
 

 חדרה-סניף נתניה

 16.7.19יום שלישי | |  מפגש עם פקיד שומה נתניה וצמרת משרדו

(י"ב בתמוז תשע"ט) בשעות  2019ביולי  16אשר יערך ביום שלישי  הרינו מתכבדים להזמינכם למפגש וערב עיון 
נתניה עם פקיד השומה  2קומה  6לנסקי באולם ההרצאות במשרדי אגף מס הכנסה בנתניה רח' סמי 19:00עד  15:30

 נתניה, סגנו וצמרת משרדו.

מדובר במפגש חשוב ומועיל במסגרת העבודה וההיכרות השוטפת עם משרד השומה אשר על כן, השתתפותך 
 השומה בנתניה.המפגש מהווה נידבך חשוב במערכת היחסים בין רואי החשבון למשרד 

 :לוח זמנים

 התכנסות ורישום 16:00-15:30

דברי פתיחה ותאום צפיות מול משרד  –חדרה -יו"ר סניף נתניה –רו"ח  עמירם קליין,מר  16:15-16:00
 השומה.

פקיד שומה נתניה. עדכוני פסיקה, תכנית עבודה ודגשים בעבודה  –, רו"ח י'ורגעופר גמר  17:30-16:15
 השוטפת.

 הפסקה 17:45-17:30

קיזוזי הפסדים על סוגיות סגן פקיד שומה נתניה. הרצאה  –, עו"ד עיקאב זחאלקהמר  19:00-17:45
 , ועידכוני חוזרים מקצועים.לצרכי מס הכנסהפיירותים 

 יו"ר ועדת הקשר עם אגף מס הכנסה במרחב תל אביב.נשיא כבוד,  - , רו"חעופר מנירבמר  – מגיב

 רישום מראש בלשכה. מחייבתההשתתפות אינה כרוכה בתשלום אולם 

 אנא הירשמו במועד למניעת אי נעימויות בכניסה לאולם.

 
  נקודות 3-ב המשתתף את יזכה עיון ערב כל מצטיין משתלם לתכנית בהתאם

 

 בנתניה 19:00-15:30, בין השעות 2019, ילביו 16', גביום ערב העיון יתקיים 
 2קומה  6לנסקי באולם ההרצאות במשרדי אגף מס הכנסה בנתניה רח' סמי

 בברכת חברים,

 , רו"חלירון דורי
 ףשותיו"ר מ

 למויות תהשועדת  
 חדרה-סניף נתניה

 ח"רו, עמירם קליין
 וועד  ר"יו

  חדרה-סניף נתניה

 ח"רו, דוד יחזקאל
 משותף  ר"יו

 השתלמויות ועדת
 חדרה-סניף נתניה

  



 

 חדרה-סניף נתניה

 19.70.61 | שלישייום  | פקיד שומה נתניה וצמרת משרדומפגש עם 
 לא תתאפשר הרשמה במקום|  משתתף לכל הרשמה טופס לשלוח נא, אחד ממשתתף יותר ויש במידה

 
 בישראל חשבון רואי לשכת: לכבוד

  matana@icpas.org.il :המייל לכתובת סרוק או 5116695-03 לפקס לשלוח ניתן ההרשמה טופס את
 

 ,החברים לב לתשומת
 .מוגבל) המקומות' (מס באולם המקומות למספר בהתאם תיסגר ההרשמה -
 .במייל או בפקס ולשולחו ההרשמה טופס את למלא מתבקשים, להירשם המעוניינים חברים -
 .המפגש קיום לפני שעות 48 עד בכתב תתקבלנה, השתתפות ביטול על הודעות -
 

 אישיים פרטים
 נ/ז מין_________________  פרטי שם__________________  משפחה שם

 ________________________________________ זהות תעודת____________  תואר____________  חבר' מס

 ___________________: __________________________עבודה מקום: ________________________ תפקיד

 ______:______מיקוד: _____________ עיר.: ______ ד.ת': _______ מס': ____________________ רח: כתובת

 _____: _____________________)נייד(' טל: _________________ )ב(' טל: _____________________ )ע(' טל

 _____________________________________: _____________ל"דוא': _________________________ פקס

 

 

 _______________: ___________חתימה                 : ________________תאריך                                   
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