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 תעודה מקוון בנושא:קורס לימודי 
 י ומיסוי", דיווח כספהיבטי ניהול -"עמותות ומלכ"רים 

 מועדי הקורס:

14.3.23 – 17.1.23 
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 חברות וחברים יקרים, 
 

ת  האקדמיה,  ו במסגרת  של  הלימודים  מקוון  כנית  תעודה  לימודי  קורס  הלשכה  לחברי  בזאת  מוצע 

 יסוי".היבטי ניהול, דיווח כספי ומ -"עמותות ומלכ"רים :    בנושא 

האלכ  במגזר  לעסוק  שרוצים  או  שעוסקים  חשבון  רואי  היעד:  זה   רי. " קהל  מנהלי   מבקרים,   -   בכלל 
 ועוד.חשבים, מבקרי פנים, מתנדבים  כספים,  

 
  . באופן מקוון,  בתוכנית  המצוין   ז" הלו  פי  על ויתקיים   0016:בשעה ,  23.1.17,  ג'  ביום   יפתח  הקורס 

 הקורס יועבר לרואי חשבון חברי לשכה ולמשתתפים חיצוניים.
 הקורס מצורף בחוברת זו.תוכנית  מידע אודות 

 
 : הקורס   מתכונת

 .אקדמאיות  שעות  24  -  כ" בסה   , שבועיים גשים מפ   8
 , בהתאם למועדים בסילבוס.באופן מקוון  ייערך  השבועי   המפגש

 
 :תעודה 
 מפגשים  6- ב   להשתתפות   , כפוףאקדמיית רו"ח של ישראל  ATHENA  מטעם   גמר   תעודת   תוענק  הקורס  למסיימי
  מפגשים. 8 מתוך   לפחות

 
 :הרשמה 

 www.icpas.org.il  הלשכה  אתר  באמצעות   המעוניינים להצטרף לקורס, מתבקשים להירשם 
 

 :הקורס   פתיחת   מועד 
הקורס יתקיים במתכונת דיגיטלית. קישור לוובינר יישלח סמוך למועד  . 16:00  בשעה  , 17.1.23   ', ג  יום 

 הפתיחה.
 

 :השתתפות   דמי 
 ₪  1,600 –, לא חבר לשכה    ₪  800  -  לשכה  חבר 
 הראשונות בלשכה.שנות החברות    3- לרו"ח צעירים עבור הקורסים ב  - ₪   400
 .לפנסיונר - ₪   400

 
 :דמי ביטול 

 .23.1.16עד לתאריך     liron@icpas.org.ilלמייל:    הודעות על ביטול השתתפות תתקבלנה בכתב
 

 וסגנית נשיא הלשכה,   , יו"ר ועדת האלכ"ריםלי ברז-דפנה רביד : רו"ח ת האקדמי  למרכזתלהודות   ברצוננו

 .הרבה להצלחת הקורס ותרומתהבניית הדגשים והתכנים , על הריכוז האקדמי

 
 
 

 בכבוד רב,  
 

 

 חן שרייבר, רו"ח
 נשיא לשכת רואי חשבון בישראל 

 נשיא לשעבר  - יזהר קנה, רו"ח   
 ATHENAיו"ר  

 אקדמיית רו"ח של ישראל 

 

mailto:liron@icpas.org.il
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 תוכנית הקורס: 

 היבטי ניהול, דיווח כספי ומיסוי". -"עמותות ומלכ"רים :  

 רים וסגנית נשיא הלשכה "ר ועדת האלכ "יו , ברזלי-דפנה רבידרו"ח  ריכוז אקדמי:  

 

 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 
 

   , ברזלי-דפנה רבידגב' 
רים  "יו"ר ועדת האלכ - רו"ח

 וסגנית נשיא הלשכה 

 
 ברכות ודברי פתיחה 

 
17.1.23 

 ג' יום 
16:00-16:10 

 
 
 

 , עו"דשוהם-שולי אבני גב'

  ראש רשות התאגידים -

 במשרד המשפטים 

 

הכרת מבנה הרשות   - רשות התאגידים •
וסמכויותיה, כולל סמכויות הרשות לפיקוח,  

 לכ"רים אבדיקה וחקירת 
 

16:10-17:00 

 , עו"ד אופיר כץמר 

 

 

עמותה, חל"צ,   -סוגי הגופים ללא מטרת רווח 

הקדשות, אגודות עותומאניות, אגודות שיתופיות  

   –ריות "מלכ

 המשותף והשונה בין כל אלה  •
 סקירה של הוראות החוק   •

 

17:00-18:00 

   , ברזלי-דפנה רבידגב' 

רים  "יו"ר ועדת האלכ - רו"ח

 וסגנית נשיא הלשכה 

תפקידי האורגנים בעמותה, אסיפה כללית,   •
 ועד המנהל 

 מינויו, סמכויותיו ותפקידיו – ועד העמותה  •
ועדת הביקורת בעמותה והקשר לגופי   •

 פנים הבקרה והביקורת: רו"ח ומבקר 

18:00-19:00 

2 
 

ראש   -רו"ח  ,שני אבידני  גב'

תחום בכיר, פיקוח חשבונאי  

במשרד   רשות התאגידיםב

 המשפטים 

 

-דפנה רביד גב'   -  מגיבה
יו"ר ועדת   - רו"ח, ברזלי
רים וסגנית נשיא  "האלכ

 הלשכה 

חידושים צפויים לאור   –רשם העמותות  •
 התהליך האסטרטגי 

 שימוש בכרטיסי אשראי  •
 הלוואות •

 העסקת קרובים  •

 
24.1.23 

 יום ג' 
16:00-17:15 

 
 

  עו"ד,  פלדקומרינר עדי גב' 

הממונה על נותני שירות  -

 עסקי, משרד המשפטים 

 עו"ד , שולי וייס מר 

 הלבנת הון  –הישמרו לנפשותיכם 

 בפן של תורמים ועמותות -
 של רואי החשבון בפן  -

17:15-18:30 
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3 
 

 , עו"ד טובה פריש גב'

מנהלת יחידת אכיפה   -

ובקרה ברשות התאגידים  

 במשרד המשפטים 

 

 של מלכ"רים  פירוקים •
 תהליכי הבראה של מלכ"רים •
מה בין פירוק מלכ"ר לבין הבראתו?   •

 רציונליים ואבני דרך 
 פירוקי מלכ"רים והבראתם בראי הפסיקה  •
 

 
31.1.23 

 ג' יום 
16:00-17:00 

  החשב הכללי נציגות
 : במשרד האוצר

,  רוני רוזנבלום אברךגב' 
מרכזת מערך   –רו"ח 

הביקורת המרכזי על גופים  
 נתמכים 

 -, רו"ח  מוריה שליסל גב' 

מנהלת תחום חינוך, רווחה  

 ומגזר שלישי 

 מדיניות התמיכות  •
 בקרות •

 ביקורות •
 

17:00-19:00 
 

4 
 

דרכים שונות להבראה ושיקום עמותות   • עו"ד  , קארן שוורץ גב'
 הלכה למעשה  –וחל"צ 

 

 
7.2.23 
 יום ג' 

16:00-17:00 

 : נציג רשות המסים 

  -, רו"ח ארז אורעד מר 

מנהל תחום בכיר מפקח  

 ארצי מלכ"רים 

 

,  יורם משולםמר   -מגיב 

 רו"ח

נוהל הפנייה להכרה במוסד ציבורי תהליך   •
 ( 46הכרה באישור תרומות )סעיף 

 

 

17:00-18:00 

פיתוח מקורות מימון להגשמת היעדים   • אבינועם ערמוני מר 
 האסטרטגיים של הארגון

18:00-19:00 

5 

 : רשות המסים נציג 

מנהל תחום  - אשר כהן מר 
 שומת מ"ה  -רכז בכיר 

 

 , רו"חאבי אלגוזי  מר -מגיב 

 ביקורת מלכ"רים בדגשים  •
 מבחן העסק  •
 מוסד ציבורי, מהו?  •

 מלכ"רים סוגיות מיסוי 

 

 
14.2.23 

 יום ג' 
16:00-17:00 

 

 :נציג רשות המיסים
מנכל  –, רו"ח דוד שילוןמר 

 מ מע" –אגף א' מקצועית 
  

 , רו"חאבי אלגוזימר  -מגיב 

 סוגיות מע"מ בעמותות מלכ"רים.  •
 

17:00-17:50 

"ל  מנכ  -מלי דנינו  ר”ד
  ניצן אגודת

 17:50-19:00 לעצמאות מתלות  המעבר  - עמותה  של סיפורה
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  - עו"ד,  רון ברקאי מר
 מנכ"ל מנהיגות אזרחית 

ל  "אתגרים משולחן העבודה של המנכ •
 החברתי  

 

 
21.2.23 

 יום ג' 
16:00-17:00 

 , רו"ח איתמר שושנה מר
 

תיאוריות וכלים של בניית דיווחים כספיים   •
 וניהוליים

17:00-18:00 

 
 , רו"ח אילנה שחורי גב'

  CISA,, CRMA,  CDPSE ,QAR 

CIA 

 

 מאגרי מידע והגנת הפרטיות •

 

18:00-19:00 

7 

  , רו"חשרון מימון צדיקגב' 

 מרכזת הוועדה המקצועית -

המוסד הישראלי לתקינה 
   בחשבונאות

 

 מסגרת התקינה החשבונאית למלכ"רים  •
 הדוחות הכספיים של מלכ"רים ומטרתם  •
התחייבויות,  כללי הכרה ומדידה בנכסים,  •

 הכנסות והוצאות 
 נבחרות בדיווח כספי של מלכ"רים סוגיות 

  

 
28.2.23 

 יום ג' 
16:00-17:30 

 

 
 , רו"ח חיים וורמברנד

 
 פעילות מחוללת הכנסה של ארגונים מלכ"רים  

 מיפוי וזיהוי מקורות הכנסה   •
 ניצול הזדמנויות  •
 תמיכות, קולות קוראים, מיזמים משותפים...    •
 חברתיים ועסקים של עמותות עסקים  •

17:30-19:00 

8 
  עו"ד רן שגיא גלזנר,  מר

 

  -דפנה רביד   מגיבה גב'
 , רו"ח ברזלי

 מיזוג עמותות    •
 

 
14.3.23 

 יום ג' 
16:00-17:00 

 
 

   מיכל שלם גב'

מיכל לבנטל   וגב'

   - , עו"דאנדרסון 

 Thinkמייסדות ומנכ"ליות  

Creative ו- impact.51 

 

Skill2manage  17:00-18:15 ארגז כלים לניהול החדש 

,  ברזלי-גב' דפנה רביד
רים "יו"ר ועדת האלכ  –רו"ח 

 וסגנית נשיא הלשכה 

 הרצאה מסכמת  
 ברכות וחלוקת תעודות 

18:15-19:00 

 

 ים בשמות המרצים או בסדר הופעתם. פתיחת הקורס מותנית במספר מינימלי של נרשמים. י* יתכנו שינו

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


