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התכנסות09:30-09:00

ברכות ופתיחת הכנס09:45-09:30   

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

גב‘ טובה הילמן, רו"ח -  יו"ר ועדת הקשר  עם רשות התאגידים )רשם החברות, עמותות ואח‘(

מר אייל גלובס, עו"ד – ראש רשות התאגידים

מושב ראשון – הדיווחים המקוונים לרשות התאגידים – הקשיים והפתרונות במעבר לדווח מקוון 11:15-09:45
ללא נייר       

שינוי בתקנות העמותות בעניין טפסים ודיווח התשע"ח 2018
שינוי בתקנות העמותות בעניין טפסים ודיווח לרבות דוח מילולי – דגשים במסמכים לדווח.             

מר אייל גלובס, עו"ד – ראש רשות התאגידיםמרצים:

גב‘ גיתית שומכר, עו"ד – מנהלת חטיבת רווחה ברשת העמותות ומרכזת תחום ניהול תקין

גב‘ שני אבידני, רו"ח, ראש תחום פיקוח חשבונאי בכיר, רשם העמותות.

מושב שני - תאגידים עירוניים – ביקורת רו"ח ויחסי גומלין מול הרשות המקומית והרגולטורים12:00-11:15

תאגיד מעין עירוני וסעיף 46  
מהו תאגיד עירוני, לרבות מתנ״סים – מטרות, סמכויות, שליטה, ושותפויות עם מגזרים נוספים

רגולציה ופיקוח – רגולטורים של התאגידים, הרשות המקומית כבעלת התאגיד, ממשל תאגידי ועוד...
ביקורת רו״ח בתאגידים עירוניים – דגשים בביקורת, יחסי גומלין מול הרשות המקומית, ליקויים והמלצות          

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

מר דודי ספיר, רו"ח – מנהל אגף בכיר )תאגידים עירוניים(, אגף בכיר לתאגידים עירוניים, משרד הפנים

גזבר רשות מקומית

הפסקה12:15-12:00

מושב שלישי– גיוס המונים - הדרך הקלה לגיוס תרומות12:35-12:15

מר מוטי קריכלי – מנכ"ל חברת צ‘רידי – חברה מרכזית לגיוס תרומותמרצה:

מושב רביעי -  טיוטת תקן חשבונאות מס‘ 40 – כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים      12:55-12:35

הצגת השינויים המהותיים בטיוטת התקן ביחס לתקן הקיים ובפרט הכרה בתרומות נכסים קבועים כהכנסות 
דוגמא לניתוח דיווח כספי על ידי מלכ״רים על-פי התקן הקיים ועל-פי טיוטת התקן.

מר דב ספיר, רו"ח – יו"ר הוועדה המקצועית, המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאותמרצים:

גב‘ שרון מימון צדיק, רו"ח – מרכזת הוועדה המקצועית, המוסד לתקינה בחשבונאות

הכנס המקצועי השנתי

כנס עמותות ומלכ"רים
29.4.2019 | כפר המכביה, רמת-גן

ריכוז מקצועי: גב’ איריס שטרק, רו״ח - נשיאת לשכת רואי חשבון בישראל

גב‘ טובה הילמן, רו"ח -  יו״ר ועדת הקשר  עם רשות התאגידים )רשם החברות, עמותות ואח‘(

גב‘ אביגיל שקוביצקי, רו"ח -  יו״ר ועדת השתלמויות במרחב ירושלים



מושב חמישי – עודפות וביקורת ניכויים – איך להימנע מקנס מס של 90% עודפות ואיך 13:15-12:55
מתמודדים בבקורת נכויים       

נציג רשות המסים בישראלמרצה:

הפסקת צהריים )ניתן להזמין ארוחת גלאט למהדרין ללא עלות נוספת(14:15-13:15

מושב שישי – כל החידושים בסעיף 46 לפקודת מס הכנסה - זיכוי ממס לעמותות14:50-14:15

החלטת הממשלה בעניין הכפפת אגודות עותומניות לרשם העמותות וההשלכה לעניין סעיף 46
השקעות כספים של עמותות בעסקים חברתיים והשקעות כספיות – שינויים מרכזיים

הגבלות שכר – המותר והאסור     
שלילת אישור סעיף 46 - איך לא להגיע לשם, דוגמאות לאירועים     

מר ארז אורעד, רו"ח )משפטן LLM( - מנהל תחום בכיר מפקח ארצי מלכ”רים, רשות המסים בישראלמרצים:

גב‘ טובה הילמן, רו"ח -  יו"ר ועדת הקשר  עם רשות התאגידים )רשם החברות, עמותות ואח‘(

מושב שביעי – ביקורת תמיכות – המותר והאסור 15:20-14:50
)ועדת תמיכות, ועדת חריגים ויישום נוהל שר האוצר(       

מר חסן איסמעיל - סגן בכיר לחשב הכללי הממונה על תחום הביקורת ועל ביצוע תקציב המדינה ביחידות החשבות מרצים:
והכספים של משרדי הממשלה ובמטה אגף החשב הכללי 

גב‘ רוני רוזנבלום אברך, רו"ח - רכזת מערך הביקורת המרכזי על גופים נתמכים, משרד האוצר

מושב שמיני – מלכ"ר בתוך גוף עסקי או עסק בתוך מלכ"ר – מס הכנסה ומע"מ – 15:50-15:20
הילכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו. פסיקה ועמדת רשות המסים לעמדת סיווג מלכ"ר כעוסק

סיווג כמלכ"ר לצרכי מע"מ )פסיקה ועמדת הרשות(
עסקאות אקראי ודיווח מפורט )אופטימיזציה בניכוי תשומות(

ייבוא שירותים ונכסים בלתי מוחשיים

גב‘ ליאת נויבירט פייג, רו"ח, עו"ד – סגנית נשיאת הלשכה, יו"ר ועדת הקשר עם מע"ממרצים:

מר גל גרינברג, רו"ח, משפטן – לשעבר מנהל מחלקה מקצועית של מע"מ  בהנהלת רשות המסים

נציג רשות המסים בישראל

מושב תשיעי – חוק הגנת הפרטיות – הסיכון בחשיפת מידע רגיש, עלות מול תועלת16:05-15:50

גב‘ דפנה רביד ברזילי, רו"חמרצים:

CISA, CRMA, CIA ,גב‘ אילנה שחורי, רו"ח

מושב עשירי – ביקורת שכר בעמותות – תפקידו של רו"ח16:25-16:05

ביקורת משרד החינוך, הבריאות והכלכלה – חוויות מהשטח ודרכי התמודדות

גב‘ אביגיל שקוביצקי, רו"ח – יו"ר ועדת השתלמויות, מרחב ירושליםמרצה:



מושב אחד עשר – מיסוי מקרקעין – פטור ממס שבח למוסד ציבורי – סעיף 61 16:50-16:25
וסקירת פסיקה עדכנית בנושא המלכ"רים ומוסדות ציבור

מר שי אהרונוביץ, עו"ד – סמנכ"ל בכיר מיסוי מקרקעין, רשות המסים בישראלמרצה:

מושב שנים עשר – עדכונים בחקיקה – מלכר"ים ועמותות 17:15-16:50

החלת חוק התחרות הכלכלית )הגבלים עסקיים( על מלכ"רים
שינויים בחוק זכויות יוצרים המיטיבים עם פעילות מלכ"רים

מר אופיר כץ, עו"ד – יו"ר הוועד המנהל מנהיגות אזרחית – ארגון הגג של המגזר השלישימרצה:

-סיום-


