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זיכוי ממס בעד הוצאות החזקת בן משפחה (ילד ,בן זוג ,הורה) במוסד מיוחד

מבוא
סעיף  44לפקודת מס הכנסה מקנה זיכוי ממס מהכנסתו של יחיד ששילם בעד החזקת קרוב משפחתו
במוסד מיוחד .מטרת הסעיף להקל על נישומים המטפלים בקרוביהם ומקדישים לכך את כספם
הפרטי ואת זמנם .זיכוי זה מקל משמעותית על התומך ,ויכול לחסוך לו אלפי שקלים באמצעות
המנגנון המוסדר בחוק בכל שנת מס.

מי יכול לדרוש את הזיכוי?
יחיד תושב ישראל או בן/בת זוגו ששילמו עבור אחזקת בן משפחתם במוסד.

עבור מי ניתן לקבל את הזיכוי?
עבור ילד ,בן זוג או הורה משותקים לחלוטין ,מרותקים למיטה בתמידות ,עיוורים או בלתי שפויים
בדעתם ,או בעד ילד מפגר ,אשר שולם בעבורם בעד אחזקתם במוסד מיוחד .לא יינתן זיכוי בשל נטולי
יכולת כאמור המוחזקים בבית.

מה סכום הזיכוי המתקבל?
הזיכוי הוא בשיעור אחיד של  35%מהסכומים ששולמו בשנת המס עבור שהיית הקרוב במוסד והוא
יינתן רק על חלק מהסכומים העולים על  12.5%מהכנסתו החייבת של מבקש הזיכוי .לעניין זה
"הכנסה חייבת" – הכנסה לאחר הניכויים ,הקיזוזים והפטורים שהותרו ממנה לפי כל דין.

דוגמא:

הכנסתך בשנת המס הינה – .₪ 80,000
שולם בעד אחזקה במוסד – .₪ 20,000
 12.5%מההכנסה החייבת – .)₪ 80,000 * 12.5%( ₪ 10,000
סכומים ששולמו מעל סכום הרצפה – 20,000-10,000 = ₪ 10,000
סכום הזיכוי35% * ₪ 10,000 = ₪ 3,500 :
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תנאים ומגבלות לקבלת ההטבה
 .1מתן הזיכוי כאמור מותנה בגובה ההכנסה של נטול היכולת ובן זוגו .תקנות מס הכנסה קובעות כי
ניתן לקבל זיכוי רק אם סך ההכנסה החייבת של נטול היכולת ובן זוגו לא עלתה על ₪ 270,000
(נכון לשנת המס  ,)2014ואם אין לנטול היכולת בן זוג – סך ההכנסה החייבת לא עלתה על
( ₪169,000נכון לשנת המס  .)2014לעניין זה "הכנסה חייבת"  -לרבות הכנסה פטורה ממס על פי
דין.
 .2את זיכוי המס יכול לתבוע רק אחד מבין ילדיו של ההורה נטול היכולת.
 .3בהתאם לכך ,במקרים בהם יש מספר ילדים לנטול היכולת ,וכולם מתחלקים בעלות האחזקה,
הטבת המס יכולה "להימחק" עקב מגבלת התקרות שבסעיף .על כן ,במקרה זו מומלץ שאחד
הילדים ישלם את הוצאות האחזקה (כמובן מי שהכנסתו גבוהה יותר) וכל השאר יתחשבנו מולו
ברמה האישית.
 .4הוראות הסעיף אינן מגבילות את האפשרות לבחור למי מבני-הזוג שתמכו כלכלית בקרוב
משפחתם תינתן ההטבה .בהתאם ,רשאים בני הזוג לבחור מבניהם את בן-הזוג על פי החלופה
האופטימלית בהתאם לגובה הכנסתם.
 .5פקיד השומה דורש לקזז הכנסות שמקבל נטול היכולת (מכל המקורות לרבות הכנסות פטורות
כמו קצבת זקנה ,שילומים מגרמניה וכדומה) מסך ההוצאות ששילם הנישום ,ונותן זיכוי ממס על
ההפרש בלבד .הנחת פקיד השומה שהכנסות נטול היכולת משמשות בהכרח למימון שהיית נטול
היכולת במוסד ,כך שהנישום משלם את הכסף רק לשם קבלת הזיכוי .יש לציין כי הוראת הקיזוז
הזו מרוקנת מתוכן את תכלית החקיקה :עידוד ילדים לתמוך בהוריהם .ברי כי אין היגיון בשלילת
הזיכוי במצב בו נטול היכולת בוחר לצבור הכסף בחשבונו או לעשות בו כל שימוש אחר ,אך הדבר
טרם הוכרע בפסיקה ונתון לפרשנות.
 .6ככל שלנישום ילד נטול יכולת ,הוא נכנס הן לתחולת ההוראות שבסעיף  45לפקודה המקנות
נקודות זיכוי עבור ילד נטול יכולת והן לתחולת ההוראות שבסעיף  44לפקודה המקנות זיכוי עבור
אחזקה במוסד כאמור לעיל .הוראות סעיף  45לפקודה קובעות" :יחיד תושב ישראל שהיה לו
בשנת המס ילד משותק ,עיוור או מפגר או שהיה לבן זוגו ילד כאמור ,יובאו בחשבון בחישוב המס
שלו או של בן זוגו שתי נקודות זיכוי בשל כל ילד כאמור" .הנישום יכול לבחור את החלופה
המטיבה עמו אך לא ניתן ליהנות מכפל הטבה.
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הליך הגשת הבקשה
לשם קבלת הזיכוי על הנישום לצרף לטופס  ,1301דין וחשבון שנתי את טופס 116א ,בקשה לזיכוי ממס
בגין קרוב נטול יכולת (רצ"ב – כנספח א') ,ולצרף לבקשתו:
 oאישור רפואי על גבי טופס ( 127רצ"ב – נספח ב') הכולל פרטים רפואיים ,אבחנה ברורה ומדויקת
בעברית וציון תאריך שממנו ואלך תקפה האבחנה .את הטופס צריך למלא רופא מומחה (נוירולוג,
רופא התפתחותי ,פסיכיאטר).
 oמסמכים המעידים ,להנחת דעתו של פקיד השומה ,על הוצאות החזקתו במוסד ,כמו למשל
חשבוניות מס או קבלות מהמוסד בו מוחזק קרוב המשפחה ,ואף ייתכן ויידרש להציג לפקיד
השומה דפי בנק בהם מופיעים פירוט החיובים מאותו מוסד או כל אישור תשלום אחר המוכיח
תשלום לאותו מוסד.

האמור בחוזר זה הינו לשם הדרכה כללית בלבד .אין להסתמך על האמור בחוזר מבלי לקבל ייעוץ מקצועי.

לקריאת חומר מקצועי נוסף רב ומגוון הנכם מוזמנים להיכנס לאתר האינטרנט של משרדנו בכתובת:
WWW.AMOSKATZ.CO.IL
הננו עומדים לרשותכם להבהרת האמור בחוזר זה ככל שנדרש.

בכבוד רב,
עמוס כץ ושות'
רואי חשבון

3

‡†±±∂

®±©

˙ÏÂÎÈ†ÏÂË†·Â¯˜†ÔÈ‚·†ÒÓÓ†ÈÂÎÈÊÏ†‰˘˜·
ÒÓ‰†˙˘Ï

®¥¥†ÛÈÚÒ†È¢ÙÚ†ÈÂÎÈÊ†ÂÈ‚·†˘˜Â·ÓÂ†¨„ÒÂÓ·†˜ÊÁÂÓ‰†·Â¯˜†Ì‚†·˘ÁÈÈ†˙ÏÂÎÈ†ÏÂËÎ©
®ÌÈ‡˙Ó‰†ÚÂ·È¯·†√†ÈØÔÓÒ©

˙Ø˘˜·Ó‰†ÈË¯Ù
˙Â‰Ê†¯ÙÒÓ

®≤©˙ÏÂÎÈ‰†ÏÂËÏ†˙È˙ÁÙ˘Ó†‰·¯˜

ÈË¯Ù†Ì˘
˙

·

Â

˙

‰ÁÙ˘Ó†Ì˘

Î

„È·ÚÓ‰†ÈË¯Ù
ÔÂÙÏË†¯ÙÒÓ

ÌÈÈÂÎÈ†˜È˙†¯ÙÒÓ

„È·ÚÓ‰†Ì˘

π
˙ÏÂÎÈ‰†ÏÂË†ÈË¯Ù
È˙ÁÙ˘Ó†·ˆÓ
‰‡ØÈÂ˘†❑††††††‰Ø˜ÂÂ¯†❑†
‰ØÔÓÏ‡†❑††††††‰Ø˘Â¯‚†❑†

˙Â‰Ê†¯ÙÒÓ

®≥©ÌÈÈ˘„Á†‰˜ÊÁ‰†ÈÓ„

·¢ˆ¯†❑†
˙ÂÏ·˜†††††

ÈË¯Ù†Ì˘

‰ÁÙ˘Ó†Ì˘

ÌÈ¯Â‚Ó‰†ÌÂ˜Ó

„ÒÂÓ‰†Ì˘

„ÒÂÓ·††❑††††††††††Â·Â¯˜†˙È··†††††††††Â˙È··†❑

∫ÌÈ¯Â‚Ó‰†˙·Â˙Î
®µ©‰¯Â‰†˙Ú„Â‰††❑†††††††††††®¥©˙È‡ÂÙ¯†‰„ÂÚ˙†❑††††∫·¢ˆ¯

‚ÂÊ‰†˙·ØÔ·Â†˙Ø˘˜·Ó‰†Ï˘†ÒÓ‰†˙˘·†˙·ÈÈÁ†‰ÒÎ‰
‚ÂÊ‰†˙·ØÔ·

‚ÂÊ‰†˙·ØÔ·Â†˙ÏÂÎÈ‰†ÏÂË†Ï˘†ÒÓ‰†˙˘·†®∂©˙·ÈÈÁ†‰ÒÎ‰
‚ÂÊ‰†˙·ØÔ·

˙Ø˘˜·Ó‰

®π©‰„Â˜ÙÏ†¥µ†ÛÈÚÒ††❑

®∏©‰„Â˜ÙÏ†¥¥†ÛÈÚÒ††❑

∞≤≥

±≥≤

˙ÏÂÎÈ‰†ÏÂË

∫®∑©È¢ÙÚ†ÈÂÎÈÊ†ÈÏ†¯˘‡Ï†˙Ø˘˜·Ó†È‰†ÏÈÚÏ†¯ÂÓ‡‰†¯Â‡Ï

‰¯‰ˆ‰
ÈÏ†ÚÂ„ÈÂ†ÌÈ˜ÈÈÂ„ÓÂ†ÌÈÂÎ†¨ÌÈ‡ÏÓ†ÌÈ‰†ÏÈÚÏ†È˙¯ÒÓ˘†ÌÈË¯Ù‰†ÈÎ†‰Ø¯È‰ˆÓ†È‡
ÌÈÂÎ†‡Ï†ÌÈË¯Ù†˙¯ÈÒÓÂ†‰ËÓ˘‰†ÔÈ‚·†˜ÂÁ·†ÌÈÚÂ·˜‰†ÌÈ˘ÂÚÏ†ÈÂÙˆ†È‡†ÈÎ
‰ÓÈ˙Á

Ì˘

ÍÈ¯‡˙

Æ±≤∑†ÒÙÂË·†˙È‡ÂÙ¯†‰„ÂÚ˙†È·‚†ÏÚ†‡ÙÂ¯†È¢Ú†Ô˙ÈÈ†˙ÏÂÎÈ†ÏÂË†Ì„‡†˙ÂÈ‰†ÏÚ†¯Â˘È‡††®±©
Æ„ÏÈÂ†‰¯Â‰†Ï˘†Ì‚ÂÊ†È·Â†®˙·†¨Ô·©†„ÏÈ†®·‡†¨Ì‡©†‰¯Â‰†¨‚ÂÊ†˙·ØÔ·†∫‰Ï‡Ó†„Á‡†‡Â‰†‰·Ë‰Ï†È‡ÎÊ‰†·Â¯˜††®≤©
¢‰¯Â‰†˙Ú„Â‰¢·†ÌÂ˘¯‰†ÌÈ‡ˆ‡ˆ‰Ó†„Á‡†˜¯†‰·Ë‰Ï†È‡ÎÊ†¨‰¯Â‰†‡Â‰†˙ÏÂÎÈ‰†ÏÂË†¯˘‡Î†††††
Æ„ÒÂÓ·†‰˜ÊÁ‰‰†˙ÂÈÂÏÚ†˙ÁÎÂ‰Ï†ÌÈÎÓÒÓ†Û¯ˆÏ†˘È†¥¥†ÛÈÚÒ†ÈÙ†ÏÚ††®≥©
ÆÍÓÒÂÓ†‡ÙÂ¯†È¢Ú†‰ÓÂ˙Á†±≤∑†ÒÙÂË†È·‚†ÏÚ†≠†˙È‡ÂÙ¯†‰„ÂÚ˙††®¥©
ÆÛ„Ï†¯·ÚÓ†¢‰¯Â‰†˙Ú„Â‰¢†Û¯ˆÏ†˘È†≠†˙ÏÂÎÈ†ÏÂË†‰¯Â‰†ÔÈ‚·†˘˜Â·Ó†ÈÂÎÈÊ‰†¯˘‡Î†®µ©
ÆÔÈ„†ÏÎ†È¢ÙÚ†‰¯ÂËÙ†‰ÒÎ‰†˙Â·¯Ï†≠†˙ÏÂÎÈ†ÏÂË†Ï˘†˙·ÈÈÁ†‰ÒÎ‰¢††®∂©
‰¯˜˙†ÏÚ†‰ÏÂÚ†‰È‡†Â‚ÂÊ†˙·ØÔ·Â†˙ÏÂÎÈ‰†ÏÂË†Ï˘†Ì˙ÒÎ‰†Ì‡†˜¯†˙ÏÂÎÈ†ÏÂË†ÔÈ‚·†ÈÂÎÈÊ†Ô˙ÈÈ†˙Â˜˙‰Â†˜ÂÁ‰†È¢ÙÚ†††††
Æ˙ÂÒÎ‰‰†˙ÁÎÂ‰Ï†ÌÈÎÓÒÓ†Û¯ˆÏ†˘È†Æ˙ÚÏ†˙ÚÓ†˙Î„Ú˙ÓÂ†˙Â˜˙·†‰ÚÂ·˜‰††††
Æ‰˘‰†‰˙Â‡·†ÌÈÙÈÚÒ‰†È˘†ÔÈ‚·†˙Â·Ë‰†Ï·˜Ï†Ô˙È†‡Ï†±ππµ†≠†Ó†ÏÁ‰††®∑©
‰˜ÊÁ‰†˙Â‡ˆÂ‰†„Ú·†¨˘˜·Ó‰†Ï˘†˙·ÈÈÁ‰†‰ÒÎ‰‰Ó†±≤Æµ•†ÏÚÓ†ÂÓÏÂ˘˘†ÌÈÓÂÎÒ‰Ó†≥µ•†¯ÂÚÈ˘·†ÈÂÎÈÊ†¯È˙Ó†¥¥†ÛÈÚÒ††®∏©
Æ·Â¯˜†Ï˘†„ÒÂÓ·†††††††††††††††††
Æ˙ÏÂÎÈ†ÏÂË†·Â¯˜†ÔÈ‚·†ÈÂÎÈÊ†˙Â„Â˜†È˙˘†¯È˙Ó†¥µ†ÛÈÚÒ††®π©
˙Â‡ˆÂ‰†„Ú·†ÈÂÎÈÊÂ†˙ÏÂÎÈ†ÏÂË†„Ú·†ÒÓÓ†ÈÂÎÈÊ©†‰ÒÎ‰†ÒÓ†˙Â˜˙·˘†ÌÈ‡˙Ï†Ì‡˙‰·†Â˙ÈÈ†ÌÈÙÈÚÒ‰†È˘†ÈÙ†ÏÚ†˙Â·Ë‰†††††
Æ±ππ∂†≠†Â¢˘˙‰†®„ÒÂÓ·†·Â¯˜†˙˜ÊÁ‰†Ï˘·†††††
®±±Æ≤∞∞∂©†¢Ú

®µ©˙ Ï Â Î È † Ï Â Ë  † ‰ ¯ Â ‰ † Ï ˘ † ‰Ú„Â‰
‰ÒÎ‰†ÒÓ†˙Â˜˙Ï†≤†‰˜˙†ÈÙÏ†·†ÒÙÂË
Æ±ππ∂†≠†Â¢˘˙‰†¨®„ÒÂÓ·†·Â¯˜†˙˜ÊÁ‰†Ï˘·†˙Â‡ˆÂ‰†„Ú·†ÈÂÎÈÊÂ†˙ÏÂÎÈ†ÏÂË†„Ú·†ÈÂÎÈÊ©
®ÌÈ‡˙Ó‰†ÚÂ·È¯·†√†ÈØÔÓÒ©
∫ÒÙÂË‰†ÈÂÏÈÓÏ†˙Â‡¯Â‰
ÂÈ‡˘†·ˆÓ·†‡ˆÓ†˙ÏÂÎÈ‰†ÏÂË†‰¯Â‰‰†Ì‡†ÆÒÂÙÂ¯ËÂÙ‡‰†È„È·††≠ÒÂÙÂ¯ËÂÙ‡†ÂÏ†‰ÂÓ†Ì‡†Â‡†˙ÏÂÎÈ‰†ÏÂË†È„È·†Ì˙Á˙†‰Ú„Â‰‰
ÆÂÈ„ÏÈ†ÔÈ·Ó†¯‚Â·Ó‰†È„È·†≠†‚ÂÊ†Ô·†ÂÏ†ÔÈ‡†Ì‡Â†¨Â‚ÂÊ†Ô·†È„È·†‰Ú„Â‰‰†Ô˙˙†≠†ÒÂÙÂ¯ËÂÙ‡†ÂÏ†‰ÂÓ†‡ÏÂ†ÂÊ†‰Ú„Â‰†Ô˙Ó†ÂÏ†¯˘Ù‡Ó

˙ÏÂÎÈ‰†ÏÂË†ÈË¯Ù
˙·Â˙Î

˙Â‰Ê†¯ÙÒÓ

ÈË¯Ù†Ì˘

‰ÁÙ˘Ó†Ì˘

¨‰ÒÎ‰†ÒÓ†˙„Â˜ÙÏ†¥µ†ÛÈÚÒ†ÈÙ†ÏÚ†¨ÏÈÚÏ†ÂÈË¯Ù˘†˙ÏÂÎÈ†ÏÂË†Ï˘·†ÈÂÎÈÊ‰†˙Â„Â˜†ÈÎ†˙‡Ê·†‰ØÚÈ„ÂÓ†¨Ó¢Á‰†È‡
∫®‰ËÓ†ÌÈÓÂ˘¯‰†ÔÈ·Ó†„Á‡†˜¯Â†Í‡†¯ÂÁ·Ï†˘È©†Ï˘†ÒÓ‰†·Â˘ÈÁ·†Â‡·ÂÈ
Â·†Ï˘†Â‚ÂÊ≠˙· ❑
˙Â‰Ê†¯ÙÒÓ

Â˙·†Ï˘†‰‚ÂÊ≠Ô·†❑†††††††††Â˙·†❑†††††††††Â·†❑
ÈË¯Ù†Ì˘

∫‰ØÂÈË¯Ù˘

‰ÁÙ˘Ó†Ì˘

‰¯‰ˆ‰
∫˙ÏÂÎÈ‰†ÏÂË†˙¯‰ˆ‰†Æ‡
ÒÓ‰†˙˘Ï†¨È„Ú·†ÈÂÎÈÊ†Í¯ÂˆÏ†‰„ÈÁÈ‰†È˙Ú„Â‰†È‰ÂÊ†ÈÎ†‰Ø¯È‰ˆÓ†È‡
Æ‰Ê†ÔÈÈÚÏ†˙¯Á‡†‰Ú„Â‰†ÏÎ†È„È†ÏÚ†˘‚Â˙†‡ÏÂ†‰˘‚Â‰†‡Ï†ÈÎ†ÔÎÂ
‰ÓÈ˙Á

ÍÈ¯‡˙

∫ÒÂÙÂ¯ËÂÙ‡‰†˙¯‰ˆ‰†¨˙ÏÂÎÈ‰†ÏÂË†‰¯Â‰Ï†ÒÂÙÂ¯ËÂÙ‡†‰ÂÓ†Æ·
˙Â‰Ê†¯ÙÒÓ

ÈË¯Ù†Ì˘

‰ÁÙ˘Ó†Ì˘

ÒÂÙÂ¯ËÂÙ‡‰†ÈË¯Ù††❑

¨Â„Ú·†ÈÂÎÈÊ†Í¯ÂˆÏ†¨ÏÈÚÏ†ÂÈË¯Ù˘†˙ÏÂÎÈ‰†ÏÂË†Ï˘†ÒÂÙÂ¯ËÂÙ‡Î†‰„ÈÁÈ‰†È˙Ú„Â‰†È‰ÂÊ†ÈÎ†‰Ø¯È‰ˆÓ†È‡
Æ‰Ê†ÔÈÈÚÏ†˙¯Á‡†‰Ú„Â‰†ÏÎ†È„È†ÏÚ†˘‚Â˙†‡ÏÂ†‰˘‚Â‰†‡Ï†ÈÎ†ÔÎÂ†¨†††††††††††††††††††††††ÒÓ‰†˙˘Ï

‰ÓÈ˙Á

ÍÈ¯‡˙

∫Â‚ÂÊ†˙·ØÔ·†˙¯‰ˆ‰†¨ÒÂÙÂ¯ËÂÙ‡†ÂÏ†‰ÂÓ†‡ÏÂ†¯ÂÓ‡Î†ÚÈ„Â‰Ï†ÂÏ†¯˘Ù‡Ó†ÂÈ‡˘†È‡ÂÙ¯†·ˆÓ·†‰¯Â‰‰†‡ˆÓ†Æ‚
ÈË¯Ù†Ì˘

˙Â‰Ê†¯ÙÒÓ

∫‚ÂÊ‰†Ô·†ÈË¯Ù††❑

‰ÁÙ˘Ó†Ì˘

ÂÏ† ¯˘Ù‡Ó† ÂÈ‡˘† È‡ÂÙ¯† ·ˆÓ·† ‡ˆÓ† ÏÈÚÏ† ÌÈÓÂ˘¯† ÂÈË¯Ù˘† ˙ÏÂÎÈ‰† ÏÂË† ‰¯Â‰‰† ÈÎ† ‰Ø¯È‰ˆÓ† È‡
‰„ÈÁÈ‰†È˙Ú„Â‰†È‰ÂÊ†ÈÎ†‰Ø¯È‰ˆÓÂ†ÏÈÚÏ†¯ÂÓ‡Î†‰ØÚÈ„ÂÓ†È‡†ÔÎ†ÏÚÂ†ÒÂÙÂ¯ËÂÙ‡†ÂÏ†‰ÂÓ†‡Ï†ÈÎÂ†¯ÂÓ‡Î†ÚÈ„Â‰Ï
Æ‰Ê†ÔÈÈÚÏ†˙¯Á‡†‰Ú„Â‰†ÏÎ†È„È†ÏÚ†˘‚Â˙†‡ÏÂ†‰˘‚Â‰†‡Ï†ÈÎÂ†††††††††††††††††††††††ÒÓ‰†˙˘Ï†¯ÂÓ‡‰†ÈÂÎÈÊ‰†Í¯ÂˆÏ
‰ÓÈ˙Á

ÍÈ¯‡˙

¯‚Â·Ó‰†˙¯‰ˆ‰†¨‚ÂÊ†Ô·†ÂÏ†ÔÈ‡Â†ÒÂÙÂ¯ËÂÙ‡†ÂÏ†‰ÂÓ†‡Ï†¨¯ÂÓ‡Î†ÚÈ„Â‰Ï†ÂÏ†¯˘Ù‡Ó†ÂÈ‡˘†È‡ÂÙ¯†·ˆÓ·†‰¯Â‰‰†‡ˆÓ†Æ„
∫ÂÈ„ÏÈ†ÔÈ·Ó††††
˙Â‰Ê†¯ÙÒÓ

ÈË¯Ù†Ì˘

‰ÁÙ˘Ó†Ì˘

∫ÌÈ„ÏÈ‰†ÔÈ·Ó†¯‚Â·Ó‰†ÈË¯Ù††❑

¨¯ÂÓ‡Î†ÚÈ„Â‰Ï†ÂÏ†¯˘Ù‡Ó†ÂÈ‡˘†È‡ÂÙ¯†·ˆÓ·†‡ˆÓ†ÏÈÚÏ†ÌÈÓÂ˘¯†ÂÈË¯Ù˘†˙ÏÂÎÈ‰†ÏÂË†‰¯Â‰‰†ÈÎ†‰Ø¯È‰ˆÓ†È‡
È˙Ú„Â‰†È‰ÂÊ†ÈÎ†‰Ø¯È‰ˆÓÂ†ÏÈÚÏ†¯ÂÓ‡Î†‰ØÚÈ„ÂÓ†È‡†ÔÎ†ÏÚÂ†ÂÈ„ÏÈ†ÔÈ·Ó†˙Ø¯‚Â·Ó‰†È‡†ÈÎÂ†ÒÂÙÂ¯ËÂÙ‡†ÂÏ†‰ÂÓ†‡Ï†ÈÎ
Æ‰Ê†ÔÈÈÚÏ†˙¯Á‡†‰Ú„Â‰†ÏÎ†È„È†ÏÚ†˘‚Â˙†‡ÏÂ†‰˘‚Â‰†‡Ï†ÈÎÂ
ÒÓ‰†˙˘Ï†¯ÂÓ‡‰†ÈÂÎÈÊ‰†Í¯ÂˆÏ†‰„ÈÁÈ‰
‰ÓÈ˙Á

ÍÈ¯‡˙

±≤∑

˙ È‡ ÂÙ¯ † ‰ „ ÂÚ ˙
‰ÒÎ‰†ÒÓ†˙Â˜˙Ï†≤†‰˜˙†ÈÙÏ†‡†ÒÙÂË
Æ±ππ∂†≠†Â¢˘˙‰†¨®„ÒÂÓ·†·Â¯˜†˙˜ÊÁ‰†Ï˘·†˙Â‡ˆÂ‰†„Ú·†ÈÂÎÈÊÂ†˙ÏÂÎÈ†ÏÂË†„Ú·†ÈÂÎÈÊ©
®Û„‰†˙È˙Á˙·†ÒÙÂË‰†ÈÂÏÈÓÏ†¯·Ò‰‰†È¯·„·Â†‰„Â˜Ù‰†˙Â‡¯Â‰·†ÔÈÈÚÏ†˘È†Æ˙È¯·Ú·†ÒÙÂË‰†˙‡†‡ÏÓÏ†˘È©†
˙Ø˜„·‰†ÈË¯Ù
‰„ÈÏ†ÍÈ¯‡˙

ÔÈÓ

˙Â‰Ê†¯ÙÒÓ

ÈË¯Ù†Ì˘

‰ÁÙ˘Ó†Ì˘

‰·˜††❏†††††¯ÎÊ††❏

®˙È¯·Ú·†‰Á·‡‰†˙‡†ÔÈÈˆÏ†˘È©††®±©‰Ø‡ÙÂ¯‰†Á¢Â„

∫®˙Ø˜„·‰†ÏÚ†‰ÏÁÓ‰†˙ÂÚÙ˘‰Â†‰¯Â‡È˙†‰ÏÁÓ‰†Ì˘©†≠†Ó†˙ØÏ·ÂÒ†Ï¢‰†ÈÎÂ†††††††††††††††††††††ÍÈ¯‡˙·†Ï¢‰†˙‡†È˙˜„·†ÈÎ†˙Ø¯˘‡Ó†È‰

®≤©˙Â˙ÈÓˆÏØÌÈ˘ØÌÈ˘„ÂÁ†_________†Í˘Ó‰Ï†ÏÂÏÚ†ÏÈÚÏ†¯‡Â˙Ó‰†·ˆÓ‰†¨È˙Ú„†˙ÂÂÁ†ÈÙÏ
__________†ÍÈ¯‡˙Ó_______________________________________®≥©‡È‰Ø‡Â‰†Ï¢‰†ÈÎ†˙Ø¯˘‡Ó†È‡†ÍÎÈÙÏ
®ÌÈ¯˘‡Ó†ÌÈÎÓÒÓ†Û¯ˆÏ†˘È†¨‰˜È„·‰†„ÚÂÓÏ†Ì„Â˜‰†ÍÈ¯‡˙Ï†¯Â˘È‡†Ô˙È†Ì‡©

ÌÈ˜ÈÈÂ„ÓÂ†ÌÈÂÎ†ÌÈ‰†ÏÈÚÏ†È˙¯ÒÓ˘†ÌÈË¯Ù‰†ÈÎ†‰Ø¯È‰ˆÓ†È‡
ÆÔÎ†‰˘Ú‡†‡Ï†Ì‡†˜ÂÁ·†ÌÈÚÂ·˜‰†ÌÈ˘ÂÚÏ†ÈÂÙˆ†È‡†ÈÎ†ÈÏ†ÚÂ„ÈÂ

˙·Â˙Î

®∑Æ≤∞±≥†≠†Ï†ÔÎ„ÂÚÓ©†Ú„ÈÓ†˙ÂÎ¯ÚÓÂ†ÔÂ‚¯‡Ï†‰·ÈËÁ‰†¨¢Ú

˙Ó˙ÂÁÂ†‰ÓÈ˙Á

Ì˘

ÔÂÈ˘È¯†¯ÙÒÓ

ÍÈ¯‡˙

Æ‰Ï˜‰‰†˙˘˜Â·Ó†‰Ï˘·˘†‰ÏÁÓ‰†ÌÂÁ˙·†‡ÙÂ¯†‡‰È†‰Ê†ÒÙÂË†ÈÙ†ÏÚ†¯Â˘È‡†˙˙Ï†ÍÓÒÂÓ‰†‡ÙÂ¯‰ Æ±
ÆÌÈ‡˙Ó†È˙Ï·‰†˙‡†˜ÁÓ Æ≤
∫®±∞Ø≤∞±≤†‰ÒÎ‰†ÒÓ†ÚÂˆÈ·†˙‡¯Â‰·†Ô˙ÂÚÓ˘ÓÎ©†˙Â‡·‰†˙ÂÙÂÏÁ‰†˙Á‡†˙‡†ÌÂ˘¯Ï†˘È†¨ÔÂÁ·‡Ï†Ì‡˙‰· Æ≥
ÆÂ˙Ú„·†ÈÂÙ˘†È˙Ï·Ø¯ÂÂÈÚØ˙Â„ÈÓ˙·†‰ËÈÓÏ†˜˙Â¯ÓØÔÈËÂÏÁÏ†˜˙Â˘Ó†∫‰¯Â‰†Â‡†‚ÂÊ≠Ô·†È·‚Ï ≠†¥¥†ÛÈÚÒ†ÔÈÈÚÏ
ÆÂ˙Ú„·†ÈÂÙ˘†È˙Ï·Ø¯ÂÂÈÚØ˙Â„ÈÓ˙·†‰ËÈÓÏ†˜˙Â¯ÓØÔÈËÂÏÁÏ†˜˙Â˘ÓØÈÏÎ˘†¯Â‚ÈÙÓ†Ï·ÂÒ ∫„ÏÈ†È·‚Ï
Ø‰¯ÂÓÁ†‰„ÈÓÏ†˙Â˜Ï†·˜Ú†ÂÏÈ‚†È·†˙ÓÂÚÏ†È˙ÂÁ˙Ù˙‰†¯Â‚ÈÙÓ†Ï·ÂÒØÈÏÎ˘†¯Â‚ÈÙÓ†Ï·ÂÒØ˜˙Â˘ÓØ¯ÂÂÈÚ ∫„ÏÈ†È·‚Ï ≠†¥μ†ÛÈÚÒ†ÔÈÈÚÏ
Æ‰˘˜†‰ÏÁÓ†·˜Ú†ÂÏÈ‚†È·†˙ÓÂÚÏ†È˙ÂÁ˙Ù˙‰†¯Â‚ÈÙÓ†Ï·ÂÒ
∫‰ÒÎ‰†ÒÓ†˙„Â˜Ù·†ÌÈÙÈÚÒ‰†˙Â‡¯Â‰†ÔÏ‰Ï
„ÒÂÓ·†·Â¯˜†˙˜ÊÁ‰†˙Â‡ˆÂ‰†„Ú·†ÈÂÎÈÊ†≠†¥¥†ÛÈÚÒ
ÌÈ˜˙Â˘Ó†‰¯Â‰†Â‡†‚ÂÊ≠Ô·†¨„ÏÈ†Ï˘†„ÁÂÈÓ†„ÒÂÓ·†Ì˙˜ÊÁ‰†„Ú·†ÒÓ‰†˙˘·†ÌÏÈ˘†Â‚ÂÊ†Ô·†Â‡†‡Â‰˘†Ï‡¯˘È†·˘Â˙†„ÈÁÈ†Ï˘†˙·ÈÈÁ‰†Â˙ÒÎ‰†·Â˘ÈÁ·
≥μ•†Ï˘†ÒÓÓ†ÈÂÎÈÊ†ÂÏ†¯˙ÂÈ†¨„ÁÂÈÓ†„ÒÂÓ·†¯‚ÙÓ†„ÏÈ†˙˜ÊÁ‰†Ï˘·†ÔÎÂ†¨Ì˙Ú„·†ÌÈÈÂÙ˘†È˙Ï·†Â‡†ÌÈ¯ÂÂÈÚ†¨˙Â„ÈÓ˙·†‰ËÈÓÏ†ÌÈ˜˙Â¯Ó†¨ÔÈËÂÏÁÏ
ÈÙ†ÏÚ†ÒÓÓ†ÈÂÎÈÊÏ†˙Â‡ÎÊÏ†ÌÈ‡˙†˙Â˜˙·†ÚÂ·˜Ï†È‡˘¯†¯ˆÂ‡‰†¯˘†Æ˙·ÈÈÁ‰†Â˙ÒÎ‰Ó†±≤Æμ•†ÏÚ†‰ÏÂÚ‰†ÌÏÈ˘˘†ÌÈÓÂÎÒ‰Ó†˜ÏÁ†Â˙Â‡Ó
Æ‰Ê†ÛÈÚÒ
˙ÏÂÎÈ†ÈÏÂË†„Ú·†ÈÂÎÈÊ≠†¥μ†ÛÈÚÒ
Ï˘†Â‡†ÂÏ˘†ÒÓ‰†·Â˘ÈÁ·†ÔÂ·˘Á·†Â‡·ÂÈ†¨¯ÂÓ‡Î†„ÏÈ†Â‚ÂÊ†Ô·Ï†‰È‰˘†Â‡†¨¯‚ÙÓ†Â‡†¯ÂÂÈÚ†¨˜˙Â˘Ó†„ÏÈ†ÒÓ‰†˙˘·†ÂÏ†‰È‰˘†Ï‡¯˘È†·˘Â˙†„ÈÁÈ ®‡©
Æ¯ÂÓ‡Î†„ÏÈ†ÏÎ†Ï˘·†ÈÂÎÈÊ†˙Â„Â˜†È˙˘†Â‚ÂÊ†Ô·
ÏË· ®·©
Æ¥¥†ÛÈÚÒ†ÈÙ†ÏÚ†„ÏÈ†Â˙Â‡†¯Â·Ú†ÒÓÓ†ÈÂÎÈÊ†Ï·È˜†‡Ï†Ì‡†˜¯†®‡©†ÔË˜†ÛÈÚÒ†ÈÙ†ÏÚ†ÈÂÎÈÊ†˙„Â˜Ï†È‡ÎÊ†‰È‰È†„ÈÁÈ ®‚©
Æ‰Ê†ÛÈÚÒ†ÈÙ†ÏÚ†ÈÂÎÈÊ†˙Â„Â˜Ï†˙Â‡ÎÊÏ†ÌÈ‡˙†ÚÂ·˜Ï†È‡˘¯†¯ˆÂ‡‰†¯˘ ®„©

