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חברות וחברים יקרים,

אנו שמחים להזמינכם להשתתף בכנס פסיקת מיסים ועוד של לשכת רואי חשבון.

בכנס ידונו מעל 50 פסקי דין והלכות מיסים חדשות שניתנו בשנתיים האחרונות.

הכנס יערך השנה בסוף השבוע 5 – 7 בינואר 2017.

הפאנלים המקצועיים בכנס יהיו בנושאים הבאים:

•  הליכים מנהליים בדיני המס מפסיקה חדשה לרואי חשבון

•  חוק ההסדרים לשנים 2017 – 2018

•  פסיקה במע"מ ובמיסוי בינלאומי

•  מיסוי מקרקעין והכנסות פאסיביות )שוק ההון ודמי שכירות(

•  אי תחרות; קיזוז הפסדים, מיסוי הכנסות מגניבה ושוחד

מצפים לראותכם,

יזהר קנה, רו”ח
נשיא לשכת

רואי חשבון בישראל

אוסאמה חסן, רו”ח
יו"ר סניף נצרת והעמקים

ג'ק בלנגה, רו”ח, עו"ד
סגן נשיא הלשכה
ויו"ר ועדת המסים
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כנס מקצועי - מלון גולדן קראון נצרת
5 - 7 בינואר 2016 | ז' - ט' בטבת תשע"ז

בכנס ידונו 50 פסקי הדין וההלכות החדשות שנקבעו בשנתיים האחרונות במס הכנסה,
מס ערך מוסף ומיסויי מקרקעין

פסקי דין במסים ועוד שניתנו בשנתיים האחרונות

מר ג'ק בלנגה, רו"ח, עו"ד - ס. נשיא לשכת רואי חשבון מרכזים מקצועיים: 
מר שלומי לזר, רו"ח, עו"ד   

יום חמישי | ז' בטבת תשע"ז | 5.1.17

מושב פתיחה - ברכות ודברי פתיחה  14:00 - 13:15
  ח"כ מיקי לוי - סגן שר האוצר לשעבר, כנסת ישראל

מר יזהר קנה, רו"ח - נשיא לשכת רואי חשבון בישראל   
מר ג'ק בלנגה, רו"ח, עו"ד – סגן נשיא לשכת רואי חשבון ויו"ר ועדת המסים  

מר אוסמה חסן, רו"ח – יו"ר סניף נצרת והעמקים  
מר ניסן משה - פקיד שומה נצרת, רשות המסים  

גב' אפרת אורנשטיין, רו"ח - ממונה אזורית מע"מ נצרת, רשות המסים  

מושב א'  15:30 - 14:00

הליכים מנהליים בדיני המס ופסיקה חדשה לגבי רואי חשבון - נושאים:  
גילוי פרטים ע"י פקיד השומה במסגרת שאלון שהגישה הנישומה לגבי הסכם פשרה   •  

בשומה אחרת 
היעדר הנמקה להארכת תקופת השומה פוסל את השומה  •  

החלטה בנושא פרסום פסק הדין בעניין השומות שהוצאו לסמי עופר  •  
סמכותו ושיקול דעתו של המנהל רשות המיסים לפי סעיף 147 לעיין ולשנות את השומה   •  

ביטול הסכם שומה ע"י פקיד השומה; פעולות לביטול הסכם שומה  •  
האם מנהל רשות המסים רשאי לבטל הסכם שומה המתיר ניכוי 35% הוצאות ללא   •  

אסמכתאות ואם כן האם רטרוספקטיבית או פרוספקטיבית?
האם ניתן לפתוח חלק מהסכם שומה?  •  

מהם השיקולים בעד ונגד ביטול הסכם שומה?  •  
אין לפתוח הסכם שומה ולבטלו בשל הלכה חדשה שניתנה על ידי ביהמ"ש העליון   •  

לאחר חתימת הסכם השומה
פעילות מימון כפעילות מ"עסק" או מ"עסק אקראי"; עיקרון המימוש ואי הכרה   •  

בהפסדים בשל ירידת ערך של אגרות חוב; קביעת מועד מכירה של מניות; שווי אג"ח 
לא סחיר אל מול אג"ח סחיר

האם ניתן לקזז הפסד שנבע מירידת שער החליפין מרווח הון מני"ע  •  
הכנסות מריבית בפיקדון חייבות במס גם כאשר נוצר הפסד מהפרשי ההצמדה  •  

הבעלות על ניירות העבודה )תיעוד( האם קניינו הבלעדי של רואה החשבון?  •  
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אחריותו של רואה חשבון מבקר לגילוי בדוחות הכספיים בדבר שעבוד פיקדון  •  
אחריות מייצג בדבר מידע שקרי שנמסר לו על ידי הנישום במסגרת הליך גילוי מרצון  •  

אמירה כללית של רואה חשבון מבקר בחוות דעתו על כך שדוחות כספיים של חברת   •  
האם אינם מאוחדים עם חברת הבת עלולה להיחשב כרשלנות של רואה החשבון 

מר אוסאמה חסן, רו"ח– יו"ר סניף נצרת והעמקים מנחה: 

 )LL.M( מר ניר הלפרין, רו"ח מרצים: 
מר משה כדר, רו"ח, עו"ד  

מר רולינג עם שלם, רו"ח - סגן פ"ש א' חיפה  
מר אריאל פטל, רו"ח - חשב שכר בחברות ישראליות ובינלאומיות  

מר עוזי שוחט, רוח, עו"ד  

נציג רשות המסים מגיב: 

מושב ב'  17:00 - 15:45

חוק ההסדרים – 2017 - 2018 נושאים: 
חברות ארנק; יתרות חובה; פיצויי פיטורין; שיעורי מס 2017 ואילך; חברות בית;  

מר מישל נמורה, רו"ח – יו"ר ועדת המסים בסניף נצרת והעמקים מנחה: 

מרצים:  מר ג'ק בלנגה, רו"ח, עו"ד -  סגן נשיא לשכת רו"ח ויו"ר ועדת המסים 
מר יעקב ערן - משנה למנהל רשות המסים  

מר יזהר קנה, רו"ח - נשיא לשכת רואי חשבון בישראל  

מושב ג'  19:00 - 17:30

פסיקה חדשה במס ערך מוסף ובמיסוי בינלאומי - נושאים: 
ניכוי מס תשומות בגין הוצאות הנהלה וכלליות בחברות החזקה והשקעה  •  

גיוס ישראלים לעבודה במחנות קיץ בחו"ל אינו זכאי לשיעור מע"מ אפס, מכיוון   •  
שהשירות לא ניתן רק לתושבי חוץ

מכירת נכסים שנרכשו לצורכי השכרה פסיבית אינה עסקה חייבת במע"מ  •  
העמדת רכבים פרטיים ללקוח במסגרת מתן שירותי שמירה חייבת במע"מ גם אם   •  

העוסק לא רשאי לנכות מס תשומות בגין רכישת )שכירות( הרכבים
החבות במע"מ של מכירת זכות חוזית לקבלת הכנסות ממתן שירותים  •  

תשלומים לקבוצות ספורט בחו"ל עבור רכישת שחקנים, מהווים תמורה בגין יבוא   •  
טובין בלתי מוחשיים החייבת במע"מ

סיווג פעילות אתר לסילוק והטמנת פסולת, המתבצעת ע"י מועצה מקומית, כ"עוסק"   •  
ולא כ"מלכ"ר"

ניכוי מס תשומות ברכישת דירת מאגר מלונאי  •  
"היטל" אינו "מס הכנסה" לעניין הטבות באילת  •  

מכירת זכויות במערכת תוכנה למסחר ממוחשב בשוק ההון - רווח הון או רווח פירותי  •  
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מע"מ במכירת מקרקעין ב"אזור"; הגדרת "אזרח ישראלי" במע"מ; "שליטה וניהול"  •  
זכאות לשיעור מס מופחת לחברת משקיעי חוץ, שיעור המס על ריבית והפרשי שער   •  

מפקדונות מט"ח, הוצאות מימון וייעוץ משפטי 
נישום תושב ישראל בשנה שבה שהה זמן ממושך בחו"ל להשתתפות במשחקי פוקר  •  
החבות במס במכירת חברה אמריקאית שהתבצעה לאחר שהמוכר חדל להיות תושב   •  

מר וליד סלאמה, רו"ח, עו"ד – חבר ועד סניף נצרת והעמקים מנחה: 

גב' אפרת אורנשטיין, רו"ח - ממונה אזורית מע"מ נצרת, רשות המסים  מרצים: 
  מר רן ארצי, רו"ח

מר גל גרינברג, רו"ח )משפטן(- לשעבר מנהל מח' מקצועית מע"מ, רשות המסים  
גב' ליאת נויבירט, רו"ח, עו"ד - חברת הוועד המרכזי ויו"ר ועדת הקשר עם מע"מ  

ד"ר אמנון רפאל, עו"ד  

ארוחת ערב )ללנים בבית המלון(  21:00 - 19:00

ערב מוסקלי בכנסיה הסליזיאנית המשקיפה   21:00

בתצפית מרהיבה על העיר נצרת
הזמרת מרי מנסה התחילה את דרכה   

המוסיקלית החלה בילדותה,
למדה מוסיקולוגיה באוניברסטית ת"א וניגנה   
גיטרה ופסנתר, שרה בכנסיות מגיל צעיר והיו 

לה הרכבים שונים שהופיעה יחד איתם.
 

בעקבות השתתפותה בתחרות מוסיקאלית  
היא נבחרה להשתתף בפסטיבל  
מוסיקאלי בין לאומי שהתקיים   

בטוניסיה אשר השתתפו בו
מיטב הזמרים מהעולם הערבי.  
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יום שישי | ח' בטבת תשע"ז | 6.1.17

ארוחת בוקר בחדר האוכל של המלון  10:00 - 06:30

מושב ד'  10:30 - 09:00

מיסוי מקרקעין והכנסות פאסיביות )שוק ההון ודמי שכירות( – נושאים: 
פטור לפי סעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין למוסד הכפוף למשטר המס לפי סעיף 64 לפקודה  •  

מס רכישה ישולם על צירוף תמורות וללא היוון, כאשר אין עסקת אשראי שנקבעה   •  
במפורש בהסכם 

מועד העסקה לפי מועד קיבול ההצעה ולא לפי מועד ההסכם הסופי; אי התרת   •  
עלות רכישת מניות בעסקת מקרקעין

ניכוי פחת במכירת דירה כאשר דמי השכירות היו פטורים ממס  •  
הוצאות ארנונה אינן מותרות בניכוי מן השבח  •  

פיצויים שנתקבלו )אגב מתן שירותי ייעוץ וליווי( בשל ויתור על אופציה לרכוש חלק   •  
במקרקעין – רווח פירותי או רווח הון?

הכנסה מהשכרה של 00 דירות מהווה הכנסה מעסק  •  
ולא חל עליה סעיף 122 לפקודה   

הכנסה מדמי שכירות: כהכנסה לפי סעיף 2)1( או סעיף 2)6( לפקודה; מס מוגבל של   •  
10% לפי סעיף 122 לפקודה

דמי שכירות מעשרות דירות שנועדו לשימור ההון המשפחתי, יחוייב במס בשיעור   •  
10% לפי סעיף 122

מר פאדי מסאד, רו"ח – יו"ר ועדת ההשתלמויות בסניף נצרת והעמקים מנחה: 

מר יוסי אלישע, רו"ח, עו"ד יו"ר ועדת המסים, לשכת עו"ד  מרצים: 
מר מאיר מזרחי, עו"ד לשעבר מנהל מחלקת שומות מקרקעין, רשות המסים-  

מר מיקי מיכאלוביץ, רו"ח, עו"ד  

מר ג'ק בלנגה, רו"ח, עו"ד -  סגן נשיא לשכת רו"ח ויו"ר ועדת המסים מגיבים: 
נציג רשות המיסים – מיסוי מקרקעין   

נציג רשות המיסים – מס הכנסה  

מושב ה'  12:30 - 11:00

אי תחרות; קיזוז הפסדים, מיסוי הכנסות מגניבה ושוחד - נושאים: 
אי התרת הפסדים עסקיים של מוריש משבח מנדל"ן ששימשו בעסק המורישים  •  

נקודות זיכוי לעובדים זרים שהחזיקו באשרות שהייה זמניות  •  
הכנסה מאי תחרות של עובד תחשב להכנסה פירותית ולא כגדיעת העץ עצמו  •  

תשלום עבור "שימור עובדים", גם במסגרת מכירת מניות החברה, יחשב להכנסה פירותית  •  
תשלום "הצלחה" בקשירת עסקה מהווה הכנסה פירותית  •  

מלגות למורים הן הכנסת עבודה החייבת במס הכנסה, מס שכר ומס מעסיקים  •  



7

7

מילגה שקיבלו פרופסורים ישראלים מאוניברסיטה בחו"ל מהווה הכנסה חייבת במס  •  
רישום עסק ע"ש הבן משקף חזקה חלוטה בדבר ייחוס ההכנסה לבן; הבן לא העתיק   •  

את ההכנסה לאביו אלא עשה שימוש בהכנסה בהעברתה
דין הכנסות הפרשי הצמדה וריבית בגין חכירה שדווחה למיסוי מקרקעין   •  

המחאת הלוואת בעלים בניכיון לידי הקונה מהווה משיכת דיבידנד בפרעונה  •  
קיזוז הפסדי עבר מעסק בענף האינטרנט מרווחים מפעילות תיווך מקרקעין   •  

קיזוז הפסדים עסקיים שנוצרו ב"שלד בורסאי" לפני רכישתו על ידי בעל שליטה חדש   •  
הטלת מס הכנסה על כספי גניבה ומעילה, כאשר כספי הגניבה הושבו בפועל בטרם   •  

נערכה השומה, האם סכום ההשבה מהווה הוצאה בייצור הכנסה או הפסד

מר יוסף אבו-נאסר, רו"ח – חבר ועד סניף נצרת והעמקים מנחה: 

מר שלומי כהן, רו"ח מרצים: 
מר שלומי לזר, רו"ח ועו"ד  

מר יגאל רופא, רו"ח  
מר אלכסנדר שפירא, רו"ח, עו"ד  

מר יניב שקל, עו"ד  

קבלת מנחה - מקבלים את השבת עם מוסיקה קפה ועוגה  15:30
יתקיים בלובי המלון  

קוקטייל  19:30

ארוחת ערב חגיגית עם מוסיקה וריקודים  20:00

יום שבת | ט' בטבת תשע"ז | 7.1.17

ארוחת בוקר בחדר האוכל של המלון  10:00 - 06:30

סיורים לבחירה:  10:00
סיור בעמק יזרעאל/סיור בעיר נצרת  

)פירוט הסיורים בעמוד הבא(  

פינוי ועזיבת חדרים צאת השבת 

* יתכנו שינויים בתוכנית ובמרצים.
* סדר המרצים במושבים ע"פ א' ב' למעט )מושב פתיחה(

כנס מוצלח ומהנה
)ט.ל.ח(
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סיורים לבחירה:

סיור בעמק יזרעאל:

מורה הדרך, קובי פליישמן, מומחה 
להתיישבות בעמק יזרעאל, ינחה וידריך את 

הסיור. 
 

את הסיור נתחיל בסיפורו של השומר 
האגדי, אלכסנדר זייד, בגבעות שייח אברק, 

שלמרגלות קרית טבעון ונפתור את תעלומת 
הרצחו.

נצפה על העמק ממרומי הגבעה ונמשיך 
למושבות הגרמניות אלוני אבא ובית לחם 

הגלילית. בסיור נבין ונשאל מה חיפשו 
הגרמנים בגבעות אלונים - שפרעם.

נתרשם מהבתים הטמפלריים בבית לחם 
ונספר סיפורם מאז ועד היום. 

נבקר בחוות התבלינים המיוחדת ובבית בד 
גלילי שבבית לחם הגלילית.

הביקור בחוות התבלינים והסברים על 
המקום.

הביקור, ההסברים והטעימות, בבית הבד 
הגלילי ינתנו ע"י ערן גלילי, שופט בינלאומי 

לנושא שמן הזית.
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סיור בנצרת
סיור ברחבי העיר

מפעל החימר "פאח'ורה"

המילה "פאח'ורה" משמעותה בערבית עתיקה - חרס. בני משפחת מוסמאר הינם 
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נבנו כדי שהאיכר יוכל להיכנס עם גמליו הנושאים את שקי התבואה המיועדת 

ג'רג'ור הקנאזע. המקום זכה בתנופת  ועזיבת הגרמנים שכר את המקום  לטחינה. עם הגעת הבריטים לארץ 

פיתוח, ומכונות טחינה מודרניות הובאו מאירופה. כיום מנוהלת המטחנה בידי נכדיו.
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עתיקה" ורה'פאח"המילה בערבית . חרס –משמעותה

החומר אמני הינם מוסמאר משפחת אשר) חימר(בני
משנת במקום כלים סעיד. 1919יוצרים בילד החל , הכל

גיגית סביב בחצר שנוצרה הרטובה באדמה לשחק שנהג
אמו של את. הכביסה ראו סעיד של משפחתו כשבני

ה שיצרהפסל למינכן, ראשון סעיד את שלחו  –הם
קדרות ללמוד שגדל. גרמניה לכפר חזר על, הוא הנמצא

סיח כלים' הר לייצר כדי מתאימה אדמה וחיפש לנצרת ניתן. ממזרח בו המפעל קיים מאז
מיוחדים נוי כלי לקנות ואף הקדרים פעילות את   .לראות

  
נצרת חלווה   מפעל

  
  

מסחר כלכלי כפרויקט מנוסד למעלה לפני עשורים 4-י
הנוכחית למתכונתו שהגיע עד גלגולים מספר . ועבר
בייצור שהתמקד משפחתי כפרויקט המפעל של ראשיתו
הודות מיוחד וטעם עליונה באיכות המאופיינת חלווה

סודי   . משפחתי –למתכון
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היווני הבישוף של כמשכנו משמש זה מקום
נצרת של בעיר, המבנה. אורתודוכסי המצוי

בשנת, העתיקה ניפון"ע1860הוקם הבישוף , י
כנסיית גם במקום נחנכה יותר מאוחר שנים ושלוש

קילאי חומה. אל ומוקף ח האות בצורת בנוי הבניין
המנזרים מערות. כשאר שרידי נמצאו לבניין מתחת

הרומית, מסתוריות הנראה  מהתקופה , ככל
נצרתהמאפיי את היוונית. נות העדה של הדין בית נמצא אף זה . אורתודוכסית –במקום
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הגליל   מוטחנת
  

  
הגדולה התבלינים אל"חנות הגליל -מטחנת

נצרת" באבור של העתיקה העיר בלב שוכנת
תבלינים סוגי מאלף יותר למבקרים ומציעה

נבנתה. ועשבים אשר משפחתהטחנה ידי על
ה המאה בסוף הטמפלרית העיר 19- וגנר , בפאתי

האזור לאיכרי ואחסון טחינה שירותי . סיפקה
הענקיות בחצר, הדלתות היום עד נבנו, הנראות

את הנושאים גמליו עם להיכנס יוכל שהאיכר כדי
לטחינה המיועדת התבואה המקום. שקי את שכר הגרמנים ועזיבת לארץ הבריטים הגעת עם

פיתוח. ורהקנאזע'רג'ג בתנופת זכה מאירופה, המקום הובאו מודרניות טחינה כיום. ומכונות
נכדיו בידי המטחנה   .מנוהלת

  
אל היוונית- מערת הבישופות   אורתודוכסית- קילאיומיתחם

  
  
  

הדתי המרכז הוא הבישופות של- מיתחם מנהלי
האורתודוכסית העדה בני נצרת -כ(תושבי

מתג). איש20,000 היווניפה הבישוף - ורר
נצרת של של, אורתודוכסי משכנו מקום וזהו

הדתי הדין משפחה(בית העדה) לענייני . של
ב הוקמו המיתחם הבישוף1860-מבני ידי על

אל, ניפון כנסיית גם במקום נחנכה יותר מאוחר שנים   . קילאי- ושלוש
חומה, המיתחם ומוקף ח בצורת כפר, הבנוי לבין המעיין כיכר בין הדרך בחצי נמצא

הקדום כיום(נצרת הבשורה בזיליקת מערת).  בסביבות מצויה הקרקע לפני -מתחת
האחרונה, ענק בעת למבקרים אל"שמה. שנפתחה מקום) יוונית(היינו, "קילאי-מערת

הנזיר סבורים. התבודדות במקום הדת ישועאנשי בימי פעילה הייתה המערה כי
התרעננות"כ המעיין" תחנת אל הכפר מן הדרך, כאמור(בדרך בחצי במאות) היא וכי

הנרדפים הראשונים לנוצרים מסתור מקום שימשה וקבוצות. הבאות מזבח יש במערה
בדבקות פה מתפללות המזרחי הפלג מן   .צליינים

  

הראשון –סינגוג הכנסת   בית
  
  

המסו הנוצריתלפי ללמוד, רת ישו נהג זה במקום
הוא כי המתפללים בפני הכריז ובו ולהתפלל

אותו. המשיח הוציאו זו הכרזה בעקבות
הר מראש אותו לדחוף ובקשו מהעיר , המתפללים

העמק אל קפץ הוא הקפיצה, אך כהר נודע   . וההר
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העדה. מבני המיתחם הוקמו ב-1860 על ידי הבישוף ניפון, ושלוש שנים מאוחר 

יותר נחנכה במקום גם כנסיית אל-קילאי. 

המיתחם, הבנוי בצורת ח ומוקף חומה, נמצא בחצי הדרך בין כיכר המעיין לבין 

כפר נצרת הקדום )בסביבות בזיליקת הבשורה כיום(. מתחת לפני הקרקע מצויה 

מערת-ענק, שנפתחה למבקרים בעת האחרונה. שמה "מערת אל-קילאי", היינו 

הייתה  המערה  כי  סבורים  במקום  הדת  אנשי  הנזיר.  התבודדות  מקום  )יוונית( 

פעילה בימי ישוע כ"תחנת התרעננות" בדרך מן הכפר אל המעיין )כאמור, היא בחצי הדרך( וכי במאות הבאות 

המזרחי  הפלג  מן  צליינים  וקבוצות  מזבח  יש  במערה  הנרדפים.  הראשונים  לנוצרים  מסתור  מקום  שימשה 

מתפללות פה בדבקות.

סינגוג - בית הכנסת הראשון

בפני  הכריז  ובו  ולהתפלל  ללמוד  ישו  נהג  זה  במקום  הנוצרית,  המסורת  לפי 

המתפללים כי הוא המשיח. בעקבות הכרזה זו הוציאו אותו המתפללים מהעיר 

כהר  נודע  וההר  העמק,  אל  קפץ  הוא  אך  הר,  מראש  אותו  לדחוף  ובקשו 

הקפיצה. 

כנסיית הבשורה - הבזיליקה

זהו המקום שבו, על פי המסורת הנוצרית, בישר המלאך גבריאל למרים שהיא 

עתידה ללדת את ישו. כנסיית הבשורה מפוארת ומרשימה ובלבה של הכנסייה 

נמצאת המערה החצובה בסלע, שבה לפי המסורת, התגוררה מרים. הכנסייה 

הוקמה בשנת 1969 על שרידי כנסיות מימי הצלבנים ומהתקופה הביזנטית. היא 

מעוטרת בפסיפסים וביצירות אחרות המתארות את מרים. יצירות אלו נתרמו על 

ידי קהילות נוצריות מרחבי העולם וכל יצירה כזו משקפת את המסורת התרבותית 

של המדינה ממנה הגיעה. 

נזירות נצרת

בית- לצליינים.  ואכסניה  נאה  כנסייה  בית-ספר,  הנזירות  הקימו  למנזר  בסמוך 

הספר משמש כיום מרכז לילדים חירשים ועיוורים מהאזור כולו והמנזר מהווה 

העיר. במתחם המנזר  ותושבי  בני הקהילה  וחברתי לשרות  דתי  פעילות  מרכז 

נתגלו ממצאים ארכיאולוגיים מהמאות הראשונה והשנייה לספירה. 

 .1855 בשנת  מצרפת  לעיר  שהגיעו  בנזירות  הוא  נצרת"  "נזירות  מסדר  מקור 

הנזירות קנו מספר חנויות בשוק והחלו בהקמת המנזר. תוך כדי תהליך הבנייה נחשפו 

במקום ממצאים ארכיאולוגיים רבים: אולם גדול ומעליו קשת יפה, מערות קבורה, בורות מים, פסיפסים ומזבח של 

כנסייה עתיקה. החפירות נמשכו לאורך השנים בתמיכת תרומות של עולי רגל וחודשו בשנים 1940 - 1963.
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הבשורה   הבזיליקה –כנסיית
  
  

שבו המקום הנו, זהו המסורת פי בישר, צריתעל
ישו את ללדת עתידה שהיא למרים גבריאל . המלאך
של ובלבה ומרשימה מפוארת הבשורה כנסיית

בסלע החצובה המערה לפי, הכנסייה  נמצאת שבה
מרים, המסורת בשנת. התגוררה הוקמה הכנסייה

ומהתקופה1969 הצלבנים מימי כנסיות שרידי על
וביצירות. הביזנטית בפסיפסים מעוטרת אחרותהיא

מרים את ידי. המתארות על נתרמו אלו יצירות
המדינה של התרבותית המסורת את משקפת כזו יצירה וכל העולם מרחבי נוצריות קהילות

הגיעה   . ממנה
  
  

נצרת   נזירות
  

  
בית הנזירות הקימו למנזר נאה, ספר-בסמוך כנסייה

לצליינים מרכז-בית. ואכסניה כיום משמש הספר
חירשים מהווהלילדים והמנזר כולו מהאזור ועיוורים

הקהילה בני לשרות וחברתי דתי פעילות מרכז
העיר ממצאים. ותושבי נתגלו המנזר במתחם

לספירה והשנייה הראשונה מהמאות   .ארכיאולוגיים
   

מסדר נצרת"מקור שהגיעו" נזירות בנזירות הוא
בשנת מצרפת מספר. 1855לעיר קנו הנזירות

והח בשוק המנזרחנויות בהקמת ממצאים. לו במקום נחשפו הבנייה תהליך כדי תוך
רבים יפה: ארכיאולוגיים קשת ומעליו גדול קבורה, אולם מים, מערות ומזבח, בורות פסיפסים
עתיקה כנסייה וחודשו. של רגל עולי של תרומות בתמיכת השנים לאורך נמשכו החפירות

  .1963 – 1940בשנים
   

שמדו היא ההשערות יהודיתאחת קבורה במערכת ובתקופה) כוכים(בר שני בית מתקופת
מגורים לחדרי ואף מים לבורות הקברים הפכו יותר הקבורה. מאוחרת שמערכת גם יתכן

שני בית לתקופת בהרבה יותר, קדומה מאוחר שימוש בה גם. ונעשה מספרים המקום בני
שאר המימדים גדול הצרפתי המנהיג של מיטתו נמצאת בעירשבמקום שהתארח גול דה . ל

המיטה של   .מטרים2.30אורכה
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הגליל   מוטחנת
  

  
הגדולה התבלינים אל"חנות הגליל -מטחנת

נצרת" באבור של העתיקה העיר בלב שוכנת
תבלינים סוגי מאלף יותר למבקרים ומציעה

נבנתה. ועשבים אשר משפחתהטחנה ידי על
ה המאה בסוף הטמפלרית העיר 19- וגנר , בפאתי

האזור לאיכרי ואחסון טחינה שירותי . סיפקה
הענקיות בחצר, הדלתות היום עד נבנו, הנראות

את הנושאים גמליו עם להיכנס יוכל שהאיכר כדי
לטחינה המיועדת התבואה המקום. שקי את שכר הגרמנים ועזיבת לארץ הבריטים הגעת עם

פיתוח. ורהקנאזע'רג'ג בתנופת זכה מאירופה, המקום הובאו מודרניות טחינה כיום. ומכונות
נכדיו בידי המטחנה   .מנוהלת

  
אל היוונית- מערת הבישופות   אורתודוכסית- קילאיומיתחם

  
  
  

הדתי המרכז הוא הבישופות של- מיתחם מנהלי
האורתודוכסית העדה בני נצרת -כ(תושבי

מתג). איש20,000 היווניפה הבישוף - ורר
נצרת של של, אורתודוכסי משכנו מקום וזהו

הדתי הדין משפחה(בית העדה) לענייני . של
ב הוקמו המיתחם הבישוף1860-מבני ידי על

אל, ניפון כנסיית גם במקום נחנכה יותר מאוחר שנים   . קילאי- ושלוש
חומה, המיתחם ומוקף ח בצורת כפר, הבנוי לבין המעיין כיכר בין הדרך בחצי נמצא

הקדום כיום(נצרת הבשורה בזיליקת מערת).  בסביבות מצויה הקרקע לפני -מתחת
האחרונה, ענק בעת למבקרים אל"שמה. שנפתחה מקום) יוונית(היינו, "קילאי-מערת

הנזיר סבורים. התבודדות במקום הדת ישועאנשי בימי פעילה הייתה המערה כי
התרעננות"כ המעיין" תחנת אל הכפר מן הדרך, כאמור(בדרך בחצי במאות) היא וכי

הנרדפים הראשונים לנוצרים מסתור מקום שימשה וקבוצות. הבאות מזבח יש במערה
בדבקות פה מתפללות המזרחי הפלג מן   .צליינים

  

הראשון –סינגוג הכנסת   בית
  
  

המסו הנוצריתלפי ללמוד, רת ישו נהג זה במקום
הוא כי המתפללים בפני הכריז ובו ולהתפלל

אותו. המשיח הוציאו זו הכרזה בעקבות
הר מראש אותו לדחוף ובקשו מהעיר , המתפללים

העמק אל קפץ הוא הקפיצה, אך כהר נודע   . וההר
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פרטים על בית המלון - גולדן קראון נצרת
מידע כללי:

בפתחה של אחת הערים היפות בעולם ולצידו של הר הקפיצה, ממוקם מלון הדגל של העיר נצרת - 
Golden Crown המחודש. לצד ההיסטוריה, הטעמים  והמראות של העיר המרתקת ביופה, מציע המלון 

לשלושת הדתות חווית אירוח אותנטית, ייחודית ובלתי נשכחת של 5 כוכבים ועושר קולינרי.

במלון חדרים גדולים ומרווחים המאפשרים לינה נוחה ומפנקת לזוגות ולמשפחות.
רוב חדרי המלון צופים לכיוון עמק יזרעאל.

החדרים מצויידים במסכי LCD, מיניברים, כספות, ערכות קפה מלאות ומייבשי שיער.
דגש גדול הושם על איכות השינה כאשר המיטות גדולות ומרווחות.

כל חדרי המלון הממוקמים בקומות שמעל בריכת השחיה זהים בגודלם ובמבנה החדר. 
ב-SPA המלון סאונות רטובות ויבשות )גברים/ נשים בנפרד(, חדרי טיפולים המאפשרים שלל פינוקים 

ואולם כושר חדיש, כל אלו מהווים מכלול מושלם המטפח את תרבות הספורט והפנאי לכל המשפחה.
הכניסה לספא ללא תשלום. תינתן הנחה של 10% על טיפולי הספא.

במלון לובי רחב ידיים ובמרכזו בר עדכני.
טרקלין המלון מציע תפריט חלבי עשיר לרבות משקאות חמים וקרים, קפה איכותי, מגוון מאפים 

משובחים, כריכים ומגוון סלטים.
חדר האוכל מגיש ארוחות בוקר וערב - מזנון בסגנון ישראלי המשלב את הטעמים והתוצרת המקומית 

של העיר נצרת ועמק יזרעאל בשפע של מעדנים עשירים.

עוד במלון:  •  בית כנסת )ספר תורה ספרדי(  •  מועדון ילדים - “הנסיך הקטן”  •  שירותי כביסה וגיהוץ
היום שעות  כל  במשך  חדרים  שירותי    • מוקדם   בתאום   - שמרטפות  שירותי    • חנויות   מגוון    •

•  אינטרנט אלחוטי בכל המלון - ללא תשלום  •  חניה בשפע למכוניות ואוטובוסים

מלון גולדן קראון מציע חופשה ייחודית המשלבת את היוקרה שבמלון והקסם של העיר העתיקה של 
נצרת והנוף הנפלא המשקיף מן המלון לכיוון העמק.

סוגי חדרים:
דלקס )סטנדרט( - בכל חדר טלוויזיה עם מסך LCD, טלפון, כספת עם קוד אישי בארון הבגדים, 

מייבש שיער בחדר האמבטיה, מזגן עם לוח בקרה אישית, מיניבר ריק וערכת קפה בכל חדר.

אכלוס מרבי: שלושה מבוגרים או זוג עם שני ילדים עד גיל 12 )כולל תינוקות(.

חדר משפחה - חדר שינה ופינת סלון באותו חלל החדר.
טלוויזיה עם מסך LCD, טלפון, כספת עם קוד אישי, מייבש שיער בחדר האמבטיה,

מיניבר ריק וערכת קפה.
אכלוס מרבי: שלושה מבוגרים או זוג עם שלושה ילדים עד גיל 12 )כולל תינוקות(.
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מחירי בית מלון  )ט.ל.ח(
מיום חמישי 5.1.17 ועד יום שבת 7.1.17 )ט.ל.ח(

מלון - גולדן קראון נצרת | מס’ לילות - 2 | בסיס האירוח - HB )חצי פנסיון(
V-סמן בחירתך ב

מחיר לכל החבילה הרכב החדר  מחיר לכל החבילה  הרכב החדר 
₪ 2,074 4 זוג + *ילד בחדר ההורים    ₪ 1,680 4 זוג 
 ₪ 2,469 4 זוג + 2 *ילדים בחדר ההורים   ₪ 1.442 4 יחיד 
₪    351 4 תוספת לחדר משפחה    ₪ 2,311 4 שלושה מבוגרים בחדר 
 ₪    702 4 תוספת לסוויטה     

המחירים כוללים מע”מ והינם עבור חדר סטנדרט )דלקס( | *ילד מוגדר 2 - 12

טופס הרשמה ותשלום למלון - גולדן קראון נצרת 5-7.1.17

info@goldencrown.co.il :לכבוד:  מחלקת הזמנות - פקס: 04-6016007 או במייל

שם משפחה:     שם פרטי:                      

מספר חבר לשכה:      תעודת זהות:                   

מקום עבודה:      תפקיד:                    

טל’ נייד:     טל’ בבית:        טל’ בעבודה:                  

דואר אלקטרוני:      פקס:                   

כתובת למשלוח דואר:    עיר:        מיקוד             

3   הוראת תשלום באמצעות כרטיס אשראי )לשלוח לפקס מס’ 04-6016007(

ניתן לשלם בכל כרטיסי האשראי. 

סוג הכרטיס    שם בעל/ת הכרטיס                                                                                          

מס’ הכרטיס  //// //// //// ////  CVV )3 ספרות אחרונות בגב הכרטיס(                  

מס’ ת.ז.  ///////////     תוקף הכרטיס  // //

סה”כ לחיוב                   חתימה                                      תשלום ראשון  - 1/2017  
תשלום שני       - 2/2017
תשלום שלישי  - 3/2017

* קבלה יש להוציא על שם      ח.פ.              

* קבלה תינתן בתום השהייה, ממחלקת הקבלה של המלון
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* דמי הרשמה ללשכה )ט.ל.ח(
טופס הרשמה ותשלום ללשכה - גולדן קראון נצרת 5-7.1.17

לכבוד: לשכת רואי חשבון בישראל, רח' מונטיפיורי 1, תל אביב-יפו, 6525201 

tzipi@icpas.org.il עבור ציפי חדד, בפקס: 03-5116665, או במייל

אני הח"מ מבקש/ת לשלם את דמי ההרשמה ללשכה
4 נלווה לחבר - 100 ₪               4 משתתף שאינו חבר - 1,000 ₪ משתתף חבר - 300 ₪    4

משתתף חבר ללא לינה )סניף נצרת והעמקים/מרחב חיפה( - 360 ₪  4
כולל הרצאות, ארוחת ערב ומופע ביום ה', ארוחת ערב ביום ו' )ליחיד(  

משתתף חבר ללא לינה )סניף נצרת והעמקים/מרחב חיפה( - 120 ₪  4
כולל 2 ימי הרצאות בלבד )ליחיד(  

שם משפחה:    שם פרטי:          מס' חבר:            

ת.ז.   ///////////    דואר אלקטרוני:                

כתובת: רחוב:     מס':           ת.ד:                     עיר:             

טל':      נייד:     פקס:            

3   תשלום באמצעות המחאה

המחאה ע”ס                           ש”ח,  מס’                          בנק                      ז”פ                                                        

3   הוראת תשלום באמצעות כרטיס אשראי )לשלוח לפקס מס’ 03-5116665(

ניתן לשלם בכל כרטיסי האשראי. 

סוג הכרטיס                                     שם בעל/ת הכרטיס                                                                                          

מס’ הכרטיס  //// //// //// ////  CVV )3 ספרות אחרונות בגב הכרטיס(            

מס’ ת.ז.  ///////////     תוקף הכרטיס  // //

סה”כ לחיוב                         חתימה                                               

קבלה יש להוציא על שם                    

לשלוח לכתובת                         תאריך                              

סיור אחד לבחירה לכל משתתף רשום  

4   סיור מס' 1 - סיור לעמק יזרעאל   מספר משתתפים.   
4   סיור מס' 2 - סיור בעיר נצרת    מספר משתתפים.  

* משתתף - רו”ח חבר לשכה ובן/בת זוג כנגד תשלום דמי משתתף + דמי נלווה.
* נלווים בוגרים נוספים בקרבה ראשונה )בחדרים נפרדים( ישלמו דמי משתתף + דמי נלווה.
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הנחיות כלליות לרישום )ט.ל.ח(
הכנס יתקיים בימים חמישי עד שבת, 7-5 בינואר 2017.

הרישום הוא לכל ימי הכנס - 2 לילות - אין אפשרות להירשם לחלק מהימים.  •
מס’ המשתתפים והחדרים מוגבל, לפיכך מומלץ להירשם מוקדם ככל האפשר.  •

שיבוץ החדרים יעשה ע”י בית המלון.  •
קבלת חדרים ביום ה’ ופינוי החדרים בשבת, יעשו עפ”י נוהל בית המלון.  •

ההרשמה לכנס תתבצע בכתב יד בלבד באמצעות מילוי טופס הרישום המצורף בחוברת ובצירוף   •
התשלום והעברתו אל “לשכת רואי חשבון בישראל”, ת.ד. 29281 ת”א, מיקוד 6129201 או בפקס 03-5116665.

ניתן לשלם באמצעות המחאות ו/או בכל כרטיסי האשראי.  

tzipi@icpas.org.il  לפרטים כללים נוספים ניתן לפנות לגב' ציפי חדד, 03-5116634, או במייל  
ההרשמה לבית המלון תעשה ישירות מול מחלקת ההזמנות של מלון גולדן קראון, בימים א’-ה’,  •
בין השעות 09:00 - 16:00, באמצעות טופס ההרשמה המצ”ב בחוברת ובצירוף אמצעי תשלום.    

info@goldencrown.co.il :לפרטים יש ניתן לפנות להזמנות בטל’: 04-6508001, בפקס: 04-6016007 או במייל  

לא ניתן יהיה להירשם לבית המלון ללא דמי רישום )דמי השתתפות לכנס(

ביטולים ושינויים
הודעות על ביטול ו/או שינוי יתקבלו בהודעה בכתב בלבד כדלקמן:

ביטול דמי הרשמה ל"לשכת רואי חשבון", בפקס: 03-5116665.  •
ביטול לינות למחלקת הזמנות בפקס: 04-6016007.  •

באחריות הנרשם לוודא קבלת הביטול ו/או השינוי במוקד הרישום.

ביטולים על פי חוק הגנת הצרכן
בגין ביטולים של לינות, יחול חוק הגנת הצרכן:

בביטול העסקה שבועיים מיום ההזמנה, יחולו דמי ביטול מופחתים בשיעור 5% ממחיר העסקה  •
או 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם.  

דמי הביטול תקפים עד שבוע ימי עבודה, לפני מועד תחילת ההשתלמות, בלבד.  •


