
תכנוני המס בראי החקיקה והפסיקה החדשה - הגבול הדק שבין תכנון מס 
לגיטימי לתכנון מס פלילי.

תכנוני מס באמצעות תאגידים שקופים בישראל ובחו"ל, קיזוז הפסדים, 
רכישת חברה בהפסדים, אי תחרות, חברות ארנק, חוקי העידוד.

הדרכים השונות להעברת פעילות ונכסים מיחיד לחברה - מורה נבוכים.

תכנוני מס ברכישה ומכירה של עסקים ונכסים במסגרת חוק המיזוגים 
והפיצולים, לרבות הנפקה בבורסה באמצעות "שלד בורסאי".

תכנוני מס במסגרת חוק מיסוי מקרקעין - תמ"א 38, שימוש בחזקת התא 
המשפחתי - שני פטורים למשפחה אחת, מס רכישה ברכישת דירת מגורים 

והחלטת היועמ"ש, איגוד מקרקעין, עסקאות קומבינציה.

תכנוני מס במסגרת חוק המע"מ - עסקאות בינלאומיות, יצוא ויבוא שירותים 
ונכסים, מסחר אלקטרוני, חברות החזקה, קרנות השקעה ופעילות מעורבת 

)מלכ"ר/עוסק(, פיצויים, החזר הוצאות ומחילת חובות. 

פאנל מומחים לניתוח מקצועי של מספר תכנוני מס בתחומי המס השונים.

עמדת רשות המסים בנושאים שונים.

התכנסות בדלפקי הכנס בבתי המלון

מושב ראשון | תכנוני מס לגיטימיים - הלכה למעשה

מר רן כהן, רו"ח - לשעבר מנהל מחלקת מיזוגים ופיצולים ברשות המסים בישראל
מר אוסקר אבורזק - לשעבר משנה למנהל רשות המסים בישראל

 גב' ורד אולפינר-סקל, עו"ד, רו"ח - לשעבר מנהלת מחלקה מקצועית 
)מקרקעין וקבלנים(, רשות המסים בישראל

מר ג'קי מצא, רו"ח )משפטן( - לשעבר מנהל רשות המסים בישראל
גב' ליאת נוייבירט-פייג, רו"ח, עו"ד - יו"ר ועדת הקשר עם מע"מ וחברת הוועד המרכזי
גב' מירי סביון, רו"ח - סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת ומ"מ סמנכ"לית בכירה שירות 

לקוחות, רשות המסים בישראל

בוקר

19:00-16:30

מנחה ומשתתף:
משתתפים:

ונושאים:

 ו

ו
ו

ו

ו

ו
ו

"מיקי דוט קום"יום ראשון | כ' בסיוון התשע"ה | 7.6.15
מיקי קם - הצגת בידור חדשה

  21:30 | 08.06
מלון הרודס, אולם פביליון
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חגיגה ישראלית -
שרים ורוקדים עם 

עינת שרוף 
 21:30 | 09.06

BBH מלון דן, אולם

*כניסה למבוגרים בלבד 
    בהצגת כרטיסים 

*כניסה למבוגרים בלבד 
  בהצגת כרטיסים 



מושב הפתיחה 
כב' השופט בדימוס יוסף חיים שפירא - מבקר המדינה

הדוח השנתי של מבקר המדינה
תרומת הביקורת למשק ולכלכלה

מר דוד גולדברג, רו"ח MBA - נשיא הלשכה
מר מאיר יצחק הלוי - ראש עיריית אילת 

מר אורי בארי, רו"ח - יו"ר מרחב ת"א וחבר הוועד המרכזי

תוכנית העבודה של רשות המסים   
מר אורי בארי, רו"ח - יו"ר מרחב ת"א וחבר הוועד המרכזי

מר דוד גולדברג, רו"ח MBA - נשיא הלשכה 
מנכ"ל משרד ממשלתי

מר משה אשר, רו"ח, עו"ד - מנהל רשות המסים 
מר עופר מנירב, רו"ח - נשיא הלשכה לשעבר ויו"ר ועדת המסים והקשר עם 

רשויות המס

12:00-09:30
אורח כבוד:

דברי ברכה:

מנחה ומשתתף:
משתתפים:

16:20-15:20

17:45-16:30

מנחה ומשתתף:

משתתפים:

19:00-17:45

מנחה ומשתתף:

משתתפים:

19:00-16:30

אורח כבוד:
דברי פתיחה:

מנחה ומשתתפת:
משתתפים:

יום שני | כ"א בסיוון התשע"ה | 8.6.15

מושב שני ושלישי - מושבים מקבילים | אחה˝צ

הפסקת קפה ועוגה במלון רויאל ביץ'

מושב שני - חלק א'

הליך הגילוי מרצון
מר עופר מנירב, רו"ח - נשיא הלשכה לשעבר ויו"ר ועדת המסים והקשר עם 

רשויות המס 
מר רן ארצי, רו"ח

מר ג'ק בלנגה, רו"ח, עו"ד - חבר הוועד המרכזי
מר גידי בר זכאי, רו"ח )משפטן( - לשעבר סגן למנהל רשות המסים לעניינים 

מקצועיים 
מר אודי ברזלי, עו"ד, רו"ח - לשעבר סגן מנהל ויועץ משפטי ברשות המסים 

בישראל
מר אמיר דוידוב - מנהל תחום מיסוי תושבי חוץ, רשות המסים בישראל

מר רון חכם - סמנכ"ל בכיר חקירות ומודיעין, רשות המסים בישראל

מושב שני - חלק ב'

מיסוי בינלאומי לאור השינויים בחקיקה
מר עופר מנירב, רו"ח - נשיא הלשכה לשעבר ויו"ר ועדת המסים והקשר עם 

רשויות המס
מר גרי אגרון, רו"ח, עו"ד 

מר שרון אהרוני, רו"ח - מנהל תחום בכיר מיסוי בינלאומי, רשות המסים בישראל 
מר אבי בכר, רו"ח - פשמ"ג, רשות המסים בישראל

מר אלכס הילמן, רו"ח - נשיא הלשכה לשעבר ויו"ר הוועדה לקשרים בינלאומיים 
מר גיא רשטיק, רו"ח, עו"ד - סגן יו"ר ועד מרחב ת"א

מושב שלישי )מושב מקביל(

מחירי הנדל"ן בישראל - לאן?
מחיר מטרה - השלכות ויישום 

שר הבינוי
מר דוד גולדברג, רו"ח MBA - נשיא הלשכה 

גב' מיכל הוכמן, רו"ח - סמנכ"ל כספים ריט 1 וחברת ועד מרחב ת"א
יפורסמו בהמשך

הליך הגילוי מרצון הלכה למעשה )דוגמאות מהשטח(.

האם ההליך הצליח/הוכיח את עצמו?

מחשבות והגיגים לגבי העתיד.

סוגיות בנוגע לשאלת התושבות - מהות ופרוצדורה.

חובות הדיווח על נאמנויות )תאריך היעד 30.6.2015(.

הסדרי נאמנויות.

תכנוני מס במישור הבינלאומי בראי החקיקה ופסיקה עדכנית )חמי"ז, חנ"ז 
ותושבות תאגידים(.

ו
 ו
ו

ו
 ו
ו
ו

נושאים:

נושאים:
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האם באמת מעוניינים להוריד את מחירי הנדל"ן בישראל?
עקרונות תוכנית מחיר מטרה.

אזורי הבנייה הרלוונטיים במסגרת התוכנית.

היציאה למכרזים ליזמים.

המפרט בדירה שיוצע בתוכנית.

שיטת החישוב של מחיר הדירה.

ירידת מחיר דירה הצפויה במסגרת התוכנית.

לוחות זמנים לביצוע.

מחירי הנדל"ן בישראל - לאן?

על מי חל החוק?

חובת הזיהוי והכרת הלקוח.

הערכת סיכון של הלקוח או של הפעולה.

הכלל האתי של לשכת רואי חשבון.

ישום הפיקוח על רו"ח ועו"ד.

חובת הזהירות.

עקרונות הנוהל ליחידת הפיקוח על נותני שירות עסקי.

החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה - עיצומים כספיים.

חוק הגנת השכר - תלושי שכר וניכוי שלא כדין.

בודק שכר מוסמך.

נוסח אישור מיוחד של בודק שכר.

החוק מזווית המעסיק.

חוק למניעת הטרדה מינית.

עובדים זרים.

צווי הרחבה ופסיקה בכל הנושאים.

תוכנית הכשרה של בודק שכר מוסמך.

ונושאים:
ו
 ו
ו
ו
ו
ו
ו
ו

ו
 ו
ו
ו
ו
ו
ו

ו
 ו
ו
ו
ו
ו
ו
ו
ו

יום שלישי | כ"ב בסיוון התשע"ה | 9.6.15

בוקר של כיף ואטרקציות לכל המשפחה )בתשלום והרשמה מראש(
הפסקת קפה ועוגה במלון רויאל ביץ'

משתלמים ולומדים חקיקה חדשה רלוונטית 
לרואי חשבון 

מושב רביעי - חלק א' 

החוק לאיסור הלבנת הון - חובת זיהוי לרואי חשבון 
ולעורכי דין

מר אורי בארי, רו"ח - יו"ר מרחב ת"א וחבר הוועד המרכזי
מר דוד גולדברג, רו"ח MBA - נשיא הלשכה

ד"ר שלומית ווגמן, עו"ד - יועצת משפטית, הרשות לאיסור הלבנת הון
גב' אפרת ברזילי, עו"ד - משרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות'

מר שריג דמרי, עו"ד - יו"ר ועדת איסור הלבנת הון בלשכת עורכי הדין

 

16:20-15:20

17:45-16:30

מנחה ומשתתף:
משתתפים:

נושאים:

19:00-17:45

מנחה ומשתתף:
משתתפים:

נושאים:

מושב רביעי - חלק ב'

בודק שכר מוסמך
מר אורי בארי, רו"ח - יו"ר מרחב ת"א וחבר הוועד המרכזי

מר דוד גולדברג, רו"ח MBA - נשיא הלשכה
מר ירון הרמן, עו"ד - משרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות'

גב' אלינה פרנקל רונן, רו"ח MBA - יו"ר פורום מנכ"לים מנהלי כספים וחשבים
וחברת הוועד המרכזי

גב' איריס שטרק, רו"ח - סגנית נשיא הלשכה וחברת הוועד המרכזי

מושב שלישי - המשך
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מושב שישי

תפקידו של מנהל הכספים בפירמה - 
מניהול ועד רגולציה

גב' אלינה פרנקל רונן, רו"ח MBA - יו"ר פורום מנכ"לים, מנהלי כספים וחשבים
וחברת הוועד המרכזי

מר פנחס קימלמן, רו"ח - משנה מנכ"ל כספים, אסם
מר ארנון רצקובסקי, רו"ח - יו"ר הוועדה לכללי חשבונאות ודיווח כספי

מר שמשון שמשון, רו"ח MBA - מנכ"ל IMS ישראל וסגן נשיא IMS העולמי
מר חן שרייבר, רו"ח - חבר ועד מרכזי, יועץ הנשיא לענייני סמנכ"לי כספים

הפסקת קפה ועוגה במלון רויאל ביץ'

מושב שביעי

ישראל שלאחר הבחירות 
יפורסם בהמשך
יפורסמו בהמשך

     המושבים המקצועיים יתקיימו במלון רויאל ביץ', באולם עצי הארץ

     שמות המשתתפים מופיעים לפי סדר הא'-ב' 
     )למעט מושב הפתיחה ומושב רביעי א'(.

     ייתכנו שינויים בשמות המשתתפים ובתכני המושבים.

סיום הכנס

12:00-10:45

מנחה ומשתתפת:

משתתפים:

16:20-15:20
19:00-16:30

מנחה ומשתתף:
משתתפים:

בוקר

השפעת ה-IFRS על תפקידו של מנהל הכספים והשלכותיה על הרגולציה.

הגדלת נטל האחריות של מנהלי הכספים.

חובות מנהל הכספים כאחראי על הדיווח הכספי: עריכת הדוחות, 
הסתמכות על מומחים, דיווח על הבקרה הפנימית ומחויבותו לאיתנות 

הפיננסית של הארגון.

תפקיד מנהל הכספים כאינטגרטור בתוך הארגון ואיש הקשר מול 
הרגולטור ומול המבקר החיצוני.

התנהלות מנהל הכספים בתוך המשולש הארגוני )מול דירקטוריון ומנכ"ל(.

נטישת חברות את הבורסה.

ו
 ו
ו

ו

ו
ו

ו
ו

יום חמישי | כ"ד בסיוון התשע"ה | 11.6.15

הערכה של חבות הפנסיה התקציבית בחלוקה בין חבות הממשלה, חבות 
גופי סמך של הממשלה, חבות גופים אשר בפועל משולמת ע"י הממשלה, 

כגון: מוסדות להשכלה גבוהה.

האם מדינת ישראל יכולה לשאת בחבות הפנסיה התקציבית של שלל 
הגופים והאם לא ראוי שיתבצע קיצוץ בתשלומי הפנסיות בסקטורים אלה 

ואחרים.

הפנסיה התקציבית במוסדות להשכלה גבוהה - כיצד נולדה, כיצד
משולמת ומה אחריתה.

ו

ו

ו

יום רביעי | כ"ג בסיוון התשע"ה | 10.6.15

10:45-09:30

מנחה ומשתתף:
משתתפים:

נושאים:

מושב חמישי

פנסיה תקציבית - עלות, משמעות והשלכות על 
תקציב המדינה

מר יזהר קנה, רו"ח - סגן נשיא, גזבר כבוד וחבר הוועד המרכזי
מר ליאור אגאי, רו"ח - סמנכ"ל כספים, האוניברסיטה העברית ירושלים

פרופ' ירון זליכה, רו"ח - דיקן הפקולטה למנהל עסקים, הקריה האקדמית אונו
מר דורון כהן, רו"ח - נשיא איגוד המבקרים הפנימיים ומנכ"ל משרד האוצר לשעבר

מר מנחם רהב, רו"ח - סגן נשיא, מזכיר כבוד וחבר הוועד המרכזי

נושאים:

משתלם מצטיין!
השתתפות במושבי הכנס יזכו את המשתתף בנקודות השתלמות, בהתאם לתקנון הלשכה 
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