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שות המסים / יוני 2014/
דוברות והסברה – ר

እዚህ ላይ የተቀመጡት ማብራሪያዎች አጠቃላይ አስተያየት 
ስለሆኑ እንደ ሕግ ድንጋጌዎች አድርጋችሁ እንዳትመለከቷቸው።

ማወቅ የሚያስፈልጋችሁ፡ በንግዱ ቦታ የሚገኝ ማንኛውንም 
የሥራ መሣሪያ፣ ዕቃ/ሸቀጥ፣ ውዳቂ ሆነ ማንኛውንም ሌላ 
ነገር በግብር ባለሥልጣን ውስጥ የካሳ ግምት ከሚሠራ ሰው 
ጋር ሳትነጋገሩ ከቦታው እንዳታነሡ። ለማንኛውም ጉዳቱ 
በደረሰበት ጊዜ ለጠፋ (ወይም ለተሰረቀ) ገንዘብ ወይም ቼክ 
ካሳ አይከፈልም።

ለማብራሪያዎችና ዝርዝር ጉዳዮች በመኖሪያ 
አካባቢያችሁ ወደሚገኙና ከዚህ በታች ወደተዘረዘሩት 
የማይንቀሳቀስ ንብረት ግብር ቢሮዎች (“ሚስራዴ 
ሚሱይ መካርኬዒን”) አመልክቱ።

ተጨማሪ ዝርዝሮችን  *4954 በመደወል ከቴሌፎን የመረጃ 
“ሞኬድ” ማግኘት ይቻላል

www.taxes.gov.il | 1-222-4954 | 02-5656400 በፌስ-ቡክ 
ፈልጉን

የ”ሚሱይ 
መካርከዒን” 
ቢሮዎች

አድራሻ አድራሻ ስልክ

አሽቄሎን/
ስዴሮት

ረኾቭ ሀዖዝ 1 78190 08-6623300

ኻይፋ ረኾቭ ፓል-ያም 15 33095 04-8630402

ቲቬርያ ረኾቭ አልኻዲፍ 23 14200 04-6714005/6

ኢየሩሳሌም ረኾቭ ካንፈይ ኔሻሪም 66 91342 02-6545231/4

ቴል አቪቭ ዴሬኽ ሜናኼም ቤጊን 125 67138 03-7633224

*መሥሪያ ቤታችን ባለጉዳዮችን በሚከተሉት ቀናትና ሰዓቶች ይቀበላል። 
ከእሑድ እስከ ኀሙስ 8፡30 – 13፡00 በተጨማሪም 

ሰኞና ረቡዕ 14፡00 – 15፡30



የመኪናዎች ጉዳት 
በጦርነት ምክንያት ጉዳት የደረሰበት መኪና ባለቤት በአካባቢው 
ወደሚገኙት የካሳ ሠራተኞች በመሄድና ጉዳቱን በማስገመት 
በሚመርጡት ጋራዥ ውስጥ ጥገናውን እንዲያከናውን ወዲያውኑ 
ይላካል። ይህም የሚደረገው የካሳ ክፍል ገማች ሠራተኛ ("ማስ 
ረኹሽ") ጥገናው እንዲደረግ ፈቃድ የሚሰጥ ከሆነ ብቻ ነው።

በምታመለክቱበት ጊዜ የሚከተሉትን ነገሮች ማያያዝ ይኖርባችኋል። 
የመኪና ፈቃድ፣ የፖሊስ ፈቃድ (የመኪናውን ቁጥርና 
የመርማሪውን ፖሊስ መኰንን ፊርማ የያዘ)፣ የውክልና ፈቃድ 
(ክሱን የሚያቀርበው የመኪናው ባለቤት ካልሆነ – የውክልናውን 
ቅጽ ከግብር ባለሥልጣን ድረ-ገጽ ላይ ማውረድ ይቻላል)፣ 
የ"ሊሲንግ" ፈቃዶች፣ የኪራይ ስምምነት (ለባለ 
ታክሲዎች)፣ የኢንሹራንስ ኩባንያ ፈቃድ (ጥገናው ከ10 
ሺ ሼቄል በላይ ከሆነ ከዋስትናው ኩባንያ ክስ እንደሌለ የሚያሳይ 
መረጃ ማያያዝ ያስፈልጋል)፣ የተጐጂውን ስም የያዘ የቼክ ፎቶ-
ኮፒ/የባንክ ፈቃድ/የባንክ ሐሳብ ቁጥር።

ንግድ ላይ የደረሰ ጉዳት 
የንግድ ዕቃዎችና መሣሪያዎች፡ ጉዳት የደረሰበት የንግድ ዕቃ ዋጋ ካሳ 
በዕቃው የገበያ መሠረትና ጉዳቱ ሳይደርስበት በፊት ዕቃው በነበረው 
ሁኔታ ነው። ጉዳት የደረሰበት ዕቃ የናንተ መሆኑን ለማወቅ ማረጋገጫ 
ማቅረብ አለባችሁ። 

ዕቃ ወይም ሸቀጥን በተመለከተ የእናንተ መሆኑን ማረጋገጫ 
ካቀረባችሁ በኋላ ጉዳት የደረሰበት ዕቃ ዋጋ ካሳ (ዋጋ የተጨመረበት 
እሴት ወይም “ማዓም” ሳይጨምር) ይከፈላችኋል። 

ጉዳት እንደደረሰባችሁ ለማረጋገጥ ያስችል ዘንድ ጉዳት የደረሰበት 
ዕቃ ዝርዝር፣ የገንዘብ ሪፖርት ወይም ጉዳት የደረሰበት ዕቃ የናንተ 
ለመሆኑ ማረጋገጫ (ለምሳሌ የግዢ ደረሰኝ፣ በሒሳብ ሠራተኛ ፈቃድ 
የሰጠባቸው የሸቀጥ/ዕቅ ሪፖርት፣ ወዘተ.) ማቅረብ አለባችሁ። 
በእኛ ሥር ተቀጥረው የሚሠሩ ገማቾች በሚያቀርቡት ጥያቄ መሠረት 
ሁሉንም አስፈላጊውን ሰነድ ወደእነሱ ማስተላለፍ ያስፈልጋል። 

"የማስ ሃክናሳ" ፈቃድና የባንክ ዝርዝሮችን ለማረጋገጥ የቼክ ፎቶ-
ኮፒ ከማመልከቻው ቅጽ ጋር በማያያዝ ማቅረብ የሚያስፈልግ ሲሆን 
ይህም ገማቾች ከሚጠይቁት ሰነዶች በተጨማሪ ነው። 

መንገድ ላይ የሚተላለፉና ለጠላት ጥቃት 
የተጋለጡ ሰዎች
ለጠላት ጥቃት ከተጋለጣችሁና እናንተ ጋ የነበሩ ዕቃዎች ጉዳት 
ከደረሰባቸው ለካሳ ክፍል ሠራተኞች ("ማስረኹሽ") ማመልከት 
አለባችሁ። የጉዳቱን ዋጋ ለመገመት ያስችል ዘንድ ጉዳት የደረሰበትን 
ዕቃ ማሳየት አትርሱ።

אין לפנות ציוד, מלאי, פסולת או כל חפץ  חשוב לדעת: 
אחר שנמצא בעסק, ללא תיאום מוקדם עם שמאי קרן 

הפיצויים ברשות המסים.

בכל מקרה, אין זכאות לפיצוי בגין אובדן )או גניבה( של 
כסף מזומן והמחאות שנפגעו באירוע.

ውድ ዜጎች ሆይ! 
በዚህ በራሪ ወረቀት ላይ የቀረበው ጽሑፍ በጦርነት ምክንያት 
ንብረታችሁ ጉዳት ቢደርስበት እንዲረዳችሁ በማሰብ 
ነው። በዚህ በራሪ ወረቀት ውስጥ መብቶቻችሁ በዝርዝር 
የተገለጹ ሲሆን ይህን መብታችሁን ለማስከበር ምን ማድረግ 
እንዳለባችሁም ተገልጿል። 

ይህ ክስተት በተፈጸመበት ሰሞን ከመከላከያ ኃይሎች ፈቃድ 
ከተሰጠ በግብር ሰብሳቢ መሥሪያ ቤት የሚገኙ የካሳ ክፍል 
ሠራተኞች ከገማቾችና መሐንዲሶች ጋር በመሆን አደጋው 
ወደ ደረሰበት ቦታ ይመጣሉ። ሠራተኞቹም ጉዳት በደረሰባቸው 
ቤቶች/የንግድ ቦታዎች/ቢሮዎች በመዘዋወር በንብረታቸው 
ላይ ጉዳት ለደረሰባቸው ሰዎች መብታቸው ምን እንደሆነ 
ያስረዳሉ። እንደዚሁም ተገቢዎቹን ቅጾች (ፎርሞች) እንዴት 
እንደሚሞሉም ገለጻ ይሰጣሉ።

ሕንጻ ላይ የሚደርስ ጉዳት
በሕጉ መሠረት በጦርነት ምክንያት ሕንጻችሁ ላይ ለሚደርስ ጉዳት 
መንግሥት እናንተን የመካስ ኃላፊነት አለበት። ይህም ሕንጻው 
ያለበትን ሁኔታ በተቻለ መጠን ወደ ቀድሞ መልኩ ለማስቀየር 
ነው። የካሳ ክፍል (“ማስ ረኹሽ”) ሠራተኞች ከባለሙያዎች ጋር 
በመተባበር እናንተ ጋ በመምጣት የግምት ስሌት ያደርጋሉ። ግምቱ 
የሚረዳው እናንተ የመረጣችኋቸው ባለሙያዎች ንብረታችሁን 
በሚጠግኑበት ጊዜ ምን ያህል የካሳ ገንዘብ መጠን እንደሚደርሳችሁ 
ለመወሰን ነው። 

በመኖሪያ ቤት ውስጥ የንብረቶች ጉዳት 
በቤታችሁ ውስጥ ያሉ ዕቃዎች ጉዳት ከደረሰባቸው ካሳው 
የሚወሰነው "በቤት ዕቃዎቹ" ዋጋና በቤተሰቡ መጠን መሠረት 
ነው። ለማንኛውም ክስተቱ በተፈጸመበት ጊዜ ለጠፋ ገንዘብ፣ ቼክና 
ጌጣጌጦች እንደዚሁም ጉዳት ለደረሰባቸው የሥነ ጥበብ ውጤቶች 
የካሳ መብት የለም። 

"የቤት ዕቃዎች" የተስተካከለ ዋጋ "በጦርነት ጊዜ ጉዳት የደረሰባቸው 
የቤት ዕቃዎች ዋስትና" በተሰኘው መመሪያ መጽሐፍ ውስጥ ይገኛል። 
"የቤት ዕቃዎችን" ዋስትና ጥቂት ገንዘብ ("ፕሬሚያ ስምሊት") 
በመክፈል ሰፋ ማድረግ ይቻላል። ገንዘቡ የሚከፈለው "ቶፌስ ሃጽሃራ 
መኩቫን" የሚለውን ቅጽ www.mof.gov.il ከተሰኘው 
ከእስራኤል ግብር አሰባሰብ ባለሥልጣን ድረ ገጽ ላይ በመሙላት 
ነው። 

ጉዳት የደረሰበት ቤት ዕቃ ካሳ ዋጋ በጥገናው ዋጋ መሠረት የተወሰነ 
ነው። የካሳ ክፍል (“ማስ ረኹሽ”) ዋና ኀላፊ አንዱን ዕቃ 
ለመጠገን አይቻልም ብሎ የሚወስን ከሆነ፣ የካሳው ዋጋ መጠን 
ተመሳሳይ የሆነ የአዲስ ዕቃ ዋጋ ነው።



የመኪናዎች ጉዳት 
በጦርነት ምክንያት ጉዳት የደረሰበት መኪና ባለቤት በአካባቢው 
ወደሚገኙት የካሳ ሠራተኞች በመሄድና ጉዳቱን በማስገመት 
በሚመርጡት ጋራዥ ውስጥ ጥገናውን እንዲያከናውን ወዲያውኑ 
ይላካል። ይህም የሚደረገው የካሳ ክፍል ገማች ሠራተኛ ("ማስ 
ረኹሽ") ጥገናው እንዲደረግ ፈቃድ የሚሰጥ ከሆነ ብቻ ነው።

በምታመለክቱበት ጊዜ የሚከተሉትን ነገሮች ማያያዝ ይኖርባችኋል። 
የመኪና ፈቃድ፣ የፖሊስ ፈቃድ (የመኪናውን ቁጥርና 
የመርማሪውን ፖሊስ መኰንን ፊርማ የያዘ)፣ የውክልና ፈቃድ 
(ክሱን የሚያቀርበው የመኪናው ባለቤት ካልሆነ – የውክልናውን 
ቅጽ ከግብር ባለሥልጣን ድረ-ገጽ ላይ ማውረድ ይቻላል)፣ 
የ"ሊሲንግ" ፈቃዶች፣ የኪራይ ስምምነት (ለባለ 
ታክሲዎች)፣ የኢንሹራንስ ኩባንያ ፈቃድ (ጥገናው ከ10 
ሺ ሼቄል በላይ ከሆነ ከዋስትናው ኩባንያ ክስ እንደሌለ የሚያሳይ 
መረጃ ማያያዝ ያስፈልጋል)፣ የተጐጂውን ስም የያዘ የቼክ ፎቶ-
ኮፒ/የባንክ ፈቃድ/የባንክ ሐሳብ ቁጥር።

ንግድ ላይ የደረሰ ጉዳት 
የንግድ ዕቃዎችና መሣሪያዎች፡ ጉዳት የደረሰበት የንግድ ዕቃ ዋጋ ካሳ 
በዕቃው የገበያ መሠረትና ጉዳቱ ሳይደርስበት በፊት ዕቃው በነበረው 
ሁኔታ ነው። ጉዳት የደረሰበት ዕቃ የናንተ መሆኑን ለማወቅ ማረጋገጫ 
ማቅረብ አለባችሁ። 

ዕቃ ወይም ሸቀጥን በተመለከተ የእናንተ መሆኑን ማረጋገጫ 
ካቀረባችሁ በኋላ ጉዳት የደረሰበት ዕቃ ዋጋ ካሳ (ዋጋ የተጨመረበት 
እሴት ወይም “ማዓም” ሳይጨምር) ይከፈላችኋል። 

ጉዳት እንደደረሰባችሁ ለማረጋገጥ ያስችል ዘንድ ጉዳት የደረሰበት 
ዕቃ ዝርዝር፣ የገንዘብ ሪፖርት ወይም ጉዳት የደረሰበት ዕቃ የናንተ 
ለመሆኑ ማረጋገጫ (ለምሳሌ የግዢ ደረሰኝ፣ በሒሳብ ሠራተኛ ፈቃድ 
የሰጠባቸው የሸቀጥ/ዕቅ ሪፖርት፣ ወዘተ.) ማቅረብ አለባችሁ። 
በእኛ ሥር ተቀጥረው የሚሠሩ ገማቾች በሚያቀርቡት ጥያቄ መሠረት 
ሁሉንም አስፈላጊውን ሰነድ ወደእነሱ ማስተላለፍ ያስፈልጋል። 

"የማስ ሃክናሳ" ፈቃድና የባንክ ዝርዝሮችን ለማረጋገጥ የቼክ ፎቶ-
ኮፒ ከማመልከቻው ቅጽ ጋር በማያያዝ ማቅረብ የሚያስፈልግ ሲሆን 
ይህም ገማቾች ከሚጠይቁት ሰነዶች በተጨማሪ ነው። 

መንገድ ላይ የሚተላለፉና ለጠላት ጥቃት 
የተጋለጡ ሰዎች
ለጠላት ጥቃት ከተጋለጣችሁና እናንተ ጋ የነበሩ ዕቃዎች ጉዳት 
ከደረሰባቸው ለካሳ ክፍል ሠራተኞች ("ማስረኹሽ") ማመልከት 
አለባችሁ። የጉዳቱን ዋጋ ለመገመት ያስችል ዘንድ ጉዳት የደረሰበትን 
ዕቃ ማሳየት አትርሱ።

אין לפנות ציוד, מלאי, פסולת או כל חפץ  חשוב לדעת: 
אחר שנמצא בעסק, ללא תיאום מוקדם עם שמאי קרן 

הפיצויים ברשות המסים.

בכל מקרה, אין זכאות לפיצוי בגין אובדן )או גניבה( של 
כסף מזומן והמחאות שנפגעו באירוע.

ውድ ዜጎች ሆይ! 
በዚህ በራሪ ወረቀት ላይ የቀረበው ጽሑፍ በጦርነት ምክንያት 
ንብረታችሁ ጉዳት ቢደርስበት እንዲረዳችሁ በማሰብ 
ነው። በዚህ በራሪ ወረቀት ውስጥ መብቶቻችሁ በዝርዝር 
የተገለጹ ሲሆን ይህን መብታችሁን ለማስከበር ምን ማድረግ 
እንዳለባችሁም ተገልጿል። 

ይህ ክስተት በተፈጸመበት ሰሞን ከመከላከያ ኃይሎች ፈቃድ 
ከተሰጠ በግብር ሰብሳቢ መሥሪያ ቤት የሚገኙ የካሳ ክፍል 
ሠራተኞች ከገማቾችና መሐንዲሶች ጋር በመሆን አደጋው 
ወደ ደረሰበት ቦታ ይመጣሉ። ሠራተኞቹም ጉዳት በደረሰባቸው 
ቤቶች/የንግድ ቦታዎች/ቢሮዎች በመዘዋወር በንብረታቸው 
ላይ ጉዳት ለደረሰባቸው ሰዎች መብታቸው ምን እንደሆነ 
ያስረዳሉ። እንደዚሁም ተገቢዎቹን ቅጾች (ፎርሞች) እንዴት 
እንደሚሞሉም ገለጻ ይሰጣሉ።

ሕንጻ ላይ የሚደርስ ጉዳት
በሕጉ መሠረት በጦርነት ምክንያት ሕንጻችሁ ላይ ለሚደርስ ጉዳት 
መንግሥት እናንተን የመካስ ኃላፊነት አለበት። ይህም ሕንጻው 
ያለበትን ሁኔታ በተቻለ መጠን ወደ ቀድሞ መልኩ ለማስቀየር 
ነው። የካሳ ክፍል (“ማስ ረኹሽ”) ሠራተኞች ከባለሙያዎች ጋር 
በመተባበር እናንተ ጋ በመምጣት የግምት ስሌት ያደርጋሉ። ግምቱ 
የሚረዳው እናንተ የመረጣችኋቸው ባለሙያዎች ንብረታችሁን 
በሚጠግኑበት ጊዜ ምን ያህል የካሳ ገንዘብ መጠን እንደሚደርሳችሁ 
ለመወሰን ነው። 

በመኖሪያ ቤት ውስጥ የንብረቶች ጉዳት 
በቤታችሁ ውስጥ ያሉ ዕቃዎች ጉዳት ከደረሰባቸው ካሳው 
የሚወሰነው "በቤት ዕቃዎቹ" ዋጋና በቤተሰቡ መጠን መሠረት 
ነው። ለማንኛውም ክስተቱ በተፈጸመበት ጊዜ ለጠፋ ገንዘብ፣ ቼክና 
ጌጣጌጦች እንደዚሁም ጉዳት ለደረሰባቸው የሥነ ጥበብ ውጤቶች 
የካሳ መብት የለም። 

"የቤት ዕቃዎች" የተስተካከለ ዋጋ "በጦርነት ጊዜ ጉዳት የደረሰባቸው 
የቤት ዕቃዎች ዋስትና" በተሰኘው መመሪያ መጽሐፍ ውስጥ ይገኛል። 
"የቤት ዕቃዎችን" ዋስትና ጥቂት ገንዘብ ("ፕሬሚያ ስምሊት") 
በመክፈል ሰፋ ማድረግ ይቻላል። ገንዘቡ የሚከፈለው "ቶፌስ ሃጽሃራ 
መኩቫን" የሚለውን ቅጽ www.mof.gov.il ከተሰኘው 
ከእስራኤል ግብር አሰባሰብ ባለሥልጣን ድረ ገጽ ላይ በመሙላት 
ነው። 

ጉዳት የደረሰበት ቤት ዕቃ ካሳ ዋጋ በጥገናው ዋጋ መሠረት የተወሰነ 
ነው። የካሳ ክፍል (“ማስ ረኹሽ”) ዋና ኀላፊ አንዱን ዕቃ 
ለመጠገን አይቻልም ብሎ የሚወስን ከሆነ፣ የካሳው ዋጋ መጠን 
ተመሳሳይ የሆነ የአዲስ ዕቃ ዋጋ ነው።



በጦርነት ምክንያት 
ንብረታቸው ለተጐዳ 
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שות המסים / יוני 2014/
דוברות והסברה – ר

እዚህ ላይ የተቀመጡት ማብራሪያዎች አጠቃላይ አስተያየት 
ስለሆኑ እንደ ሕግ ድንጋጌዎች አድርጋችሁ እንዳትመለከቷቸው።

ማወቅ የሚያስፈልጋችሁ፡ በንግዱ ቦታ የሚገኝ ማንኛውንም 
የሥራ መሣሪያ፣ ዕቃ/ሸቀጥ፣ ውዳቂ ሆነ ማንኛውንም ሌላ 
ነገር በግብር ባለሥልጣን ውስጥ የካሳ ግምት ከሚሠራ ሰው 
ጋር ሳትነጋገሩ ከቦታው እንዳታነሡ። ለማንኛውም ጉዳቱ 
በደረሰበት ጊዜ ለጠፋ (ወይም ለተሰረቀ) ገንዘብ ወይም ቼክ 
ካሳ አይከፈልም።

ለማብራሪያዎችና ዝርዝር ጉዳዮች በመኖሪያ 
አካባቢያችሁ ወደሚገኙና ከዚህ በታች ወደተዘረዘሩት 
የማይንቀሳቀስ ንብረት ግብር ቢሮዎች (“ሚስራዴ 
ሚሱይ መካርኬዒን”) አመልክቱ።

ተጨማሪ ዝርዝሮችን  *4954 በመደወል ከቴሌፎን የመረጃ 
“ሞኬድ” ማግኘት ይቻላል

www.taxes.gov.il | 1-222-4954 | 02-5656400 በፌስ-ቡክ 
ፈልጉን

የ”ሚሱይ 
መካርከዒን” 
ቢሮዎች

አድራሻ አድራሻ ስልክ

አሽቄሎን/
ስዴሮት

ረኾቭ ሀዖዝ 1 78190 08-6623300

ኻይፋ ረኾቭ ፓል-ያም 15 33095 04-8630402

ቲቬርያ ረኾቭ አልኻዲፍ 23 14200 04-6714005/6

ኢየሩሳሌም ረኾቭ ካንፈይ ኔሻሪም 66 91342 02-6545231/4

ቴል አቪቭ ዴሬኽ ሜናኼም ቤጊን 125 67138 03-7633224

*መሥሪያ ቤታችን ባለጉዳዮችን በሚከተሉት ቀናትና ሰዓቶች ይቀበላል። 
ከእሑድ እስከ ኀሙስ 8፡30 – 13፡00 በተጨማሪም 

ሰኞና ረቡዕ 14፡00 – 15፡30




