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 , יקרים   וחברים  חברות 

 

 תעודה  לימודי  לחברים השתלמות   בזאת   מוצעת ,  תעודה   ולימודי   להשתלמויות   המכון   של   הלימודים  תוכנית   במסגרת 

 :בנושא מקוונת  

 " רו"חשים פרקטיקה לעצמאות  " 

 

להקנות של רואי החשבון העצמאיים,    מם לחשוף את רואי החשבון לעול המטרה העיקרית של ההשתלמות היא  

 רו"ח עצמאי.   בעת פתיחת משרד שיווקיים  ו  אתים ניהוליים,    מקצועיים, כלים    הם ל 

 

 . באופן מקוון , בתוכנית  המצוין  ז " הלו   פי   על  תקיים ת ו   16:00  שעה ב , .2021524.,  ב'  ביום  תיפתח  השתלמות ה 

 

 לפחות  מפגשים   8- ב   השתתפות בדרישות ההשתלמות ו עמידה  ל   פה כפו ,  גמר  תעודת   תוענק   השתלמות ה   למסיימי 

 .מפגשים   10 מתוך 

 

 .חיצוניים  ולמשתתפים  לשכה   חברי חשבון  לרואי  תועבר   השתלמות ה 

 

 .25%ולרו"ח צעירים הנחה נוספת של    , ההשתתפות   בדמי   %50   של   בשיעור   הנחה   תינתן   לשכה   חברי   חשבון   לרואי 

 .זו   בחוברת   מצורף   השתלמות ה   אודות   מידע

 

, שהבינה את חשיבות הקניית הכלים לפורום הצעירים וסייעה שטרקאיריס  לנשיאת הלשכה רו"ח    להודות   ברצוני

ויו"ר הוועדה למשרדים   לשכה כבוד של ה גזברית ה   – , רו"ח  אימאן זועבי   ' גב     : ם האקדמי   יםלמרכז בבניית התוכנית,  

ולמר   ובינוניים  עטר,  קטנים  רו"ח   צעירים   פורוםיו"ר    -   רו"ח גיא  לשכת  להשתלמות   ,של  הרבה  תרומתם    .על 

רו"ח, לחברות מר גיא עטר,  זמת השתלמות זו ובמיוחד ליו"ר הוועדה  ו צעירים על יה   פורום תודה מיוחדת לוועדת  

 , רו"ח. אביגיל פיליפגב'  ל רו"ח ו בלה טל,  הוועדה גב'  
 

 

 

 , רב   בכבוד 

 

 MBA  ח "רו ,  רונן - פרנקל   אלינה 
 לנשיאה   ומשנה   מקום   ממלאת 

 תעודה   ולימודי   להשתלמויות   המכון   ר "ויו 
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 : בנושא  תעודה   לימודי   השתלמות 

 

 " רו"חשים פרקטיקה לעצמאות " 

 

 :  אקדמי   ריכוז 

ויו"ר הוועדה הארצית לסיוע וטיפול למשרדים   - , רו"ח  אימאן זועביגב'    גזברית כבוד ויו"ר ועדת הנהלת חשבונות 

 של לשכת רואי חשבון. צעירים פורוםיו"ר   – גיא עטר, רו"ח ומר  קטנים

 

 : השתלמות ה   מטרת 

 הםלהקנות ל לחשוף את רואי החשבון לעולמם של רואי החשבון העצמאיים,  המטרה העיקרית של ההשתלמות היא  

 רו"ח עצמאי.בעת פתיחת משרד  שיווקיים  אתים ו  ניהוליים,   מקצועיים, כלים  

וההיבטים שיש להקפיד עליהם בעת פתיחת משרד רואה חשבון עצמאי או תוך כדי רואי חשבון רבים לא מודעים לכל הפרטים  

והמטרה היא לחדד את אותם מישורים חשובים: הכרת עולם המייצגים, פתיחת תיקים ברשויות השונות, החזרי עבודה בו  

כללי ההתנהגות המקצועיים ע"פ   –והאסור    המותר הצהרות הון,  חים השונים,  וותיאומי מס,  סוגי ההתאגדויות השונות, הדיו 

 , כלי שיווק וניהול המשרד.60תקנה  

 

   : השתלמות ה   מתכונת 

 . אקדמאיות   שעות   50  –   כ " בסה ם, שבועיי   מפגשים  10

 בהתאם למועדים בסילבוס. , באופן מקוון   ייערך   השבועי   המפגש

 

 : תעודה 

, בישראל   חשבון   רואי  לשכת   של   תעודה   ולימודי   להשתלמויות   המכון   מטעם   גמר   תעודת   תוענק   השתלמות ה   למסיימי

 .מפגשים   10  מתוך  לפחות  מפגשים   8- ב   להשתתפות  כפוף 

 

 : הרשמה 

 , אין הרשמה טלפונית!www.icpas.org.il   הלשכה  אתר  באמצעות   ההרשמה 

 

 : השתלמותה   פתיחת   מועד 

 .16:00  בשעה , 24.5.2021-ל מ ב', הח  יום 

 

 : השתתפות   דמי 

 .₪  081,9  –  לשכה   חבר  לא ,  ₪  990  לשכה   חבר 

   -   בלשכה  הראשונות  החברות  שנות  4-ב   השתלמות ה   עבור   מתשלום   %25  של   בשיעור   צעירים  ח"לרו   הנחה  תינתן 

 .פנסיונר / צעיר  לחבר   ₪  743  

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.icpas.org.il/
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 השתלמותאודות מרצי ה
 

 נשיאת הלשכה  -איריס שטרק, רו"ח 

ומכהנת כחברת מועצת רואי    2018החל מספטמבר   –מכהנת כנשיאת לשכת רואי חשבון 
עוסקת   חשבון,  רואי  שטרק"  את  "שטרק  פירמת  של  מנהלת  ושותפה  מייסדת  חשבון. 

 (IIA)בביקורת דוחות כספיים, ביקורת פנימית, כולל הסמכה מלשכת המבקרים הפנימיים  
ה איכות מערך הביקורת  . מתמחה במיסוי מקומי  (QAR)פנימית  הבינלאומית בהבטחת 

ומיסוי בינלאומי, עוסקת בהטמעת כללי ממשל תאגידי ויעוץ בנושא התנהלות דירקטוריונים.  
 בעלת תואר ראשון בראיית חשבון ותואר שני בכלכלה, אוניברסיטת בר אילן.

דירקטורית בחברת טוגדר. מרצה בכירה במוסדות אקדמיים בנושא אחריות דירקטורים.  
דירקטורית בבנק  ת נמל אשדוד,  פעיל בחברת  דירקטוריון  יו"ר  דירקטורית בעבר:  פקידי 

מסד, לרבות יו"ר ועדת ביקורת ומאזן, דירקטורית וחברה בוועדת ביקורת וכספים בחברת חשמל, דירקטורית בבזק,  
 יהודית ועוד. דירקטורית בבנק הבינ"ל הראשון, דירקטורית בקופת התגמולים והפנסיה של עובדי הסוכנות ה

 

 ח "רו, אלינה פרנקל רונן

 
ויו לנשיאה  ומשנה  מקום  ויו " ממלאת  תעודה  ולימודי  להשתלמויות  המכון  פורום  " ר  ר 

, של לשכת רואי חשבון בישראל ויו"ר המועדון הפיננסי מנהלי הכספים והחשבים, לים" מנכ
  .בחברות ציבוריות וממשלתיותכדירקטורית חיצונית מכהנת וכן 

 
דירקטורית חיצונית  ,  מ" ר הדירקטוריון של נמל חיפה בע" פרנקל רונן כיו'  בעבר שימשה גב

פיתוח,  ב בעאיידיבי  משקאות  בע  ,מ"טמפו  הדמיה  בע,  מ" אלביט  תשואות  ושל  ,  מ" טאו 
בע טכנולוגיות  חשמל  " מיקרומדיק  ציבוריים  לשירותים  ברשות  ציבור  וכנציגת  רשות  )מ 

כיהנה כמנהלת הכספים של'  גב(.  החשמל רונן  נייר בע:  פרנקל  וקבוצת שרותי "אורק  מ 
 . התאגידים הקשורים שלה 97לרבות  , פרנקל רונן שימשה כמנהלת הכספים של קבוצת תנובה' גב. השומרים

ראשון  '  גב תואר  בעלת  רונן  שני  בח (  BA)פרנקל  ותואר  וכלכלה  מאוניברסיטת (  MBA)שבונאות  עסקים   במנהל 
 .  אביב-תל

 

 

 אימאן זועבי, רו"ח 

בעלת משרד עצמאי, שותפה בחברה לייעוץ כלכלי. יזמית בענף   1994רואת חשבון משנת 
 התיירות. 

 גזברית הכבוד של לשכת רואי חשבון וחברת ועד מרכזי.

למשרדים קטנים, פעילה בוועדות רבות בלשכת רואי   הארצית לסיוע וטיפול יו"ר הוועדה

 חשבון.
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  , רו"חגיא עטר

יו"ר פורום הצעירים של לשכת רואי החשבון, מזכיר ועד סניף באר שבע והדרום של הלשכה 
 שות ועדת מיסים. אוחבר בוועדה למשרדים קטנים ובר

יתר בשלטון המקומי ובגופים  הגיא הוא חלק ממשרד רואי החשבון יורם שוחט המתמחה בין  
 ים, בעוסקים ובביקורת חברות.  י מוניציפל

  

 

 

 בלה טל, רו"ח

בחרתי להקים לאחר    את בלה טל, משרד בוטיק לראיית חשבון ופתרונות עסקיים מתקדמים, 
 .עשור של עבודה בתחום הפיננסים

 .את דרכי בתחום התחלתי כרואת חשבון במשרדי ראיית חשבון קטנים וגדולים
 .בהמשך קודמתי לתפקידי חשבת ומנהלת כספים בחברות המובילות במשק הישראלי

 .שלא משנה גודלו של בית העסק שמגיע אלי  להכרההניסיון הרב שצברתי הוביל אותי 
 .השותפות האמיתית שהוא מקבלמשנה היחס, הערכים, היושרה, המקצועיות, הכבוד ו 

 .אלו הם אבני היסוד עליהם בנוי המשרד
 

 
 

 פייג, רו"ח, עו"ד -ליאת נויבירט

 סגנית נשיאה, יו"ר ועדת הקשר עם מע"מ, יו"ר משותף ראשות ועדת המיסים )לענייני מע"מ(
 ויו"ר משותף המרכז לבוררות וגישור. 

בישראל, כחברת מועצת רואי חשבון וכחברת ועדת מכהנת כסגנית נשיאת לשכת רואי חשבון  
ביקורת במוסדות ללא כוונת רווח, וכן, כיו"ר ועדת הקשר עם מע"מ, כיו"ר משותף ראשות 
ועדת המיסים )לענייני מע"מ( וכיו"ר משותף במרכז לבוררות וגישור בלשכת רואי החשבון 

 בישראל. 

ושות' גולדפרב זליגמן  וראש תחום מע"מ במשרד  ניסיון משמעותי בתחום שותפה  . בעלת 
בעבר שימשה  שנה. 18המס עם התמחות ייחודית בתחומי המס העקיף ומס ערך מוסף של 

 מרצה בקורסים וימי עיון ומפרסמת מאמרים בנושאי מס.  BIG  4.-כמנהלת מחלקת מיסים עקיפים באחד מה

 התמחות בחשבונאות. ,בעלת תואר ראשון במשפטים ותואר ראשון במנהל עסקים
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 דירקטור מס –, רו"ח אורי דליות

 .PwC Israelאורי דליות הוא דירקטור מסים בקבוצת המסים של 

ל הצטרפותו  )השייכת   PwC-טרם  גדולה  חשבון  ראיית  בפירמת  כדירקטור  אורי   שימש 
 שנה ברשות המסים. 17(. בנוסף, אורי עבד Big 4 -ל

אורי מתמחה במתן שירותי ייעוץ בתחום החלה של חוקי מס וחוקים אחרים במערכות מידע.  
במסגרת עבודתו בתחום זה, אורי משמש כיועץ בפרוייקטים מובילים במשק אשר כוללים, בין  

פנ )ניהול  הכנסה  מס  להוראת  מידע  מערכות  של  בחינת ההתאמה  חשבונות(השאר,   קסי 
 התשל"ג, פקודת מס הכנסה, תקנות ניכוי במקור חוק מע"מ ועוד.  – 1973

 חקיקה שאורי היה מעורב בה:
 משלוח מסמכים בצורה דיגיטלית; •
 ארכוב דיגיטלי של מסמכים; •
 הוראות ניהול ספרים;  •

למנהל. בנוסף אורי הינו מנתח  אורי הינו רואה חשבון מוסמך ובעל תואר ראשון במנהל עסקים וחשבונאות מהמכללה  
 מערכות מידע ומתכנת.

 

 
 , רו"ח גולן-גלית יחזקאלי

 
יו"ר מרחב חיפה והצפון בלשכת רו"ח ויו"ר ועדת כנסים והשתלמויות, נציגת המרחב בוועד  

 המרכזי.

שנה ובנוסף מתמחה   25הינה בעלת משרד רו"ח "בוטיק" עצמאי בחיפה מעל  גב' יחזקאלי  
הרשות לחדשנות ומרכז השקעות, ניסיון של שנים בעבודה מול רשויות  בביקורת מטעם  

ביטוח, עריכת בוררויות, הערכות שווי כלכליות וחוות דעת  -רשות המיסים, בנקים, חברות
 להוצאה לפועל.

חברת מועצת הביטוח הלאומי וחברה בשלוש וועדות, חברת דירקטוריון בתיאטרון חיפה  
 לה באגודת הידידים של אוניברסיטת חיפה.  ויו"ר ועדת כספים, חברה ופעי

 שבח, מכירה ורכישה, חיפה.  -שנים כחברה בוועדת ערר לפי חוק מיסוי מקרקעין  8בעבר כיהנה במשך 
 .בחשבונאות, כלכלה ומתימטיקה מאוניברסיטת חיפה (BA) גב' יחזקאלי, בעלת תואר ראשון

 
 

 
 אביגיל פיליפ, רו"ח 

עצמאי "בוטיק". בעלת רקע פיננסי מקיף בתחום העסקים הקטנים/  בעלים של משרד רו"ח  
 בינוניים. 

 פעילה בפורום הצעירים ותוכנית המנטורינג של לשכת רואי החשבון. 
 מכהנת כחברת ועדת ביקורת בעמותה.

רואת חשבון מוסמכת בעלת תואר ראשון במנהל עסקים, התמחות בחשבונאות ותואר שני 
 ר אילן.בחשבונאות מאוניברסיטת ב
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 גלרט, רו"ח-אורנה צח

חברת הוועד המרכזי, יו"ר ועדת הקשר של הלשכה עם המוסד לביטוח לאומי ונציגת הלשכה 
 בכנסת בתחומי הביטוח הלאומי.

ומנכ"לית משרד רו"ח אורנה צח וחברת לייצוג ולפתרונות   אורנה צח בע"מ לייעוץ, בעלים 
 לעצמאים וליחידים.לפי חוק הביטוח הלאומי למעסיקים, 

שנים ממוקדת בתחומי הביטוח הלאומי בשילוב חוקים הקשורים אליו, כמו פקודת    25מעל  
 מס הכנסה.

ומארגנת   כותבת מאמרים  נוסף על הייעוץ האישי, אורנה מרצה רבות בתחומי הביטוח הלאומי לרבות באקדמיה, 
 השתלמויות.

לה )לרבות יו"ר ועדת ביקורת ויו"ר ועדת ביטוח דירקטורים(  תפקידי דירקטורית בעבר: דח"צ בחברה ממשלתית גדו
 ויו"ר העמותה לילדים בסיכון. 

 
 עו"ד , רו"ח, חן גיא

גיא מתמחה  בינלאומי, מס ערך מוסף.  עוסק בכל תחומי המס לרבות מס הכנסה, מיסוי 

דיוני   ליווי  דעת משפטיות,  חוות  בינלאומי, מתן  לרבות מס  ותכנון מס  ייעוץ  שומה,  במתן 

לגילוי   וטיפול בבקשות  ניהול השגות  לחוקי העידוד השונים,  קבלת הקלות ממס בהתאם 

 .מרצון

 

 

 אלכסנדר שפירא, רו"ח, עו"ד 

וכן -בעל תואר ראשון במשפטים ובחשבונאות )המסלול המשולב( מאוניברסיטת תל אביב 
 אביב. -תואר מוסמך במשפט מסחרי מאוניברסיטת תל

 שנה.  20-ועוסק בתחום זה למעלה ממומחה למיסוי 

( ושות'  עו"ד אלכסנדר שפירא  ( הנמנה עם משרדי הבוטיק המובילים  2003מייסד משרד 
עוץ מס שוטף, תכנוני מס וליווי עסקות מסחריות, קבלת אישורים  י בישראל בתחום המיסוי: י

יווי בהליכי  דעת משפטיות בסוגיות מורכבות, ל-מרשויות המס, מתן חוות (Pre-Ruling) מראש

 המשפט בקשר לערעורים אזרחיים בנושא מיסוי. -גילוי מרצון, עריכת דיוני שומות עם רשויות המס השונות וייצוג בבתי

( אשר זכה בפרס לשכת רואי חשבון וכן מאות מאמרים 2019מחבר הספר מיסוי שוק ההון )מהדורה שלישית, אפריל  
 המשפט. -פעמים רבות בפסיקת בתי  ופרסומים מקצועיים בתחום המיסים, אשר צוטטו

חשבון ולשכת יועצי  -הדין, לשכת רואי-מרצה בתחומי המיסוי השונים באקדמיה כמו בלשכת המקצועיות )לשכת עורכי
 אביב( ועוד.  -המס(, להב )הפקולטה לניהול באוניברסיטת תל

וכן בפורום המיסים של לשכת משנה של ועדה זו  -חשבון ובמספר ועדות-חבר בראשות ועדת המיסים של לשכת רואי
 .הדין ובצוות התגובות של פורום זה-עורכי

חשבון בישראל ובצוות  -חבר בצוות העורכים של כתב העת מיסים, במערכת הביטאון רואה החשבון של לשכת רואי
 . HPSמומחי המס של חשבים 

( בתחומי המיסוי השונים  Newsletters, מבזקים )2004השולח, למן שנת  CapiTax.co.il מייסד ועורך אתר האינטרנט

רואי ובכללם  עורכי-לעשרות אלפי קוראים החברים ברשימת התפוצה,  יועצי מס, אנשי עסקים, שמאי   חשבון,  דין, 
עדכונים   הכוללים  אלה,  מבזקים  המס.  ורשויות  הפרקליטות  ועובדי  שופטים  וכן  וחשבים  כספים  מנהלי  מקרקעין, 

ופ והמוביל שוטפים בנושאי פסיקה, חקיקה  ולפרסום המקצועי  רקטיקה בתחום המיסוי, הפכו זה מכבר לשם דבר 
 .בתחומו בארץ
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 BDOשותף, מיסוי תאגידים,  , עו"ד,רו"חגיא רשטיק, 
 ניסיון מקצועי 

. בעל ניסיון נרחב במיסוי הכולל בין השאר תכנוני מס בישראל ובחו"ל, מיסיםשותף באשכול ה

המקומיות וכן דיוני מס עם המחלקות המקצועיות של רשויות המס דיוני מס עם רשויות המס  

ולאחר מכן עבד מספר שנים במשרד עו"ד אבי    מיסיםהישראליות. החל את דרכו ברשות ה

במשרד רו"ח בינוני, שם היה שותף ומנהל   מיסים אלתר ושות'. לאחר מכן הקים גיא מחלקת  

תיק בתחום המיסוי בפקולטות למנהל . כמו כן, משמש גיא כמרצה ו 2015המחלקה עד לשנת  

עסקים, חשבונאות וכלכלה. פעיל בלשכת רואי חשבון ובתפקידו האחרון שימש כחבר ועד  

מרחב תל אביב ויו"ר ועדת השתלמויות במרחב. כמומחה מס בעל שם הוא מפרסם לעיתים  

 קרובות מאמרים בעיתונות המקצועית ובעיתונות הכללית.

 . משפטים ובראיית חשבוןבעל תואר ראשון ב: השכלה

 

 

 רו"ח עו"ד, רמי אריה, 

שזורים יחד באופן משלים זה לזה, לצורך מתן תארים בעריכת דין, ראיית חשבון וייעוץ מס  
מענה הולם לבעיות בתחום המשפט המסחרי בכלל ודיני המס בפרט, פתרון סוגיות בתחום  
ייעוץ המס, המדידה החשבונאית, ניתוח עסקי, כימות נזקים ושירותים נלווים אחרים בתחומים  

    שבהם עוסקים רואי חשבון, הנושקים לדיני המשפט.

בניהול פרקטיקה בייעוץ מס, ראיית חשבון ועריכת דין במשך תקופה כוללת של   שיניסיון מע
מ תוכניות   35-יותר  עריכת  כגון,  חשבון,  לראיית  נלווים  בשירותים  עיסוק  בתוספת  שנים, 

עסקיות, הסדרי הבראה, פירוקים ופשיטות רגל ומתן חוות דעת מומחה לבתי משפט, ניהול 
  "מיסים ועסקים" מנהל מקצועי של מאגר המידע  מקצועי מעולה.     חד מגובה בצוותבוררויות וגישורים, תחת גג א

   .www.ralc.co.il –מאגר העדכונים, מאמרים ופורומים במיסוי, הגדול מסוגו בישראל  –באינטרנט  

 

 

 דולב חסיד, רו"ח 

 . 2012רואה חשבון משנת 
 הוועדה למשרדים קטנים.סגן יו"ר 

 חבר הוועדה לקשר עם מס הכנסה. 
 ממובילי ויוזמי פרויקט "מערכת פניות המייצגים" בלשכה.

חשבון רואי  ושות'  בלאס  קבקוב  בפירמת  מנהל  כספיים,  ,  שותף  דוחות  בביקורת  העוסקת 
ת מהמובילים בישראל בביקורת וייעוץ בחוקי איכות הסביבה )ובייחוד חוק האריזות והפסול

סוגיות   לנתח  גבוהה  יכולת  ובעל  לקוחות  וייצוג  עסקי, מתמחה במיסוי  ליווי  האלקטרונית(, 
 קריטיות בחיי הלקוחות ולהציע פתרונות בהתאם. 

 

 

 

 

 

http://www.ralc.co.il/
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 רו"ח, משפטן ג'קי מצא,

 בעל משרד לטיפול בבעיות מסים מול רשויות המס. 

שימש  תפקידיו  יתר  בין  המסים,  ברשות  רבים  בתפקידים  רבות  שנים  במשך  שימש 
מקצועיים וכראש המוסד להחלטות מיסוי מקדמיות, סמנכ"ל לענייני   לענייניםכסמנכ"ל  

 חקירות ומודיעין ומנהל רשות המסים.

"קפוטא מצא". שימש כחבר ועדה    -במסגרת תפקידו השונים, הוביל את רפורמת המס  
הקריטריונים והטלת כופר חלף כתב אישום, עמד בראש צוות המו"מ לכריתת   לגיבוש

 אמנות למניעת כפל מס עם מדינות שונות. 

 שימש בעבר כמרצה במוסדות אקדמיים שונים בחוג לחשבונאות. חבר ועדת המסים בלשכת רואי חשבון.

 
 אפי לבקוביץ, רו"ח

 לבקוביץ' ושות' רואי חשבון. שותף מנהל ומנהל מחלקת מסים במשרד 
מרצה בכיר במיסים וחשבונאות לרואי חשבון במכללות ואוניברסיטאות וכן בפורומים שונים של 

 לשכת עורכי דין, רואי חשבון, דירקטורים ועוד. 
 .לשכת רואי חשבון בישראל  חבר בראשות ועדת המיסים של

 מומחה במס ישראלי.
 .שנים 6ה ברשות המיסים במשך בעבר רכז חוליה ביחידה הארצית לשומ

 .E.Yבעבר מנהל במחלקת המיסים של קוסט פורר גבאי קסירר מהרשת הבינלאומית  
 סים תואר שני בקריה האקדמית אונו. יבעבר, רכז לימודי חשבונאות תואר ראשון ולימודי מ

 
 

 אריה רפופורט, רו"ח 

 . 1981רואה חשבון בפרקטיקה מאז שנת 

 כללי ההתנהגות המקצועית )ועדת האתיקה( בלשכה.  פירושליו"ר הוועדה 

. בשנים האחרונות עוסק במתן חוות  1981מייסד ומנהל פירמה לשרותי ראיית חשבון משנת  

 דעת לבתי משפט וייעוץ לבעלי חברות בלבד.

 

 

 ח"רו , לירון דורי

רו"ח לירון דורי היא אשת עסקים מצליחה. לירון חקרה ובחנה שיטות למקסום תוצאות אישיות 
אישית  להצלחה  הנוסחה  דופן.  יוצאות  לתוצאות  לקוחותיה  את  להוביל  והצליחה  ועסקיות, 
ועסקית שלירון יזמה בנויה משילוב נכון של ידע פיננסי רחב ותודעת הצלחה וכישורי תקשורת  

  .NLP-ולם הבלתי רגילים מע

ללירון רקע פיננסי עשיר. היא בעלים של משרד לראיית חשבון וייעוץ עסקי, יזמית נדל"ן בארץ 
ובארה"ב, מנטורית ומרצה להצלחה אישית ועסקית. בנוסף, לירון בעלת הסמכה לניהול סניף 

  .Master NLP-בנק והסמכה כ

אישית ומקצועית דרך סמינרים, הרצאות, ליווי פיננסי  התשוקה של לירון היא להוביל אנשים תהליכי שינוי להצלחה  
  למשכורת פסיבית מנדל"ן ותהליכי מנטורינג אישיים.
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 " רו"חשים פרקטיקה לעצמאות  "  : השתלמות תוכנית ה 

גזברית כבוד ויו"ר ועדת הנהלת חשבונות ויו"ר הוועדה הארצית לסיוע וטיפול     -, רו"ח  אימאן זועביגב'  ריכוז אקדמי:   
 של לשכת רואי חשבון.   צעיריםיו"ר פורום  - , רו"חגיא עטרומר  למשרדים קטנים 

 

 המועד הנושא שם המרצה*  

1 
 
 

  -, רו"ח  איריס שטרקגב' 
 נשיאת הלשכה 

 
רו"ח,   רונן,-אלינה פרנקלגב' 

MBA  -   מ"מ ומשנה לנשיאה
ויו"ר המכון להשתלמויות  

 ולימודי תעודה 
 

  - , רו"ח אימאן זועביגב'   
יו"ר ועדת הנהלת  , גזברית כבוד

חשבונות ויו"ר הוועדה הארצית  
 לסיוע וטיפול למשרדים קטנים

 
יו"ר פורום   - , רו"ח גיא עטרמר 

 צעירים 
 

 
 ברכות ודברי פתיחה 

 הצגת הקורס ומטרותיו.  •

 תכנית הקורס. הצגת  •

 
24.5.21 

 
 ב' יום 

16:00-16:30 
 
 
 

  -, רו"ח  איריס שטרקגב' 
 נשיאת הלשכה 

 16:30-16:45 . הצגת אחריות רו"ח בפתיחת משרד •
 

 

 
 /   , רו"ח בלה טל גב' 
יו"ר פורום   -  , רו"ח גיא עטר מר

 צעירים 
 

 
    תהליך הרישום כמייצג:

איך להתאגד? )עצמאי, שותפות, חברה לא   •
הסבר והיכרות על הגופים בהם ניתן   -בע"מ(  
מס הכנסה, ביטוח לאומי, מע"מ, רשם   -לייצג  

 החברות, רשם העמותות וכו'.  

תהליך הרישום כמייצג מול הגופים השונים   •
והטפסים הנדרשים. כולל הצגת הטפסים ומילוי  

 . הטפסים
 
 

16:45-17:45 
 

 

 17:45-18:00 הפסקת התרעננות 

 
 /   , רו"ח בלה טל גב' 
יו"ר פורום   -  , רו"ח גיא עטר מר

 צעירים 
 

ברשויות המס, מע"מ     ללקוחות   תיקים פתיחת 
 :  לקוחות   וייצוגוביטוח לאומי 

 :  התהליך  הצגת  תוך פתיחת תיקים  •
o הכנסה סמ , מ")מע  לעצמאי תיק  פתיחת  ,

 . , ניכויים( לאומי  יטוח ב
o מע"מ, מס הכנסה, ביטוח    לחברה תיק  תפתיח(

 . לאומי, ניכויים( 
o הכנסה מס)מע"מ,   לשותפות תיק  פתיחת  ,

 . ( ניכויים, לאומי  ביטוח 
הכר את   -לקוח חדש    קליטתנתנהל בעת   כיצד •

  מעקב, המשרד  במערכת הלקוח , עדכון הלקוח 
ועוד )יפורט בניהול    דיגיטלי  ארכיון,  חובות  אחרי 
 . ( דמשר

18:00-20:00 
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2 
 

 
מנהל תחום   – מילמן ירון  מר 

 מפקח ארצי רשות המסים 

 
מתי ומי   -  תיאום מס : מס  ותיאומי  לשכירים מס  החזרי

צריך לבצע, כולל הסבר על מילוי טפסים וצירוף  
 האישור ובמה הוא שונה מהחזר מס. מסמכים לקבלת 

מהו החזר מס ומתי ניתן לדרוש   -  החזר מס  •
 . אותו 

איסוף   -  שלבי הכנת הבקשה להחזר מס •
וכן    מסמכים, הקלדת הנתונים, חישוב ההחזר

הגשת   בדיקת הזכאות בסימולטור מס הכנסה,
 . הבקשה וקבלת ההחזר

   . דוח מקוצר 135מילוי טופס  •

 
31.5.21 

 ב' יום 
16:00-17:45 

 
 17:45-18.00 הפסקת התרעננות 

  רו"ח,  ליאת נויבירט פייג,גב' 
יו"ר   - סגנית נשיאה   -עו"ד  

ועדת הקשר עם מע"מ, יו"ר  
משותף ראשות ועדת המסים  
)לענייני מע"מ( ויו"ר משותף  

 המרכז לבוררות וגישור 
 

  –  סימה )שמחה( לויגב' 
ממונה אזורית מע"מ נתניה,  

 רשות המסים 

   "מ מע
 ובסיס החיוב במס. חוק מע"מ  עקרונות  

, מלכ"ר  מורשה ופטורעוסק   -  חייבים במס •
 . ומוסד כספי 

חודשי, דוח חודשי,   -דיווח לצרכי מע"מ   •
 מפורט. 

 . עקרונות ניכוי תשומות •

 ממשקי העבודה עם משרדי המע"מ.  •
 .ההלכה והמעשה ביקורת מע"מ  •
 . אחריות המייצג  •

18:00-20:00 

 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 

 :  ספרים ניהול הוראות ו  חשבונות  הנהלת רו"ח   ,אורי דליות מר 
משלוח, חשבונית, מוטב בלבד, שמירת  הזמנה, תעודת 

 מסמכים
   ניהול ספרים:

הסבר על ההבדלים בין רישום הנהלת   •
 . חשבונות חד צידית וכפולה תוך מתן דוגמאות

אופן ביצוע בקרה על החשבוניות, שיטת   •
ותיעוד  וטכניקות עבודה, דגשי מע”מ תשומות 

 . בעת עבודה על תוכנת הנהלת חשבונות
מהן הוראות ניהול   -  הוראות ניהול ספרים  •

הספרים, מהן התוספות, ההקלות וכיצד  
להתנהל בסוגי עסקים שונים. שיטות דיווח: על  

שיטות    -  בסיס מצטבר או מזומן. תיעוד חוץ
 והוראות.  

  -  השונים: המסמכים  הסבר על ההבדל בין  •
, תעודת  עסקה, קבלה חשבונית  חשבונית מס, 

משלוח, שמירת מסמכים, למוטב בלבד,  
 הזמנה.

 
14.6.21 

 ב'  יום
16:00-17:45 

 
 17:45-18:00 הפסקת התרעננות 

, רו"ח  גולן-י לאגלית יחזק  גב' 
מרחב חיפה והצפון,  יו"ר  -

המרחב בוועד המרכזי  נציגת 
ויו"ר משותף בוועדה הארצית  

   להשתלמויות דיגיטליות 
 
 

 :  פרקטיקה

הערכות ובניית תשתית לביצוע הנהלת   •
  , חשבונות והצגה של תוכנות מקצועיות 

הקיימות בשוק לרבות: חיסולית, רמניהול,  
 . ריווחית, חשבשבת

, הצהרת עוסק פטור  PCNמועדי דיווח: מע"מ,  •

 . ועוד

18:00-20:00 
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 המשך

3 

 

מ  דיווח ותשלום מע"מ עסקאות וניכוי מע" • , רו"ח אביגיל פיליפגב' 
 . תשומות 

שונות כגון החזרי מע"מ    סוגיות וטכניקות •
גבוהים, דוחות מתקנים, דחיית מע"מ  

, דרישת מע"מ רטרואקטיבי )הכרה  תשומות 
 בתשומות מאוחרות(. 

הכנסה,  מועדי דיווח וחיוב המס: מקדמות מס  •
 מס הכנסה ניכויים, הגשת הדוחות השונים. 

 

4 

  - רו"ח אורנה צח גלרט,  גב' 
יו"ר ועדת הקשר עם המוסד  

 לביטוח לאומי 

   :לאומי  ביטוח 

קביעת מעמד: עובד עצמאי, עצמאי שאינו עונה   •
להגדרה, עובד שכיר, עצמאי ועובד שכיר  

 במקביל. 
עצמאי בדיעבד  חשיבות הרישום, שינוי מעמד  •

 . וחשובות תשלום דמי הביטוח במועד 
תשלום דמי הביטוח הלאומי והבריאות של   •

העצמאים: שיעורי דמי הביטוח, מקדמות  
 והפרשים. 

 גמלה חוסמת.  •
אחריות המעסיק לנכות דמי ביטוח מהעובד,   •

 שכורות ולשלם את דמי הביטוח. לדווח על המ

 מושגי יסוד בגמלאות מחליפות הכנסה.  •

 
21.6.21 

 ב' יום 
16:00-17:45 

 
 17:45-18:00 הפסקת התרעננות 

 המשך.   –ביטוח לאומי  
 

18:00-20:00 

5 

 :   יחיד מיסוי , רו"ח גיא חןמר 
 . הצגת שיטת המיסוי

(.  ' הצגת רשויות המס והעבודה מולם )גביה, ניכויים, וכו
   . במס הכנסה הוצאות מוכרות

  -זיכויים, ניכויים ומקדמות מס הכנסה  •
   .תאוריה  - הגדלה/הקטנה והשלכות 

הסבר על מי חלה חובת   -  ניכוי מס במקור  •
ראות  מנקודת  הניכוי, כיצד מדווח, התייחסות 

 הספק ומנקודת ראות הלקוח. 
 

 
28.6.21 

 ב' יום 

16:00-17:45 

 
 17:45-18:00 הפסקת התרעננות 

 עו"ד , רו"ח,  יובל כהן מר
מהו? חשיבות ומועד ביצוע תוך   - תכנון מס  •

 הבחנה בסוגי העסקים השונים.  

סוגי הכנסות   - הדגמת תכנוני מס לעצמאים  •
 שונים, קיזוזים. 

18:00-20:00 
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6 
 

,  , רו"ח שפירא  נדר אלכסמר 
 עו"ד 

 

 :   מניות בעלי  ומיסוי שותפות , חברה,  עצמאי 

 הסבר על סוגי הגופים ומעמדם.  •

שיש לקחת בחשבון בבחירת   השיקולים מהם  •

אופן ההתאגדות )עצמאי, חברה, שותפות,  

 . חברת בית, חברה משפחתית(

 
12.7.21 

 ב' יום 
16:00-17:45 

 
 17:45-18.00 הפסקת התרעננות 

 , רו"ח, עו"ד רשטיק גיא מר 
תכנוני המס שיש לקחת בחשבון בעת המעבר   •

 מעצמאי לחברה.  

 . עילות  עוסק לצד פעילות בחברהפ •

 

18:00-20:00 

7 
 

   "מ:שע , רו"ח חנוך בהגאון מר 

 תהליך הרישום למערכת השע"מ.  •

לימוד שאילתות יישומית להתנהלות פרקטית   •

 . ומהירה מול הרשויות 

מע"מ,  לימוד תפעול במערכות המייצגים כולל  •

 . מס הכנסהו ניכויים 

 פניות מייצגים.  •

 
19.7.21 

 ' ביום 
16:00-17:00 

,  הכרות והסבר סעיפי הטופס  -  1301טופס  • , רו"ח דולב חסיד מר 

 תוך שימת דגש על מה נדרש לכלול בדוח.  

 מתי ומי צריך להגישו.  -  6111מילוי טופס  •

 אורכות ומכסות להגשת דוחות שנתיים.  •

17:00-17:45 

 
 17:45-18:00 הפסקת התרעננות 

 רו"ח  , עו"ד,  רמי אריה מר 
 
 
 
 
 

 :  שנתיים  דוחות 

על מי חלה חובת הגשת דוח שנתי. מהם   •

 .  דוחות מקוונים וכיצד להגישם 

טיפול במקורות הכנסה נוספים בהיבט של   •

הכנה ושידור הדוח. לרבות הכנסות מני"ע  

והכנסות משכ"ד למגורים )כולל הטפסים  

   הנלווים שיש לצרפם לדוח(.

טיפול בהטבות מס כגון ניכויים, זיכויים בגין   •

תשלומים והפקדות, נקודות זיכוי בגין ילדים,  

תארים אקדמיים ופטורים שונים, קיזוז הפסדים  

 יישום.   -  ועוד

חישוב חבות או החזר המס לעניין מס הכנסה   •

וביטוח לאומי לרבות ניתוח שומת מס הכנסה  

ומי וכן אופן התשלום או קבלת  והביטוח הלא

   .החזר מס 

 

 
 
 
 

18:00-19:00 

 

הסבר מהו דוח   –דוח שנתי לבעל שליטה  • , רו"ח אפי לבקוביץמר 

שנתי לבעל שליטה, מועד ואופן הגשת הדוח,  

סוגיות הנוגעות לבעלי שליטה כגון משיכת  

 דיבידנדים, הלוואות בעלים ועוד. 

19:00-20:00 
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8 
 

משפטן,  , , רו"ח ג'קי מצא מר 
 לשעבר מנהל רשות המסים 

 :  שומה  דיוני

הסבר על   -  כיצד יש להתנהל בדיון שומה •

 תהליך הדיון. 

 החומר שעליי להכין ולקחת איתי לדיון מה  •

 . מיהם הגורמים מולם אני מתנהל בדיון השומה •

מהם החובות והזכויות החלות עליי ועל הלקוח   •

 . בדיון שומה

האם אפשרי    -  ערעור החלטת פקיד שומה •

 ומתי? 

 פסקי דין ודוגמאות.  •

 

 
26.7.21 

 ' ביום 
16:00-17:45 

 
 17:45-18:00 הפסקת התרעננות 

  -, רו"ח  איריס שטרקגב' 
 נשיאת הלשכה 

   רו"ח: ואחריות  מיוחדים  אישורים 

   .אחריות רואה חשבון  •

אישורי רואה חשבון + ההבדל בין אישור לחוות   •
   .דעת, כולל אישורי הלשכה באתר הלשכה

 

18:00-20:00 

9 
 
 

   :הצהרות הון והשוואת הון בהצהרת הון שניה    , רו"ח יובל אבו חציראמר 

מהי הצהרת הון, מי חייב בהגשתה, מועדי   •

 . הדרישה, דיווח וחשיבותה בעיני רשות המסים 

שלבי ביצוע לרבות אופן היערכות והדגמת   •

השלבים להכנה, איסוף מסמכים, מילוי הדוח,  

 . הכנת ניירות עבודה 

טיפים להתמודדות עם סוגיות שעולות במילוי   •

ההצהרה כגון: מתנות, ירושות, רכישת בית  

 . ומים ועוד בתשל 

יש לבצע השוואת הון.   -  בהצהרת הון שניה •

מהי השוואת הון? ומתי נדרשים לכך? טכניקות  

עבודה לביצוע השוואת ההון בסעיפי הוצאות  

 . )שימושים(, הכנסות )מקורות(

שימוש בטבלאות מחייה,    -  טבלאות מחייה •

 . התאמת הוצאות מחייה להצהרה

ל  ניתוח הפרשי הון והסיבות להסברים, כול  •

 . תרגול מילוי הצהרת הון

 
2.8.21 

 ב' יום 
16:00-17:45 

 
 17:45-18:00 הפסקת התרעננות 

 18:00-20:00 תרגול הצהרות הון  , רו"ח גל בבלי מר
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10 
 

  - , רו"ח אימאן זועביגב'   
יו"ר ועדת  , גזברית כבוד

הנהלת חשבונות ויו"ר הוועדה  
הארצית לסיוע וטיפול   

 למשרדים קטנים 
 
 

  - , רו"ח אריה רפופורט מר 
הוועדה לפירוש כללי  יו"ר 

)ועדת   המקצועית  ההתנהגות
   האתיקה(

 

כללי ההתנהגות המקצועיים ע"פ   - המותר והאסור 

 :  60תקנה 

בפרסום   אסור  ומה  מותר  מה -  הפרסום כללי  •

, הפרטים שמותר לפרסם, שימוש  המשרד

עשה ואל תעשה, שימוש   - בתואר רו"ח 

  לכללי   החדש  העדכוןברשתות החברתיות, 

 . הפרסום

מתי מותר לעבוד לפי תוצאות?   - שכר טרחה  •
נושא שכר טרחה סביר, למה אסור מחירון  

 מומלץ?
אופן העברת תיק    -כיצד לקבל לקוח חדש   •

 . מרו"ח לרו"ח אחר
 

 
9.8.21 

 ב' יום 
16:00-17:45 

 
 17:45-18:00 הפסקת התרעננות 

  -, רו"ח  איריס שטרקגב' 
 נשיאת הלשכה  

 
 רו"ח , לירון דוריגב  

   שיווק דיגיטלי + שיווק ייעוץ עסקי

 . נשמר אותם  וכיצד  המשרד לקוחות את  נגדיל  איך 

 

18:00-19:00 

   -  רו"ח , אריק קטורזהמר 
   יו"ר סניף באר שבע והדרום

   משרד  ניהול

 . חשבון מוצלח לים פרקטיים לניהול משרד רואי כ

 

19:00-20:00 

  -, רו"ח  איריס שטרקגב' 
 נשיאת הלשכה 

 
רו"ח,   רונן,-אלינה פרנקלגב' 

MBA  -   מ"מ ומשנה לנשיאה
ויו"ר המכון להשתלמויות  

 ולימודי תעודה 
 

  - , רו"ח אימאן זועביגב'   
יו"ר ועדת  , גזברית כבוד

הנהלת חשבונות ויו"ר הוועדה  
הארצית לסיוע וטיפול   

 למשרדים קטנים 
 

יו"ר   - , רו"ח גיא עטרמר 
 צעירים פורום 

  סיכום השתלמות וחלוקת תעודות וירטואליות   
20:00-20:15 

 

 

 . מותנית במספר מינימלי של נרשמים השתלמות בשמות המרצים או בסדר הופעתם. פתיחת ה, כניתובתם י יתכנו שינוי    * 

 מהדוברים )עד רבע שעה( וזמן סיום המפגש עשוי להתארך. תיתכן גלישה בשעות ההרצאות של כל אחד  **  
 *** בתעודת הסיום תופענה שעות ההשתתפות בפועל. 


