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כנס ים המלח 2018

חברים וחברות יקרים,
עוד שנה חלפה ואנו שוב נפגשים בים המלח בכנס המאורגן ע"י מרחב חיפה והצפון.
אנו מזמינים אתכם לקחת פסק זמן מהעשייה השוטפת ולבוא להשתלם במקום הנמוך ביותר בעולם...
כנס ים המלח משלב לימוד והנאה אחרת.....
בכנס יידונו נושאים חשובים ועכשוויים ,ממגוון תחומים ,מעולמו המקצועי של רואה החשבון.
כל אלו ,לצד אירועי תרבות מגוונים ,הופעות ,שמש של חורף והכל במלון ישרוטל ים המלח,
בין התאריכים  22-18בפברואר .2018
מצפים לראותכם...

בברכת חברים,

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

יזהר קנה ,רו"ח
נשיא לשכת רואי חשבון בישראל
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ג'ק בלנגה ,רו"ח ,עו"ד
סגן נשיא ויו"ר רשות ועדת המסים
מרכז מקצועי

פירוט מושבי הכנס
מרכז מקצועי מר ג'ק בלנגה ,רו"ח ,עו"ד  -סגן נשיא ויו"ר רשות ועדת המסים

יום ראשון | 18.02.18
15:30-16:45

מושב א' | תכנוני מס ודיון ועמדות חייבות בדיווח

מנחה

מר יובל אבוחצירא ,רו"ח ,יו"ר משותף וועדת השתלמויות וכנסים מרחב חיפה והצפון

משתתפים

גב' ענת ברקוביץ ,רו"ח  -חברת ועד מרחב ת"א
מר ניסים כהן ,רו"ח  -חבר ראשות ועדת המיסים
מר שלומי כהן ,רו"ח

מגיבים

מר מיכאל אסולין ,מנהל תחום בכיר עידוד השקעות הון ,חטיבה מקצועית ,רשות המסים
מר דודי גלבוע ,רו"ח

נושאים

ההבדלים בין חו"ד ,עמדות ותכנוני מס  -חייבי דיווח
הסנקציות באי-דיווח על עמדות ,דיון בעמדות בנושאי רר"ל ,מע"מ בשוק ההון וחישוב בסיס כיסוי עלויות
()cost+
דיון עמדות בנושאי מיסוי (מטבעות וירטואליים ,סעיף (3ט ,)1תמורות עתידיות בעסקאות הוניות ברכישה
עצמית
דיון עמדות בנושא מס יציאה ,מוסד קבע ,תקרת מסי חוץ ,דיב' רעיוני מחמי"ז וחנ"ז וזיכוי מס זר

17:00-17:30

מושב ב' | חוק הגבלת השימוש במזומן  -לאן?

מנחה

מר חגי אפלקר ,רו"ח ומשפטן ,סגן יו"ר ועד מרחב חיפה והצפון ,יו"ר (משותף) של ועדת המיסים במרחב

משתתפים

ח"כ ניסן סלומיאנסקי  -ח"כ ,יו"ר ועדת חוקה ,חוק ומשפט -כנסת ישראל
גב' מירי סביון ,המשנה למנהל רשות המסים

17:45-19:15

מושב ג' | השכרה למגורים ולתיירות

מנחה

מר אריק קטורזה ,רו"ח  -יו"ר סניף באר שבע

משתתפים

מר סלי אילון ,רו"ח ,משפטן ,לשעבר מנהל תחום קבלנים ברשות המסים
מר בועז ברזלי ,רו"ח ,עו"ד
מר שי כהן ,רו"ח ,עו"ד  -יו"ר (משותף) ,ועדת השתלמויות מרחב ת"א
מר אלכסנדר שפירא ,רו"ח ,עו"ד

מגיב

מר דוד שילון ,מנהל מחלקה מקצועית מס ערך מוסף ,רשות המיסים

נושאים

העברת מקרקעין בפטור ממס אגב שינויי מבנה
הטבות במס להשכרה לפי חוק עידוד השקעות הון
היבטי מס במכירה ובהשכרת דירות נופש Airbnb
שינויים במיסוי דירות מגורים לאחר תום תקופת המעבר
ניתוח כלכלי לבחינת כדאיות פרויקטים
ניהול וייזום קבוצת רכישה
ניהול וייזום פרויקטים בהתחדשות עירונית
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יום שני | 19.02.18
09:00-10:30

מושב ד' | רפורמות נדרשות בניכוי הוצאות וקיזוז הפסדים ,סוגיות בניכויי מס תשומות

מנחה

מר עבד פטום ,רו"ח  -חבר בועד המרכזי

משתתפים

גב' ליאת נויבירט -פייג ,רו"ח ,עו"ד  -יו"ר ועדת מע"מ
גב' רעיה קידר ,רו"ח  -יו"ר ועדת השתלמויות מרחב ת"א
מר יניב שקל ,עו"ד

מגיבים

מר יוחאי אבן חיים ,סגן פקיד שומה רמלה
מר יעקב זיצר ,רו"ח ,יו"ר הוועדה לענייני חשבונאות ובקרה מוניציפאלית

10:30-11:00

מושב ה' | שכר פריון שוק העבודה העתידי ומס ומה שבניהם
מר ערן יעקב ,הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר

11:15-13:00

מושב ו' | מושב עם מנהל רשות המיסים – אקטואלית מס 2018-2019

מנחה

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

משתתפים

מר משה אשר ,עו"ד ,רו"ח  -מנהל רשות המיסים
מר ג׳ק בלנגה ,רו"ח ,עו"ד – סגן נשיא ויו"ר ראשות ועדת המיסים
מר יזהר קנה ,רו"ח  -נשיא לשכת רואי חשבון בישראל

15:00-15:30

התכנסות מתוקה קפה ,תה ועולם של מתוקים

15:30-17:00

מושב ז' | איסור הלבנת הון תיקון  13לחוק ,נותני שירות עסקי ,אחריות רו"ח לזיהוי לקוח והערכת
סיכונים

מנחה

מר אריאל פטל ,רו"ח

משתתפים

מר חגי אפלקר ,רו"ח ומשפטן ,סגן יו"ר ועד מרחב חיפה והצפון ,יו"ר (משותף) של ועדת המיסים במרחב
גב' גלית ניב-בורשן ,רו"ח ,יו"ר הוועדה לתקני ונהלי ביקורת
גב' עדי פלד ,עו"ד ,ממונה על נותני שירות עסקי ,משרד המשפטים
גב' איריס שטרק ,רו"ח  -סגנית נשיא ויו"ר צוות מיוחד לטיפול בתיקון  14לחוק איסור הלבנת הון

נושאים

במושב יתקיים דיון מיוחד למהפכת תיקון  13לחוק איסור הלבנת הון-נותן שירות עסקי והיקף תחלולתו על רואי
חשבון:
השירותים המחייבים הכרת הלקוח והערכת הסיכון להלבנת הון
סימולציות להבנת כניסה לתחולת ״נותן שירות עסקי״ וביקורות פתע במשרדים
ועדות עיצומים בגין אי מילוי הוראות החוק
אורות אדומים לבחינה ותיעוד הסיכון להלבנת הון במסגרת ביקורת דוחות כספיים

17:15-19:00

מושב ח' | מטבעות וירטואליים

מנחה

מר מיקי מיכאלוביץ ,רו"ח ,עו"ד

משתתפים

מר אמיר אבני ,עו"ד
מר בן גלבEYE SHOP DIRECT LTD ,
גב' נעמה שואן ,מנהלת תחום בכירה שוק ההון ,חטיבה מקצועית ,רשות המיסים

נושאים

מטבעות וירטואליים – סוגים ותכונות ,Blockchain ,טכנולוגית סחר" ,רישומים" בסייבר ,מעקב עסקאות ,כריה,
היסטוריה ומה צופן העתיד .מטבעות וירטואליים; רכישה ,קבלה ,מימוש ,דילמות דיווח חשבונאי ולצרכי מס הדין
בישראל ובארה"ב ,פעילות במטבעות וירטואליים והחוק לאיסור הלבנת הון.

4

יום שלישי | 20.02.18
15:00-15:30

התכנסות מתוקה קפה ,תה ועולם של מתוקים

15:30-17:15

מושב ט' | רפורמת המס בארה"ב

מנחה

מר טל שוורץ ,רו"ח (ארה"ב ,ישראל)

משתתפים

ח"כ מיקי לוי ,ס.שר האוצר לשעבר וחבר ועדת הכספים של הכנסת ,כנסת ישראל
ח"כ עודד פורר ,חברת ועדת כספים וחוקה  ,כנסת ישראל
מר אלון אהרונוף( CPA ,ארה"ב)
מר אבישי דינר ,מנהל תחום אמנות בינלאומיות ,מחלקה מקצועית ,רשות המיסים
ד"ר אמיר חנצ'ינסקי ,עו"ד (ארה"ב ,ישראל)

נושאים

מיסוי ישראלים בעלי אזרחות אמריקאית כללי דיווח והמיסוי לאזרחי ארה"ב ,FATCA ,ויתור על אזרחות
רפורמת המס בארה"ב – מיסוי חברות
מיסוי חברות אמריקאיות ,מיסוי חברות זרות בארה"ב
מיסוי השקעות נדל"ן זרות בארה"ב  -הביטי מיסוי ארה"ב  -ישראל ,מיסוי  ,LLCבחינת מסלולי השקעה  -חברות
בית ומשפחתיות

17:30-19:15

מושב י' | הנדל"ן לאן?

מנחה

גב' גלית יחזקאלי-גולן ,סגנית יו"ר מרחב חיפה והצפון ויו"ר (משותף) וועדת השתלמויות וכנסים

משתתפים

מר יוסי אלישע ,רו"ח ,עו"ד ,יו"ר פורום מיסים (משותף) לשכת עורכי הדין בישראל
מר עופר בן שימול ,ראש ענף ייעוץ והשקעות בנק לאומי
מר אביב טסה ,עו"ד
מר תומר כהן ,רו"ח
מר חיים מסילתי ,יו"ר לשכת שמאי מקרקעין
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יום רביעי | 21.02.18
09:00-10:30

מושב יא' | רווחי הון וחברות בית

מנחה

מר ווסים בשארה ,רו"ח  -יו"ר ועדת המיסים במרחב חיפה והצפון

מרצים

מר ניר הלפרין ,רו"ח ( ) LL.M
מר ישי כהן ,רו"ח ,יו"ר הוועדה להתייחסות לחוזרים מקצועים של רשות המיסים
מר ארז שגיב ,רו"ח ,עו"ד
מר עפרי שלו ,רו"ח ,מנהל אגף בכיר (מקצועית) ופקיד שומה כפר סבא

מגיב

מר קובי צרפתי ,רו"ח ,עו"ד

נושאים

רפורמה בחברות הבית
חוזרי מס הכנסה בנושאים:
.1

מספר חוזר  -1/2018סיווג ההכנסה לצורכי מס של חלוקת דיבידנד לפי סעיף  303לחוק החברות

 .2מספר חוזר  - 2/2018רכישה עצמית של מניות בהתאם לחוק החברות
טיוטת חוזר מס בנושא:
 .1עסקה למכירת זכויות בתאגיד הכוללת תמורות שיועברו למוכר במועדים עתידיים
רפורמה בחוק המיזוגים ופיצולים חלק ה' 2לפקודה
הנחיות בנושא ניכוי מס במקור בגין העברות לחו"ל
10:30-12:30

מושב יב' |  IFRSחשבונאות ומיסים

מנחה

מר דב ספיר ,רו"ח  -יו"ר המוסד הישראלי לתקינה חשבונאית

משתתפים

פרופ' חיים אסיאג ,רו"ח ,מרכז בחינות חשבונאות מועצת רואי חשבון
מר אבי נוימן ,רו"ח יו"ר ועדת הקשר עם אגף שוק ההון
גב' עינב חן נסומה ,רו"ח
גב' רויטל רז ,מנהלת תחום בכירה תקינה חשבונאית ,מחלקה מקצועית ,רשות המיסים

נושאים

תקינה ישראלית כבסיס לקביעת ההכנסה החייבת
דיווח על בסיס מזומן-היבטים חשבונאים ומיסויים
היבטים חשבונאים בנוגע לעלויות מס רכישה ,היטל השבחה ומדידת נדל"ן להשקעה ע"פ מודל השווי ההוגן
תקינה ישראל  -לאן

15:00-16:00

מושב יג' | ביטחונית
מר יוסי יהושע ,פרשן צבאי  -ידיעות אחרונות

נושא

כך תראה מלחמת הצפון הבאה?

16:00-16:30

התכנסות מתוקה קפה ,תה ועולם של מתוקים

16:30-17:15

מושב טו' | ייזום פרויקטים בשיטת  ,PPPהסדרת שוק האשראי
מר חוסאם בשארה ,רו"ח ,יו״ר חברת חוצה ישראל בע״מ
מר מיכה אבני ,מנכ"ל ובעלים חברת פנינסולה

17:15-19:00

מושב טז' | הוראות חדשות – חוות דעת עם סטייה ודוחות מס מתקנים

מנחה

מר אורי מורד ,רו"ח  -חבר ועד מרכזי

משתתפים

מר ג'ק בלנגה ,רו"ח ,עו"ד – סגן נשיא ויו"ר ראשות ועדת המסים
מר אוסמה חסן ,רו"ח  -יו"ר סניף נצרת והעמקים ,לשכת רו"ח
מר רולנד עם -שלם ,סמנכ"ל בכיר מקצועי ,רשות המיסים
מר עמירם קליין ,רו"ח  -יו"ר סניף נתניה -חדרה ,לשכת רו"ח

מגיב

מר יזהר קנה ,רו"ח  -נשיא לשכת רואי חשבון בישראל

נושאים

עמדת רשות המסים לגבי דוחות כספיים ,דוח רואה החשבון המבקר עליהם ,כולל שינויים מהנוסח האחיד ולגבי
תיקוני דוחות שנתיים ,הוראת ביצוע  ,3/2018הוראת ביצוע 4/2018
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לאחר בדיקת הלשכה ,לידיעתכם קיים אוטובוס אגד מס'  421היוצא ממסוף ארלוזורוב בת"א,
ביום א  ,18.02.18בשעה  12:00 ,09:00לאיזור בתי המלון בים במלח.
חזור ביום חמישי  ,22.02.18בשעה  13:15מאיזור בתי המלון בים המלח למסוף ארלוזורוב בת"א.
מחיר נסיעה לכיוון לתושב ותיק  .₪ 21.30רצוי להזמין כרטיסים מראש בטלפון * 2800או בקופות.
חבר שיזמין נסיעה באוטובוס נא לשמור על הקבלות.

מלון ישרוטל ים המלח פעילויות
ערב
אומן אורח בלובי המלון – פרטים בלוח המודעות.
מסעדות חדר אוכל
פתוח בין השעות 18:30-21:00
לובי – תפריט חלבי,
פתוח בין 10:00-24:00
(ארוחות החל מהשעה )12:00
צ'יל אאוט בבריכה – תפריט בשרי קל
(פתוח בהתאם לתנאי מזג האוויר).
בצהרים תינתן הנחה של  15%ממחירון הלובי והבריכה.
ספא
הכניסה לספא הינה ללא תשלום.
הספא כולל :בריכת מי מלח מקורה מחוממת ,ג'קוזי ,חדר
כושר ,סאונה יבשה ורטובה.
שעות פתיחה  – 19:00 – 08:00לכלל הציבור.
לציבור הדתי שעות פתיחה מיוחדות לבריכת מי המלח:
 07:00-08:00לנשים בלבד;
 19:00-20:00לגברים בלבד.

בריכות
במלון בריכת מים מתוקים חיצונית ,בעלת  2מפלסים.
מפלס אחד מחומם ל.26° -
בריכת ילדים לא מחוממת.
חוף ים
קיימת גישה וקיימות מיטות שיזוף וכסאות.
מגבות-קיימות בחוף בחינם.
מועדון ילדים
מועדון הילדים כולל פינות משחק לילדים בגיל הרך ,פינות
יצירה.
המועדון כולל משחקי מחשב.
פתוח בין השעות .10:00-18:00
בית כנסת
ממוקם בקומה 1-
זמני התפילות יפורסמו ע"ג לוח המודעות.
שירותים נוספים
קומקום חשמלי קיים בכל חדר לרשות האורחים.
אינטרנט אלחוטי חינם במהירות  1ג'יגה במלון.
חברי חוג השמש – תינתן הנחה של  10%על
האקסטרות במזון ומשקאות ,אין כפל מבצעים והנחות.

טיפולים – אורחי הכנס ייהנו מהנחה של  15%מהמחירון,
במהלך השהייה.
להזמנות מראש :טל' 08-6689667/8
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פירוט סוגי חדרים
לנוחותכם ,מצ"ב פירוט הסבר מלא על סוגי החדרים במלון חדר סטודיו

"ישרוטל ים המלח" ,אשר יעמדו לרשות אורחי הכנס.
כל החדרים הינם מפוארים ,מרווחים ,קלאסיים מבחינת עיצוב
וצבעיהם.
הפירוט נמסר ע"י בית המלון והינו באחריותו בלבד.

חדר סטנדרט
חדר הכולל מיטה זטגית ופינת ישיבה הנפתחת לספה .החדר
כולל מרפסת ,כספת ,ערכת קפה ואמבטיה.
(מתאים לאירוח של עד שלושה מבוגרים).

חדר מואב

חדר ללא הפרדה בין ההורים לילדים .החדר כולל מיטה זוגית
וספה זוגית נפתחת למיטה נוספת ,מרפסת ,כספת וערכת
קפה לשניים.
(מתאים לאירוח של  3מבוגרים  +ילד /תינוק).

חדר משפחה
חדר הורים הכולל מיטה זוגית וטלוויזיה ,דלת הפרדה ,חדר
אמבטיה ושירותים משותפים .בנוסף ,סלון עם ספה גדולה
הנפתחת לשתיים ,טלוויזיה ופינת ישיבה.
(מתאים לאירוח של זוג 2 +ילדים או לחליפין  3מבוגרים)

חדר עם נוף לים ,הכולל ריהוט יוקרתי ,מיטה זוגית ופינת סוויטה

ישיבה .החדר כולל מרפסת ,כספת ,מיני בר (ריק) ,ערכת קפה
ומייבש שיער .אורחי קומות מואב זכאים לכניסה לטרקלין מואב,
הממוקם בקומה ה 8-וממנו נשקף נוף פנוראמי לים המלח
והרי מואב .הטרקלין מציע לאורחיו פינות קריאה אינטימיות,
כיבוד קל ושתייה חמה וקרה וכן גלישה חופשית באינטרנט,
עיתון יומי ,ספריית ספרים וסרטי ( DVDהכניסה לטרקלין
למבוגרים בלבד).
(מתאים לאירוח של זוג).

חדר עם הפרדה בין חדר השינה לסלון .הריהוט יוקרתי וברמה
גבוהה .החדר כולל מיטה זוגית בחדר הורים ,סלון ופינת
ישיבה.
ניתן להוסיף עוד מיטה/לול.
בחדר  2מסכי  ,LCDמקלחת ואמבטיה ,מרפסת קטנה
ומרפסת שיזוף גדולה עם מיטות שיזוף ,ריהוט גן חדיש
וג'אקוזי .בחדר כספת ,מיני בר ,ערכת קפה ומייבש שיער.
אורחי הסוויטות זכאים לכניסה לטרקלין מואב (ראה פירוט
בחדר מואב).
(מתאים לאירוח של זוג+ילד ותינוק  ,או  3מבוגרים  +תינוק).
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הנחיות כלליות לרישום


הכנס יתקיים בימים ראשון  -חמישי  18-22בפברואר 2018



הרישום הוא לכל ימי הכנס –  4לילות – אין אפשרות להירשם לחלק מימי הכנס.



מס' משתתפי הכנס הוגבל מראש וכן מס' חדרים בבית המלון ,לפיכך מומלץ להירשם מוקדם ככל האפשר.



ההרשמה ושיבוץ החדרים תעשה ע"י בית המלון.



ההרשמה לכנס תתבצע בכתב בלבד באמצעות מילי טופס הרישום המצורף לחוברת ובצירוף התשלום והעברתו אל
"לשכת רואי חשבון בישראל" ,ת.ד 29281 .ת"א ,מיקוד  61292או
בפקס 03-5116665
ניתן לשלם באמצעות המחאות ו/או בכל כרטיסי האשראי.
לפרטים יש לפנות למזכירות הלשכה – טל' 03-5116634 :לגב' ציפי חדד.



ההרשמה לבית המלון תעשה ישירות מול מחלקת ההזמנות של ישרוטל,
בימים א-ה ,בין השעות  ,08:30-17:00באמצעות טופס ההרשמה המצ"ב לחוברת ובצירוף אמצעי תשלום.
לפרטים יש לפנות להזמנות בטל'.08-6387810 :
לא ניתן יהיה להירשם לבית המלון ללא דמי רישום (דמי השתתפות) לכנס.
לאורחי הכנס יינתנו מחירים מיוחדים לשבת שלפני הכנס  17.2.18פרטים ניתן לקבל במחלקת ההזמנות.



בני/בנ ות זוג נלווים חייבים בדמי הרשמה לכנס ,כמפורט בטופס ההרשמה ובהתאם לרישום במלון.



נלווים מבוגרים נוספים  ,בקרבה מדרגה ראשונה (בחדרים נפרדים) – ישלמו דמי משתתף ונלווה.



הכניסה לאירועי הכנס תתאפשר כנגד כרטיסים בלבד.
לא תתאפשר כניסת ילדים ותינוקות למופעי הנלווים ולמופעי הערב.
שינויים וביטולים
הודעות על ביטול ו/או שינוי יתקבלו בהודעה בכתב בלבד כדלקמן:
ביטול דמי הרשמה ל"לשכת רואי חשבון" ,בפקס03-5116665 :
ביטול לינות למחלקת הזמנות בפקס08-6362056 :
באחריות הנרשם לוודא קבלת הביטול ו/או השינוי במוקד הרישום.
ביטולים על-פי חוק הגנת הצרכן
בגין ביטולים של לינות/דמי רישום ,יחול חוק הגנת הצרכן.
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