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דוח רואה החשבון המבקר לחברי העמותה של 

חייה ולטיפול קבוצתי  )ר"ע(עמותה ישראלית לה

חייה ולטיפול קבוצתי  ו את הדוחות על המצב הכספי המצורפים של עמותה ישראלית לה להלן ) (ר"ע(ביקר

טו של , 2020ו  2021בדצמבר  31ליום ) העמותה כסים  ויים ב את הדוחות על הפעילויות והדוחות על השי

ים שהסתיימו באותו תאריך הלה של העמותה. העמותה לש ם באחריות הוועד והה . דוחות כספיים אלה הי

ו ו היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורת .אחריות

י ביקורת מקובלים בישראל ו בהתאם לתק ו את ביקורת ות רואי חשבון , ערכ קבעו בתק ים ש רך ד(לרבות תק

ן את הביקורת ולבצעה במטרה . 1973 -ג "התשל, )פעולתו של רואה חשבון ו לתכ דרש מאית ים אלה  על פי תק

ת ביקורת כוללת בדיקה מדגמי. להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית

אות . של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים ה של כללי החשבו ביקורת כוללת גם בחי

אותות ההצגה הלה של העמותה וכן הערכת  עשו על ידי הוועד והה ים המשמעותיים ש  שיושמו ושל האומד

ו .בדוחות הכספיים בכללותה אות לחוות דעת ו מספקת בסיס  ו סבורים שביקורת .א

ו אות"הדוחות הכספיים ה, לדעת ות המהותיות, ל משקפים באופן  את מצבה הכספי של העמותה , מכל הבחי

ה שהסתיימה באותו תאריך , 2021בדצמבר  31ליום  טו שלה לש כסים  ויים ב את תוצאות פעולותיה והשי

אות מקובלים בישראל  ).Israeli GAAP(בהתאם לכללי חשבו

,רות חדדירושלים
רואת חשבון2022בפברואר  6

 



חייה ולטיפול קבוצתי  )ר"ע(עמותה ישראלית לה
דוחות על המצב הכספי

)בשקלים חדשים(
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 בדצמבר31ליום 
20212020באור

רכוש שוטף 
ים ים ושווי מזומ  170,687  193,487 3מזומ

 10,246  19,226 חברות אשראי
 212,713  180,933 

טו   457  13 4רכוש קבוע, 

 212,726  181,390 

התחייבויות שוטפות 
ם  3,911  4,012 עובדים ומוסדות בגי
התחייבויות לזמן ארוך 

טו  7,191  7,191 5התחייבות בשל סיום יחסי עובד מעביד, 

טו  כסים 
שלא קיימת לגביהם הגבלה 

לשימוש לפעילויות: 
 13,245  13,745 שיועדו על ידי מוסדות המלכ"ר

 156,586  187,765 שלא יועדו על ידי מוסדות המלכ"ר
 457  13 ששימשו לרכוש קבוע 

 201,523  170,288 

 212,726  181,390 

2022בפברואר  6
תאריך אישור

הדוחות הכספיים
טל אלון

חברת ועד
תן דוד 
חבר ועד
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ה שהסתיימה ביום לש
 בדצמבר31

20212020באור
 189,199  355,189 6מחזור הפעילויות

 155,323  291,725 7עלות הפעילויות

טו מפעילויות סות   33,876  63,464 הכ

הלה וכלליות  29,643  29,499 8הוצאות ה

י מימון טו לפ סות   4,233  33,965 הכ

 5,689  2,730 הוצאות מימון

ה טו (גרעון) לש סות  (1,456) 31,235 הכ
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טו שלא קיימת לגביהם כסים 
הגבלה
 לשימוש לפעילויות

שלא
יועדו על

ידי
מוסדות
המלכ"ר

שיועדו
על ידי

מוסדות
המלכ"ר

ששימשו
לרכוש
סה"כקבוע

ואר 1יתרה ליום   171,744  901  11,755  159,088 2020 בי

ה  ויים במהלך הש שי
ה (1,456) -  - (1,456)גרעון לש

הלים של המלכ"ר  -  -  4,200 (4,200)סכומים שיועדו על ידי המוסדות המ

הלים של המלכ"ר  -  - (2,710) 2,710 סכומים ששוחררו על ידי המוסדות המ

העברת סכומים שלא קיימת לגביהם הגבלה 
 - (444) -  444 לכיסוי הוצאות פחת

 170,288  457  13,245  156,586 2020 בדצמבר 31יתרה ליום 

ה  ויים במהלך הש שי

ה טו לש סות   31,235  -  -  31,235 הכ

הלים של המלכ"ר  -  -  6,000 (6,000)סכומים שיועדו על ידי המוסדות המ

הלים של המלכ"ר  -  - (5,500) 5,500 סכומים ששוחררו על ידי המוסדות המ

העברת סכומים שלא קיימת לגביהם הגבלה 
 - (444) -  444 לכיסוי הוצאות פחת

 201,523  13  13,745  187,765 2021 בדצמבר 31יתרה ליום 
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 - כללי 1באור  
חייה ולטיפול קבוצתי .א רשמה לפי חוק העמותות התש) ר"ע(עמותת עמותה ישראלית לה  -ם "התאגדה ו

ת רווח 2001באפריל  19 -ב 1980 .580340719: מספרה הוא. והיא פועלת כמוסד ללא כוו

ן.       ב :מטרותיה העיקריות של העמותה הי
ושא הטיפול הקבוצתי בישראל . קידום הרמה המקצועית של העוסקים בשטח הטיפול הקבוצתי. קידום 

.שמירה על האתיקה המקצועית. קידום התודעה הציבורית בתחומי הטיפול הקבוצתי

סה בהתאם לסעיף " מוסד ציבורי"מ והוכרה כ"ר במע"העמותה סווגה כמלכ.        ג לפקודת ) 2( 9לצרכי מס הכ
סה .מס הכ

אית 2באור   יות החשבו  - עיקרי המדי
אית אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים יות החשבו ם כדלקמן, באופן עקבי, עיקרי המדי :הי

ת רווח.א אות המקובלים במוסדות ללא כוו דעת  בהתאם לגילוי, הדוחות הכספיים ערוכים לפי כללי החשבו
אות מספר , ח בישראל"של לשכת רו 69 אות  5תקן חשבו ה  36ותקן חשבו של המוסד הישראלי לתקי

אית .חשבו

עלות היסטורית.       ב

אות מקובלים מעל בסיס המוסכמה של העלות            הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לכללי חשבו
יה של השקל על תוצאות הפעילויות ויים בכח הק יתן בהם ביטוי להשפעת השי . ההיסטורית ולא 

בסיס הרישום.ג

כסיה סותיה והוצאותיה על בסיס צבירה, התחייבויותיה, העמותה רושמת את  .הכ

טו.ד כסים 

טו מוצגים בהתאם להוראות גילוי דעת מס אות  69' כסים  של לשכת רואי חשבון בישראל ותקן חשבו
אות 5מספר  ה בחשבו .של המוסד הישראלי לתקי

ים.        ה ים ושווי מזומ מזומ

ות לזמן קצר שהופקדו ב זילותן גבוהה הכוללות בין היתר פקדו חשבות השקעות ש ים  קים כשווי מזומ ב
.ושהתקופה עד למועד מימושם בעת ההשקעה בהם לא עלתה על שלושה חודשים

ים בעריכת הדוחות הכספיים.        ו שימוש באומד

ים  הלת העמותה לבצע אומד דרשת ה אות מקובלים  בעריכת הדוחות הכספיים בהתאם לכללי חשבו
לווים אליהם ים המוצגים בדוחות הכספיים ובביאורים ה תו ל מעצם טיבם ש. והערכות המשפיעים על ה

חות ים  וה ות מהם, אומד .התוצאות בפועל עשויות להיות שו

רכוש קבוע.ז

צבר יכוי פחת ש ם הפחת מחושב לפי שיטת הפחת השווה בשיעורי. הרכוש הקבוע מוצג על בסיס עלות ב
כסים .המתאימים לאורך חיי ה



חייה ולטיפול קבוצתי  )ר"ע(עמותה ישראלית לה
באורים לדוחות הכספיים

)בשקלים חדשים(

7

אית (המשך) 2באור   יות החשבו  - עיקרי המדי

ם כדלקמן תיים הי :שיעורי הפחת הש

%

ט טר 10אתר אי

33מחשבים

הצמדה למטבע חוץ.        ח

ק ישראל :כדלהלן, יתרות הצמודות למטבע חוץ הוצגו על פי השער היציג ליום המאזן כפי שפורסם על ידי ב

בדצמבר 31ליום 

20212020
דולר 
ב"ארה

3.1103.215

תרומות בשווה כסף בדוחות הכספיים.        ט

אות ודיווח כספי על ידי מלכ 5בהתאם לתקן  תקבלו בידו ללא תמורה י, רים"בדבר כללי חשבו כללו שירותים ש
אים הבאים :בדוחות הכספיים בהתקיים שלושת הת

ם בעלי ערך כספי מהותי ביחס להיקף פעילות המלכ 1. .ר"השירותים הי

ות סבירה 2. אות של השירותים ברמת מהימ .יתן להעריך את שווים ה

ות ומומחיות מקצועיים 3. ר היה צריך לרכוש "שלולא היו מתקבלים המלכ, סוג השירותים דורש מיומ
.אותם

כסים מאידך סות מחד וכהוצאות או כ  בהתאם לכללים המקובלים, שירותים שהתקבלו ללא תמורה יוצגו כהכ
כסים ה בין הוצאות לבין  .להבח

דבים.        י שווי פעילות מת

דבים י העמותה. חלק מפעילות העמותה מתבצעת על ידי מת תו כאשר אומדן שווי פעילות , ,בהתאם ל
ת  ימום ממוצע לשעה בש ערך בהתבסס על תעריף שכר מי דבים  .₪ 29.12בסך של  2021המת

ים.         יא תזרים מזומ

וסף על האמור בדוחות ה סי משמעותי  ו מוסיף מידע פי ים מאחר ואי ערך דוח תזרים המזומ .כספייםלא 
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ים 3באור   ים ושווי מזומ  - מזומ
 בדצמבר31ליום 

20212020
ק במטבע ישראלי ים בב  134,536  152,237 מזומ

ק במטבע חוץ ים בב  35,910  41,068 מזומ
ה  241  182 קופה קט

 193,487  170,687 

טו 4באור    - רכוש קבוע, 
אתר

ט טר סה"כמחשביםאי
עלות 

ואר 1יתרה ליום   15,748  2,444  13,304 2021 בי
ה  -  -  - תוספות במשך הש

 15,748  2,444  13,304 2021 בדצמבר 31יתרה ליום 
צבר  פחת ש
ואר 1יתרה ליום   15,291  1,987  13,304 2021 בי
ה  444  444  - פחת הש
 15,735  2,431  13,304 2021 בדצמבר 31יתרה ליום 

 13  13  - 2021 בדצמבר 31עלות מופחתת ליום 

 457  457  - 2020 בדצמבר 31עלות מופחתת ליום 

טו 5באור    - התחייבות בשל סיום יחסי עובד מעביד, 
ה ם מכוסה בהפקדות על ש, התחייבות העמותה לתשלום פיצויי פיטורין לעובדיה בהתאם לוותק ומשכורת אחרו

.העובדים בקופות גמל ובהתחייבות הכלולה בדוח על המצב הכספי של העמותה

 - מחזור הפעילויות 6באור  
ה שהסתיימה ביום לש

 בדצמבר31
20212020

סים ופעילויות  57,772  228,956 כ
דבים  93,184  90,388 שווי מת

 33,965  34,515 דמי חבר
 1,253  1,330 תרומות

ה קי קורו סות ממע  3,025  - הכ
 355,189  189,199 
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 - עלות הפעילויות 7באור  
ה שהסתיימה ביום לש

 בדצמבר31
20212020

סים ופעילויות  24,555  166,090 כ
דבים  93,184  90,388 שווי מת

לוות  37,584  35,247 שכר עבודה והוצאות 
 291,725  155,323 

הלה וכלליות 8באור    - הוצאות ה
ה שהסתיימה ביום לש

 בדצמבר31
20212020

לוות  16,108  15,107 שכר עבודה ו
 7,020  7,020 שירותים מקצועיים

 4,384  5,795 משרדיות
 1,137  1,133 מיסים ואגרות

 444  444 הוצאות פחת
ות  550  - מת

 29,499  29,643 
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לכבוד
פקיד שומה
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,..ג.א

דון חייה ולטיפול קבוצתי : ה 580340719: תיק, )ר"ע(עמותה ישראלית לה

:מצורפים המסמכים הבאים

.1215טופס  1.

.2021בדצמבר  31דוחות כספיים ליום  2.

ת המס  3. סה לש .2021דוח מותאם למס הכ

.פחת –א "י 1342טופס  4.

,בכבוד רב

הלה הה
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ת המס  2021לש
שקלים חדשים

 31,235 עודף לפי דוח על הפעילויות 

טל אלון 
חברת ועד

תן דוד 
חבר ועד

חוות דעת רואי החשבון

חייה ולטיפול קבוצתי  ו את דוח ההתאמה הרצוף בזה של עמותה ישראלית לה ת המס ) ר"ע(בדק אליו ( 2021לש
ו לשם זיהוי ים בחותמת  של העמותה לפי דוח על הפעילויות שלה העודףהמתאם את , )צורפו הטפסים המסומ

ה שהסתיימה ביום   סה, 2021בדצמבר  31לש ת המס האמורה, לעודף שהוצהר על  ידה לצרכי מס הכ .לש

ות בדבר  יכוי הוצאות מסוימות"בדיקת ההוצאות המפורטות בתק אים ל  החישובים הדרושים לפי סעיף, "ת
אים המפורטים בסעיף ) י(3 סה והתקיימות הת ציבות , לפקודה' א 32לפקודת מס הכ עשו בהיקף שסוכם בין 

סה לבין לשכת רואי חשבון בישראל .על כל המשתמע מכך, מס הכ

ו סה וחוק "דוח ההתאמה ה, בכפיפות לאמור בפסקה הקודמת, לדעת ערך בהתאם להוראות פקודת מס הכ ל 
סה  פלציה(מס הכ .1985 -ה "התשמ) תאומים בשל אי

,רות חדדירושלים
רואת חשבון2022בפברואר  6
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2022בפברואר  6
לכבוד

,רות חדד
ירושלים

,..א

דון הלים: ה הצהרת מ

חייה ולטיפול קבוצתי בקשר עם בקורת הדוחות הכספיים  ה לש") העמותה"להלן ) (ר"ע(של עמותה ישראלית לה
סתיימה ביום  אות 2021בדצמבר  31ש ם הם משקפים באופן  ערכה על ידיכם לשם מתן חוות דעת אם אומ , ש

אות מקובלים ות המהותיות, בהתאם לכללי חשבו את תוצאות הפעולות ואת , את מצבה הכספי, מכל הבחי
טו כסים  ויים ב ו לאשר, השי ו כדלקמן, ה ת ו ואמו :לפי מיטב ידיעת

ו. 1 ות הדו, ידוע ל כו ית ל ו"שהאחריות הראשו .חות הכספיים ושלמותם חלה עלי

ו לרשותכם. 2                                                                                                                                                :העמד
                                                                                           .כל רשומות החשבון והמסמכים המתייחסים אליהם. א
הלה, כל הפרוטוקולים מהאסיפות הכלליות. ב הל ומישיבות הה .שהתקיימו עד היום, אסיפות הועד המ

ימי. 3 תגלו בעמותה אי סדרים או ליקויים בבקרה הפ , םחות הכספיי"שעלול להיות להם השפעה על הדו, אם 
.הרי הם הובאו לידיעתכם

יים של . 4 יות העשויות להשפיע באופן מהותי על השווי או הסיווג המאז ו תכ שלא , יותכסים והתחייבו אין ל
.חות הכספיים"קיבלו ביטוי בדו

ים. 5 יי אות בדו, המפורטים להלן, הע                                  :חות הכספיים או הובאו לידיעתכם"יתן להם גילוי 
                                      עסקאות עם צדדים קשורים והסכומים לקבל ולשלם הקשורים בעסקאות אלו  .א

סות                                                                    .הסדרי חכירה וערבויות, העברות, הלוואות, הוצאות, ובכללן הכ
מכרו .ב כסים ש .הסכמים לרכוש בחזרה 

כסים וההתחייבויות. 6 אות בדו, לרבות התחייבויות תלויות, כל ה .חות הכספיים"כללו באופן 

אות ברשומות החשבון. 7 רשמו באופן  .כל העסקאות 

כסים אחרים, שעשתה העמותה, לא היו מגבלות לגבי השימוש. 8 ים או ב פרט לאלו שהובאו , ביתרת המזומ
כללו בדוח הכספי .לידיעתכם ו

כסיה. 9 אותים בגין  .ברשות העמותה מסמכי בעלות 

כסיה . 10 .פרט לאלה שהובאו לידיעתכם, אין לעמותה שעבודים המוטלים על 

כללו בדו. 11 ות העלולים להיווצר בביצוע התקשרוי"במידת הצורך  אותות לגירעו ות של חות הכספיים הפרשות 
למלאי מעל , התחייבויות לרכישת חומרים, לדוגמא. (או מחמת אי יכולתה לבצע את התקשרויותיה, העמותה

וכחיים ).לצרכים הרגילים או במחירים העולים על מחירי השוק ה

תבע. 12 ה צד לכל תביעה משפטית לא כתובע ולא כ ים העלולים להסתיים , העמותה אי הלים דיו ואין מת
.פרט לאלה שהובאו לידיעתכם, בתביעה כאמור

ו. 13 ף כי בדקתם את הרישומים ברשומות החשבון של העמותה וכן מסמכים אחרים לפי שיטות ובהיק, ידוע ל
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כון לצורך מתן חוות דעת על הדו ים כי לא בכל מקרה עשויה בדיקתכ"שראיתם ל ו מבי ם חות הכספיים וא
.אם היו כאלה, לעיל 3כאמור בסעיף , לגלות אי סדרים

ם יידרשו התאמות או גילוי בדו. 14 קיבלו פרט לאלו ש, חות הכספיים"לא אירעו לאחר יום המאזן אירועים שבגי
.חות הכספיים"ביטוי בדו

,בכבוד רב

טל אלון 
חברת ועד

תן דוד 
חבר ועד
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חשבון בישראל-של לשכת רואי 91מכתב התקשרות בהתאם לגילוי דעת מספר 
2021בדצמבר  31לדוח הכספי ליום 

2022בפברואר  6
לכבוד

חייה ולטיפול קבוצתי  )ר"ע(עמותה ישראלית לה

דון ה המסתיימת באותו תאריך 2021בדצמבר  31ביקורת דוחות כספיים ודוח התאמה לצרכי מס ליום : ה ולש

ביקורת הדוחות הכספיים.1

חייה ולטיפול קבוצתי .א ו לבקר את המאזן של עמותה ישראלית לה : להלן) (ר"ע(ביקשתם מאית
ה המסתיימת ,  2021ליום ") המוסד" טו לש כסים  ויים ב את דוח רווח והפסד ואת הדוח על השי

ים להלן(באותו תאריך  ").הדוחות הכספיים: "כל אלה יחד מכו

הלת המוסד.ב ם באחריות ה ה גם לקיים רשומות . הדוחות הכספיים הי הלת המוסד הי אחריות ה
אותות ימיות  איות ובקרות פ כסי , חשבו אית הולמת ולשמור על  יות חשבו לאמץ וליישם מדי

.המוסד

ן ותבוצע במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון .ג  Reasonable(ביקורת הדוחות הכספיים תתוכ
Assurance (יתן להשיג באמצעות הביקורת . שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית לא 

.בטחון מלא שאין הצגה מוטעית מהותית

י ביקורת מקובלים.ד ות רואי חשבון , הביקורת תיערך בהתאם לתק קבעו בתק אים ש דרך (לרבות ת
.1973 -ג"התשל, )פעולתו של רואה חשבון

ה של , ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים.ה בחי
עשו על ים המשמעותיים ש אות שיושמו ושל האומד הלת המוסד וכן הערכת -כללי החשבו ידי ה

.אותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה

ות אחרות שלה.ו ות של כל , בשל האופי המדגמי של הביקורת ומגבלות מוב יחד עם המגבלות המוב
יעה כי הצגה מוטעית מהותית בדוחות הכספיים, מערכת בקרה ודיווח יתן למ ו  לא  קיים סיכון שאי

י ביקורת מקובלים-על, תתגלה ת ומבוצעת כיאות בהתאם לתק .אף היות הביקורת מתוכ

ה מהווה חקירה שמטרתה לחשוף תרמית אפשרית .ז אה(ביקורת דוחות כספיים אי , מעילה, לרבות הו
ה כוללת אמצעים) ב"הסתרה וכיוצ, זיוף הלים ספציפיים המשמשים בחקירה שכזו, ואי . שיטות ו

הסיכון שלא תתגלה הצגה מוטעית מהותית בדוחות הכספיים שמקורה בתרמית גדול אף יותר 
.מהסיכון שלא תתגלה הצגה מוטעית מהותית שמקורה בטעות

אות מקובלים וכן בהתאם .ח תם ועריכתם של הדוחות הכספיים צריכה להיות בהתאם לכללי חשבו הכ
וספים החלים על המוסד מכוח דין .לכללי דיווח או עריכה 

ו באמצעות דוח רואה חשבון מבקר -תוצאות הביקורת ידווחו על.ט ת הקבועה בתק(ידי י הערוך במתכו
).הביקורת המקובלים

חוות הדעת אשר תיכלל בדוח רואה החשבון המבקר תתייחס לשאלה אם הדוחות הכספיים משקפים .י
אות מקובלים אות בהתאם לכללי חשבו ות המהותיות, באופן  את המצב הכספי של , מכל הבחי
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ה , ואת תוצאות הפעולות 2021בדצמבר  31המוסד ליום  ים לש טו ותזרימי המזומ כסים  ויים ב השי
.המסתיימת באותו תאריך

ככל שהיא תתייחס לסכומים שייכללו בדוחות הכספיים של החברה בגין תאגידים  -חוות הדעת .יא
י(מוחזקים     ידי -שהדוחות הכספיים שלהם מבוקרים על) בדרך של איחוד או בשיטת השווי המאז

ת תהיה מבוססת על דוחות רואי החשבון המבקרים האחרים לגבי הדוחו -רואי חשבון מבקרים אחרים 
.הכספיים של התאגידים המוחזקים

י הביקורת המקובלים , לעיל' יא -ו', י', אף האמור בסעיפים ט-על.יב במצבים מסוימים המפורטים בתק
ע ממתן חוות דעת על הדוחות הכספיים ו להימ .יהיה עלי

י בקרת העל .יג יי ושאים הקשורים לע במידה . במוסד) Governance(אגב הביקורת עשויים לעלות 
ושאים כאלה דון בהם עם הגורמים המופקדים על בקרת העל במוסד, שיעלו  ו  .א

גישות מלאה לכל רישום.יד ו  ו, המוסד מחויב לוודא שתהיה ל  תיעוד ומידע אחר שיהיה דרוש לדעת
.בקשר לביקורת

סיבות(המוסד מחויב לתת אישורים בכתב למצגים .טו חות, לרבות תיאורי מצבים או  , הערכות, ה
ים וכיוצ קבל מכם במסגרת תהליך הביקורת) ב"אומד .ש

ו מהווה תחליף .טז ו ושום חלק מהם אי ם רכוש יירות העבודה המתעדים את עבודת הביקורת הי
איות שעל המוסד לקיים .לרשומות חשבו

ת למועד בו המוסד יהיה מוכן לביקורת או בסמוך לכך.יז חות אישור הדו. תחילת עבודת הביקורת מתוכ
ן סמוך למועד השלמת עבודת הביקורת ן כפופה לכך. הכספיים מתוכ  השלמת עבודת הביקורת כמתוכ

דרש כל רישום קבל מכם בזמן ה ו בקשר לביקורת-תיעוד ומידע אחר שיידרש על, ש .ידי

ביקורת דוח ההתאמה לצורכי מס.2

ת .א ו לבקר גם את דוח ההתאמה לצורכי מס של המוסד לש דוח : "להלן( 2021ביקשתם מאית
").ההתאמה

' טז 1 -ו', טו 1', יג 1', ז 1', ו 1', ה 1', ד 1', ג 1', ב 1האמור לגבי ביקורת הדוחות הכספיים בסעיפים .ב
.לעיל מתייחס גם לביקורת דוח ההתאמה

סה .ג סה וחוק מס הכ תו ועריכתו של דוח ההתאמה צריכה להיות בהתאם לפקודת מס הכ הכ
פלציה( ).תיאומים בשל אי

ו על הדוח האמור .ד ו באמצעות חוות דעת של יה אשר תה(תוצאות ביקורת דוח ההתאמה ידווחו על ידי
ת המוסכמת בין לשכת רואי חשבון בישראל לבין רשויות המס ).ערוכה במתכו

ערך בהתאם להוראות פקודת מס .ה חוות הדעת על דוח ההתאמה תתייחס לשאלה אם דוח ההתאמה 
סה  סה וחוק מס הכ פלציה(הכ ).תיאומים בשל אי

י הביקורת המקובלים , לעיל' ה 2 -ו' ד 2על אף האמור בפסקאות .ו במצבים מסוימים המפורטים בתק
ע ממתן חוות דעת על דוח ההתאמה ו להימ .יהיה עלי


