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RSSעדימה שפוח קוחרתאה להנמל הינפרתא תפמרתאב שומיש יאנת

רתא תפמדומעה ןכותל גלד

2016 ינויב 30 -ל דע ךראוי םיסמה תושר לש "ןוצרמ יוליג להונ"

 הסנכה סמ

ו"עשת ירשת 'ח

 ₪ דראילימ 10.6 -מ רתוי לש חוודמ אל ןוה ופשחש תושקב 3,800-מ רתוי הכ דע ושגוה ךילהה תרגסמב

 טלחוה יכ תושרה העידומ  ןוצרמ יוליגה להונ לש ותחלצה רואלו םיטפשמה דרשמל םיסמה תושר ןיב תוחישל ךשמהב 

 ךשמהב ,תאז .2016 ינויב 30 םויל דע  ,להונב העשה תוארוה תרגסמב ,תושקב תשגהל ןורחאה דעומה תא ךיראהל

  .העשה תארוה תא ךיראהל תינורקעה הטלחהה ןיינעב רבמטפסב 6 םוימ תושרה תעדוהל

 להונל םיאנתה לש תשדוחמ הניחב הלשממל יטפשמה ץעויה םע הכרענ ,תויעוצקמה תוכשלה לש תושקב עקר לע ,ןכ ומכ

 ,הטלחהה רואל .שקבמה ידי לע יתועמשמ סמ םולשת שרדנ ויפל יאנתה לטובי תכראומה העשה תארוה תרגסמב יכ עבקנו

 העשה תארוה תרגסמב בוש תונפל םתורשפאב יכ עידותו הז עקר לע וחדנש תושקב ושיגהש ימל בתכב הנפת תושרה

 .עובקה להונל רשקהב העשה תארוה םות םע בוש ןחבית היגוסה .הכראוהש

:ןרקיעו ןוצרמ יוליגל תושקבה תשגה לע לקהל ודעונש ,וכראוהש העש תוארוה יתש ללוכ להונה

 תובח תא ררבל תנמ לע םושינה יטרפ ןויצ אלל תושקב ינושארה בלשב שיגהל ןתינ הז לולסמב - תוימינונא תושקב תשגה .1

 .םיאלמה ויטרפו םושינה לש ומש תא ןייצל הנופה שרדיי היופצה סמה תובח רוריב םע יכ ןבומ .השקבהמ תעבונה סמה

 לע הלוע הניא ונממ תעבונה תבייחה הסנכההו ₪ ןוילימ 2 לע הלוע וניא השקבב ללכנש ןוהה ךס רשאכ - רצוקמ לולסמ .2

 קפנוי ,השקבה רושיא םע .םייטנוולרה םינקתמה סמה תוחוד ףוריצב רצוקמה לולסמב השקבה תא שיגהל ןתינ ,₪ ןוילימ 0.5

.רסמש עדימל עגונב תילילפ הריקח ודגנ חתפית אלש העדוה הנופל רסמית ,דעומב רבושה םולשת םע .םולשת רבוש הנופל

 לולסמב 522-ו רצוקמ לולסמב 939 ,ימינונא לולסמב 2,371 ןהמ ,ןוצרמ יוליגל תושקב 3,832 להונה תרגסמב ושגוה הכ דע

.םיסמה תושרב תפטושה חווידה תכרעמל סנכנש ,םילקש דראילימ  10.6 לש ןוה להונה תרגסמב ףשחנ ,ןכ ומכ .ליגרה

 הדימב תאזו ןהמ רזגנה סמה תא םלשל ,וחווד אלש ויתוסנכה לע ריהצהלו ויסכנ תא תולגל לכוי םושינ ,להונה תוארוה יפ לע

 היינפה דעומב יכ ןכו בל םותבו תונכב התשענ היינפהש ךכל השירדה ,םיאנתה רתי ןיב .להונב םיטרופמה םיאנתב דומעיש

 .הנופה לש וניינעב םיסמה תושרב הריקח וא הקידב תכרענ אל

 תוטילקרפ רושיאב ,תבייחתמ םיסמה תושר .יוליגהמ בייחתמכ ןידכ סמ ומלשי םישקבמה ,ךראוהש להונה תרגסמב ,ןכ ומכ

.יוליגה ךילהמ רזגנה סמה אולמ תא ומלשיו להונה יאנתב ודמעיש םימושינ םתוא דגנכ םיילילפ םיכילה וטקניי אלש ,הנידמה

.ןיעידומו תוריקח ל"כנמסל giluymerazon@taxes.gov.il ל"אוד תועצמאב תושגומ ןוצרמ יוליגל תושקבה

דעי ילהקהדובע קנעמהעתרהו הפיכאםייוציפ ןרקולבו הינק סמןיעקרקמ יוסיממ"עמהסנכה סמסכמיללכ עדימ
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