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 , רו"חבאריאורי  -וחבר הוועד המרכזי  ת"א   דבר יו"ר מרחב
 
 

 חברות וחברים יקרים, 
 

קדנציה   לסכם  מתכבד  ביותר  כאני  הגדול  המרחב  אביב,  תל  מרחב  ראש 
  -בו מתבצע בפועל המפגש בין הלשכה ובין החברים, וחשוב לא פחות    ,לשכהב

 בין החברים ובין עצמם. 
 

 מלאת אתגרים והתאפיינה בהשפעת משבר הקורונה.  הקדנציה שחלפה היתה
 

והפעילויות   האירועים  הראשונה  התקיימו  הבשנה  והחברתיות  מקצועיות 
שבנייתההלך  במ  .כרגיל אלו,  אירועים  השנייה  בפועל,    םוהפקת  םשנה  נעשו 

ונעשו   עלינו  שנכפה  הקורונה  למשבר  פתרון  למצוא  צריכים  והיינו  השתנו 
בח מדובר  זום.  מנת  באמצעות  על  מקוון,  באופן  אירועים  קיימנו  שנכפו,  המגבלות  אף  ועל  שונה  וויה 

סייע   םלהביא המרחב,  ומעורבות  משותפת  עבודה  תודתי    ולחברים.  כך  ועל  בזום  האירועים  בהצלחת 
 . שנתנו ידלכל החברים 

 

בה מקצועיים,  תחומים  של  רחבה  בקשת  נוגעות  המרחב  הכנסה    ןועדות  מס  מע"מ,  עם  הקשר  ועדות 
ועדה  וה המוסד לביטוח לאומי, הוועדה ליחסי חברים, ועדת עסקים קטנים ובינוניים, ועדת הצעירים,  ו

 . לשיפור הבריאות ואיכות החיים של רו"ח
 

בסיס  מפגשים, תוך הזמנת מרצים מקצועיים לצורך חיזוק    17-ועדת עסקים קטנים ובינוניים קיימה כ
ולרשות   החברים  לרשות  העומדים  במוצרים  לסייע  הידע  במטרה  והבינוניים,  הקטנים  העסקים 

 ללקוחות שלהם.  
 

כמו כן, שקדנו על יצירת מקורות הכנסה נוספים לחברים, הנגשת נושא התמריצים לעסקים, והכשרנו  

בעבר   אשר  תחום  מדינה,  בערבות  הלוואות  במסלול  עסקיות  תוכניות  להגיש  נוספים  חברים  מאות 
ם חלק מקבוצת עורכי התוכניות העסקיות ונהנים ממודל עסקי  החברים נמנעו מלקחת בו חלק וכיום ה

 נוסף בפעילותם.  
 

במפגשים   לאומי,  לביטוח  ונציגי המוסד  פקידי השומה  הנהלות  כל תחנות מע"מ,  עם  קיימנו מפגשים 
אלה נדונו נושאים מקצועיים רבים וכן נושאי הממשקים עם החברים ואיכות השרות שאנו המייצגים  

 ות.  מקבלים מהמוסד
 

קיימנו עשרות ימי עיון מקצועיים, לרבות ימי עיון בנושאי מסים, הקורונה, נדל"ן, התמודדות עסקית,  
תמריצים עסקיים, שיווק ומכירה במדיה הדיגיטלית ועוד, וזאת במטרה להעשיר את הידע של החברים,  

 והנלווים. לשמור על מקצועיות בתחומי המס השונים ולהעשיר את הידע בתחומים הניהוליים 
 

מעל   השתתפו  בהם  זום  באמצעות  עיון  וימי  כנסים  כנסי    500קיימנו  שנה  כל  בסוף  אירוע.  בכל  איש 

 היערכות סוף שנה, בהשתתפות מאות רבות של חברים בכל כנס. 
 

ובני   חברים  אלפי  בו  ומשתתפים  מאוד  מוצלח  היה  המרחב,  לפעילות  הכותרת  גולת  הינו  אילת  כנס 

 משפחותיהם.  
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 . חברים 1600היו מעל  2021ני בכנס יו
 . חברים 2700היו מעל  2021בכנס יולי  

 
ובעלי  חברי כנסת  שופטים,    אנשי ציבור מרתקים, שרים,את מיטב אנשי המקצוע,    אנו מארחיםבכנס  

בכנס   המקצועיים.  המושבים  בעשרות  המשתתפים  במשק,  מרכזיים  מקצועיות  תפקידים  הרצאות 
יטוח לאומי,  משבר הקורונה, ב שגרת העבודה היומית: מיסים,  לומעשירות ותכנים הרלוונטיים לכולנו  

 ואקטואליים.  ענף הנדל"ן והמשכנתאות, תמריצים לעסקים ועוד נושאים מקצועיים
לרשות כלל אורחי הכנס האפשרויות להשתתף    כמיטב המסורת שלנו, לצד הפעילות המקצועית עמדו 

 שתוכננו לכל קהלי היעד, במגוון הגילאים.ואירועי תרבות   קציות ופעילויות חברתיות מרובותבאטר
 

 קיימנו פעילות תרבות לפני משבר הקורונה לרווחת החברים.
 

פעילויות השונות  , על שבחרתם להשתתף ב החברים ובני משפחותיכםאלפי  לכם,   לסיום, ברצוני להודות
ורווחה,   תרבות  ופעילויות  מקצועיות  פעילויות  במרחב,  לעשייהשלנו  המרחב    ,לשותפיי  בוועד  לחבריי 

אשר מקדישים ממיטב זמנם לטובת ציבור החברים, ולעובדי הלשכה אשר עושים קודש    וליו"ר הוועדות

רג ו בלתי  במסירות  את  פועלים  לפועל  להוציא  כדי  עבורכם.ילה  מארגנים  שאנו  השונות    הפעילויות 
כנסי אילת שהיוו את   כבוד, על הפקת  נשיא  מנירב  עופר  רו"ח  כנס אילת,  ועדת  ליו"ר  ותודה מיוחדת 

 גולת הכותרת של פעילות המרחב.
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 בברכה,
 
 
 

 אורי בארי, רו"ח 
 יו"ר מרחב תל אביב 
 וחבר הוועד המרכזי 
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 אביב-הרכב ועד מרחב תל
 

 
 יו"ר המרחב ונציג המרחב בוועד המרכזי  , רו"ח אורי בארי יו"ר 

 יו"ר ועדת תרבות ורווחה 
 יו"ר ועדת הקשר עם הרשות לעסקים קטנים ובינוניים 

 
   

  , רו"ח לירן כהן סגן יו"ר 
   
   

 צעירים יו"ר משותף ועדת הקשר עם רו"ח  , רו"חיפה אליאסף חברים: 
   
עדה  ויו"ר משותף ועדת הקשר עם רו"ח צעירים, יו"ר הו  , רו"חנטלי אלתר 

לענייני חוק איסור הלבנת הון, סגן יו"ר הוועדה למיזוגים 
 ורכישות בין חברים 

   
 נציג סניף באר שבע   , רו"חשבתאי בירן 
   
  , רו"ח ענת ברקוביץ 
   
  , רו"ח צורי ג'רבי 
   
 יו"ר ועדת הקשר עם מע"מ   , רו"ח גרינברגגל  
   
  , רו"ח אורי דיין 
   
  , רו"ח עקיבא זינגר 
   
 סגן יו"ר הוועדה למיזוגים  יו"ר ועדת השתלמויות, , רו"ח ועו"דיובל כהן 

 ורכישות בין חברים 
   
עדה לשיפור הבריאות ואיכות החיים של  ויו"ר משותף הו , רו"חניקול מלכא 

 רו"ח 
   
ועדת הקשר עם מס   יו"ר הוועדה ליחסי חברים, יו"ר , רו"חעופר מנירב 

 הכנסה 
   
  , רו"ח ועו"ד יוסי קורן 
   
 חדרה -נציג סניף נתניה , רו"ח עמירם קליין 
   
 יו"ר ועדת הקשר עם המוסד לביטוח לאומי  , רו"ח אילן קמיל 
   
עדה לשיפור הבריאות ואיכות החיים של  ויו"ר משותף הו , רו"חדורית קסוטו  

 רו"ח 
   
 יו"ר הוועדה למיזוגים ורכישות בין חברים  , רו"חמנחם שוורץ 
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 אביב  -נוכחות בישיבות ועד מרחב תל דוח
 

 2021-2020לשנים 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

שם פרטי 
 ומשפחה

2020 2021  
 השתתפות

 9.9 20.6 21.3 24.1 22.11 13.9 26.7 17.6 2.2 %-ב

   100% + + + + + + + + + בארי אורי 

 67% + + - + + - + + - אליאסף יפה 

   11% - - - - - - + - - אלתר נטלי 

 78% + + + - + - + + + בירן שבתאי 

   33% - - + - - - + + - ברקוביץ ענת 

 0 - - - - - - - - - ג'רבי צורי 

   89% + - + + + + + + + גרינברג גל 

 0 - - - - - - - - - דיין אורי 

   22% - - - - - - + - + זינגר עקיבא 

 33% - - + + - - + - - כהן לירן 

 89% + + + - + + + + + כהן יובל 

   56% - - + + - + + + - מלכא ניקול 

   89% + + + + + - + + + מנירב עופר 

   22% - - - - - - + + - קורן יוסי 

   67% - - + + - + + + + קליין עמירם 

   78% + - + + + + - + + קמיל אילן 

   56% + - - - + - + + + קסוטו דורית 

   44% - - + + - - - + + שוורץ מנחם 
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 אביב  -נוכחות בישיבות ועד מרחב תל דוח
 
 2019לשנת 

 
 

 
 
 

 אפור= מינוי לתפקיד לאחר תחילת השנה 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
שם פרטי 
 ומשפחה

2019  
 השתתפות

 %-ב
6.1 10.2 10.3 14.4 

 
12.5 
 

14.7 
 

15.9 
 

27.10 15.12 

   100% + + + + + + + + + בארי אורי 

   100% + + + + + + + + + אליאסף יפה 

 56% - - - + - + + + + אלתר נטלי 

 33% - - - - - + - + + בירן שבתאי 

 11% - - - - - - + - - ברקוביץ ענת 

 11%  - - - - - - - - + ג'רבי צורי 

 33% - + - - - +    גרינברג גל 

 0 - - - - - - - - - דיין אורי 

 50% - - - + - + + +  זינגר עקיבא 

 50% - - - + + - + +  כהן לירן 

 78% + + - + + - + + + כהן יובל 

   67% - + - - + + + + + מלכא ניקול 

 89% + + + + + + + + - מנירב עופר 

 50% - - - + + + - +  קורן יוסי 

 56% - + + - - + - + + קליין עמירם 

 78% - + + + + + + + - אילן   קמיל

 44% - - - - + + - + + קסוטו דורית 

 56% - - + + + + + - - שוורץ מנחם 
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 ועדת הקשר עם המוסד לביטוח לאומי  
 במרחב תל אביב

 
 , רו"ח אילן קמיל יו"ר : 

 
 

 הוועדה: להלן המטרות שלשמן פועלת 
 

 להדק את הקשר בין רואי החשבון כמייצגים ובין סניפי המוסד לביטוח לאומי.  א.
 

המוסד   ב. סניפי  עם  עבודתם  במהלך  נתקלים  הם  שבהן  החשבון,  רואי  של  בעיות  בפתרון  לסייע 
 לביטוח לאומי. 

 
ה חברי  ידי  על  או  הוועדה  חברי  ידי  על  שהועלו  בבעיות  ודנה  לחודש  אחת  מתכנסת  לשכה,  הוועדה 

הקורונה   מגיפת  )עקב  בפרט  הסניפים  עם  ובמפגש  ככלל  לאומי  לביטוח  כל    –הנוגעות  השנה  נערכו 
 המפגשים באמצעות הזום(. 

 
 בנוסף, מקבלת הוועדה סקירות בנושאי ביטוח לאומי שונים, לרבות נושאי חקיקה ופסיקה. 

 
חק לרבות:  הקורונה  לנושא  שנוגע  מה  בכל  בטיפול  הוועדה  התמקדה  מול  השנה  התנהלות  יקה, 

 הסניפים, הגשת בקשות לקצבאות וכדומה. 
 

לשנה הקרובה מתוכננים מפגשים עם בעלי תפקידים בסניפים נוספים של המוסד לביטוח לאומי במרחב  
 אביב ועריכת השתלמויות בנושא ביטוח לאומי. -תל
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 ועדת השתלמויות מרחב תל אביב
 

 ועו"ד   , רו"חיובל כהןיו"ר : 
 
 

ערכה    2019שנת  במהלך   ת"א  במרחב  ההשתלמויות  ועדת  וכן    42ערכה  עיון  של    3ערבי  עיון  ערבי 
 כן נערך כנס היערכות לתום שנת המס בכפר המכביה. -היערכות לתום שנת המס. כמו

פרצה מגפת הקורונה, אשר מנעה את האפשרות לערוך ערבי עיון    2020במהלך הרבעון הראשון של שנת  
בשל   וזאת  ועדת  פרונטליים,  הספיקה  האמור,  אף  על  זו.  שנה  במהלך  במשק  חלו  אשר  ההגבלות 

 ערבי עיון פרונטליים עד להחלת המגבלות.    8ההשתלמויות לקיים 

יום עיון נוסף יוחד למשרד המסים החדש המטפל הן בתחום מס הכנסה והן בנושא מע"מ ואשר נחנך  
 סוי זה. בעיר רעננה, ובמסגרתו אירח המרחב את צוות הנהלת משרד מי

ת באוניברסיטת  לחקר עסקים משפחתיים,  רעיה שטראוס  עם מרכז  בשיתוף  נערך  נוסף  מיוחד  ל  כנס 
 , בנושא מעבר דורות בעסקים משפחתיים.אביב

לצד אלה, היתה ועדת ההשתלמויות שותפה לגיבוש והוצאה לפועל של כנס מקצועי שהתקיים בסינגפור  
(1/2020.) 

העיון השוטפים היתה מגוונת ביותר וכללה בין היתר את הנושאים  רשימת הנושאים בהם עסקו ערבי  
 הבאים: 

 קאיים והממשק לדוחות המס הישראליים יגופי שקופים, דוחות אמר  .1

 סוגיות נבחרות בחוק עידוד השקעות הון  .2

 חוות דעת, תכנוני מס חייבים בדיווח ועמדות חייבות בדיווח  .3

 השתלמות עומק  -חברות ארנק   -א 62משיכות בעלים, וסעיף   -( 1)ט 3סעיף  .4

 מחירי העברה, הערכות שווי ותכניות עסקיות  .5

 מענקי פרישה, קצבאות, פריסות ואכ"ע  -מיסוי יחיד  .6

 בין דורית בעסקים משפחתיים  העברה - תכנון מקדים מציאות .7

 והמערכת הבנקאית CRS  -ו  FATCAחילופי מידע,  .8

 לפקודת מס הכנסה  242שינויי מבנה ותיקון  .9

 סוגיות נבחרות במיסוי שכירות ארוכת קצרת מועד  .10

 היבטי ביטוח ומיסוי בביטוח לאומי   .11

 מה בין רכישה עצמית של מניות לדיבידנד  .12

 החוק לצמצום השימוש במזומן, איסור הלבנת הון והמערכת הבנקאית  .13

 עדכוני חקיקה, פסיקה והנחיות מקצועיות  .14

 עסקאות מלאכותיות בדיני המס  .15
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 הוועדה לשיפור הבריאות ואיכות החיים של רואי חשבון
 במרחב תל אביב

 
 דורית קסוטו, רו"ח, ניקול מלכא, רו"ח :  משותפים יו"ר 

 
 

פעילויות ספורט, השתלמות  הוועדה התכנסה במהלך השנה   תוכנית אשר כללה  וגיבשה  פעמים  מספר 
רואי   קהילת  לרווחת  הבריאות  בתחום  העוסקים  גורמים  עם  פעולה  ושיתופי  לילדים  החייאה  בנושא 

 החשבון. התפרצות נגיף הקורונה והסגרים לא אפשרו להוציא לאור את כלל התוכניות.
 

נו היווסדו  מאז  הראשונה  בפעם  אילת,  בנושא  בכנס  מושב  יזמנו  בכנס,  הפרק  על  עולה  הבריאות  שא 
במערכת   בכירים  חלק  לקחו  בו  הבריאות",  מערכת  על  הקורונה  משבר  והשפעת  בריאות  "כלכלת 

 הבריאות. בין היתר דנו בנושא החיסונים לילדים. 
אילת   בכנס  נוסף  בנושא    2019מושב  ודנו  מהתחום  מומחים  השתתפו  בו  פרישה  בנושא  מיסוי  עסק 

 .פרישה, קצבה ונתנו דגשים פרקטיים לציבור רואי החשבון
 

משלימים,   ביטוחים  כגון  מגוונים  בנושאים  ודנו  הרצנו  בו  בטוח"  על  "בריאות  בנושא  מפגש  התקיים 
 ביטוחי בריאות פרטיים ואף הרצאה בנושא רפואה אינטגרטיבית. 

 
ם בנושאים אחרים כגון בנושא "החוק  השתתפנו בישיבות מרחב תל אביב ולקחנו חלק בהנחיית מפגשי

 לצמצום השימוש במזומן". 
 

ובו   המרחב  חברי  לכל  שנשלחה  בהזמנה  הדובדבן"  "ניצת  עם  משותף  בערב  לרו"ח  הטבה  הענקנו 
 השתתפו רואי חשבון רבים. 
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 במרחב תל אביב יחסי חבריםלהוועדה 
 

 , רו"ח עופר מנירביו"ר 
 
 

 פניות ההליך עדיין לא הסתיים.  4-הסתיימו בבוררות, ב 4, מתוכן פניות לוועדה 21נתקבלו   2021בשנת 
 

לוועדה,  38תקבלו  נ  2020בשנת   בבוררות,  5מתוכן    פניות  הפנייה    הסתיימו  )לרבות  טופלו  הפניות  כל 
 להליך בוררות(.

 
הוועדה   של  לטיפול  מקום  יש  פניו  על  אם  שבודק  הוועדה,  ליו"ר  מועברת  היא  תלונה  מוגשת  כאשר 

 בתלונה, בהמשך מועברות התלונות לתגובת הנילון. 
יש להמשיך את הטיפול בתלונה,   ותלונה, מוחלט אם  לאחר קבלת תגובת הנילון, בהתאם לכל תלונה 

ורר )הבוררים שמונו הם חברי הוועדה( בחלק מהמקרים  אם בדרך של ניסיון גישור או בדרך של מינוי ב
גישור   ישיבת  הוועדה  יו"ר  קיים  בהידברות,  הסכסוך  את  לפתור  ניתן  כי  היתה  ההערכה  בהם 
 )בהתנדבות(, כאשר בכל המקרים בהם התקיימה ישיבה כזו הגיעו הצדדים לסיכום והבנה והתיק נסגר. 

 
נמו בסכומים  כספי  בהם מדובר בסכסוך  אך  במקרים  טיפול,  להמשך  עניינית  ואין הצדקה  ביותר  כים 

הסכסוך   את  לפתור  מופנים  והצדדים  נסגרת  התלונה  ההתדיינות,  את  להמשיך  מתעקשים  הצדדים 
 ביניהם.

  .16בשני מקרים בהם הנילון לא הסכים להליך בוררות, שוחרר התיק על פי כלל  
 

בלו עדכון מלא על כל התלונות והתקיימו  בישיבות שקיימה הוועדה, במהלך התקופה, חברי הוועדה קי
 דיונים בנוגע לתלונות עקרוניות.
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 במרחב תל אביב מס הכנסהועדת הקשר עם 
 

 , רו"ח עופר מנירביו"ר 
 

 
בתחילת הקדנציה מינתה הוועדה תתי ועדות, תת ועדה לכל פקיד שומה, כאשר לכל תת ועדה מונו יו"ר  

 וחברים. 
הקושי בקיום מפגשים בתקופת הקורונה, התקיימו מפגשים רק עם חלק מפקידי  , בגלל  בשנה החולפת

 השומה, פגישות שהתקיימו חלקן בזום וחלקן פרונטלית.
 

עם    התקיימוכך   ועדת הקשר  פ"ש פתח תקווה  ,  1ת"א  פ"ש  פשמ"ג ת"א,  מפגשים תקופתיים של תת 
 פ"ש גוש דן ופ"ש כפר סבא.

 
בתקופת  עלו מספר סוגיות, לרבות לעניין זמינות משרדי השומה  ן  הוועדה התקיימו ישיבות בה במסגרת  
  .משרד השומהשונים בממשקים עם  עבודה שוטפת   הקורונה,

 
בנוסף, חידשנו השנה את משוב פקידי השומה, משוב בו מתבקשים החברים להתייחס לשירות וליחס  

 ד! שאנו מקבלים ממשרדי השומה השונים, משוב שתוצאותיו היו עגומות מאו
לצערי, מסיבות פנים לשכתיות, לא התאפשר לנו להשתמש במשוב ככלי עזר לשיפור הקשר בינינו לבין  

 משרדי השומה ובכך הפסדנו, למעשה, את מטרתו העיקרית של המשוב. 
 בשנה הקרובה בכוונתנו לקיים משוב חדש. 

 
בעיות וקשיים בהם  רות מקרים בהם מתעוראנו פונים לכלל חברינו ליטול חלק בעשיה, ולהפנות אלינו 

 נתקלים במסגרת עבודתכם מול משרדי השומה במרחב, לרבות הצעות לייעול ושיפור הממשקים.  אתם
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 2021ועדת כנס אילת 
      

 , רו"ח עופר מנירב  :יו"ר
 
 

 (.40  -)ואנו מחכים כבר, בקוצר רוח, לכנס ה את כנס אילת 39-קיימנו בפעם ה 2021בשנת 
השנה הכנס היה מאתגר במיוחד בגלל מגיפת הקורונה והצורך בהתאמת הכנס, מחד, וההערכות תוך  

 זמן קצר, לאור הנסיבות המשתנות, מאידך. 
שנת בחירות בלשכה, היה קשה יותר לשמור על כך שהכנס יהיה    בנוסף, מכיוון שהשנה האחרונה היתה

המרצים   של  הוגן  לשילוב  לדאוג  ואף  בכך  לעמוד  קשיים,  מעט  בלא  הצלחנו,  לשמחתי  נטו,  מקצועי 
 הרלוונטיים משני המחנות.

דפי   פי  על  כך  ונראה,  הנושאים  מגוון  את  הגדלנו  כך  ולשם  החברים  לרצון  יותר  לקלוע  גם  השתדלנו 
 כי עמדנו במשימה בכבוד. המשוב,

סבבים, כאשר התכנים בכל סבב היו שונים, וכאשר, לשמחתי,     בחלוקה לשניהתקיים גם השנה  הכנס  
ההרשמה לכנסים נסגרה תוך זמן קצר ביותר, דבר שלצערי הביא לכך שלחברים רבים, שרצו להשתתף  

נ  כיצד  וחשיבה  בדיקה  תיעשה  הבאה  השנה  )לקראת  מקום  נמצא  לא  היצע  בכנס,  את  להגדיל  יתן 
 החדרים ובכך לאפשר לכמה שיותר חברים להשתתף(.

 
הרצ ראיית  ו  בכנס  נושאים:  במגוון  בפנינו  שהרצו  הדין,  ועורכי  החשבון  רואי  מקרב  המרצים  מיטב 

כלכלה,   סייבר,    משבר  ,פסיקה  עדכוני,  מיסויחשבון,  סיכוני  ומענקים,  כללי    פירעון,  חדלותהקורונה 
וחברההאתיקה,   ניהול  ובעלי    משפט,  במשק  מרכזיים  ציבור  אנשי  כנסת,  חברי  שרים,  לצד  ועוד, 

 בדו אותנו בנוכחותם. תפקידים בכירים, שכי

 בנושאים אקטואליים לצד נושאים מקצועיים רלוונטיים. עסקה   התכנית המקצועית השנה
השונים, לטובת חברינו שבפרקטיקה,  השנה דאגנו גם להרחיב את מגוון הנושאים שדנו בנושאי המס  

חשבים   כספים,  סמנכ"לי  )מנכ"לים,  שבעסקים  חברינו  את  המעניינים  נושאים  מגוון  על  שמירה  תוך 
 וכד'(.

ו, לחברי ועד מרחב תל  והכנת על תכנון הכנסרבים  חודשים    וברצוני להודות לשותפיי לעשייה אשר שקד
הלשכה,   עובדי  של  והמסור  המיומן  ולצוות  הכנסים  אביב  על  והאחראית  הלשכה  מנכ"ל  בראשות 

בלשכה, שעשו לילות כימים, תחת לחצים לא קלים, על מנת לסייע לנו להוציא את הכנס לפועל על הצד  
 הטוב ביותר. 

יו"ר ועד מרחב תל אביב, רו"ח אורי בארי, אשר סייע לי רבות ונתן לי יד    ולסיום, תודה מיוחדת לחברי,
 חופשית וגיבוי מלא בכל הנוגע לתכנית המקצועית של הכנס ובכלל. 
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 חדרה-סניף נתניה
      

 , רו"חעמירם קליין  :יו"ר
 

 
 כללי 

 
נתניה מאגד  -סניף  נתניה,    800-כ חדרה  הערים  את  הכולל  השרון  באזור  ומתגוררים  הפועלים  חברים 

 חדרה, כפר יונה, טייבה והמועצות המקומיות במרחב. 
 

 הרכב ועד הסניף, חברות בוועד המרחב, רשימת שמות יושבי ראש הוועדות ומפגשים.
 
 

   הוועד: 
   

 קליין עמירם   יו"ר: 
   

 כרמלי טל   מזכיר וגזבר: 
   

 יחזקאל דודי, שמש ששון, לירון דורי, אוזן אורית   חברים:
   

 קליין עמירם   נציג הסניף במרחב תל אביב:
   

   הוועדות: 
   

 יחזקאל דודי / לירון דורי   ועדת השתלמויות: 
   

 שמש ששון / כרמלי טל   ועדת הקשר עם מוסדות המס:
   
 

האפשרויות   מבחינת  למדי  מוגבלת  היתה  הקורונה,  משבר  בשל  כהונתו,  בתקופת  הסניף  ועד  פעילות 
ליזום מפגשים פרונטליים וערבי עיון, יחד עם זאת הקפדנו לקיים מפגשים עם נציגי רשות המסים על  

 מנת לשמר את הפעילות ההדדית.
 

החשבו  רואי  ציבור  לטובת  קיבלנו  אשר  והתמיכה  הפעולה  מע"מ  שיתוף  תחנות  השומה,  ממשרדי  ן 
לפתרונות   זכו  העלנו  שונות אשר  וסוגיות  בעיות  מצויינים.  היו  וחדרה  בנתניה  לאומי  לביטוח  והמוסד 

 הולמים תוך הבנה מלאה. 
 

ציבור   תוך התמקדות בהעשרת  בקדנציה הקרובה  גם  העשייה  תנופת  ימשיך את  הוועד  כי  אני תקווה 
לנו כרואי חשבון. בה בשעה להמשיך    החשוביםוכנסים בתחומים  החברים בערבי עיון, סדנאות לימוד  

ולהעמיק את שיתוף הפעולה עם מוסדות המס ברמה המקומית וברמה הארצית תוך הוספת פעילויות  
 העשרה בתחום הרווחה החברתית והרוחנית. 

 
   .שלכם בידידות והערכה עמירם קליין, רו"ח
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 סניף באר שבע 
      

 רו"ח  קטורזה,: אריק יו"ר

 
 
 

 :הרכבי הוועד
 קטורזה אריק   יו"ר: 

 בירן שבתאי  סגן יו"ר: 
 עטר גיא   מזכיר:

 קוידר חסן -אבו  חברים:
 אטיאס אברהם   
 אפללו אריאל   
 בובליל שרית   
 זילברמן עידו   

 מאס גדעון   
 

 דבר היו"ר:

 
 חברים ומתפרס באזור הדרום מאשדוד עד אילת.   700 -הסניף מונה כ

 
 

 פעילות סניף באר שבע: 
 

 ב"ש גלרט-מפגש ועדת הקשר של ביטוח לאומי יחד עם אורנה צח  28.2.2020
 

 אריק קטורזה + גדעון מאס + פ.ש. ב"ש והסגנית   7.6.2020

 מפגש, בעיות שוטפות של חברים  
 

 ועדת הקשר עם מס ערך מוסף עם ממונה מע"מ סגנו ורכזים ב"ש  7.9.2020
 

 מע"מ אשדוד מפגש עם  17.11.2020
 

 יום עיון בזום ביטוח לאומי  8.12.2020
 

 אריק קטורזה, ועדת כספים שומר חומות בכנסת  25.5.2021
 

 ועדת הקשר של ב"ש עם פ.ש. ב"ש סגנית ורכזים וחברי הוועדה  2.6.2021
 

 מפגש עם מע"מ ב"ש  17.8.2021

 
 
 



דו“ח מרחב 
תל אביב

לאסיפה הכללית

השנתית


