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 הייריעה לכנמ ץרווש ןרע
 
 

 רדסל העצה
 )תויריעה תדוקפל היינשה תפסותל ׳א27 ףיעס יפל(

  19/6/22 ב ךרעתש ןיינמה ןמ הבישיל
 

 הייריעה תפוקל םילקש ןוילימ 250 -כ תלצהל תופוחד תולועפ תטיקנ
 

----------------------- 
 
 

 :עקרה
 
 ."2021-ב"פשת ,)ורטמ( תיתחת תבכר קוח" ופקותל סנכיי 1.1.2023 -ב
 ומלשי ורטמה ימחתמב תוינכות םימדקמה םימזי :ויפלו ,ורטמה םזימ ןומימ ןיינעל תוארוה עבוק קוחה
 .40% -ל 50% -מ תימוקמה תושרל החבשהה לטיה תחפוי ליבקמבו  ורטמ סמ הנידמל
 .תובגל תישאר הייריעהש החבשהה לטיהב 10% לש התחפה איה תועמשמה
 
 

 
 
 

 םילקש דראילימ עברכ לש ןדבואמ הנכסה – ןורשה תמרל תויטנוולרה
 

 לש M1/8 'סמ ורטמה תנחת לש העפשהה  לגעמ ךותב תאצמנ 553-0849612 'סמ ריעה בל תינכות
 הטלקנ םיאנתה לכ ואלומש רחאלו ריעה לש תימוקמה הדעווב הרשוא תינכותה .M1 ורטמה וק
 .תיזוחמה הדעווב ןוידל תינכותה
 סמו החבשהה לטיה ןיינעל תוארוהה יכ תעבוק ״ורטמה קוח״ םע דחי הלבקתהש רבעמ תארוה
  .31/12/22 ךיראתל דע ודקפויש תוינכות לע ולוחי אל ורטמה
  



 
  
 

 ?םילקש דראילימ עבר םיליצמ ךיא
 
 :םילקש דראילימ עבר תלצהל ץורמב אופא תאצמנ ןורשה תמר

 החבשה לטיהב הייריעה הכזת - 31.12.22 דע תיזוחמה הדעווב תינכותה דקפות םא .1
  50% לש רועישב

 קר החבשה לטיה תובגל הייריעה לכות  - 1.1.2023 -מ לחה הזה דעומה רחאל דקפות םאו .2
 . 40% לש רועישב

 עבר -כ לש ןדבוא :םילקשל םוגרתבו  החבשהה לטיהב 10% לש ןדבוא :תועמשמה .3
 .הייריעה תפוקל םילקש דראילימ

 
 

 :ןמקלדכ טילחהל אופא שקבתת ריעה תצעומ
  

 ולעפיו ״ריעה בל״ תינכותב  לופיטה תא ופדעתי ריעה תסדנהמו תימוקמה הדעווה ר״וי .1
 הנוילע תופידעב הכימתו עויס לכ ךכל וצקיו תיזוחמה הדעווב תינכותב ןוידה םודיקל תוצרמנ
 !רתויב

 .תיזוחמב הדקפהל ןויד תעיבקל םימרוגה לכ תועצמאב התלוכי לככ לעפת הסדנהה תקלחמ .2
 ,תינכותה יכמסמ יבגל זוחמהמ תורעה ויהיש לככו ,תיזוחמב הדקפהל ןוידה ךרעייש רחאל .3

 הדעוול רשפאל ידכ םינוקיתה תמלשהל תואל אללו תוצרמנ הסדנהה תקלחמ לעפת
 231.12.202 ינפל ךותב תומושרב הדקפהל תינכותה ת םסרפל תיזוחמה

 םיעצמאה לכב לעפי םגו םיכילהתה לע חוקיפל תישיא יארחא היהי תימוקמה הדעווה ר״וי .4
 .קוחה בצקש ןייל דדב דומעל ידכ – תימוקמה תושרה שאר ותויה ףקותמ ותושרל םידמועה

 
 
 
 

  ןורוד לאכימ
 ריעה תצעומ רבח
  רזייו תרבוד
 ריעה תצעומ תרבח


