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 8.2022 םיצירמת רזוח
 -לארשיב םירז תורדסו םיטרס תקפהל םיקנעמ
 15/08/2022 דע תושקב תשגה

 

 

 ,ן.םלוכל םולש
 

 היישעתה חותיפלו תועקשהל תושרה תועצמאב ,היישעתהו הלכלכה דרשמ
 םיטרס תוקפה דודיעל השדח םיקנעמ תינכת לע העדוה הנורחאל םסרפ ,הלכלכהו
 וניה תיחכונה תינכתב ביצקתה .)4.52 ל"כנמ תארוה( לארשי תנידמב םירז תורדסו

  .₪ ןוילימ 20
 



 

 

 וידוא םינכת רוציי אוה םקוסיע רקיע רשא ץראה יבחר לכמ םידיגאת םה דעיה להק
 ורשקתהש םיילטיגידה הידמה ימוחת וא תורדס תקפה וא םיטרס תקפה ,םיילאוזיו

  .הרז הקפה דיגאת םע הרדסה וא טרסה תקפהל םכסהב
 

 ₪ ןוילימ 5 -כ דע לש קנעמל יאכז תויהל יושע הרשוא ותשקבש עויסה שקבמ
 .הקפהה לש תואצוהה םוכסב תולתכ
 
 

  .אלמה רזוחב םיטרופמ תינכותה תרגסמב תושקב תשגהל םיירקיעה ףסה יאנת
 
   .13:00 העשב ,2022 טסוגואב 15 םויל דע שיגהל ןתינ זרכמ תטישב תושקב
 
 ןאכ וצחל – אלמה רזוחב הייפצל
 
 ןאכ וצחל – .524 ל"כנמ תוארוהל

 
 :םיפסונ םיטרפו עדימל
 .073-3994157 :'לט , Deloitte,סמה תביטח ,םיצירמתה תצובק להנמ ,ףתוש ,ליג בדנ ח"ור
 .03-6085278 :'לט , Deloitte,סמה תביטח ,םיצירמת תקלחמ ,ולש ביבא ח"ור
 .073-3994301 :'לט Deloitte ,סמה תביטח ,םיצירמת תקלחמ ,רקורד ןתנ ןלכלכ
 
 
 תרטמ ןיא ןכש ,המיאתמ תיעוצקמ הצע לבקל ילבמ והשלכ שומיש וב תושעל וא/ו הז רזוח ןכות לע ךמתסהל ןיא
 .וב רומאל ךבל תמושת תא בסהל אלא רזוחה

 .תורומש תויוכזה לכ ©
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