
03-5680889 פקס 03-5680880 טלפון hashavim.co.il
ידע, תובנות, טכנולוגיה

קו מנחה
* יתכנו שינויים בסדר הנושאים  במהלך ההשתלמות.

שלחו הזמנתכם למייל: conferences@hashavim.co.il או פקססו ל: 03-5680889

חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ, רחוב יד חרוצים 12, ת"א, 6770005

הבטחת המקום מותנית בתשלום לפני תחילת ההרצאות
• הבטחת המקום מותנית בתשלום לפני תחילת ההשתלמות • תנאי התשלום: שוטף 30+ ! • הודעה על ביטול השתתפות יש להעביר בהודעה בכתב בלבד

)עד חמישה ימי עסקים טרם פתיחת ההשתלמות, לאחר מכן הנרשם יחויב בדמי ביטול של 250 ₪ בתוספת מע״מ!( • ההשתלמות כוללת חומר עזר.

שם המזמין: ________________________________________________________

שם החברה: ________________________________________________________

טלפון: ______________________________________________________________

דוא“ל: ______________________________________________________________

משתתף: ____________________________________________________________

תפקיד: ____________________________________________________________

ח.פ/עוסק מורשה: ________________________________________________

אופן התשלום )נא לסמן X במקום המתאים(

  חיוב באמצעות כרטיס אשראי: פרטים ימסרו טלפונית

ת“ז: __________________________________________

  המחאה על סך ______________________________________ ₪ תשלח בדואר

  ברצוני לקבל חשבונית לפני הפקת המחאה, סכום לחיוב ________________________________________ ₪

  ברצוני לקבל עדכונים, מבצעים והטבות מחברת חשבים ה.פ.ס

מיועד לרואי חשבון, יועצי מס, מנהלי חשבונות, חשבי שכר, מנהלי כספים, מנהלי עמותות ומלכ"רים

| פעילות עסקית בארגונים ללא כוונת רווח בהיבט מ"ה
| מוסדות העמותה | תפקידי וועד מנהל | דיווח מקוון

| אישור ניהול תקין | ביקורות עומק של רשם העמותות

מלכ"רים, עמותות ומוסדות ציבור 

09:15 - 09:00 | דברי פתיחה
דורית פינץ, מנהלת מכללת חשבים

10:30 - 09:15 | ארגונים ללא כוונת רווח 
הסביבה המיסויית בה פועלים מוסדות ללא כוונת רווח, ההבדל בין 

התייחסות מע"מ )מלכ"ר( להתייחסות מס הכנסה )מוסד ציבורי(, 
פעילות מעין עסקית בארגונים ללא כוונת רווח,

התייחסות להשתתפות במכרזים מול גופים עסקיים
מרצה: רו"ח טובה הילמן

לשעבר יו"ר ועדת הקשר עם רשות התאגידים בלשכת רואי חשבון
ויו"ר הפורום לטיפול בבעיות מס של מוסדות ציבור

ומלכ"רים בלשכת רואי חשבון

10:40 - 10:30 | הפסקה

11:50 - 10:40 | מוסדות העמותות, ועדת ביקורת,
תפקידי הוועד המנהל, דיווחים מקוונים ואישור ניהול תקין   

התקנות החדשות והוראות רשם העמותות והשפעתן על קבלת אישור 
ניהול תקין, דיווחים לרשם העמותות, הקשר עם רשות התאגידים 

וחובת הדיווח המקוון על פי ההוראות החדשות, מהות אישור לניהול 
תקין, תנאים להארכת האישור לשנתיים וכן התייחסות לגבי תחולת 

ההוראות לגבי חברות לתועלת הציבור.
מרצה: עו"ד בועז נוה

מומחה בדיני תאגידים ובמשפט מסחרי

11:50 - 11:40 | הפסקה

12:50 - 11:50 | "ביקורות עומק של רשם העמותות - בין ישן לחדש"
הביקורות הקיימות, דגשים ועניינים שמהותיים לרשם העמותות

ובנוסף קריאת כיוון והבנה לקראת מה הולכים במכרזים החדשים
מרצה: עו"ד קארן שוורץ

ס' ראש רשות התאגידים )מלכ"רים(, מנהלת יחידת רשם ההקדשות,
רשם העמותות ואגודות עותומניות.

יום עיון בהדרכת                         מקצועית | 25.7.2022 | 13:00 - 09:00

5% הנחה ללקוחות חשבים
₪ + מע"מ הדרכת 510

מקצועית


