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 תסנכה :דוסי קוחל 38 ףיעס חוכמ תוכראומה העש תוארוה לע רוביצל העדוה

 ןיעקרקמ יוסימ ,מ''עמ ,סכמ ,הסנכה סמ

2014 רבמצד 24

ה"עשת תבט 'ב

 קוחה תוארוה יכ טלחוה ,הלשממל יטפשמה ץעויה םע הכרעש תוצעייתה רחאל יכ העידומ םיסמה תושר

 תפוקתב עקופ םפקותש םיקוקיח יכ עבוק רשא ,תסנכה :דוסי קוחל 38 ףיעס חוכמ וכראוי וז העדוהב תוטרופמה

 ג"י םוי ללוכו דע ירק ,השדחה תסנכה לש הנוניכמ םישדוח השולש םות דע יטמוטוא ןפואב םיכראומ תוריחב

 :הז םויל דע ךראוי ןפקותש תוארוהה ןה הלאו .)עבוקה םויה -ןלהל( 30.6.2015 ,ה"עשתה זומתב

()ג1ג(9 ףיעסב תועובקה שכורה לש הדיחיה ותריד הניאש םירוגמ תריד תשיכרב תולחה השיכרה סמ תוגרדמ .1

.עבוקה םויל דע לוחל וכישמי ןהו הנשה ףוסב וגופי אל ,1963-ג"כשתה ,)השיכרו חבש( ןיעקרקמ יוסימ קוחל )1

 דע  ןלהל םיטרופמה םירועישה  לוחל וכישמי תפסונ םירוגמ תריד תשיכר יבגל יכ איה תועמשמה ,רומאה רואל

.30.6.2015 םויל

)12/2014 שדוח דדמ םוסרפ רחאל ונכדועיו 15.01.15 םויל דע תושיכרל םינכדועמ םימוכסה( השיכר סמ ירועיש

 – תפסונ םירוגמ תריד לע השיכר סמ

5% - ₪ 1,123,910  לע הלוע וניאש יוושה קלח לע

6% - ₪ 3,371,710 ןיבל  ₪ 1,123,910 ןיבש יוושה קלח לע

7% - ₪ 4,642,750 ןיבל  ₪ 3,371,710 ןיבש יוושה קלח לע

8% - ₪ 15,475,835 ןיבל  ₪ 4,642,750 ןיבש יוושה קלח לע

10% - ₪ 15,475,835  לע הלועה יוושה קלח לע

 ,)קוחל )ב(5 ףיעס תלוחת תכראה( )העש תארוה( יברעמה בגנה יבושיילו תורדשל עויס תונקת .2

 תולח םהילע םיבושייל ,ח"ש 241,080 לש הרקתל דע 20% לש סממ יוכיז הניה תועמשמה -2012-ג"עשתה

 .עבוקה םויל דע ,תורומאה תונקתה

 ןתניי יכ הניה תועמשמה -1986-ז"משתה ,)תורמשמב הדובע דעב הסנכה לע סמה רועיש( הסנכה סמ תונקת .3

.עבוקה םויל דע ,תונקתב טרופמכ ,תישילש וא הינש תרמשמב םידבועל סממ יוכיז

 ,)טפנ ישופיחל תופתושב תופתתשה תודיחי לש הריכמו הקזחה לשב סמה בושיחל םיללכ( הסנכה סמ תונקת .4

.עבוקה םויל דע ולוחי תונקתה – 1988-ט"משתה

 וא  N1 וגוויסש בכר ותושרל דמעוהש דבוע יבגל -1987-ז"משתה ,)בכרב שומישה יווש( הסנכה סמ תונקת .5

M1  ( עונמ בלושמ בכרכ ולש בכרה ןוישרב ןיוצש ,הרובעתה תונקתל )ד(א271 הנקתב רומאכhybrid(, וארקי 

 ,2009-ב ןנוקית ינפל ןחסונכ תוירקיעה תונקתל תפסותב םיבוקנה םימוכסה תא וא ,תונקתל )א(2 הנקת תא

 .עבוקה םויל דע תאזו ,תונקתב עובקש יפכ לכה ,םישדח םילקש 500 לש התחפהב

 ,א67 ףיעס תוארוה יכ הניה תועמשמה -2014-ד"עשתה -)44 רפסמ ןוקית( ףסומ ךרע סמ קוחל )ב(6 ףיעס .6

 ,דחוימה ח"ודה יבגל ,קוחל 44 ןוקית רחאל 2014 תנשב ןחסונכ ,ףסומ ךרע סמ קוחל )ב6()א(117-ו א75 ,א69

 רוזחמש קסוע לע לוחת טרופמ חווידב בייחה קסועל דחוימ ח"וד תשגה תבוח היפל הארוהה תוברל ,לוחל וכישמי
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:הלאמ דחא ויבגל םייקתה םא ,₪ 2,000,000 לע הלוע ויתואקסע

 תדוקפל 20 ףיעסב רומאכ  רחא רקבמ וא ,רקבמ ןובשח האור יונימב ןכו ,ןזאמ תנכהב ןיד לכ יפל בייח אוה .א 

;תויפותישה תודוגאה

 קוחל 56 ףיעסב רומאכ  ,דחאכ םשריהל ושקיב רשא םיקסוע רפסמכ וא מ"עמ קוח יפל תופתושכ םושר אוה .ב 

 .)א( הקספב רומאה םייקתה  ,ןיינעה יפל ,םיקסועה דחא וא םיפתושה דחא יבגלו ,מ"עמ

 לע הלוע םהיתואקסע רוזחמש םיקסוע לע וז הבוח הלח ןהיפל תומייקה תוארוהה ןמ עורגל ידכ ליעל רומאב ןיא

 לוהינ תוארוה חוכמ הלופכה תואנובשחה תטיש יפל תונובשח יסקנפ להנל םיבייחה םיקסוע לע ןכו ₪ ןוילימ 2.5

 .תונובשח יסקנפ

)ג(20 הנקת יפל ישדוח וד חווידש ךכ ,2013-ג"עשתה ,)2 'סמ()העש תארוה( ףסומ ךרע סמ תונקתל 1 הנקת .7

 ,₪ 1,500,000 לע הלוע וניא םהיתואקסע רוזחמש םיקסוע לע לוחי 1976-ו"לשתה ,ףסומ ךרע סמ תונקתל )1(

 .עבוקה םויל דע תאזו

 רועישב ולב יוסימ איה תועמשמה -2014 ד"עשתה -)2 'סמ ןוקית()העש תארוה()ולב תלטה( קלד לע ולבה וצ .8

 ,וצב עובקכ ,לארשיב ףסאנש רקב ןמושמ וא לארשיב ףסאנש שמושמ יחמצ ןמשמ קפומה ,לזיד ויב לע תחפומ

 .עבוקה םויל דע תאזו

 שמשמה ןטקוא 100 ןיזנבש איה תועמשמה– 2012-ב"עשתה ,)ןוקית( )ןובשיהו רוטפ( קלדה לע ולבה וצ .9

 .עבוקה םויל דע תאזו ,ולבמ רוטפ לבקל ךישמי סיט ילכב תכורצתל
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