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 לכבו ליעל רומאה ףא לע .(ללוכ) 30.9.2021 דעו 1.10.2014 םוימ םינש 7 תב הבוצק הפוקתל יצוביק םכסה וניה הז םכסה .2

 רבעמש ןמז תפוקת יבגל איה ןתלוחתש הז םכסהב תוארוה לש יזוחה ןפקות תפוקתמ עודגל ידכ רומאב ןיאש ,רהכומ ,הרקמ

 תפדקתו 31.12.2021 םויל דע הניה תועיבתה יוצימ ףיעט לש רפקות תפוקת ,קפס רסה ןעמלו ל"נה התרדגהכ םכסהה תפוקתל

 ,30.9.2022 םויל דע הניה יתיישעתה שקשה ףיעס לש ופקות

 תורדגהו םכסהה תלוחת

 תוארוהל םאתהב ,ץוחה ןמ םירומהו הארוהה יתימע תוברל רטוזה ימדקאה לגסה ירבח לע היהת הז םכסה לש ותלוחת 3

 ירבח" - ןלהל) ו םכסה לש ותמיתח םויב דסומ ותואב םיקסעומה ,םידדצה לע םילחה םייצוביקה םימכסהבש הלוחתה
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 תולע תרגסמ

 םוי דע 1.1.2015 םוימ הפוקתה דעב םכסוה הילע ,הז םכסהב תוטרופמה רכשה תופסות תולע תרגסמ יכ םירדצה ןיב םכטומ 4

 :("רכשה תופסות תולע תרגסמ" - הז םכסהב) ןלהל טרופמל םאתהב (יצחו םיזוחא הרשע) 10.5% איה ,,,1

 ,2021 -ר 2020 ,2019 ,2018 ,2017 ,2016 ,2015 :תואבה םינשה עבשמ תחא לכ דעב (יצחו זוחא) % .5

 .ןלהל 7 ףיעסב םיטרופמה הסירפלו םידעומל םאתהב הצקות ,ליעל העובקה תולעה תרגסמ יכ רהבומ .6

 התסירפו תופסותה תולע תרגסמ תאצקה ידעומ

 :ןמקלדכ הסירפ ידעומב הצקות ,רומאכ 31.12.2021 םוי דע 1.1,2015 םוימ הפוקתה דעב ,רכשה תופסות תולע תרגסמ 7

 .1.5% - 1.1.2016 םוימ לחה 1

 .2.5% - ל חמלשה - 1.7.2019 םוימ לחה .2

 .4% - ל המלשה - 1.1.2020 םוימ לחה .3

 .6% - ל המלשה - 1.1.2021 םוימ חח .4

 .7% - ל המלשה - 2021;1:9 םוימ לחה 5

 .8.5% - ל המלשה - 1.1.2022 םוימ לחח 6

 9.5% - ל המלשה - 1.9.2022 םוימ לחה .7

 .10% - ל המלשה - 1.1,2023 םוימ לחה 8

 .10.5% - ל המלשה - 1.9.2023 םוימ לחה .9

 .ןלהל 8 ףיעסב בושיחה סיסב יפ-לע לכהו

 .ןלהל 9 ףיעסב תורכזנה תואלבטב טרופמכ ילאיצנרפיד היחי תופסותה תולע תרגסמ תאצקה ןפוא

 תופסותה תולע תרגסמ בושיחל סיסבה 8

 עצוממה אוה ,(זוחא 10.5%) ליעל 4-7 םיפיעסב רומאב רכשה תופסות תולע תרגסמ בושיח םשל רכשה סיפב 1

 דעו 2016 רבוטקוא שדוחמ ,ז"עשת םידומילה תנש לש םישדוחה 12-ב לגסה ירבח ללכ לש רכשה לש ישדוחה

 םיביכרה וחקליי ישדוחה עצוממה בישחתב .("ישדוחה עצוממה בישחת" :ןלהל) .(2017 רבמטפס שדוח (ללוכ)

 :םיאבה

 (ןופלט דוגיב ,תודיינ) תימדקא תפסות 31.12.2017 םוי דע המלושש רקוי תפסות לכו (קתו ללוכ) בלושמ רכש

 ירבח יבגל ת"ָתְנידי-לע תומסרפתמהו הז םכסה תמיתח ברע ףקותב ויהש ,רכשה תואלבטל םאתהב הקיחש תפסותו
\% 

 0 + .17.3.2012 םוימ יצוביקה םכסהב 6.2 - ו 6.1 םיפיעס יפלש רכשה תופסות ןכו ,לגסה

 ירבו ב
 ה | | 4 וע 6 לכשה תופסות תולע תרגסמ בושיח ךרוצל סיסבב ללכיי אל ליעל 8.1 ףיעסב רכזנ אלש םיכר לכ יכ רהבומ 2

 יי ₪41

 5 ,-דצו 2016 רבוטקוא שדוחמ ,ז"עשת םידומילה תנש לש םישדוחה ךלהמב ומלושש םיביכרה קר יכ רהבומ דע 3

 0 \ .תהפסותה-תולע-תו ונשיחב וללכי ,םקלח וא ,(2017 רבמטפס שדוח (ללוכ)
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 :ןלהל טרופמכ ,ויהי רכשה תואלבט יכ םכסומ 1

 .םכסהל '1א חפסנב רכשה תואלבטל םאתהב לגסה רבח לש םרכש םלושי 1.1.2018 םוימ לחה .1

 .םכסהל '2א חפסנב רכשה תואלבטל םאתהב לגפה רבח לש םרכש םלושי 1.7.2019 םוימ לחה .2

 .םכסהל '3א חפסנב רכשה תואלבטל םאתהב לגסה רבח לש םרכש םלושי 1.1.2020 םוימ לחה .3

 .םכסהל '4א חפסנב רכשה תואלבטל םאתהב לגסה רבח לש םרכש םלושי 1.1.2021 םוימ לחה .4

 .סכסהל '5א חפסנב רכשה תואלבטל םאתהב לגסה רבח לש םרכש םלושי 1.9.2021 םוימ לחה .5

 ,םכסהל '6א חפסנב רכשה תואלבטל םאתהב לגסה רבח לש םרכש םלושי 1.1.2022 םוימ לחה .6

 .םכסהל '7א חפסנב רכשה תואלבטל םאתהב לגסה רבח לש םרכש םלושי 1.9.2022 םוימ לחה .7

 .םכסהל '8א חפסנב רכשה תואלבטל םאתהב לגסה רבח לש םרכש םלושי 1.1.2023 םוימ לחה .8

 .םכסהל 'פא חפסנב רכשה תואלבטל םאתהב לגסה רבח לש טרכש םלושי 1.9.2023 םוימ לחה .9

 דחא לכל ,ליעל הז םכסהל 7 ףיעסל םאתהב וצקוהש .תויולעה תא םיצממ ליעל טרופמכ תואלבטה ינוכדצע 2

 .המאתהבו ןיינעה יפל ,ןב םיטרופמה םידעומהמ

 לכלו ופקותל סנכיי הז םכסה ובש שדוחה רחאלש שדוחה תרוכשמב ומלושי ליעל 9.1.1 ףיעסמ םיעבונה םישרפהה 3

 .רירחאלש שדוחה תרוכשמב רחואמה

 : 500 לש

 (2018רבוטקוא שדוחב תמלושמה) 2018 רבמטפס שדוח תרוכשמב ימעפ דח קנעמ לש םולשת לע םכסומ ,רומאה לע ףסונב

 :ןלהל טרופמכ ,(2018 רבמבּונ שדוחב תמלושמה) 2018 רבוטקוא שדוח תרוכשממ רחואי אלו

 וכטב) ימעפ דח קנעמ

  

 םויל דעו ףצרב קסעוהו 1.10.2017 םויב הז םכסה לע םימותחה תודסומה דחאב קסעומ חיח רשא ,לגס רבח .1

 טרופמל םאתהב ₪ 1,500 לש םוכסב ימעפ דח קנעמל יאכז אהי ,("תעבוקה הפוקתה" :הז ףיעסב ןלהל) 8

 .ןלהל

 קנעמל יאכזש לגס רבח לכ יאכז ול םוכסה בושיח ךרוצל .האלמ הרשמב קסעוהש לנס רבחל אוה רומאה םוכסה .2

 קנעמה םוכס .31.3.2017 םוי דע 1.4.2016 םוימש הפוקתב ,הרשמה תויקלח בשוחת ,ליעל 10.1 ןטק ףיעסב רומאב

 סוי דע 1.4.2016 םוימש הפוקתב האלמ הרשמל סחוב (גציימ ישדוח עצוממ) הרשמה תויקלחל יסחי ןפואב בשוחי

7 

 קר קסעומ היה רשאו תיקלח הרשמב 31.3.2017 םוי דע 1,4.2016 םוימש הפוקתה ךלהמב קסעוהש לגס רבח יבגל

 הפוקתה יפל תעצוממה הרשמה תויקלח בישחת עצובי ,תעבוקה הפוקתב תופיצרב דבע ךא ,ל"נה הפוקתהמ קלחב

 .31.3.2017 םוי דע 1.4.2016 םוימש חפוקתב ךלהמב לעופב קסעוה הב

 ועצובי אלו ,העש ךרע בושיח וא םירוטיפ ייוַציִפ ןיינעל ןוכשחב אבוי אל ,ןיינעו רבד לכל רכש הווהמ וניא קנעמה 3

 .(םילהנמ חוטיבל וא היסנפ ןרקל ,תומלתשה ןרקל תוכרל) למג תפוקל ןהשלכ תושרפה וניגב
 הא

 למוח 5: תקמייקה רכשה תואלכט יפ לע רכשה סיסב תא תונשל ידכ קנעמה םולשתב ןיא ,קפס רסה ןעמל 4
 מ סרבו | .
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 :ןלהלכ רחכומ ,ללעל 10.1 ןטק ףיעס ןיינעל 5

    

      
 טאופמפהדצ ביבאדת דא אשוע תטיסרבינוא



 :תורוהו הדיל תפוקת

 ,("םישנ תדובע קוח" - ןלהל) 1954 - ד"ישתה ,םישנ תדובע קוחב התועמשמב ,תודוהו הדיל תפוקת 1

 תורוחו הדיל תפוקתל האצי רשא ,לגס תרבח לש הקסעה ףצר תא עטקת אל ,תעבוקה הפוקתה ךלהמב

 הדובעל התרזח רחאל הל םלושתש הנושארה תרוכשמב קנעמה םולשתל תיאכז היהת איהו ,רומאב

 .ןכמ רחאלש תרובשמה ןמ רחואי אלו

 השישו םירשע לע ללככ דמוע םישנ.תדובע קוח יפל תורוההו הדילה תפוקת לש הכרוא יכ ןיוצי

 .קוחל 6 ףיעסב תוטרופמה תוביסנכ הכראוה איה ןכ םא אלא תועובש

 תורדעיה לע וא םולשת אלל השפוח יבגל לח וניא ,ליעל 10.5.1 ןטק ףיעסב רומאה ,קפסרסה ןעמל 2

 תדובע קוחב התועמשמכ תורוההו הדילה תפוקת םות רחאל איהש ,םולשת אלל השפוח ןידכ הנירש

 .ןלהל 10.5.8 ןטק ףיעסב רומאה לוחי היבגלו ,םישג

 םג ולוחי קנעמה בושיחו תואכז ןיינעל הז םכטהב ועבקנש תוארוההו םיאנתה ראש ,קפס רסה ןעמל 3. 

 ..תורוהו הדיל תפוקתב והש רשא לגס תרבח לע

 םאתהב רשא לגס רבח יבגל םג המאתהב לח ,ליעל 10.5.3 -10.5.1 םינטק םיפיעסב רומאהיכרהבומ 4

 .תורוהו הדיל הדילה תפוקתל אצי םישנ תדובע קוח תוארוהל

 םולשתל תואכזב עגפי אלו ,הקסעהה ףצר תא עטקי אל ,תעבוקה הפוקתב םיאולימב תוריש יכרהבומ 5

 .קנעמה

 :הלחמ תשפוח

 ףצר תא תעטוק הניא ,תעבוקה הפוקתב ,(תרוכשמ אלל וא תרוכשמכ) הלחמ תשפוח יכ רהבומ .6

 .קנעמה םולשתל תואכזב עגפת אלו ,הקסעהה

 םלושתש הנושארה שדוחה תרוכשמב עצובי תרוכשמ אלל הלחמ תשפוחב לגס רבחל קנעמה םולשת

 .הירחאש שדוחה תרוכשמב רחואמה לכלו הדובעל ותרזח םע רל

 <: םולשתבו קיפעמה רושיאב תורדעיה

 הפוקתב (רכשב תומלתשה וא החונמ תשפוח ,ןוגכ) םולשתכו קיטעמה רושיאב תורדעיה יכ רהבומ .7

 .קנעמל תואכזב עגפת אלו ,הקסעה ףצר תא תעטוק הניא ,תעבוקה

    :םולשת אלל השפוח ןידכ הנידש הדובעמ תורדעיהו םולשת אלל השפוח

 ןמ רדענ וא ,םולשת אלל השפוחב ;הקלח וא הלוכ ,תעבוקה הפוקתה ךלהמב ,ההש רשא לגס רבח 8

 תוארוהה ויפגל ולרחי ,םולשת אלל השפוח ןידכ הנידש תורדעיה ,הרומאה הפוקתה ךלהמב ,הדובעה

 :תואבה

 4 ןיגב תרוכשמל יאכז היה 31.1.2018 םוי דע 1.8.2016 םוימ הפוקתבש לגס בח 1

 האלמ הרשמב קסעוה םא ןיב ,ףצרב ,תוחפל ףסונ דחא םויו םיאלמ הדובע ישדוח

 ףיעסבש תוארוהה יפל ,ימעפ דחה קנעמל יאכז היהי ,תיקלח הרשמב קסעוה םא ןיבו

 .ןלהל 2

   



 חקלית ,קנעמה בושיח ךרוצל (גציימ ישדוח עצוממ) ותרשמ תויקלח בושיחב 2

 .לעופב קסעוה הב ,31.7.2017 םוי דע 1.4.2016 םוימש הפוקתה ןובשחב

 .בושיח ךרוצל ןובשחב חקלית ,הרומאה הפוקתב תרוכשמל ללכ יאכז היה אלש לככ

 יאכז היה הב ,31.7.2018 םוי דע 1.8.2017 םוימש הפוקתה ,ותרשמ תויקלח

 .(ףצרב התילה אל םא םג) דסומהמ תרוכשמל

 תמלתשמה) 2018 רבוטקוא שדוח תרוכשמב רומאכ לגסה רבחל םלושי קנעמה 3

 תמלתשמה) 2018 רבמבונ שדוח תרוכשממ רחואי אלו (2018 רבמבונ שדוחב

 .(2018 רבמצד שדוחב

 .תרבוצ היסנפב לגס רבחל הבצקל למג תפוקל תושרפה תלדגה

 :ןלהל טרופמכ םילומגה ימד ירועישב הלדגהל יאכז תרכוצ היסנפב חטובמה לגס רבח .6

 :השדח תרבוצ היטנפ ןרק הניהש ,הבצקל למג תפוקב םיחטובמל (1)

 :ךמקלדכרלדגי ,תרבוצ היסנפל חטובמה רכשה ןיגב ,השדח היסנפ ןרק הניהש הבצקל למג תפוקל תושרפהה ירועיש

 ביכרל דסומה תשרפה רועישש דבלבו ;0.5% - ב לדגי םילומגת ביכרל דסומה תשרפה רועיש 1.1.2018 םויב לחה

 :7:5% לע הלעי אל ,הלדגהה רחאל ,הבצקל למגה תפוקב םילומגת

 ,7% - ל רתמלשהל שורדה רועישב וא ,0.5%- ב לדגי רטוזה ימדקאה לגסה רבח תרוכשממ םילומגתל יוכינה רועיש

 ;םהיניבמ ךומנה יפל

| 

  

 תפוקל וא ("םילהנמ חוטיכ") חוטיב תפוק הניהש הבצקל למג תפוקל דסומה תושרפה לש ללוכה רועישה וב הרקמב

 ,7.5% - מ ךומנ וניה ,הדובע רשוכ ןדבוא חוטיב תשיכרלו םילומגת ביכרל ,("םייוציפו םילומגת") ןוכסיחל למג \

 דסומה תשרפה לש םירועישה 1.1.2018 םוימ לחה ולדגוי ,7% - מ ךומנ וניה לגסה רבח תרוכשממ יוכינה רועישו \ /

 תושרפה לש ללוכה רועישה ,תע לכבש דבלבו ;0.5% - ב ,דחא לכ ,לגסה רכח תרוכשממ יוכינה לשו םילומגתל

 7.5% לע הלעי אל ,הז ףיעסב רומאכ לגסה רבח רובע ,הדובע רשוכ ןדבוא חוטיב תשיכרלו םילומגת ביכרל דסומה

 .7% לע הלעי אל לגסה רבח תרוכשממ יוכינה רועישו ותרוכשממ
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 רחואי אלו ,הז םכסה םתחנ רב שדוחה רחאלש שדוחה תרוכשממ לחה עצובי הז ףיעסכ רומאה 1

 ,1.1.2018 םויל ערפמל ,וירחאלש שדוחה תרוכשממ

 םכסה תמיתח דעומב וב הרקמב םג לוחי ,דסומה לש השרפהה רועיש תלדגה ןיינעל ,ליעל רומאה 2

 .7% לש רועישב וניה ,ותשקב יפ-לע ,לגסה רבח תרוכשממ יוכינה ,הז

 תופסונ תומכסה

 ג

 , / :תואכה תופסונה תומכסהל ועיגה םידדצה 1
/ / 

 :העיסנ תואצדוהה 1. 

 םאתהב היהת הרזחבו הדוכעה םנקמל לגסה רכח לש דירוגמ םוקממ העיסנ תואצוהב דסומה תופתתשה 1

 יפל ימוי רזחהכ וא ("הבחרה רצ" - ןלהל) הז ןייגעב הבחרהה וצ יפל ישדוח רזחהכ דסומה תטלחהל ל

 מ /\|[₪ = ה ימדקאו ה ווגרא 0 | 1[ 7 ' |
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 ףירעת ןיא םאו הזכ ףירעת שיש ןכ*ה) "ימוי ישפוח" תועיסנ יפירעת בושיח יפ לע העיסנ תבוצקל תואכז

 העיסנ ימי סיסב לע) לגסה רבח תרהצה יפל ,(סובוטואב תירוביצ הרובחתב לעופב האצוהה יפל הזכ

 - ןלהל) "ישדוח ישפוח" סיטרכ יווש לע הלעי אל שדוחל רזחהה הרקמ לכבו (לעופב הדובעל

 .("תימוי תופתתשה"

 הבחרהה וצ יפל םולשתה היחי ,רטסמסה לש םינושארה םישדותה 4 תפוקתב ,רטסמס ךלהמב

 תימוי תופתתשה סיסב לע היהי םולשתה ץיק רטסמס יבגל .תימוי תופתתשה יפל םירחאה םיישדוחבו

 .םולשת לפכל יאכז היהי אל תופיצרב ץיק רטסמסבו 'ב רטסמסב קסעומה לגס רבח ,םלוא

 ךיאו דסומהמ דואמ קחורמ לגסה רבח לש וירוגמ םוקמ רשאכ ,םיגירח םירקמב ,ליעל רומאה ףא לע

 תימוי תופתתשה רשאל יאשר דַסומה היה* ,דסומל לגסה רבח לש םירוגמה םוקממ ישדוח ישפוח סיטרכ

 ,הנידמה תורישב לבוקמהמ רתוי אל הרקמ לכב ךא ,ישדוח ישפוח סיטרכ תולעמ ההובג התולעש

 תטלחה לשב וא (תורחא תוישיא תוביסו) לבא/הנואת/הלחמ לשב הדובעהמ לגסה רבח לש תורדעיה לש הרקמב

 רבחל םלושת ,ב"ויכו (גלש :ןוגכ) ריוא גזמ יעגפ/דחוימ ינוחטב בצמ ןיגב קוחב תוכמסומה תויושרה וא דסומה

 הדובעה תא םילשהל לגסה רבח לע חיהי ךא ,ןיינעה יפל ,הרומאה תורדעיהה דעב ול העיגמה .הרומתה לגפה

 .תפסונ הבטה רא םולשת לכל יאכז לגסה רבח היהי אל וז הדובע תמלשה ןיגבו הרומאה תורדעיהה לשב הרסחוהש

 תועש יפל רכשב קיסעהל יאשר היהי דסומ לכ יכ םכסומ ,14.12.08 םוימ יצוביקה:םכסהל אפיס 23 ףיעסל םאתהב

 .ודי-לע עבקייש לדומ יפ-לע תודובע ןא/ו תוניחב וא/ו םיליגרת תקידבב קר םיקסועה לגס ירכח

 טרופמכ ,רנויסנפ ןיינעלו 14.12.08 םוימ יצוביקה םכסהבש "תיברימה תיתנשה הסנכהה" ןיינעל העש תארוהכ

 :ןלחלכ םידדצה וגהני ,"הארוה תימע" תרדגהב (6) ןטק ףיעסב

1 

.2 
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 ןיינעלו) (₪ 19,089.5 לש ישדוח עצוממ) ₪ 229,074 לש ךס לע דומעת "תיברימה תיתנשה הסנכהה"

 עצוממ) (₪ 117,474 לש ךס לע דומעת איה "הארוה תימע" תרדגהב (6) ןטק ףיעסב טרופמכ ,רנויסנפ

 .א"פשת םידומילה תנש ףוס דעו ט"עשת לי"יהנש תליחתמ (₪ 9,789.5 לש ישדוח

 תנש ףוס דעו טיעשת ל"הנש תליחתמש הפוקתב םפקותב ודמעי ליעל 11.4.1 ףיעסב םיבוקנה םימוכסה

 .14.12.08 םוימ יצוביקה םכטהב רומאה ףא לע ,א"פשת םידומילה

 ליעל 11.4.2 - .11.4.1 ףיעס תוארזה סוקמב ךליאו ב"פשת םידומילה תנשב התליחתש הפוקתה יבגל

 (6) ןטק ףיעסב טרופמס ,רנויסנפ ןיינעלו) "תיכרימה תיתנשה הסנכהה" לש הרדגהה לוחל רוזחת

 תוברל ,תיברימה תיתנשה הסנפההש ונייהד ,14.12.08 םוימ יצוביקה םכסהבש ("הארוה תימע" תרדגהב

 .זא ףקותב היהיש ,ןיינעה יפל ,קשמב עצוממה רכשה 100% וא 175% יפל בשוחת ,רנויסנפ ןיינעל

 תולטמה לכו ותדובע לכ רובע ללּוכ הרומת רדסה הווהמ הז טכסה יפל לגסה רבחל העיגמה הרומתה ,קפס רסה עמל 5

 .ב"ויכ לכו תואנדסב תופתתשה ,תוחיטכ ןיגב תוכרל ,תוימלתשה הז ללכבו תעל תעמ עצבל לגסה רבח לָעש

 תדיללכ תוארוה

 +תובקעב ,רתיה ןיב ,סתחנ הז םכסה .2
71 4 [ )22 

 .יתקוסעת ןוחטיב ירדסה ןיינעב ה"רו ר"וי לש / < (" 7 7 םוימובתכמ 1

 .יצוביק םכסה לש דמעמ ל"נה בתכמל תונקהל ידכ ליעל רומאב ןיא .2

 טוז \ :רחאל קר ןוגראו דסומ לכ יבגל ףקותל סנכיי הז םכסה | 3
 ו!ןו
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 ,רצואה דרשמב הדובע ימכסהו רכשה לע הנוממהו ת"תו לש הקסעה יאנתו רכשל הדיחיה ידי-לע ורושי*\ .2

 םימדוק םימכסה

 רא/ר בתכבש תורחא תויובייחתהב וא/ו םייצוביק םירדסהב וא/ו םייצוביק םימכסהב ןוגראו דסומ ןיב ועבקנש תוינתו םיאנת 4

 ילבמו רומאכ וגהנש יפכ ,םכטהה תפוקתב םהיניב סיפקת תויהל ןפיסוי ,הז םכסה תמיתח ברע םהיניב לעופב וגהנשו ,גהונב

 ןיב תרחא םכסוי םא אלא ,הז םכסה תוארוהמ הארוה ידי-לע עמתשמב וא שרופמב ולטוב וא ונוש םא אלא ,םדמעממ תונשל

 .ןוגראל דסומ

 יתיישעת טקש

 .הז םכסה לע המיתחה םע םילטב ועדוה וא וזרכוהש טייצוביקה הדובעה יכוסכס לכ .5

 תנגרואמ העיגפ לכ וא ,תיקלח וא האלמ ,התבשה וא התיבש יעצמאב רטקני אל 30.9.2022 םויל דעש םיבייחתמ םידדצה 6

 :הז םכסהב ורדסוהש םיניינעה יבגל ,הירדסבו הדובעה יכילהב תרחא

 תועיבת יוצימ

   .7םויל דעש הפוקתה רעב ,'ב דצ תושירד וא/ר.תועיבת לכ לש טלחומו אלמ יוצימ הווהמ הז םכסה 31.12.2021.

 אלו ןהשלכ תויפסכ תוכטה וא רכש תופסות ןיינעב העיבת וא השירד לכ הלעות אל ,הניגבו 31.12.2021 םויל דעש הפוקתב .8

 31.12.2021 םויל דעש הפוקתב ןהשלכ תופסונ רכש תובטה 1א/ םיפסונ רכש ימכסה לע ףסונ ןתמו-אשמ לכ דוע םייקתי

 .הניגבו

 טושירל השגה

 .דחוימ יצוביק סכסהכ םושירל שגוי הז םכסה 9
 זמ

 +:טותחה לע םידדצה ואב היארלו
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