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 ZOOM יום העיון ישודר דיגיטלית באמצעות

להרשמה לחצו כאן

לינק ל ZOOM יישלח לנרשמים קרוב למועד ערב העיון

לשכת רואי חשבון בישראל שמחה להזמין אתכם ליום עיון דיגיטלי באמצעות ה ZOOM בנושא:

מרחב חיפה והצפון

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

דוחות מיוחדים של רואי חשבון - ואישור רו"ח -
הוראות התקינה ויישומה בפרקטיקה 

לרבות נוסחים מוסכמים של לשכת רו"ח בישראל

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



ההרצאה תפרט את הכללים שנקבעו בתקן בחינת מהימנות (ישראל) 3000 בדבר 
"דוחות מיוחדים של רואי חשבון" - ההרצאה תתמקד בבעיות המתעוררות בדרך כלל 

במקומות בהם מתבקש רו"ח לתת דוחות מיוחדים או אישורים כאמור - והמענה אליהם.

רו"ח גלית יחזקאלי - יו"ר מרחב חיפה והצפון, נציגת המרחב בועד המרכזי 
ויו"ר משותף ועדת כנסים והשתלמויות ארצית בדיגיטל

רו"ח רעיה קידר - יו"ר משותף ועדת כנסים והשתלמויות ארצית בדיגיטל, 
חברת הוועד המרכזי

רו"ח איריס שטרק - נשיאת לשכת רואי חשבון בישראל

 רו"ח יזהר קנה – נשיא שקדם, יו"ר המערכת המקצועית של פרסומימרצה:
 הלשכה בביקורת ואתיקה, יו"ר ועדת הקשר עם רשות החברות הממשלתיות

מצד אחד אנו מחויבים לעמידה בכללים מקצועיים  ומצד שני לא תמיד דורשי 
האישורים/עורכי המכרזים נענים לפניותינו... מה עושים ? 

כיצד מתמודדים - יש רו"ח שפשוט חותמים בלי להתייחס למותר והאסור / כיצד 
מסייעים לרו״ח שכן רוצים לפעול לפי הכללים החלים על רו״ח וכו'

מה הם האמצעים שעומדים לרשות הוועדה ומהם הפתרונות שהשתמשנו בפרקטיקה -
הודעת מניעות/דוחות בלתי מבוקרים וכו'...

אישורי רו״ח למשכנתאות - הבעייתיות והפתרונות שמצאנו וההסכמות שהגענו 

 רו"ח אורי מורד – יו"ר הוועדה לקביעת נוסחי חוו"ד מיוחדים ואישורי מרצה:
רואי חשבון וממלא מקום יו"ר הוועדה לתקני ביקורת ונוהלי ביקורת

 עקרונות התקינה המקצועית  לדוחות  מיוחדים ואישורי רו"ח12:30-13:00

  הדילמות שעומדות בפני הוועדה במתן האישורים13:00-13:20

ריכוז מקצועי והנחייה:

סמכות הלשכה בקביעת נוסח אישורים מיוחדים של רואי חשבון12:00-12:30



אישורים הנדרשים מבנקים למקורות הכספים המועברים והודעות הלשכה בדבר 
מניעות מחתימה על מסמכים אלה.

סקירה מקיפה של פרקטיקה ופסיקה עדכנית של התנהלות בנקים מול לקוחותיהם
באשר להעברות כספים מחו"ל.

דוחות מיוחדים הקשורים בדיני עבודה.

מכרזים-אופי עבודת הוועדה, החל מהפנייה לוועדה, שיחות ופניות בכתב מטעם
 הוועדה, שינוי תנאי מכרז רוחביים, הסכמות הלשכה וכו'.

 

רו"ח אריאל פטל – מ"מ יו"ר הוועדה לקביעת נוסחי חוות דעתמרצה:
מיוחדים ואישורי רו"ח

  האישורים13:20-13:45

  פאנל שאלות ותשובות מענה לחברים13:45-14:00


