
 

 

 

 אולמי שלוה, ירושלים | 16:30-20:00 - 23.3.2020 -' ביום |  שיטת רגלפפרוקים ו

 מטרת ערב העיון : ❖

רו"ח מתמנים ונלווים פעמים רבות לעו"ד בשלבי הפרוק השונים. פעמים רו"ח עצמו משמש כבעל תפקיד וקיבל 
מינוי מבית המשפט ומהכונס. גם בתהליך העבודה השוטף אנו נתקלים לא אחת בלקוחות, אשר מוצאים עצמם 

אלה חובות לרשויות המס או רשות ממשלתית אחרת ובין שאלה חובות בין ש –מתמודדים עם חובות גדולים 
לנושים אחרים, מה ההשלכות של הליך פשיטת רגל? מהן המגבלות המוטלות על יחיד שנכנס להליך זה? מה 

 עובר על החייב בתהליך של כינוס הנכסים? 
וזאת עם כניסתו לתוקף של יצאה לדרך המהפכה בנושא חדלות פירעון ושיקום כלכלי,  9/2019בחודש  

המציג מחלקת חקירות חדשה מטעם הכנ"ר מחד אך  ,2018-התשע"ח חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי,
 שנים מאידך. 4מגביל את תהליך השיקום לתקופה של 

ה מהו פרוק מרצון ופרוק ע"פ צו, השלכות החוק החדש, סוגיות בערב עיון חשוב ומורכב זה, נסקור בקצר 
תשלומים, תביעות, ודיני קדימה וסוגיות מס בפרוק וכן נסקור בקצרה הבדל בין פרוק חברה לבין פשיטת רגל של 

 .16:00שימו לב כי יום העיון עמוס. נבקש לבוא במועד ולהקדים ולהתארגן כבר בשעה  עצמאי.

 הנקוב. מומלץ לבוא רבע שעה קודם. יום העיון עמוס. נבקש לבוא במועדשימו לב כי 

 
   מנחה: ❖

 יו"ר ועדת השתלמויות -, רו"ח אביגיל שקוביצקיגב'  

 לוח זמנים:      ❖

 מושב א: הליכי פרוק ופרוקים מיוחדים    16:30
 

 עו"ד ,יגאל וינשטייןמר  מרצה:  
 

ופרקטיקה של  פרוק מרצון ופרוק בצו בית משפט. החוק החדש, דין השוואתי למצב המשפטי הישן מול החדש •
   החדשניהול תיקים תחת החוק 

 משמעויות כניסת יחיד להליך פשיטת רגל, ההבדלים בהשלכות בין יחידים לתאגידים •
 ככל שיותיר הזמן –הדגשים לעניין פרוק מלכ"רים  •

 
 הפסקה   03:71
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 מושב ב: האתגרים והמשימות של רו"ח בשלבים השונים של הליכי פרוק וחדלות פירעון   18:30

 רו"ח ,ברזיליבועז מר  מרצים:  
 מ"מ יו"ר הוועדה להתייחסות לחוקים כלכליים ומשקיים עו"ד ורו"ח, ,שלמה נסמר    

 לחוק מע"מ 30לפקודת מס הכנסה, סעיף  93סעיף ומע"מ אגב פרוק, קיזוזים,  סוגיות מיסוי •

חובות מס, חובות לרשויות תביעות ספקים דין קדימה, סוגיות התיישנות,  - , והיבטים שונים בייצוגהסדרים •

 מדינה אחרות, חובות לתאגידים בנקאיים וסדרי הנשייה. 

 כבעל תפקיד, סמכויות ואחריות. שכר טרחה בעלי תפקידים מינוי רו"ח •

תקופת דמדומים, אבחון  -עובר למועד חדלות פירעון  - תפקידי רואי החשבון בהליכים ולפניהם הליכי הבראה •

עובר למועד חדלות פירעון  - דוחות כספיים, היבטי חשבונאות וביקורת-ופעולות נדרשות אחריות רואה החשבון 

נכסים מכבידים וכו' ניהול כספי כבעלי תפקיד דוחות כספיים  -כבעלי תפקיד סוגיות מיוחדות  -ניהול והפעלה 

 .בתקופת ההליך, בתום ההליך

 
 תביעת עובדים מושב ג:    19:30

 עו"ד ,רחל סובלגב'  מרצים:  
 

 .וסוגיות נבחרות והתייחסות לחוק החדשתביעות עובדים  •

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 מרחב ירושלים | רישום טופס

 פרוקים ופשיטת רגל
  | באולמי שלוה, ירושלים 16:30-20:00 - 23.3.2020 –' ביום  

 
 לא תתאפשר הרשמה במקום|  משתתף לכל הרשמה טופס לשלוח נא, אחד ממשתתף יותר ויש במידה

 
 matana@icpas.org.il  :המייל לכתובת סרוק או 03-5116695 לפקס לשלוח ניתן ההרשמה טופס את

 
 העלות הינה עבור יום עיון בודד. – עלות )*(

 ח"ש 80   לשכה חבר
 ח"ש 120   לשכה חבר אינו

 
 כיבוד כולל המחיר

 לכן קודם פורסם אם גם, החדש המחיר יחויב השינוי שמיום הרי, ההשתתפות דמי שינוי על ויוחלט במידה (*)
 .הקודם המחיר בחוזר

 
 ,החברים לב לתשומת

 .מוגבל( המקומות' )מס באולם המקומות למספר בהתאם תיסגר ההרשמה -
 .המחאה/  אשראי כרטיס באמצעות יתבצע העיון לערב התשלום -
 .אשראי( בכרטיס )למעט פקס באמצעות הרשמה או/ו טלפונית הרשמה תתאפשר לא -
 .במייל או בפקס ולשולחו ההרשמה טופס את למלא מתבקשים, להירשם המעוניינים חברים -
 .המפגש קיום לפני שעות 48 עד בכתב תתקבלנה, השתתפות ביטול על הודעות -
 יחוייבו מיידית. אשראיהמחאות דחויות, כרטיסי  תתקבלנההתשלום במזומן בלבד, לא  -
 נים, פנקסי תלושי הרשמה ניתן לרכוש במשרדי הלשכהילמעוני -

 
 אישיים פרטים

 נ/ז מין_________________  פרטי שם__________________  משפחה שם
 ________________________________________ זהות תעודת____________  תואר____________  חבר' מס

 ___________________: __________________________עבודה מקום: ________________________ תפקיד
 ______:______מיקוד: _____________ עיר.: ______ ד.ת': _______ מס': ____________________ רח: כתובת

 _____: _____________________)נייד(' טל: _________________ )ב(' טל: _____________________ )ע( 'טל
 _____________________________________: _____________ל"דוא': _________________________ פקס

 
 
 מיידי חיוב|  האשראי כרטיסי בכל לשלם ניתן|  אשראי כרטיס באמצעות תשלום הוראת 

 ________________________________________: ____הכרטיס ת/בעל שם: _________________ הכרטיס סוג
 ______ (הכרטיס בגב אחרונות ספרות 3) CVV___________  _________ ______________________:הכרטיס' מס
 ________________: הכרטיס תוקף________ __________.: ___________ז.ת' מס

 _______________________ לתשלום כ"סה    


