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חברות וחברים יקרים,
אנו מתכבדים להזמינכם לכנס מקצועי, שהעיר נצרת בירת העמקים, תארח כמיטב המסורת.

הכנס בנצרת מציין את שיתוף הפעולה במסגרת לשכת רואי חשבון של כל קבוצות האוכלוסייה 
החברים בלשכה – "משפחת רואי החשבון", סיסמא אשר חרטנו על דגלנו.

הננו שמחים להזמינכם לעיר הערבית הגדולה בארץ. כיום נצרת הינה מרכז כלכלי, תקשורתי ותרבותי 
ראשון במעלה בקרב ערביי ישראל.

כנס זה יעסוק בין השאר במיסוי הכנסות והוצאות של שיפורים במושכר והתאמת המושכר, מיסוי 
הכנסות לאחר אריכות ימים )לאחר פטירה(, מיסוי הכנסות והוצאות מימון; הליכי שומה; מיסוי 

השקעות בדירות מגורים; היבטים אזרחיים ופליליים במיסוי יתרות חובה של בעלי השליטה.

במסגרת הכנס נשלב אירועים וטיולים המייחדים את העיר נצרת וניחוחותיה על צבעיה וגווניה 
המרהיבים.

הכנס יתקיים במלון "גולדן קראון" בהר הקפיצה בנצרת, אנו סמוכים ובטוחים שכאלפי תיירים המגיעים 
מידי חודש לעיר נצרת, גם אתם תגלו פנינת תיירות מרהיבה ואירוח מפנק ומהנה. 

יזהר קנה, רו”ח
נשיא הלשכה

אוסאמה חסן, רו”ח
יו"ר סניף נצרת והעמקים

ג'ק בלנגה, רו”ח, עו"ד
סגן נשיא הלשכה
ויו"ר ועדת המסים

להתראות בכנס נצרת,
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יום חמישי | כ"ו בטבת תשע”ו | 7.1.16

מר ג'ק בלנגה, רו"ח, עו"ד - סגן נשיא הלשכה ויו"ר ועדת המסים מרכז מקצועי: 

בוקר  התכנסות בדלפק הכנס בבית המלון
קבלת חדרים עפ"י נוהלי בית המלון  

מושב פתיחה  14:00 - 13:30
  ברכות ודברי פתיחה 

  מר עלי סללאם - ראש העיר נצרת
ח"כ באסל גטאס - חבר ועדת הכספים ויו"ר הצוות הכלכלי ברשימה המשותפת  

מר יזהר קנה, רו"ח - נשיא הלשכה  
מר אוסאמה חסן, רו"ח - יו"ר סניף נצרת והעמקים  

מושב א'  15:30 - 14:00
מיסוי השקעות בדירות מגורים  

מר יוסף אבו-נסאר, רו"ח - חבר ועד סניף נצרת והעמקים מנחה: 

מר מאיר מזרחי, עו"ד מרצים:  
גב' ליאת נויבירט, רו"ח, עו"ד - יו"ר ועדת הקשר עם מע"מ  

גב' תמי סעדה, מנהלת מיסוי מקרקעין אזור מרכז, רשות המסים בישראל  

מיסוי רכישה ומכירה של דירות מגורים; דירות ירושה; מכירה של דירות ע"י תושב חוץ;  נושאים: 
רכישת דירה בחברה בע"מ; חברה משפחתית ובית; השלכות מע"מ במכירת דירות. ק

כנס מקצועי - מלון גולדן קראון נצרת
7 - 9 בינואר 2016 | כ"ו - כ"ח בטבת תשע"ו

תוכנית*  )ט.ל.ח(
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מושב ב'  17:00 - 15:45
מיסוי הכנסות והוצאות מימון   

מר וליד סלאמה, רו"ח, עו"ד - חבר ועד סניף נצרת והעמקים מנחה: 

גב' שולמית וסרקרוג - שופטת ביהמ"ש המחוזי חיפה )בדימוס( מרצים: 
  מר ניסים כהן, רו"ח - לשעבר סגן פ"ש, רשות המסים בישראל

מר אבי נוימן, רו"ח - יו"ר ועדת הקשר עם אגף שוק ההון והביטוח  
מר רולנד עם-שלם, רו"ח )משפטן( - סגן פ"ש חיפה, רשות המסים בישראל  

ד"ר משה שקל, עו"ד  

טיוטת חוזר מס הכנסה מיום 27.10.2013 בעניין אופן הייחוס והתרת הוצאות מימון  נושאים: 
בעקבות פסקי דין בעניין פז גז ופי גלילות.

מיסוי ההכנסות והתרת הוצאות מימון: מחילת קרן ההלוואות כהפסד עסקי, הוני ופרטי;   
הכנסות ממחילת חוב; היקף תחולת סעיפים 3)ט( ו-3)י( ושטרי הון. 

מושב ג'  19:00 - 17:30
חוק ההסדרים - הליכי שומה   

מר מישל נמורה, רו"ח - יו"ר ועדת המסים בסניף נצרת והעמקים מנחה:  

מר משה אשר, רו"ח, עו"ד - מנהל רשות המסים מרצים: 
גב' שגית אפיק, עו"ד - היועצת המשפטית של ועדת הכספים, כנסת ישראל  

מר יזהר קנה, רו"ח - נשיא הלשכה  
מר ג'ק בלנגה, רו"ח, עו"ד - סגן נשיא הלשכה ויו"ר ועדת המסים  

שומות חלקיות; התיישנות; דיווח על עמדות וחוות דעת; דיווחים על הפקדות, משיכות  נושאים: 
ויתרות ע"י מוסדות כספיים.

ארוחת ערב  21:00 - 19:00

קונצרט - בקול אחד  21:00
מפגש צבעוני של אריות, מחזות זמר, שירי גוספל וסגנונות שונים של שירה שמפגישות   

בין מזרח ומערב. 
ביצוע - קולה של זמרת האופרה אינאס מסאלחה.   

סופרן: אינאס מסאלחה | פסנתר: יעל קרת.   

הקונצרט יתקיים בכנסית האחיות מרי )סנט גבריאל היה מנזר אשר הפך לפני 20 שנה   
למלון( מהכנסיה תצפית מרהיבה על העיר.

יוגש כיבוד קל כמיטב המסורת בנצרת.  
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יום שישי | כ"ז בטבת תשע"ו | 8.1.16

ארוחת בוקר בחדר האוכל של המלון  10:00 - 06:30

מושב ד'  10:30 - 09:00
מיסוי שיפורים במושכר והתאמת המושכר - הכנסות והוצאות   

מיסוי הכנסות לאחר אריכות ימים )פטירה(  

מר אוסאמה חסן, רו"ח - יו"ר סניף נצרת והעמקים מנחה: 

מרצים:  מר יובל אבוחצירא, רו"ח )משפטן(
גב' עדי וולק, רו"ח - סגנית פשמ"ג, רשות המסים בישראל  

  מר משה כדר, רו"ח, עו"ד
גב' איריס שטרק, רו"ח - סגנית נשיא ויו"ר ועדת כנסים והשתלמויות ארצית  

חיוב הכנסות דמי שכירות ששולמו בדרך של ביצוע שיפורים במושכר: נושאים: 
עיתוי ההכרה בהכנסה; כימות ההכנסה; השפעת החיוב במס על שבח המקרקעין בעת   
מכירת הנכס; אופן התרת הוצאות בידי משכיר הנכס שנזקפו לו הכנסות בשל שיפורים 

במושכר; שיפורים במושכר לעומת הוצאות להתאמת המושכר. 
הכנסות מעבודה ו/או מענקי פרישה/ מוות המתקבלות לאחר אריכות ימים:  

הכנסות הנובעות מנכסי עיזבון; הכנסות מעסק או ממשלח יד בהם בוצע הדיווח על   
בסיס מזומן; הפרשי שכר שהתקבלו לאחר פטירת הנישום; מענק עקב מוות המשולם 

לשארי עובד עקב מוות; מענק פרישה חייב של נישום שפרש מהעבודה קודם לפטירתו. 

לנלווים!  10:00
מופע - "דרבוקה עם תרבותה"  

לימוד בדרבוקה הוא גם תרבות - נלמד את הקצב, השירה, הסיפור וצעדי הדבקה.  
הסבר על יסודות התיפוף המזרחי, על מקצבים מזרחיים עממיים, בשילוב שירים   

)עם הקהל( בעברית ובערבית.  
המופע משולב במשחק עם הקהל בדרבוקה.  

המופע כולל דרבוקות.  

מושב ה'  12:30 - 11:00
מיסוי יתרות חובה של בעלי שליטה - היבטים אזרחיים ופליליים   

מר פאדי מסאד, רו"ח - יו"ר ועדת ההשתלמויות בסניף נצרת והעמקים מנחה: 

מר ג'ק בלנגה, רו"ח, עו"ד - סגן נשיא הלשכה ויו"ר ועדת המסים מרצים: 
  מר דרור דניאל - פ"ש חקירות תל אביב– פלילי, רשות המסים בישראל

מר עזרא ספר - פ"ש טבריה, רשות המסים בישראל  
  גב' אורנה צח-גלרט, רו"ח - חברת ועד מרכזי ויו"ר ועדת הקשר עם המוסד לבטל"א 
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מס הכנסה: מיסוי הפירות לפי 3)ט(; השלכות פס"ד רמון; השלכות מע"מ; מיסוי קרן  נושאים: 
ויתרות החובה; ניכוי הוצאות מימון; האבחנה בין יתרת חובה לבין הלוואה; היבטים 

פליליים בהצגת יתרת חובה ופעולות החייבות בדיווח על תנועה ביתרות חובה; יתרות 
חובה בהלוואה מחברת בית ובהלוואה לחברת בית; מכירת נכסים לחברה לכיסויי 

יתרות. 
ביטוח לאומי בנושאים הקשורים לבעל השליטה: דיבידנד בחברה רגילה ומשפחתית;   

חיוב בדמי ביטוח של שכר דירקטורים החל משנת 2012; משכורות בעלי שליטה ופריסת 
שכר; טעויות הקשורות לחיוב בעלי מניות בריבית חובה; הפרשי הצמדה על הלוואת 

בעלים; ביקורת ניכויים. 

קבלת מנחה - מקבלים את השבת עם מוסיקה קפה ועוגה  16:00
יתקיים בלובי המלון  

Get Together - נפגש לכוס יין ושמפניה   19:30

Gala Dinner - ארוחה חגיגית עם מוסיקה וריקודים  20:00
קבלת הפנים והארוחה יתקיימו באולם "לואי הגדול"  

יום שבת | כ"ח בטבת תשע"ו | 9.1.16

ארוחת בוקר בחדר האוכל של המלון  10:00 - 06:30

סיורים לבחירה:  10:00

• תצפית מהר הקפיצה לעבר עמק יזרעאל ונצרת  
וביקור במפעל החלווה נצרת ומרכז מרים.    

• סיור קולינרי בשוק נצרת.  
• מוזיאון וכפר משוחזר מהמאה הראשונה לספירה.  

חזרה למלון - בשעות הצהריים.  
)פרטים בעמודים 7(   

פינוי ועזיבת חדרים צאת השבת 

* המושבים המקצועיים יתקיימו באולם "וויליאם"
* סדר המרצים לפי הא'-ב' )למעט מושב הפתיחה ומושב ג'(

* יתכנו שינויים בתוכנית ובמרצים.
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סיורים לבחירה:

תצפית מהר הקפיצה לעבר עמק יזרעאל ונצרת
וביקור במפעל החלווה נצרת ובמרכז מרים

נרד לכיכר המעיין ונתחיל במסלול הליכה בעיר העתיקה.

אלבאבור,  מטחנת  אלמסקוביה,   - היוונית  האורתודוקסית  הבשורה  כנסיית  המעיין,  כיכר  המסלול: 

והאומנות,  התרבות  בבית  ביקור  ישו(,  של  כנסייה מהתקופה  שרידי  עם  )מערות  אלקלאיה  כנסיית 

כנסיית בית הכנסת, אלסריה - מסגד לבן, כנסיית בזליקת הבשורה וח'אן אלבאשא.

מרכז מרים הבינלאומי - מארי בת נצרת מרים הנצרתית, אם ישוע.

המרכז מביא את סיפורה בסצנות אור-קוליות ובאמצעי מולטימדיה מגוונים. 

ארכיאולוגיים  ממצאים  מוצגים  בכנסיה  מקראית.  צמחייה  עם  מיוחדים  גנים  שתלו  המבנה  גג  על 

חשובים מתחילת ימי הספירה. קהל היעד המובהק הוא צליינים, אך יהודיים-ישראלים יוכלו ליהנות מן 

המבנה הרשמי, הטכנולוגיה, הסיפור ההיסטורי העומד מאחורי האמונה, הגנים והנוף.

סיור קולינרי בשוק נצרת
במהלך הסיור נבקר בסימטאות השוק, נריח ריחותיו ונטעם טעמיו כמיטב המסורת.

מוזיאון וכפר משוחזר מהמאה הראשונה לספירה
כפר נצרת הינו אטרקציה תיירותית ייחודית המיועדת לילדים ומבוגרים כאחד.

הכפר שנפתח לאחר מחקר ממושך ועדכני, משחזר את החיים בנצרת ובארץ ישראל כולה, בראשית 

התקופה הרומית ומדגים את חיי היומיום בתקופתו של ישוע.

במקום ניתן ללמוד על שיטות החקלאות הקדומות בארץ ישראל, על צורות הבנייה, המגורים, הלבוש, 

המאכלים וכד'.

באתר צוות שחקנים המשחק דמויות שונות מן העבר, על לבושם האותנטי, המאפשר למבקר לחוות 

את המאה הראשונה לספירה מבעד למנהרת הזמן.

במקום תצוגה אורקולית מרשימה.
 

* כל הטיולים יוצאים באותו היום ובאותה השעה - ניתן לבחור טיול אחד לכל משתתף רשום.

*  יתכנו שינויים במסלולי הטיולים, בהתאם לתנאי מזג האוויר, ו/או בהתאם לתנאים בשטח,

ו/או בהתאם להחלטות המארגנים.

* משך הסיורים כ-2.5-4 שעות
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פרטים על בית המלון - גולדן קראון נצרת
מידע כללי:

בפתחה של אחת הערים היפות בעולם ולצידו של הר הקפיצה, ממוקם מלון הדגל של העיר נצרת - 
Golden Crown המחודש. לצד ההיסטוריה, הטעמים  והמראות של העיר המרתקת ביופה, מציע המלון 

לשלושת הדתות חווית אירוח אותנטית, ייחודית ובלתי נשכחת של 5 כוכבים ועושר קולינרי.

במלון חדרים גדולים ומרווחים המאפשרים לינה נוחה ומפנקת לזוגות ולמשפחות.
רוב חדרי המלון צופים לכיוון עמק יזרעאל.

החדרים מצויידים במסכי LCD, מיניברים, כספות, ערכות קפה מלאות ומייבשי שיער.
דגש גדול הושם על איכות השינה כאשר המיטות גדולות ומרווחות.

כל חדרי המלון הממוקמים בקומות שמעל בריכת השחיה ומיועדים לאירוח קבוצותיכם זהים בגודלם 
ובמבנה החדר. כמו כן במלון - בריכת שחיה רחבת ידיים, ג’קוזי ובריכת ילדים )פעיל רק בעונת הקיץ(.

ב-SPA המלון סאונות רטובות ויבשות )גברים/ נשים בנפרד(, חדרי טיפולים המאפשרים שלל פינוקים 
ואולם כושר חדיש, כל אלו מהווים מכלול מושלם המטפח את תרבות הספורט והפנאי לכל המשפחה.

הכניסה לספא ללא תשלום. תינתן הנחה של 10% על טיפולי הספא.

במלון לובי רחב ידיים ובמרכזו בר עדכני.
טרקלין המלון מציע תפריט חלבי עשיר לרבות משקאות חמים וקרים, קפה איכותי, מגוון מאפים 

משובחים, כריכים ומגוון סלטים.
חדר האוכל מגיש ארוחות בוקר וערב - מזנון בסגנון ישראלי המשלב את הטעמים והתוצרת המקומית 

של העיר נצרת ועמק יזרעאל בשפע של מעדנים עשירים.

עוד במלון:  •  בית כנסת )ספר תורה ספרדי(  •  מועדון ילדים - “הנסיך הקטן”  •  שירותי כביסה וגיהוץ
היום שעות  כל  במשך  חדרים  שירותי    • מוקדם   בתאום   - שמרטפות  שירותי    • חנויות   מגוון    •

•  אינטרנט אלחוטי בכל המלון - ללא תשלום  •  חניה בשפע למכוניות ואוטובוסים

מלון גולדן קראון מציע חופשה ייחודית המשלבת את היוקרה שבמלון והקסם של העיר העתיקה של 
נצרת והנוף הנפלא המשקיף מן המלון לכיוון העמק.

סוגי חדרים:
דלקס )סטנדרט( - בכל חדר טלוויזיה עם מסך LCD, טלפון, כספת עם קוד אישי בארון הבגדים, 

מייבש שיער בחדר האמבטיה, מזגן עם לוח בקרה אישית, מיניבר ריק וערכת קפה בכל חדר.

אכלוס מרבי: שלושה מבוגרים או זוג עם שני ילדים עד גיל 12 )כולל תינוקות(.

חדר משפחה - חדר שינה ופינת סלון באותו חלל החדר.
טלוויזיה עם מסך LCD, טלפון, כספת עם קוד אישי, מייבש שיער בחדר האמבטיה,

מיניבר ריק וערכת קפה.
אכלוס מרבי: שלושה מבוגרים או זוג עם שלושה ילדים עד גיל 12 )כולל תינוקות(.
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מחירי בית מלון  )ט.ל.ח(
מיום חמישי 7.1.16 ועד יום שבת 9.1.16 )ט.ל.ח(

מלון - גולדן קראון נצרת | מס’ לילות - 2 | בסיס האירוח - HB )חצי פנסיון(
V-סמן בחירתך ב

מחיר לכל החבילה הרכב החדר  מחיר לכל החבילה  הרכב החדר 
₪ 2,074 4 זוג + *ילד בחדר ההורים    ₪ 1,680 4 זוג 
 ₪ 2,469 4 זוג + 2 *ילדים בחדר ההורים   ₪ 1.442 4 יחיד 
₪    351 4 תוספת לחדר משפחה    ₪ 2,311 4 שלושה מבוגרים בחדר 
 ₪    702 4 תוספת לסוויטה     

המחירים כוללים מע”מ והינם עבור חדר סטנדרט )דלקס( | *ילד מוגדר 2 - 12

טופס הרשמה ותשלום למלון - גולדן קראון נצרת 7-9.1.16

info@goldencrown.co.il :לכבוד:  מחלקת הזמנות - פקס: 04-6016007 או במייל

שם משפחה:     שם פרטי:                      

מספר חבר לשכה:      תעודת זהות:                   

מקום עבודה:      תפקיד:                    

טל’ נייד:     טל’ בבית:        טל’ בעבודה:                  

דואר אלקטרוני:      פקס:                   

כתובת למשלוח דואר:    עיר:        מיקוד             

3   הוראת תשלום באמצעות כרטיס אשראי )לשלוח לפקס מס’ 04-6016007(

ניתן לשלם בכל כרטיסי האשראי. 

סוג הכרטיס    שם בעל/ת הכרטיס                                                                                          

מס’ הכרטיס  //// //// //// ////  CVV )3 ספרות אחרונות בגב הכרטיס(                  

מס’ ת.ז.  ///////////     תוקף הכרטיס  // //

סה”כ לחיוב                   חתימה                                      תשלום ראשון  - 1/2016  
תשלום שני       - 2/2016
תשלום שלישי  - 3/2016

* קבלה יש להוציא על שם      ח.פ.              

* קבלה תינתן בתום השהייה, ממחלקת הקבלה של המלון
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* דמי הרשמה ללשכה )ט.ל.ח(
טופס הרשמה ותשלום ללשכה - גולדן קראון נצרת 7-9.1.16

לכבוד: לשכת רואי חשבון בישראל, רח' מונטיפיורי 1, תל אביב-יפו, 6525201 

tzipi@icpas.org.il עבור ציפי חדד, בפקס: 03-5116665, או במייל

אני הח"מ מבקש/ת לשלם את דמי ההרשמה ללשכה
4 נלווה לחבר - 100 ₪               4 משתתף שאינו חבר - 1,000 ₪ משתתף חבר - 300 ₪    4

משתתף חבר ללא לינה )סניף נצרת והעמקים/מרחב חיפה( - 360 ₪  4
כולל הרצאות, ארוחת ערב ומופע ביום ה', ארוחת ערב ביום ו' )ליחיד(  

משתתף חבר ללא לינה )סניף נצרת והעמקים/מרחב חיפה( - 120 ₪  4
כולל 2 ימי הרצאות בלבד )ליחיד(  

שם משפחה:    שם פרטי:          מס' חבר:            

ת.ז.   ///////////    דואר אלקטרוני:                

כתובת: רחוב:     מס':           ת.ד:                     עיר:             

טל':      נייד:     פקס:            

3   תשלום באמצעות המחאה

המחאה ע”ס                           ש”ח,  מס’                          בנק                      ז”פ                                                        

3   הוראת תשלום באמצעות כרטיס אשראי )לשלוח לפקס מס’ 03-5116665(

ניתן לשלם בכל כרטיסי האשראי. 

סוג הכרטיס                                     שם בעל/ת הכרטיס                                                                                          

מס’ הכרטיס  //// //// //// ////  CVV )3 ספרות אחרונות בגב הכרטיס(            

מס’ ת.ז.  ///////////     תוקף הכרטיס  // //

סה”כ לחיוב                         חתימה                                               

קבלה יש להוציא על שם                    

לשלוח לכתובת                         תאריך                              

סיור אחד לבחירה לכל משתתף רשום  
4   תצפית מהר הקפיצה לעבר עמק יזרעאל ונצרת   משתתפים.  
4   סיור קולינרי בשוק נצרת     משתתפים.  
4   מוזיאון וכפר משוחזר מהמאה הראשונה לספירה    משתתפים.  

* משתתף - רו”ח חבר לשכה ובן/בת זוג כנגד תשלום דמי משתתף + דמי נלווה.
* נלווים בוגרים נוספים בקרבה ראשונה )בחדרים נפרדים( ישלמו דמי משתתף + דמי נלווה.
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הנחיות כלליות לרישום )ט.ל.ח(
הכנס יתקיים בימים חמישי עד שבת, 9-7 בינואר 2016.

הרישום הוא לכל ימי הכנס - 2 לילות - אין אפשרות להירשם לחלק מהימים.  •
מס’ המשתתפים והחדרים מוגבל, לפיכך מומלץ להירשם מוקדם ככל האפשר.  •

שיבוץ החדרים יעשה ע”י בית המלון.  •
קבלת חדרים ביום ה’ ופינוי החדרים בשבת, יעשו עפ”י נוהל בית המלון.  •

ההרשמה לכנס תתבצע בכתב יד בלבד באמצעות מילוי טופס הרישום המצורף בחוברת ובצירוף   •
התשלום והעברתו אל “לשכת רואי חשבון בישראל”, ת.ד. 29281 ת”א, מיקוד 6129201 או בפקס 03-5116665.

ניתן לשלם באמצעות המחאות ו/או בכל כרטיסי האשראי.  

tzipi@icpas.org.il  לפרטים כללים נוספים ניתן לפנות לגב' ציפי חדד, 03-5116634, או במייל  
ההרשמה לבית המלון תעשה ישירות מול מחלקת ההזמנות של מלון גולדן קראון, בימים א’-ה’,  •
בין השעות 09:00 - 16:00, באמצעות טופס ההרשמה המצ”ב בחוברת ובצירוף אמצעי תשלום.    

info@goldencrown.co.il :לפרטים יש ניתן לפנות להזמנות בטל’: 04-6508001, בפקס: 04-6016007 או במייל  

לא ניתן יהיה להירשם לבית המלון ללא דמי רישום )דמי השתתפות לכנס(

ביטולים ושינויים
הודעות על ביטול ו/או שינוי יתקבלו בהודעה בכתב בלבד כדלקמן:

ביטול דמי הרשמה ל"לשכת רואי חשבון", בפקס: 03-5116695.  •
ביטול לינות למחלקת הזמנות בפקס: 04-6016007.  •

באחריות הנרשם לוודא קבלת הביטול ו/או השינוי במוקד הרישום.

ביטולים על פי חוק הגנת הצרכן
בגין ביטולים של לינות, יחול חוק הגנת הצרכן:

בביטול העסקה שבועיים מיום ההזמנה, יחולו דמי ביטול מופחתים בשיעור 5% ממחיר העסקה  •
או 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם.  

דמי הביטול תקפים עד שבוע ימי עבודה, לפני מועד תחילת ההשתלמות, בלבד.  •




