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.םישדוח6– קיסעמ דבוע יסחי קותינ

:ללוכ השירפ קנעמ
ןמוזמב קיסעמהמו תופוקב– ןירוטיפ ייוציפ
תולגתסה קנעמ
.הלחמ ימי ןוידפ
.השירפ לע העדוה יא ןיגב יוציפ
הקיתש ימד
)ינפל אל( הדובע תביזעב לבקתמש– תופדוע םינש קנעמ
)השירפה קנעממ קלח אל הארבהו השפוח ימי ןוידפ(

השירפ יקנעמ יוסימ- )א7(9 ףיעס



השירפ יקנעמל רוטפ- )א7(9 ףיעס

:השירפ יקנעמ רוטפ בושיחל הדובע יבלש
.)2020 תנשב(12,420 ףיעסב הרקת / "ןורחא רכש" *   :ןיבמ ךומנה תא תחקל שי .1
.קתווה תונש 'סמב1-ב ונלביקש האצותה תא לופכל שי .2

.רוטפה קנעמה הניה ונלביקש האצותה

.בכר יוושו תואצוה רזחהטעמל תרוכשמ :"ןורחא רכש"*
)הנורחאה תרוכשמל ףסוותמ1/12-ה קלחהו ,12-ל הארבהה תא םיקלחמ הקיטקרפב(



השירפ יקנעמ יוסימ

:המגוד
.150,000 השירפ קנעמ ,םינש10 קתוו ,15,000 ןורחא רכש

:סמב בייח השירפ קנעמ בושיח
150,000     השירפ קנעמ
10X 12,420/ 15,000 =)124,200(     )א7(9 רוטפ
25,800                 בייח



הדובע תביזע– הסנכה סמל םישרדנ םיכמסמ תמישר

 יפסכ לכ םיטרופמ הז ספוטב–דבוע לש הדובעמ השירפ לע דיבעמ תעדוה–161 ספוט•
.דבועה יאכז םהל השירפה יקנעמ
.םינורחא םישולת השולש•
 םייוציפה יבגל תולהנמה תורבחהמ םינותנ–ןוידפ יכרע/161 ספוט יולימל רזע ספוט•

.)םייוכינה קית 'סמ ,קיסעמה םש ,םיינוה/םייתבצק םייוציפ ,תינכדע הרתי( תופוקבש
 סמ תא עדימ דבועה הז ספוטב .הדובעמ השירפ בקע דבוע תעדוה– א161 ספוט•
.161 ספוטב םיטרופמה השירפה יקנעמ יבגלתייוסימה הטלחהב הסנכה



השירפ יקנעמ יוסימ

 רשאל םילוכי )12/2018-מ לחה השדח היחנה( קיסעמהו )המושה דיקפ( להנמה:שגד
. )12,420– הרקתהמ רתוי אל ךא( ןורחאה רכשהמ150% דע לדגומ רוטפ

:אמגוד
.130,000 השירפ קנעמ ,םינש10 קתוו ,8,000 ןורחא רכש
:ןורתפ
130,000     השירפ קנעמ
10X 12,000= 150%X8,000/ 12,420 =)120,000(     )א7(9 רוטפ

ךומנה יפל
10,000                 בייח

https://taxes.gov.il/incometax/documents/hanhayotmeyatzgim/klali/meyatzgim-301218-acc.pdf


השירפ יקנעמ יוסימ
 ינפל תישענ רשא תרוכשמב הלדגההמ םלעתהל תוכמס שי להנמל : השירפ ינפל תרוכשמה לש הלדגה
 ימי ןוידפ ןוגכ תופסות ןנשי ןורחאה שדוחב(.רוטפה תלבק ךרוצל קר התשענ הלדגההש ענכוש אוה םא השירפה
)דועו םיסונוב ,השפוח

 ,תיקלח הרשמב דבועה דבע תונורחאה םינשב וב הרקמל סחייתמ קוחה :השירפה ינפלש םינשב תיקלח הדובע
 תמלתשמ התייהש תרוכשמה ןובשחב אבות ,האלמ הרשמב דבע םהבש םינשה יבגלש ףיעסה עבוק הז הרקמב
.האלמה הרשמה לע
)םושינה תבוטל לבא םיסחייתמ– האלמ הרשמב םויהו תיקלח הרשמב דבע רבעב םא(

office@r-f-college.com .ליימ /077-2200988 ׳לט-םיסנניפלו השירפל הללכמה



השירפ יקנעמ יוסימ

:המגוד
100%-ב דבע תונושארה םינשה רשעב ,קתו תונש15 רחאל הדובעה םוקממ שרפ דבוע
.הרשמ70%-ב דבע תונורחאה םינשה שמחבו ,הרשמ
.4,000₪ לש ךס לע הדמע הנורחאה ותרוכשמ
.150,000₪– לבקתהש השירפ קנעמ



השירפ יקנעמ יוסימ
:בושיח

:תללקושמ תרוכשמ בושיח
5,143= 5* 4,000+ 10* 5,714

15
:רוטפה בושיח

115,718= 15*   7,714.5= 150%* 5,143/ 12,420
ךומנה יפל

:בייח השירפ קנעמ
34,282= 115,718–150,000

 תרוכשמהרשמ זוחאקתו תונש
הנורחא

בושיח

10100%5,7144,000/70%
570%4,000



השירפ יקנעמ יוסימ

:יוסימ תויורשפא
 תנשב םושינה לש ילושה סמה רועיש יפל- תפטושה סמה תנשב סמ םלשל1.

.הביזעה

 ,סמב בייחה השירפה קנעמ לש הווש ןפואב הקולח– )ג(8 בייחה קנעמה תסירפ2.
.ךיושמ אוה הילא סמה תנשב ילושה סמה רועיש יפל ביוחמ קלח לכ רשאכ

 תישדוח הבצקכ ולבקתי הפוקב םייוציפהש שקבל–הבצקל תויוכז ףצר שקבל3.
.דיתעב

  קלח ,קנעמה לכ( םייוציפל תויוכז ףצר– תויוכז ףצר שקבל .4
    לש ומש לע הפוקב םייוציפה יפסכ לכ תא דיקפהל/ריאשהל שקבל–)רוטפ+בייח

  םא אלא ,אבה קיסעמה תא בוזעיש םויב היהיתיוסימה תונבשחתהה דעומ רשאכ ,םושינה
.ףצרה םע ךישממ



םייוציפ תסירפ– השירפ יקנעמ יוסימ
)ג(8 :ןירוטיפ ייוציפ תסירפ
 םימולשתב לבקתמאל קנעמה( דבלב סמה בושיח ךרוצל הניה השירפ קנעמ תסירפ
 רבעמ סורפל ןתינ אל ,הרוחא וא המידק םינשל סורפל ןתינ .)הסירפה תונש ךשמב
.םינש6– ל
.תחא הסירפ תנש תווהמ קתוו תונש4 לכ- המידק םינשל הסירפ תונש בושיח
.תחא הסירפ תנש הווהמ קתוו תנש לכ– הרוחא םינשל הסירפ תונש בושיח
 הנשה אלל המידק הסירפ שקבל לכוי )1.10-מ( הנשה לש ןורחאה ןועברב שרפש ימ
 .תפטושה



םייוציפ תסירפ– השירפ יקנעמ יוסימ
 :הרעה
161 ספוטב רבמטפסב30 ךיראתב השירפ1.

.תבקועה הנשהמ הסירפ תרשפאמ
 האצות הלעמל לגעל שי הסירפה תונשל הקולחב2.

.יצח לעמ
.הסירפ תנש לכב )5(9 רוטפ קינעהל ןתינ3.
 .ג116 ספוטב הסירפ שקבי םושינ4.



םייוציפ תסירפ– השירפ יקנעמ יוסימ

:המידק הסירפ תונש בושיחל תואמגוד
קתו תונשבושיחהסירפ תונש
4/44הסירפ הנש
28=8/4הסירפ םייתנש
1.56 =6/4הסירפ םייתנש
 תונש ששל רבעמ אל
הסירפ

28/4=728



םייוציפ תסירפ– השירפ יקנעמ יוסימ
:אמגוד
.200,000₪  םייוציפ לביק ,6,000 הנורחא תרוכשמ ,םינש16 ךשמב דבע םושינ

.150%-ב הנורחאה תרוכשמה תלדגה רשיא להנמה

:ןורתפ
ךומנכ-6,000 *150% =9,000 /12,420

200,000      השירפ קנעמ
16X9,000 =)144,000(      )א7(9 רוטפ
56,000                  בייח

16
)1 הסירפ תנש תווהמ קתוו תונש4(4  =4

56,000 :4 =14,000   :הסירפ



םייוציפ תסירפ– השירפ יקנעמ יוסימ
:בייח קנעמ תסירפל תויאדכ תקידב

:המגוד
31.10.2019 ךיראתב הביזע
.19,000₪– הנורחא תרוכשמ

.12– קתוו תונש
.300,000₪– תופוקהמו קיסעמהמ השירפ יקנעמ כ"הס

 ילמיסקמה רוטפה תא לצנל ,השירפה יקנעמ לכ תא ךושמל שקבמ )1956 דילי ,רכז( םושינה
.ילמיטפוא ןפואב סורפלו



םייוציפ תסירפ– השירפ יקנעמ יוסימ
:בייח קנעמ תסירפל תויאדכ תקידב

...ךשמה
:)השירפ קנעמ טעמל( םינש יפל תישיא העיגימ תוסנכה ינותנ

2019–250,000₪

2020–312,000₪

2021–312,000₪

2022–320,000₪

2023–144,000₪

2024–144,000₪

2025–144,000₪



םייוציפ תסירפ– השירפ יקנעמ יוסימ
:בייח קנעמ תסירפל תויאדכ תקידב

...ךשמה



םייוציפ תסירפ– השירפ יקנעמ יוסימ
:בייח קנעמ תסירפל תויאדכ תקידב

...ךשמה



םייוציפ תסירפ– השירפ יקנעמ יוסימ
:בייח קנעמ תסירפל תויאדכ תקידב

:סמב בייח / רוטפ השירפ קנעמ בושיח
300,000        השירפ קנעמ כ"הס
)הדובעה תביזע תנש(2019 תנשב רוטפ תרקת–12,380 *12 = )148,560(   )א7(9 ףיעס יפל רוטפ
151,440  סמב בייח השירפ קנעמ

:המידק הסירפ תונש םומיסקמ בושיח
3= 4: 12
.תויאדכ קודבל שי ,הנשה לש ןורחאה ןועברב הדובע תביזע לשב2020 תנשמ לחה סורפל ןתינ



םייוציפ תסירפ– השירפ יקנעמ יוסימ
:בייח קנעמ תסירפל תויאדכ תקידב

35% ילוש סמ רועיש- 250,000₪–2019
35% ילוש סמ רועיש- 312,000₪–2020
35% ילוש סמ רועיש- 312,000₪–2021
35% ילוש סמ רועיש- 320,000₪–2022

:הנקסמ
הסומיי םא סמ35%-ב ואולמב ביוחי קנעמה ,35% ילוש סמ רועישב םינשה לכב אצמנ םושינה
.תואבה םינשל סרפיי םאוא )2019( הדובעה תביזע תנשב
.הסנכה סמל םייתנש תוחוד תשגהב םושינה תא תבייחמו םולשתל סמה תא הניטקמ אל הסירפה
.תיאדכ הסירפה הרקמ לכב אל



הבצק ףצר– השירפ יקנעמ יוסימ

:הבצק ףצר
 )5-ו6 דוק( דבלבםייתבצק םייוציפ יפסכש שקבל םושינל רשפאמ ףיעסה

 תלבק םויל דע סמה עוריא תא החוד אוה ךכבו ,דיתעב היסנפכ ולבקתי
.היסנפה
 איה ,סמב תבייח היהתו הדימב םג רשאכ דיתעב רוטפל תיאכז היסנפה
.רתוי ךומנ תויהל יופצש דיתעב ילושה סמה רועישב תבייח היהת

)היסנפה תלבק דע( בלש לכב ןתינ– הבצק ףצרמ הטרח
.ג161 ספוטב הבצק ףצרמ הטרח שקבי םושינה



הבצק ףצר– השירפ יקנעמ יוסימ

:תונורתי
 ןתינ רמולכ ,הבצקל דעיינש םוכסה יבגל קחשמ תורשפא הנשי1.

 ,סמב בייחה קנעמה תא הבצקל דעיילו רוטפה קלחה תא ךושמל
.הבצקל םוכסה לכ תא דעייל וא

 ,הרתונש רוטפה תרתי תא לצנל ןתינ היהי הבצק ףצרמ הטרחב2.
.הטרחה תנשב הרקתה יפל

 תנשב ילושה סמה רועיש יפל יוסימה הבצק ףצרמ הטרחב3.
.)סמ ןונכתל תורשפא( הטרחה



הבצק ףצר– השירפ יקנעמ יוסימ

:תונורסח
 'סמל קר בייחה קנעמה תא סורפל ןתינ הבצק ףצרמ הטרחב1.

 דומעב ליגרת( .השירפה תנשמ הריפסב ורתונש הסירפה תונש
)אבה

 קיסעמהמ םילבקתמש םייוציפ יפסכ לע הבצק ףצר שקב ןתינ אל2.
.תוינוה תופוקמו

 יפסכ לכ לע סמ תונבשחתה תבייחמ הבצק ףצרמ הטרח3.
 טעמל ,דיבעמ ותואמ דבועה תושרל םידמוע רשא םייוציפה
 שארמ ודעוי םייוציפה יפסכו ליאוה הקיתו היסנפ ןרקב םיפסכ
.הבצק ימולשתל



הבצק ףצר– השירפ יקנעמ יוסימ
: ליגרת
 ךושמל לאיל הרחב א161 ספוטה ,הדובע תונש23 רחאל28.2.2017 ךיראתב הדובעה םוקממ השרפ לאיל
.60,000₪ לש ךסב סמב בייח השירפ קנעמ הבצקל דעילו ,280,600₪ לש ךסב רוטפ השירפ קנעמ
.בייח קנעמ תסירפו הבצק ףצרמ הטרח לאיל השקיב2020 תנשב

:לאיל לש ילושה סמה ירועיש
2017–34%
2018–21%
2019–31%
2020–31%
2021–20%
2022–20%

.בייחה קנעמה לע הכונש סמ :שרדנ



הבצק ףצר– השירפ יקנעמ יוסימ

)2020-2022 ( םינש שולשל סורפל ןתינ
20,000= 60,000/3

:בייחה קנעמהמ הכוניש סמה
14,200= 2* 20%* 20,000+ 31%* 20,000



הבצק ףצר– השירפ יקנעמ יוסימ
:תורעה
.יטמוטוא הבצק ףצר ונשי תוקיתווה תונרקב1.
 תלבקב הנתומ ,הטרחה תנש יפל הבצק ףצרמ הטרחב רוטפ תלבק2.

.המושה דיקפמ הבצק ףצרל רושיאו161 ספוט
 ףופכב( הבצק ןוויה וארי היסנפ תלבק רחאל הבצק ףצרמ הטרחב3.

.)206 ןוקיתל
,9.1.2000 ךיראתה ינפל הבצק ףצר עציבש ימל לדגומ רוטפ4.

.ףצרה תשקב םוימ םינש5 הפוקב םיפסכה תא ריאשה םא
    רוטפה תרקתמ20% הנקמ תישישה הנשהמ לחה הנש לכ
.רוטפ לפכ םומיסקמ .ףצרהמ הרזחה תעב תנכדועמה
אבה דומעב ג161 ספוטמ רבסה האר



הבצק ףצר– השירפ יקנעמ יוסימ



הבצק ףצר– השירפ יקנעמ יוסימ
:2017 תנשמ– יטמוטוא הבצק ףצר
 םייקתהב ,הריחב עציב אלו שרפש דבועל הבצק ףצר תלחה
:הלא
 תודקפהו תופטוש תודקפהב הפוקב םיפסכה רוקמ1.

 דעומב הפוקב וראשנש ,למגה תפוקל םייוציפ תמלשהל
.הדובעה םויס

 לכב דבועה לש םייוציפה ביכרמב הרובצה הרתיה2.
 הרקתה וא )2020 תנשל ןוכנ( 366,510₪ הניה תופוקה
.םהבש הובגה ,הדובע תנש לכל ליעל העבקנש



הבצק ףצר– השירפ יקנעמ יוסימ
:המגוד
 םייוציפ ,40,000₪ תחטובמ הנורחא תרוכשמ ,קתו תונש20 רחאל השירפ
.800,000₪ תופוקב
? הבצק ףצרל ילמיסקמה םוכסה המ

:בושיח
40,000 /34,900 *20 = 698,000₪  הובגה יפל– וא366,510

ךומנה יפל

 השירפה תנשב סמה רועיש יפל סמב םיבייח םייוציפ
102,000= 698,000–800,000

 ףדועל רוטפה תא קינעהל רוחבל לוכי םושינה םייוציפה יפסכ תכישמ תעב *
.הבצק ףצרמ הטרחב לבקיש םייוציפה יפסכל ו/וא



תויוכז ףצר– השירפ יקנעמ יוסימ

 לש םמייקתהב תויוכז ףצר עצבל רשפאמ ףיעסה :תויוכז ףצר
:םיאנת השולש
.וז תורשפאב הריחב לע להנמל עידוהל שי– להנמל העדוה•
 םתדקפה ,ולבקתהו הדימב וא םייוציפה תפוקב םיפסכה תראשה•

 תדקפה רושיא ריבעהל שי ,םייוציפ תפוקב )םוי30(ידיימ ןפואב
.להנמל םייוציפה יפסכ

.םייוציפ תפוקל הנש ךות דיקפהל ליחתמ שדחה דיבעמה•



תויוכז ףצר– השירפ יקנעמ יוסימ

:תואבה תוארוהה ולוחי םיאנתה םימייקתמו הדימב
 םיחוורו תיביר תוברל םייוציפה תפוקב ורבטצהש םיפסכה תא וארי•

.השירפ קנעמכ םירחא
.ןורחאה קיסעמה לצא תרוכשמה תא וארי תעבוק תרוכשמכ•
 רשא ,םיקיסעמה לכ לצא תופוקתה ךס תא תחקל שי קתווה ךרוצל•

.ףצרה לחוה םהיבגל



תויוכז ףצר– השירפ יקנעמ יוסימ
:המגוד
 דובעל דימ לחהו תוביצנהמ תויוכז ףצר שקיב ,קתו תונש10 רחאל 'א קיסעממ שרפ דבוע
.קתוו תונש6 רחאל 'ב קיסעממ שרפ דבועה .'ב קיסעמ לצא
 ורבצנש השירפה יקנעמ ,14,000₪ לש ךס לע תדמוע 'ב קיסעמ לצא הנורחאה ותרוכשמ
.300,000₪– 'ב-ו 'א קיסעממ
.סמב בייח השירפ קנעמ– שרדנ

:בושיח
)ךומנה יפל(14,000 /12,420 *16 =198,720  רוטפ השירפ קנעמ
300,000–198,720 =101,280 סמב בייח השירפ קנעמ

161 יספט ינש ופרוצי וילא ןורחאה קיסעמה יטרפ םע דבלב דחא א161 ספוט אלומי
.םיקיסעמה ינש לש



תויוכז ףצר– השירפ יקנעמ יוסימ
:תויוכז ףצרמ הטרח
 תאהנורחא תרוכשמכ וארי הז הרקמב ,םייתנש ךות תויוכז ףצרמ וב רוזחל יאשר דבוע
.הטרחה םויל תדדוממ איהשכ ,ףצרה לחוה ויבגל ןורחאה דיבעמה לצא ותרוכשמ
.ףצרה לחוה םהיבגל םיקיסעמה לכ לצא קתווה תא ואריקתווכ
 ודיקפהש םימוכס ןיגב םירחא םיחוורו תיביר ללוכ םימוכסה לכ תא ואריהשירפ קנעמכו

.ףצרה לחוה םהיבגל םידיבעמה

:תורעה
 הרקמב המושה ידיקפל תונפל ןתינ ,הסנכה סמ תוביצנל חלשת םייוציפ ףצרל השקבה .1
161 ספוטב ןיאש

.)תיזכרמ םייוציפ תפוק(3-ו )קיסעמ(1 ידוקב השירפ יקנעמ
. ג161 ספוטב םייוציפ תויוכז ףצרמ הטרח שקבי םושינ .2



תויוכז ףצר– השירפ יקנעמ יוסימ
–הלבגמ
:אבה בושיחה יפל הבצקו םייוציפ ףצרב םוכסה תא ליבגמ קוחה

 יניד יפל רכש + קשמב עצוממה רכשה םימעפ עברא( = םייוציפ ףצרב ילמיסקמ םוכס
קתו תונש * )הדובע

:םישגד
 תורשפא אלל השירפה תנשב ילושה סמה רועיש יפל סמב וביוחי רבעמ םימוכס1.

.הסירפל
 היהי סמב ביוחיש ףדועה ,הלבגמה לע הלוע םוכסה םא ,הבצקו םייוציפ ףצרב2.

– תינוה הפוקמ םייוציפ יפסכ וא ,1 דוקב– קיסעמהמ םייוציפ :ןוגכ םיינוה םיפסכמ
.3 וא4 דוקב

 :םה ולא תונקת ןיינעל הדובע-רכש ןובשחב ואבויש םיביכרה- הדובע יניד יפל רכש
.החפשמ תפסות , רקוי תפסות , קתו תפסות , דוסי רכש



תויוכז ףצר– השירפ יקנעמ יוסימ
–תונורתי

.קתוה תונש לכ ןובשחב תוחקלנ רשאכ קנעמ תסירפ עצבל ןתינ1.

.תלדגומ הרקתמ תונהיל ןתינ הריטפ לש הרקמב2.

–תונורסח

.השירפה יקנעמ לע הסירפו רוטפל יאכז היהי אל םושינה םייתנש רחאל הטרחב1.

 ןתינ היהי אל( ינוה השירפ קנעמל ךופהי םייוציפ ףצר ויבגל עצובש )5 וא6 דוק( יתבצק דוקב השירפ קנעמ2.
.)הבצק ףצר ויבגל עצבל

.םייוציפ ףצרבש םיפסכה לכ לש הכישמ עצבל שי םייוציפ ףצרמ הטרחב3.

:המידק הסירפב תויורשפא יתש שי– םייוציפ ףצרמ הטרחב4.
.השירפה םוימ הריפסב ,ורתונש םינשל הטרחה תנשמ לחה הסירפ .א

.הסנכה סמ תוארוהל ףופכב ,םינש6 דע הסירפ עצבלו השירפה תנשל רוזחל .ב
.השירפה תנש הייהת הסירפל הנורחאה הנשה ,הרוחא הסירפ שקיב םושינה םא– םייוציפ ףצרמ הטרחב .5


