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  רו"ח אביגיל שקוביצקי, סגנית יו"ר בפורום לטיפול בבעיות מס של מוסדות ציבור ומלכ"רים

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

רו"ח טובה הילמן, יו"ר ועדת הקשר עם רשות התאגידים

ריכוז מקצועי והנחייה:

לשכת רואי חשבון מזמינה אתכם חברות וחברים:

לינק ל ZOOM ישלח לנרשמים קרוב למועד הכנס

הכנס הינו חינם לחברי הלשכה, אך ההשתתפות מותנית בהרשמה מראש

מחיר למשתתף שאינו חבר לשכה: 105 ש“ח

ZOOM הכנס ישודר דיגיטלית באמצעות

בלתי ניתן לפספס
כמיטב המסורת וכמדי שנה, נצלול ונסקור שלל נושאים ודילמות בעולם המלכ"רים. 

נציף נושאים ייחודיים וסוגיות הדורשות אומץ והכרעה. שאלות המטרידות אותנו, 
התאגדות וההבדלים עמותה או חל"צ או אגודה שיתופית, התפתחות של מלכ"ר לחברות 

וחברות למלכ"ר והקשרים ביניהם. שכר לצדדים קשורים, ואפילו קבלת הלוואות 
מצדדים קשורים. למי שייך המוניטין ומתי עלולים להיקלע להברחת נכסים. ארגוני 

אימפקט. סוגיות המציבות לא פעם את העמותה בצומת מורכבת, מסוכנת אפילו. ננסה 
להבין בבוקר עמוס זה היכן משרטט הרשם את גבולות הסביר וההגינות עם גבולות 

הבירוקרטיה והכללים היבשים, אולי יותר מדי מקובעים. העולם נע קדימה ונראה כי 
הרגולציה נדרשת לאבולוציה.   

זה  עוד כנס למיטיבי לכת ולכל רו"ח שעוסק במלכ"רים. 



עו״ד עינב גיא הרמן, מנהלת יחידת רשם ההקדשות
הקדשות- כיצד אנו פועלים לשימור העבר לטובת העתיד באמצעות רגולציה מודרנית?

תובנות בעקבות ביקורות העומק שהתנהלו בשנה האחרונה
עקרונות שנבחנו במסגרת הליך ה- RIA להתקנת תקנות חדשות

ממשקים בין עמותות להקדשות – היבטים חשבונאיים

הקדשות10:20-10:50

מרצה:

עו"ד אופיר כץ  מרצה:
בין עמותה לחל"צ. הדומה והשונה 

הבעלות והשליטה, עמדת הרשויות, הניהול , שיעבוד והורשת מניות,  פעולות הטעונות 
אישור בית משפט. 

החל"צ וחברת בת עסקית. 

חברה לתועלת הציבור10:50-11:10

מר ארז אורעד, ומנהל תחום בכיר מפקח ארצי מלכרים מרצה:

התייחסות רשות המסים להתאגדויות השונות, אישור סעיף 46 לעמותות,
חל"צים והקדשות. 

התייחסות רשות המסים להתאגדויות השונות11:40-12:00

עו"ד שלומית שיחור -רייכמן, רשמת האגודות השיתופיות 
רו"ח אלעד חבשוש, מנהל חטיבת חשבונאות ופיקוח, רשם האגודות השיתופיות

מרצים:

האגודות השיתופיות, בחלקן, מסווגות כמלכ"ר – ללא כוונת רווחים. מהו מודל 
ההתאגדות? רישום אגודה והחברות בה. איזו פעילות מתאימה להתבצע באגודות 

שיתופיות. אבחנה בין אגודה שיתופית מרכזיות או התיישבותיות. 

אגודה שיתופית 11:10-11:40

דברי ברכה10:00-10:10

מהי אגודה עות'מנית, נתונים כלליים ומספרים, רקע  וסמכויות,  פרסום ייזום של 
אגודות עותומניות באתר הגיידסטאר, חיפוש ואיתור אגודות עותומניות באתר 

הגיידסטאר. 

אגודה עות'מנית, על קצה המזלג10:10-10:20

מרצה:

 רו"ח אביגיל שקוביצקי, סגנית יו"ר בפורום לטיפול בבעיות מס של מנחה ומגיבה:
מוסדות ציבור ומלכ"רים

 עו"ד לירז שטול, מנהלת יחידת אגודות אותומניות ברשם עמותות, רשות התאגידים

10:00-12:00

12:00-12:30

מושב ראשון: ללא כוונת רווח... לא רק עמותה! 

הפסקה



רו"ח איריס שטרק, נשיאת לשכת רו"ח 
הגדרת צד קשור. ניהול התקשרויות עם צדדים קשורים וההבדלים בדרישות 

הדיווח מצד הגופים השונים:
הוראות חוק העמותות, הוראות חשכ"ל. תקן חשבונאות ישראלי מספר 41 בדבר 

גילויים בהקשר לצד קשור.  
מנגנון קבלת החלטות ואופן ההתקשרות עם צד קשור.

התקשרויות עם חברות בנות. 

התקשרויות מיוחדות באלכ"רים12:50-13:10
מרצה:

עו"ד קארן שוורץ, רשמת העמותות וההקדשות, מנהלת הזרוע האלכ"רית רשות התאגידים
בהרצאתה של רשמת העמותות נפתח את המושב בשיח אמיץ ונגלה כי במסגרת 

התהליך האסטרטגי ביחידת רשם העמותות קיימת כוונה "לעלות על השולחן 
העגול" גם תפוחי אדמה לוהטים וסוגיות מורכבות אשר בחלקן ילובנו במושב זה . 

רגולציה מחייבת אבולוציה – הרצאה פותחת12:30-12:50
מרצה:

רו"ח טובה הילמן, יו"ר ועדת הקשר עם רשות התאגידים מנחה ומגיבה:

עו"ד אייל גלובוס, ראש רשות התאגידים ורשם העמותות לשעבר
הגבלת שכר בעמותות. הוראות והנחיות בדבר העסקת קרובי משפחה. 

הנחיות מצד הגופים: רשם העמותות, החשב הכללי, נציבות מס הכנסה, רשויות 
מקומיות (לעניין פטור מארנונה).

הגדרת תפקיד, הגדרת ממונה, הגדרת גובה שכר
מתי והאם מתאים משרדת אמון, ודרישת "תוצרי עבודה" כהוכחה לסבירות גובה 

השכר ביחס לתפקיד.

העסקת קרובי משפחה13:10-13:30

מרצה:

רו"ח שני אבידני, ראש תחום פיקוח חשבונאי, רשות התאגידים
מדניות רשם העמותות בסוגיית קבלת הלוואות בעמותה אינה מתפשרת. מתי קיים 

ניגוד עניינים עם צד קשור בקבלת הלוואה ממנו, ומתי לא קיים. בריבית וללא ריבית. 
קבלת הלוואות (ולא רק מתן הלוואות) הינה נושא מורכב. התנהלות שלא בהתאם 

למדניות עלולה לגרור את העמותה למינוי גורם מלווה ואף לפרוק.

קבלת הלוואות במלכ"ר מצד קשור13:30-14:00

מרצה:

12:30-15:10

14:00-14:20

מושב שני: התפר שבין אלכ"ר לעסק, או "תפוחי אדמה לוהטים" 

הפסקה



עו"ד אלון בכר, ראש רשות התאגידים ורשם העמותות לשעבר 
עו"ד נעמה שחל, מנהלת חטיבת דת, תרבות וספורט ברשם העמותות, רשות התאגידים

רו"ח אביגיל שקוביצקי, סגנית יו"ר בפורום לטיפול בבעיות מס של מוסדות
ציבור ומלכ"רים

רעיון, יוזמה, מוניטין, פטנט, ומותג - נכסים מופשטים אלו ואחרים, צומחים לא 
פעם בעמותות, מתוך חזונו ופעולתו של עובד או חבר ועד. האם בעל תפקיד או חבר 
במוסדות העמותה יכול לקיים פעילות עסקית מחוץ למלכ"ר, בתחום עיסוק המלכ"ר?

מה בין עצמאות וקניין רוחני אישי  לבין הברחת פעילות ושימוש בנכס העמותה.
עובד בעמותה פעם אחת, "שייך" לעמותה לכל החיים... האמנם?

בעולם בו ארגוני אימפקט צומחים ופורחים הסוגיה רלוונטית יותר מתמיד. ארגוני 
אימפקט הם ארגונים חברתיים המשלבים פעילות חברתית מלכ"רית לצד פעילות 
עסקית בבעלות גורמים פרטיים, ומהווים התגשמות החזון של עסק חברתי. גופים 
אלו עוסקים בתחומי בריאות, חינוך, הייטק וחברה ומחפשים להשיא רווח אישי 

לצד משימה חברתית.  
במושב נציג  סוגיה לא פשוטה זו בנסיון "לפצח" את המורכבות, לנטרל מוקשים   

ולמצוא אולי מודל אופטימלי המאפשר שמירת על נכסי המלכ"ר מחד, לצד שמירה
על עצמאות היחיד וקניין רוחני.  

שרטוט גבולות בין נכס מלכ"רי לבין נכס אישי                    14:20-15:10

מרצים:


