
 

 

 
 

 

   2022 ילויב 3  |  סמה תביטח  |  לארשי 
 

 

 14.2022 םיסמ רזוח
 2022 ילויב 31 דע המדקמ םולשתו חוויד תבוח
 תיצחמב םיריחס ךרע תוריינמ ןוה חוור לשב
 אולמ וניגב הכונ אלש 2022 תנש לש הנושארה
  רוקמב סמה

 

 

 ,םלוכל םולש
 

 ףיעס יפל יתנש חוד תשגהב בייחש רכומ יבגל עבוק ,הדוקפל )ג2()ד(91 ףיעס
 ךרע תוריינב תוינוה תואקסע ןיגב תומדקמ םולשתו חוויד תבוח ,הדוקפל 131

 רצונ םושינל םהב םירקמ םתואב ,)ל"וחב וא לארשיב( הסרובב רחסמל םימושרה



 

 

 הכונ וא ללכ הכונ אל( רוקמב סמה אולמ הכונ אל ךא ךרע ריינ תריכמ תעב ןוה חוור
  .)יקלח ןפואב
 

 31-ו ילויב 31 םיכיראתל העבקנ איהו תיתנש וד הניה המדקמה םולשתו חווידה תבוח
 שדוחל ומדקש םישדוחה תששב ךרע תוריינ לש הריכמ ןיגב סמ תנש לכ לש ראוניב
 .חווידה םוי לח ובש

 
 ןוה יחוור לע 2022 תנש לש ןושארה יתנש יצחה חווידה תא שיגהל שי ,ךכיפל
 31-ה םוימ רחואי אל ,2022 ינוי -ראוני םישדוחה רובע םיריחס ךרע תוריינ תריכממ
 .2022 ילויב
 
 חווידה תשגה ןפוא היהי )2006 ילויב 2 םוימ העדוה( םיסמה תושר תויחנהל םאתהב
 :ןמקלדכ ןוהה ידספה זוזיקו

 קר סחייתי אוהו )הייבגה תקלחמ( המושה דיקפל העדוה תועצמאב השעיי חווידה
 .ךרעה תוריינ תריכמ תעב רוקמב סמה אולמ הכונ אל םהב םירקמ םתואל
 

 :ןמקלדכ םניה העדוהה בתכמב לולכל שי םתוא םינותנה

 ;)םכסמ דחא םוכס( 1.1–30.6 הפוקתב ועצובש תוריכמה לכמ תורומתה ךס )1(

 ;)םכסמ דחא םוכס( 1.1–30.6 הפוקתב ורכמנש ךרעה תוריינמ םיחוורה לכ ךס )2(

 ;)םכסמ דחא םוכס( 1.1–30.6 הפוקתב ורכמנש ךרעה-תוריינמ םידספהה לכ ךס )3(

 ירועיש יפל ןיוממ )םיחוורהמ םידספהה זוזיק רחאל( וטנ דספהה וא חוורה ךס )4(
  ;םייטנבלרה סמה

 .םירומאה םינותנהמ הלוע איהש יפכ םולשתל המדקמה םוכס )5(

 
 וטרופש םינותנל םאתהב המדקמ םלושת ,המושה דיקפל העדוהה תשגהל ליבקמב
 .ךכ ךרוצל דחוימ רבוש תועצמאב םלשל שי םולשתה תא .ליעל
 
 םרטש ןוה ידספה קר זזקל ןתינ םיבושיחה תרגסמב ,םיסמה תושר תויחנה יפ לע
 ונייהד( העדוהה תסחייתמ הילא חווידה תפוקת םות דע םירחא םיחוורמ וזזוק
 םידספה זזקל ןתינ אל ,תויחנהה יפל ,ןכ ומכ .)30/6/2022 דע ושמומש םידספה
 םיחוורמ םידספה לש ףטוש זוזיק עצובמ ובש רחא ךרע תוריינ ןובשחב ךרע תוריינמ
 המוש דיקפ רושיא ןתינ םא אלא ,)לארשיב קנב ןובשח :לשמל( רוקמב סמ יוכינ יכרוצל
 ונממ ןובשחב םג המדקמ םולשתו דספה /חוור לע חווידב הנתוי רומאכ רושיא .ךכל
 .םדוקה חווידה תרגסמב זזוק רבכש דספה ותוא זוזיק אלל ,וזזוקש םידספהה ועבנ
 
 דיקפ ענכושי םהב םירקמ םתואבש ,םיסמה תושר העידוה ,24/7/06 םוימ הרהבהב
 תוארוהו )ד(91 ףיעס תוארוה לשב "המדקמב בויח לפכ" רצוויהל יושע יכ המושה
 ףיעסב ותוכמס חוכמ המדקמה םוכס תא ןיטקהל אוה יאשר ,הדוקפל 175 ףיעס

 תעדוה ףוריצב המושה דיקפל תונפל םושינה לע רומאה הרקמב .הדוקפל )ה2()ד(91
 חקלנש( סיסבה תנשב סמה יכ ותעד תא וחיניש םינותנ ףוריצבו תיתנש יצחה חווידה
 ךרע תוריינמ םיחוור לשב תיתוהמ סמ תובח ללוכ )תופטושה תומדקמה בושיח ךרוצל
 .הסרובב םירחסנ

 
 םיריחס ךרע תוריינ תריכממ תוינוה תואקסע יבגל הלח הארוהה ,םכבל תמושתל
 םתריכממ הסנכההש םיריחס ךרע תוריינ תריכמ לע הלח אל הארוהה .הסרובב
 .תיתוריפ הסנכהכ תבשחנ
 



 

 

 :םיפסונ םיטרפו עדימל
 ,Deloitte ,סמה תביטח ,תיעוצקמה הקלחמה להנמ ,רוטקריד ,יאבג ינד ד"ועו ח"ור
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 בסהל אלא רזוחה 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

 .תורומש תויוכזה לכ ©
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