
רו"ח גלית יחזקאלי 
יו"ר מרחב חיפה והצפון בלשכת רו"ח 

וחברת הוועד המרכזי

מרכזים אקדמיים

השתלמות:
ניתוח דוחות כספיים

16 שעות אקדמיות | 4 מפגשים | ימי חמישי | החל מ-28.3.19 
בית הפרקליט, קריית הממשלה )מול היכל בית המשפט, נצרת

מחוז צפון

28.3.19  |  1
17:00-17:15
דברי פתיחה:

עו"ד חלאד חוסני זועבי, יו"ר מחוז צפון
17:15-20:15

מבנה ומטרת הדו"חות הכספיים - מאזן, דו"ח רווח והפסד, דו"ח תזרים מזומנים, 
דו"ח על שינויים בהון וביאורים

רו"ח אילן פרוינד, משרד רואי חשבון פרוינד את פרוינד, חשבונאות פיננסית וניהולית 
אוניברסיטת חיפה

 
4.4.19  |  2

17:00-20:15
ניתוח דוחות כספיים - יחסים פיננסים: יחסי נזילות, רווחיות, איתנות פיננסית ועוד

רו"ח איציק נח, המחלקה המקצועית EY חיפה, משרד רו"ח קוסט פורר גבאי את קסירר
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עלות ההשתלמות לעו"ד - 170 ₪ 
מפגש בודד )4 שעות אקדמיות רצופות( - 60 ₪ 

ההרשמה באתר המדרשה להשתלמות עורכי דין
www.midrashalaw.org.il

או באמצעות מענה טלפוני במס' 077-9555020
)על הזמנה טלפונית יתווסף תשלום של 4 ש"ח לכל הזמנה(

11.4.19  |  3
17:00-18:30

היבטים מיסויים של מיזוגים ורכישות - איחוד דו"חות, הכללת חברות וקליטתן, 
כולל תיקון מס' 242 לחוק

רו"ח רן כהן, לשעבר מחלקת מיזוגים ופיצולים ברשות המיסים
18:45-20:15

תפקידו של רו"ח מבקר - מהות הביקורת, סוגי חוות דעת לדו"חות הכספיים, נהלי 
ביקורת, הסתייגויות, הימנעות והערת עסק חי
רו"ח אריאל פטל, קבוצת רו"ח אליוט ישראל

18.4.19  |  4
17:00-18:30

השפעת הדו"חות הכספיים על סוגיות במס הכנסה ומע"מ - דו"חות מאוחדים/סולו, 
רווחים ראויים לחלוקה, חברה משפחתית, הפסדים להעברה ודו"ח התאמה למס

רו"ח )משפטן( יובל אבוחצירא, ארצי, חיבה, אלמקייס כהן - פתרונות מיסוי בע"מ
18:45-20:15

 השפעת הדו"חות הכספיים על סוגיות מיוחדות במיסוי מקרקעין - איגודי מקרקעין, 
פירוק איגוד, רווחים ראויים לחלוקה וחברת בית

עו"ד )רו"ח( ורד אולפינר סקל, לשעבר מנהלת מחלקה מקצועית - מקרקעין 
וקבלנים ברשות המיסים, מנהלת מחלקת מיסוי נדל"ן EY ישראל

רו"ח אלי פרג'ון, EY ישראל
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