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יללכ– םיאשונ
 ?השירפ יהמ1.

.תטלחומ השירפ .א
   תיקלח השירפ .ב

םישרופ יגוס  .2
ליגר שרופ .א
5 'סמ תיפוקש– הטילש לעב– סחוימ שרופ .ב
בורק– דחוימ שרופ .ג

?השירפ קנעמכ לבקל רתומ המ– השירפ קנעמ תרדגה .3



הטילש ילעב– םיאשונ
הטילש ילעב

5'סמ תיפוקשב הרדגה– ?בורק  והימ ? הטילש לעב והימ1.

 )9(32 ףיעס– הטילש לעבל תוומ/השירפ קנעמ םולשת ןיגב ורתוי אלש םייוכינ2.
6 'סמ תיפוקש– הדוקפל

 לעבל ןולאש– הטילש לעבל קיסעמ דבוע יסחי קותינ ורשאי אל םירקמ וליאב3.
7 'סמ תיפוקשב– ותולעבב הרבחב ותדובעמ שרפש הטילש

 הבוג המ( הטילש ילעבל הלבגמ–161 ספוטב םשריש השירפה קנעמ םוכס הבוג4.
)םייוציפל תיזכרמ הפוקמ םייוציפב רבודמ רשאכ הלבגמה

.הטילש ילעבל םייוציפ קתוו בוח תמלשה5.

.הטילש ילעבל הבצקו םייוציפ תויוכז ףצר6.

 הבוג בושיח ,םינחבמ- היסנפה תלבקל םיאנת( הטילש ילעבל תיביצקת היסנפ7.
 )?םיראש תייסנפ לבקל ןתינ םאה ,הרבחל האצוהה תרכה ,היסנפה
8 'סמ תיפוקש–



םייוציפל תיזכרמ הפוק- םיאשונ
?םייוציפל תיזכרמ הפוק יהמ1.
? םייוציפל תיזכרמ הפוקמ םייוציפה תכישמל הרודצורפה המ2.
9 'סמ תיפוקשב–417 ספוט3.
 םייוציפהש הבשחמ ךותמ םייוציפל תיזכרמ הפוק ולהתיהו הרבח םיקהש יאמצע4.

? םויה תושעל ןתינ המ ,רתוי רחואמ בלשב ריכשכ ותוא ושמשי
?דבלב ףדועה תכישמל תוישיא תופוקל תיזכרמ הפוק קרפל ןוכנ יתמ5.
? רוקמב תוכנל שרדנ יתמ6.
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הטילש ילעב– )9(32 ףיעס
– לשב םייוכינ ורתוי אל םדא לש תבייחה ותסנכה רוריבב-)1()א()9(32 ףיעס

 םתטילשב איהש הרבח המלישש )א7(9 ףיעס יפל סממ םירוטפה תוומ בקע וא השירפ בקע קנעמ ימוכס םולשת
 לשב ,ומוקמב רחאל וא הב רבח אוהש הטילש לעבל ,76 ףיעסב התועמשמכ ,םדא ינב השימחמ רתוי אל לש
;1975 תנש דע הדובע תונש

:הלאמ תחאבובורק םע דחיב וא ודבל ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,קיזחמש ימ- "הטילש לעב"

;העבצהה-חוכמ תוחפל10%-ב וא אצוהש תוינמה ןוהמ תוחפל10%-ב)א(

;םשכרל תוכזב וא העבצהה-חוכמ תוחפל10%-ב וא אצוהש תוינמה ןוהמ תוחפל10%-ב קיזחהל תוכזב)ב(
;םיחוורהמ תוחפל10% לבקל תוכזב)ג(

;להנמ תונמל תוכזב)ד(

;)ד(76 ףיעסב ותועמשמכ- "ובורק"

 )ד(76 ףיעס

;הלאמ דחא לכ לש וגוז-ןבו ,גוזה-ןב יאצאצו אצאצ ,הרוה ירוה ,הרוה ,תוחא ,חא ,גוז-ןב- הזןינעל ,"בורק"

הרזח



– לשב םייוכינ ורתוי אל םדא לש תבייחה ותסנכה רוריבב-32 ףיעס

)א()9(32

 איהש הרבח המלישש )א7(9 ףיעס יפל סממ םירוטפה תוומ בקע וא השירפ בקע קנעמ ימוכס םולשת)1(
 רחאל וא הב רבח אוהש הטילש לעבל ,76 ףיעסב התועמשמכ ,םדא ינב השימחמ רתוי אל לש םתטילשב
;1975 תנש דע הדובע תונש לשב ,ומוקמב

 הרבח המלישש ,למג תופוק לע חוקיפה קוחב ותרדגהכ םייוציפה ביכרמ דעב ,הבצקל למג תפוקל םימולשת )2(
 תומלתשה ןרקל םימולשתו ,םישדח םילקש12,420 לע הלועה םוכסב ,רבח לשב )1( הנשמ תקספב רומאכ
;רבחה לש תעבוקה ותרוכשממ4.5% לע הלועה םוכסב

הרזח

הטילש ילעב– )9(32 ףיעס



 הרבחהמ השירפב הטילש לעבל ןולאש
ותולעבבש

ןלהלש ןולאשה לע תונעלבייוחמ הסנכה סמל161 ספוט שיגהש הטילש לעב

7הרזח

 פרישה של בעלי שליטה מעבודתם בחברה שבבעלותם

 

 נא להמציא מכתב הצהרה מהפורש המפרט את הנקודות הבאות:

 באיזו חברה משמש בעל שליטה? .1

 מהו שיעור ההחזקה במניות החברה? .2

 מה היה תפקידו בחברה? .3

 מי ימלא את תפקידו בעת עזיבתו את החברה? .4

 מדוע הוא פורש מהחברה (מחמת גיל, הפסדים, העברת / מכירת מניות וכו')? .5

 כיצד מתבטאת הפרישה שלו מהחברה? .6

  נא לצרף חוזה מכירה.–האם מכר את מניותיו? אם כן  .7

 האם סגר את החברה? נא לצרף אסמכתאות. .8

  –האם החברה ממשיכה להתקיים? אם כן  .9

נא לפרט במכתב מסודר מי מנהל את החברה, לצרף חוזה העסקה של המנהל  •

 החדש, לצרף תלושי שכר של המנהל החדש וכל מסמך רלוונטי אחר.

 מי מקבל את ההחלטות המהותיות הניהוליות בחברה לאחר פרישת בעל השליטה? •

 האם נותקו יחסי עובד מעביד? •



– לשב םייוכינ ורתוי אל םדא לש תבייחה ותסנכה רוריבב-32 ףיעס

)א()9(32

 איהש הרבח המלישש )א7(9 ףיעס יפל סממ םירוטפה תוומ בקע וא השירפ בקע קנעמ ימוכס םולשת)1(
 רחאל וא הב רבח אוהש הטילש לעבל ,76 ףיעסב התועמשמכ ,םדא ינב השימחמ רתוי אל לש םתטילשב
;1975 תנש דע הדובע תונש לשב ,ומוקמב

 הרבח המלישש ,למג תופוק לע חוקיפה קוחב ותרדגהכ םייוציפה ביכרמ דעב ,הבצקל למג תפוקל םימולשת )2(
 תומלתשה ןרקל םימולשתו ,םישדח םילקש12,420 לע הלועה םוכסב ,רבח לשב )1( הנשמ תקספב רומאכ
;רבחה לש תעבוקה ותרוכשממ4.5% לע הלועה םוכסב

 הטילש לעבו הרבחב דבוע היהש ימל )1( הנשמ תקספב רומאכ הרבח המלישש הבצק)3(
 לכ לשב1.5%-ב תלפכומו ותדובע תפוקתב תעצוממה ותרוכשמ לע הלועה ,ובורקל וא הב
 רומאכ הדובעמ דבועה לש ותסנכה לכ ךס– "תעצוממ תרוכשמ" ,וז הקספב ;הדובע תנש
;הרבחב הדובע תונשב קלוחמ אוהשכ ,הרבחב ותדובע תונש לכ ךלהמב )2(2 ףיעסב

הרזח

הטילש ילעב– )9(32 ףיעס



– םייוציפל תיזכרמ הפוק
417 ספוט
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– םייוציפל תיזכרמ הפוק
417 ספוט
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– םייוציפל תיזכרמ הפוק
417 ספוט
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– םייוציפל תיזכרמ הפוק
417 ספוט
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– םייוציפל תיזכרמ הפוק
417 ספוט
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– םייוציפל תיזכרמ הפוק
417 ספוט

14 הרזח


