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תאגידים עירוניים
לשכת רואי חשבון בישראל שמחה להזמין אתכם לכנס בנושא:

יום ג‘ | 2 בפברואר, 2021 | 16:00-19:45

 ZOOM הכנס ישודר דיגיטלית באמצעות

לשכת רואי חשבון בישראל
Institute of Certified Public 
Accountants In Israel
نقابة مدققي الحسابات يف إرسائيل

הכנס הינו חינם לחברי הלשכה אך ההשתתפות מותנית בהרשמה מראש
מחיר למשתתף שאינו חבר לשכה : 105 ש“ח



ריכוז מקצועי: 

מנחה:

מדניות משרד הפנים ביחס לתאגידים עירוניים והיבטי רגולציה ובקרה, ויחסי הגומלין 
עם הרשות המקומית. 

אילו סוגי תאגידים קיימים ומה ההבדלים ביניהם והיכרות עם נוהל האסדרה של משרד הפנים. 
מה בין תאגיד עירוני לתאגיד "מעין עירוני". 

פעילויות המתאימות לביצוע ע"י תאגיד עירוני. 

גב' אביגיל שקוביצקי, רו"ח - יו"ר ועדת השתלמויות מרחב ירושלים 

מר איתן בוק רו"ח - מנהל רשות התאגידים העירוניים בעיריית ירושלים 

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

דיני מכרזים הסכמים והתקשרויות- סוגים שונים של מכרזים, נוהל יועצים 
מודל הפעלה מתנס"ים, רקע, הרכב שליטה, הכללים לפטור מכרז. 

מר אביב מעוז, עו"ד

שינוי משמעותי צפוי במבנה שכר העובדים בחברות העירוניות:
הסדרת נושא השכר - מבנה השכר בחברות כיום ומודל השכר החדש 

שעתיד לצאת בשנה הקרובה.

מר דיאא אסאדי - סגן בכיר לממונה על השכר, משרד האוצר

16:00-17:30
16:00-16:30

16:30-16:50

16:50-17:10

הפסקה17:10-17:30

חלק ראשון - משפט, הכרה ורגולציה

מטרת הכנס
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תאגיד עירוני מוחזק על ידי הרשות המקומית. קיימים קרוב ל 600 תאגידים שכאלו (חברות בע"מ, עמותות, 
חל"ץ). בחלקם תאגידים עירוניים ובחלקם מעין עירוניים – אשר הרשות שולטת בהם באופן חלקי בלבד. 

תאגידים אלו עוסקים במגוון רחב של פעילויות עבור הרשויות המקומיות ומגלגלים כ- 20 מיליארד ש"ח בשנה.

מאות רו"ח מועסקים בתאגידים בין כמבקרים חוץ ובין כחשבים או מנהלי כספים או מבקרים פנימיים. מטרות 
התאגיד העירוני הינם במסגרת סמכויות הרשות המקומית ותפקידיה. התנהלות התאגידים העירוניים מיוחדת 

בכך שהם כפופים לדיני הרשויות המקומיות מעבר להיותם כפופים לדיני החברות והעמותות. 

בכנס    נציג תמונת מצב על מגזר ייחודי זה ומאפייניו הרבים.



היבטי מיסוי בתאגידים עירוניים.
תאגידים המשלבים פעילות מלכ"רים ופעילות עסקית. 

נכסים מניבים, שכירות, יצור חשמל סולארי. 

מר אוני אופיר, רו"ח
מר ברק מימון - מנהל תחום מפקח ארצי - רשות המסים

B.O.T חלופות מימון מהרשות מהבנקים ומהציבור, מכרזי

רו"ח זוריק ולדר, רו"ח של איגוד התאגידים העירוניים ברשויות מקומיות

ביקורת בתאגידים עירוניים, סיכונים שכיחים בתאגידים עירוניים וניהול הסיכונים,
הדגשים בביקורת פנימית.

קבלני עבודה וקבלני כוח אדם. 
ביקורת מבקר המדינה. 

חלוקת הפעילות בין הרשות לבין התאגיד, שיקולים ונקודת האיזון.  

גב' אורית שבתאי פרנק , רו"ח - מבקרת עיריית תל אביב 

גב' איריס שטרק , רו"ח - נשיאת לשכת רואי חשבון בישראל
ביקורת דוחות כספיים תאגיד עירוני.  

מבנה הדוח הכספי של תאגיד עירוני.  
המבנה החדש של דוחות מתנ"ס.

תפקיד החשבונאות בתאגיד וחלוקת אחריות בין הישויות השונות. 
סעיף 46 בתאגיד מעין עירוני.

18:30-19:20

19:20-19:45

17:30-19:45

17:30-18:10

18:10-18:30

חלק שני - ניהול חשבונאי וכלכלי

3


