
ניהול שלוחה של חברה ישראלית בארה”ב
היבטים משפטיים, מיסויים, שיווקיים ומשאבי אנוש

יום עיון

בחסות:

יום ב’ 27.5.2013 בין השעות 09:00 – 14:00 )התכנסות והרשמה: 08:30 – 09:00(,
מלון קרלטון, רחוב אליעזר פרי 10 תל-אביב

יום העיון מיועד ל:
● מנכ”לים

● מנהלי כספים
● מנהלי שיווק

● מנהלי משאבי אנוש
● מנהלים בחברות הון סיכון

● עורכי-דין
● רואי-חשבון
● דירקטורים 

● בעלי תפקידים בחברה שתחום עיסוקם קשור לתכני יום עיון זה

מנחה ומרכז מקצועי:
מר צ’אק )צ’רלס(  קליין, יועץ ניהולי מוסמך - ארה”ב )CMC( ושותף בכיר בחברת אמקון השמה בע”מ, 

  .Financial Times – בהוצאת ה Marketing to America מחבר הספר 
חב’ אמקון מעניקה שירותי השמת עובדים בכירים בשוק האמריקאי. 



התכנסות והרשמה

מקבוץ ברעם לפיניקס אריזונה להקנסאק ניו ג’רזי – הקמה וניהול חברה בת 
בארצות-הברית

● שיקולים בהקמת חברה בת
● שיקולים בבחירת המנהל

● גיוס וניהול עובדים מקומיים
● משפחה ונושאים אישיים

Elcam Medical Inc. מר אהוד רייביץ, מנכ”ל אלכם מדיקל ולשעבר מנהל חברת הבת  
בניו-ג’רזי

כיצד לא “ליפול” בהקמת הסניף בארצות-הברית
● Why “Delaware”?
● Why (not) an “LLC”?
● Why think twice about California?

עו”ד ג’אן וימפהיימר, שותף מנהל במשרד עו”ד ס. וימפהיימר ארונוף ושות’.  לשעבר, שותף 
במשרד הרצוג, פוקס ונאמן. עבד כעו”ד במשרד Debevoise & Plimpton  בניו יורק. עוסק כיום 

בדיני ארצות-הברית וישראל בתחומי M&A, קרנות השקעה ופרייבט אקוויטי.

Use of Social Media by U.S. Employees
● Protecting Company Confidential Information
● Managing Employee Twitter and LinkedIn Accounts
● Balancing Employee Privacy
● Implementing Social Media Policies

Adv. Meira Ferziger Attorney, (US and Israel), S. Wimpfheimer, Aronoff & Co.
Formerly of Seyfarth, Shaw, New York, (USA). Adv. Ferziger has over 20 years of 
US employment law experience, and regularly counsels Israel-based companies that 
have employees located in the US

עשרת החטאים הקטלניים בגיוס בכירים אמריקאים
● זיהוי ה- “A  PLAYERS”  שיביאו תוצאות

● 17% מהמועמדים הם אקטיביים ו – 83% מהמועמדים הם פאסיביים – מהי המשמעות ? 
● מקורות למידע משמעותי על המועמדים ככלי לקבלת החלטה לזימון לראיון  

מר צ’אק קליין, חברת אמקון השמה בע”מ )רעננה/שיקגו(

09:00 – 08:30

09:30 – 09:00

09:55 – 09:30

10:30 – 09:55

10:45 – 10:30

11:15 – 10:45

הפסקה

בתכנית:



Changing USA visa options for Israeli nationals
● Creation of new visa categories – E-2 Investor, Visas for scientific and technical 
   backgrounds
● Changing requirements for L, H and E-1 visa status. 
● Increasing challenges to qualifying a new company in the US 
● The difficulties arising from frequent travel in B status 
● Getting through the visa interview unscathed – what you need to know about 
   Consular Processing
 
Cindy Azoulay, Esq, heads the US Corporate Immigration Practice at Kan-Tor 
& Acco.  She is a US Attorney admitted to practice in Connecticut.  She has over 
thirteen years experience in the field, with a specialization in business visas, start 
up enterprises and treaty trader and treaty investor qualification.

עדכונים, מגמות ודרישות שקיפות במיסוי בארה”ב בתקופה הנוכחית
● מיסוי מדינות – אכיפה ודיווח מוגברים

● הכנת והגשת דוחות “מגן” פדראליים לחברות זרות – בגישה “שקופה”
● “פסיקת אמזון” והשפעתה על מיסי המכירה במדינות ארה”ב

מר יעקב לונטל, רו”ח ארה”ב, שותף - גולדרינג לונטל ושות’ רואי חשבון - ארה”ב

What Public Relations Can - and Can’t - Do For You in the U.S. 
● How is PR different in the United States than it is in Israel?
● What can you expect from your agency?
● How do you know if it’s working?
● How does social media fit into the picture?
The presentation will include a case study of an Israeli company doing PR
in the USA
 
Goel (Glenn) Jasper, Senior Partner, Finn Partners

שימוש בסימני מסחר והגנה עליהם בארצות-הברית – עשה ואל תעשה
● חיפושים מקדימים – לעיתים הוצאה קטנה מונעת נזקים של מיליוני דולרים

● התאמה של הסימן לשוק האמריקאי
● שימוש מסחרי נכון בסימן

● מרשם סימני המסחר הפדרלי והמרשמים המדינתיים
● שימוש מושכל במנגנון הרישום הבין-לאומי לצורך ההגנה בארצות-הברית

עו”ד רונית ברזיק-סופר, שותפה בכירה, ראש מחלקת סימני המסחר בקבוצת ריינהולד-
כהן – קבוצת הקניין הרוחני הותיקה והגדולה בישראל

פנל בהשתתפות מרצי יום העיון – שאלות ותשובות

ארוחת-צהרים עשירה במסעדת המלון מול נופו הקסום של הים והמרינה

11:45 – 11:15

13:00 – 12:30

13:30 – 13:00

12:30 – 11:45

14:00 – 13:30

14:00 



דמי השתתפות:
₪240   לחברי מכון היצוא       |       ₪380   לשאינם חברים

 5% הנחה לנרשמים ומשלמים באתר מכון היצוא

ההשתתפות מותנית בתשלום מראש. לא יתקבלו כתבי התחייבות

ההרשמה:
המרכז ללימודי יצוא וסחר בין-לאומי

cohen@export.gov.il :טל: 03-5142867/845/819 או בפקס: 03-5142984  או בדוא”ל
את ספח ההרשמה יש לשלוח בצירוף התשלום כמבוקש, לפקודת מכון היצוא.הודעות ביטול תתקבלנה 

בכתב עד יומיים לפני הארוע. לאחר מועד זה לא יוחזר התשלום

 לתשומת לב!
* על פי פקודת מס ההכנסה -  הוצאות על השתלמויות עובדים לשם שמירת רמתם המקצועית יחושבו   

 כהוצאה מוכרת לצרכי מס ואין ההשתלמות נחשבת כהטבה זקיפה המחייבת את העובד בתשלום מס.
                         



פקסס/י 03-5142984

 cohen@export.gov.il -או שלח ל

והנך רשום/ה ליום עיון: ניהול שלוחה של חברה ישראלית בארצות-הברית– 27.5.2013

ספח הרשמה

שם פרטי ומשפחה _________________________ת.ז. _______________________________

 שם פרטי ומשפחה באנגלית _____________________________________________________

 שם החברה בעברית______________________  שם החברהבאנגלית    _____________________

 ח.פ. ___________________________________תפקיד______________________________

 תחום פעילות החברה _________________________________________________________

כינוי ברשת חברתית 1 _____________________כינוי ברשת חברתית 

 כתובת____________________________________ טל’ _____________ פקס ___________

נייד ________________________דוא”ל _________________________________________

 עלות המפגש:  )  ( לחברי מכון היצוא   240  ₪   )  (  לשאינם חברים    380  ₪       )נא סמן(

                     

 כרטיס אשראי )סוג(:   _______________________    מספר____________________________

 תוקף הכרטיס  _________שם בעל הכרטיס ______________________ ת.ז.________________

חתימה __________________             חותמת החברה __________________

ניתן לשלם בהמחאה לפקודת מכון היצוא הישראלי 
כתובת למשלוח: מכון היצוא, רחוב המרד 29, תל אביב, ולציין עבור: המרכז ללימודי יצוא  וסחר בין-לאומי


