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 ררחושמה לייחל ךירדמ- הסנכה סמ

 הסנכה סמ

ג"עשת תבט ט"י

ה/רקי ת/לייח

.תיחרזאה תרגסמל ךבושל םילוחיאה בטימו יאבצה ךתוריש םויס םע וניתוכרב

 סמ תדוקפ יפ לע ת/ררחושמ ת/לייחכ ךל תוקנעומה תובטהה לעו ךיתויוכז לע עדימ ךתעידיל איבהל וננוצרב
.הסנכה

36 ךשמב ,תישיא העיגימ ותסנכה לע יוכיז ''רידס תוריש''מ ת/ררחתשמל קנעומ הסנכה סמ תדוקפ יפ לע
 .רידסה תורישה ןמ ורורחש שדוח רחאלש םינושארה םישדוחה

.םיתוריש יפנע ללוכ ,םיפנעה לכבו ,קוסיע םוחת לכב תישיא העיגימ הסנכה לכ לע ןתניי יוכיזה

ימואלה תורישב יתובדנתה תוריש ןכו הרטשמב וא לובגה רמשמב ,ל"הצב תוריש אוה-רידס תוריש
 . ) הכזמה תורישה תפוקת בושיח ןיינעל רידס תורישכ בשחנ וניא עבקב תוריש (

וב ת/בייח ה/תאש סמה םוכסמ התחפה השוריפ יוכיז תדוקנ
  )2013 ראוניל ןוכנ (218₪ תישדוח יוכיז תדוקנ יווש

?ופקיה המו יוכיזל יאכז ימ

.)2013 ראוניל ןוכנ ( ח''ש436 ןיוושש ,יוכיז תודוקנ2-ל יאכז ,תוחפל םיאלמ םישדוח23 תרישש לייח

.)2013 ראוניל ןוכנ( ח''ש436 ןיוושש ,יוכיז תודוקנ2-ל תיאכז תוחפל םיאלמ םישדוח22 התרישש תלייח

 .)2013 ראוניל ןוכנ ( 218₪- היוושש ,תחא יוכיז תדוקנל יאכזםיאלמ םישדוח23-מ תוחפ תרישש לייח

 ראוניל ןוכנ( 218₪- הייושש ,תחא יוכיז תדוקנל תיאכז םיאלמ םישדוח22-מ תוחפ התרישש תלייח
2013( . 

?יוכיזה תודוקנ תא לבקל דציכ

.תוריש םויס וא/ו רורחש תדועת דגנכ ת/ררחושמ ת/לייחל יוכיזה תודוקנ תא תתל יאשר דיבעמה
 םואיתלו הלקהל השקבו דבוע סיטרכ''(101/130 ספוט יבג לע הרהצה ךדיבעמל שיגהל ךילע היהי ךכ םשל
.)''סמ

2 ךותמ1דומע

02/02/14http://taxes.gov.il/incometax/pages/incometaxguides/incometaxguidereleasedssoldier.aspx



 המושה דיקפב ואםיסמה תושר לש טנרטניאה רתאב סמ םואית ךורעל לוכי ,רתוי וא הדובע תומוקמ ינשב דבועה
.וירוגמ רוזאב

 רורחשה תדועת םולצת תא וילא ףרציו שיגמ אוה ותוא יתנשה חודה תרגסמב ול עיגמה יוכיזה תא שורדייאמצע
.תורישה םויס וא

סמ םואיתו סמב תולקה

31-ב תמייתסמו ראוניב1-ב הליחתמ סמה תנש( תיתנש הסנכה סיסב לע בשוחמ הסנכה סמ ,ךתעידיל
.)רבמצדב

 תחפומ סמ םלשל ת/יאכז ךנה ,ראוני שדוח רחאל דובעל תלחתהו סמה תנש תליחתמ תוסנכה ךל ויה אל םא
.תישדוחה ךתרוכשממ

 ייוכינ בושיחב םואיתלו הלקהל השקב''116 ספוט אלמלו ךירוגמ רוזאב המושה דיקפל תונפל ךילע היהי ךכ םשל
 .תבייח הסנכה ךל התייה אל םהב םישדוחה רפסמב בשחתהב ןטקוי הכונמה סמה . ''המושה דיקפ ידי לע סמה

. "סמ םואית" ךורעל ךילע ,רתוי וא הדובע תומוקמ ינשב קסעומ ךניה םא

קסע תחיתפ

.קסעה להנתמ וב רוזאב המושה דיקפל בתכב ךכ לע עידוהל ךילע ,ךרורחש םע יאמצע קסע חותפל ךתנווכב םא
 תוסנכה הבינמה תוליעפב הלחתה- קוסיע תליחת( דיה חלשמב קוסיעה וא קסעה תחיתפ םוימ רחואי אל
. )תויתוריפ
 ,ןופלטה רפסמ ,קסעה תבותכ ,קוסיעה תוהמ ,תוהז רפסמ ,אלמ םש :םיאבה םיטרפה רוסמל שי וז העדוהב
.תיטרפ תבותכו קסעה תחיתפ ךיראת

.ימואלה חוטיבל דסומל םג ךכ לע חוודל ךילע קסעה תחיתפ םע ,ךבל תמושתל

 רתאב ךתושרל םידמועה "שדחה קסועל מ"עמ ךירדמ"בו "קסע תחיתפל הסנכה סמ ךירדמ"ב האר םיפסונ םיטרפ
.םיסמה תושר

.רזעל ךל היהת וז תרגיא יכ םיווקמ ונא

.ךתורישל דומעל חמשנ

 .קוחה חסונ תא םהב תוארל ןיאו םייללכ ןאכ םיאבומה רבסהה ירבד

 לארשיב םיסמה תושר הרבסהו תורבודל הדיחיה י"ע בתכנ

01.01.2013 ךיראתב ןכדעתה עדימה ףד
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