
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ,חברים וחברות יקרים

 

כמידי שנה וכמסורת, שמח ועד מרחב ירושלים להזמינכם לכנס השנתי 

 פורום עיר דוד, שייערך בחג החנוכה בירושלים. –לכלכלה וחברה 

 

נושאים רלבנטיים  –הכנס בנושאים מהותיים ואקטואליים גם השנה יעסוק 

 ובעלי עניין לציבור רואי החשבון העצמאיים, והשכירים כאחד.

 

בכוונתנו להדליק ביחד את נרות החנוכה בליווי מוזיקלי ובמופע בידורי, 

 ליהנות מאוירת החג הירושלמית ומפעילות משפחתית שמציעה לנו העיר.

 

 

 ,נשמח לראות את ציבור החברים                       

 

 
 רו"ח, יזהר קנה                                         רו"ח, רענן קופד"ר  

 לשכת רואי חשבון בישראל נשיא                                 ירושליםמרחב יו"ר 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  14-16.12.17|  כנס ירושלים -פורום עיר דוד 

 תוכנית מקצועית* 

 | מלון מצודת דוד 14.12|  יום חמישי

 התכנסות, רישום וכיבוד בוקר             בוקר 

 דברי ברכה    10:30-11:00

 בישראל נשיא לשכת רואי חשבון -, רו"ח יזהר קנהמר                    

 ירושלים עירייתראש  - ניר ברקתמר                    

 מבקר המדינה - שפיראחיים  יוסף מר השופט בדימוס                   

 חבר מועצת עיריית ירושלים – רו"ח ,משה לאון מר                   

 משנה לראש עיריית ירושלים – דב קלמנוביץ מר                   

 

 

  : מושב ראשון  11:00-12:15

  2018רפורמות המס הצפויות בשנת              

 יו"ר מרחב ירושלים -, רו"ח רענן קופד"ר          מנחה:

 מנהל רשות המסים -, רו"ח , עו"ד משה אשרמר :  משתתפים

  ס. נשיא ויו"ר ראשות ועדת המסים -, רו"ח, עו"ד ג'ק בלנגהמר                   

 בישראל לשכת רואי חשבוןנשיא  -, רו"ח יזהר קנהמר                   
 

 מר שלמה מעוז הרצאה:  12:20-13:00

 ת בארץ ובעולםות עתידייוסקירה מקרו כלכלית, מגמות והתפתחו

 

 צהרים ארוחת  13:00-14:00

 

 

 



 

 ני: מושב ש 14:00-16:00

חילופי המידע הבינלאומיים, איסור הלבנת הון והשפעתם על 

 גילוי מרצון.סקית בישראל ובעולם ועל נוהל עהמערכת ה

 ס. נשיא  -, רו"ח איריס שטרקגב' מנחה ומרצה: 
 ויו"ר ועדת כנסים והשתלמויות ארצית                                                 

 

 , עו"דאיתי ברכהמר     משתתפים:

 ראש הרשות לאיסור הלבנת הון - שלומית ווגמן רטנרד"ר                     

 ע הבינלאומיים, מנהל חילופי המיד - חיליק כהןמר                     
 רשות המסיםהמחלקה המקצועית,                                              

 קצין ציות, הבנק הבינלאומי הראשון - יעקב קונורטובמר                     

 

        הירושלמים "אוויר לנשיפה"הופעת להקת הביג בנד           16:00
 בניצוחו של החצוצרן בני פיין: ג'אז, סווינג ובלוז.                            

 

 הדלקת נרות חנוכה                               17:00

 במופע:אסף אשתר                              17:15

 "כל המילים השמחות"                  
 

 

 

 

 

 

 

 



 | מלון מצודת דוד 15.12.17|  יום שישי

 שלישי:   מושב 09:30-11:30
 

 סוגיות מיוחדות ותכנוני מס במשיכות מחברה, 
; רכישה עצמית של מניות ומיסוי רווחי חברות ארנק, דיבידנד חובה

 והפחתות הון.
 

 ירושלים רחביו"ר ועדת המסים במ - רו"ח, אבי יהודיוףמר  מנחה ומרצה:

 , רו"חרן ארצי מר   :מרצים

 ס. נשיא ויו"ר ראשות ועדת המסים -, רו"ח, עו"ד ג'ק בלנגהמר               

 , עו"דליאת גרברגב'               

 רו"ח, עו"ד בירנצויג, הלל תאייל גב'              

 , רו"ח אריאל פטל מר              
               

 בישראל נשיא לשכת רואי חשבון -, רו"ח יזהר קנהמר    מגיבים:
 נציגי רשות המסים 2              

 

 הפסקת קפה  11:30-12:00

 

                   מר אביגדור ליברמן שר הביטחון     12:00-13:00

 אחד על אחדבשיחה                                

 )ידיעות אחרונות( הפרשן הצבאי -עשיוסי יהועם               

  16.12.17|  בתיום ש

 בצאת השבת.פינוי ועזיבת חדרים 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 אירוח ע"ב לינה וחצי פנסיון הרכב החדרים -מלון מצודת דוד 
 

 ₪ 2980 יחיד בחדר סופריור
 

 ₪ 3180 זוג בחדר סופריור
 

 ₪ 3280 (2-12זוג+ילד בחדר הורים )
 

 ₪ 3100 ילדים בחדר סופריור 2
 

 ₪ 3280 ילדים בחדר סופריור 3
 

 ₪ 3880 מבוגרים בחדר סופריור 3
 

 ₪ 3980 ילדים בחדר משפחה 4
 

 ₪ 3980 ילדים בחדר משפחה 2זוג+
 

 
 תוספות

 

  500 -תוספת לחדרי דה לקס ₪  
  700תוספת לחדרי אלקוב דה לקס ₪  
  500תוספת לחדרי אלקוב סופריור ₪  
  ללילה  ₪ 285כניסה לטרקלין 

 אירוח ע"ב לינה וחצי פנסיון הרכב החדרים -מלון ממילא 
 

 ₪ 2980 יחיד בחדר סטודיו
 

 ₪ 3180 זוג בחדר סטודיו
 

 ₪ 3180 ילדים בחדר סטודיו 2
 

 ₪ 4300 ילדים בחדר אקזקוטיב 3
 

 ₪ 5780 חדרי סטודיו 2-ילדים ב  4
 

 ₪ 3780 זוג בחדר אקזקוטיב
 

  ₪ 4300 זוג+ ילד בחדר אקזקוטיב
 

 ₪ 5200 זוג ב"ממילא סוויט"
 

 ₪ 5680 זוג+ילד ב"ממילא סוויט"
 

 ₪ 8220 ילדים ב"ממילא סוויט" 2זוג+
 

 
 פרטים

 

 הנוף פונה לעיר החדשה - חדר סטודיו
 הנוף פונה לעיר החדשה - חדר אקזקוטיב
 פונה לעיר העתיקה/שדרות ממילא. - ממילא סוויט

 וסוויטות. שלושה מבוגרים נכנסים בחדרי אקזקוטיב

או במייל:  02-5482200ההרשמה לבתי המלון תתבצע טלפונית במספר: 

reservations@mamillahotel.com  |  reservations@tdchotel.com 

mailto:reservations@mamillahotel.com
mailto:reservations@mamillahotel.com
mailto:reservations@tdchotel.com


 ירושלים דוד מצודת מלון
 

לשהייה  או מפנקת לחופשה הנבונה הבחירה את ומהווה יוקרתי מלון הינו בירושלים דוד מצודת מלון
 .עסקים לרגל

העיר  וחומות דוד מגדל של נשימה עוצר נוף אל וצופה דוד המלך ברחוב העיר במערב ממוקם המלון
החדשה  בירושלים והתיירות המסחר לב אל נוחה גישה מאפשר המלון של המרכזי מיקומו .העתיקה

 .העתיקה בעיר ההיסטוריים אתריה ואל
 ,קולינרי עשיר תפריט עם 'לאונג לובי ,ומרהיב חדשני בעיצוב יוקרתיות וסוויטות אורחים חדרי 384 במלון

 ,עונות השנה בכל מחוממת חיצונית שחייה בריכת ,העתיקה העיר נוף אל הצופה עסקים טרקלין
 .ומקצועי אישי בשרות מלווה והכל חדשני עסקים מרכז

 
 המלון שירותי

 
 עשירה בוקר ארוחת מגישה - העונות מסעדת. 

 העתיקה העיר נוף אל המשקיפה חלבית מסעדה - לובי מסעדת. 

 ביממה שעות 24 לרשותכם עומד חדרים שירות. 

 רואי  לשכת לאורחי מיוחד במחיר ,מגוון טיפולים תפריט הכולל רגועה באווירה יוקרתי ספא
 .)גוף טיפולי על הנחה (15% חשבון

 ויבשה רטובה וסאונה המכשירים מיטב הכולל כושר חדר. 

 מפואר עסקים טרקלין. 

 אינטרנט Wi-Fi תשלום תוספת ללא ,הציבוריים והשטחים החדרים בכל. 

 כנסת בית. 

 פנוי מקום ב"וע ליממה ₪ 50 של בעלות ,המלון לאורחי דוד מצודת במלון חניון - חניה. 
 
 

 בחדרים
 אלקטרונית כספת  - בר מיני -
 ערוצים מבחר עם טלוויזיה - שיער מייבש -
 נפרדת ומקלחת מרווחת אמבטיה  - יוקרתיים טואלטיקה מוצרי -

 
 
 

 ילד + לזוג ,לזוג ,ליחיד המותאמים סופיריור חדרי הינם החדרים
 ילדים 2 + לזוג המתאימים משפחה חדרי במלון ,כן כמו

 
 

 02-5482200להרשמה: 
 www.thedavidcitadel.co.il המלון:   אתר כתובת

 

 

 

 

 

 

 

 



 ירושלים ממילא מלון
 

 ברמה שירות של חדש לעידן בישראל האירוח חווית את מוביל בירושלים והאופנתי החדש ממילא מלון
 שוכן מפוארות, וסוויטות חדרים 194 והאלגנטי, בו היוקרתי בישראל. המלון ביותר והמקצועית הגבוהה

 .ואופנתי תוסס פעילות מרכז ומהווה ירושלים של התרבותית המורשת של בליבה
 

 אפשרויות ממגוון לבחור יכולים ומקצועי. האורחים אישי שירות של חדשה רמה מציג ממילא מלון
 נפלא מענה לכם המציעים וברים קפה מסעדות, בתי מגוון קולינאריים: במלון אירוח וסגנונות בילוי
 .בישראל השפים טובי של האמונות מידיהם טעם, היישר או קולינרי רצון לכל

 .יוקרתי וספא חדשני כושר חדר הכולל ייחודי הוליסטי מרכז גם עומד האורחים לרשות
 קניות חווית - "ממילא שדרות אלרוב"  בלב המלון של המיוחד מיקומו מעצים השהות חווית את

 והתוסס החדש והקניות העסקים, הבילוי מרכז את כיום המהווה - העתיקה העיר למרגלות חדשה
 .העיר של

 מגדל ,יפו לשער ומהירה נוחה גישה ומאפשר העתיקה מהעיר קצר הליכה במרחק ממוקם המלון
 .העתיקה בעיר המסוגננות ולסמטאות בירושלים הקדושים לאתרים ,דוד

 
 המלון שירותי

 ,מעולה ומקצועי אישי שירות ואלגנטיות, של יוקרה של ביותר הגבוהה לרמה מתחייב ממילא מלון
 .דופן יוצאת חוויה המלון לאורחי המבטיחים

 יוקרתי יין בר, בר ובראסרי, המירור קפה ממילא המלון, מסעדת גג שעל הרופטופ מסעדת 
 אנין, העושה ומטבח קסומה אווירה והברים מהמסעדות אחד מפנק. בכל ואספרסו בר

 .ומובחרים טריים ישראליםבמוצרים  שימוש

  לשכת לאורחי מיוחד במחיר ,ספא וטיפולי חדשני כושר חדר עם אקסלוסיבי הוליסטי מרכז 
 .)גוף טיפולי על הנחה (15% חשבון רואי

  מחוממת פנימית בריכה. 

  7/ 24 האורחים לרשות - מהיר אינטרנט ,ומדפסות מחשב עמדות - עסקים מרכז 

  תשלום תוספת ללא ,הציבוריים והשטחים החדרים בכל- אינטרנט. 

 העתיקה העיר של מדהים פנורמי נוף תצפית עם שיזוף גג. 

  הסמוך "דוד מצודת" במלון - כנסת בית. 

  שח ליממה וע"ב מקום פנוי. 50ניתן להחנות במלון "מצודת דוד" הסמוך בעלות של 
 

 בחדרים
 שטוח, טלפון טלוויזיה הכוללים: מסך עכשווי בסגנון מעוצבים מחדרים ייהנו במלון השוהים אורחים

נפרדת,  ומקלחת גדולה אלקטרונית, אמבטיה שיער, כספת בר, מייבש-קולי, מיני מענה עם ישיר
 .היממה שעות כל לאורך חדרים יוקרתיים, שירות טואלטיקה מוצרי ,ענק מגבות

 .עישון ללא המלון חדרי
 

 סטודיו חדרי
 .וחמימים לנוחים ממילא מלון של הסטודיו חדרי את פשוט, הופכים וגימור מודרני אבזור של שילוב

 ובינלאומיים, גישה מקומיים ערוצים מבחר המציע טלוויזיה , מסך)ר"מ (30 סטודיו חדר בכל

 .אלקטרוני אישי בר ומיני תשלום תוספת ללא מהיר אלחוטי לאינטרנט
 .זוג או יחיד של לאירוח מתאים החדר

 

 אקזקיוטיב חדר
 ביתיות תחושת ויוצרים צעיר ילד עם למשפחה או לזוג במיוחד מתאימים המרווחים האקזקיוטיב חדרי

 .בירושלים

עבודה,  ובינלאומיים, שולחן מקומיים ערוצים מבחר המציע טלוויזיה ר(, מסך"מ (35 חדר בכל

 .אלקטרוני אישי בר ומיני תשלום תוספת ללא מהיר אלחוטי לאינטרנט גישה
 .מבוגרים -3 ל או ילד + זוג של לאירוח מתאים החדר

 
 02-5482200להרשמה: 

.המלון אתר כתובת . . 



 טופס הרשמה

 | מלון מצודת דוד | מלון ממילא 14-16.12.17פורום עיר דוד 

 חוגגים חנוכה בירושלים

  ₪ 595 משתתף חבר לשכה □
 

  ₪ 297 משתתף פנסיונר** □
 

  ₪ 480 משתתף צעיר* □
 

 ארוחת צהריים( ל)לא כול 0 משתתף ותיק/יקיר □
 

  ₪ 1,190 משתתף שאינו חבר לשכה □
 

  ₪ 595 משתתף ללא לינה *** □
 

  ₪ 200 נלווה לחבר לשכה □
 

 200 נלווה למשתתף צעיר □
 

 )לא כולל ארוחת צהריים( ₪ 100 נלווה לפנסיונר □
 

 )לא כולל ארוחת צהריים( ₪ 100 נלווה למשתתף ותיק/יקיר □
  

 נלווה למשתתף רו"ח  □
 חבר לשכהשאינו    

400 ₪  
 

 0 (0-16ילדים ) □
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אמצעי תשלום

 הוראת תשלום באמצעות כרטיס אשראי □

 סוג הכרטיס:______________________ שם בעל/ת הכרטיס_________________________

 מס' כרטיס:______________________________________________________________

 )שלוש ספרות אחרונות בגב הכרטיס(: _______  CVVמס' ת.ז.:________________________ תוקף הכרטיס:_______ 

 חתימה:_______________ קבלה להוציא על שם: ___________ ח.פ.: _________________________

 tzipi@icpas.org.ilיש לשלוח את טופס ההרשמה ללשכת רואי חשבון, לגב' ציפי חדד: 

 לכבוד:

 לשכת רואי חשבון בישראל

 03-5116665תל אביב. פקס:  1 מונטיפיורי

 שם משפחה:___________ שם פרטי:_________

 מס' חבר לשכה: _______ ת.ז.______________

 מקום עבודה: ___________________________

 תפקיד: __________ טל' בעבודה:____________

 טל' נייד:___________ טל' בבית:____________

 אלקטרוני:_________________________דואר 

 פקס:_______________

 כתובת למשלוח דואר:______________________

 עיר:__________________ מיקוד:___________

 משתתף צעיר הינו חבר לשכה בראשית דרכו, שקיבל רשיונו בחמש השנים האחרונות* 

 פנסיונר הינו חבר המסווג בלשכה כפנסיונר** 

  המחיר כולל הפסקות קפה, התכנסות בוקר וארוחת צהריים ביום חמישי וכניסה למופע  -***משתתף ללא לינה

 חמישי.ביום 

  200ארוחת צהריים בלבד היא בעלות ₪  

השתתפות בהרצאות, הפסקות קפה )למשתתפים בלבד(, התכנסות בוקר וארוחת צהריים  דמי הרשמה לכנס כוללים:
 .ביום חמישי

 .עילפורט בטבלה למבני/בנות זוג נלווים וילדים חייבים בדמי הרשמה לכנס כפי ש

 ראשונה )בחדרים נפרדים( ישלמו דמי משתתף ונלווה.נלווים מבוגרים נוספים בקרבת דרגה 

 



 הנחיות לרישום:

 

 כללי:

 שבת( -)חמישי  14-16.12.17 -הכנס יתקיים ב -

 .מספר המשתתפים והחדרים מוגבל, לפיכך מומלץ להירשם מוקדם ככל האפשר -

 רישום:

 tzipi@icpas.org.ilציפי חדד: ללשכת רואי חשבון, לגב'  דמי הרשמה יש לשלוח את טופס -

 03-5116665או לפקס: 

 02-5482200טלפונית במספר: ישירות דרך המלון ההרשמה לבתי המלון תתבצע  -

 reservations@mamillahotel.com  |  reservations@tdchotel.comאו במייל: 

 בתי המלון ישירות למול יעשה יםשיבוץ החדר -

 צאת שבת., פינוי החדרים: 15:00קבלת החדרים ביום חמישי בשעה  -

 לא ניתן להירשם לבתי המלון ללא תשלום דמי הרישום ללשכה. -

בדמי רישום לכנס, כמפורט בחוברת הכנס ובהתאם לרישום  בני/ות זוג נלווים וילדים חייבים -

 במלון.

 03-5116634לבירורים ושאלות בנוגע לרישום ניתן לפנות לגב' ציפי חדד:  -

ניתן לשלם דמי הרשמה בתשלום אחד, באמצעות המחאה לפקודת לשכת רואי חשבון  -

 ו/או בכרטיס אשראי.

 שכת רואי חשבון בישראל.בית ל -, ת"א 1כתובת למשלוח המחאה: מונטפיורי  -

 

 

 ביטולים ושינויים:

 02-5482200 הודעה על ביטול ו/או שינוי יש להתקשר למספר:
 03-5116634יש לעדכן את הגב' ציפי חדד בביטול: 

 

 ובהתאם לתנאי המלון ביטולים ע"פ חוק הגנת הצרכן
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