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  לכבוד :

  חברי ארגון הסגל באוניברסיטה העברית 

 

 שלום לכם 

שנה, ונותן לכם החברים שרותים  40משרדנו עובד עם ארגון הסגל האקדמי באוניברסיטה העברית מעל 

, הכנסות בחו"ל, אמנות למניעת כפל מס עם ובארץ שבתון בחו"ל -בתחומים רבים ומגוונים ובין השאר  

יעוץ פרישה, חובת דיווח בישראל, החזרי מס בישראל, דיווח על טפול במלגות בחו"ל, מדינות זרות, 

הכנסות הכנסות בשוק ההון בארץ ובחו"ל, דיווח על הכנסות שכר דירה בארץ ובחו"ל, גילויים מרצון, 

טיפול בבעיות מול  הכנסותיכם כעצמאיים, בארץ ובחו"ל,מחברת יישום, הכנסותיכם כיועצים לחברות 

  הסגל האקדמי. תנושאים רבים שחלקם מיוחדים לאוכלוסיי הביטוח הלאומי, ועוד

דמים השונים בארץ קכיום יש לנו כמה עשרות לקוחות קבועים הנמנים על הסגל האקדמי במוסדות הא

ות רזו לכמה עש הרותים המיוחדים לאוכלוסייומדי שנה אנו נותנים ש ()ולא רק באוניברסיטה העברית

 לקוחות נוספים . 

במשך השנים הרבות שאנו מלווים את חברי הסגל באוניברסיטה העברית, ובמוסדות אקדמאיים אחרים,  

נצבר במשרדנו ידע ומומחיות בתחומים השונים הקשורים לעבודתכם ולעניניכם עם רשויות המס השנות, 

 בהם יש לכם חיכוכים עם רשויות אלו. ומציאת פתרונות למצבים 

פרוט מסכמים הנדרשים להגשת דו"חות נשלחים אליכם לאחר פניה לקבלת שרות ובהתאם לשרות 

 המבוקש ולהכרותינו עמכם. 

 

אבי, בו כיום עובדים  .1946משרדנו הינו עסק משפחתי אשר הוקם על ידי סבי, מיכאל זילברהרץ, בשנת 

לב )דור שלישי לשושלת(, ומספר עובדים מקצועיים נוספים -רו"ח בועז בר –לב, אנוכי -רו"ח בצלאל בר

 פקידה(. ו)רואות חשבון 

תחומי הפעילות של המשרד הם כל תחומי יעוץ המס וראיית החשבון לעסקים קטנים ובינוניים של יחידים, 

  .חברות, מלכ"רים, וגופים אחרים

כתמיד, נשמח לעמוד לרשותכם בעזרה בעריכת והגשת דו"חות שנתיים ואחרים, לתת לכם יעוץ ופתרונות 

 למצבים  שונים אליהם אתם נקלעים, וללוות אתכם בנקודות המפגש עם רשויות המס השנות. 

 וכתמיד נעשה זאת במקצועיות ומכל הלב. 

 בכבוד רב

  מ. זילברהרץ ושות'

 לב,  רו"ח-בועז בר


