
 לצידך ברגע האמת! רק לחברי הלשכה מגיע יותר

 

 

 תעודת חבר לשכה

 חבר לשכה תתעודכל יועץ מס חבר לשכה יקבל 

 .לנבחרת המקצועית של לשכת יועצי המס ועל השתייכות ההמעיד

. 

  

 ועדת אתיקה שמגינה ושומרת עליך

גורם משפטי במועצת יועצי  תלונות שיגיעו מלקוחותיך יטופלו ע"י הלשכה ולא יופנו לטיפול
 המס.

 

 

. 
 

 



 שירות טופס פניות מקוון באתר הלשכה

הטופס המקוון של לשכת יועצי המס עומד לרשות חברי הלשכה בלבד למתן מענה מקצועי 
 ויעיל בנושאים שלהלן:

 < מענה לשאלות מקצועיות
 < בנושא תפעול ותקלות בשע"ם

 רשות המסים< בפנייה לוועדת הקשר הפועלת מול 

 לחצו למידע נוסף

 

 

. 
 

 יש לכם הטבה מנצחת מבנק לאומי -איך שלא תחשבו את זה 

 בדמי החברות בלשכה! 50%לאומי מציע לחברי הלשכה, החזר של 

 בתנאים מועדפים!פטור מדמי ניהול חשבון ואשראי 

 לחצו למידע נוסף

 

. 
 

https://cp.responder.co.il/link.php?lid=15390751&t=1
https://cp.responder.co.il/link.php?lid=15390755&t=1


 מועדון הצרכנות היוקרתי של לשכת יועצי המס!

 כרטיס אשראי מבית תשלובת ישראכרט ללא עלות דמי כרטיס וללא התחייבות!

 לחצו למידע נוסף

 

. 
 

 גם בקידום תדמית העסק שלך –הלשכה יחד אתך 

כרטיס ביקור דיגיטלי ואתר תדמית  -הלשכה השקיעה בפיתוח וחשיבה לקידום העסק שלך 
 שקלים!במתנה! חסכון של אלפי לעסק מעוצב 

 לחצו למידע נוסף

 

. 
 

  

 

 הלשכה איתך לאורך השנה בהשתלמויות

 השתלמויות מקצועיות והשתלמויות עומק בפריסה ארצית בסניף אליו בחרת להצטרף.

 

. 
 

 

 

 

 

https://cp.responder.co.il/link.php?lid=15390753&t=1
https://cp.responder.co.il/link.php?lid=15390759&t=1


 הרשויות? הלשכה אתך גם מול הרשויות!נתקלת בקשיים מול 

הלשכה מסייעת לחברים בעוולות הנגרמות להם ופותרת מקרים הדורשים התערבות 
 הלשכה על בסיס יומי.

  

 מענה לשאלות מקצועיות במגוון תחומים

 הנך רשאי לקבלת יעוץ מקצועי ומשפטי שאינו פרטני ממיטב המומחים במגוון תחומים:
 מיסים, מע"מ, ביטוח לאומי ועוד...דיני עבודה, 

  

ממנוי ללא תשלום באתר המשפט  -חברי לשכה בלבד נהנים 
 הישראלי

הטבה ייחודית זו מאפשרת ליועצי המס להכיר ולעמוד על זכויות משפטיות במגוון תחומים: 
מס הכנסה, ביטוח לאומי, מע"מ, דיני עבודה, דיני ביטוח, האתר מאפשר גישה חופשית 

למאגרים המכילים פסיקה, דוגמאות שונות של כתבי טענות, מאמרים, תקצירים, חדשות, 
 עדכונים אישיים, ישירות לדוא"ל.

 לחצו למידע נוסף

  

 

 הלשכה דואגת שתהיו מחוברים כל הזמן!

 לחברי הלשכה! רק נשלחים בדוא"ל -מקצועיים ייחודים והכי חמים עדכונים 

 

. 
 

 

 

 

 

 

https://cp.responder.co.il/link.php?lid=15390761&t=1


 נצחת של יועצי המס!המ הנבחרת

 רשאים להצמיד ולהשתמש בלוגו המאמת חבר לשכה על -חברי לשכה בלבד

 מסמכים וחתימת הדוא"ל

 

 האלפון של המקצוענים

 באתר הרשמי של הלשכהבעת הצטרפותך פרטיך יופיעו באלפון הנבחרת האיכותית 

 אתר הלשכה

  

חברי לשכה בלבד רשאים להשתתף בכנסים השנתיים באילת 
 ובחו"ל!

  

 
 'הטבות בביטוחים דרך 'מגדל חברה לביטוח בע"מ

 

  מסוגו בלשכה !ביטוח אחריות מקצועית ראשון 
 ביטוח מורחב, הכולל את כל הכיסויים בהן יועץ המס נדרש, כגון:            

 חשבות שכר, הנה"ח, מיסוי מקרקעין, קבלני משנה ועוד.           

 ה של כיסוי מורחב ומקיף עם אחריות של הלשכה ומנגנון בוררות מוסכם במקר
 חילוקי דעות עם חברת הביטוח.

  קרנות פנסיה, קרנות השתלמות וביטוחים  ,לכת בדמי ניהולהטבות מרחיקות
 שונים ליועצי המס, בני משפחותיהם, עובדיהם ולקוחותיהם !

 

 
 

 050-4223223לפרטים ניתן לפנות לישראל מוכתר: 

https://cp.responder.co.il/link.php?lid=15390769&t=1


 

 מגוון קורסים בהנחות משמעותיות לחברי לשכה !

ניתוח דו"חות מגוון קורסים דרך היחידה ללימודי חוץ של לשכת יועצי המס בישראל כגון: 

 כספיים, קורס מע"מ, קורס גישור, בודק שכר, הגנת פרטיות ועוד.

 

 

 

 ! תוכנת ניהול לקוחותבשיתוף פעולה ייחודי עם חברי לשכת יועצי המס 

 המס לקבלת שירות עבורהחברה מציעה שיתוף פעולה ייחודי עם לשכת יועצי 

 תוכנה לניהול לקוחות ותשלומים למשרד יועץ המס.

מערכת ניהול הלקוחות נדרשת לעבודה יומיומית של המשרד לצורך סדר וארגון בנוגע לתשלומי 

 .הרשויות ותשלומי משרד

  
 לפרטים לחץ כאן

 

 

 

 ם !כשל קהל לקוחותי תפעול פנסיונירק לחברי לשכת יועצי המס: 

 בנושא התפעול הפנסיוני, הגיעה הלשכה להסדר עם חברתבעקבות המהפכה 

'CLARITY באופן מלא וישיר מול החברה  לקוחות יועצי המס קהל שירותי סליקה בע"מ' לתפעול הפנסיוני של

 ובתעריף מוזל או לחילופין באופן חלקי ע"י מערכת מהפכנית המעניקה גישה ליועץ המס עבור קהל לקוחותיו.

 

 

 לפרטים לחץ כאן

 

 

 

http://www.cplus.co.il/
http://www.cplus.co.il/
https://www.clarity.co.il/


 פתרונות אשראי לעסקים קטנים ובינוניים בעלות מוזלת ! 

מתמחה בניהול ופתרונות אשראי לעסקים קטנים ובינוניים ומשמשת כיועץ מורשה לכל הבנקים ' PITRONחברת '

 בישראל.

במסגרת שיתוף הפעולה עם הלשכה, תעניק החברה ליווי לקהל הלקוחות של יועצי המס, בעלות מופחתת, באשר 

 אלו נדרשים לגיוס, מימון, הרחבה וצמיחה של העסק.  

 

 

 לפרטים לחץ כאן

 

 שיתוף פעולה בין חברת פינבוט ללשכת יועצי המס יוצא לדרך !

הטמעת מערכת הנהלת חשבונות דיגיטלית מהפכנית במשרדי יועצי המס החוסכת זמן רב בניירת, עבודה ודיווחים 

 לרשויות המס. 

 

 

 

 לחץ כאןלפרטים 

 

https://www.pit-ron.co.il/
https://www.fin-bot.co.il/lp/
https://www.fin-bot.co.il/lp/
https://www.fin-bot.co.il/lp/


 

 בישראל !!! 1מס'  המכירות מנטור –של ניר דובדבני  ערכה יוקרתית

 ( !!! ₪ 9,700+ מע"מ )במקום  ₪ 970 - לשכהבמיוחד לחברי  במחיר אטרקטיבי

 1/4/2020-ההטבה תקפה עד ל

 ההטבה כוללת:

מבטיחה לבעל  –( ₪ 4,700( קורס אונליין דיגיטלי )פתוח עבורך כל החיים( 'פשוט להיות עסק אלפא' )בשווי 1

 https://www.rnd.org.il/alphaonlinepz: לינק לצפייהעסק לעבור תהליך תודעתי איך לנהל נכון את העסק שלו. 

איך להגדיל  –( ₪ 4,700( קורס אונליין דיגיטלי )פתוח עבורך כל החיים( 'פשוט למכור הרבה יותר' )בשווי 2

 more-sell-to-l/howhttps://www.rnd.org.i :לינק לצפייהולהכפיל את המכירות בעסק שלך. 

מניעת טעויות בעסק )סדנה המתקיימת  – (₪ 97( סדנת 'הנוסחה לעסקים' עם המנטור ניר דובדבני  )בשווי 3

 דובדבני בפ"ת בשעות הבוקר / אחה"צ(  אחת לרבעון במרכז ניר

 power-https://www.rnd.org.il/business: לינק לצפייה

שנים   13מזה  NLPומומחית  RND( סדנת 'התעוררות' המועברת ע"י מיטל דובדבני מור, מנכ"לית חברת 4

ווייתית ומרגשת, פוקחת עבורכם את העיניים, מדברת על הפן הרגשי, האישי, איך ח NLPסדנת  –( ₪ 97)בשווי 

 לשנות דפוסי התנהגות, איך להסיר מחסומים וכו'

 ( 09:00-13:00)הסדנה מתקיימת אחת לרבעון, בימי שישי, בין השעות: 

 .il/nlwakehttps://www.rnd.org: לינק צפייה

 ספר רב מכר של ניר דובדבני המוביל להצלחה ומקסום מכירות.  –( ₪ 85( ספר 'בסוף יצא לך ארנב' )בשווי 5

 /http://arnav.org.il: לינק לצפייה

 

 ערכה עם המון ידע, טיפים וכלים פרקטיים ליישום !!!

טרת ההטבה הינה להכשיר את יועץ המס לאמץ דרכי פעולה נכונים בעבודתו, לייעל תהליכים, להגדיל את מספר מ

 הלקוחות, לנהל עסק בצורה הנכונה, מרמת התודעה ועד לביצוע. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rnd.org.il/alphaonlinepz
https://www.rnd.org.il/how-to-sell-more
https://www.rnd.org.il/business-power
https://www.rnd.org.il/nlwake
http://arnav.org.il/


 

 ועצי המס ולקוחותיהם נהנים ממוצר השקעה סולידי ואיכותיי

 ! אליוושיתוף פעולה ייחודי בין לשכת יועצי המס וקרן ו

 

 .וואליו היא קרן השקעות פרטית המציעה פתרונות השקעה סולידיים ויציבים המניבים תשואות חיוביות

בנקאי ובתחום הנדל"ן המקומי והבינלאומי, כאשר העסקאות -מוצרי ההשקעה של הקרן הן בתחום האשראי החוץ

 .מבוססות על בטחונות איתנים, פיזור סיכונים, סולידיות ושמרנות

הוא אפיקי השקעה חכמים ומניבים וביצירת זהות אינטרסים מלאה בין היזם  Value המוסף של קרן הערך

 .למשקיעים

. מדובר בהשקעה סולידית הנהנית מבטוחה  -ואליו השקעות מציעה השקעה בתחום האשראי החוץ בנקאי 

  .חזקה ואשר משלמת ריבית שוטפת לאורך זמן

יעה אותם באשראי חוץ בנקאי לזמן קצר )הלוואת גישור( כנגד שעבוד ראשון על וואליו מגייסת כספי ממשקיעים ומשק

 .נכס נדל"ן בישראל

החוזקה במוצר של וואליו הוא בבטוחות הנדל"ן החזקות, קדימות בתשלום הריבית למשקיעים והזרמת הון עצמי 

 .המייצר זהות אינטרסים עם המשקיעים

הגבוהה יחסית למוצרים   אפיק השקעה סולידי, עם ריבית שוטפת,מתאים למשקיעים המחפשים  Value המוצר של

 .סולידיים אחרים

היתרון בהשקעה אלטרנטיבית היא שהשקעה זו אינה חשופה לתנודתיות המאפיינת את שוק ההון וכן היא מניבה 

 .תשואה עודפת ביחס לסיכון

 

 

 

 

 

 

 לפרטים לחץ כאן

 

 

 

 

 

 



 

מיוחדות בכל הנוגע למוצרי מא מעניקה לחברי לשכת המס וללקוחותיהם הטבות ג

 האשראי של העסק וחוסכת להם כסף רב !

 במתן אשראי ושירותים פיננסיים לעסקים. והמובילה בישראלגמא החברה הגדולה 

 

 

 לפרטים לחץ כאן

 

 

 

file:///C:/Users/wymass/Desktop/הטבה%20גמא.pdf


 

 מעטפת שירותים פיננסיים ופנסיוניים רחבים ליועצי המס וללקוחותיהם 

 גג אחת" ! תחת "קורת

 ליווי הלקוח פיננסית ופנסיונית, בכל שלבי חייו !

 

 

 לפרטים לחץ כאן

http://www.profit-fs.com/%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%A0%D7%95

