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 Deloitteשמחה להזמינכם לכנס תום שנה אשר יאגד לראשונה את כלל נושאי המיסוי
והחשבונאות תחת קורת גג אחת ,יאפשר לכם להתעדכן בנושאים החמים בתחומים אלו
ולהיערך לשנה הבאה.
כבכל שנה ,בנוסף להרצאות המקצועיות נארח בכנס אורחים בכירים מהתעשייה ומשרדי
הממשלה ,בכנס ישאו דברים מנכ"ל משרד האוצר ,שי באב"ד שיפרוש בפנינו את משנתו
הכלכלית ונציגת רשות ניירות הערך – רו"ח ועו"ד עדי טל ,סגנית החשבונאי הראשי ומנהלת
היחידה החשבונאית במחלקת תאגידים ברשות .אנו נקנח עם הרצאתו המרתקת של אחד
המרצים המוערכים והמוצלחים בישראל ,מר ליאור צורף ,חוקר ,סופר ומרצה  TEDשייקח
אותנו למסע בנבכי "המוח המשותף".
נתראה בכנס!

08:45-09:30
09:30-09:45
09:45-10:15
10:15-11:10

11:10-11:45
11:45-12:45

12:45-13:45

13:45-14:00
14:00-14:30
14:30-15:00
15:00-16:00

קפה של בוקר
דברי פתיחה ,רו"ח יגאל דור ,שותף מנהלDeloitte ,
מרצה אורח :שי באב"ד ,מנכ"ל משרד האוצר
פאנל – ״עבר ,הווה עתיד״ עדכונים חמים מהשנה החולפת ותצפיות לשנה הבאה
בהנחיית :אלה לוי-וינריב ,כתבת ופרשנית משפט ומיסוי ,גלובס
רו"ח קובי אלטמן ,משנה למנכ"ל ו ,CFO-כימיקלים לישראל
רו"ח אלונה מירון ,שותפה ,מנהלת משותפת ,חטיבת המסDeloitte ,
רו"ח גיא טביביאן ,שותף ,מנהל המחלקה המקצועית ,חטיבת הביקורתDeloitte ,
רו"ח אופיר סולמי ,שותף ,מנהל קבוצת מיסוי מיזוגים ורכישותDeloitte ,
בראנץ'
מושבים מקבילים
חשבונאות:
מס:
משולחנה של רשות ניירות ערך ,רו״ח ועו״ד עדי טל,
המהפכה במיסוי הבינלאומי יצאה לדרך –
סגנית החשבונאי הראשי ומנהלת היחידה המקצועית
תוכנית ה BEPS -לקראת יישום ,עו"ד ג'קי חולי,
החשבונאית ,מחלקת תאגידים ,הרשות לניירות ערך
שותף ,מנהל משותף ,חטיבת המסDeloitte ,
הערך המוסף בחוק המע"מ ,רו"ח ניסים פחימה ,ניתוח אירועי כשל בדיווח הכספי בשנה האחרונה בפריזמה
של הבקרה הפנימית ,רו"ח אירנה בן יקר ,שותפה ,ראש
מנהל קבוצת מסים עקיפיםDeloitte ,
היחידה לשירות הדירקטוריוןDeloitte ,Risk Advisory ,
מושבים מקבילים  -הרצאות TED
חשבונאות:
מס:
חידושי תמריצים ,רו"ח נדב גיל ,שותף,
סוגיות מהפרקטיקה בבחינת שליטה לפי  ,IFRS 10רו״ח גיא
מנהל קבוצת תמריציםDeloitte ,
טביביאן ,שותף ,מנהל המחלקה המקצועיתDeloitte ,
מיסוי בינלאומי  -הסוד הוא בעיתוי ,רו״ח איציק
טיוטת תקן חכירות ,רו״ח אורי לוי ,שותף ,המחלקה
רופא ,מנהל בכיר ,מיסוי בינלאומיDeloitte ,
המקצועיתDeloitte ,
גילוי מרצון וחובות הדיווח ,רו"ח רוני קריה,
סוגיות בקשר עם גידור ונגזרים משובצים ,רו״ח מוחמד היבי,
שותף ,מנהל Deloitte Private
מנהל בכיר ,המחלקה המקצועיתDeloitte ,
תיקוני חקיקה ופסיקה חדשה במגזר נדל"ן,
אימוץ  IFRS 15בחברות יזמיות בתחום הנדל"ן למגורים,
רו"ח אלי גורנשטיין ,מנהל מחלקת מיסוי
רו״ח שמעון זוארץ ,מנהל בכיר ,המחלקה המקצועית,
נדל"ןDeloitte ,
Deloitte
הפסקה
רגע לפני תום השנה  -סוף מעשה במחשבה תחילה ,רו״ח צבי פרידמן ,שותף ,חטיבת המסDeloitte ,
״המוח המשותף״ – ליאור צורף ,חוקר ,סופר ומרצה TED
ארוחת צהריים

