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יזהר קנה, רו”ח
נשיא לשכת רואי חשבון בישראל

אבצן ישי, רו"ח
יו"ר ועד מרחב חיפה והצפון

ג'ק בלנגה, רו”ח, עו"ד
סגן נשיא הלשכה

ומרכז מקצועי

להתראות בצפת

חברים וחברות יקרים,

אנו שמחים להודיעכם על קיום סופ"ש מקצועי בצפת, בנושא מיסוי, המאורגן ע"י מרחב חיפה והצפון.

הכנס יערך במלון "כנען ספא" מיום חמישי ועד יום שבת, בין התאריכים 19 עד 21 במאי 2016.

למעוניינים, ניתן להשאר לילה נוסף, לאחר סיום הכנס.

השנה הכנס יתמקד במיסוי, יזום והשקעות בנדל"ן.

בכנס ידונו, בין השאר הנושאים:
לאור פסיקה חדשה ועמדת רשות המסים:  •

מיסוי הכנסות מהשכרת דירות או ממכירת נדל"ן – כהכנסות פסיביות  
או הכנסות מעסק; מס הכנסה מע"מ ומיסוי מקרקעין.  

מיסוי רכישות ומכירות של דירות מגורים, השקעות בנדל"ן  •
באמצעות חברות בית וחברות משפחתיות.  

מיסוי הכנסות מהשכרת דירות וממכירת נדל"ן – הכנסות פסיביות הוניות או הכנסות מעסק.  •
מיסוי השקעות והשכרת דירות מגורים – כל המסלולים.  

עסקאות תמ"א והתחדשות עירונית, מיסוי מקרקעין ומע"מ -  •
כל העסקאות החייבות במע"מ.  

מיסוי ותכנון קבוצות רכישה.  •
ניכוי הוצאות מהשכרה וממכירה של נדל"ן.  •

במקביל לפעילות המקצועית ננסה להיכנס יחדיו לאווירה של נירוונה ורוגע, בשילוב עם פעילויות נלוות.
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כנס מקצועי - מלון "כנען ספא"
כנס מיסוי, יזום והשקעות בנדל"ן

* 21-19 במאי 2016 | י"א-י"ג באייר תשע"ו

תוכנית הכנס ** )ט.ל.ח(

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

יום חמישי | 19 במאי 2016

דברי ברכה  14:00 –13:30
מר יזהר קנה, רו"ח - נשיא לשכת רואי חשבון  

מר אבצן ישי, רו"ח - יו"ר ועד מרחב חיפה והצפון  
מר רם ברזילי - סגן פקיד שומה צפת, רשות המסים  

  גב' אסתר זיו - סגנית מנהל מיסוי מקרקעין טבריה, רשות המסים 
מר צביקה רחמים - ממונה מע"מ עכו, רשות המסים  

 
מושב ראשון  15:30 – 14:00

מיסוי קבוצות רכישה: מס הכנסה, מע"מ, מס שבח ומס רכישה   

גב' רעיה קידר, רו"ח - יו"ר )משותף( ועדת השתלמיות במרחב ת"א מנחה: 

מר יובל אבו חצירא, רו"ח )משפטן(  מרצים: 

מר משה כדר, רו"ח, עו"ד  
גב' אביבה אטיאס, עו"ד - ממונה מיסוי מקרקעין חדרה, רשות המסים  

מר דוד פאר, רו"ח - מנהל תחום - מחלקה מקצועית מע"מ, רשות המסים  
   ד"ר משה שקל, עו"ד
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מושב שני  17:00 –15:45
עסקאות תמ"א והתחדשות עירונית, מיסוי מקרקעין ומע"מ -    

כל העסקאות החייבות במע"מ   

מר אבצן ישי, רו"ח - יו"ר ועד מרחב חיפה והצפון מנחה ומרצה: 

מר סלי אילון, רו"ח )משפטן( - מנהל תחום קבלנים לשעבר, רשות המסים מרצים: 

מר יוסי אלישע, רו"ח, עו"ד - יו"ר פורום מסים משותף, לשכת עורכי הדין  
מר מיכאל זיו - מנהל תחום בכיר מחלקה מקצועית, מע"מ, רשות המסים  

גב' ליאת נויבירט, רו"ח, עו"ד - חברת הוועד המרכזי ויו"ר ועדת הקשר עם מע"מ  
גב' ליאת שדמי, עו"ד - ממונה מיסוי מקרקעין, לשכה משפטית, רשות המסים  

• עסקת אקראי בעלת אופי מסחרי; מכירת אופציה לרכישת קרקע - כיצד תסווג? נושאים: 

• מה המשקל שיש לתת כיום להשבחה תכנונית לצרכי סיווג הוני או פירותי?  
• הסבת עסקאות של התחדשות עירונית בין יזמים.   

• ניכוי הוצאות מהשכרה ומהמכירה של נדל"ן:  
    ניכוי הוצאות פחת ומימון; היוון הוצאות מימון; ניכוי הוצאות תיווך ויזום.

• סוגיות מיוחדות במיסוי בהתחדשות עירונית - מכירת דירה ע"י דייר - לפני; במהלך;    
    אחרי הבנייה.

• מע"מ בעסקת תמ"א 38, פינוי בינוי; עסקאות קומבינציה; בעסקאות נדל"ן.  

מושב שלישי  19:00 –17:30
מדיניות מיסוי הנדל"ן - לאן?   

האם מיסוי הנדל"ן משפיע על מחירי השוק?   
חלוקת הנטל מחדש?   

שינוי שיטת המיסוי בדירות מגורים מהיסוד   

מר יזהר קנה, רו"ח - נשיא לשכת רואי חשבון מנחה ומגיב: 
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מר ג'ק בלנגה, רו"ח, עו"ד - סגן נשיא הלשכה ויו"ר ועדת המסים מרצים: 

ח"כ משה גפני - יו"ר ועדת הכספים, כנסת ישראל  
ח"כ מיקי לוי - חבר ועדת הכספים, כנסת ישראל  

  מר יעקב ערן -  משנה למנהל רשות המסים
ח"כ נורית קורן - סגנית יו"ר הכנסת, כנסת ישראל  

מר אילן שוחט - ראש העיר צפת  

סיור לילי בסמטאות צפת הקסומה  21:00
  ביקור בבתי כנסת, ביקור בגלריות המקום ובמרכז הקבלה עם מדריך מטעמה,

בניהולו של הרב רייס )במכוניות פרטיות(.  

יום שישי | 20 במאי 2016

מושב רביעי  11:00– 09:30
   מיסוי רכישות ומכירות של דירות מגורים

השקעות בנדל"ן באמצעות חברות בית וחברות משפחתיות   

מר חגי אפלקר, רו"ח - סגן יו"ר ועד מרחב חיפה והצפון מנחה: 

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

מר גל גרינברג, רו"ח )משפטן( - מנהל המחלקה המקצועית - מע"מ, רשות המסים  
גב' דורית ישראלי - סגנית למנהלת מיסוי מקרקעין מרכז, רשות המסים  

מר יוסי רומנו, עו"ד  
מר עוזי שוחט, רו"ח, עו"ד - משרד עורכי-דין: בן-ציון כהן-רחל כהן   

 גב' איריס שטרק, רו"ח - סגנית נשיא ויו"ר ועדת כנסים והשתלמויות ארצית

לאור פסיקה חדשה ועמדת רשות המסים: נושאים: 

מיסוי הכנסות ממכירת דירות ונדל"ן – רווח הון או הכנסות מעסק.  
מס הכנסה, מע"מ ומיסוי מקרקעין.  

1.  קיזוז הפסדים מעסקה בעלת אופי מסחרי.   
2.  השכרת דירות מגורים וסיווג ההכנסה מהן.  

דירה יחידה; דירות ירושה; דירות מתנה; מס לינארי.  
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מושב חמישי  12:45 –11:15
מיסוי השקעות והשכרת דירות מגורים - כל המסלולים   

גב' גלית יחזקאלי, רו"ח – יו"ר ועדת השתלמויות במרחב חיפה והצפון מנחה: 

גב' ורד אולפינר סקל, רו"ח, עו"ד - מנהלת תחום מיסוי נדל"ן מרצים:  

מר ג'ק בלנגה, רו"ח, עו"ד - סגן נשיא הלשכה ויו"ר ועדת המסים   
מר שי כהן, רו"ח, עו"ד - יו"ר )משותף( ועדת השתלמויות במרחב ת"א  

פרופ' אהרון נמדר, עו"ד  
גב' מירב צדיקריו, רו"ח )משפטנית( - פקידת שומה רחובות, רשות המסים  

   מר יגאל רופא, רו"ח

• כל מסלולי השכרת דירות. נושאים: 

• האם העברת הטיפול בהשכרת דירות משנה את מסלול ההשכרה?   
• האם סיווג ההכנסה בשנים קודמות מחייב את פקיד השומה / הנישום?   

• כדאיות רכישת דירה בחברה בע"מ.  
• שכירות מעל 25 שנה - מיסוי פירותי למרכיב ריבית ההיוון – פס"ד אהרוני.   

• הכנסה מעורבת בהשכרת דירות.  
• מבחן התשואה העודפת על תשואה רגילה כמבחן לקביעת הכנסה פסיבית / מעסק.  

• הטבות המס בהשכרה לפי חוק עידוד השקעות הון.  

דפנה ארמוני  21:00

מאז ועד היום - שירים מכל הזמנים   

יום שבת | 21 במאי 2016

פינוי ועזיבת חדרים צאת השבת: 

*   למעוניינים, ניתן להשאר לילה נוסף )בתשלום(, לאחר סיום הכנס.

** סדר המרצים לפי הא'-ב' )למעט מושב דברי ברכה(.
     יתכנו שינויים בתוכנית ובמרצים.
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פרטים על בית המלון - כנען ספא
מלון כנען ספא ממוקם בהר כנען עטוף בחורשה אוורירית, צופה על העיר העתיקה של צפת, 

 הרי מירון, הגליל והכנרת. כנען ספא - מדברים לגוף ולנפש. 
החופש ליהנות מספא יוקרתי ומעורר חושים, החופש להרחיב את גבולות הדמיון עם תוכן 

רוחני ואומנותי בהרצאות וסדנאות מרתקות.

המלון מציע לאורחי המלון 2 סדנאות בכל יום )ללא עלות( | לבחירה: יוגה, פילאטיס, 
מדיטציה, דמיון מודרך, יוגה לטיס.

המלון מארח מגיל 14 ומעלה בלבד.
מלון כנען ספא הוכרז כמלון ללא עישון.

מתקני המלון
• בריכה מקורה חצי אולימפית אל מול נוף עוצר נשימה 

• חמאם טורקי אותנטי 
• ג'קוזי מפנק

• סאונה יבשה ורטובה 
• חדר כושר משוכלל

• מגרש טניס וכדורסל
• לובי הספא:  חליטות תה, מיצים טבעיים ופירות למזמינים טיפולים 

• לובי בר: פינת תה עם מבחר חליטות מפנקות, חופשי כל יום משעה 13:00 - 23:00
• אינטרנט אלחוטי חופשי בלובי

 ספא 
מיטב המטפלים והמעסים המקצועיים ביותר בארץ, 15 חדרי טיפול בהם תוכלו ליהנות ממגוון עשיר 

של טיפולים בסביבה קסומה, רגועה ומבודדת. 
הכניסה למרכז הספא הינה חופשית.

שעות פעילות: 08:00 עד 18:30.

סוגי חדרים:
חדר סטנדרט - בכל חדר פלזמה, טלפון, כספת, מיניבר, קומקום חשמלי וערכת קפה, חלוקים ונעלי 

בית. ברב החדרים מרפסות קטנות הפונות לנוף חורשת המלון, הכנרת או הרי מירון וצפת.
החדר מתאים לאירוח של זוג או 3 מבוגרים.

מיני סוויטה - חדר מרווח עם מיטת אפריון ופינת ישיבה בלי מרפסת. בכל חדר פלזמה, טלפון, כספת, 
מיניבר, קומקום חשמלי וערכת קפה, חלוקים ונעלי בית.

החדר מתאים לאירוח של זוג.
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מחירי בית מלון  )ט.ל.ח(
מיום חמישי 19.5.16 ועד יום שבת 21.5.16

מלון - כנען ספא | מס’ לילות - 2 | בסיס האירוח - HB )חצי פנסיון(
V-סמן בחירתך ב

* 1 לילה    2 לילות   
21.5.16 הרכב החדר   19-21.5.16 הרכב החדר	

₪  945 4 זוג   ₪  2,300 4 זוג 

 ₪  760 4 יחיד   ₪  1.850 4 יחיד 

₪  1,315 4 שלושה מבוגרים בחדר   ₪  3,200 4 שלושה מבוגרים בחדר 

₪  250 4 תוספת למיני סוויטה   ₪  500 4 תוספת למיני סוויטה 

המחירים כוללים מע”מ והינם עבור חדר סטנדרט

טופס הרשמה ותשלום למלון - כנען ספא 19-21.5.16

cnaanspa@gmail.com :לכבוד:  מחלקת הזמנות - פקס: 04-6993001 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’ 04-6993001(

ניתן לשלם בכל כרטיסי האשראי. 

סוג הכרטיס    שם בעל/ת הכרטיס                                                                                          

מס’ הכרטיס  ////	////	////	////  CVV )ס3 ספרות אחרונות בגב הכרטיס(                  

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

סה”כ לחיוב                   חתימה                                      תשלום ראשון  - 5/2016  
תשלום שני       - 6/2016
תשלום שלישי  - 7/2016

* קבלה יש להוציא על שם      ח.פ.              
* קבלה תינתן בתום השהייה, ממחלקת הקבלה של המלון

* למעוניינים, ניתן להשאר לילה נוסף, לאחר סיום הכנס
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* דמי הרשמה ללשכה )ט.ל.ח(

טופס הרשמה ותשלום ללשכה - כנען ספא  19-21.5.16
לכבוד: לשכת רואי חשבון בישראל, רח' מונטיפיורי 1, תל אביב-יפו, 6525201 

meitalsl@icpas.org.il עבור מתנה חתוכה/מיטל סלע, בפקס: 03-5116695, או במייל

אני הח"מ מבקש/ת לשלם את דמי ההרשמה ללשכה

4  נלווה לחבר - 100 ₪               4  משתתף שאינו חבר - 1,000 ₪ 4  משתתף חבר - 300 ₪  

4  משתתף חבר המשוייך למרחב חיפה והצפון - 120 ₪  כולל 2 ימי הרצאות בלבד )ליחיד( 

4  ארוחת ערב ליחיד במלון )יום ה' בלבד( - 140 ₪

שם משפחה:    שם פרטי:          מס' חבר:                       

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

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

טל':      נייד:     פקס:            

3   הוראת תשלום באמצעות כרטיס אשראי )לשלוח לפקס מס’ 03-5116695(

ניתן לשלם בכל כרטיסי האשראי. 

סוג הכרטיס                                     שם בעל/ת הכרטיס                                                                                          

מס’ הכרטיס  ////	////	////	////	 CVV )ס3 ספרות אחרונות בגב הכרטיס(            

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

3   תשלום באמצעות המחאה

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

סה”כ לחיוב                         חתימה                                               

קבלה יש להוציא על שם                    

לשלוח לכתובת                         תאריך                              

* 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(
כללי

הכנס יתקיים בימים חמישי עד שבת, 21-19 במאי 2016.
הרישום הוא לכל ימי הכנס - 2 לילות - אין אפשרות להירשם לחלק מהימים.  •

למעוניינים, ניתן להשאר לילה נוסף )בתשלום(, לאחר סיום הכנס.   •
מס’ המשתתפים והחדרים מוגבל, לפיכך מומלץ להירשם מוקדם ככל האפשר.  •

שיבוץ החדרים יעשה ע”י בית המלון.  •
קבלת חדרים ביום ה’ תעשה עפ”י נוהל בית המלון | פינוי החדרים במוצאי השבת.  •

דמי רישום ללשכה
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 03-5116695.
ניתן לשלם באמצעות המחאות ו/או בכל כרטיסי האשראי.  

meitalsl@icpas.org.il  לפרטים כללים נוספים ניתן לפנות למתנה חתוכה/מיטל סלע, 03-5116699, או במייל  

רישום לבית המלון
ההרשמה לבית המלון תעשה ישירות מול מחלקת ההזמנות של מלון כנען ספא, בימים א’-ה’,  •
בין השעות 09:00 - 16:00, באמצעות טופס ההרשמה המצ”ב בחוברת ובצירוף אמצעי תשלום.    

לפרטים יש ניתן לפנות להזמנות, לרונית/עדן בטל’: 04-6993007/13, בפקס: 04-6993001  
cnaanspa@gmail.com :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: 04-6993001.  •
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.  •


