
 

    

 

 

 

 

 
 חברות וחברים יקרים,

 
 בנושא:ייחודי  למפגשהמועדון הפיננסי שמח להזמינכם 

 

 היבטי קניין רוחני, תפעול ומיסוי :מיזוגים ורכישות
 בישראל Facebookרכישה האחרונה של דיון ב

 
 יום.תל אביב, באודיטור 1 מונטפיוריברחוב , 9:00-12:00בין השעות , 2020 בינואר 19 ,א'יתקיים ביום  המפגש

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

 
פיתחה פתרון בינה , אשר (Servicefriend)פרנד  סרוויס הישראלי אפ-רטסטהאת בחודש ספטמבר רכשה פייסבוק 

 למוקדי שירות )בוט(, לצורך השתלבותו בפרויקט המטבע הדיגיטלי שלה, קליברה.  מלאכותית
 

דים בינלאומיים רבים מבצעים עסקאות אסטרטגיות של מיזוג ורכישה בישראל. לא פעם, עסקאות אלה תאגי
המפגש יעסוק בתהליך המאתגר נתקלות במכשולים הקשורים לקניין רוחני, מיסוי, והיבטים חשבונאיים שונים. 

 , לרבות:אפ לחברת ענק גלובלית-של מכירת חברת סטרט
 ;ב הקמת החברה כדי למנוע מכשולים מיותרים בשלב האקזיטכלכליים להסדרים בשל דגשים .א
 ;מכירת חברהעסקת תפקידו של רו"ח ב .ב
 להשלמת עסקת מכירת חברה; מול רשות המסים ומול הנאמן הנדרשות עולותהפ .ג
 .ים נוספים של עסקאות בינלאומיותהיבטים פיננסי .ד
 
 קלהתכנסות וכיבוד  09:00 

 
 :ומגיבה דברי פתיחה 09:20-09:30

 מ"מ ומשנה לנשיאה ויו"ר פורום מנכ"לים, מנהלי כספים וחשבים נה פרנקל רונן,רו"ח אלי
 סגנית יו"ר פורום מנכ"לים, מנהלי כספים וחשבים מרכזת מקצועית ומנחה: רו"ח דגנית שוקרון,

 : דוברים 09:30-10:20
 הרצוג פוקס נאמן, טק-ושותף הי ראש מחלקת מחירי ההעברהצבי, -איל ברעו"ד )כלכלן( 

 (Servicefriendמר דויד סיידון )פייסבוק, לשעבר 
 לפייסבוק: היבטים רלבנטיים לרואי חשבוןחברה ממכירת  נקודות למחשבה ומסקנות

 fresh.fund ,ארז אגמוןמר : דובר 10:20-10:40
 ?Servicefriend -? האם היינו משקיעים בdeal flow-כיצד בוחנת קרן הון סיכון את ה

 רשות החדשנות )לשעבר המדען הראשי( תפעול ותמיכותסמנכ"ל , אבירם ז'ולטימר : דובר 10:40-11:10
 M&Aכללי רשות החדשנות, העברה של קניין רוחני במסגרת הליכי 

 אתגרים והזדמנויות – מיזוגים ורכישות :פאנל 11:10-12:00
 דגנית שוקרון רו"חמנחה: 

מר , ארז אגמון מר, ז'ולטיאבירם  מר, צבי-בר איל עו"ד )כלכלן(, אלינה פרנקל רונן רו"ח דוברים:
 דויד סיידון

 
וניין להרחיב את ידיעותיו חשבים, מבקרים פנימיים ולכל חבר המע , מנהלי כספים,המפגש מיועד למנכ"לים

 בנושא.
 :ישום ישיר באתר לשכת רואי חשבוןר

 יש כל אירועי המועדוןל ,לגלול מטה  ננסי המועדון הפי  מועדונים והטבות  שכת רואי חשבון לדף הביתכניסה לאתר ל
 .icpas.org-bracha@fc :ברכה יאסיל פניה בדואר אלקטרוני רוע או באמצעותיכנס עם מספר ת.ז. בטרם נרשמים לאילה

 
 

 בברכת חברים,
    
 
 
 
 

  
 
 
 

 MBA, רו"ח, רונן-אלינה פרנקל
 משנה לנשיאהממלאת מקום ו

 יו"ר פורום מנכ"לים, מנהלי כספים וחשבים
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