אגף הביטחון




















 

כ"התשריתשע"ג 
11אוקטובר 2112



אל:ציבור המייצגים 

הנדון:הנפקת כרטיסי מייצג לקריות הממשלה
בהודעהשפורסמהבנושא:"נוהללקבלתאישורכניסהקבועלמייצגיםלקריותהממשלה–חדש" ,באתרהאינטרנט
של רשות המסים ב - 22022112(מצ"ב) הוגדר נוהל חדש להנפקת אישור כניסה קבוע לכלל המייצגים לקריות
הממשלה(ת"א,חיפה,רמלה) 2 
בשל שאלות חוזרות ונשנות להלן מספר הבהרות :
 .1בשלהיבטיאבטחההוחלטלהחליףאתכרטיסהכניסההישןלמייצגיםשצבעוכחולולאמוטבעעליותוקף,
לכרטיסשתוקפויפוגלאחרארבעשניםבצבעכסוף 2 
במסגרתזויונפקלמתמחים(יועצימס,רו"חאועו"ד)כרטיסשתוקפוייפוגעםתוםתקופתההתמחות2
 .2בעקבותהשינוי,הנפיקאגףהביטחוןכרטיסיםחדשיםלחלקגדולמכללהמייצגיםלהםהיהכרטיסללא
תוקף ,אם עמדו בקריטריונים שנקבעו 2 ניתן לאסוף אתהכרטיסים הרלבנטיים בבניין קריית הממשלה
בתל אביבאובבניין קריית הממשלה בחיפההחל מה –  15.10.2012ועד ה220.11.2012 -
בניין קריית הממשלה בתל אביב  -איסוף הכרטיסים ייערך בקומה  11בתל אביב ,בימים א-ד משעה
 12020 – 0000בחדר ( 1101חדר הישיבות).
בניין קריית הממשלה בחיפה  - ניתןלקבלכרטיסיםחדשיםהניתניםלאיסוףבימים א-ד ,בין השעות
 00000עד  12000במשרדו של הקב"ט בקומה  0בחדר המזכירות.
 .2מייצגהמעונייןלדעתהאםהונפקלוכרטיסחדשעלבסיסהכרטיסהישןייפנהלאגףהביטחוןבאמצעות
הדוארהאלקטרוני(למייצג)2כמוכןמייצגיםהמעונייניםבהנפקתכרטיסכניסהחדשמתבקשיםלמלאאת
נספחא'המצ"ב,ולהעבירולידיאגףהביטחון במיילlameyazeg@itc.mof.gov.ilאובפקס212-1002021
(מייצג אשר מילא ושלח לאגף הביטחון את נספח א ,מתבקש לא לשלוח את הטופס בשנית)2

 .1מייצגיםחדשים/שאיןברשותםכרטיסמתבקשיםלפעולעלפיהנוהלשפורסםב-222022112
לתשומת ליבכם! החל מה  ,1.12.2012לא תתאפשר כניסה באמצעות הכרטיסים הישנים ,נא לדאוג להצטייד
בכרטיסים חדשים ברי תוקף עד למועד זה.






בברכה
קובי קרודו,
מנהל אגף א' ביטחון
מס הכנסה ומיסוי מקרקעין 
העתקים0
מריוסייהודה–סמנכ"לבכיר,למינהלומשאביאנוש 
מרדןפלד–סמנכ"לבכיר,שירותלקוחות 
גב'מיכלשרון,רו"ח–מנהלתתחוםבכירה,שירותישיר 
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יז'אייר,תשע"ב 


2במאי2112
אל :
ציבור המייצגים

הנדון :נוהל לקבלת אישור כניסה קבוע למייצגים לקריות הממשלה  -חדש

 .1כחלקמשיפורהשירות,מופעלברשותהמסיםנוהלעבודההמאפשרלרואיחשבון ,אועורכידין ,אויועצי
מס- בעלירישיוןלעסוקבמקצועותאלובישראל(להלן:"מייצג"ו/או"מייצגים"),הרשומיםבמאגרשע"ם,
לעובדים בעלי רישיון כאמור ולמתמחים באחד המקצועות הנ"ל במשרדי המייצגים ,להגיש בקשת אישור
כניסהקבועלבנייני קריות הממשלה בת"א וחיפה2
 .2בתקופה האחרונה הופעל נוהל עבודה להנפקת אישור כניסה למייצגים גם בבניין קריית הממשלה
ברמלה.
 .2אישורזהנועדלאפשרכניסהמהירהונוחהלבניין,ללאתורוללאצורךבבדיקהביטחוניתלכלהמייצגים
בעליאישורהכניסה2

 .1במטרה לייעל את דרך הנפקת הכרטיס ולאפשר בעתיד שימוש בכרטיס כניסה זה גם בשאר בנייני קריות
הממשלהבארץ,החליטמנהלאגףהביטחוןבשיתוףחטיבתשירותלקוחות,לשנותאתהנוהלשנקבעלקבלת
אישורהכניסה2

הנוהל שלהלן מחליף את הנוהל הקודם שפורסם באתר רשות המסים ביום 5.5.2005-בנושא" 0נוהלחדש
לקבלתאישורכניסהקבועלמייצגים–קרייתהממשלה"ויש לפעול על פיו בלבד.

 .5לצורךהגשתבקשה,נדרשמייצגלעמודבשניתנאיםמקדמיים:
 5.1רישוםבמערךהמייצגיםברשותהמסים2
 5.2ייצוגלקוחותשתיקםמתנהלבקרייתהממשלההרלוונטית2
הנפקת הכרטיס מותנית בעמידה בתנאים המקדמיים שבסעיף זה וכן כפופה לשיקול דעתו המקצועית של
מנהל אגף הביטחון ברשות המסים.
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 5.2לצורך רישום לראשונה כמייצג במאגר רשות המסים ,יש לפעול כדלהלן0






עורך דין ישלח אל מר צדוק בונדי  -מנהל תחום(רכז בכיר) (באמצעות תיבת הדוא"ל שכתובתה
) bonditz@mh.shaam.gov.il) בקשהלרישוםמייצגע"גניירלוגושלהפירמה,עםפרטיהעסק
(לרבותכתובתעדכנית)ועותקתעודתרישיוןעורךדין2
רואה חשבוןיפנהאלחטיבתשירותלקוחות(מרשםהמייצגים)ברשותהמסים 
(בפקס12-0112102אובאמצעותכתובתהדוארהאלקטרוני)lameyazeg@shaam.gov.ilבצירוף
אישוררישיוןרו"חעלשמוובנוסףישלחלמס'פקסזהגםטופס2202א'"בקשהלרישום/ייצוגמתן
יפוייכוח"בומילאבחלקג'אתפרטיהמייצג2
יועץ מס ישלחאלגב'ניצהאברהם–מרכזתבכירה(יועצימס)(באמצעותתיבתהדוארשכתובתה
)nitza@itc.mof.gov.ilבקשהלרישוםמייצגע"גניירלוגועםפרטיהעסק(לרבותכתובתעדכנית),
עותקתעודתהסמכה(מטעםהמוסדהלימודי)ועותקתעודתרישיוןיועץמס2

 5.1מתמחים אצלהמייצגיםהשונים – בנוסף לנספח א',המעסיקישלחבקשהע"ג נייר מכתבים
רשמי של הפירמה ואישורהתמחותמטעםהלשכההמתאימהאלאגףהביטחוןבדוא"ל:
lameyazeg@itc.mof.gov.il

 .5תהליך הנפקת הכרטיס :
 5.1כלמייצגהמעונייןבאישורכניסהקבועכאמור,ימלאאתהבקשהלאישורכניסהקבועלמייצגיםלבניין
קרייתהממשלה(מצורף דוגמא כנספח א')2
 5.2מייצג המעונייןשלעובדיו (בעלירישיוןמקצועיכאמור בסעיף )1יונפקאישורכניסה,ימלאאתטופס
הבקשהשבנספחא'ויצרףמכתבע"גניירמכתביםרשמישלהפירמה,בויצייןכיהעובדפועלכשלוח
במקבילאליו/עימוומסייעבטיפולבתיקים2
המכתב ייחתם ע"י נושא המשרה בפירמה אשר על שמו נרשמים ייפויי כח בתיקי לקוחות המטופלים
ביחידותרשותהמסיםשבקריותהממשלה(מצורף דוגמא כנספח ב')

 5.2אגףהביטחוןיענהלכלהבקשותבאמצעותתיבתהדוא"לשכתובתהlameyazeg@itc.mof.gov.il 0

 5.1לאחרקבלתאישוראגףהביטחון,יפנההמייצגלחנויותהצילוםכדלקמן:

 בתל-אביב–zoom4uבקומהE2בבנייןקרייתהממשלהבתלאביב2


בחיפה–צילום המפרשרח'פלי"ם,10חיפה(לידבנייןקרייתהממשלהבחיפה)2



ברמלה–בזווית אחרת,קניוןקרייתהממשלה,רח'הרצל,22רמלה2

עלות הצילום .₪ 25
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הצילום חייב לעמוד בפרמטרים שנקבעו ע"י המרכז להנפקת כרטיסים חכמים במשרד האוצר ,לכן נדרש
להצטלםבחנויותאלובלבד 2


יש להצטייד בתעודה מזהה וטופס הזימון שנשלח מאגף הביטחון ,לצורך הצילום.
 5.5לא יידרש תשלום נוסף עבור הנפקת הכרטיס.
 .7תוקף אישור הכניסה שיונפק ,יהיה כדלקמן:

 מייצגמוסמךרשום(למעטמתמחים)-למשך1שניםאועדתוםתוקףרישיוןהייצוג(לפיהמוקדם)2
 מתמחיםבראייתחשבון–שנתייםאועדתוםההתמחות(לפיהמוקדם)2
 מתמחיםבעריכתדיןוייעוץמס–שנהאועדתוםההתמחות(לפיהמוקדם)2

 .8מייצגים שברשותם אישורי כניסה קודמים לקריית הממשלה בתל אביב או בחיפה ,רשאים להשתמש
בהם עד להחלפת הכרטיס ע"י אגף הביטחון (הודעה על כך תישלח בנפרד)

בברכה,
מיכל שרון ,רו"ח
מנהלת תחום בכירה ,שירות ישיר

קובי קרודו
מנהל אגף א' ביטחון

העתקים0
מר יוסי יהודה  -סמנכ"ל בכיר מינהל ומשאבי אנוש
מר דן פלד  -סמנכ"ל בכיר שירות לקוחות
ד"ר חיים גבאי  -סמנכ"ל בכיר לשומה וביקורת
מר רפאל מור  -מנהל תחום מוקד מידע טלפוני
מר בנצי פיליפסון – סגן מנב"ט אגף חירום וביטחון -משרד האוצר
מר יאיר שפר  -קב"ט קריית הממשלה ת"א
מר נתי חנוכה – קב"ט קריית הממשלה חיפה
מר שלומי כהן – קב"ט קריית הממשלה רמלה
אגף הביטחון טל' 02-5550120 0

פקס 02-5550521 0
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נספח א' – בקשה להנפקת אישור כניסה קבוע למייצגים לבניין קריית הממשלה
[] חיפה

[] תל אביב

[] רמלה  -נא לציין המשרד המבוקש

שםהמשרדבעברית ___________________________________________________:
שםהמשרדבלועזית ___________________________________________________:
כתובת :____________________________________________________________ 
מספריטלפון:________________________________________________________ 
מספרמייצגבשע"מ:___________________________________________________
מספרעוסקמורשה:___________________________________________________ 

נא לציין את פרטי המוטבים שלהם מבקשים להנפיק כרטיס כניסה כאמור 0


מבקש להנפיק לי כרטיס כניסה לבניין קריית הממשלה לצורך טיפול בתיקי לקוחותיי או לקוחות משרדי באחת מיחידות רשות
המסים 2

נא לשלוח בדוא"ל  lameyazeg@itc.mof.gov.ilאו בפקס  02-5550521ולמלא בכתב יד ברור וקריא
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