כנס אשדוד 2016

חברות וחברים יקרים,
אנו שמחים להודיע על קיום כנס מקצועי ,המאורגן על ידי סניף באר-שבע והדרום.
הכנס יערך במלון לאונרדו פלאזה אשדוד מיום חמישי  -שבת ,בין התאריכים 22-24
בספטמבר .2016
אנו מזמינים לקחת פסק זמן מהפעילות השוטפת וליהנות בכנס מקצועי ופורה.
השנה הכנס יתמקד בעסקים ,מסים ומשפחה.
רגישויות בניהול ותפעול עסק משפחתי ,הליכי שילוב והעברת עסקים לדור ההמשך.
בכנס ידונו ,בין שאר הנושאים:
• העברת חברות משפחתיות לדור ההמשך
• דרכי הניהול  -הם שם המשחק
• נאמנויות והקדשות
• זכויות חובות והעברות בתא המשפחתי
• עסקים ומשפחה ומה שבניהם!
• מיסוי מתנות ,ירושות ותכנוני מס במשפחה
• עסקים משפחתיים בהיבט הביטוח הלאומי
• צוואות הדדיות ותכנון חלוקת נכסים בירושה
נשמח לראותכם,

אריק קטורזה ,רו"ח
יו"ר סניף באר שבע
והדרום

יזהר קנה ,רו"ח
נשיא לשכת רואי חשבון
בישראל
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ג'ק בלנגה ,רו"ח ,עו"ד
סגן נשיא הלשכה
ויו"ר הוועדה המארגנת

כנס אשדוד 2016

תוכנית*
יום חמישי |  22ספטמבר 2016
יו"ר ומרכז מקצועי :מר ג'ק בלנגה ,רו"ח ,עו"ד  -סגן נשיא הלשכה ויו"ר ועדת המסים
התכנסות וקבלת חדרים עפ”י נוהל בית המלון

 11:30 - 10:00מושב א'  -העברת עסקים וחברות משפחתיות לדור ההמשך
מנחה:

מר אורי בארי ,רו״ח (משפטן)  -יו"ר מרחב ת"א

מרצים:

מר מיקי בלומנטל ,רו״ח
מר אלון גלילי ,עו"ד
פרופ' דן וייס ,רו״ח  -הפקולטה לניהול ,אוניברסיטת ת"א
מר ניצן ויסמן ,רו"ח

נושאים:

•
•
•
		
		
•
		
•
•
•
•

תמונת מצב של עסקים משפחתיים בישראל :כשלים וסיבות לסכסוכים;
מעבר בין דורי-נקודות השקה משפטיות מנקודת מבט של המהלך על מלוא רכיביו;
העברה בין דורית בעסק המשפחתי  -סיכונים והזדמנויות;
הדינמיקה המורכבת של העסק המשפחתי; העברה בין דורית בישראל  - 2016תמונת מצב;
פירוק מוקשים בתהליך ההעברה  -מיומנות ,זהירות ,נחישות ורגישות;
עסק משפחתי מול שותפות עסקית שאינה משפחה; הירארכיה ניהולית ואופרטיבית
במשפחה מול יחסי עובד מעסיק במסגרת שאינה משפחה;
המשכיות פעילותו של העסק לדורות הבאים;
שיוויוניות  -סמכותיות  -קבלת החלטות  -כיצד כל אלה דרות בכפיפה אחת?
צורך במתודולוגיה עקב שחיקת המסורות;
דיספלינות רלוונטיות; תפקיד היועצים; חברה ציבורית כפתרון?; פשוט הוא יפה  -האם אפשרי?

 12:00 - 11:30הפסקה וכיבוד קל
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 13:30 - 12:00מושב ב'  -ניהול עסקים משפחתיים; נאמנויות ומיסויי התא המשפחתי
מנחה ומרצה :גב' איריס שטרק ,רו״ח  -סגנית נשיא ויו"ר ועדת כנסים והשתלמויות ארצית
מרצים:

מר דודו גולדברג  -מנהל תחום מפקח ארצי  -נאמנויות ,רשות המסים
מר ג'קי מצא ,רו"ח (משפטן)  -לשעבר מנהל רשות המסים
מר אבי נוימן ,רו"ח
גב' ורד עורקבי  -פ"ש רמלה ,רשות המסים
גב' אלינה פרנקל-רונן ,רו"ח  - MBAסגנית נשיא לשכת רו"ח ויו"ר פורום מנכ"לים ,מנהלי כספים וחשבים

נושאים:

דרכי הניהול הם שם המשחק; ניהול נכסים משפחתיים בנאמנויות;
הסכמי נאמנות; דיווחים ודוחות נאמנות לרשות המסים;
מה בין עסקים משפחתיים פרטיים לבין עסקים משפחתיים ציבוריים?
• מי בעל הדעה בעסק משפחתי?
• האתגרים של נושאי משרה בחברה פרטית שהיא עסק משפחתי;
• האם יש הבדל בין חברה ציבורית שהיא עסק משפחתי לבין כל חברה ציבורית אחרת?
• מהי נאמנות ,אבחנה בין נאמנות לשליחות ,דיווחים הנדרשים לנאמנות ,סיווגים של נאמנויות,
חברה להחזקת נכסי נאמנות ,ייחוס הכנסות ליוצר ,ייחוס הכנסות לנהנה ,ייחוס הכנסות בנאמנות
לפי צוואה ,מערכת החיוב ומתן הודעה על נאמנות קרובים ועל חברה להחזקת נכסי נאמנות,
חיוב נהנה בנאמנות בהגשת דוח מס על כלל הכנסותיו ,הגבלת הטבות של עולה חדש ותושב
חוזר וותיק ,כפל מס בנאמנות;
• חישוב נפרד מאוחד;
• הסבות הניתנות לביטול;
• תשלומי שכר לבני המשפחה.

 14:30 - 13:30ארוחת צהרים

 15:45 - 15:30ברכות ודברי פתיחה
מר יזהר קנה ,רו"ח  -נשיא לשכת רואי חשבון בישראל
מר אריק קטורזה ,רו"ח  -יו"ר סניף באר-שבע והדרום
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 17:00 - 15:45מושב ג' ( - )1זכויות ,חובות והעברות בתא המשפחתי
מנחה:

מר אריאל פטל ,רו"ח  -חבר ועד מרחב ת"א

מרצים:

מר יוסי אלישע ,רו"ח ,עו"ד  -יו"ר ועדת המסים ,לשכת עו"ד
מר רן ארצי ,רו"ח
גב' דורית ישראלי  -סגנית ממונה מסמ"ק מרכז ,רשות המסים
גב' ליאת נויבירט-פייג ,רו״ח ,עו"ד  -יו"ר ועדת הקשר עם מע"מ וחברת הוועד המרכזי
גב' מירב צדיקריו ,רו"ח  -פ"ש רחובות ,רשות המסים0
מר אייל רובין ,רו״ח ,עו"ד
מר אלכסנדר שפירא ,רו"ח ,עו"ד

נושאים:

•
•
•
•
•
•
•
			
			
•

האם ניתן להוריש הפסדים לצרכי מס וכיצד לתכנן זאת?
העברות נכסים אגב נישואין וגירושין ופטירה;
הסכמי ממון והשפעתם;...
חלוקת זכויות פנסיוניות אגב גירושין;
חובות מס של בן הזוג מלפני הנישואין ואחרי הגירושין (האם אישה חייבת בחובות מס של בעלה);
מתן זכות שימוש מגורים בדירה לילדים;
פירוק עסקים משפחתיים;
העברת נכסים ,חלוקת הנכסים מחדש בתוך המשפחה בדגש על מקרקעין
וכן על חזקת התא המשפחתי וקיומו של הסכם ממון לאור הלכת שלמי;
העברת נכסים בחו"ל.

 17:20 - 17:00הפסקה וכיבוד קל

 17:40 - 17:20מושב ג' ( - )2סוגיות במיסויי עסקי ונכסי משפחה
מרצה:

מר משה אשר ,רו"ח ,עו"ד  -מנהל רשות המסים

נושא:

סוגיות במיסויי עסקי ונכסי המשפחה
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 19:15 - 17:45מושב ד'  -עסקים  -משפחה ומה שביניהם!
מנחה ומרצה :מר אלי גולדשטיין ,רו״ח  -סגן נשיא לשכת רו"ח
מרצים:

נושאים:

ד"ר דוד זוהר ,פסיכולוג קליני  -מרצה במכללת סמינר הקיבוצים
מר משה כאהן ,עו"ד
ד"ר נאוה מיכאל-צברי  -הפקולטה לניהול ,אוניברסיטת ת"א
גב' ונסה סיימן ,עו"ד
•
•
•
		
•
•
•
•

מעבר בין דורי  -הצלחה או כישלון;
סיפור משפחתי של כישלון עסקי;
לגדול במשפחה ובעסק משפחתי; הדילמות של שלושת הדורות;
משפחה ועסק  -הילכו שניהם יחדיו; הטיפול הפסיכולוגי בעסק המשפחתי;
העברה הבין דורית בעסק המשפחתי; דיני הירושה בישראל והתאמתם לעסק המשפחתי;
כיצד לבצע נכון העברה בין דורית בעסק המשפחתי;
על רגשות וכסף בקבלת החלטות בעסק משפחתי לאורך זמן;
המשא ומתן שלעולם אינו נגמר :עקרונות ניהול משא ומתן בעסק משפחתי.

19:15

ארוחת ערב

21:00

"מסיבת קוקטייל ומצב רוח על הים"

לאחר יום ארוך ,בו עסקנו בצוואות וירושות הגיע הזמן להנות מהחיים...
הנכם מוזמנים עם בני/בנות הזוג להפלגה מול נופה הקסום
של העיר אשדוד ונמל אשדוד ,לקוקטייל ומוסיקה.

הכינו הרבה מצב רוח

יום שישי |  23ספטמבר 2016
 11:00 - 09:30מושב ה'  -מיסוי מתנות ,ירושות ותכנוני מס במשפחה
מנחה:

גב' רעיה קידר ,רו"ח  - LLMיו"ר (משותף) ועדת השתלמיות מרחב ת"א

מרצים:

מר ג'ק בלנגה ,רו"ח ,עו"ד  -סגן נשיא לשכת רו"ח ויו"ר ועדת המסים
מר ניר הלפרין ,רו"ח
מר מאיר מזרחי ,עו"ד  -לשעבר מנהל תחום מקרקעין ,רשות המסים
גב' איריס עומר ,רו"ח  -פ"ש גוש דן ,רשות המסים
גב' אורנה צח-גלרט ,רו"ח  -חברת ועד מרכזי ויו"ר ועדת הקשר עם המוסד לביטוח לאומי
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נושאים:

•
•
•
•
		
		
•
		
•
		
		
		

העברת נכסי נדל"ן במתנה וירושה; תכנון העברת דירות במתנה ובירושה;
הקדש פרטי והקדש ציבורי;
העברת נכסי הון במתנה והעברת ניירות ערך וכספים בין בני משפחה;
מיסוי מתנות ,מיסוי הנותן לעומת מיסוי המקבל ,מתן מתנות חייבות במס ומי החייב במס ,מתנות
של מזומן ומתנות של נכסי הון ,פטורים וניכוי מס בבנקים בהעברת ני״ע וכספים בין קרובים,
מתנות של נכסי מקרקעין;
תכנוני מס במתן מתנות  -חיוב יזום במס ,מתנות של נכסים שנתקבלו בירושה ,הפטור ממס רווח
הון וממס שבח במתן מתנות ,מיסוי מכירת דירות שנתקבלו במתנה;
עסקים משפחתיים בהיבט הביטוח הלאומי:
מבחנים בהעסקת בני משפחה לעניין יחסי עבודה; העסקת בני משפחה לעניין זכאות לגמלאות
(דמי אבטלה ,תשלומי מילואים ,קצבת זקנה ועוד); החזר דמי ביטוח בעקבות שינוי מעמד
בדיעבד; החבות בדמי ביטוח בחברות משפחתיות.

 11:30 - 11:00הפסקה וכיבוד קל

 13:00 - 11:30מושב ו'  -צוואות הדדיות ותכנון חלוקת נכסים בירושה
מנחה:

מר אריק קטורזה ,רו"ח  -יו"ר סניף באר-שבע והדרום

מרצים:

גב' רחל בן ארי (בר רב האי) ,עו"ד
גב' יפעת גינסבורג ,עו"ד
מר שי כהן ,רו"ח ,עו"ד  -יו"ר (משותף) ועדת השתלמויות במרחב ת"א
מר בועז קראוס ,עו"ד  -יו"ר (משותף) ועדת ירושה ,לשכת עו"ד

מגיב:

מר ג׳ק בלנגה ,רו"ח ,עו"ד  -סגן נשיא לשכת רו"ח ויו"ר ועדת המסים

נושאים:

•
•
•
•
•

19:15

ארוחת ערב

מיסוי עזבונות ומתנות בעולם;
היבטי יחסי ממון בין בני זוג; בין דיני המשפחה לדיני הירושה; ניהול עזבונות במסגרת נאמנויות;
צוואות הדדיות  -ללכת עם ולהרגיש בלי  -האמנם?
דרכי כתיבת צוואות ועדכונם.
מיסוי הכנסות המתקבלות לאחר אריכות ימים

יום שבת |  24ספטמבר 2016
 15:30 - 14:00ארוחת צהרים
צאת השבת :פינוי ועזיבת החדרים
* סדר המרצים לפי הא'-ב' | *יתכנו שינויים בשמות המרצים ובתכני המושבים.
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טיולים וסיורים במסגרת הכנס  -זה הזמן להכיר את אשדוד
סיור לנלווים
סיור במרכז המבקרים בנמל אשדוד
יום שישי 23.9.16
מרכז המבקרים החדש של נמל אשדוד ייקח אתכם לסיור
מרתק במסלול חווייתי ,כיפי ואינטראקטיבי .במהלך הסיור
תכירו את היסטוריית הנמל ,את סוגי הסחורות השונות ואת
מערכת ניהול והתפעול הממוחשבת .בהמשך תיהנו מסיור
ממונע בנמל בליווי הדרכה והסבר.
שעת התכנסות ,10:45 :בלובי המלון
שעת יציאה לטיול11:00 :
הסיור ללא עלות ומיועד לנלווים ,יש לרשום שם ושם משפחה ,מספר תעודת זהות
(יש להצטייד בתעודה מזהה)
יש להירשם מראש ,מספר המקומות מוגבל ומותנה במינימום משתתפים.

מוזיאון אשדוד לאמנות  -מרכז מונארט
אנו מזמינים אתכם להנות ממוזיאון אשדוד לאמנות במרכז מונארט.
המוזיאון מציג שילוב של אמנות מודרנית-עכשווית ,מקומית ובינלאומית.
במוזיאון מתקיימת גם פעילות הסברתית עם תערוכות וסדנאות בנושא מחזור ואקולוגיה
כשבבסיסה הקשר  -אדם ,טבע וסביבה.
תאריכי הגעה למוזיאון:
יום חמישי ,22.9.16 ,בשעות.09:00-16:00 :
יום שישי , 23.9.16 ,בשעות.10:30-13:30 :
יום שבת ,24.9.16 ,בשעות10:30-13:30 :
כתובת :דרך ארץ  ,8אשדוד .הגעה עצמית.
מחיר כרטיס למשתתפי הכנס  ₪ 25לאדם.
ההזמנה והתשלום בבית המלון.
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המוזיאון לתרבות הפלישתים על שם קורין ממן
אנו מזמינים אתכם להתרשם וליהנות מתערוכה מרתקת
המגוללת את חייהם של הפלישתים ,המציגה באמצעים
ויזואליים ומוחשיים ממצאים קדומים ,דוגמת חרסים ,כדים,
תכשיטים ומנהגים .בחלקו התחתון של המוזיאון קיימת תערוכה
מתחלפת במגוון נושאים .לתערוכות נלווה מדריך קולי.
תאריכי הגעה למוזיאון:
יום חמישי , 22.9.16 ,בשעות.09:00-16:00 :
יום שישי , 23.9.16 ,בשעות.10:30-13:30 :
יום שבת , 24.9.16 ,בשעות10:30-13:30 :
כתובת :השייטים  16אשדוד .הגעה עצמית.
מחיר כרטיס למשתתפי הכנס  ₪ 25לאדם.
ההזמנה והתשלום בבית המלון.

סיור סגוויי מעגלי לאורך חופיה המדהימים של העיר אשדוד
נרחף דרך נחל לכיש לאורך חוף הים ,גבעת יונה ,פארק אשדוד וחזרה לנקודת ההתחלה.
יתקימו מספר סבבים לסיור:
יום חמישי ,22.9.16 ,בשעות16:00/17:15 :
יום שישי ,23.9.16 ,בשעות14:00/16:00 :
יום שבת ,24.9.16 ,בשעות10:00/12:00 :
משך הסיור כשעה ,יציאה מבית המלון.
מחיר הסיור ₪ 150 :לאדם.
יש להירשם מראש ,מספר המקומות מוגבל ומותנה במינימום משתתפים.

אשדוד  -מתחמי בילוי
אשדוד עיר הידועה במסעדות וחיי לילה מפוארים.
ניתן למצוא לאורכה של רצועת החוף הצפונית שלל מסעדות מגוונות לכל סועד,
מתחמי בילוי ומרכזי קניות מהמפוארים בארץ.
מתחם הקניות  BIGזכה לתואר המתחם היפה ביותר באירופה לשנת .2015
הנכם מוזמנים לשלב הנאה ובילוי עם הכנס המקצועי.
אנו מאחלים לכם סוף שבוע מקצועי ומהנה
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PLAZA
Ashdod

P L A ZPAL A Z A
Ashdod

Ashdod

אשדוד
לאונרדופלאזה
פתאל :לאונרדו
חדש
אשדוד
פלאזה
ממלונותפתאל:
ממלונות
חדש
חדש ממלונות פתאל :לאונרדו פלאזה אשדוד
מלון לאונרדו פלאזה אשדוד המשקיף אל טיילת אשדוד
מלון לאונרדו פלאזה אשדוד המשקיף אל טיילת אשדוד
והים ,מציע מתקני נופש אקסקלוסיביים :לובי ובית קפה,
מסעדתקפה,
כושר ,ובית
ומכון לובי
אקסקלוסיביים:
נופש
מתקני
והים ,מציע
שף,
עם טיפולי ספא
בריאות
מועדון
מהודרשף,
מסעדת
כושר,
ילדים,ומכון
מועדוןספא
טיפולי
בריאות עם
עם
עסקים
טרקלין
שחייה,
מועדון בריכת
אשדוד
טיילת
אל
המשקיף
אשדוד
פלאזה
לאונרדו
מלון
בציוד
המאובזרים
חדישים
ילדים ,ישיבות
חדרי
פרטי,
שחייה,ישיבות
בריכת חדר
מהודר עם
עסקים
טרקלין
מועדון
קפה,
לובי
אקסקלוסיביים:
מתקני
והים ,מציע
איש
ובית600
של עד
ואירועים
לכנסים
נופשואולם
מתקדם
טכנולוגי
בציוד
המאובזרים
חדישים
ישיבות
חדרי
פרטי,
ישיבות
חדר
ומכוןאל
המשקיפה
רחבה
מרפסת
בשילוב
שף,
מסעדת
כושר,
ספא
טיפולי
מתקדםעם
טכנולוגיבריאות
מועדון
השחייה .איש
בריכתעד 600
של
ואירועים
לכנסים
ואולם

מהודר עם
עסקים
רחבה ילדים,
מרפסתמועדון
בשילוב שחייה,
בריכת
השחייה.
טרקליןבריכת
המשקיפה אל
חדר ישיבות פרטי ,חדרי ישיבות חדישים המאובזרים בציוד
טכנולוגי מתקדם ואולם לכנסים ואירועים של עד  600איש
במלון:מרפסת רחבה המשקיפה אל בריכת השחייה.
בשילוב

•

•
•
•
•

במלון  183חדרים מרווחים המותאמים למשפחות ובודדים

במלון  183חדרים מרווחים המותאמים למשפחות ובודדים
נופשים ,קומות עסקים המותאמות לאורח העסקי ,לרבות
המותאמות לאורח העסקי ,לרבות
קומות עסקים
המעוצבות בקפידה.
נופשים,מרווחות
סוויטות
המעוצבות
מרווחות
סוויטות
בקפידה .מהארץ ומחו"ל
ובודדים נופשים
לקבוצות
מותאם
המלון
ובודדים
למשפחות
המותאמים
מרווחים
ולאנשי 183
במלון
ואירועים פרטיים.
השקה
אירועי
חדרים חברה,
מותאםכנסי
עסקים ,
מהארץ ומחו"ל
נופשים
ובודדים
לקבוצות
המלון
לרבות
המותאמות
עסקים
נופשים,
לאורח התאמה
תוך
ומקצועי
חברה,מלא
באופן
לאורחיו
המלון דואג
צוות
העסקי,פרטיים.
ואירועים
השקה
אירועי
קומות  ,כנסי
עסקים
ולאנשי
והנופשים
העסקיים
האורחים
לצורכי
מלאה
בקפידה.
המעוצבות
מרווחות
סוויטות
מלא .ומקצועי תוך התאמה
באופן
לאורחיו
דואג
המלון
צוות
והנופשים .מהארץ ומחו"ל
ובודדים נופשים
המלון
לקבוצותהעסקיים
מותאםהאורחים
מלאה לצורכי
ולאנשי עסקים  ,כנסי חברה ,אירועי השקה ואירועים פרטיים.
צוות המלון דואג לאורחיו באופן מלא ומקצועי תוך התאמה
מלאה לצורכי האורחים העסקיים והנופשים .

ספא:
כניסה בעלות  35ש"ח
טיפולים :אורחי הכנס יהנו מהנחה של  10%מהמחירון ,במהלך השהייה.
למזמינים טיפולים  -אין תשלום על כניסה לספא.
בית כנסת
הכשר  -רבנות אשדוד
3222
הזמנות:
חייגו למרכז
להזמנות
ההזמנה
תשלום בעת
בתוספת
ניתן להזמין ארוחות גלאט
מועדון ילדים פועל בשישי-שבת

*

www.fattal.co.il, www.leonardo-hotels.com

להזמנות חייגו למרכז הזמנות:

*3222
*3222

לאתר המלון לחץ כאן http://www.fattal.co.il/leonardo-plaza-ashdod-hotel
להזמנות חייגו למרכז הזמנות:
www.fattal.co.il, www.leonardo-hotels.com
www.fattal.co.il, www.leonardo-hotels.com
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מחירי בית מלון (ט.ל.ח)
מיום חמישי  22.9.16ועד יום שבת 24.9.16
מלון  -לאונרדו פלאזה אשדוד | מס’ לילות  | 2 -בסיס האירוח  -לילה חמישי ושישי חצי פנסיון ,שבת פנסיון מלא
סמן בחירתך בV-

הרכב החדר מחיר

1,954
				
 4זוג
		
1.759
				
 4יחיד
2,784
 4שלושה מבוגרים בחדר
		
488
 4תוספת ילד בחדר ההורים ()2-12
		
 4תוספת  2ילדים בחדר ההורים (975 )2-12
המחירים כוללים מע”מ והינם עבור חדר סטנדרט

₪
₪
₪
₪
₪

טופס הרשמה ותשלום למלון  -לאונרדו פלאזה אשדוד 22-24.9.16
לכבוד :מחלקת הזמנות  -בפקס 03-9181901 :או במיילyaelko@fattal.co.il :

				
שם משפחה:
מספר חבר לשכה:

		

					
מקום עבודה:
		
		
טל’ נייד:

שם פרטי:

			

תעודת זהות:

			
		

תפקיד:
טל’ בבית		:

דואר אלקטרוני		:

		

			

כתובת למשלוח דואר:

		

עיר:

טל’ בעבודה:

		
			

פקס:
מיקוד

		

 3הוראת תשלום באמצעות כרטיס אשראי (לשלוח לפקס מס’ )03-9181901

ניתן לשלם בכל כרטיסי האשראי.
שם בעל/ת הכרטיס

				
סוג הכרטיס

מס’ הכרטיס  3 ( CVV //// //// //// ////ספרות אחרונות בגב הכרטיס)
מס’ ת.ז /////////// .תוקף הכרטיס // //
ניתן לשלם בשלושה תשלומים
* קבלה יש להוציא על שם

		

סה”כ לחיוב

					

* קבלה תינתן בתום השהייה ,ממחלקת הקבלה של המלון
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* דמי הרשמה ללשכה

(ט.ל.ח)

טופס הרשמה ותשלום ללשכה  -לאונרדו פלאזה 22-24.9.16
לכבוד :לשכת רואי חשבון בישראל ,רח' מונטיפיורי  ,1תל אביב-יפו6525201 ,
עבור מיטל סלע  -פקס מס’  03-5116695או במייל meitalsl@icpas.org.il
אני הח"מ מבקש/ת לשלם את דמי ההרשמה ללשכה
משתתף כולל לינה:
 4משתתף חבר ₪ 360 -

 4משתתף שאינו חבר ₪ 460 -

משתתף ללא לינה:
 2 4ימי הרצאות כולל ארוחת צהרים ביום חמישי והפסקות קפה  - ₪ 360 -למשתתף רו"ח חבר לשכה
 2 4ימי הרצאות כולל ארוחת צהרים ביום חמישי והפסקות קפה  - ₪ 960 -לאורח חיצוני
		
שם משפחה:

		
מס' חבר:

		
שם פרטי:

דואר אלקטרוני				 :

ת.ז.
		
כתובת :רחוב:
טל'		 :

ת.ד:

עיר			 :

מס':

		
נייד:

פקס			:

טיולים
 .1סיור במרכז המבקרים נמל אשדוד ( 23.9.16 -מיועד לנלווים)
			
שם  +שם משפחה
 .2סיור סגוויי :יום
 150ש"ח x

			

ת.ז.

בשעה
ש"ח

משתתפים = סה"כ

 3הוראת תשלום באמצעות כרטיס אשראי
ניתן לשלם בכל כרטיסי האשראי.
סוג הכרטיס
מס’ הכרטיס      

שם בעל/ת הכרטיס
                        ( CVVס 3ספרות אחרונות בגב הכרטיס)

		
מס’ ת.ז.

     

תוקף הכרטיס

 3תשלום באמצעות המחאה
המחאה ע”ס

בנק

ש”ח ,מס’
סה”כ לחיוב

		
		
קבלה יש להוציא על שם
		
לשלוח לכתובת
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הנחיות כלליות לרישום

(ט.ל.ח)

כללי
הכנס יתקיים בימים חמישי עד שבת 24-22 ,בספטמבר .2016
• הרישום הוא לכל ימי הכנס  2 -לילות  -אין אפשרות להירשם לחלק מהימים.
• מס’ המשתתפים והחדרים מוגבל ,לפיכך מומלץ להירשם מוקדם ככל האפשר.
• שיבוץ החדרים יעשה ע”י בית המלון.
• קבלת חדרים ביום ה’ תעשה עפ”י נוהל בית המלון | פינוי החדרים במוצאי השבת.
דמי רישום ללשכה
• ההרשמה לכנס תתבצע בכתב יד בלבד באמצעות מילוי טופס הרישום המצורף בחוברת ובצירוף התשלום
והעברתו אל “לשכת רואי חשבון בישראל” ,ת.ד 29281 .ת”א ,מיקוד  6129201או בפקס .03-5116695
ניתן לשלם באמצעות המחאות ו/או בכל כרטיסי האשראי.
לפרטים כללים נוספים ניתן לפנות למיטל סלע ,03-5116699 ,או במייל meitalsl@icpas.org.il
רישום לבית המלון
• ההרשמה לבית המלון תעשה ישירות מול מחלקת ההזמנות של מלון לאונרדו ,בימים א’-ה’,
בין השעות  ,16:00 - 09:00באמצעות טופס ההרשמה המצ”ב בחוברת ובצירוף אמצעי תשלום.
לפרטים יש ניתן לפנות להזמנות ,ליעל קוהן בטל’ ,050-8294533 :בפקס03-9181901 :
או במיילyaelko@fattal.co.il :
לא ניתן יהיה להירשם לבית המלון ללא דמי רישום (דמי השתתפות) לכנס.
ביטולים ושינויים
הודעות על ביטול ו/או שינוי יתקבלו בהודעה בכתב בלבד כדלקמן:
• ביטול דמי הרשמה ל"לשכת רואי חשבון" ,בפקס.03-5116695 :
באחריות הנרשם לוודא קבלת הביטול ו/או השינוי במוקד הרישום.
ביטולים על פי חוק הגנת הצרכן
בגין ביטולים של לינות ,יחול חוק הגנת הצרכן:
• בביטול העסקה שבועיים מיום ההזמנה ,יחולו דמי ביטול מופחתים בשיעור  5%ממחיר העסקה
או  100ש"ח ,לפי הנמוך מביניהם.
• דמי הביטול תקפים עד שבוע ימי עבודה ,לפני מועד תחילת ההשתלמות ,בלבד.
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