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 :קורסים מקוונים בנושא

 "מיסוי יחידים" 

 :הקורסיםמועדי 
 28.3.22 - 10.5.22  חלק א' " מיסוי יחידים  " -ראשון קורס 

 17.5.22 - 28.6.22  חלק ב' " מיסוי יחידים  "  -  קורס שני
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 חברות וחברים יקרים, 

  : מקוונים קורסים    2בזאת לחברי הלשכה    ים כנית הלימודים של האקדמיה, מוצע ו במסגרת ת 
מיסוי השקעות    – מבוא, דיווחים שומות ועצמאים" והשני: "מיסוי יחידים    – "מיסוי יחידים    הראשון: 

 ". הקורסים יתמקדו בהיבטים פרקטיים הקשורים במיסוי יחיד.ובעלי שליטה 

 

שני הקורסים יחד כוללים סקירה מקיפה בנושאים שונים ומשלימים בקשר למיסוי יחיד, הגשת דוחות, בעלי  
 שליטה, ביטוח לאומי, פרישה ועוד, ונותנים כלים פרקטיים לעבודתו של רואה החשבון בשטח. 

 
 : הקורס   מתכונת

 עפ"י מועדי הקורסים על פי הסילבוסים המצ"ב. 

 
 .24מפגשים, מספר שעות אקדמאיות בכל קורס   6בכל קורס יתקיימו  

 ניתן יהיה להשתלם בקורס אחד מבין השניים או בשני הקורסים.
 מחיר מיוחד לנרשמים לשני הקורסים )ראו מטה בדמי ההשתתפות(.

 
 :תעודה 
 מפגשים  4- ב   להשתתפות   , כפוףאקדמיית רו"ח של ישראל  ATHENA  מטעם   גמר   תעודת   תוענק  הקורס  למסיימי
 מתוך מפגשי הקורס. 80%הזכאות לתעודה מותנית בנוכחות של   .בכל קורס  מפגשים  6 מתוך   לפחות

 
 :הרשמה 

 www.icpas.org.il  הלשכה  אתר  באמצעות   המעוניינים להצטרף לקורס, מתבקשים להירשם 
 :השתתפות   דמי 
 ₪ לשני הקורסים. 800, לקורס אחד )הראשון או השני(   ₪ 500  -  לשכה  חבר 
שנות   3- לרו"ח צעירים עבור הקורסים ב  –₪ לשני הקורסים    400לקורס אחד )הראשון או השני(,    ₪    250

 החברות הראשונות בלשכה.
 לפנסיונר. – לשני הקורסים   ₪  562לקורס אחד )הראשון או השני(,    ₪  375

 לשני הקורסים. ₪  2,000לקורס אחד,    ₪  1,000  – לא חבר לשכה 
 

 :דמי ביטול 
לקורס הראשון,   223.27.עד לתאריך     liron@icpas.org.ilלמייל:    הודעות על ביטול השתתפות תתקבלנה בכתב

 . 16.5.22ולקורס השני עד  
 

חברת ועד מרכזי ונשיאות, יו"ר משותף הוועדה הארצית   –   רעיה קידרלמרכזת האקדמית: רו"ח  ברצוני להודות  
 הרבה להצלחת הקורס. ותרומתהעל הריכוז האקדמי, בניית הדגשים והתכנים להשתלמויות דיגיטליות 

 
 

 , רב   בכבוד 
 
 נשיא לשעבר   - יזהר קנה, רו"ח  

 ATHENA  ר " יו 
 אקדמיית רו"ח של ישראל 

 

 

mailto:liron@icpas.org.il
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 מיסוי יחידים""   תוכנית הקורס: 
 

ר משותף הוועדה הארצית להשתלמויות " יו חברת ועד מרכזי ונשיאות,   –   רעיה קידררו"ח  ריכוז אקדמי:  

 דיגיטליות

 

 " חלק א'    – "מיסוי יחידים    – קורס ראשון  

 

 המועד הנושא  שם המרצה*  

1 
 
 

 
  - , רו"ח חן שרייברמר 

 נשיא הלשכה 
 

  , רו"ח, נשיאיזהר קנה מר 
  ATHENA יו"ר –  לשעבר

 אקדמיית רו"ח של ישראל 
 

  - , רו"ח רעיה קידרגב' 
  ,חברת ועד מרכזי ונשיאות 

יו"ר משותף הוועדה  
הארצית להשתלמויות  

 דיגיטליות 
  

 
 ברכות ודברי פתיחה 

 
28.3.22 

 ב' יום 
16:00-16:15 

 
 
 

 

 , רו"ח   יגאל רופאמר 

יסף,    – מבוא   • מס  המס,  שיעורי  המס,  שיטת 
)למעט   אישיים  וזיכויים  ניכויים  זיכוי,  נקודות 

 . קופות גמל וביטוחים(, הנחות מס בישובי ספר
ב"ז  חישוב   • בחירת  נפרד,  חישוב מאוחד  המס, 

החישוב   בשיטות  אישיים  וזיכויים  ב"ז  רשום, 
 השונות, פרודים וידועים בציבור.

16:15-19:00 

2 
 

 
 רו"ח  , צור גינתמר 

 
זיכויים    -  קופות גמל, ביטוח חיים וקרנות השתלמות

 וניכויים אישיים, כללי הפקדה ומשיכה 

4.4.22 
 ב' יום 

16:00-19:00 

3 
 

 
 , עו"ד ירון שמירמר 

 
מיסוי מענקי פרישה, מיסוי קצבה מזכה, נוסחת  

הקיזוז, קיבוע זכויות ופרישה מדומה, קצבה  
 מוכרת חלק א' 

11.4.22 
 ' ביום 

16:00-17:30 

17:40-19:00 
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4 
 

נוסחת  , רו"ח אייל מנדלאווימר  מזכה,  קצבה  מיסוי  פרישה,  מענקי  מיסוי 
,  הקיזוז, קבוע זכויות ופרישה מדומה, קצבה מוכרת

 חלק ב' 

26.4.22 
 ' גיום 

16:00-19:00 

5 
 

על עצמאים, ביקורות   החליםהוראות ניהול ספרים   , רו"ח, עו"דארז שגיב מר 
 ניהול ספרים 

2.5.22 
 ' ביום 

16:00-17:30 

יועץ מס,  –  אלי אסדומר 
 שע"מ עםחבר ועדת הקשר  

 17:40-19:00 שאילתות חשובות בשע"מ בטיפול בעצמאים 

6 
 

יועץ מס,  –  אלי אסדומר 
 חבר ועדת הקשר עם שע"מ

דיווחים   דוחות,  הגשת  חובת  ודיווחים,  דוחות 
דוחות  תיקון  דיווח מקוון,  יחידים,  ידי  על  הנדרשים 

 ודגשים בטפסים החדשים

10.5.22 
 ' גיום 

16:00-17:30 

 17:40-19:00 הליכי שומה, השגה וערעור, הדין והפסיקה  , רו"ח, עו"ד ג'קי מצאמר 
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ר משותף הוועדה הארצית להשתלמויות " יו  חברת ועד מרכזי ונשיאות,   –   רעיה קידר  רו"ח ריכוז אקדמי:  

 דיגיטליות

 חלק ב'"   –"מיסוי יחידים  – קורס שני

 

 המועד הנושא  שם המרצה*  

1 
 

 
נשיא   – , רו"ח חן שרייברמר 

 הלשכה 
 

  , רו"ח, נשיאיזהר קנה מר 
  ATHENA יו"ר –  לשעבר

 אקדמיית רו"ח של ישראל 
 

  - רו"ח , רעיה קידרגב' 
חברת ועד מרכזי ונשיאות,  

יו"ר משותף הוועדה הארצית 
 להשתלמויות דיגיטליות

  

 
 ברכות ודברי פתיחה 

17.5.22 
 ג' יום 

16:00-16:15 

  עו"ד,, ח, רו"ג'ק בלנגהמר 
סגן נשיא, יו"ר משותף  

 ראשות ועדת המסים 
 

מיסוי יתרות חובה, משיכות בעלים ושימוש בנכסי  
בעלי המניות, חברות ארנק,  החברה על ידי  

 77א,62(, 1)ט3סעיפים   - וחלוקת רווחים בכפייה 
 )ג( 8 -טיוטת חוזר פריסת הכנסות החדש 

 

:0018-16:15 

 , עו"ד, רו"ח טל דננברגגב' 
 רו"ח  ,רועי כץ מר 

 18:10-19:00 הדין והפרקטיקה  –ם ימיסוי מטבעות וירטואלי

2 
 

יו"ר  –רו"ח אבי נוימן, מר 
 משותף ראשות ועדת המסים

אי  מענקי  ההון,  בשוק  פיננסים  מכשירים  מיסוי 
 תחרות ומכירת זכות לא מוחשית 

24.5.22 
 ג' יום 

16:00-17:30 

 17:40-19:00 כללי קיזוז הפסדים בארץ ובחו"ל  עו"ד ורו"חיועד פרנקל,   מר

3 

מיסוי הכנסות מהשכרת המקרקעין בישראל   , רו"ח אלי פרגוןמר 
 ובחו"ל  

 

7.6.22 
 ג' יום 

16:00-17:30 

 , רו"ח ישי כהןמר 
 

חברה משפחתית,    –מיסוי גופים שקופים לצרכי מס  
 תחברת בית ושותפויו

17:40-19:00 

4 
 

 14.6.22 סוגיות מיוחדות בביטוח לאומי ליחידים  , רו"חגלרט -אורנה צחגב' 
 ג' יום 

16:00-17:30 

 , רו"ח , עו"ד  גיא חןמר 
 

 יחידים  -דגשים פרקטים במיסוי בינלאומי 
 

17:40-19:00 
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5 
 

 21.6.22 (  )ט(3, 102 -עובדים/בעלי שליטה  מיסוי אופציות ) , רו"ח  גבי ויסמן מר 
 ג' יום 

16:00-17:30 

, , רו"חקובי שטיימנץמר 
   עו"ד

 17:40-19:00 סוגיות בהצהרת הון 

6 
 

 רו"ח , ענת ברקוביץ גב' 
 

חברה או  מס,    -  יחיד  לצרכי  התאגדות  שיקולי 
בעצמאי,   או  בחברה  רכב  דיבידנד,  או  משכורת 

 104סעיף  העברת פעילות מיחיד לחברה

28.6.22 
 ג' יום 

16:00-18:00 

  - , רו"ח רעיה קידר  גב'
חברת ועד מרכזי ונשיאות,  

יו"ר משותף הוועדה הארצית 
 להשתלמויות דיגיטליות

 

 דגשים  פרקטים במיסוי יחיד 
 סיכום קורס 

18:00-19:00 

 

 

 הקורס ילווה במצגות והרצאות פרונטליות תוך שימוש בידע הפרקטי.     *

 מותנית במספר מינימלי של נרשמים. יתכנו שינוים בשמות המרצים או בסדר הופעתם. פתיחת הקורס  *  

 תיתכן גלישה בשעות ההרצאות של כל אחד מהדוברים )עד רבע שעה( וזמן סיום המפגש עשוי להתארך.  **  


