
 

 הנשיאהמאת 

 

 
 

 
           
         6878/ 2407 

 
 תשע"ט טבתב זט"         

24/12/2018 
  

 
 לכבוד

 מר טל פלדמן
 סמנכ"ל, מנהל החטיבה האלמנטרית

 סוכנות מדנס
  2רח' השלושה 

 תל אביב
 

 א.נ.,
 

 לכלרשימת שירותים מקצועיים הניתנים על ידי רואה חשבון דרך שירות הנדון : 
 

 :20/12/18ידי הוועד המרכזי מיום  להלן רשימה של שירותים מקצועיים אשר אושרה על
 

 שירותים ייחודיים במסגרת פעילות כרואי חשבון
 

 .1955 –כמובא בחוק רואי חשבון, התשט"ו  –"ראיית חשבון" 
 
 

לרבות תפקידים  שירותים לא ייחודיים, פעילויות נלוות ועיסוקים נוספים מקובלים של רואי החשבון
 בהם מכהנים רואי חשבון

 
 ביקורת פנים; ❑
 הנהלת חשבונות; ❑
 שירותי שכר לרבות בקרת שכר; ❑
 עריכת דוחות כספיים; ❑
 , ניהול כספים וחשבונאות ניהולית;)לרבות חשב מלווה( חשבות ❑
  שירותי מסים, כולל ייעוץ וייצוג, לרבות בפני המוסד לביטוח לאומי וברשויות אחרות; ❑
יעוץ  יעוץ חשבונאי, ייעוץ מינהלי,יעוץ אסטרטגי, ייעוץ מקצועי לרבות תכנון וייעוץ כלכלי, ייעוץ פיננסי,  ❑

 עסקי וייעוץ לארגון ושיטות;
 (;ITשירותי טכנולוגיית מידע ) ❑
 ביקורת מערכות מידע ממוחשבות )ממ"מ(; ❑
 מזכירות חברות; ❑
 ;והנפקות השתתפות בהכנת תשקיפים ❑
 נאמנויות מכל סוג; ❑
 פירוק תאגידים;חדלות פרעון, כינוס נכסים, צוואות, ניהול רכוש, אפוטרופסות, ניהול הון, ניהול עזבונות,  ❑
 ניהול מטעם בית משפט, מטעם בעלי מניות ומנוי אחר לפי דין; ❑
 עריכת סקרים וחקירות; ❑
 חוות דעת כמומחה; ❑
 בדיקת נאותות; ❑



 2 

 הערכת שווי מניות ועסקים; ❑
 בוררויות וגישור; ❑
 כתיבה והדרכה מקצועית והנחלת ידע מקצועי;נהלים,  ❑
 ביקורת חקירתית; ❑
 תגמול עובדים; ❑
 ניהול סיכונים; ❑
 ;כספים גיוס ❑
 הבראת חברות; ניהול סיכונים; ❑
 כתיבה והכנה של מכרזים; ❑
 עריכת דוחות כספיים ודוחות עיתיים אחרים; ❑
 ;ייעוץ לעמידה בנורמות של ממשל תאגידי ❑
 וכלכלת משפחה;איזון משאבים  ❑
 הקמה וליווי שוטף של חברות ומלכ"רים; ❑
 תמריצים, בדיקות כדאיות, תקציבים, בקרות ופיקוח; ❑
 חברות בוועדות ציבוריות שדורשות התמחות מקצועית; ❑
 לחוק מע"מ; 60נציגות פיסקלית לפי סעיף  ❑
 ב לפקודת מס הכנסה;68נציגות פיסקלית לפי סעיף  ❑
 ייצוג מול בנקים; ❑
 ;ISOXיישום תקנות  ❑
 מודלים פיננסיים; ❑
 עבודה מול משרדי ממשלה ורשויות מנהליות ורגולטוריות אחרות; ❑
 מינויים על ידי רגולטורים; ❑
 סיוע בניהול משא ומתן; ❑
 שינויי מבנה; ❑
 .תמחיר ותמחור ❑
 גורם מתפעל מול קרנות פנסיה וקופות גמל ❑

 
 
 

 
 

 בכבוד רב,

 
 
 

 איריס שטרק, רו"ח
 נשיאת הלשכה

 


