
 
 
 

 
  



2 
 

 
 

 חברות וחברים יקרים,
 
 

במסגרת תוכנית הלימודים של המכון להשתלמויות ולימודי תעודה, מוצע בזאת לחברים המפגש 
, כמהלך נוסף של הלשכה, במטרה להרחיב את תחומי העיסוק  "ביקורת ברשויות המקומיות"השנתי  

 של החברים תוך התמקצעות בנושא ספציפי זה. 
   

מפגש שנתי של רואי חשבון מבקרים ברשויות מקומיות, לקראת ביקורת הדוחות  מטרת המפגש: 
. במפגש יינתנו תמצית השינויים והעדכונים הרלוונטיים לביקורת ברשויות  2019הכספיים לשנת 

 . 2019בכנס זה, יחולק הספר הירוק לשנת הביקורת  .  2019המקומיות לשנת  

 
ישראל, באודיטוריום  - , במוזיאון ארץ 9:30 –  13:45, בין השעות 25.2.20המפגש יתקיים ביום ג', 

 אביב, ת"א. - , רמת 2קלאצ'קין, רח' חיים לבנון  
 

 מצורפת תוכנית המפגש. 
 

המפגש יתקיים בשיתוף עם אגף בכיר לביקורת ברשויות מקומיות במשרד הפנים, ונועד לרואי  
ועד יום העיון, גם לאותם רואי חשבון  חשבון אשר רשומים במאגר של האגף לביקורת. בנוסף, נ

 אשר ברצונם ללמוד ולהתמקצע בנושא זה. 
 המפגש מיועד גם לעובדים במשרדי רואי החשבון. 

 

כי אין בהשתתפות במפגש זה משום התחייבות של משרד הפנים להעסקת משרד רו"ח זה   יצויין 
 או אחר. 

 
מספר המקומות מוגבל ולפיכך מומלץ להירשם ליום העיון מוקדם ככל האפשר )אין הרשמה  

 טלפונית(.
 

בשמנו ובשם לשכת רואי חשבון, ברצוננו להודות למנהלת אגף בכיר לביקורת והממונה על  
ולעובדי אגף בכיר לביקורת, על שיתוף הפעולה הפורה    עפרה ברכהת במשרד הפנים, גב'  החשבונו

 והמשך פרוייקט הביקורת ברשויות המקומיות הגדול מסוגו בישראל.
 
 

 
 בכבוד רב,

 

 רו"ח, איריס שטרק

 נשיאת הלשכה 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 MBA, רו"ח  רונן - אלינה פרנקל 

 ממלאת מקום ומשנה לנשיאה
 ויו"ר המכון להשתלמויות ולימודי תעודה 
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 המפגש השנתי: 
 

 25.2.20  - "ביקורת ברשויות המקומיות"  
 

 תכנית המפגש: 
 

 המועד  הנושא  שם המרצה* 

 
 

 התכנסות ורישום 
 

9:30-10:00 

 
 מבקר המדינה   -  , רו"חמתניהו אנגלמן מר

 מנכ"ל משרד הפנים - מרדכי כהן  מר 

 נשיאת הלשכה   -, רו"ח איריס שטרקגב' 

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

 ולימודי תעודה  

מנהלת אגף בכיר לביקורת  - עפרה ברכהגב' 
ברשויות המקומיות והממונה על החשבונות,  

 משרד הפנים 

 
 דברי פתיחה 

 
10:00-10:30 

 

 

מנהלת אגף בכיר לביקורת  - עפרה ברכהגב' 
ברשויות המקומיות והממונה על החשבונות,  

 משרד הפנים

אפקטיביות הביקורת  
 בשלטון המקומי

10:30-11:00 

חברת הוועד   -, רו"ח אורית שבתאי פרנקגב' 
 יפו -המרכזי ומבקרת עיריית תל אביב

הממשק עם מבקר הפנים  
 ברשות, כשומר סף 

11:30-11:50 

 11:50-12:10 הפסקה וכיבוד קל  

 נשיאת הלשכה -, רו"ח איריס שטרקגב' 
ממשק בין תאגיד עירוני  

 לרשויות המקומיות 
12:10-12:40 

 רו"ח  , שרה גרינברגגב' 
דגשים בביקורת לשנת  

 2019הכספים 
12:40-13:10 

 רו"ח, שמואל יערי מר 
ממשק הגבייה והנהלת 

 החשבונות ברשות המקומית 
13:10-13:45 

 
 * יתכנו שינויים בשמות המרצים או בסדר הופעתם.

 
 דמי השתתפות: 

 ו/או חבר צעיר   ₪ לחבר לשכה ו/או עובד ממשרדו של רואה חשבון   175
 ₪ למשתתף שאינו חבר לשכה   350

 
 דמי ביטול: 

מהתשלום    50%- , יחוייב החבר ב24.2.20- , החל מ23.2.20הודעות על ביטול השתתפות תתקבלנה בכתב עד  
 הכולל של המפגש. 

 

 www.icpas.org.il באמצעות אתר הלשכה בלבד: הרשמה 
 
 
 
 

 לכבוד: 

 לשכת רואי חשבון בישראל 

 עבור המכון להשתלמויות ולימודי תעודה  

http://www.icpas.org.il/
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 6525201אביב -, תל 1רח‘ מונטפיורי 

   03-5116695, פקס:03-5116699טל: 

 matana@icpas.org.il :או למתנה במייל

 

 

 

 

 משתתףיש לשלוח טופס הרשמה נפרד לכל    

 

 למפגש השנתי אני הח"מ מבקש/ת להירשם

 - 25.2.20 -המקומיות" ביקורת ברשויות "

 מוזיאון ארץ ישראל, ת"א 

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

 

 ______ תואר: ________ תעודת זהות:מס‘ חבר: 

                                           __________         מקום עבודה:                      תפקיד: 

                  עיר:                  ת.ד.               מס':                                        כתובת, רח': 

 מיקוד:_____________ 

                     טל' )נייד(:                         טל' )ב(:                          טל' )ע(: 

                  ________________         דוא"ל:                       פקס: 

 

 דמי ההשתתפות:

 .₪ למשתתף חבר לשכה  175

 .חבר לשכה שאינו רו"ח ₪ למשתתף  350

 

 ניתן לשלם בכל כרטיסי האשראי.  הוראת תשלום באמצעות כרטיס אשראי

 

                                ________  שם בעל/ת הכרטיס                       סוג הכרטיס 

                  _____________       מס' הכרטיס:                  ___           מס' ת"ז: 

 _____  _ ___ __אחרונות בגב הכרטיס(:__ספרות  3תוקף הכרטיס:_____|______  )

 

                            _חתימה:                         סה"כ לחיוב:          

 

                        ולשלוח לכתובת ___                           את הקבלה יש להוציא על שם 

         

 

 טופס הרשמה


