
הפסקת קפה 10:30-10:45

תודה רבה לחברי ועדת הכנס על תרומתם הרבה 

מר אוסאמה חסן, רו"ח יו"ר סניף נצרת והעמקים
מר רפעת אסמאעיל, רו"ח - גזבר כבוד ועד סניף נצרת והעמקים

גב' אימאן זועבי רו"ח - חברת הוועד המרכזי, גזברית כבוד, חברת ועד סניף נצרת והעמקים
מר פרג' ח'ורי, רו"ח – עו"ד - יו"ר ועדת השתלמויות סניף נצרת והעמקים

מר פאדי מסאד, רו"ח - סגן יו"ר סניף נצרת והעמקים
מר מישל נמורה, רו"ח - יו"ר ועדת המיסים והקשר עם המוסדות – סניף נצרת והעמקים

נשמח להשתתפותכם

גב' איריס שטרק, רו"ח
נשיאת לשכת רואי חשבון

מר אוסאמה חסן, רו"ח
יו"ר סניף נצרת והעמקים

אנו שמחים להודיע לכם שההרשמה לכנס נצרת 2020 בעיצומה

בתקופת  יתקיים  הכנס  נצרת.  בעיר  קראון"  "גולדן  במלון   2-4/01/2020 התאריכים   בין  יתקיים  הכנס 
החגים בעיר, חג המולד, סילבסטר, וחנוכה , משתתפי הכנס ייהנו מאווירה ייחודית מאוד שמאפיינת את 

העיר בתקופה זו.
הכנס יעסוק בנושאים ובהיבטים רלוונטיים מאוד לרואי החשבון, בעשייה, בעיסוק היום יומי שלו.  כמו כן 

הכנס ידון בנושא האלימות בחברה הערבית כחסם חברתי כלכלי.

בכנס ישתתפו מיטב הדוברים והמרצים ואנו נפתח שיח בין מקבלי ההחלטות.

לצד הכנס המקצועי נשלב מגוון חוויות נצרתיות, כולל סיור קולינארי היסטורי בעיר, מופע מוסיקאלי באחת 
הבזיליקות היפהפיות בעיר ועוד..

לשכת
רואי חשבון

בישראל
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הפסקת קפה 10:30-10:45

מנחה:
מרצים:

•  היערכות לתום שנת מס בנושא מיסוי חברות ותאגידיםנושאים:
•  היבטים בנושא חברות בית וחברות משפחתיות 

•  דיווח לפי בסיס מזומן או בסיס מצטבר
•  תכנוני מס בתחום שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים, בראי תום שנת המס

•  חוק עידוד השקעות הון ומסלולי ההטבות למפעל מועדף ומפעל טכנולוגי מועדף
•  עידוד בניית דירות, חוק האנג'לים ותמריצי מס

מר ג'קי מצא, רו"ח (משפטן)
מר רן כהן, רו"ח

מר יוסי ירון, רו"ח

מר אלכס שפירא, עו"ד, רו"ח

מושב 2:  מיסוי תאגידים, חוקי עידוד ושינויי מבנה 10:45-12:15

מנחה:

מרצים:

מר פרג' ח'ורי רו"ח, עו"ד – יו"ר ועדת השתלמויות סניף נצרת והעמקים

מושב 1 – חוק איסור הלבנת הון – המלחמה בהון השחור ובעבירות מס,
אישורי רו"ח לבנקים

12:30-14:00

יום חמישי | 02.01.2020

גב' איריס שטרק, רו"ח - נשיאת לשכת רואי חשבון בישראל
גב' קרן בנגלס שנער, רו"ח - מנהלת יחידת ביקורת סיכוני ציות ואיסור הלבנת הון 

בפיקוח על הבנקים, בנק ישראל
מר אריאל פטל, רו"ח - מ"מ יו"ר הועדה לקביעת נוסחי חוו"ד מיוחדים ואישורי רו"ח

מר יובל רבין - מנהל מחלקת מס ושוק ההון, הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור

הכנס בחסות

מנחה:

מר עלי סללאם – ראש העיר נצרתמרצים:
גב' איריס שטרק, רו"ח – נשיאת לשכת רואי חשבון בישראל

מר אוסאמה חסן, רו"ח – יו"ר סניף נצרת והעמקים
מר שוקי בורשטיין - מנכ"ל בנק מרכנתיל

גב' אימאן זועבי, רו"ח - חברת הוועד המרכזי, גזברית כבוד, חברת ועד סניף           
נצרת ועמקים

מר משה ניסן – פקיד שומה נצרת
מר איציק סוקמן – ממונה איזורי מע"מ נצרת

מר פאדי מסאד, רו"ח – סגן יו"ר סניף נצרת והעמקים

14:00-14:45 ברכות ופתיחת הכנס

בנושא: דגלים אדומים - הלבנת הון בפעולה עסקית
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הכנס בחסות

מנחה:

הענקת
תעודות:

גב' איריס שטרק, רו"ח – נשיאת לשכת רואי חשבון בישראל
מר אוסאמה חסן, רו"ח – יו"ר סניף נצרת והעמקים

מר מישל נמורה, רו"ח – יו"ר ועדת המיסים והקשר עם המוסדות בסניף נצרת והעמקים

מר פרג' ח'ורי רו"ח, עו"ד – יו"ר ועדת השתלמויות סניף נצרת והעמקים

מושב 2 – חלוקת מגיני הלשכה לוותיקי ועד סניף נצרת והעמקים 14:45-15:30

הצגת מאגר הדירקטורים - רגינה אונגר, רו"ח - סגנית נשיאה ויו"ר ועדת הדירקטורים 15:45-16:00

מנחה:

מר ערן יעקב - מנהל רשות המסים בישראלמרצים:
גב' איריס שטרק, רו"ח – נשיאת לשכת רואי חשבון בישראל

מר יובל אבוחצירא, רו"ח, חבר ועד מרחב חיפה
מר רמי אריה, רו"ח, עו"ד

מר טארק דביני, רו"ח, עו"ד
גב' ליאת נויבירט-פייג, רו"ח, עו"ד - סגנית נשיאה, יו"ר (משותף) ראשות ועדת           

המסים (לענייני מע"מ) ויו"ר ועדת הקשר עם מע"מ

מר אוסאמה חסן, רו"ח – יו"ר סניף נצרת והעמקים

מושב 3 – מדיניות המסים 2020 –  עדכוני חקיקה ופסיקה 16:00-17:30

הפסקת ארוחה קלה וקפה 15:30-15:45

רשימת מקבלי מגיני הלשכה:
מר סמיר אבו נסאר - רו"ח, מר מוניר אסעד - רו"ח, מר עפיף ג'ראיסי - רו"ח, מר ג'ורג' דביני - 

רו"ח, מר סאדק דלאשה - רו"ח, מר אסעד ח'ורי - רו"ח, גב' אמל ח'מיס - רו"ח, מר טלאל 
מסללם - רו"ח, מר נימר נאסר - רו"ח, מר וליד סלאמה - רו"ח, מר איתן פרי - רו"ח, מר אילי 

שומר - רו"ח, מר חנן שמש - רו"ח

מנחים:

ח"כ עאידה תומא סלימאן - יו"ר מעמד האישה בכנסתמרצים:
ד"ר נהאד עלי - חוקר ומרצה לסוציולוגיה

אישיות ציבורית בכירה

 

מר ג'קי ח'ורי – עיתונאי, עורך חדשות ואקטואליה ברדיו אלשמס וכתב עיתון ”הארץ“ 

מושב 4  - האלימות בחברה הערבית כחסם כלכלי חברתי 17:30-19:00

קונצרט - אנסמבל פוליפוני בניצוחו של נביל עבוד אשקר 21:00

קונצרט מוסיקאלי באחת הבאזיליקות היפות בעיר, הבאזיליקה הסיציליאנית.
באך, קורילי וויואלדי מחכים לכם בנצרת - מיקום הופעה – כנסיית סליזאן  נצרת  

לשכת
רואי חשבון

בישראל

Institute of Certified 
Public Accountants 
In Israel

סניף נצרת והעמקים



הכנס בחסות

מנחה:

מר אורי בארי, רו"ח - יו"ר ועד מרחב ת"אמרצים:
מר אלון ברוידא, רו"ח - מחבר הספר "במשפחה שלנו זה לא יקרה"

מומחה להעברת עסקים ורכוש מדור לדור
מר איתי הכהן, עו"ד

מר מאיר מזרחי, עו"ד

גב' אימאן זועבי, רו"ח - חברת הוועד המרכזי, גזברית כבוד, חברת ועד סניף           
נצרת והעמקים

מושב 5 – הכול נשאר במשפחה?
העברת השרביט בעסקים משפחתיים, תפקיד המפתח של רואי החשבון בעסקים

משפחתיים/העברה נכונה בין הדורות ושימור הצלחה, דיני ירושה ומעבר בין דורי–
צוואות ונאמנויות – העברה נכונה של נכסים במשפחה

09:15-10:30

מנחה:

כב' השופט עאטף עילבוני – שופט בית משפט מחוזי נצרתמרצים:
ד"ר שלמה נס, רו"ח, עו"ד - חבר ועדת חדלות פירעון כינוסים ופירוקים

מר חוסאם בשארה, רו"ח – יו"ר דירקטוריון חוצה ישראל
גב' אלינה פרנקל-רונן, רו"ח - מ"מ ומשנה לנשיאה, יו"ר פורום מנכ"לים מנהלי כספים וחשבים

ויו"ר המכון להשתלמויות ולימודי תעודה

מר רפעת איסמעיל, רו"ח – גזבר כבוד ועד סניף נצרת והעמקים

מושב 6 – רואי החשבון כבעלי ערך מוסף בתהליכי שיקום והבראת חברות –
בדגש עסקי על החקיקה האחרונה 09.2019 - "חוק חדלות פירעון החדש"

10:30-11:45

יום שישי | 03.01.2020
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הפסקת קפה 11:45-12:00



הכנס בחסות

מנחה:

גב' רגינה אונגר, רו"ח – סגנית נשיאה וחברת הועדה לתקני ביקורת ונוהלי ביקורת                         מרצים:
גב' איריס אלדר, רו"ח – מנהלת המחלקה המקצועית של לשכת רו"ח                          

(PWC) מר גיל ברק , רו"ח – שותף ביקורת ומנהל סניף חיפה קסלמן את קסלמן

מר מישל נמורה, רו"ח – יו"ר ועדת המיסים והקשר עם המוסדות- סניף נצרת והעמקים

מושב 7 – תקני ביקורת ויישומם בעסקים קטנים ובינוניים, ניירות עבודה,
הליך הביקורת, מתודולוגיה, חוות דעת רואי חשבון וביאורים

12:00-13:30

נצרת - בירה היסטורית, תרבותית וקולינרית מרתקת

נצרת היא מהערים הבודדות בעולם המשלבות היסטוריה מרתקת של אלפי שנים עם מגוון 
עשיר וייחודי של אתרים היסטוריים, קדושים וארכיאולוגיים, העטופים בקסם מזרחי,

עם חיי מסחר שוקקים ובראשם שוק ססגוני ששומר על האותנטיות והייחודיות
שלו זה מאות שנים.

נצרת היא העיר הערבית הגדולה בישראל. לפי הברית החדשה התגוררו מריה, אם ישוע ויוסף
בנצרת, בה ניתנה הבשורה ובה התחנך ישוע מילדות עד בגרות.

בסיור נתוודע לקסם הנצרתי המיוחד.

*קיום הסיור תלוי בכמות משתתפים

עזיבת חדרים בצאת השבת

סיור קולינרי והיסטורי בעיר העתיקה של נצרת 12:00-13:30

ארוחת ערב חגיגית 19:30-20:30

סטנדאפ - מוחמד נעמה 21:00

יום שבת | 04.01.2020
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מופע הסטנדאפ של מוחמד נעמה הוא לא עוד סטנדאפ על זוגיות וצבא (כי גם ככה הוא לא עשה !), 
הסטנדאפ של מוחמד הוא על עצם קיומו כערבי מוסלמי שגדל בכפר דייר אלאסד , הוא על השוני 
בחברה הישראלית , על ההבדלים בין שני העמים ,  על המסר החשוב שלמרות השוני כן אפשר יחד

 לחיות ולצחוק !! מעביר מזווית מיוחדת ומצחיקה ומדגיש את ההבדל בין ערבי ויהודי עם רגישות 
מיוחדת שלא פוגעת בשום צד!

מוחמד נעמה מופיע מעל ל 12 שנה בכל הארץ  וכיום הוא אומן בית ב- "קומדי בר "
במהלך המופע מוחמד מביא יכולת אלתור מדהימה ומשלב כל קהל שיופיע מולו בתוך המופע, 

מוחמד הסטנדאפיסט היחיד שמופיע והופיע בשתי שפות בו זמנית (ערבית ועברית) לחברות עם עובדים 
ישראלים ופלסטינים בעפולה ,ים המלח , אילת ועוד ... הופיע ב 15 בתי כלא לאסירים !



מחירי אירוח מלון "גולדן קראון נצרת (הר קפיצה)"
לינה על בסיס חצי פנסיון HB ל – 2 לילות | ימים ה'–שבת | 2-4.01.2020 

סה”כ לחיוב : _______________ חתימה : __________________  

קבלה להוציא על שם: _______________________________

לשלוח לכתובת: ______________________________________________________________

סוג הכרטיס: ______________ שם בעל � ת הכרטיס: ____________________________________  

תוקף הכרטיס: ____________________ 

תשלום ראשון 1/2020    תשלום שני 2/2020    תשלום שלישי 3/2020תשלומים (עד 3): _________ 

מספר הכרטיס: ___________________________________  מספר ת.ז.: ___________________

CVV3  (     ספרות אחרונות בגב הכרטיס): __________________ 

תאריך:_________________

V -סמנו בחירתכם ב

תשלום עבור לינה יתבצע ישירות דרך המלון באחחד מדרכים הבאות:
מחלקת הזמנות בטלפון: 04-6508001 או בפקס: 04-6016007  בטווח השעות 09:00-16:00 

info@goldencrown.co.il :במייל

לכבוד: גולדן קראון נצרת (הר קפיצה)  

שם משפחה: ________________  שם פרטי: _______________ ת.ז:_______________________

מקום עבודה: ________________ תפקיד:_________________ מס‘ חבר לשכה:______________

טלפון נייד: _______________  טלפון בבית: _________________ פקס:  ____________________ 

דואר אלקטרוני: ___________________________________ 

כתובת: רחוב: _________________________ מס: ____   ת.ד: _________ עיר:  _____________ 

סכ“ה כמות חדרים: ______ מס‘ מבוגרים: ______  מס’ ילדים (12-2): ______ מס‘ תינוקות: _______

בקשות מיוחדות: ______________________________________________________________

_________________________________________ סכ“ה עבור לינות: ____________________

 

טופס הרשמה למלון ”גולדן קראון נצרת (הר קפיצה)“

(ט.ל.ח.)

הוראת תשלום באמצעות כרטיס אשראי   (ניתן לשלם בכל כרטיס אשראי - לא ניתן לשלם בהמחאות)

(קבלה תינתן בתום השהייה, ממחלקת הקבלה של המלון)

מלון גודלן קראון (הר קפיצה) | ימים ה‘-ש‘ | 2-4.01.2020 | ה’-ז‘ בטבת תש“פ

 ₪ 1,800 
 ₪ 1,650 
 ₪ 2,475 

חדר לזוג
חדר ליחיד

שלושה מבוגרים בחדר

 ₪ 2,220
 ₪ 2,645 
 ₪ 351 
 ₪ 702  

זוג + ילד בחדר ההורים (12-2)
זוג + 2 ילדים בחדר ההורים (12-2)

תוספת לחדר משפחה 
תוספת לסוויטה



אני הח”מ מבקש\ת לשלם את דמי ההרשמה - כנס נצרת 

תשלום באמצעות המחאה לפקודת ”לשכת רואי חשבון בישראל” 

הוראת תשלום באמצעות כרטיס אשראי (ניתן לשלם בכל כרטיסי האשראי)

אמצעי תשלום

סוג הכרטיס: ______________ שם בעל � ת הכרטיס: __________________________________  

המחאה ע”ס: ___________ש”ח, מס’:_____________ בנק: ___________ 
ז”פ: _____________________מועד פירעון:___________________  

סה”כ לחיוב : _______________ חתימה : __________________  

קבלה להוציא על שם: _______________________________

לשלוח לכתובת: ______________________________________________________________

תוקף הכרטיס: ____________________ 

מספר הכרטיס: _________________________________  מספר ת.ז.: ___________________

CVV3  (     ספרות אחרונות בגב הכרטיס): ________________ 

V -סמנו בחירתכם ב

V -סמנו בחירתכם ב

תאריך:_________________

₪ 150
₪ 150
₪ 75
₪ 200
₪ 200

נלווה לחבר לשכה
נלווה למשתתף צעיר

נלווה לפנסיונר
נלווה לרו"ח שאינו חבר לשכה

נלווה למשתתף שאינו רו"ח 

₪ 300
₪ 150
₪ 150
₪ 400
₪ 300
₪ 180

משתתף חבר לשכה
משתתף חבר לשכה צעיר*

משתתף פנסיונר**
משתתף רו"ח שאינו חבר לשכה 

משתתף שאינו רו"ח
משתתף רו“ח חבר מרחב חיפה וסניף נצרת

(ללא לינה)

טופס הרשמה ותשלום ללשכה- כנס נצרת
מלון גולדן קראון (הר קפיצה) | ימים ה‘-ש‘ | 2-4.01.2020 | ה’-ז‘ בטבת תש“פ

לכבוד: לשכת רואי חשבון בישראל | רחוב מונטיפיורי 1, ת"א- יפו 6525201
tzipi@icpas.org.il :עבור ציפי חדד פקס מס’: 03-5116665 או במייל

*משתתף רו“ח חבר לשכה ובן\בת זוג כנגד תשלום דמי משתתף דמי נלווה, נלווים בוגרים נוספים בקרבה ראשונה וחדרים נפרדים, ישלמו דמי משתתף ודמי נלווה
**משתתף צעיר הינו חבר לשכה בראשית דרכו שקיבל רישיונו בחמש השנים האחרונות

*** פנסיונר הינו חבר המסווג בלשכה כפנסיונר  

שם משפחה: ______________  שם פרטי: _______________ 

תעודות זהות: ____________________________________

טלפון נייד: _______________  טלפון בבית: _________________ פקס:  _________________ 

דואר אלקטרוני: ___________________________________ 

כתובת: רחוב: _________________________ מס: ____   ת.ד: _________ עיר:  __________ 

(ט.ל.ח.)

לשכת
רואי חשבון
בישראל
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