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                        2013201320132013    תתתתצו המסים לשנצו המסים לשנצו המסים לשנצו המסים לשנ
  
רים הסדה וקחו 1992 -ג"שנתה)יבקצת הי יעדגת להשיקהקח קוניית (נהדימ הים במשקדרסהה חוק יל פע

   קחו השהותקנו לפי ותתקנהו, 1991 -א"התשנ) רנונהאמ טליםיה (נהדימ הבמשק
  קרקע, על בניינים, םל נכסיע, 2013ת הכספים ת לשנלילכ נהנומוטלת בזאת אר, רמואה

  )ח לשנה"בש(ב שתשולם על ידי המחזיק  בהתאם לשיעורים "אדמה חקלאית וכיוצ, תפוסה
  ה פוקתל, עמשמ, יאכל מיתרקית ירי עלשי פלניצי המווםבתח")  םיקיחזמה: "הלןל(

     .31.12.2013 -ד   ע 1.1.2013 - מ
  
  

  דת שטחחי ילכל קבעויו עצה המווט שיפחוםתבים ס הנכלל כע רנונה מוטליםאה עריפית .1
  .לןהל רטופמכ, ןייבנ הגוס, מושלשי אםהתב     

  
  םיול  הואוב החיתילח תאשרכ,  2013  תקלנדארישנה ל נם הצוב םמופיעיה ם  התעריפי2.1.  2

       1/1/2013.  
  

  י  יחספןיב באוחוי, סמ הנתש ברנואיב 1 -ה רחאל כסל נש קזימחל םד א  נעשה2.2
  .סיק בנכחז הדשים בהם החורספמל   
  .םשל שחודבור  עיבויח, ש חודוותו יותר בא איםמי 15 זיק שהחחזיקמ       

  
  1 -מ לח הדשחה שמושי היפל זיק המחבויחי, ה השנךהלמ בכסנב ושימש הונהש   2.3

  .ויינש הדמועחר לאדש שלחו     
  

  הגדרותהגדרותהגדרותהגדרות.    3
  

  ליתלכ נהנור אםישל קל מחזיכ, ומנלק מ חותברל, ר"ל מכ הושיר פ : שטח שטח שטח שטחחידתחידתחידתחידתיייי   3.1
  וםכבס ו יד על קיםוחזמר ה" המתכפלמ נהלם השו תה אשרארנונהך ס. ר"ל מ כרעבו     

  .ר"       הארנונה למ
  

  רתוגדה כע יציתבורל, וץח ום פניות קירלולכה םניפ חט שללכנ דהחייה   בשטח 3.2
   .רה אחרטח מקו וכל ש3.7          בסעיף

  
  אינו, ורים למגשמשמה יןניבב, ד בלביה לחנמש המשורהקמ ינורה ושאוק מטחש   3.3  

  .דהחייטח השלל בכנ         
  

  . טודה ברודי מדדו לפימישטחים  ה– דהדימ הופןא 3.4
  

  חדרי: בו יש שני מחזיקים או יותר כגוןשטחים משותפים של בית המשמש למגורים  3.5
  .לא יחויבו בארנונה-מקלט משותף,מבועה,מעלית,אשפה

  
  החיוב,  חייבים בתשלום ארנונה-ריםריםריםריםגוגוגוגוממממ ל ל ל לשששש משמ משמ משמ משמנונונונושאישאישאישאי    ןןןןנייניינייניי ב ב ב בתפים שלתפים שלתפים שלתפים של משו משו משו משו שטחים שטחים שטחים שטחים            
  ףורצי  חטש ה. ידםק עלזמוחה יןניבטח הש ליחסב םקיזימח בין היחסילק הח בהיעש            
   .חזיקמה קתהחזב חכ השט" לסה           

  
 ,מושיםלשי המבנם הע ושו שימעיקרש, ריםריםריםריםגוגוגוגוממממ ל ל ל לשששש משמ משמ משמ משמינוינוינוינואאאאשששש    ןןןןיייייייי בבנ בבנ בבנ בבנשטח חצרשטח חצרשטח חצרשטח חצר   3.6     

  אלא ,לםוכ חויבוי, גינהכ ששממה  לשטחטרפ, ב"ו וכיכהמלא, הסנחא, יהנח: גוןכ     
  .ןייבנת  הגדרםצושום צממ  זהיףור בסעמאב יןא. וז טהחלהרת בם  נקבע אחא     

  
  2.00 ל עה עולעציובה הים גא דהחייל בשטח הלכיי, יןיןיןיןניניניני בב בב בב בבתףתףתףתףררררו מו מו מו מאאאא////וווו    עעעעציציציצי י י י יטחטחטחטחשששש   3.7        

  .         מטר
  
  כלמ, חפנ סתופתה הני בקנים וכל למתנאיםש, כליםמ, ותסככ רבות ל– יייינונונונו ב ב ב ב שטח שטח שטח שטח   3.8  

  .ואהש ר         חומ
  
  .1982ב "שנתזק הב הו בחוקהגדרת כ– זקב   3.9  



  -    2    - 

  
  וא םבוריייצ, יםנויו פא סיםעצה תפוום המם וקרקעות שבתחונייני ב– כסיםכסיםכסיםכסיםננננ  3.10    

  .יםרטיפ               
  

  ,טיט, ה שבתחום המועצה בין שהוא בנוי אבן ובין שהוא בנוי בטוןבנ מל כ– בנייןבנייןבנייןבניין  3.11            
  :   או כל חומר אחר לרבות, עץ ,             ברזל

  
 .כל חלק של מבנה וכל דבר המחובר לו חיבור של קבע .1
  
 ועדים לגדר שטח או תוחמים או מי/ב הגודרים ו"וכיוצ, גדר, סוללת עפר, קיר .2

  כל מבנה. לעניין הגדרת מבנה יחשב כמבנה לצורך צו הארנונה ,      קרקע או חלל
  ובן אם המבנה חורג, בין אם לא,               בין אם ניתן למבנה או לחלק ממנו היתר בניה 

  . ונממ לקו חא, ועצהמה וםתחשב.               כהגדרתו בחוק התכנון והבניה
  

  לש רחא ךרוצ כלל או הו כגינ ארכחצ המבנם הע ושו שימקרקע שעיקרשטח ה.  3         
  נהמבהקע שר קעטמל, העצמו לכך העה שקבחשטר מה יותך לאא, נהתו מבו                  א
  .ו בחלקו אוולכ, םולעמ סופת יהה  לאליהע                  ש

  
  בנה למגורים ושלא למגורים יכללו כל    לצורך צו הארנונה בשטח המ –שטח המבנה           

  , הול, י מידות החוץ שלו לרבות מעברים"עפ,           השטחים של המבנה כהגדרתו לעיל
  , מחסנים, סככות, מתקנים, מבני עזר, מרפסות מקורות, מדרגות,            חדרי שירותים

  ה אחר  וכל יחידה חיצונית ק וכל שטח מקור"ממ, ד"ממ, מקלט, גלריות,            מרתפים
  .   ב"חדרי כביסה וכיו,            למבנה לרבות מחסנים

  
   התלשמ ו אעטמ משתהמש, ין בניינהאש ועצהמה וםתחע שברק קל כ– יתיתיתיתלאלאלאלאקקקק ח ח ח חדמהדמהדמהדמהאאאא     3.12

  קעקראלא ש, םחירפ ו ארעיול גידו לא אית חקלצרתותול ו לגידים איח ילעב שקמ או           
  המישח  עלהטחש בה עולנה ואירימסח ראזוו בא רים מגווראת באזצמנ ם היאא, תזא כ          
  לש ותחותהתפ תב לדרג ליםשב, איתמה חקלשלא כאד הותעצה לרא המותאישר, םדונ           
  .ורותו אז א          

  
  וי צ"פע חהופסש) עילל 3.12ף יי סע"פע (יתלא חקרקע ק– מיוחדתמיוחדתמיוחדתמיוחדת    יתיתיתיתלאלאלאלאקקקק ח ח ח חרקערקערקערקעקקקק   3.13

  .24/2/98 וםימ 1998 -ח "נהתש) וןתיק, ילאכמ ריתק) (א (תת המקומיוועצו        המ   
  

  הב םשתמשימש, יתלאקה חאדמ ינהאש, ועצהמה וםתחע שברק קל כ– ההההוסוסוסוספפפפ ת ת ת תרקערקערקערקעקקקק   3.14
  .ןיינבם ע א יחד  לותהא םייקמחזו           

  
   ינהאו יתלאקמה חדא האינ, ין בניינהאש ועצהמה וםתחע שברק קל כ– ןןןןייייייייננננ ב ב ב בדמתדמתדמתדמתאאאא   3.15

  .הוספ תעקרק           
  .  כל אדם שיש לו זכות שימוש  בנכס למעט דייר משנה–מחזיקמחזיקמחזיקמחזיק   3.16

  
  או של אדמה/ וןל בנייש, ו בחלק מנכס אאו משתמש בנכס  /ר וג הדם א– נהנהנהנהשששש מ מ מ מדיירדיירדיירדייר    3.17

  .בתמורהבין בתמורה ובין שלא ,  בוקזיח מרשאחאו כל נכס אחר /           חקלאית ו
  

  נונהרא (נהדימ הדרים במשק ההסו בתקנתהגדרת כ– חחחחטטטט ש ש ש שרררר עתי עתי עתי עתיעלעלעלעל במפ במפ במפ במפההההוסוסוסוספפפפ ת ת ת תרקערקערקערקעקקקק   3.18
  .1994 -ד"שנתה)   1994 ומית בשנת המקות ברשליתל  כ         

  
 ימ, וינדהי, 1951 -א"תשי, חטוסקי ביל עע וחיקפ החוקב ותמשמעו כ– """"בטחבטחבטחבטחממממ""""   3.19

  .ומוח עצמכ טוחבבי קעוסש   
  

  , לןהל 5 רות שבסעיףגדבין ההל  זהסעיףב תעויפומ התרוגדההרה בין תי סכלב   3.20
  .ן להל5 עיףסב דרה ההגףעדות           
  
  

   3201 נתשל נונה הכללית הארםושל תועדמ  .4
  

 2013רנונה לשנת   אה לוםלתש דמועה כי, ירייה לקבועעה ליטהחמ ותה סמכתוקףב 4.1

   .1/1/2013  וםיול בחי           
   בת החיו אם לשללאפשר, ושביםות התיחונל ועצהמהטה חלימ  זהעד במועגופ לליבמ 4.2
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   ,1/5/2013, 1/3/2013, 1/1/2013  ,דהיינו, םייודשח   ומים דו תשלשה בשיתיהשנ 
  .ל" כנוב הנקעד במולםום ישושל שכל תינאת באתזו, 1/11/2013, 1/9/2013, 1/7/2013 
  ות ויוק הרש חיפל בית ורימדהצה רשיבהפ בחויי, מים זהלושת רסדפי הם לשלמה 

  לה שעלייור היעלפי ש) ןקוית) (בהוחמי שלות  עלמדהצה רשית והפיביר (תוי המקומ
  .וםשלת הם ביועדויה לפני דמד לעד ו 2011ובר קטודש או חד ממדים לצרכןירחמה דדמ 
   בויח הא מלוום תשלרייה לדרוש לעייאפשר, םייודש חים דוומשלי תנן שעורפי יא 
  .לר לעיואמכ, 1/1/2013א  וה מדהצה רשי והפביתיר נייןעל אריך תחילתוכשת, תיהשנ 

  
  
  רנונה האיעוריש  .5

        רררר""""ח למח למח למח למ""""  בש  בש  בש  בש
  2012  לשנת 

            וג נכסוג נכסוג נכסוג נכססססס 
  

  
  5.1  יםרבני מגומ      

            
35.87    110,120,  

130  
מבנה המשמשים אך ורק  חידה אוי

  לרבות בתי אבות, למגורים
5.1.1    

שטח קרקע  שמשתמשים בו ומחזיקים בו   750    6.018      
למעט , שלא ביחד עם בית המגורים
  ".בניין"שטחים הכלולים בהגדרה של 

5.1.2    

  5.2  עשיהת      

 לי מפעות לרביהתעש יפעל משל נייניםב  440    72.51       
 חסנהי אלכומ סניםחמ, ותצבחמ, הבני

ר  "מ 100 עד, שיהתע יפעלמ של
 משת המשעקקרהל ל כו–שונים אהר

  הלא עליםפמ

5.2.1    

 ולל כ–  מעלהאשונים ור הר" מ100מ           52.06
  הלא עליםפמ משת המשערקהק

5.2.2    

    5.2.3  הוכנ תתיב  450    71.28

  5.3  מלאכה      
 ים שלנסחמ, כיםסו מרבותלמלאכה בתי   440    72.51

 100ד סכים עמומחסנים של כה ואלמ תיב
  ר הראשונים"מ

5.3.1    

    5.3.2  הלעומאשונים  ר הר" מ100 -מ      52.06
  5.4  טוחיב רותבח ונקיםב      

י בנקים לרבות "בניינים המוחזקים ע  350    885.63
תאגיד בנקאי ותאגיד אחזקה בנקאי 

) רישוי(כהגדרתו בחוק הבנקאות 
   לרבות נלוויהם1981-א"תשמ

5.4.1    

  . וחטי בברותח  385    540.03      
  חבטי מ"ע םחזקי המובניםמ

5.4.2    

  5.5  רותים ומסחרשי, שרדיםמ      
                  

            ––––    נזךנזךנזךנזךגגגג  325    351.03
 עטמל, מכיםסמ סנת לאחששממ הקוםמ

  ל לעי5.5.14 סעיףב םעיפימוה הלא

5.5.1    

            ––––    עעעעווווולנולנולנולנ ק ק ק קתיתיתיתיבבבב  400    82.07
, ותיםשיר, הרנק הרידח, הוא המברבותל

  ' וכדופותק, תמסדרונו

5.5.2    

            ––––ק ק ק ק לללל ד ד ד דחנותחנותחנותחנותתתתת      
נה במ ל כדעב שלוםתב ויבחו דלק יחנותת

 רקעקו) יצה ורחכה לסיים מבנתבולר(
  לקד הת תחנום בתחסהתפו

5.5.3    

 קלוד תישטחת ולרב, םניב המבורע  360    351.03
, בנים לסיכה והמדשרמ הניבמ, ריםמקו
  יםכירותי דר ושהצרחי

5.5.3.1    
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        רררר""""ח למח למח למח למ""""  בש  בש  בש  בש
  2012  לשנת 

            וג נכסוג נכסוג נכסוג נכססססס 
  

  
נת חתחי טש חום שבתהוספקע תר קעבור  390    14.01

    קלד
5.5.3.2    

 יותיותיותיותנונונונוחחחחווווסחר סחר סחר סחר  מ מ מ מתיתיתיתיבבבב  310    94.38

לרבות כל שטח מחוץ לעסק אשר נעשה בו 
שימוש לצורכי העסק מחויב כחלק 

  מהעסק בסיווג זה
, בולכ ויותנח, ותוינח, רסח מתיב

 יתב, דותמסע, כוליםרמ, יםנימרקטימ
 וניעמקסחר מל ותיחנו, יםונקני, פהק

, ל חשמרי מוצמכרמל יות חנובותרל
כר ות ממחנ לוכן כחת רקבתי מ, טהויר

 תבורל, הז וצ בד נפראופן בוינהצ אלש
, ונאי סיטסחרמל יותחנו, וגהצת יותחנו

, ותפרס מכגון, תיםרוי שתןמל חנויות
 וקני שיוחסמ', דכו סותמכב, לוםיצ

  אי וקמעוניונ סיטצהוהפ
כל שטח מחוץ לעסק כל שטח מחוץ לעסק כל שטח מחוץ לעסק כל שטח מחוץ לעסק ,,,,למען הסר ספק למען הסר ספק למען הסר ספק למען הסר ספק 

אשר יעשו בו שימוש לצרכי העסק יחויב אשר יעשו בו שימוש לצרכי העסק יחויב אשר יעשו בו שימוש לצרכי העסק יחויב אשר יעשו בו שימוש לצרכי העסק יחויב 
        כחלק מהעסק בסיווג זה כחלק מהעסק בסיווג זה כחלק מהעסק בסיווג זה כחלק מהעסק בסיווג זה 

5.5.5    

  
  

1004.71  
  

    
  
315  

 טחש  עלצב המוביןוט רתימכ לוכןד
  ת ונח  עםתוברל יורביצ

  וכןל דכלר "   מ4 דע
  וכןל דכלר " מ16 דע

5.5.6    

  
  
  

     1004.71  
     2511.803  

    
  
  
335  

  

 מכירתל םקנייתמיס ופ הלעפ מיתניב
 רשא יורביצ טח שצבים עלהמו, ביןוט

  :לם ודג
  וכןל דכלר "   מ4 דע
  ל דוכןכלר " מ16 דע

5.5.7    

ת להצגו, שמשים להרצאות המולמותא  400    82.07     
 רבותל, יםצרטונק ומחול, ןאטרוית

, הבשל היחדר, הרנק הי חדראתמבו
  'כדו תדרונוסמ ותיירש, ותקופ

5.5.8    

149.84    330  
  
  

  

,  אה מבורבותל םועיירא וחה שמולמותא
, ותיםשיר, ום חיריאתצי, ותרגד מרידח

  'דכו ותילעמ
  

  

5.5.9    

        ––––    ותותותותייייונונונונ מ מ מ מחנתחנתחנתחנתתתתת  920    2511.80
 יורביצ טחשל ע תמקמומה ותניו מחנתת

  חנהל תכל, ר" מ16ד ע

5.5.10  
  

  

            
        ––––    שרדיםשרדיםשרדיםשרדיםממממ  320    237.61

 ןתמ, נות הזמבלתקל דים משררבותל
מקצועות , ונות חשבהנהלת, םיותריש

  'חופשיים וכד

5.5.11    

נם אי שונות יוםונות יוםונות יוםונות יום ומע ומע ומע ומעםםםםדידידידילללליייי    ייייר וגנר וגנר וגנר וגנספספספספי י י י בתבתבתבת  340    67.07
 נםי אוא/ו וךינח הרדשמ קוחבפי

  ינהמדי ה"ע םצביוקמת

5.5.12    

ים עסקים ושירות,במבני תעשיה מחסנים מחסנים מחסנים מחסנים   930    66.81
מקום המשמש לאחסנה בלבד והלקוחות 

  למעט גנזך, אינם מבקרים בו 

5.5.13    

    5.5.14        אותאותאותאות ברי ברי ברי בריייייסקסקסקסקעעעער ור ור ור וושושושוש כ כ כ כדרידרידרידריחחחח  355    103.67
י "מבנים המוחזקים ע-סוכנות ביטוחסוכנות ביטוחסוכנות ביטוחסוכנות ביטוח  380    243.15

  סוכנויות ביטוח
5.5.15    
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        תתתתסניוסניוסניוסניוחה ואכחה ואכחה ואכחה ואכארארארארהההה    ייייתתתתבבבב, , , , לוןלוןלוןלון מ מ מ מתיתיתיתיבבבב  365    64.80
בית , וןהמל יורחא  אתשמשמה ןלומהמ לקחל  כרבותל

  'ית קפה וכד במוכ האכסניהו הרחהאה

5.6  

  5.7        ייייאאאאקלקלקלקל ח ח ח חבנהבנהבנהבנהממממ      
הנמצא על ,  מבנה של קבע– מבנה חקלאימבנה חקלאימבנה חקלאימבנה חקלאי  760    41.73

  .אדמה חקלאית ומשמש לצרכי חקלאות
5.7.1    

  של קבעבנה מ– חדחדחדחד מיו מיו מיו מיוייייאאאאקלקלקלקל ח ח ח חבנהבנהבנהבנהממממ  765    0.34
 וחדתימ יתלאק חערק קוםצא בתחמנה

  עילל 3.13יף עי ס"פע

5.7.2    

  5.8        לאיותלאיותלאיותלאיות חק חק חק חקרקעותרקעותרקעותרקעותקקקק      
 שתשמ המרקע ק– ילהגר יתאקל חרקעק  770    0.52

  יםיאלולים חקד לגיפועלב
5.8.1    

 רקע ק––––    וחדתוחדתוחדתוחדתייייממממ    יתיתיתיתאאאאקלקלקלקל ח ח ח חרקערקערקערקעקקקק  775    50.79
, קלאייםח םדולי לגיועלפב שתשמהמ

  ל לעי3.13רה גד התחת גתווס מואשר

5.8.2    

            
  5.9        םםםםיונייונייונייוני וחנ וחנ וחנ וחנההההסססספופופופו ת ת ת תרקערקערקערקעקקקק      

    5.9.1  3.14 יףעגדרתה בס כההספו תרקעק  730    13.32
 לום בתשניהחל משת המשהספו תרקעק  780    20.56

  )רהקו ולא מורהקמ(
5.9.2    

            

 בותרל חסנהאל משת המשהספו תרקעק  740    13.32
, ב"כיו גלם וחומרי, יםמרוח, ודיצ, ימלא

  יל שלע5.2.1 עיףסב להלוכרקע הק למעט

5.9.3    

    5.9.4  ם ועיראי ריכתעל משת המשהספו תרקעק  781            50.65     
 למכירה קרקע תפוסה או חצר המשמשת  751    12.40     

  סיטונאית או קימעונאית של טובין
5.9.5    

                 

  ן טחויהב רדשמ קתזהח ברקעק  735    5.95

  2007פ הסכם מ "ע

  

5.9.6    

                

        חחחחטטטטיר שיר שיר שיר שתתתתעעעע) ) ) ) ייתי בלבדייתי בלבדייתי בלבדייתי בלבדתעשתעשתעשתעשעל על על על במפבמפבמפבמפ ( ( ( (פוסהפוסהפוסהפוסה ת ת ת תרקערקערקערקעקקקק  745    0.55

 נויא וקו עיסםחותש, עלפ מחזקת בידי המוהוספ תרקעק
  לה אלכ םיימקיתמם א. ו בזקא ביוב, םימ, מלשור חצי

5.10  

ם השטח  עחדיב וסהע התפקרק הטחש      
 נאיםש, כליםמ, ות סככות לרבינוהב

ום חתעל בפ מידיב םקנים המוחזקיומת
  .תחופל םונ ד400 ית הואמו המקותהרש

    .א

ל לה עו עואינ  למפעה  שליובנ השטחה      
 וחזקמה וסה התפערקק החמשט תמחצי

  .לפעמ הדייב

    .ב

        םםםםייייררררחחחח א א א אכסיםכסיםכסיםכסיםננננ  980    95.68   

        

ם ניינים שא בניתבורל, רטים לעיל מפונם שאיםסיכ נוגיס
ות וריטגק החתאב םיל נכלנםיים וארגומל שיםמשמ

  אמורות לעילה

5.11  
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שנאים ,מתקני חשמל לרבות ספקי כח  960    157.75

כולל הקרקע , ומתקנים להספקת כח
שבתחום הגידור מסביב לספק או 

  .המיתקן

  

5.11.1    

    5.11.2        רתרתרתרתווווקשקשקשקש ת ת ת תתקןתקןתקןתקןממממ  965    157.73

 ובשיי הצורכנה לאי דלק שתבשא מרבוע  970    2270.18
  יחידה ל– מיצע שמושיאלא ל

5.11.3    

    5.11.4  הוספתהקע רק הלולכ קמיכל דל ל כבורע  975    95.68

            

            ––––יה יה יה יה  שח שח שח שחותותותותככככריריריריבבבב  940    33.34

 פיע המומעטלו יכה הברניינים לרבותב
  5.5.5 עיףסב

5.11.5    

    5.11.6        ספיםספיםספיםספיםווווננננ    טחיםטחיםטחיםטחים וש וש וש ושדשאותדשאותדשאותדשאותממממ  950    8.90

  
  וםוםוםוםללללשששש ת ת ת תועדיועדיועדיועדיממממ  .6
  

  .1/1/2013   וניהי לום לתשקי החומועדה  6.1
  

  .2%  שלהו מהנחיהני 31/1/2013 ךד תארי עמשלמים מראשה  6.2
  

  .2%   לש הו מהנחיהנ יעבקאת הורו בא זת מרוכמשלמים בגביהה 6.3
  
  

  
 - מלחה  צמודיםים תשלומ6 - ביובחה שרות לתשלום האפתתני נללעי רו האמף אלע   6.4

1/1/2013 .  

  

 דמועלם יו שם שטרתיהשנ בול החיכ יכ,  לכךרוםגי מועדוב םמילותשאחד ה םשלו תיא
  .   1/1/2013כשתאריך תחולתו  , ןפירעול

  
 נונה בעירייה  הארלנהמל בבכת הניפ, חהש הנקבל או הל השומ עהגשהיש להג שמבק הלכ .7

   .   31/3/2013 -  מחרלא יאוו םבתוך תשעים יו
           

                 25252525/2/2/2/2/1993/1993/1993/1993 מיום  מיום  מיום  מיום 5503550355035503הנחות לזכאים ינתנו בהתאם לתקנות שפורסמו בקובץ תקנות הנחות לזכאים ינתנו בהתאם לתקנות שפורסמו בקובץ תקנות הנחות לזכאים ינתנו בהתאם לתקנות שפורסמו בקובץ תקנות הנחות לזכאים ינתנו בהתאם לתקנות שפורסמו בקובץ תקנות  .8

  ותיקוניוותיקוניוותיקוניוותיקוניו          
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