
  : מלקוחות  משובים

  "2012שקופיות מס "ו" 2011 שקופיות מס"ספר 

  

  

  :רבי'ח צורי ג"רו

לאחר סריקה מהירה , פ"עכ, מעולה או מצוין: עד היום אין לי מושג מה נחשב ציון טוב יותר"
  !". וזו לא תחשב גוזמה, ניתן להעניק לה את שניהם גם יחד, מבחינתי, של המצגות

  

  :ח אלי דיאמנט"רו

מקיף מגוון רחב ביותר של נושאים שנערכו למופת בתמצות רב  2012הספר שקופיות מס "
נעזרתי רבות בספר  2012במהלך  ).בלי פילצופים.(תוך שימת דגש על החשוב באמת

  ".שובות או התייחסות למרבית השאלותומצאתי בו ת
  

  :יועץ מס, תמיר נחמד

לא פעם מצאתי את עצמי מחפש בספר . השקופיות מסייעות לי במהלך השוטף של העבודה"
 ".שקופיות בנוגע לסוגיות מיסים כאלה ואחרות

  

  :יועץ מס –בני קיויתי 

ומאוד , מוצבות במדף ספרות מקצועית במשרדי 2012 2011ספרי שקופיות מס מהשנים "
  ".ונהנה מפרי יצירתך, אני אוהב את הרעיון. אופן ההצגה בשקופיות נוח ותמציתי. שימושיים

  

  :ח יאיר נובוסלסקי"רו

ההרצאות והשקופיות במיוחד שלך מאוד . השקופיות מאוד מאוד עוזרות לי בזמן העבודה"
אני מודה לך על . פרקטיות ומסייעות לי פעם אחר פעם בעבודה השוטפת מול לקוחות

  ".אני בהחלט מרוצה מרמת ומאיכות השירות. הרצינות והנכונות
  

  :מיל'מודיעים ג-אבו

... .אלא בקיצור, הן מופשטות ומרוכזות מול העניין בלי מלל רב. עוזרות הרבההמצגות "
  ".תודה רבה על כל העדכונים והספרים שאתה מחבר ושולח לנו

  

  :גולדין סופיה

עזרה ממשית ומעשית למצוא תשובות לשאלות ומידע . ל"הנני מאוד מודה לך עבור ספר הנ"
רק המון תודות ומאחלת . ממש עבודתך נהדרת. שיהיו ספרים כאלו יותר.לקיצור דרך למקור

  ".לך להמשיך ולהצליח
  

  :ח"רו, ריס'מוסא ג

  .מתומצת וענייני את הוראות חוקי המס בישראל, הספר שקופיות מס מאגד באופן מרוכז"
  .עריכתם ושפת הכתיבה מפשטים את חוקי המס המסובכים, סדר הנושאים

  ".לעוסקים בתחום המיסויהספר יכול לשמש ככלי עבודה עיקרי 
  

  :שלמה שחר

לא , כאשר סיימתי את לימודי בייעוץ מס, חבל שלפני חמש עשרה שנה. המידע מאלף"
לצערי אני רחוק כעת מהנושא ואין לי דחף חזק מספיק לחזור ולייעץ בענייני . הייתם קיימים

  ".כיווןוהמשיכו באותו , חזקו ואימצו. והעניין שלי הוא אינטלקטואלי בלבד, מס
  

  :יועץ מס, אריה מינסברג

  ".תודה רבה על השקופיות והמצגות...ספר השקופיות קראתי פעם אחר פעם"
  

  

  



  :ח שמואל גבע"רו

. הם מהווים עבורי כלי עבודה ראשון במעלה. מסייעים רבות במהלך העבודה... השיקופיות"
  ". יישר כוח

  
  :ח הרצל יעקב"רו

  ".עם פסיקה,השוטפת כיון שמחולק לפי נושאים  הספר עם המצגות מאוד מועיל בעבודה"
  

  
  :ח רוני פרל"רו

זה כלי חשוב  ...היא פשוט מעולה מכול בחינה ובכמה רמות מול מצגות שראיתי - המצגת"
  ".ואולי מוצר הדגל שלך

  

  :ח אילן רחמים"רו

בקלות לאתר את  וניתן, כתוב בשפה בהירה ועניינית הספר, הספר מכיל מידע מקיף וחשוב"
  ".המקור החוקי הנוגע לסוגייה הנבדקת

  

  :יועץ מס –יצחק פייר שטיין 

וספר  בקלות מגיעים לדברים העיקרים של החוק . בהחלט כלי עזר 2011שקופיות מס "
 ".מאוד פרקטי

  

  :מוטי אנקר

ריכוז החומר כשקופיות בצורה פשוטה ומובנת במגוון רחב של , את הספרנהנה מאוד מקרי"
  ".נושאים

  
  :סבטלנה מיש

  ".קצר ולעניין. מעניין ונוח"
  

  :יועץ מס, מאיר גלאוני

  ".מעולה   :במילה אחת, 2011שקופיות   רכשתי את הספר"
  
  :ח שגב דוד סיטי"רו

  ".הספר מעולה"
  

  :ח סיון בריקמן"רו

  ".הן ברורות וקריאות. בעבודה השקופיות מועילות"
  
  :ח ישי פלד"רו

  ".מודה לך על ההשקעה הרבה...שקופיות המס מסייעות לי לעדכון שוטף"
  
  :רחמון רימון-ח  אבו"רו

  ".כשחיפשתי איזשהו נושא בספר זה עזר לי מאוד"
  
  :ח רועי לוי"רו

  ".השקופיות בהחלט מסייעות בעבודה"
  
  :ח מאיר קופר"רו

  ...".אני מאוד נהנה מהעדכונים... השקופיות הינו קל לשימושהספר עם "
  
  :ח ברי סבג"רו

  ".השקופיות מסייעות לנו במהלך העבודה"



  
  :ח משה חסטר"רו

  ! !". אתה עושה עבודה נפלאה.... השיקופיות מועילות מאוד"
  

  :מיכל שמי

 .תבורך –כל הכבוד על היוזמה ... השקופיות מאוד עוזרות"
  

  :יועץ מס, יהודה מילר

  ".נהנה מאוד מכל השירותים שלך, המון תודה רבה... מסייעות לי מאוד" שקופיות"ה"
  
 


