
 

    

 

 

 

 
 חברות וחברים יקרים,

 המועדון הפיננסי שמח להזמינכם למפגש ייחודי בנושא:

  בתחום נדל"ן )פינוי בינוי( ומיסוי מוניציפאלי 2020האתגרים לשנת 
המפגש "א, באודיטוריום. ת 1ברחוב מונטפיורי  ,9:00-12:30בין השעות , 2020 במאי 14 ' הביום יתקיים  המפגש

 בשל מגבלת מקום. מצריך הרשמה מוקדמתך , אללא עלות ולחברים בלבד
 התכנסות וכיבוד  9:00-9:20
9:20-9:30 
                  מ"מ ומשנה לנשיאה ויו"ר פורום מנכ"לים, מנהלי כספים וחשבים ,אלינה פרנקל רונןרו"ח  :ומגיבה דברי פתיחה

 מנהלי כספים וחשביםסגנית יו"ר פורום מנכ"לים,  ,דגנית שוקרוןמרכזת מקצועית ומנחה: רו"ח 
9:30-10:30 

 .האתגרים של רשויות מקומיות בתחומי ההתחדשות העירונית בדגש על פינוי בינוי -נדל"ן  הנושא:
אין כיום ספק שאחד הפתרונות המרכזיים לבעיית הדיור בישראל הוא בביצוע פרויקטים רחבי היקף שבמסגרתם 

  באמצעות התחדשות של מתחמי דיור קיימים.יתווספו אלפי יחידות דיור במרכזי הערים וזאת 
במסגרת זאת הוקמה הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית ובערים רבות הוקמו מנהלות עירוניות להתחדשות 

בצד זה החסמים לתכנון, אישור וביצוע  עירונית שתפקידן לקדם בתחומי העיר שלהן פרויקטים להתחדשות עירונית.
ו בעינם. כך למשל, שיעור הבעלים הנדרש לביצוע פרויקט פינוי בינוי עודנו גבוה ומותיר של מתחמי פינוי בינוי נותר

מקום לסחטנות וחוסר וודאות מצד יזמים, קשיים במתן מענה לביצוע תשתיות ומוסדות חינוך וציבור שיתנו מענה 
ל פינוי בינוי ביישובי לפרויקט החדש; מימון ביצוע התשתיות העירוניות; כדאיות כלכלית לביצוע פרויקטים ש

 .הפריפריה ועוד
 ,שותף, משרד נתן מאיר ושות'איתן רוטשילדעו"ד : הדובר

10:30-10:45 
 סיפור לקוח של נציגות דיירים - פינוי בינוי הלכה למעשההנושא: 
, מ"מ ומשנה לנשיאה וחברת נציגות דיירים בפרויקט פינוי בינוי אלינה פרנקל רונן: רו"ח הדוברת
 םבגבעתיי

10:45-11:45 
 ארנונה והיטלי פיתוח הנושא: 

תשלום הארנונה הפך עם השנים לנטל משמעותי על העסקים בישראל. עסקים רבים רואים בחיוב הארנונה  – ארנונה
המתקבל כ"ראה, קדש ושלם". ראוי לבחון את חיובי הארנונה ובכלל זה לפעול להפחתתם. בהרצאה נציג כמה דרכים 

 לבחינת חיובי הארנונה ורעיונות לתקיפת החיובים במטרה להפחתתם.

הצורך למלא את המחסור התזרימי בקופות הרשויות המקומיות עובר בשנים האחרונות לכתפי בעלי  – תוחהיטלי פי
העסקים ובדרכים יצירתיות. בכדי למלא חלק מהמחזור בקופות הרשויות המקומיות החלו רשויות רבות בהטלת 

וכו'. לרוב, אין קשר בין החיוב לבין חיובים יזומים בנושא היטלי פיתוח, כלומר חיובים בהיטלי כביש, מדרכה, תיעול 
מפתיע את  ₪ולעתים אף למיליוני  ₪עבודות שאפשר שבוצעו לצד הנכס ומכל מקום החיוב שיכול להגיע למאות אלפי 

בעלי העסקים שלא יודעים כלל איך להתמודד עמו ובמיוחד מקום שהוצאה שכזו לא הובאה בחשבון בתחשיב 
 סביר על החיובים ונספק כמה כלים לבחינת החיובים וההתמודדות עמם. ההוצאות העסקי. במסגרת ההרצאה נ

 , שותף, משרד נתן מאיר ושות'ערן פייבישעו"ד  הדובר:
11:45-12:30 

 הנושא: פאנל בנושא נדל"ן 
 דגנית שוקרוןמנחה: רו"ח 

 הדוברים:
 פרנקל רונן אלינהרו"ח  
 איתן רוטשילדעו"ד 
 ערן פייבישעו"ד 

 ולכל חבר המעוניין להרחיב את ידיעותיו בנושא.  , מבקרים פנימייםחשבים , מנהלי כספים,CFOנכ"לים, המפגש מיועד למ

 רישום ישיר באתר לשכת רואי חשבון :

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

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

 בברכת חברים,

  
 

                  

 
 
 
 

  

 
 

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

 ויו"ר פורום מנכ"לים, מנהלי כספים וחשבים
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