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יום א’יום א’
ארוחת צהרייםארוחת צהריים13:0013:00

מרכזי תוכנית מקצועית: רו”ח טובה כהן ורו”ח יואל טולדנומרכזי תוכנית מקצועית: רו”ח טובה כהן ורו”ח יואל טולדנו

קבלת חדריםקבלת חדרים14:0014:00
תפילת מנחהתפילת מנחה16:4516:45
דברי תורה | הרב הדיאה - הרב הראשי של העיר אילתדברי תורה | הרב הדיאה - הרב הראשי של העיר אילת17:0017:00
דברי פתיחה | רו”ח טובה כהן - יו”ר ועדת היגוי למגזר החרדידברי פתיחה | רו”ח טובה כהן - יו”ר ועדת היגוי למגזר החרדי17:3017:30
תפילת ערביתתפילת ערבית17:4517:45

תפילות מנחה וערבית בסמוךתפילות מנחה וערבית בסמוך16:4516:45

ארוחת ערבארוחת ערב18:3018:30
ערב תרבות | אמן החושים רונן קמרוןערב תרבות | אמן החושים רונן קמרון

יום ב’יום ב’
תפילת שחריתתפילת שחרית07:3007:30
דף היומי | אביחי כהןדף היומי | אביחי כהן08:1508:15
ארוחת בוקרארוחת בוקר08:4508:45
11:00-11:4511:00-11:45

11:45-12:0011:45-12:00
12:00-12:4512:00-12:45

הרצאה | רו”ח יואל טולדנו
מלכ”רים - תקן 40, גיוס משאבים ומה שבינהם

הרצאה | רו”ח יואל טולדנו
מלכ”רים - תקן 40, גיוס משאבים ומה שבינהם

הפסקההפסקה
הרצאה | רו”ח שלמה הררי

מס הכנסה, שבח ומע”מ - ממה להיזהר ומה התחדש
הרצאה | רו”ח שלמה הררי

מס הכנסה, שבח ומע”מ - ממה להיזהר ומה התחדש

ארוחת ערבארוחת ערב18:3018:30
ערב תרבות | הופעה מיוחדת עם הזמר ישי לפידותערב תרבות | הופעה מיוחדת עם הזמר ישי לפידות

*ייתכנו שינויים בתוכנית המקצועית*ייתכנו שינויים בתוכנית המקצועית
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יום ג’יום ג’
תפילת שחריתתפילת שחרית07:3007:30
דף היומי | אביחי כהןדף היומי | אביחי כהן08:1508:15
ארוחת בוקרארוחת בוקר08:4508:45

תפילות מנחה וערבית בסמוךתפילות מנחה וערבית בסמוך16:4516:45

11:00-11:4511:00-11:45

11:45-12:0011:45-12:00

12:00-12:4512:00-12:45

הרצאה | רו”ח (עו”ד) טלי עזריאל - סגנית נשיא ויו”ר ועדת
הקשר עם מס ערך מוסף

מע״מ - דגשים בהליך האזרחי וההליך הפלילי
האם ומתי מע״מ חל על דירות מגורים
עמדה חייבת בדיווח לשנת המס 2022

הרצאה | רו”ח (עו”ד) טלי עזריאל - סגנית נשיא ויו”ר ועדת
הקשר עם מס ערך מוסף

מע״מ - דגשים בהליך האזרחי וההליך הפלילי
האם ומתי מע״מ חל על דירות מגורים
עמדה חייבת בדיווח לשנת המס 2022

הפסקההפסקה

פאנל | תוכנית הכלכלית של ישראל
(פרטי משתתפים בהמשך)

פאנל | תוכנית הכלכלית של ישראל
(פרטי משתתפים בהמשך)

ארוחת ערבארוחת ערב18:3018:30
ערב תרבות | הפקת ענק “דון קרלוס” 10 שחקנים על במה אחתערב תרבות | הפקת ענק “דון קרלוס” 10 שחקנים על במה אחת

*ייתכנו שינויים בתוכנית המקצועית*ייתכנו שינויים בתוכנית המקצועית

22



בס”דבס”ד

מרחב ירושלים

לשכת רואי חשבון בישראל
Institute of Certified Public 
Accountants In Israel
نقابة مدققي الحسابات يف إرسائيل

יום ד’יום ד’

תפילות מנחה וערבית בסמוךתפילות מנחה וערבית בסמוך16:4516:45

תפילת שחריתתפילת שחרית07:3007:30
דף היומי | אביחי כהןדף היומי | אביחי כהן08:1508:15
ארוחת בוקרארוחת בוקר08:4508:45

יום ה’יום ה’
תפילת שחריתתפילת שחרית07:3007:30
דף היומי | אביחי כהןדף היומי | אביחי כהן08:1508:15
ארוחת בוקרארוחת בוקר08:4508:45

*ייתכנו שינויים בתוכנית המקצועית*ייתכנו שינויים בתוכנית המקצועית

מקווים שנהנתם!מקווים שנהנתם!

11:00-11:1511:00-11:15

11:15-12:0011:15-12:00

12:00-12:1512:00-12:15
12:15-13:0012:15-13:00

הרצאה | רו”ח שמואל דחוח הלוי
ניהול ספרים - סוף מעשה במחשבה תחילה

הרצאה | רו”ח שמואל דחוח הלוי
ניהול ספרים - סוף מעשה במחשבה תחילה

הפסקההפסקה
הרצאה | רו”ח אסף אבישר

פרישה - פרקטיקה בהגשת דוחות בכל הקשור לזכויות
הנובעות מקיבוע זכויות

הרצאה | רו”ח אסף אבישר
פרישה - פרקטיקה בהגשת דוחות בכל הקשור לזכויות

הנובעות מקיבוע זכויות

ארוחת ערבארוחת ערב18:3018:30
ערב תרבות | גדול הזמר המזרחי חיים ישראל

בליווי תזמורתו של ישראל סוסנה
ערב תרבות | גדול הזמר המזרחי חיים ישראל

בליווי תזמורתו של ישראל סוסנה
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ברכות ועדכוני נשיא לשכת רואי חשבון בישראל רו”ח חן שרייבר
(ZOOM-ב)

ברכות ועדכוני נשיא לשכת רואי חשבון בישראל רו”ח חן שרייבר
(ZOOM-ב)


