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 ךרע תוריינ תושר
 םיעוריא חוד ףוריצ 103-37 תיטפשמ הדמע ןוכדע
 העצה יכמסמל המכסה יבתכו

 

 

 ,ן.םלוכל םולש
 

 תועצה ,ףדמ תועצה ,םיפיקשתל ףרצל םיחוודמ םידיגאת םישרדנ ,2014 תנשמ לחה
 תוחוד םיללכנ םהב )"העצה יכמסמ" – ןלהל( הטילש לעב םע הקסע תוחודו תויטרפ
 )תונקתב םתרדגהכ( םייתוהמה םיעוריאה לכ ותרגסמב "םיעוריא חוד" ,םייפסכ
 יפל ,ינועבר וא יתנש( ןורחאה יפסכה חודה לע ירוקמה המיתחה דעוממ ושחרתהש
 המיתח ףלח תאזו ,העצהה ךמסמ תשגה דעומ דעו העצהה ךמסמב ללכנה )ןיינעה
 םייפסכה תוחודה ,רומאה חווידה לדומל םאתהב .םייפסכה תוחודה לע שדחמ
 – ןלהל( םיעוריא חוד העצהה ךמסמל ףרוצמ םמע דחיו רוקמב ומתחנש יפכ םיפרוצמ
 .)"םיעוריאה חוד לדומ"



 

 

 
 לולכל חוודמה דיגאתה שרדנ ,העצה ךמסמ םוסרפ תעב ,תונקתה תוארוהל םאתהב
 תוחודה לע ותעד תווח תא לולכל רקבמה ןובשחה האור לש ותמכסה תא ותרגסמב
 חוד לדומל םאתהב .)"המכסה בתכמ" – ןלהל( העצהה ךמסמל םיפרוצמה םייפסכה
 ןובשחה האור םעטמ המכסה בתכמ תועצמאב השענ המכסהה ןתמ ,םיעוריאה
 בל תמושת תיינפה 'המכסהה בתכמ'ב לולכל שי ךרוצה תדימב רשאכ ,רקבמה
 האור לע םילבוקמ תרוקיב ינקתל םאתהב רשאו םיעוריאה חודב וטרופש םיעוריאל
 .רומאכ הינפה םניגב לולכל רקבמה ןובשחה
 
 יבתכו םיעוריא חוד ףוריצ" 103-37 תיטפשמ הדמעל ןוכדע םסרופ 2022 ילויב 6 םויב
 חוד לדומ םושיי ןפואל םיעגונה םיניינע ינש ורהבוה ותרגסמב "העצה יכמסמל המכסה
 :םיעוריאה
 

 :ףדמ תעצה חודל המכסה בתכמ ףוריצ ןיינעל .א
 ללכו ףדמ תעצה חוד תפלוחה הפוקתה ךלהמב םסרפ דיגאת םא יכ רהבוה
 ירה ,ןיד יפ לע ףדמ תעצה התואב וללכנש םייפסכה תוחודל הללכהל המכסה
 תוחודל סחיב קר שרדית ,בקועה ףדמה תעצה חודב הללכהל המכסהש
 .םדוקה ףדמה תעצה חוד רחאל ומסרופש םייפסכה
 

 :)IPO( רוביצל ךרע תוריינ לש הנושארל העצה ףיקשתב םייפסכ תוחוד ןיינעל .ב
-ת( רתיהה תשקבל ףרצל שרדנ דיגאתה ,ףיקשת םסרפל שקבמ דיגאת רשאכ

 .רקבמה ןובשחה האור לש המכסה בתכמו םיעוריא חוד )001
 ףיקשתה תטויטל וא ףיקשתל ףרצל שרדנ דיגאתה יכ רהבוה ןוכדעה תרגסמב
 תוחודה רושיאש לככ .םיינכדע המכסה בתכמו םיעוריא חוד ,רוביצל םימסרופמש
 אל ףיקשתה םוסרפל רתיהה תלבק דעומל ךומסב השענ םינקותמה םייפסכה
 ףרצל שרדיי ןיידע רקבמה ןובשחה האור יכ רהבוה ,תאז םע .םיעוריא חוד שרדנ
 .ףיקשתה םוסרפ דעומל םותחה המכסה בתכמ

 
 ןאכ וצחל – ךרע תוריינ תושר רתאב תנכדועמה הדמעה תאירקל
 

 ,הכרבב
 
 ,ןאיביבט איג ח"ור
 Deloitte ,תיעוצקמה הקלחמה שאר ,ףתוש
 
 
 :םיפסונ םיטרפו עדימל
 6085562-03 :'לט ,Deloitte ,תיעוצקמה הקלחמב רוטקריד ,ץראוז ןועמש ח"ור
 03-6085461 :'לט ,Deloitte תיעוצקמה הקלחמב הריכב תלהנמ ,חבש תרקי ח"ור
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