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 מבוא .0

תקנותמסרכושוקרןפיצויים)תשלוםאתהכנסתועדתהכספיםשלאישרה2012במאי15ביום 1.1
)נזקמלחמהונזקעקיף()הוראתשעה(,התש "(.תקנות הוראת השעה)להלן:"2012-ב"עפיצויים(

-לבין ה 00.3.2102-המטרתהתקנותלקבועאתאופןהפיצויבגיןנזקעקיףשנגרםבתקופהשבין
 05.3.2102 "(הזכאיאזור ה)להלן:"בדרוםהארץטחונייהב"(בשלהמצבתקופת הפיצוי" -)להלן

 'להוראתביצועזו(.בנספחכוהשלישיתלתקנותהוראתהשעה)מצ"בהכמפורטבתוספתהשניי

ניזוק" 1.2 חברבניאדםהינוניזוק,לפיתקנותהוראתהשעה-" כוחלרבותחבעלעסק)יחידאו ב'
זכאי ומלכ"ר קיבוץ אדם, בסעיף התעשיי(2.4כמוגדר המסחרהבענפי , החקלאות, השירותים,

 .יבשלהמצבהביטחוננעדרהיחידבעלהעסק)להלן:"עובד"(אוובדשלושע,והתיירות

שבושוההילדו,תחשבאךורקבמקריםבהםמוסדהלימודיםיעובדבשלהמצבהביטחונתהיעדרו
באזור,/רשותמקומיתשרותההתגוננותהאזרחיתבהוראתנסגרבומועסקהעובד,שאו,שלהעובד

 .הזכאי

שנגרםלועפ"יהחוקוהתקנותשהותקנועלפיובגיןנזקעקיףלהגישתביעהניזוקכאמוריהאזכאי
 כמפורטבהוראתביצועזו.והכל

בהתאםלמסלולוהינומצבהבטחוני,עקבהתהיעדרובשללניזוקכאמור,נזקשנגרם–"נזק עקיף"
הפיצוי כיהואעומדבתנאיםלהנחתדעתושלהמנהללאחרשהוכח,בהוראתביצועזושיפורט,

שנקבעובו.

:)להלן7116-3מס')מצ"בכנספחא'(טופסתביעהלקבלתפיצויכמפורטבהוראהזותוגשעלגבי 1.3
בכלאחדממשרדימסהכנסה)רשימהכןו,ותבשדרמסרכושבמוקדניתןלקבלאותו,"(הטופס"

 .(www.mof.gov.il/taxes)האינטרנטמאתרולהורידאו,(להלן6בסעיףמופיעהמלאה

המועדהאחרוןלהגשתתביעות,מיוםפרסוםהתקנות.הגשתתביעותתתאפשרהחל:מועדי הגשה 1.4
חודשיםמתאריךפרסומןשלהתקנות.שלושהתוםבהנו

ודרךנועדהוראתביצועזוהמידעהמובאב 1.5 אתאופן להבהיראתהוראותתקנותהוראתהשעה,
סייעלניזוקלמלאאתטופסלו,הגשתהתביעה,הליךבדיקתהתביעה,תנאיהזכאותלהגשתתביעה

התביעההמצ"ב.

 

 המסלול תיאור .2

כולהאו,שנעדרומהעבודהבתקופתהפיצויכןבעלעסקעצמאיוששילםשכרעבודהלעובדיומעביד
.יהיהרשאילהגישתביעהבהוראתביצועזו,המפורטיםהתנאיםבהתקייםחלקה,

יהאזכאילהגיש לעובדיו, שכרששילם  בהתאםלתקנותהוראתהשעהרקמעבידיובהרבזאתכי
תביעה.

 אופן חישוב הפיצוי .2.1

התיירותוהחקלאות,השירותים,המסחר,םלניזוקבענפיהתעשייהסכוםהפיצויהעקיףשישול .2.1.1

 כדלקמן:יחושב

כשהוא,ליוםעבודהמלאש"ח281-בסךיהאסכוםהפיצוילכלעובדשבגינונתבעהפיצוי, (1
בתקופתהפיצוי;עובדהמוכפלבסךימיההיעדרותשל

http://www.mof.gov.il/taxes
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יהאסךהפיצויעהפיצוי,(לכלאחדמהעובדיםשבגינםנתב1שחושבובסעיף)סךהסכומים (2
 ;הכולל

למעט כמפורטלהלן,ימיםבהםנעדרהעובדמעבודתואצלניזוק-"ימי היעדרותלענייןזה," .2.1.2
,מילואים או בשבת ובחג וביום שישיחופשת לידה, ימים שנעדר בשל מחלה, תאונה, חופשה, 

 "(ימי ההיעדרות"-)להלן.מלבדמישמועסקבאופןרגילבימיםאלה

 חשב:יתהמזכה בפיצויעובדיםתהיעדרו .2.1.3

נעדרמעבודתואצלניזוקאויוםשבועובדעצמאינעדרמעסקואועיסוקועובדיוםשבו
ידו במשלח הוראת האזרחיתלפי ההתגוננות מקומיתשרות על/רשות השגחה לצורך ,

 ילדו.

 טבריםאלה:בלבדשבתקופתהיעדרותושלהעובדמתקיימיםלגביושניתנאיםמצו

והואנסגרהזכאינמצאמוסדהחינוךביישובהנכללבאזורבתקופתהפיצוי (1
 ./רשותמקומיתשרותההתגוננותהאזרחיתבשלהוראות

 מתקייםלגביהעובדאחדמהתנאיםהבאים,והואהצהירעלכךבכתב: (2

 .א נמצא הילד או בבמשמורתו של הבלעדית ההורהחזקתו

 היחידשלהילד;הואהורשאוהעצמאי/העובד

עצמאי,ולאנעדרמעבודתו,מעסקואו/זוגושלהעובדהואעובדבן .ב
 ואם הילד, על השגחה לצורך ידו, במשלח אינומעיסוקו הזוג בן

נבצרממנולהשגיחעצמאי,הוכחלהנחתדעתושלהמנהלכי/עובד
עלהילד.

 לעילהוראות סגירהמפורטות עקב מהעבודה היעדרות אולעניין לומד שבו החינוך מוסד ת

בעת זוגו, בן של או העובד של העבודה במקום היתה אם יחולו לא העובד, של ילדו שוהה
היעדרותהעובדכאמורבפסקהזו,מסגרתנאותהלהשגחהעלהילד.

(,אםהורהוהטבעיאוב)בסעיףקטןלאיחולועלעובדשהשגיחעלילד,כאמוראלההוראות
יוםהיעדרות,לצורךהשגחהעלאותוילד.אותולד,לפיהעניין,קיבלפיצויבשלהמאמץשלהי

 הגדרות זה לעניין חינוך" "מוסד "ילד", יחיד", עובדים–"הורה על הגנה בחוק כהגדרתם
.2006–תשס"והבשעתחירום,

 .2.1.4 בסעיף האמור אף נתהיעדרו2.1.3על העובד יוםשבו גם תחשב עדרעובדיםהמזכהבפיצוי
מעבודתובשלסגירתמוסדהחינוךשבוהואמועסק,ובתנאישמוסדהחינוךנמצאבאזורהזכאי

 /רשותמקומית.שרותההתגוננותהאזרחיתונסגרבהוראת

ישולםחלקיחסי .2.1.5 ,בהתאםמהפיצויהמחושבלאותויוםלאעבדהעובדבחלקמיוםהעבודה,

 .לאתפחתמשעהאחתברציפותבודהותמהעובלבדשההיעדרהוראתהשעה,לתקנות
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 הפיצוי נוסחת .2.2

 :)משמאללימין(הינהעובדהפיצויבגיןחישובנוסחת

 

 

 

 

יודגש כי בחישוב "מספר ימי ההיעדרות של העובד" יחושב רק  החלק היחסי מיום העבודה בו 
  .משעהרות זו איננה פחותה שהיעד ובלבד, נעדר העובד

 

 חישוב הפיצוי לניזוק שהוא קיבוץ .2.3

 בגין יפוצה לניזוק)שאינם חברי קיבוץ(עובדיו השכיריםקיבוץ שנקבעו להוראות בהתאם

 .(ראהלעילחקלאותותיירות),שירותים,מסחר,שמעסיקעובדיםבענפיתעשייה

שהואמוכפלכ,עבודהליום₪ 281 שלבסכום,יפוצההקיבוץגםבגיןעבודתחבריהקיבוץ,בנוסף

טחוני.יבשלהמצבהבבקיבוץםממקוםעבודתושנעדר,קיבוץהיבסךימיההיעדרותשלחבר

יודגש כי הפיצוי בגין השכר ששולם יינתן אך ורק לחברי קיבוץ העוסקים בענפי הקיבוץ  
 בלבד.היצרניים 

 

 מלכ"ר זכאי .2.4

התנאיםהבאיםשנישמתקיימיםלגביו(לפקודה2)9בסעיףומוסדציבוריכמשמעותניזוקשהינו
 "(:מלכ"ר זכאי"-)להלן

 (1 המס בשנת מהכנסתו לפחות 2010שליש סעיף לפי השנתי בדוח שדווחה 131כפי

 לא לפקודה, הגיעה סעיף לפי 3מתמיכה התשמ"ה התקציב, יסודות לחוק ,1985–א
 מתמיכהמרשותמקומיתאומתרומות.

חהבדו,כפישדווח2010שלהמוסדהציבוריבשנתהמס(50%-)למעלהמסתועיקרהכנ (2
 סעיף לפי 131השנתי קטן בסעיף כמפורט ותרומות מתמיכות שלא לעיל,1לפקודה,

 או שירותים ממכירת אומוצריםהייתה השירות ממתן מתקבלת בשלהם שהתמורה ,
 ועלמדיחודשבחודשו.הספקתהמוצרבפ

ל (3 יחושב ההפיצוי פי המס בשנת הכנסתו סכום מחלוקת המתקבל כפי2010שיעור ,
לפקודה,שלאמתמיכותותרומות,בסכוםהכנסתו131שדווחהבדוחשהגישלפיסעיף

כוללתמיכותותרומות,כשהואמוכפלבשוויהנזקששילםבעדיוםהיעדרות האמורה,
 .שלהעובדבשלהמצבהביטחוני





הפיצוי

העקיף

ניזוקל
= 

מספרימי

ההיעדרות

שלהעובד
X 280 
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 עהוהטיפול בתבי אופן ההגשה .3

.לאחרבדיקתהתביעהובמידהדיקתתקינותוזכאותלהגשתהוגשתוזןלמערכתותעבורבתתביעהש .3.1
והניזוקאינונכללהתביעההוגשהבאופןתקיןומלאוצורפולהכלהמסמכיםהנדרשיםשנמצאכי

ךותועברלאישור.יובהרכיהמנהלאומישהוסמהתביעהתיבדק,להלןפורטויברשימתהחריגיםש
 נדרשלבדיקתהתביעה.שלדעתועלידורשאילדרושכלנתוןאומסמך

 יצורפוהמסמכיםהבאים:לתביעה .3.2

 כנדרש.וחתוםממולא 'להוראתביצועזו,אהמצורףכנספח7116-3מס'טופסתביעה 

  מהמחאה מבוטלת הניזוקמקורית של שמו על בנק שיועברחשבון הניזוק מבקש אליו ,
 .הפיצוי

 אשררו"ח,עו"ד,יועץמס(כגוןאדםאחרשאינוהניזוק)באמצעותתביעהמוגשתהשבמידה
 כמייצג רשום אינו המסים,הניזוק רשות יבמרשמי לצרף הנוסחייש לפי חתום, כוח פוי

 המופיעבאתרהאינטרנטשלרשותהמסים.

 "ב.הרצג'בנספחשמםבצירוףחתימתםלידשנעדרועובדיםזתשלהרשימהמרכ 

  לטופסהתביעה יצרף פיצוי לקבלת כוחהאדםהמגישבקשה רשימת7116-3-קבלן את ,
 עובדיו.מועסקיםהמעסיקיםבפועל)בצירוףמס'תיקיהםבמסהכנסה(בהם

 כשהואמאושרוחתוםע"ירו"ח.2010מלכ"רזכאייצרףלתביעתודוחשנתילשנת

 דרובשלהמצבהביטחוניבגינםנתבעשנע,תצהיריהיעדרותחתומיםשלכלאחדמהעובדים
 להוראתביצועזו.'דהפיצוי,עלפיהנוסחשבנספח

 (אחרוןכפישהוגשלרשותהמסים,בגיןתקופתהפיצוי.102צילוםדוחניכויים)טופס 



 א יוכלו להגיש תביעה:הבאים להניזוקים  .3.3

 ותגוףהנתמךו/אוהמתוקצבע"יהמדינהו/אוחברותממשלתיהמדינה,; 

 (לפקודה;2)9שהואמוסדציבורי,כמשמעותובסעיף ניזוק 

 ;ניזוקשהואמלכ"רשאינומלכ"רזכאי 

 ;קופתחולים 

 לחוקיסודותהתקציב;21תאגידבריאותכהגדרתובסעיף 

 ;ניזוקשהואמוסדלהשכלהגבוהה 

 ושלהמנהל,אלאאםהוכיחלהנחתדעתניזוקשעסקולאהיהפעיללפניתחילתתקופתהפיצוי
היהפעיל אחדשעסקו ניזוקשמתקייםלגביו לאהיהפעיל, כניזוקשעסקו יראו זה, לעניין ;

 מאלה:

 (1 שנייםלאהגיש שהדוחותמארבעהיותראו בהגשתםלמע"מ,ההאחרונים חייב יה

 .2012למרץבגיןתקופהשקדמה

 דיווחעלסגירתעסקולרשותהמסיםלפניתחילתתקופתהפיצוי. (2

ינתןלניזוקהאפשרותלהגישתביעהובלבדובהרבזאתכילאחרהגשתדוחותכדין,כאמור,תי
 שתוגשבמועד.
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 אופן תשלום הפיצויים .4

 תשלום על פי תביעה  .4.1

.כנדרש.לאחרהגשתתביעהאךורקכאמורבהוראתביצועזולניזוקישולםהפיצוי

 מילוי טופס התביעה .4.2

:יצוי,ישלהקפידלמלאאחרההוראותהבאותבהגשתטופסהתביעהבגיןתקופתהפ

  כלמילוי בצירוף כנדרש, הנספחים ומילוי התביעה בטופס הרלוונטיים כלהשדות
המסמכיםהנדרשיםלאימותהנזק.

 בטופסהתביעהבהתאםלרשוםחשבוןהבנקשלהניזוקמהמחאהמקוריתמבוטלת. 

וכי  לעילור ש כשהוא ממולא בהתאם לאמתביעה תטופל אך ורק אם  טופס התביעה הוגיודגש כי 
 .צורפו אליו כל המסמכים הנדרשים

 העברת התשלום .4.3

 פיצוי תשלום העקיףבשל מהנזק ניכוי בגין ההפחתות במקור)לאחר הבנק,(ס לחשבון יועבר
אינהיודגשכירשותהמסים.ועלפיההמחאההבנקאיתשצורפהלתביעהבטופסהתביעההמצוין

תשלוםשביצעהלחשבוןבנקהרשוםעלשמושלהניזוקלנזקשיגרםבגיןהשהיאאחראיתבכלצור

.בטופסהתביעהשצויןכפי

 תיקון החלטת המנהל - תשלום יתר של פיצויים .4.4

צוייםשהואזכאילהםעלפיבסכוםהעולהעלסכוםהפיי,במידהושולמולניזוקפיצויים,יובהרכ
 אלה, תקנהתקנות לפי המנהל, 9רשאי )נזקלתקנות פיצויים( )תשלום פיצויים וקרן רכוש מס

 התשל"ג במקרהזה1973-מלחמהונזקעקיף(, החלטתו. לתקן , יום90יוחזרסכוםהיתרתוך
מיוםששולם,בתוספתהפרשיהצמדהוריביתעלסכוםהיתר,מיוםשנמסרהלניזוקדרישהלהחזר

סכוםהיתרועדליוםההחזר.

יופעלואמצעיהאכיפהמיסים)גביה(.השניתןביתריחולוהוראותפקודתעלסכוםהפיצוי עלכן
אוחלקוביתרכולוהפיצויסכוםלפיפקודתהמסים)גביה(כנגדניזוקשלאייענהלדרישהלהחזרת

כפישנדרש.

 מסירת מידע והצהרות .4.5

המשולם והפיצוי היעדרומאחר בגין הצהרות על מתנסמך על הנשענת מגישעובדים הימנות
כיאחדמןהדיווחיםעליהםהצהיראינומצאייעובדו/אובעלעסקאשרייובהר:כךהתביעה.לפיכ

עללהידחותעלולהתביעתוהיותוחשוףלהוראותהדיןהפליליותואםאתהדיווחיםבפועל,מעברל
הסף.
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 וניכוי מס במקור  מס ערך מוסף ,מס הכנסה .5

 .5.1 מהווה המשולם הפיצוי עלהכנסה במס בדוחפי-החייבת ידווח והוא הכנסה מס השנתיפקודת
 .המתייחסלשנתקבלתהפיצוי

לנישום הסבור שהוא זכאי  .21%בשיעור של מסכום הפיצוי לו זכאי הניזוק ינוכה מס במקור  .5.2
לפטור מניכוי במקור או ניכוי בשיעור מופחת יוודא, בטרם הגשת התביעה, כי במערכת המחשב 

ת המסים הוא מופיע כזכאי לפטור או לניכוי מופחת )ניתן לבדיקה באתר האינטרנט של של רשו
 רשות המסים(.

  

 הוראות תפעוליות .6

 באחדממוקדימסרכושומשרדימסהכנסהומיסוימקרקעין,מתוךהרשימהלהלן:התביעהתוגש .6.1

 77641,אשדוד1"מרכזצימר",דרךמנחםבגין:פ"שאשקלון-אשדודשלוחת; 

 ;78190,אשקלון9:רח'הגבורהאשקלוןפ"ש

 ;84894שבע-,באר31שד'שזר:,שבעבארפ"ש

 יבנה55''בנייןרבבריח'',שד'העצמאות:רחובותפ"ש,; 

 .75288,ראשוןלציון30:"ראשוןסנטר"רח'הרצלרחובותמשרדמסמ"ק

 ;:מרכזפרץבוניהנגבשדרותמוקדפיצויים

 דרךמנחםבקומתהכניסהלמשרדיהממשלהדלפקהמודיעין-בנייןקרייתהממשלה:אביבתל,
 .,תלאביב125בגין

יודגש כי תביעה שתוגש ללא כל המסמכים הנדרשים לפי הוראת ביצוע זו, תיחשב כאילו לא  .6.2
 הוגשה.

סים.מחלקתהתביעותהארציתשלרשותהמלטיפולתביעותאשריוגשועלידיהניזוקים,תועברנה .6.3
בתקנותבחוק,יבחנובהתאםלכלליםשנקבעויהתביעותישודרולמחשבבמערכתהפיצויים)פפ"א(,ו

החלטתהמנהלבדבר )סכוםובהוראהזו. דהפיצוי תשודרלמערכת)פפ"א(לרבות, ,חייתהתביעה(
ותועברלחשבותלצורךביצועהתשלום.מנהלאומימטעמותאושרע"יה

 .ודיווחיםנוספים,לרבותהמצאתמסמכיםשהבהרותמהניזוקהמנהליהיהרשאילבק .6.4

.בדוארשלחלניזוקיהודעהבדברהחלטתהמנהלת .6.5

איןבאמורבהוראתנוהלזובכדילפגועבסמכותהמנהללפיכלדין. .6.6

ליכיערריהיובהתאםלתקנותמסרכושוקרןפיצויים)תשלוםפיצויים()נזקמלחמהונזקעקיף(,ה .6.7
.1973-תשל"ג

או לשלוח  7633296-13 -לשאלות ולבירורים ניתן לשלוח פקס למוקד הפיצויים  ,מידע נוסףלקבלת  .6.8
 nezekakif@shaam.gov.ilדוא"ל : 





 בברכה,

 רשות המסים בישראל
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 זכאים לפיצוי יישוביםרשימת  - 'בנספח 

 

00.3.2102-03.3.2102 04.3.2102 05.3.2102 
צאנע-אתראביןאופקים

)יישוב(
צאנע-תראביןא

)יישוב(

אשדודברכיהאשדוד

ביתקמהניצןאשקלון

נירגליםניצניםבארטוביה

אשקלוןנתיבותבארשבע

בארשבעביתהגדיבניעי"שהמועצההמקומית

ה המועצה שמעון בני לגבי הישוב -אזורית
דבלב 2102במרס  00ביום    -שומריה 

גבעותברמעגלים

היישוביםבניהוקידרון-אזוריתברנרהמועצהה
בלבד

חצריםחבליבנה

ברכיהגדרותגדרה

ניצן גדרות

ניצנים גןיבנה

היישוביםאשכולות,- הרחברוןהמועצההאזורית

בלבדנהוגות,וסנסנה

גת)קיבוץ( 

כפרמנחם חבליבנה

למעטהיישובים:אזוריתחוףאשקלון)המועצהה
כרמיה,נתיבהעשרה(זיקים,ידמרדכי,גברעם,

גילת 

מבועים יבנה

ה יואבהמועצה היישובים בית גוברין, -אזורית
 במרס 00לא התקיימו לימודים ביום  -גלאון 

לא התקיימו  -בלבד; היישוב בית ניר  2102
בלבד. 2102במרס  02-ו 00לימודים בימים 

מסלול 

נתיבות להבים

עומר לכיש

קריתגת לקיה

קריתמלאכי מטהיהודה

ביתהגדי מרחבים

מעגלים נחלשורק

גןיבנה נתיבות

חבליבנה עומר

גדרות קרייתגת

  קרייתמלאכי

  רהט

  רמתהנגב

  שפיר
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 רשימה מרכזת של ימי ההיעדרות עם חתימות העובדים –' גנספח 

 

      



  
 

    

            

   תאריך     7006' לטופס גנספח   

            

 קרן פיצויי פעולות איבה

            

          

  
מס'תיקמס מספרעוסקבמע"מ שםהעסק

 הכנסה
 מספרתיקניכויים

      

 מס'

 מס' טלפון ליצירת קשר ת.ז. העובד שם העובד
ימי היעדרות 
בשל המצב 

 חוניהביט
 חתימת העובד

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

       -  סה"כעובדיםוימיהיעדרות

   חתימה   שםממלאהדוח  

   ת.ז  תפקיד  
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 נוסח הצהרת העובד על היעדרות מעבודה בשל המצב הביטחוני -ד'נספח 


 הצהרת העובד


______________)שםפרטיושםמשפחה(,ת.ז.___________________________אניהח"מ______

,____________________בישוב_______________מס'______המתגוררברחוב_______________

:,המפורטיםלהלן)ועדבכלל(התאריכיםמצהירבזאתכיבין

______________)בהיעדרותחלקית:ביןהשעות______ועד____________(______________ל

)בהיעדרותחלקית:ביןהשעות______ועד____________(______________ל______________

השעות______ועד____________()בהיעדרותחלקית:בין______________ל______________

)בהיעדרותחלקית:ביןהשעות______ועד____________(______________ל______________

)בהיעדרותחלקית:ביןהשעות______ועד____________(______________ל______________

ובסה"כ______________ימיעבודה.

תאימה(:)ישלסמןאתהאפשרותהמ

(לצורךהשגחההעסק______________)שם____________/עסקינעדרתיממקוםעבודתי

שרותההתגוננותהאזרחית/הרשותהמקומיתעלסגירתמוסדעלילדיהנמצאעימיעקבהוראת
_________)שםהמוסד(שבולומד/שוהההילד.______החינוך__

לאנעדר/המעבודתו/האועיסוקו/האומשלחידו/האומימטעמי,יבן/בתזוגיאנימצהירבזאתכ
.,בימיםהמפורטיםלעיללצורךהשגחהעלאותוילד

נעדרתיממקוםעבודתישהינומוסדחינוךבשם___________שנסגרבהוראתשרותההתגוננות
זכאי.ה_________אשרנמצאבאזורהאזרחית/הרשותהמקומית,והנמצאביישוב__

אנימצהירבחתימתי,כילאנעדרתיבתאריכיםאלובשלמחלה,תאונה,חופשה,חופשתלידה,מילואים.אני
מצהירכילאעבדתיבפועלבכלמקוםאחרבתקופתימיההיעדרות,וכיהשכרעבורימיההיעדרותשולםלי

במלואוע"ימעבידי.

דינימאסרשנהאויהיה,כיאםאמסורהצהרה,ידיעהאוהודעהשאינהנכונה,ידועליאנימצהירבזאתכי
.1961-)ב(לחוקמסרכושוקרןפיצויים,התשכ"א57ע"פסעיףש"ח,19,300קנסשל



זהשמיותוכןהצהרתיאמת.

________________________שםהעובד/ת

________________________חתימה

________________________תאריך

 אישור נכונות ההצהרה:

____________________שםפרטיומשפחהשלבעלהעסק/מנכ"להחברה

____________________תפקיד

____________________חתימה

____________________תאריך


