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 ,יקרים וחברים חברות

 

 

 מע"מהלימודים של המכון להשתלמויות ולימודי תעודה, מוצע בזאת לחברים קורס לימודי תעודה בנושא "   במסגרת תוכנית

כמהלך נוסף של הלשכה, במטרה להרחיב את תחומי העיסוק של החברים תוך התמקצעות בנושא  ,"ההלכה והמעשה –

 ספציפי זה. 
 

 

,  ויתקיים על פי הלו"ז המצויין בתוכנית, בבית הלשכה, אודיטוריום תמר,  17:00, בשעה 22.1.20הקורס יפתח ביום ד', 

 אביב )יש לשים לב ללוח הזמנים המצ"ב(.-תל 1רח' מונטפיורי 

 

 מפגשים. 9מפגשים לפחות מתוך  7-למסיימי הקורס תוענק תעודת גמר, כפוף להשתתפות ב

 

 בקורס יחולק חומר מקצועי רב.

 

 הקורס יועבר לרואי חשבון חברי לשכה ולמשתתפים חיצוניים. 

 

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

 

 ץ להירשם לקורס מוקדם ככל האפשר )אין הרשמה טלפונית(.ולפיכך מומל מספר המקומות מוגבל

 מידע אודות הקורס מצורף בחוברת זו.

 

 ,סגנית נשיאה, יו"ר ועדת הקשר עם מע"מ –רו"ח, עו"ד  ,פייג-ליאת נויבירטברצוני להודות למרכזת האקדמית, גב' 

על היזמה,  וגישור על הריכוז האקדמי לבוררותיו"ר משותף ראשות ועדת המיסים )לענייני מע"מ( ויו"ר משותף המרכז 

 ותרומתה הרבה לקורס.שדרוג 

 

 

 

 ,רב בכבוד

 

 MBA ח"רו, רונן-פרנקל אלינה

 לנשיאה ומשנה מקום ממלאת

 תעודה ולימודי להשתלמויות המכון ר"ויו
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 :בנושא תעודה לימודי השתלמות

 ההלכה והמעשה" -"מע"מ 

סגנית נשיאה, יו"ר ועדת הקשר עם מע"מ, יו"ר משותף ראשות ועדת    –רו"ח, עו"ד    פייג,-ליאת נויבירטגב'   ריכוז אקדמי:  
 וגישור.  לבוררותהמרכז  משותף המיסים )לענייני מע"מ( ויו"ר

 
 מטרת הקורס:

לימוד מעמיק ויסודי של סוגיות מהותיות במע"מ תוך מתן פתרונות מעשיים לסוגיות הנוגעות לפרקטיקה.  הקורס כולל  
והתעמקות של כל הנושאים שבליבת חוק מע"מ והתקנות שהותקנו מחוקו, פסיקה חדשנית, הנחיות מקצועיות של סקירה 

 הרשות, החלטות מיסוי ופרקטיקה מקובלת.
 

 מתכונת הקורס:
 שעות אקדמאיות. 36י"ס כ"א ובסה"כ  x 4מפגשים שבועיים  9

 , ת"א1בבית הלשכה, אודיטוריום תמר, רח' מונטפיורי המפגש השבועי ייערך בשעות אחה"צ, 
 )יש לשים לב ללוח הזמנים המצ"ב(.

 

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

 ים.  מפגש 9מפגשים לפחות מתוך  7-להשתתפות ב
 
 

 .להיעדרות ייחשב הנוכחות רישום אי .הלשכה נציג שבעמדת הנוכחות בדוח להירשם להקפיד בקורס המשתתף על

 
 :הרשמה

 http://www.icpas.org.il   הלשכה אתר באמצעות ולשלם להירשם ניתן לנוחותכם
 

 :הקורס פתיחת מועד
 .16:30 משעה ורישום התכנסות ,17:00 בשעה ,22.1.20ד' . יום
 

 :השתתפות דמי
 .₪ 2,520 לשכה חבר לא, ₪ 1,260 לשכה חבר

  ,בלשכה הראשונות החברות שנות 4-ב הקורס עבור תשלוםהמ %25 של בשיעור צעירים ח"לרו הנחה תינתן
 .פנסיונר/צעיר לחבר ₪ 945

 
 :ביטול דמי

 .20.1.20 לתאריך עד בכתב תתקבלנה השתתפות ביטול על הודעות
 .הקורס של הכולל מהתשלום %50 -ב החבר יחויב הקורס פתיחת למועד ועד 21.1.20 מתאריך החל

 .מלא בתשלום החבר יחויב הקורס פתיחת מועד לאחר
 

 .בהפסקה יוגש כיבוד

 חניה:
₪ לכל הערב )החל  15בלבד במחיר  (Pink Park)בהגיעך לקורס תוכל/י ליהנות מחניה דרך האפליקציה פינק פארק 

, ת"א.  14(. יש להוריד את האפליקציה, להירשם ולהזמין חנייה מראש בחניון פסגות בכתובת: אחד העם 16:00מהשעה 
₪ )כניסה   15ואילך הינה    15:00עלות הכניסה לחניון מהשעה    –   18בנוסף, ניתן לחנות בחניון סנטרל פארק ברח' מוהליבר  

 חד פעמית(. 

 

http://www.icpas.org.il/
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ות מרצי הקורסאוד  
 

 נשיאת הלשכה -איריס שטרק, רו"ח 

ומכהנת כחברת מועצת רואי   2018החל מספטמבר  – מכהנת כנשיאת לשכת רואי חשבון 
חשבון. מייסדת ושותפה מנהלת של פירמת "שטרק את שטרק" רואי חשבון, עוסקת בביקורת 

הבינלאומית  (IIA)ים דוחות כספיים, ביקורת פנימית, כולל הסמכה מלשכת המבקרים הפנימי
. מתמחה במיסוי מקומי ומיסוי בינלאומי,  (QAR)בהבטחת איכות מערך הביקורת הפנימית 

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 

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

 

 ח "רו, אלינה פרנקל רונן

 
,  לים" ר פורום מנכ" ר המכון להשתלמויות ולימודי תעודה ויו" ממלאת מקום ומשנה לנשיאה ויו

וכן כדירקטורית חיצונית של חברת , מנהלי הכספים והחשבים של לשכת רואי חשבון בישראל
 . מ ואיידיבי פיתוח" טמפו משקאות בע

 
דירקטורית חיצונית  , מ" ר הדירקטוריון של נמל חיפה בע" פרנקל רונן כיו' בעבר שימשה גב

מ וכנציגת ציבור  " ושל מיקרומדיק טכנולוגיות בע, מ" טאו תשואות בע, מ" באלביט הדמיה בע
פרנקל רונן כיהנה כמנהלת הכספים ' גב(. שות החשמלר)ברשות לשירותים ציבוריים חשמל 

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

. אביב-ניברסיטת תלבמנהל עסקים מאו(  MBA)בחשבונאות וכלכלה ותואר שני  (  MBA)פרנקל רונן בעלת תואר ראשון  '  גב
 (.ח" רו)פרנקל רונן הינה רואת חשבון ' גב

 

 
 פייג, רו"ח, עו"ד-ליאת נויבירט

 
 )לענייני מע"מ(ר ועדת הקשר עם מע"מ, יו"ר משותף ראשות ועדת המיסים  " סגנית נשיאה, יו

 . וגישור לבוררותויו"ר משותף המרכז 

מכהנת כסגנית נשיאת לשכת רואי חשבון בישראל, כחברת מועצת רואי חשבון וכחברת ועדת 

ביקורת במוסדות ללא כוונת רווח, וכן, כיו"ר ועדת הקשר עם מע"מ, כיו"ר משותף ראשות 

וגישור בלשכת רואי החשבון  לבוררותועדת המיסים )לענייני מע"מ( וכיו"ר משותף במרכז 

 בישראל.

חום מע"מ במשרד גולדפרב זליגמן ושות'. בעלת ניסיון משמעותי בתחום  שותפה וראש ת

בעבר שימשה  .שנה 18של  המס עם התמחות ייחודית בתחומי המס העקיף ומס ערך מוסף

בעלת  מרצה בקורסים וימי עיון ומפרסמת מאמרים בנושאי מס. BIG  4. –כמנהלת מחלקת מיסים עקיפים באחד מה 

 ואר ראשון במנהל עסקים התמחות בחשבונאות.תואר ראשון במשפטים ות
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 רמי אריה, עו"ד ורו"ח

 רמי אריה רו"ח עו"ד 

בעלים ומייסד של משרד רמי אריה ושות', עורכי דין, רואי חשבון יועצי מס ופעיל בתחום דיני המס  

 . 1981משנת 

ספרים מקצועיים ומאמרים  חבר צוות התגובות של פורום המיסים של לשכת עורכי הדין בישראל. חיבר  

רבים בתחום המיסוי, בעל חברת מיסים ועסקים בע"מ המפעילה אתר מקצועי ועוסקת במתן חוות דעת  

 כלכליות, הערכות שווי, גישורים ובוררויות. 

 

 

 אסף בהר, רו"ח ועו"ד

  12קנה ושות'. אסף בעל ניסיון של  מנהל תחום מיסים עקיפים במשרד רואי החשבון פאהן

   .שנים בתחום המסים ובפרט המיסים העקיפים

 

 

 

 

 אבי ביבי, רו"ח, שותף

. טרם הצטרפותו לפירמה  2003ישראל החל משנת  EY-שותף ומנהל מחלקת מיסים עקיפים ב

מילא במשך כשלוש עשרה שנה מספר תפקידים בכירים באגף המכס והמע"מ במשרד האוצר,  
שנים  16, כיהן כראש תחום ביקורת החשבונות באזור ת"א. שימש כמרצה במשך ביניהם

,  (LLM). בעל תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות, ותואר שני, מוסמך במשפטים באקדמיה

 אוניברסיטת בר אילן.

 

 

 , רו"ח גל גרינברג

 .KPMGבסומך חייקין   שותף, מנהל מחלקת מיסים עקיפים

סומך  ב במחלקת מיסוי ישראלי וכמנהל מחלקת מיסים עקיפים כשותף( 2017גרינברג החל )
   KPMG.חייקין 

, מתוכן בארבע השנים האחרונות כיהן כמנהל שנים( 14) ברשות המיסים גרינברג צמח
במסגרת תפקידו ברשות המיסים, ליווה    המחלקה המקצועית של מע"מ בהנהלת רשות המיסים.

הנחיות מקצועיות והוראות  ום של החלטות מיסוי, תיקים בבתי משפט, עסק בכתיבה ופרס
ביצע סנכרון מקצועי בין החטיבות והאגפים  ו פרשנות, השתתף בוועדות שונות בכנסת ישראל

תואר ראשון בעל תואר ראשון ושני במשפטים ו. באקדמיהגל משמש כמרצה בתחום המיסים העקיפים . השונים ברשות
 .במנהל עסקים, התמחות בחשבונאות

  של מרחב ת"א בלשכת רו"ח.עם מע"מ יו"ר ועדת הקשר גל 
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 , רו"ח,שלמה הררי

מנהל משרד רואה חשבון, מומחה בכל תחומי המס השונים. מס הכנסה, מס ערך מוסף, מיסוי מקרקעין  

וביטוח לאומי. בעברו אחראי מיסים בקבוצת בזק, מנג'ר במשרד רואי חשבון סומך חייקין במחלקת  

המסים, מנג'ר במחלקת המסים בזיו האפט, מנהל תחום המס בחברת חשבים, מתמחה וסניור במשרד  

 פריידקס ושות' בתחום הביקורת. 

 

 

 

 

 שלומי ואקנין, רו"ח, עו"ד שותף

יו"ר ועדת מע"מ בלשכת עורכי הדין, בוגר הפקולטות למשפטים  ולמנהל עסקים וחשבונאות 

. שימש כמפקח ארצי במחלקה 2008במכללה למנהל. בעל רישיון עריכת דין החל משנת 

 .חה במע"מהמקצועית של מע"מ, בהנהלת רשות המסים. מתמ

 

 

 

 

  ירון טיקוצקי, רו"ח )עו"ד(

   עומד בראש משרד דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, גרוס ושות', עורכי דין ונוטריון שאותו הקים. 

שימש בעבר כיו"ר משותף של   טיקוצקי .שנה( 25שנה( ועו"ד ) 20יוצא הפרקליטות הפיסקלית, רו"ח )

ועדת מיסים של ועד מחוז חיפה בלשכת עורכי הדין ומשמש כיום כיו"ר ועדת מיסים של ועד מחוז תל  

 ותואר שני במשפטים.   אביב בלשכת עורכי הדין. בעל תואר ראשון במשפטים ובחשבונאות )בהצטיינות(

 

 

 

 

 סיימון יניב, עו"ד ורו"ח

פרקליטות מחוז ת"א )מיסוי וכלכלה( בעבירות מיסים והלבנת יוצא רשות המיסים, התמחה ב

 הון וכיום בעל משרד עצמאי המתמחה במיסים בפן האזרחי והפלילי. 
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 טלי עזריאל, עו"ד )רו"ח(

שותפה במחלקת המיסים של משרד עורכי הדין הרצוג פוקס ונאמן. לטלי מומחיות וניסיון  

שנים. לפני שהצטרפה למחלקת המיסים של הרצוג פוקס   13-בתחום המע"מ של למעלה מ

נאמן, שימשה טלי כמנהלת תחום במחלקה המקצועית של המע"מ ברשות המיסים בישראל. 

חשובות בתחום המע"מ, נטלה חלק בקביעת מדיניות   במסגרת תפקיד זה, הובילה רפורמות

 ופרסום של חוזרים מקצועיים והחלטות מס מקדמיות, ייצגה את רשות המיסים בישיבות  

 וייעצה לעובדי רשות המיסים ולמנהליה.  E-commerce-בתחום הכלכלה הדיגיטלית וה  OECD-ה

 

 

 

 רו"ח ניסים פחימה, 

 Deloitteשותף, מנהל קבוצת מיסים עקיפים 

השנים האחרונות, ברשות המיסים. בתפקידו האחרון    11-, ניסים עבד בDeloitte-לפני עבודתו ב

כיהן כמנהל תחום מחלקה מקצועית מע"מ וכן כמאמן ארצי, אחראי על המתמחים באגף, למשך 

 תקופה של חמש שנים.

במסגרת תפקידו, ניסים היה אחראי על כתיבת הוראות פרשנות, הנחיות מקצועיות, החלטות  

 רולינג והסדרי מיסוי בהסכם. כמו כן, הדריך בקורסי הרשות בנושא מע"מ . -מיסוי, פרה

 ניסים משמש כמרצה לחוק מס ערך מוסף באקדמיה ובלשכת רואי החשבון.

 

 

 
 BDOשותף, מיסוי תאגידים, , עו"ד רו"חגיא רשטיק, 

 
. בעל ניסיון נרחב במיסוי הכולל בין השאר תכנוני מס בישראל BDO -מיסים בשותף באשכול ה

ובחו"ל, דיוני מס עם רשויות המס המקומיות וכן דיוני מס עם המחלקות המקצועיות של רשויות 

ולאחר מכן עבד מספר שנים במשרד עו"ד אבי   מיסיםהמס הישראליות. החל את דרכו ברשות ה

במשרד רו"ח בינוני, שם היה שותף ומנהל  מיסיםאלתר ושות'. לאחר מכן הקים גיא מחלקת 

. פעיל  באקדמיה. כמו כן, משמש גיא כמרצה ותיק בתחום המיסוי 2015המחלקה עד לשנת 

יו"ר ועדת השתלמויות בלשכת רואי חשבון ובתפקידו האחרון שימש כחבר ועד מרחב תל אביב ו

 במרחב. מפרסם לעיתים קרובות מאמרים בעיתונות המקצועית ובעיתונות הכללית.

 . בעל תואר ראשון במשפטים ובראיית חשבון 
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 שאול בן אמוץ, שותף מסים

 

 .רואה חשבון, בוגר אוניברסיטת תל אביב בחוג לחשבונאות והחוג לכלכלה שאולי בן אמוץ,

 .2001ישראל, קסלמן וקסלמן החל משנת  PWC שותף ב

 .שותף מס וראש תחום הנדל"ן בפירמה

 

 .עוסק בפרקטיקה בהיבטים מגוונים של מיסוי פעילות ועסקאות בתחום המקרקעין 

 .האקדמיהבעבר נמנה על הסגל האקדמי של 

 
 

 
 
 

 נטע סבח 
 

 שנים את משרד מכס ומע"מ ירושלים.    4.5מנהלת משרד מע"מ פתח תקוה, לפני כן ניהלה 
שנה, במחלקת גביה ואכיפה במע"מ אשדוד,  25התחילה את דרכה ברשות המיסים לפני 

ומשם עברה לתפקיד מבקרת חשבונות, רכזת ומנהלת תחום במע"מ רמלה, ועברה לתפקיד  
 ד לקבלת תפקיד מנהלת משרד אזורי.ע 1סגנית ממונה אזורית במע"מ ת"א 

 בעלת תואר ראשון במדעי החברה ותואר שני במדיניות ציבורית. 
  בוגרת מחזור א' של תכנית העמיתים לסגל הבכיר במדרשה הלאומית למנהיגות ממשל וניהול. 

 בוגרת הכשרה לדירקטורים ונושאי משרה בכירים בתאגידים. 
 ני ברשות המיסים.נמצאת בהכשרת מנהלות לאימון פנים ארגו

   חברה בצוות ניהול תכנית אופק.
 חברה בוועדת ההיגוי העוסקת בהקמת המשרד המאוחד החדש ברשות המיסים.

 

 

 

 אריאל אקוע, רו"ח 

מנהל תחום במחלקה המקצועית במע"מ, במסגרת תפקידו עוסק בכתיבת הוראות פרשנות 

סחר חופשי באילת, ליווי מקצועי של משרדי והחלטות מיסוי, סיווג ורישום עוסקים, חוק אזור 

סים  ימע"מ הפזורים ברחבי הארץ, חבר בוועדות מקצועיות העוסקות במדיניות רשות המ

 והצעות לתיקוני חקיקה. 

 בעל תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה ותואר ראשון ושני במשפטים. 
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 דוד שילון, רו"ח

 .בהנהלת רשות המיסיםומנהל אגף א'   מנהל המחלקה המקצועית

ולפני  2שנה ברשות המיסים. בתחילת דרכו עבד במשרד האזורי מע"מ ת"א  30ותק של מעל 

 שנים הצטרף למחלקה המקצועית.   10-כ

במסגרת תפקידו, מייעץ למנהל רשות המיסים בנוגע להתוויית המדיניות בכל הקשור למיסים 

לפרסומים של חוזרים מקצועיים, הוראות פרשנות, עמדות  ואחראי   עקיפים, לתיקוני חקיקה,

 .חייבות בדיווח ותמצית החלטות מיסוי

 חבר בוועדות מקצועיות שונות בכל הנוגע להתוויית מדיניות ותיקוני חקיקה בתחום המע"מ.
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 "ההלכה והמעשה –מס ערך מוסף  ": הקורס תוכנית

סגנית נשיאה, יו"ר ועדת הקשר עם מע"מ, יו"ר משותף ראשות ועדת  -רו"ח, עו"ד  פייג,-נויבירטליאת גב'  :אקדמי ריכוז
 וגישור.  לבוררותמע"מ( ויו"ר משותף המרכז לענייני המיסים )

 

 

 מועד נושא שם המרצה* מפגש

1 

 נשיאת - ח" רו, שטרק איריס' גב
 הלשכה

מ"מ  -רו"ח אלינה פרנקל רונן, גב' 
ומשנה לנשיאה ויו"ר המכון 
 להשתלמויות ולימודי תעודה

  -, רו"ח, עו"ד פייג-ליאת נויבירטגב' 
סגנית נשיאה,  יו"ר ועדת הקשר עם 

יו"ר משותף ראשות ועדת  , מע"מ
ויו"ר משותף מע"מ( לענייני המיסים )

 המרכז לבוררות וגישור 

 
 פתיחה ודברי ברכות

 
 
 

 
22.1.20 

 'ד יום
17:00-17:15 

 

יו"ר   –, רו"ח, )משפטן( גל גרינברגמר 
ועדת הקשר עם מע"מ במרחב ת"א, 

לשעבר מנהל המח' המקצועית של 
 מע"מ ברשות המיסים

 

 

 עקרונות חוק מע"מ ומקורות החיוב –מבוא 

 בחינת הגדרות עיקריות •

 הבחנה בין מכר לשירות •

 סוגיות בשימוש לצורך עצמי •

 חייבים במע"מאירועים שאינם  •

 
17:15-18:30 

 

 :רשות המיסים תנציג
 ממונה אזורי פ"ת -נטע סבח גב' 

 

דיווחים ואישורים  – סוגיות ברישום עוסקים
 מיוחדים

 אימתי נחשב עוסק ל"עסק חדש" – 52סעיף  •

 איחוד עוסקים  •

 ג( 52פעילות בלתי חוקית ) •

 20החלת סעיף  •

 רישום באמצעות נציג )תושבי חוץ( •

 תעשה מול המשרד האזוריעשה  ואל  •

 
18:45-20:00 

2 

 
 , רו"ח אבי ביבימר 

 
 
 

 
עוסקים, מלכ"רים, מוסדות כספיים ומה 

 שביניהם

 הקריטריונים לסיווג החייבים במס •

 ההלכה הפסוקה –שינוי סיווג   •

 פעילות מעורבת  •

 פיצול סיווג  •

 עסקאות חייבות דיווח  •

 דיווח מקוון  •
 

 
29.1.20 

 ד' יום
 17:00-18:15 

 רו"ח שאולי בן אמוץ,מר 
 
 

 עסקת אקראי במקרקעין

 החבות במס בעסקאות אקראי •

 קביעת מחיר העסקה •

 מהי?  –"דירת מגורים"  •

 א 43סעיף  –הזכאות לניכוי המס  •

 מלכודות מס ותכנוני מס •

 
18:30-19:45 
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3 

 

 , רו"חאסף בהרמר 
 
 
 
 

 

 מחיר העסקה במקרים מיוחדים

 לחוק  10-ו 7ס'  חישוב המחיר לפי  •

 אין -עסקאות טרייד •

 עסקאות מיוחדות  •

 תמיכות •

 תרומות ומתנות •

 הוצאות עבור צד ג'  •

 
5.2.20 

 ד' יום
17:00-18:15 

 
 , רו"חניסים פחימהמר 

 
 
 

 

 עסקאות מימון

 הלוואות לחברות קשורות/לא קשורות •

 הלוואות בעלים לחברה נשלטת )יחיד/מלכ"ר( •

 ריבית בדיור מוגן  •

 ן-הריבית, ומועד הוצאת חחישוב  •

 הלוואות לעובדים  •

 שטרי הון  •

 לחוק( 12מחילת חובות )ס'  •

 רכישה עצמית של מניות •

 מתן הלוואות על ידי מלכ"ר •

 מימון עסקת מניות באמצעות הלוואה •

 
18:30-19:45 

4 

 
 , רו"ח, עו"דרמי אריהמר 

 

 
 סוגיות בניכוי מס תשומות

החזר  תנאים לקיזוז תשומות, עסקה חייבת  •
 הוצאות עבור צד ג' 

 שימוש זמני בתשומות •

 הארכות מועד •

 שינוי יעוד  •

הוצאות רכב, ליסינג  –תשומות מעורבות  •
מימוני, ליסינג תפעולי, כנסים והשתלמויות  

 וכו'

 הטבות לעובדים •

 עסקאות עתידיות •

 ניכוי הוצאות בחברות החזקה וקרנות השקעה •
 

 
12.2.20 

 יום ד'
17:00-18:15 

 "ח רו, הררי שלמה מר
 

פטורות וחוק אזור סחר חופשי עסקאות 
 )אס"ח(

 השכרה למגורים •

 דירות נופש  •

 עסקאות של עוסק פטור •

 נכסים שלא נוכר מס תשומות •

 ( לחוק 4)31סעיף  •

 לחוק  41סעיף  •

 חוק אס"ח אילת •
 
 

 
18:30-19:45 
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5 

 
  -, רו"ח, עו"ד פייג-ליאת נויבירטגב' 

סגנית נשיאה,  יו"ר ועדת הקשר עם 
יו"ר משותף ראשות ועדת  , מע"מ

ויו"ר משותף מע"מ( לענייני המיסים )
   המרכז לבוררות וגישור

 
 

 
 עסקאות במישור הבינלאומי ומס אפס

 יצוא טובין, יבוא לצורך יצוא •

 יצוא שירותים ונכסים בלתי מוחשיים  •

 מיהו "תושב חוץ"  •

גבולות   –לתושב ישראל שירות הניתן בפועל  •
הסייג. "מבחני הנהנה" ומבחני "מקבל 

 השירות"

ייצור   –פעילות מעורבת בישראל ובחו"ל  •
ומכירה מחוץ לישראל, חברות שיווק והפצה  

 וכו'. 

 יבוא שירותים ונכסים בלתי מוחשיים  •

 כפל מיסוי בהחזרי עמלות  •
 

 
26.2.20 

 יום ד'
17:00-18:15 

 
 :סיםינציג רשות המ

מנהל תחום   -אריאל אקוע מר 
 מע"מ  –מקצועית 

 
 
 

 
 עסקאות במישור הבינלאומי

 עסקאות באינטרנט  •

 טלית"י "כלכלה דיג 4/2016חוזר  •

 פסיקה עדכנית ועמדת הרשות •

 חובת רישום לצורכי מע"מ •

   OECD-ישראל וה •

 
18:30-19:45 

6 

 
 , רו"ח ועו"דירון טיקוצקימר 

 
 

 
 עסקאות במקרקעין

 במקרקעין"? מיהו "עוסק  •

 סקירת פסיקה עדכנית  •

 )ב(5דירות מגורים סעיף  •

 החלטות מיסוי •

 
4.3.20 
 יום ד'

17:00-18:15 

 
 , רו"ח, עו"דשלומי ואקניןמר 

 
 
 

 

 עסקאות קומבינציה •

 קבוצות רכישה •

 פינוי בינוי  •

 38תמ"א  •

 תכנוני מס •

 
18:30-19:45 

7 

 
 , רו"ח, עו"דטלי עזריאלגב' 

 
 

 
 פעילות בשוק ההון

 סיווג כעוסק או כמוסד כספי  •

 פעילות בנוסטרו  •

 )ב( לחוק מע"מ19סעיף  •

 סיקה עדכנית והחלטות מיסוי פ •

 
18.3.20 

 יום ד'
17:00-18:15 
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 . פתיחת הקורס מותנית במספר מינימלי של נרשמים. יתכנו שינויים בשמות המרצים או בסדר הופעתם* 
 

 

 

 

 

  

 

 
 רו"ח, עו"ד גיא רשטיק,מר 

 
 
 

 
מיסוי באמצעי תשלום מבוזרים )מטבעות  

 וירטואלים( 
 סיווג הפעילות

 מ " רישום ודיווח לצורכי מע
 

 
18:30-19:45 

8 

 
 , רו"ח, עו"ד ארז שגיבמר 

 

 
 חשבוניות פיקטיביות

 חשבונית פיקטיבית בראי הפסיקה •

 חזקת אי קבילות פנקסים ופסילת ספרים •

 
25.3.20 

 יום ד'
17:00-18:15 

 
 רו"ח, עו"ד ,סיימון יניב מר
 

 
 מוסד הכופר והליכי גילוי מרצון , הליכים פליליים 

 
18:30-19:45 

 

9 

 
 :נציג רשות המיסים

 מנהל אגף א' מקצועית - דוד שילוןמר 

 
 מיסוי וסוגיות נבחרות סקירת מבחר החלטות

   2020מגמות וחידושים בשנת 
 

 בין היתר: סוכני נסיעות, טיפים למלצרים,  
 AIRBNB-עסקאות של השכרה קצרת מועד ו

 

 
1.4.20 
 יום ד'

17:00-17:45 

 
רו"ח, נשיאת  איריס שטרק, גב'

 הלשכה

 
 סוגיות מע"מ מיוחדות במלכ"רים

 
18:00-19:45 

 

 
  – עו"ד   רו"ח, פייג,-ליאת נויבירטגב' 

ו"ר ועדת הקשר עם י סגנית הנשיאה, 
, יו"ר משותף ראשות ועדת  מע"מ

המיסים )לענייני מע"מ( ויו"ר משותף 
 המרכז לבוררות וגישור 

 

 
הכנסה, מע"מ דברי סיכום, הקשר בין מס 

 ומיסוי מקרקעין וסוגיות נבחרות
 

 
19:00-20:00 

 20:00חלוקת תעודות החל מהשעה  
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+ 

 

 יש לשלוח טופס הרשמה נפרד לכל     

 

 אני הח"מ מבקש/ת להירשם לקורס:

 בבית הלשכה 22.1.20  – 1.4.20 "ההלכה והמעשה - "מע"מ 

 __________________   מין ז/נ : __________________  שם פרטי :שם משפחה

  :     תעודת זהות   _____________   : תואר   _____________  : מס‘ חבר

 תפקיד: _____________   מקום עבודה:____________________________________ 

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

 מיקוד:_____________ 

 טל‘ )ע(:___________________   טל‘ )ב(:__________________ טל‘ )נייד(:__________________ 

 ל: ___________________________________________ "פקס: _________________  דוא

הסיום של הקורס בדיוק  בתעודת)שם משפחה שם פרטי ותואר( ירשמו  שלהלןליבכם: הפרטים האישים  מתלתשו

 צוינו. לא יתקבלו תיקונים לאחר הנפקת התעודה.ש כפי 

 יש לשלוח טופס הרשמה נפרד לכל משתתף.

 

 (3כמפורט בעמ‘  -תשלומים שווים  4-)ניתן לשלם ב באמצעות המחאה        

  , 1למשרדי הלשכה, רח‘ מונטפיורי  באמצעות הדוארהמחאות יש לרשום לפקודת "לשכת רואי חשבון בישראל" ולשלחם 

 לידי מח‘ השתלמויות. מצ"ב המחאות כדלקמן: ,6525201אביב -תל

 

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

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

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

 פ_________________"__________ ש"ח, מס’ _________________בנק _________זס_______".  המחאה ע  4

 

( ניתן לשלם בכל כרטיסי האשראי. 03-5116695)לשלוח לפקס מס:   הוראת תשלום באמצעות כרטיס אשראי        

 תשלומים( 4.      מספר תשלומים _______)עד 3תשלומים שווים כמפורט בעמ‘  4-ניתן לשלם ב

 

 סוג הכרטיס_______________ שם בעל/ת הכרטיס___________________________________ 

 __________ ______________ז: _____________________________ מס‘ הכרטיס:"מס‘ ת

 ספרות אחרונות בגב הכרטיס(:__________   3)  תוקף הכרטיס:_____|______

 

 ______ _ חתימה: ____       כ לחיוב: ____________"סה                                                                         

 

 לכתובת ______________________________ את הקבלה יש להוציא על שם ______________ ולשלוח 

         

 לכבוד:

 לשכת רואי חשבון בישראל

 עבור המכון להשתלמויות ולימודי תעודה 

 6525201אביב -, תל1רח‘ מונטפיורי 

  03-5116695, פקס:03-5116699טל: 

 matana@icpas.org.il :או למתנה במייל

 

 ההשתתפות:דמי 

 למשתתף חבר לשכה₪  1,260

 למשתתף לא חבר לשכה ₪ 2,520

 לחבר צעיר /  פנסיונר₪  945

נהלי הרשמה מסודרים ניתן 

 www.icpas.org.ilלמצוא באתר: 
 טופס הרשמה


