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 קורס לימודי תעודה מקוון בנושא:

 "למתקדמים קריפטו"

 מועדי הקורס:

23.5.23 – 2.5.23 
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 חברות וחברים יקרים, 

  מקוון כנית הלימודים של האקדמיה, מוצע בזאת לחברי הלשכה קורס לימודי תעודה  ו במסגרת ת 
 ". למתקדמים   קריפטו "   בנושא 

 מטרת הקורס: 
ויישומיים במגוון תחומי העניין המשותפים לרואי חשבון העוסקים בסביבת הבלוקצ'יין,    מתקדמים הקניית כלים  

הבסיסי,    1הקורס יתבסס על קורס קריפטו    לרבות כללי מיסוי, ביקורת, חשבונאות ורגולציה רלוונטיים. 
קודם את    כנקודת מוצא בלבד. הקורס הבסיסי אינו מהווה תנאי קדם אך אנו ממליצים ברמה המקצועית לעבור 

 הקורס הבסיסי לפני ההרשמה לקורס זה. 

 .באופן מקוון,  בתוכנית  המצוין   ז" הלו  פי  על ויתקיים   0015:בשעה   ,23.5.2  ,ג'  ביום   יפתח  הקורס 
 הקורס יועבר לרואי חשבון חברי לשכה ולמשתתפים חיצוניים.

 הקורס מצורף בחוברת זו.תוכנית  מידע אודות 
 

 : הקורס   מתכונת
 .אקדמאיות  שעות  15  -כ  " בסה ו שבועיים,  מפגשים   4

 , בהתאם למועדים בסילבוס.באופן מקוון  ייערך  השבועי   המפגש
 

 :תעודה 
 מפגשים  3- ב   להשתתפות   , כפוףאקדמיית רו"ח של ישראל  ATHENA  מטעם   גמר   תעודת   תוענק  הקורס  למסיימי
 מתוך מפגשי הקורס. 80%הזכאות לתעודה מותנית בנוכחות של    מפגשים. 4 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   . 15:00  בשעה  ,2.5.23,    ג'  יום

 הפתיחה.
 

 :השתתפות   דמי 
 .₪  600  -    לשכה  חבר  לא,  ₪  300  -  לשכה  חבר 
  . בלשכה  הראשונות   החברות  שנות 3- ב  הקורסים   עבור  צעירים   ח "לרו ₪    150
 פנסיונר.ל  ₪  150

 
 דמי ביטול:

 .23.5.1עד לתאריך     liron@icpas.org.ilלמייל:    בכתבהודעות על ביטול השתתפות תתקבלנה  
 

 ,ר משותפים הוועדה לחדשנות " יו  -   רועי כץ ורו"ח    טל דננברגח ועו"ד  " רו  : האקדמים  יםלהודות למרכז   ברצוני
חבר בוועדה לחדשנות, פינטק, בלוקצ'יין ומטבעות וירטואליים,   –   חנן טויזר רו"ח  ,  וירטואלייםיין ומטבעות  ' בלוקצ ,  פינטק 

הרבה    ותרומתםבניית הדגשים והתכנים  ,  על הריכוז האקדמי   -     המועצה המקצועיתר  " יו,  אלי גולדשטייןח  " רו 
 . להצלחת הקורס

 

 
 בכבוד רב,   

 
 חן שרייבר, רו"ח                                                                               

 נשיא לשכת רואי חשבון בישראל 

 
 

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

 " למתקדמים קריפטו  " 
 

ר " יו   –  רועי כץ ורו"ח  טל דננברג   ועו"דח  "רו   ,המועצה המקצועית ר  " יו ,  אלי גולדשטיין ח  " רו ריכוז אקדמי:  

 יין ומטבעות וירטואליים' בלוקצ ,  פינטק ,  משותפים הוועדה לחדשנות 

 חבר בוועדה לחדשנות, פינטק, בלוקצ'יין ומטבעות וירטואליים –  חנן טויזר רו"ח  
 

 המועד הנושא  שם המרצה*  

1 
 
 

נשיא   - , רו"ח חן שרייברמר 
 הלשכה 

 2.5.23 ברכות ודברי פתיחה 
 ג' יום 

15:00-15:10 

מנכ"ל   - הירשמן ניר מר 
פורום חברות הקריפטו,  

   WEB 3-בלוקצ'יין וה
 דותן אלנתן  מר

  - עו"ד, יוגב טובי מר 
 ן יי 'פילוסופיית בלוקצ

 

עבודת איגוד הביטקוין ופורום חברות  
 הבלוקצ'יין

15:10-17:15 

2 
 

 , רו"ח זוהר בר חןמר 
 
 

IDO, IGO, IEO, DAO, DEFI –  הרצאת עומק 
 

 מיסים

 
9.5.23 

 ' גיום 
15:00-16:30 

- , עו"ד אריאל יוספי מר 
 -נאמן שותף בהרצוג פוקס 

מחלקת טכנולוגיה   ראש
 ורגולציה 

________________________ 
 , רו"ח רועי כץ מר 
 , רו"ח, עו"דטל דנברגגב' 
 , רו"ח גידי בר זכאימר 

 מודלים רגולטורים עדכניים מהעולם 
 
 
 

 _____________________________________ 
 תכונות / מערכות, טרנזקציות ומה שביניהם 

16:30-17:15 
 
 
 

 ____________ 
17:15-18:00 

 
 
 

3 
 

מנכ"ל   -אילן שטרק   מר
 אלטשולר שחם הוריזן 

 
מייסד  - רו"ח  ,אסף נעים מר

KIROBO 

  עסקים בעולם הקריפטו
16.5.23 

 ' גיום 
15:00-16:30 
16:30-18:00 

 

4 
 

 , עו"דרמי ששון ד"ר 
 

 , רו"ח, עו"ד חגי אלמקייסמר 

 23.5.23 ציות למתקדמים
 ' גיום 

15:00-16:30 

דוח משרד האוצר בדבר   –עולם הרגולציה לאן  , עו"ד עידו מליןמר 
 אסדרת נכסים קריפטוגרפים  

16:30-18:00 

 

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

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


