
 דחוימ יצוביק םכסה

 2019 ,רבמבונב = |  םויב םתחנו ךרענש

 :ןיב

 ("הטיסרבינואה" - ןלהל) ביבא לת תטיסרבינוא

 :ןיבל

 ("ןוגראה" - ןלהל) ביבא לת תטיסרבינואב רטוזה ימדקאה לגסה ןוגרא

 ןיבל ןליא רב תטיסרבינוא ןיב ןכו ח"ומ ןוגראל םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ןיב םכסה םתחנ 20.9.18 םויבו :ליאוה

 םתוא ןיב םייצוביק םימכסהל חפסנכ ףרוצש ,ויחפסנ לע ,ןליא רב תטיסרבינואב רטוזה ימדקאה לגסה ןוגרא

 ;("יצראה םכסהה" - ןלהל) ('א חפסנכ ב"צמ קתוע) םידדצ

 ףופכב ,םהיניב םיסחיב יצראה םכסהה תוארוה תלחה לע םידדצה םימיכסמו םיריהצמ ,הז םכסה תמיתח םעו :ליאוהו

 ;הז םכסה תוארוהל

 ;הז םכסהב טרופמכ ,תופסונ תומכסהל ועיגה םידדצהו :ליאוהו

 :ןלהלכ םידדצה ןיב הנתוהו םכסוה ךכיפל

 .ונממ דרפנ יתלב קלח םיווהמ וילא ףרוצמה חפסנ לכו הז םכסהל אובמה 4

 םיפיעסב טרופמכ ,יצראה םכסהה תפוקתלו ("לגסה ירבח" - ןלהל) יצראה םכסהה וילע לחש ימ לע ולוחי הז םכסה תוארוה .2

 .יצראה םכסהל 3-ר2

 :תואבה תופסונה תומכסהל ועיגה םידדצה 3

 םייונישל ידעלב ןומימ רוקמכ שמשת ןלהל 3.1.1 ףיעסב טרופמהמ הטיסרבינואל ךסחיתש תולעה יכ םכסומ .1

 :ןלהל 3.1.2 ףיעסב וטרופיש

 :םש רומאה ףא לע ,םיאבה םייונישה ולוחי יצראה םכסהב .1

 יבגל ,המאתהב רכשה תואלבט לכ יבגל "1.4.2019" אובי "1.1.2018" םוקמב 9.1.1 ףיעסב .1 +
4% 

 .ש"ש 22 - \ ש"ש 32 הארוה ירזוע תואלבט טעמל ךא תוגרדה לכ שש +
₪ 
₪ 
 ,'ב טנטסיסא ,'א טנטסיסא ,ךירדמ ,'רד ךירדמ לש רכשה תואלבטל סחייתהב ,9.1 ףיעסב 2 ג 0

.2 = 

 - ו (4א הלבט) 9.1.4 םיפיעס םילטובמ 1 הארוה תימעו 'א הארוה תימע ,'ב הארוה תימע 8 3

 .(8א הלבט) 8 7 גו
 יג

 ועצוביו םפקותב ודמעי ליעל ונוש אלש 9.1 ףיעסבש םיפיעסה רתי ,קפס רסה ןעמל .3 ומ

 .יצראה םכסהב םיבוקנה םימוכסבו םידעומב

 :ויחי ,ליעל 3.1.1 ףיעסל הרומתב ולוחיש םייונישה .2

    תונועמ ןרק לעפת ד"פשת ל"הנש (ללוכ) דע פ"שת ל"הנשמ לחה - תונועמ ןרק .1
 :ןלהל טרופמכ ,לגסה ירבח יבגל תיאטיסרבינוא

 לש ללוכ יתנש םוכס ןרקל הצקוי ד"פשת ל"הנש (ללוכ) דע פ"שת ל"הנשמ לחה | (א)

 .ךליאו ה"פשת תנשל םימוכס וצקוה אל יכ רהבומ .₪ 229,000 דע

 ןועמב דלי תקזחה תולעב תופתתשה ןיגב דליל הרוה וניהש ,לגס רבחל עייסת ןרקה | (ב)

 הצקוהש יתנשה םוכסה תרגסמב עבקיי דבועל עויסה םוכס .("עויסה" - ןלהל)

 להל (ד) ןטק ףיעסב רומאכ ועבקייש םינוירטירקל םאתהב ,רומאכ .ןלהל (ד) ןטק ףיעסב רומ ק נוירט הב ,ר



 (ג)

 (ד)

 .ןינעו רבד לכל רכש הווהי אלו ,תואצוה רזחהב תופתתשהכ בשחיי עויסה

 הטיסרבינואה ידי-לע ועבקיי לגסה רבחל ןרקהמ םיפסכ תאצקהל םינוירטירקה

 .ןוגראה ףותישב

 לגס ירבחל (ללוכ) ג"פשת - פ"שת םינשהמ תחא לכב םייתפוקת םיקנעמ ומלושי 2

 םתרשמ סיסבש ,(הנשמ הרומ ,רזוע הרומ) ליבקמה לולסמב תורטוזה תוגרדב םיקסעומה

 :ןוגכ ,םיינבמ םייוניש תרגסמב וטלקיי רשא ,רומאכ לגס ירבח טעמל ,תועש 16 וניה לעופב

 :ןלהל טרופמכ ,הטיסרבינואל תוינוציח תודיחי תטילק וא/ו רחא ימדקא דסומ םע גוזימ

 ימל ,(דבלב 'ב רטסמס וא/ו 'א רטסמס) רטסמס לכ ןיגב האלמ הרשמל ₪ 2,500 | (א)

 .וילע לח וניא 3.1.2.3 ףיעסש

 יסחי ןפואב ,רטסמס ותוא ןיגב רטסמס לכ ףוסב ומלושי םייתפוקתה םיקנעמה | (ב)

 .רטסמסה ותואב הרשמה תויקלחל

 וניא יתפוקתה קנעמהש םגה ,םלוא .ןיינעו רבד לכל רכש הווהי אל יתפוקתה קנעמה | (ג)

 למג תפוקל םייוכינו תודקפה וניגב ועצבתי ,םירוטיפ ייוציפ ןיינעל רכש ביכר

 םוימ ,14.12.08 םוימ םייצוביקה םימכסהב ועבקנש םירועישה יפל הבציקל

 .יצראה םכסהל 10.6 ףיעסבו 2

 תופשל םירומל (ללוכ) ג"פשת - פ"שת םינשהמ תחא לכב םייתפוקת םיקנעמ ומלושי 43

 רשא ,רומאכ םירומ טעמל ,תועש 16 וניה לעופב םתרשמ סיסבש ,תופש דומילל הדיחיב

 תודיחי תטילק וא/ו רחא ימדקא דסומ םע גוזימ :ןוגכ ,םיינבמ םייוניש תרגסמב וטלקיי

 :ןלהל טרופמכ ,הטיסרבינואל תוינוציח

 .(דבלב 'ב רטסמס וא/ו 'א רטסמס) רטסמס לכ ןיגב האלמ הרשמל ₪ 5,000 | (א)

 יסחי ןפואב ,רטסמס ותוא ןיגב רטסמס לכ ףוסב ומלושי םייתפוקתה םיקנעמה | (ב)

 .רטסמסה ותואב הרשמה תויקלחל 8

 וניא יתפוקתה קנעמהש םגה ,םלוא .ןיינעו רבד לכל רכש הווהי אל יתפוקתה קנעמה | (ג) 0 2 ל
 ד/\ א
 למג תפוקל םייוכינו תודקפה וניגב ועצבתי ,םירוטיפ ייוציפ ןיינעל רכש ביכר 0 כ

 םוימ ,14.12.08 םוימ םייצוביקה םימכסהב ועבקנש םירועישה יפל הבציקל כ ₪
 יא -

 .יצראה םכסהל 10.6 ףיעסבו 2 ₪ 3

4 3 
 .תופשל םירומה רכש ןוקיתב םידדצה ונודי ,אבה יצוביקה םכסהל ןתמו-אשמב | (ד)

 :תואבה תומאתהב לוחי ,יצראה םכסהל 10.5 - 10.1 םיפיעסב רומאה 4

  
 (א)

 (ב)

 (ג)

 .כ"הסב ₪ 1,800 - ל ₪ 300 - ב לדגוי האלמ הרשמל קנעמה םוכס

 .דחא רטסמס תוחפל ח"עשת ל"הנשב קסעוהש לגס רבחל םג םלושי קנעמה

 םיאכזה ,ץוחה ןמ םירומו םיכירדמ ,םיטנטסיסא ,הארוה יתימעל ,רומאה ףא לע

 םלושי ,ליעל (ב) ףיעס יפל וא/ו יצראנלכסהל 10 ףיעסל םאתהב ימעפ דחה קנעמל
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:ןלהל טרופמל ףופכב ,קנעמה



 תרוכשמב ₪ 800 ךסב קנעמל םיאכז ויהי ט"עשת ל"הנשב וקסעוהש לככ 1

 רחואמה לכל וא ,ופקותל סנכיי הז םכסה וב שדוחה רחאלש שדוחה

 ;הירחאש שדוחה תרוכשמב

 ל"הנשב םג םיקסעומ תויהל וכישמיו ט"'עשת ל"הנשב וקסעוהש לככ 2

 רחאלש שדוחה תרוכשמב ₪ 500 ךסב ףסונ קנעמל םיאכז ויהי פ"שת

 שדוחה תרוכשמב רחואמה לכל וא ,ופקותל סנכיי הז םכסה וב שדוחה

 ;הירחאש

 ל"הנשב םג םיקסעומ תויהל וכישמיו ט"עשת ל"הנשב וקסעוהש לככ 3

 שדוח תרוכשמב ₪ 500 ךסב ףסונ קנעמל םיאכז ויהי א"פשתו פ"שת

 .(2020 רבמבונ שדוחב תמלושמה) 2020 רבוטקוא

 ימעפ דחה קנעמה םלושי הארוה ירזועכ םיקסעומה לגס ירבחל ,קפס רסה ןעמל

 רחאלש שדוחה תרוכשמב תאזו יצראה םכסהל 10 ףיעסב עובקכ ,דחא םולשתב

 .הירחאש שדוחה תרוכשמב רחואמה לכל וא ,ופקותל סנכיי הז םכסה וב שדוחה

 תרוכשמל יאכז וניאו ,ליעל םידעומה ןמ דחאב ימעפ דחה קנעמל יאכזה לגסרבחל | (ד)

 רחאל יאכז היהי הל הנושארה תרוכשמב קנעמה םלושי ,םלושמ אוה וב דעומב

 .הירחאש שדוחה תרוכשמב רחואמה לכל וא ,דעומה

 .יוניש אלל ורתווי יצראה םכסהל 10 ףיעסבש םיללכה רתי | (ה)

 םושיי החדיי ,ןלהל 3.3 ףיעס יפל הנשב יצראה םכסהל 11.1 ףיעס םושיי תייחדל ףסונב .5

 .פ"שת םידומילה תנשב תפסונ הפוקת ךשמל ל"'נה 11.1 ףיעס

 הרשמל ימעפ דח קנעמ םלושי א"פשת 'א רטמסמסב יונימ בתכ יפ-לע קסעויש לגס רבחל .6

 .2021 לירפא שדוח תליחתב םלתשתש 2021 ץרמ שדוח תרוכשמב ₪ 87 לש הבוגב האלמ

 הרשמל ימעפ דח קנעמ םלושי א"פשת 'ב רטמסמסב יונימ בתכ יפ-לע קסעוי לגס רבחל

 רבוטקוא שדוח תליחתב םלתשתש 2021 רבמטפס שדוח תרוכשמב ₪ 87 לש הבוגב האלמ

 ןידכ רומאה ימעפ דחה קנעמה ןיד .ץוחה ןמ הרומ טעמל ,"לגס רבח" הז ףיעסב .1

 .יצראה םכסהל 10.3 ףיעס יפל קנעמ

 'א הנשמ הרומ ,רזוע הרומל רכש תואלבט המסרפ (ת"תו) איה יכ הל העידוה ת"תו יכ תנכדעמ הטיסרבינואה .2

 םתואב תאזו 2014 ראוני שדוחמ תופקתה ל"נה רכשה תואלבט תמועל תונכדועמ ןהשכ ,'ב הנשמ הרומו

 לכו) תורומאה רכשה תואלבט לע יכ םכסומ .'א ץוחה ןמ םירומ יבגל יצראה םכסהב םיעובקה םידעומו םירועיש

 .ליעל 3.1.1.1 ףיעס לוחי (לגס ירבח לע לוחתש וא הלחה תרחא רכש תלבט

 .פ"שת ל"הנש תליחתל החדי יצראה םכסהל 11.1 ףיעס לש םושייה 3

    
    

 :ןלהלש םייונישב לוחי יצראה םכסהל 11.2 ףיעס

 הבטה וא םולשת לכל יאכז היהי אל לגסה רבח הניגבש ,11.2 ףיעסל אפיסב תרכזנה "הדובע תמלשה" " .1

 הרשממ רתוי אלו) הרשמה ףקיה ל רטסמסב םייעובש לש רבטצמ ףקיהב תולטמ לע הלעת אל ,תפסונ
%" 

 ל .הארוה תודיחי וא/ו (האלמ
 א

 אל םלוא ,ליעל 4. צ ,תיעסלולי עובשב תועש 10 - מ רתוי םידמלמה ליבקמה לולסמב םירומ יבגל

 4 .רבטצמב תועש 20 מ רתוי
 0% + . עגוה

5 ל



 תויושרה לש הארוה ללוכ) תיפיצפס ןיד תארוה תוינוחטיב תוביסמ תורדעיה לע לוחתש הרקמב .3

 .ליעל רומאה םוקמב ןידה תארוה לוחת ,(קוחב תוכמסומה

 .םש רומאכ "תורחא תוישיא תוביס"כ בשחית אלו ,קחמית הנושארה הרושב "לבא" הלימה 4

 :ןלהלש םייונישב לוחי יצראה םכסהל 11.3 ףיעס | .5

 :הלאמ תחא איה הז ןיינעל "חהלטמ" .תולטמ עוציבב תועש יפל קיסעהל תיאשר היהת הטיסרבינואה 1

 ידעומ לכ ,קפס רסה ןעמל) הניחב תקידב (2) סרוקב (ימעפ-דח ליגרת תוברל) הדובע תקידב (1)

 .סרוקב ןחוב תקידב (3) - ו (תחא הלטמכ ובשחי תוניחבה

 ,וז תנוכתמב ותקסעה תליחת ינפל ,בתכב אבוי ("קסעומה" - ןלהל) תועש יפל קסעויש ימ תעידיל .2

 .שרדייש רחא ןיינע לכו הלטמה גוס ,הלטמל תועש חתפמ

 אל דע םיקסעומה לכ וקסעוי ,100 לע הלעי רטסמסב תועש יפל רכשב םיקסעומה ללכ רפסמש לככ 3

 .סרוקב תולטמ יתשמ רתוי

 םאות וניהו הרשמ ףקיהב יונימ יפ לע קסעומ וניאש ימ קר ,ליעל רומאכ תועש יפל קיסעהל היהי ןתינ .4

 .ןלהל (ב) - ו (א) 3.5.6.1 םיפיעס יאנתו תורדגהל םאתהבו

 יונימ בתכ יפל הקסעהל הנושת הקסעהה ,25%לע הלעי קסעומל תולטמה עוציבל תועשה ףקיהש לככ 5

 .המיאתמה הרשמה תויקלחב

 :ויהי הז ףיעסל םאתהב קסעומה לש ותקסעה יאנת .6

 : וניה ,(31.12.17 םויל ןוכנ) העשל רכשה לש ףירעת 1

 לש תרוכשמב םייונישל דומצ) ₪ 48.01 - הטיסרבינואב ןושאר ראותל דימלת | (א)

 ידי-לע תמסרפתמה רכשה תלבטל םאתהב ,םינש 3 קתווב ש"ש 32 הארוה רזוע

 .(תעל תעמ ת"'תו

 הטיסרבינואב דימלת ונניאש ןושאר ראות לעב/הטיסרבינואב ינש ראותל דימלת | (ב)

 ,םינש 4 קתווב ש"ש 22 הארוה רזוע לש תרוכשמב םייונישל דומצ) ₪ 68.85 -

 .(תעל תעמ ת"תו ידי-לע תמסרפתמה רכשה תלבטל םאתהב

 תודקפה עצבל הטיסרבינואה לע הבוח הלח ןידה יפלש הרקמב ,ליעל רומאה ףא לע 2

 הבוגב קסעומ ותוא יבגל ליעלד העשה ףירעת ןטקוי קסעומה ןיגב היסנפ ןרקל םייוכינו

 .היסנפה ןרקל קיסעמה תדקפה

  

 .ןידה תוארוה יפל קרו ךא ויחי הקסעהה יאנת רתי *י .3

 .לגסה ירבח םיאכז םהל הקסעה יאנת קסעומה לע ולוחי אל ,קפס רסה ןעמל 4

 שקבי ןוגראהש (םיכמסמ ללוכ) עדימ רוסמלו ןוגראה יפלכ תופיקשב לועפל תבייחתמ הטיסרבינואה 7

 ידכ הז ףיעסב פלפס רסה ןעמל .ןידה תוארוהל ףופכב ,הז ףיעס לש ומושיי ןיינעב ריבס ןפואב

 ,א + .ינשה דצה יפלכ תופיקשב גוהנל דצ לע הלחה הבוחמ עורגל
2 

 ₪ 0 אובי ₪ 9,789.5 םוקמבו ₪ 130,896 אובי ₪ 117,474 םוקמב יצראה םכסהל 11.4.1 ףיעסב 6. 
> 
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 וא/ו בתכבש תורחא תויובייחתהב וא/ו םייצוביק םירדסהב וא/ו םייצוביק םימכסהב םידדצה ןיב ועבקנש תוינתו םיאנת .4

 רומאכ וגהנש יפכ ,םכסהה תפוקתב םהיניב םיפקת תויהל ופיסוי ,הז םכסה תמיתח ברע םהיניב לעופב וגהנשו ,גהונב

 ,קפס רסה ןעמל .הז םכסה תוארוהמ הארוה ידי-לע עמתשמב וא שרופמב ולטוב וא ונוש םא אלא ,םדמעממ תונשל ילבמו

 .ןפקותב ודמעי םש 11.5 ףיעס תוברל ,הז םכטהב שרופמב ונוש אלש יצראה םכסהבש תוינתו םיאנת

 .31.12.2021 םויל דע הז םכסה לע םג ולוחי יצראה םכסהל 17-18 םיפיעטבש תועיבתה יוצימ תוארוה .5

 תאזו ,יצראה םכסהבו הז םכסהב םירדסומה םיניינעה יבגל ולוחי יצראה םכסהל 16 ףיעסבש יתיישעתה טקשה תוארוה .6

 .30.6.2023 םויל דע

 רחואמה לכל וא ופקותל סנכיי הז םכסה וב שדוחה תרוכשמב לגסה ירבחל ומלושי הז םכסהמ םיעבונה םישרפהה 7

 .בקועה שדוחה תרוכשמב

 :תובקעב ,רתיה ןיב ,םתחנ הז םכטה 8

 .יתקוסעת ןוחטיב אשונב הטיסרבינואה ל"כנמל הטיסרבינואה אישנ לש 2019 ,רבמבונב םוימ ובתכמ | .1

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

 :רחאל קר ףקותל סנכיי הז םכסה 9

 .םידדצה ידי-לע םתחייש .41

 .רכשה לע הנוממהו ת"תו ידי-לע ורושיא 2

 .הז םכסה לע המיתחה םע םילטב ועדוה וא וזרכוהש םייצוביקה הדובעה יכוסכס לכ .10

 .דחוימ יצוביק םכסהכ םושירל שגוי הז םכסה .1

0 \/\ | 
 ביבא לת תטיסר רטוזה ימדקאה לגסה ןוגרא ביבא לת תטיסובינוא וטו / 9

 :םותחה לע םידדצה ואב היארלו    

  

 שח
 וג ל

 5 יצ
 צ ל ש"י

 -% 2% ו

  

ת
ש
ר
ל
 


