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 , .ן שלום לכולם
 

החולפת, פורסמו עדכונים מקצועיים, הן בתחום התקינה   2022במהלך שנת 
והן בבחינת   )Israeli GAAP(  הן בתחום התקינה הישראלית) IFRS(  הבינלאומית

הגילוי הנדרש על ידי חוק ניירות ערך והתקנות מכוחו, עמדות סגל ופרסומים שונים  
 .של רשות ניירות ערך 

 
אשר עשויים להשפיע    .ןלנכון להביא לידיעתכםפרסום זה מרכז את הנושאים שמצאנו 

בהתאם לתקינה הבינלאומית, התקינה הישראלית   2022על הדיווח הכספי לשנת 
ותקנות ניירות ערך, וכן מסביר בקצרה את מהותו של כל נושא, תוך מתן אפשרות  

 .להעמקת הקריאה על ידי הפנייה לקישורים המצורפים
 

 . .ן כלי יעיל שיסייע בעבודתכם יהווהאנו מאמינים כי פרסום זה 
 
 

 כאן  צולח  – פרסום המלא לקריאת ה
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