החברות הראשונות בלשכה 25% הנחה( 840 ₪

דמי ביטול:
הודעות על ביטול השתתפות תתקבלנה בכתב עד לתאריך 26.11.19

החל מתאריך 27.11.19 ועד למועד פתיחת הקורס יחוייב החבר ב-50% מהתשלום הכולל של הקורס.
לאחר מועד פתיחת הקורס יחוייב החבר בתשלום מלא.

בהפסקה יוגש כיבוד

חנייה:
ניתן לחנות בחניון סנטרל פארק ברח' מוהליבר 18 – עלות כניסה לחניון מהשעה 15:00 ואילך הינה 15 ₪

  pink park  כניסה חד פעמית(, או בחניון פסגות בכתובת אחד העם 14, תל-אביב, דרך האפליקציה פינק פארק(
ב-₪15 לכל הערב מהשעה 16:00. יש להוריד את האפליקציה, להירשם ולהזמין חניה מראש.



רו"ח אלינה פרנקל רונן ממלאת מקום ומשנה לנשיאה ויו"ר המכון להשתלמויות 
ולימודי תעודה ויו"ר פורום מנכ"לים, מנהלי הכספים והחשבים של לשכת רואי חשבון 

בישראל, וכן כדירקטורית חיצונית של חברת טמפו משקאות בע"מ ואיידיבי פיתוח.
בעבר שימשה גב' פרנקל רונן כיו"ר הדירקטוריון של נמל חיפה בע"מ, דירקטורית 

חיצונית באלביט הדמיה בע"מ, טאו תשואות בע"מ, ושל מיקרומדיק טכנולוגיות בע"מ 
וכנציגת ציבור ברשות לשירותים ציבוריים חשמל )רשות החשמל(. גב' פרנקל רונן 

כיהנה כמנהלת הכספים של: אורק נייר בע"מ וקבוצת שרותי השומרים. גב' פרנקל רונן 
שימשה כמנהלת הכספים של קבוצת תנובה, לרבות 97 התאגידים הקשורים שלה. 

גב' פרנקל רונן בעלת תואר ראשון )BAׂ( בחשבונאות וכלכלה ותואר שני )MBA( במנהל עסקים 
מאוניברסיטת תל-אביב.

רו"ח אריה פונדק - יו"ר ראשות ועדת המסים
שותף בארנסט אנד יאנג משנת 1992, יוצא פשמ"ג בנציבות מס הכנסה. 

אריה כיהן בעבר כחבר בועדת המיסים של לשכת רואי החשבון והיה חבר במספר 
ועדות מקצועיות שהוקמו על ידי נציב מס הכנסה. 

בין השנים 1983-2001 כיהן כמרצה למיסים באוניברסיטת תל אביב, במכללה למנהל 
ובפורומים מקצועיים ואקדמיים אחרים. 

לאריה ניסיון רב בליווי חברות מהגדולות במשק בתהליכי מיזוגים ורכישות, ייצוג מול 
הרשויות, שינויי מבנה ועסקאות מורכבות אחרות.

אודות מרצי הקורס:
רו"ח איריס שטרק – נשיאת הלשכה מכהנת כנשיאת לשכת רואי חשבון – 

החל מספטמבר 2018 ומכהנת כחברת מועצת רואי חשבון. מייסדת ושותפה מנהלת 
של פירמת "שטרק את שטרק" רואי חשבון, עוסקת בביקורת דוחות כספיים, ביקורת 

פנימית, כולל הסמכה מלשכת המבקרים הפנימיים )IIA( הבינלאומית בהבטחת איכות 
מערך הביקורת הפנימית )QAR(. מתמחה במיסוי מקומי ומיסוי בינלאומי, עוסקת 

בהטמעת כללי ממשל תאגידי ויעוץ בנושא התנהלות דירקטוריונים. בעלת תואר ראשון 
בראיית חשבון ותואר שני בכלכלה, אוניברסיטת בר אילן.

דירקטורית בחברת טוגדר. מרצה בכירה במוסדות אקדמיים בנושא אחריות דירקטורים. תפקידי 
דירקטורית בעבר: יו"ר דירקטוריון פעיל בחברת נמל אשדוד, דירקטורית בבנק מסד, לרבות יו"ר ועדת 

ביקורת ומאזן, דירקטורית וחברה בוועדת ביקורת וכספים בחברת חשמל, דירקטורית בבזק, דירקטורית 
בבנק הבינ"ל הראשון, דירקטורית בקופת התגמולים והפנסיה של עובדי הסוכנות היהודית ועוד. 



רו"ח אימאן זועבי
רו"ח משנת 1994 בעלת משרד עצמאי, שותפה בחברה לייעוץ כלכלי. יזמית בענף 

התיירות.
גזברית הכבוד של לשכת רואי חשבון וחברת ועד מרכזי.

יו"ר הוועדה הארצית לסיוע וטיפול למשרדים קטנים, פעילה בוועדות רבות בלשכת 
רואי חשבון. בעלת משרד לראיית חשבון משנת 1994. המשרד מתמחה בביקורת 

 חשבונאית, מסים, מיסוי מקרקעין, תכנון כלכלי ובנקאות עסקית.
שותפה בחברת אמיראן לייעוץ כלכלי ואסטרטגי: תכנון כלכלי, תכנון אסטרטגי, הערכות 

שווי, יזמות עסקית וכו'. יזמית בתחום התיירות, בעלת בית ההארחה אל-מוטראן בעיר העתיקה בנצרת.

רו"ח ועו"ד מוטי ארניה 
רו"ח משנת 2000 ועו"ד משנת 2005.

חבר בלשכת רואי חשבון משנת 2000 וחבר לשכת עו"ד משנת 2005.
שותף מנהל במשרד ארניה ושות', משרד עו"ד משנת 2012. בעבר מנהל בכיר 

במחלקת המיסוי הבינלאומי של פירמת EY, עו"ד בכיר במשרד עו"ד המתמחה 
במיסים וכן מפקח בכיר ביחידה למיסוי בינלאומי ברשות המיסים. 

מחברם של מאמרים מקצועיים רבים בעיתונות ובספרות המקצועית. במסגרת תפקידו 
ברשות המיסים היה שותף לכתיבתם של חוזרים מקצועיים, הוראות ביצוע, והחלטות מיסוי.

מרצה בפורומים מקצועיים שונים, בקורסי הכשרת משפטנים לבחינות לשכת עו"ד, מרצה בקורסי יועצי מס 
ובעבר בקורסי הכשרת מפקחים ברשות המיסים. 

רו"ח ועו"ד יגיל בלזר 
רו"ח משנת 2001 ועו"ד משנת 2005.

חבר בלשכת רואי חשבון, חבר בלשכת עורכי הדין, חבר ועדת מע"מ בלשכת עורכי 
הדין ושותף לחקיקת חוק עידוד השקעות הון.

עו"ד ושותף בכיר במשרד שגיב-בלזר עורכי דין. לשעבר רפרנט מיסוי בינלאומי ביחידה 
למיסוי בינלאומי במח' המקצועית של רשות המסים וכן עוזר המשנה למנהל רשות 

המסים. שותף בכיר לניסוח תיקוני חקיקה במיסוי בינלאומי, מזכיר בוועדות מקצועיות 
רבות ומחברם של עשרות חוזרים מקצועיים במיסוי בינלאומי וישראלי. הוראות ביצוע, הנחיות מקצועיות 

והחלטות מיסוי. שותף לתהליכי כריתת אמנות למניעת כפל מס של מדינת ישראל, וכן להליכי חקיקה של 
פקודת מס הכנסה, ותיקוניהם.

מרצה בכיר לדיני מיסים במכללה למינהל, באוניברסיטה הפתוחה ובפורומים מקצועיים שונים. מרכז 
קורסים המכינים יועצי מס ורואי חשבון לבחינות הסמכה. בעבר מרצה בקורסי מפקחים במסגרת הכשרות 

מקצועיות של רשות המסים.
מחברם של מאמרים מקצועיים בדיני מיסים בעיתונות ובספרות מקצועית.



רו"ח ועו"ד יועד פרנקל
רו"ח משנת 2005 ועו"ד משנת 2002.

שותף מיסוי בינלאומי במשרד זיו שרון ושת' עורכי דין. שימש כמפקח מ"ה וכמפקח 
ארצי ביחידה למיסוי בינלאומי, מתמחה ובעל ניסיון רב בתחום המיסוי הבינ"ל. ריכז את 

תחום חילופי המידע בין ישראל לרשויות מס זרות, העניק ייעוץ בתיקים בנושאי מיסוי 
בינ"ל למשרדי השומה, השתתף בצוותים לייעוץ וחקיקה בנושאי מיסוי בינ"ל והשתתף 

במו"מ לאמנות בין ישראל למדינות זרות.  

רו"ח טל שוורץ, CPA )אמריקאי(
רו"ח בישראל ובארה"ב משנת 2001.

ממייסדי חברת בי.אף.פי. מס אמריקה בע"מ )שירותי דוחות מס אמריקאיים(.
עוסק בעיקר  בהכנת דוחות מס בישראל ובארה"ב, הן לישראלים - יחידים וחברות - 

המשקיעים בארה"ב, והן לבעלי אזרחות אמריקאית המחויבים בהגשת דוחות לארה"ב, 
כולל טיפול בהליכי גילוי מרצון בשתי המדינות.

מרצה בכנסים של הלשכה ובאקדמיה.



 תוכנית הקורס: סוגיות נבחרות במיסוי בינלאומי 
ריכוז אקדמי: גב' אימאן זועבי, רו"ח - גזבר כבוד ויו"ר הוועדה הארצית לסיוע וטיפול למשרדים קטנים

           מר מוטי ארניה, רו"ח ועו"ד

מפגש                שם מרצה*                                              הנושא                                                                 המועד

1

גב' איריס שטרק, רו"ח - 
נשיאת הלשכה

גב' אלינה פרנקל-רונן, 
רו"ח MBA – ממלאת מקום 
ומשנה לנשיאה ויו"ר המכון 

להשתלמויות ולימודי תעודה
גב' אימאן זועבי, רו"ח – גזבר 

כבוד ויו"ר הוועדה הארצית 
לסיוע וטיפול למשרדים קטנים

1.12.19 - יום א'פתיחה וברכות
17:00-17:15

מר אריה פונדק, רו"ח - יו"ר 
ראשות ועדת המסים

17:15-17:45הרצאת מבוא – מיסוי בינלאומי

עקרונות יסוד במיסוי הבינלאומי:	 מר מוטי ארניה,רו"ח ועו"ד
תושבות יחידים ושינוי תושבות – פסיקה,  •

             החלטות מיסוי, אמנות מס ודיווחים.
תושבות חברה.  •

מיסוי הכנסות מחו"ל – כללי מקור, מוסד  •
             קבע, מיסוי הכנסת עבודה מחו"ל, אמנות

             המס.

17:45-20:00

2

הסדרים ומענקיםמר יגיל בלזר, רו"ח ועו"ד
הטבות וסוגיות מיוחדות בעניין עולה•   

             חדש, תושב חוזר ותושב חוזר ותיק
       הטבות לתושב חוץ• 
       מס יציאה• 
       היבטי דיווח ורישום• 

8.12.19 - יום א'
17:00-20:00

3
כללי הזיכוי ממס זרמר יועד פרנקל, רו"ח ועו"ד

זיכוי ממס זר ליחידים  •
זיכוי ממס זר לחברות  •

זיכוי ממס זר על פי אמנות המס  •
דיווח ורישום  •

18.12.19 - יום ד'
17:00-20:00

4
קיזוז הפסדיםמר יגיל בלזר, רו"ח ועו"ד

כללי קיזוז הפסדים ממקור זר.  •
היבטי דיווח ורישום.  •

29.12.19 - יום א'
17:00-20:00
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נציגת רשות המסים:
גב' זהבה זוהר לוי - מנהלת 
תחום העברות לחו"ל ברשות 

המסים

מיסוי בינלאומי -
עמדת הרשות בכל הקשור לדיוני שומות

5.1.20 - יום א'
17:00-18:30

עסקאות בין צדדים קשורים במישור הבינלאומימר מוטי ארניה,רו"ח ועו"ד
סעיפים 3)ט(, 3)י(, 85א' לפקודה  •

מחירי העברה, היבטי דיווח ורישום  •
פסיקה והחלטות מיסוי  •

18:30-20:00

6
חברה נשלטת זרה וחברת משלח יד זרה מר מוטי ארניה,רו"ח ועו"ד

כללים  •
אופן הבדיקה והיבטי דיווח  •

פסיקה והחלטות מיסוי  •

12.1.20 - יום א'
17:00-20:00

7
אמנות מסמר יועד פרנקל, רו"ח ועו"ד

קריאה והבנת אמנות מס  •
סוגיות באמנות ייחודיות  •

MLI  •

19.1.20 - יום א'
17:00-20:00
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 CPA מר טל שוורץ, רו"ח
)אמריקאי(

דוחות מס אמריקאיים
קריאה והבנת הדוחות  •

השלכות מס ודיווח בישראל  •
סוגיות ב-LLC ובתאגידים אחרים  •

26.1.20 - יום א'
17:00-19:45

19:45-20:00חלוקת תעודות: 

מפגש                שם מרצה*                                              הנושא                                                                 המועד

* יתכנו שינויים בשמות המרצים או בסדר הופעתם. פתיחת הקורס מותנית במספר מינימלי של נרשמים.



 לכבוד:
 לשכת רואי חשבון בישראל

עבור המכון להשתלמויות ולימודי תעודה 
 רח‘ מונטפיורי 1, תל-אביב 6525201
טל: 035116699, פקס:035116695 

MATANA@ICPAS.ORG.IL:או למתנה במייל

אני הח"מ מבקש/ת להירשם לקורס:

"סוגיות נבחרות במיסוי בינלאומי" - בבית הלשכה  מונטפיורי 1 ת"א 
טופס הרשמה 

לתשומת ליבך: הפרטים האישיים שלהלן )שם משפחה, שם פרטי ותואר( ירשמו בתעודת
הסיום של הקורס בדיוק כפי שצויינו. לא יתקבלו תיקונים לאחר הנפקת התעודה.

פרטים אישיים

שם משפחה __________________  שם פרטי__________________   מין ז/נ

מס‘ חבר_____________   תואר_____________   תעודת זהות __________________________

תפקיד: _____________   מקום עבודה:____________________________________

כתובת, רח‘: __________________  מס‘: ______  ת.ד._________   עיר:______________   מיקוד:_____________

טל‘ )ע(:___________________   טל‘ )ב(:____________________   טל‘ )נייד(:_______________

פקס: _________________  דוא"ל: ___________________________________________

סוג הכרטיס_______________ שם בעל/ת הכרטיס_________________________

מס‘ ת"ז: _____________________________ מס‘ הכרטיס:________________________

תוקף הכרטיס:_____|______) 3 ספרות אחרונות בגב הכרטיס(:__________   סה"כ לחיוב: ____________

                                                                                                                                                     חתימה: ____________

את הקבלה יש להוציא על שם ______________ ולשלוח לכתובת ______________________________

  באמצעות המחאה )ניתן לשלם ב-4 תשלומים שווים - כמפורט בעמ‘ 3(
     המחאות יש לרשום לפקודת "לשכת רואי חשבון בישראל" ולשלחם באמצעות הדואר

     למשרדי הלשכה, רח‘ מונטפיורי 1 ,תל-אביב 65252 ,לידי מח‘ השתלמויות.
     מצ"ב המחאות כדלקמן:

  הוראת תשלום באמצעות כרטיס אשראי )לשלוח לפקס מס‹ 03-5116695(
      ניתן לשלם בכל כרטיסי האשראי. ניתן לשלם ב-4 תשלומים שווים כמפורט בעמ‘ 3.

     מספר תשלומים _______)עד 4 תשלומים(

1 .  המחאה ע"ס_________________ ש"ח, מס’ _________________בנק _________ז"פ_________________

2 .  המחאה ע"ס_________________ ש"ח, מס’ _________________בנק _________ז"פ_________________

3 .  המחאה ע"ס_________________ ש"ח, מס’ _________________בנק _________ז"פ_________________

4 .  המחאה ע"ס_________________ ש"ח, מס’ _________________בנק _________ז"פ_________________

יש לשלוח טופס הרשמה
נפרד לכל משתתף.

נהלי הרשמה מסודרים, ניתן למצוא באתר 
 www.icpas.org.il:הלשכה

 דמי ההשתתפות:
₪1,120 למשתתף חבר לשכה

₪2,240 למשתתף לא חבר לשכה
₪840 למשתתף חבר צעיר )4 שנות החברות 

הראשונות בלשכה %25 הנחה(




