
 



 תוכנית מקצועיתמקצועי |  ש"סופכנס נצרת | 
 

 

 ס. נשיא ויו"ר ראשות ועדת המסים - רו"ח, עו"דג'ק בלנגה, מרכז מקצועי: 

 
 

 18.1.2018|  יום חמישי
 

 מיסוי בינלאומי -סוגיות מיוחדות ותכנוני מס  - 1מושב  13:00-14:00
 

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

  , רו"חרן ארציר ממשתתפים:   

 רו"ח, עו"ד, גיא חןמר                    

 רשות המסים מנהל תחום אמנות בינלאומיות, -אבישי דינרמר                    
 

 ברכות ופתיחת הכנס 14:00-14:30
 

 יו"ר סניף נצרת והעמקים -, רו"ח אוסמה חסןמר                    

 ראש העיר נצרת - עלי סללאםמר                    

 נשיא לשכת רואי חשבון בישראל -, רו"ח יזהר קנהמר                    
                    

 
 גילויי מרצון ואחריות פלילית של מייצגים - 2מושב  14:30-16:00

 

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

 לשעבר ,מנכ"ל משרד הפנים - אוסקר אבו רזקמר   משתתפים:

 , עו"דדורון איתנימר                   

 ד"עו, ח״, רוארז שגיבמר                   

 רשות המסים סגן פקיד שומה א' תל אביב,  -אליס לוינשטיןהגב'                   
 

  הפסקת קפה        16:00
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 2018מדיניות המיסים הצפויה לשנת  - 3מושב  16:15-17:30

 

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

 עיסוואי פריג'ח"כ :  משתתפים

 מנהל רשות המסים - משה אשר מר                  

 נשיא ויו"ר ראשות ועדת המסים ס. - , רו"ח, עו"דבלנגה ק׳גמר                   

 נשיא לשכת רואי חשבון בישראל -, רו"ח קנהיזהר מר                   
 

  סוגיות מיוחדות בביקורת דוחות כספיים - 4מושב  17:30-19:00
 

 חבר ועד מרחב ת"א -  , רו"חאריאל פטלמר         מנחה: 
 

 רואי חשבוןראש הסגל המקצועי בלשכת  -, רו"ח איריס אלדרגב' משתתפים:  

 , רו"חרועי כץמר                    

                         - נשיא לשכת רואי חשבון בישראל -, רו"ח יזהר קנהמר מגיב:           
 לשעבר יו"ר הוועדה לתקני ביקורת ולנהלי ביקורת.                                                 

 
 

   אלמאסאיהקונצרט מוסיקאלי בביצוע להקת   מופע ערב:    21:00

      מנצרת)היהלומים(                                                                                        
 הלהקה "ימוסיקה ערבית מודרנית ומבוצעת עמופע של                

 .מוסיקאים 15שמורכבת מ                                    
 יתקיים באולם האירועים של מרכז התרבותהאירוע                 

 השייך לעיריית נצרת  מחמוד דרוויש ע"ש                     
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 19.1.2018יום שישי | 
 

  ועבודה מול רשות המסיםפרקטיקה  - 5מושב  10:15-09:00
 

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

 נשיא ויו"ר ראשות ועדת המסים ס. –, רו"ח, עו"ד בלנגה ק׳גמר משתתפים: 

 נשיא לשכת רואי חשבון בישראל -, רו"ח יזהר קנהמר                  

 סמנכ"ל בכיר שירות לקוחות, רשות המסים -אוחיוןשלמה מר                  

 

 
 

 חשבונאות ומיסים בעולם הנדל"ן והשפעתם על המשק - 6מושב  10:15-11:30
 

 שבע-ר סניף באר״יו –ח ״, רואריק קטורזהמר מנחה:         
 

 , רו"חחיים אסיאגמשתתפים: פרופ' 

  , רו"חדורית גבאיגב'                  

 ס. נשיא  -, רו"ח אלי גולדשטייןמר                  

 , עו"דמאיר מזרחימר                  

 נשיא ויו"ר פורום מנכ"לים, . ס, רו"ח רונן-אלינה פרנקלגב'                  
 מנהלי כספים וחשבים, לשכת רו"ח                                                    

 

 הפסקת קפה    11:30-11:45

 
 

 ; השכרת דירות מגורים ;מיסוי הכנסות מיוחדות -  7מושב  13:15- 11:45
 מיסויי הכנסות והוצאות                                     

 

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

  השתלמויות ועדת ר )משותף("ויו )משפטן( ח"רו, יובל אבוחציראמר משתתפים:  
  והצפון חיפה מרחב                                                                                           

 רו"ח, עו"ד, שלומי לזרמר                   

 יו"ר ועדת הקשר עם מע"מ  -, רו"ח, עו"ד פייג-ליאת נויבירטגב'                   
 וחברת הוועד המרכזי                                                                            

 , עו"ד, רו"חגיא רשטיקר מ                  

 , רשות המסיםסגן פ"ש טבריה-חברשגית גב'                   
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 אפ קומדי-וסטנד רקדנית בטן, די ג'י, ערב שכולו מוסיקת עולם ,  מופע ערב:

 
 

 20.1.2018|  בתיום ש
 

 :הלבחירסיורים  09:30
 

 סיור קולינרי והיסטורי בעיר העתיקה של נצרת 

 סיור בעמקים מסביב לנצרת 

 
 
 

 עזיבת חדרים בצאת השבת
 
 
 
 

 נתראה בכנס!



 



 


