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כנס ים המלח 2017

חברות וחברים יקרים,

אנו שמחים להודיע על כנס החורף 2017 בים המלח, המאורגן ע"י מרחב חיפה והצפון.
הכנס יערך במלון "ישרוטל ים המלח" מיום ראשון ועד יום חמישי, בין התאריכים 19-23.2.17.

שילוב  תוך  ים-המלח,  מקסמי  וליהנות  השוטפת  מהפעילות  זמן  פסק  לקחת  אתכם  מזמינים  אנו 
הנאה, רוגע ולמידה מקצועית.

השנה הכנס יתמקד במסים, ביטוח לאומי ועידוד השקעות הון.

בכנס ידונו, בין שאר הנושאים:
עמדות החייבות בדיווח מס הכנסה ומיסויבינלאומי  •

ביטוח לאומי סוגיות וחידושים  •
חוק ההסדרים - השלכות  •

עמדות החייבות בדיווח - מכס ומע"מ - חידושים  •
ממשקי העבודה - חידושים ונהלים  •

עידוד השקעות הון - הפוטנציאל, האיסורים וההיתרים  •
האתגרים הכלכליים והמדיניים הצפויים ביחסי ארה"ב ישראל בתקופת הנשיא טראמפ  •

תכנון פיננסי, מימון, בנקאות והשקעות בנדל"ן  •
חברות ארנק; חלוקת דיבידנד בשיעור מוטב ויתרות חובה   •

סוגיות במיסוי מקרקעין ומס על דירה שלישית  •
סוגיות מיוחדות במסים  •

בברכת חברים,

ג'ק בלנגה, רו"ח, עו"ד יזהר קנה, רו"ח  אבצן ישי, רו"ח   
סגן נשיא הלשכה  נשיא לשכת רואי חשבון  יו"ר ועד מרחב   

חיפה והצפון  בישראל   
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כנס ים המלח 2017 | 23-19 בפברואר 2017

מסים, ביטוח לאומי ועידוד השקעות הון
תוכנית מקצועית

מרכז מקצועי: ג'ק בלנגה, רו"ח ועו"ד - סגן נשיא לשכת רואי חשבון בישראל

יום ראשון | 19.2.2017 | אחה"צ
מושב א'

כיבוד קל  16:30-16:00

עמדות החייבות בדיווח - מס הכנסה ומיסוי בינלאומי  18:45-16:30

תקנות הדיווח, חוות דעת טעונות דיווח ועמדות חייבות בדיווח;  
זקיפת שווי שימוש ברכב; אופן ייחוס הוצאות במפעל תעשייתי; זכאות לשיעור מס   

מפוחת על פי חוק עידוד; הימצאות אישור לטובת תביעת הטבות;   
תשלומים של תושב ישראל באמצעות סניף או חשבון בנק מחוץ לישראל;  

קיזוז הפסד במקום בו ניתן לנצל הטבה אחרת, כגון זיכוי ממסיחוץ; מחירי העברה  
;)COST+( בעסקה בין-לאומית המחושבת לפי שיטת עלות מרווח  

ניכוי בעד פחת; הזכאות לפטורים אינה ניתנת להעברה לאחר; הזכאות לקיזוז   
הפסדים אינה ניתנת להעברה לאחר; דיבידנד שמקורו ברווחי שיערוך;  

חישוב רווחים בחברה נשלטת זרה; חישוב רווחים ראויים לחלוקה )רר"ל( במכירת   
מניות של חברה זרה.  

מר עבד אל-כרים פטום, רו"ח - חבר ועד מרכזי מנחה: 

מר יובל אבוחצירא, רו"ח )משפטן( ויו"ר )משותף( ועדת ההשתלמויות מרצים: 
במרחב חיפה והצפון     

)LLM( מר ניר הלפרין, רו"ח  
מר אבי נוימן, רו"ח  

מר דניאל פסרמן, רו"ח ועו"ד  
מר יגאל רופא, רו"ח          

מר אלכסנדר שפירא, רו"ח ועו"ד  
מר עפרי שלו - מנהל המחלקה המקצועית, רשות המסים  
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ארוחת ערב ע"פ זמני בית המלון  

מופע ערב בלובי בית המלון  

יום שני | 20.2.2017 | בוקר
ארוחת בוקר ע"פ זמני בית המלון  

מושב ב' 
ביטוח לאומי סוגיות וחידושים  11:00-9:15

חקיקה בנושאי הביטוח הלאומי מאחורי הקלעים;  
סקירת החקיקה והחידושים בנושא הביטוח הלאומי, לרבות חוק ההסדרים;   

הרפורמה בגמלאות נכות כללית ליוצאים לעבוד;  
נושאים נבחרים בביקורת ניכויים, ביטולי קנסות, מינוי פקיד השגות ועוד.  

גב' אורנה צח-גלרט, רו"ח - יו"ר ועדת הקשר עם המוסד לביטוח לאומי מנחה ומרצה: 

ח"כ טלי פלוסקוב - סגנית יו"ר הכנסת  מרצים: 
גב' מזל בן חמו, רו"ח - מנהלת תחום בכירה - ביקורת ניכויים בביטוח לאומי  
גב' לימור לוריא - מנהלת אגף א' גמלאות נכות בביטוח לאומי     

גב' גלית יחזקאלי, רו"ח - סגן יו"ר מרחב חיפה והצפון ויו"ר )משותף( ועדת  מגיבה: 
              ההשתלמויות במרחב חיפה והצפון

   
 

מושב ג' 
חוק ההסדרים - השלכות  13:00-11:15

מר איבצן ישי, רו"ח - יו"ר ועד מרחב חיפה והצפון מנחה: 
ח"כ משה גפני - יו"ר ועדת הכספים, כנסת ישראל משתתפים: 

ח"כ מיקי לוי - סגן שר האוצר לשעבר, כנסת ישראל  



5

ח"כ עודד פורר  
מר משה אשר, רו"ח ועו"ד - מנהל רשות המסים  

מר יזהר קנה, רו"ח - נשיא לשכת רואי חשבון בישראל  
מר ג'ק בלנגה, רו"ח ועו"ד - ס. נשיא ויו"ר ראשות ועדת המסים בלשכת רו"ח  

   
ברכות לפתיחת הכנס  15:45-15:30

מר יזהר קנה, רו"ח - נשיא לשכת רואי חשבון בישראל  
מר ג'ק בלנגה, רו"ח ועו"ד - ס. נשיא ויו"ר ראשות ועדת המסים בלשכת רו"ח  

מר איבצן ישי, רו"ח - יו"ר ועד מרחב חיפה והצפון  

מושב ד'
עמדות החייבות בדיווח - מכס ומע"מ - חידושים  17:15-15:45

יבוא שירותים מחו"ל; אי תחולת הפטור שבסעיף 31)4( לחוק בעת מכירת נכס,   
שנרכש או יובא על ידי עוסק במסגרת עסקה החייבת במס בשיעור אפס או במסגרת   

עסקה הפטורה ממס; עסקה של מתן שירות, אשר לשם ביצועה נעשה שימוש   
בנכס שעל פי דין לא ניתן היה לנכות מס תשומות בשל רכישתו, אינה ניתנת   

לפיצול ומלוא התמורה חבה במע"מ; החבות במע"מ בגין תקבול המשולם לעוסק   
בשל פיגור בתשלום; הכללת תמלוגים ושירותים בערך לצורכי מכס;  
ניכוי מס תשומות בחברות החזקות; אי תחולת הפטור בסעיף 31)1(   

לחוק בהשכרה לחבר בני אדם; איסור ניכוי מס תשומות ברכישת דירת מגורים ע"י   
חברה והשכרתה למגורים; אי תחולת הפטור שבסעיף 31)4( לחוק כאשר בפועל   

נוכה מס תשומות בשל רכישה או יבוא של נכס; שיעור המס החל בשל מתן   
שירותים הכלולים בערך טובין ממע"מ; החבות במע"מ בשל תקבול המשולם   
לעוסק מכוח חוזה בקרות אירוע בעל אופי נזיקי או בעת הפסקת התקשרות;   

החבות במע"מ בשל ביטול הנחה עקב הפסקת התקשרות לפני תום המועד המוסכם.  

מר אורי בארי, רו"ח - יו"ר ועד מרחב ת"א מנחה ומגיב:  

מר גל גרינברג, רו"ח )משפטן( מרצים: 
גב' ליאת נויבירט-פייג, רו"ח ועו"ד  

גב' צביה עמיאל - מנהלת תחום מקצועית מע"מ, רשות המסים  
ד"ר משה שקל, עו"ד  
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מושב ה'
ממשקי עבודה מול רשות המיסים - חידושים ונהלים  19:00-17:30

שירותי לקוחות ברשות המסים  
מה צפוי בשנת 2017, הגשת דוחות ללא נייר  

מר אריק קטורזה, רו"ח - יו"ר ועד סניף ב"ש והדרום מנחה: 

מר שלמה אוחיון - סמנכ"ל בכיר שרות לקוחות, רשות המסים מרצים 
מר חנוך בהגאון, רו"ח ועו"ד - יו"ר ועדת שע"מ ומגיבים: 

מר יעקב זיצר, רו"ח  
מר רוני סרי לוי - מנהל אגף א' שומה - מס הכנסה, רשות המסים  

 
ארוחת ערב ע"פ זמני בית המלון  

מופע ערב:  
דני רובס  

יום שלישי | 21.2.2017 | אחה"צ
ארוחת בוקר ע"פ זמני בית המלון  

פסק זמן משותף | חצי יום חופשי   
מגוון טיולים טיולים לבחירתכם כנגד תשלום והרשמה מראש  

פירוט הטיולים בעמוד 12  

מושב ו' 
עידוד השקעות הון - הפוטנציאל, האיסורים וההיתרים  17:00-15:30

 
תמריצי מס לחברות טכנולוגיות;  

מה חדש ברשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה בחוק לעידוד השקעות הון;  
שינויי חקיקה בחוק לעידוד השקעות הון, הגדרת המפעל הטכנולוגי המועדף,   

הכנסה טכנולוגית מועדפת, נכס בלתי מוחשי מוטב והתנאים לקבלת הטבות לפי   
סימן ב'3 לחוק עידוד.  
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מר אופיר כהן, רו"ח ועו"ד - לשעבר מנהל חוק עידוד השקעות הון ברשות המיסים מנחה ומרצה: 

מר נחום איצקוביץ - מנהל הרשות להשקעות ולפתוח התעשייה והכלכלה מרצים: 
                 )לשעבר מרכז השקעות(

מר אבירם ז'ולטי - סמנכ"ל תפעול ותמיכות רשות החדשנות  
               )לשעבר המדען הראשי(

מר צביקה לייבוביץ, רו"ח - מנהל אגף א' עידוד השקעות הון, רשות המסים  

מושב ז' 
האתגרים הכלכליים והמדיניים הצפויים ביחסי ארה"ב ישראל  19:00-17:15

בתקופת הנשיא טראמפ  

רא"ל במיל' משה )בוגי( יעלון - שר הביטחון והרמטכ"ל לשעבר מרצה אורח: 
אתגרי מדינת ישראל במזרח תיכון משתנה  

מר ראובן שיף, רו"ח - נשיא לשכת רו"ח לשעבר מנחה ומרכז:  

תא"ל )מיל'( אבי בניהו - יועץ לאסטרטגיה ותקשורת, דובר צה"ל מרצים: 
          ומפקד גלי צה"ל לשעבר

מר יורם דורי - יועץ אסטרטגי ופוליטי, שימש כיועצו הקרוב של שמעון פרס  
         בכל תפקידיו השונים החל משנת 1990

מר אסי שריב - שותף מנהל בקרן אמליה, לשעבר קונסול ישראל בניו-יורק  

ארוחת ערב ע"פ זמני בית המלון  
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אירוע ערב: אראל סגל וחיים לוינסון  
בהרצאה: "פוליטיקה ותקשורת"  

 

האם אג'נדה פוליטית של כלי תקשורת היא מילה גסה? האם יש משהו או מישהו    
בעולם התקשורת נטול אג'נדה? אובייקטיביות? אין חיה כזו אבל מה הגבול?  

בפאנל נדון בהשלכות הכיסוי הסובייקטיבי של  הפוליטיקה, פייק ניוז, קשרים בין    
פוליטיקאים לעיתונאים, רפורמות בתקשורת ועוד...  

יום רביעי | 22.2.2017 | בוקר
ארוחת בוקר ע"פ זמני בית המלון  

מושב ח' 
תכנון פיננסי, מימון, בנקאות והשקעות בנדל"ן  10:45-9:15

 
גיוס אשראי מהמערכת הבנקאית ועבודת רואה החשבון מול הבנק;  

גיוס אשראי מהמערכת החוץ בנקאית, עבודת רואה החשבון מול הגופים החוץ   
בנקאיים ובכללם ניתוח הדוחות, נתונים על היקף המימון הניתן ע"י גופים חוץ   

בנקאיים וכן מגוון המימונים הניתנים לפירמה;     

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

מר מיכה אבני - נציג פנינסולה מרצים: 
נציג בנק לאומי  

מושב ט' 
חברות ארנק; חלוקת דיבידנד בשיעור מוטב ויתרות חובה    13:00-11:00

 
מיסוי חברות ארנק; סעיף 77 - אילוץ חלוקת עודפים;   

יתרות חובה, משיכות ושימוש פרטי בנכסי החברה;  
דיבידנד מוטב - הוראת שעה.  
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מר חגי אפלקר, רו"ח - ס. יו"ר ועד מרחב חיפה והצפון, ויו"ר )משותף(    מנחה: 
             ועדת המסים במרחב חיפה והצפון

מר רובי בוטבול, עוזר מקצועי בכיר למנהל רשות המסים מרצים: 
מר חוסאם בשארה, רו"ח   

מר ישי חיבה, רו"ח  
מר מיקי מיכאלוביץ, רו"ח ועו"ד  

גב' איריס שטרק, רו"ח - ס. נשיא לשכת רו"ח  

מר ג'ק בלנגה, רו"ח ועו"ד - ס. נשיא ויו"ר ראשות ועדת המסים לשכת רו"ח מגיב:  

מושב י' 
סוגיות במיסוי מקרקעין; "דירות ארנק"; ומס על דירה שלישית  17:00-15:30

 
חבויות בהעברת מקרקעין אגב פירוק האיגוד;  

דירה בבעלות חברה והעברתה לבעל המניות לאור חוק "מיסוי חברות ארנק";  
ניכוי פחת במכירת דירה שהושכרה במסלול הפטור ממס ואי הכרה בהוצאות   

ארנונה לצורכי מס שבח; הצעדים בעבודת יועץ המס. השלכת מצב התא   
המשפחתי על עבודת השומה וסיווג מכירת דירת מגורים כהכנסה החייבת במס   

הכנסה; אי הכרה בביטול עסקה במקרקעין )מכר חוזר או עסקת המשך(.  
עדכוני פסיקה וכללי האצבע בנושא סיווג איגוד מקרקעין;  

מיסוי דירה שלישית - חקיקה ותקנות, תכנוני מס, שיקולים במכירת דירה ומענק   
בגין מכירת דירה שלישית.  

מר שי כהן, רו"ח ועו"ד מנחה ומרצה:  

מר עופר אלבויים, עו"ד מרצים: 
מר יוסי אלישע, רו"ח, עו"ד  

גב' דורית גבאי, רו"ח  
מר יניב כהן - מנהל אגף א מיסוי מקרקעין, רשות המסים  

מר שלומי לזר, רו"ח ועו"ד  
מר מאיר מזרחי, עו"ד  
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מושב י"א 
סוגיות מיוחדות במסים  18:45-17:15

דגשים בהעברת פעילות עצמאי לחברה;  
שותפות כחברה; רכישה עצמית של מניות;   

פשרות מול רשות המיסים אשר לא סופר עליהן;  
תיקונים 13 ו-14 לחוק הלבנת הון והשלכות עבודה על רואי חשבון;  

מר ווסים בשארה, רו"ח, יו"ר )משותף( ועדת מיסים במרחב חיפה והצפון מנחה: 

מר רולנד עם-שלם, מנהל אגף בכיר מקצועית, רשות המסים מרצים: 
גב' רעיה קידר, רו"ח  

ד"ר אמנון רפאל, עו"ד  
מר גיא רשטיק, רו"ח ועו"ד  

מר ארז שגיב, רו"ח ועו"ד  
מר עוזי שוחט, רו"ח ועו"ד   

ארוחת ערב ע"פ זמני בית המלון  

מופע ערב: טוביה צפיר במופע בידור  

נתראה בים המלח
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יום שני | 20.2.2017 | 16:30
ליאור אקרמן הרצאה: 

"שפת הגוף - השפה הבלתי מדוברת"   

יום רביעי | 22.2.2017 | 16:30
סטנד אפ סיפורי: יעל קפיטולניק

ם
וי
לו

נ
 
ת
ני
כ
תו
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פסק זמן משותף
חצי יום חופשי לכל משתתפי הכנס )ט.ל.ח(

הטיולים יתקיימו ביום שלישי 21.2.17

מועד אחרון להרשמה : 12.2.17

שעת יציאה: 09:30 מלובי המלון.
שעת חזרה: 14:30 )משוער(

טיול 1

סיור רגלי רטוב
הליכה לאורך קניון נחל בוקק בינות לסבך הצמחייה המדברית הגדלה בשולי המים החיים 

המפכים מתוך הסלע. מעין עין בוקק הינו מקור המים החיים היחידי באזור ולכן מהווה מקור 
משיכה לכל מגוון בעלי החיים במדבר. ההליכה בנחל אינה כרוכה במאמץ מיוחד ומתאימה לכל 

גיל.
במהלך ההליכה נשמע מעט על אורך החיים של צמחיית המדבר ועל תנאי הקיום המיוחדים שלה.

משם נמשיך למפעלי ים המלח, בסיור נכיר את פעילותה של מפעלי ים המלח להפקת מינרלים 
שמשמשים בכל העולם לחקלאות, מזון וחומרים מיוחדים בשימוש יומיומי של כולנו. נספר את 

הסיפור ההיסטורי של המפעלים שהחל בחזונו של הרצל עוד לפני קום המדינה, נראה את תהליך 
הייצור הטבעי היחידי בעולם של אשלג שמשמש חקלאים במאות מדינות ונראה תעשייה שהיא 

גאווה ישראלית. 

קל דרגת קושי: 
ציוד מומלץ:  נעלי הליכה נוחות, כובע, בקבוק מים.

₪ 65 מחיר לאדם: 
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טיול 2

מסלול 4-5 שעות סיור ג'יפים
ונעצור להכיר מקרוב את המבנה  נסיעה קצר  ונסיעה לכיוון דרום מהלך  ים המלח  יציאה ממלון 

המיוחד של הר סדום. 
נסיעה קצרה נוספת לאורך חוף ים המלח תביא אותנו למישור עמיעז מישור חוואר יפיפה נחצה 
אותו ונעלה לפסגת הר סדום ההר הנמוך ביותר בעולם. משם נשקיף על אגן ים המלח ונווה המדבר 

א-צאפי שבירדן.
משם נרד אל המישור הגדול ושם נתוודע מעט אל אוכלוסיית הצומח המדברית. 

- קניון עמוק החתור בסלע מלח הנסיעה בנחל חווייתית   נסיעה קצרה תוביל אותנו לנחל סדום 
קירות הקניון כמעט ונושקים לדפנות הג'יפ.

בהמשך הנחל נעצור במערת המלח סדק רחב אותו פרצו המים באחד מקירות הנחל.
המשך הנסיעה בנחל תביא אותנו אל "גן פסלים" מדהים אותו פיסלו המים והרוח בסלע בחוואר.

במהלך הטיול נשלב עצירה להתרעננות - תה צמחים /קפה שחור + עוגיות.

קל עד בינוני דרגת קושי: 
ציוד מומלץ:  נעלי הליכה נוחות, כובע, בקבוק מים.

170 ₪ )מותנה ברישום של 15 משתתפים( מחיר לאדם: 

טיול 3

מדוושים אל המדבר
נכנס לנחל חימר מיד עם ההגעה  יתגלה לעיננו נופו עוצר הנשימה. נחצה לאורכו של הר סדום 

להמשך פעילות. הרכיבה באזור היא מהמרשימות בחוויות המזומנות לכל חובב טבע באזורינו.

בינוני עד קשה דרגת קושי: 
ציוד מומלץ:  נעלי הליכה נוחות, כובע, בקבוק מים.

175 ₪ )מותנה ברישום של 15 משתתפים( מחיר לאדם: 
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טיול 4 

מצדה
 

סיור במצדה "ההר שהפך לסמל'' בין סדום לעין גדי במעלה המתפתל, נישאת מצדה על ההר 
ומשקיפה על ים המלח והרי מואב.

ההר שהפך לסמל למקום עלייה לרגל. כאן תיהנו מן הקסם הבלתי נשכח של המבצר שהקימו 
החשמונאים, הארמון שבנה הורדוס וזיכרונות הגבורה שהותירו הלוחמים הקנאים.

שפע של שרידים מעניינם ונדירים שנמצאו במצדה.
רכבל שמשקיף אל הנוף הופכים את הביקור במצדה לחוויה שהיא מרהיבה ביופייה וגם מרתקת.

*העלייה והירידה מהמצדה הינה ע"י הרכבל. 

קל עד בינוני דרגת קושי: 
ציוד מומלץ:  נעלי הליכה נוחות, כובע, בקבוק מים.

₪ 140 מחיר לאדם: 

• ההרשמה לטיולים הינה כנגד תשלום והרשמה מראש. הערות כלליות: 
•  כל הטיולים מותנים בהרשמה של מס' משתתפים מינימאלי.  

  • כל הטולים ייערכו באוטובוסים תיירותיים ומלווים במורי דרך מנוסים ומקצועיים.
• יתכנו שינויים במסלולים בהתאם לתנאי מזג האוויר, ו/או בהתאם לתנאים בשטח,    

    ו/או בהתאם להחלטות המארגנים, בכפוף לאתרים פתוחים.
• במידה וקיימת בעיית בריאות, יש לדווח בכתב בעת ההרשמה לטיול.  



כנס ים המלח 2017
19-23 בפברואר 2017 | כ"ג - כ"ז בשבט תשע"ז

מלון ישרוטל ים המלח

בין הנושאים שידונו בכנס:

מסים, ביטוח לאומי ועידוד השקעות הון

במוקד ההזמנות 03-7230288
בימים א'-ה' בין השעות 9:00-17:00

ההרשמה תחל
ביום שני 9.1.17 | י"א טבת תשע"ז
יש להירשם מראש | מס' המקומות מצומצם!

03-7230288

מחיר בית המלון

3800 ₪זוגי

3300 ₪יחיד

5370 ₪טריפל

2664 ₪שני ילדים בחדר

886 ₪ילד בחדר הורים )2-12(

826 ₪תוספת לחדר סטודיו

1367 ₪תוספת לחדר משפחה-ג'וניור

2704 ₪תוספת לסוויטה

972 ₪תוספת לחדרי מואב

150 ₪תינוק )0-2(- דמי ביטוח

דמי רישום 

650 ₪משתתף חבר לשכה 

520 ₪משתתף צעיר*

325 ₪משתתף פנסיונר**

900 ₪משתתף שלא הזמין שירותי לינה באמצעות הלשכה 

1,250 ₪משתתף רו"ח שאינו חבר לשכה

300 ₪נלווה לחבר לשכה 

240 ₪נלווה למשתתף צעיר

150 ₪נלווה לפנסיונר

400 ₪נלווה שלא הזמין שירותי לינה באמצעות הלשכה 

550 ₪נלווה למשתתף רו"ח שאינו חבר לשכה
*משתתף צעיר הינו חבר לשכה בראשית דרכו שקיבל רישיונו

  בחמש שנים האחרונות

** פנסיונר הינו חבר המסווג בלשכה כפנסיונר

רישום יבוצע באמצעות חברת        .


