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מיסוי התחדשות עירונית
38א"ותמפינוי בינוי 
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הערה מקדימה

המסבהשלכותנדוןההרצאהבמסגרת
מ"מעחוק,מקרקעיןמיסויחוקבמסגרת

.בלבד(הכנסהמסבפקודת–ובשוליים)

['וכואגרות,השבחהבהיטלי,לעירייהבתשלומיםנדוןלא]

•
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התחדשות עירונית–חולון 

התחדשותשללפרויקטיםהפוטנציאלבעלותהעריםאחת
מיקומהבעקבותזאת,חולוןהיא,בפרטבינויופינויעירונית
בחלקהנמצאיםהישניםהרכבתבנייני,הארץבמרכז

.בעירלדיורהרבוהביקוש,משכונותיה

שלהעירוניתההתחדשותח"דופיעל,המחשהלשם,כך
,בחולון,2020לשנתעירוניתלהתחדשותהממשלתיתהרשות
מחדשובנייהלהריסההיתריםהתקבלו,2020–2005בשנים

.בנייניםעשרותשל
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כללי–38א "תמ

ולפיכך,אפריקני-הסוריהשברקועלממוקמתישראלמדינת
.אדמהלרעידותגבוהבסיכוןנמצאת

1.1ישנןבישראל,ולבנייהלתכנוןהארציתהמועצהפיעל
.חזקהאדמהרעידתבפנייעמדולאאשר,דירותמיליון

ברעידותמבניםעמידותלתקןבהתאםהוקמולאאלהמבנים
.1975בשנתרקלתוקףשנכנס,(413ישראליתקן)אדמה

לתקןבהתאםהבנייןשלדאתלתכנןהחובהנקבעה1.1.1980ביום
413.
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רקע כללי-38א "תמ

מבניםלחיזוקארציתמתארתוכניתהיא38א"תמ
.אדמהרעידותמפניקיימים

נושאיםשהדייריםמבליהמבניםחיזוקאתמאפשרתהתוכנית
זכויותמכירתשלבדרךהואהחיזוקמימון.כספיתבעלות
.ליזם,38א"תממכוחשנוצרוהנוספותהבניה

שנתלפנינבנואשר,ישניםמבניםלחזקהיאהתוכניתמטרת
.413בתקןעומדיםאינםולפיכך,1980

מ"מעוחוקמקרקעיןמיסויחוקזהובכללהחקיקה,במקביל
.א"התמיישוםאתהמעודדותהוראותכוללים
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מה זה כולל–38א "תמ

רביםליתרונותהדייריםזוכים,38א"תמפרויקטבמסגרת
:הנכסערךולהשבחת

;אדמהרעידותמפניהבנייןחיזוק•

;ומבחוץמפניםהבנייןשיפוץ•

;מעליתהוספת•

;ד"ממהוספת•

;שמשמרפסתהוספת•

;התשתיותהחלפת•

חניהבניית•

....ועוד•
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חיזוק–38/1א "תמ

ישןבנייןשיפוץהיא"חיזוקא"תמ"גםהמכונה-38/1א"תמ
.חיזוקולצורך

ומחוזקמשופץאלא,נהרסלאהבניין,38/1א"תמבתהליך
,הבנייןיסודותשלחיזוק-טיליםוכנגדאדמהרעידותכנגד

ומיגוןדירהלכלדים"ממהוספת,מרפסות,מעליתהוספת
.הבנייןשלכלליושיפוץהמבנה
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הריסה–38/2א "תמ

שלבנייההיא,"הריסהא"תמ"גםהמכונה-38/2א"תמ
.הישןהבנייןבמקוםחדשבניין

הקייםהבנייןאתלחלוטיןהורסים,38/2א"תמבתהליך
הבנייהלכלליבהתאם,לחלוטיןחדשבנייןבמקומוובונים

.החדשים

גדוללמספררקשמתאפשר,"בינויפינוי"להליךבניגוד
עבוררקגםלבצעניתן38/2א"תמ,ובנייניםדירותשל

.יחידבניין
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רקע כללי–פינוי בינוי 

מפונותבמסגרתן,לעסקאותנפוץשםהוא"בינויפינוי"המונח
.מתחםבאותוחדשהשכונהשלבניהלטובתישנותמגוריםשכונות

בשכונה,חדשנכס,הישןהנכסבמקום,מקבליםהקיימיםהדיירים
.מפותחתסביבתיתתשתיתבעלתמודרנית

ובסמכות(עירבנייןתכנית)ע"לתבכפוףבנויפינויפרויקטביצוע
.ובנייהלתכנוןהמחוזיתהועדהשלהחלטה

,שדרוגעוברותהתשתיותגם,בינויפינויפרויקטמבוצעכאשר
.וציבורייםירוקיםשטחיםהוספתלצד
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רקע כללי-פינוי בינוי 

עלמוכרזלהיותהמתחםעל,בינויפינוישלתהליךלאפשרמנתעל
מסלול":מסלוליםשני)בינוילפינוימיועדמתחםבתורהמדינהידי

."(יזמים/מיסוימסלול"ו"רשויות

בנייניםבמספררבותדירותיחידותכוללשכזהפרויקטלרוב
להיותיכוליםאשר,כאמור,38א"תמשלפרויקטיםלעומת

.אחדבנייןעלמבוצעים

שללהסכמתםדרישהישנה,בינויפינויפרויקטלפועללהוציאכדי
.הדירותמבעלי67%
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היבט  –נקודות ציון בתהליך של התחדשות עירונית 
המס

;חתימה על כתבי הסכמה ליזם1.

;חתימה על הסכם התחדשות עירונית2.

הגשת הודעה לרשויות המס בגין ההסכם שיכנס  3.

;לתוקף לאחר התקיימות התנאים המתלים

;התקיימות התנאים המתלים ופינוי הדירה4.

;דיווח לרשויות המס על העסקה5.

.בניית הדירות החדשות וקבלתן6.
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התחדשות עירונית–היבטי המס 

:(החוקלהוראותבכפוף)כזההואהמסהסדרככלל

שבחממספטורבעלי

רכישהממסופטורהדירות

(5%)רכישהבמסחייבהיזם

0%בשיעורמ"מעיחול-מ"מע**

"(הפטורתקרת"עד–אפסמ"ומעשבחממספטור)
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38א"ותמפינוי בינוי 
השוואה

13

38/1א "תמ

חיזוק

38/2א "תמ

בינוי-פינויהריסה
מחתימתלביצועזמןמשך

הבנייהסיוםועדהדיירים

בינוני

שנים3-5

בינוני  

שנים3-5

ארוך  

שנים ויותר10לעתים גם 

מתחם שלם של בנייניםבניין אחד או יותרבניין אחד או יותרבנייניםמספר

מבני ציבור  ,  כבישים-שיפוץ הסביבה איןאיןנוספותעבודותביצוע

'וכו

'                                מ120עד , ככלל'מ25עד 'מ25עד ממסהפטורתקרת

(מדירה קיימת150%אופציה נוספת )

חנותתמורהדירהקבלת

מ"מעבעיית*

VVV

XXVבמזומןנוספתתמורה

VXVאחתמדירהליותרפטור

XXVמשפחתילתאעצמאיפטור

XXVלקשישיםמיוחדותהטבות



פטור ממס שבח לדייר

נוספיםר"מ25עד–38א"תמ

מתחםבאותוחדשהמגוריםדירתשלשווי,ככלל–בינויפינוי
.ר"מ120ששטחה

?במזומןנוספתתמורהלקבלניתןהאם?מזומןלגביומה
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דירה+ תמורה במזומן 

:בינויפינוי

התמורהעודכל,לדירהבנוסףבמזומןתמורהלקבלניתן
שלשווי)בחוקהקבועההפטורמתקרתחורגתלאהכוללת

.('וכור"מ120בגודלדירה

:א"תמ

25-בנכללתואינהבמסחייבתבמזומןשמתקבלתתמורהכל
.לחוקבהתאםלהרחיבשניתןר"מ
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פטור ממס שבח לדייר
דוגמאות להמחשת ההבדלים

:ר"מ50שלדירהפינהדייר

ר"מ120עדשלחדשהדירהלקבלרשאי-בינויבפינוי
.שבחממסבפטור

ותמורהיותרנמוךבשווידירהלקבלזכאי,לחילופין,כןכמו
.ר"מ120בגודלדירהשללשוויעדבמזומןנוספת

(בלבד)ר"מ75בגודלחדשהדירהלקבלרשאי–א"בתמ
.בלבדשבחממסבפטור

!!שבחבמסתתחייבבמזומןשתתקבלתמורהכל,א"בתמ

16



פטור ממס שבח לדייר
דירות גדולות–דוגמאות להמחשת ההבדלים 

:ר"מ90שלדירהפינהדייר

ר"מ135עדשלחדשהדירהלקבלרשאי-בינויבפינוי
.שבחממסבפטור

ותמורהיותרנמוךבשווידירהלקבלזכאי,לחילופין,כןכמו
.ר"מ135בגודלדירהשללשוויעדבמזומןנוספת

(בלבד)ר"מ115בגודלחדשהדירהלקבלרשאי–א"בתמ
.שבחממסבפטור
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תמורה נוספת שלא חייבת במס
פינוי בינוי+ 38א "תמ

מהקבלןנוספיםשירותיםלקבלניתןהדירהלקבלתמעבר
:מסישולםלאעליהם

?אפשרישכירותסכוםכלהאם:לדיון;שכירותדמי•

;הובלההוצאות•

;(ומיםחשמל,גז)מוניםהתקנת•

;ד"עוט"שכ•

הקיימתהיחידהלפינויהקשורותנוספותהעברההוצאות•
.החדשהליחידהוהמעבר
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פינוי בינוי-קרן תחזוקה הונית 

ועדבתשלומיהגידולבעייתאתלפתורנועדההוניתתחזוקהקרן

.בינויפינויבפרויקטדייריםשלהבית

בנייןשיוקםלאחרמשמעותיתלגדולצפוייםהביתועדתשלומי

.חדשמגורים

מתקרתחלקיהווהלאלקרןשיועברתשלוםכלכיהוחלט

מבליהבנייןתחזוקתאתלדייריםלממןאפשרכלומר,הפטור

.הדייריםעלבמסחבותלהטילכדיבכךשיהא
19



תמורה מעבר לתקרה–המס לתשלום 

חלופיתדירהקיבל38א"תמבפרויקטדיירכאשרקורהמה
בתוספתהנמכרתהמקוריתהדירהשטחעלעולהששטחה

.ר"מ150חלופיתדירהושטחר"מ100מקוריתדירהשטח:לדוגמא?ר"מ25

חלופיתדירהקיבלבינויפינויבפרויקטדיירכאשרקורהומה
?בחוקהקבועההפטורתקרתעלעולהששטחה

בינויבפינויוהןא"בתמהןהפטורתקרתעלשעולהחלקאותו

.רגיליםשבחמסבשיעוריחייביהיה

.לצורך הערכת חבות המס רצוי להיעזר בשירותי יועץ מס
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?  כיצד נקבע שטח הדירה שלי

.הקיימתהדירהשטחאתמודדיםכיצדתוהיםרביםדיירים

בחשבונותואילו,אחדגודלמופיעהטאבובנסח,אחדמצד
.אחרגודלמופיעהארנונה

עלבהסתמךייקבעהנמכרתהדירהשטחכינקבעבינויבפינוי
.הארנונהחשבון

.בנושאמשמעיתחדקביעהאין,38א"בתמ,זאתלעומת

חניותיכללולא,החלופיתהיחידהשטחבחישוב,כןכמו
.מרפסותיכללולאוכןלדירהפיסיתצמודיםשאינםומחסנים
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יש לי כמה דירות בבניין
?אני חייב במס

ברשותושישנכסבעל(חיזוק)38/1א"ובתמבינויבפינוי

הדירותלכלביחסמפטורייהנהאחתמדירהיותר

.(הפטורתקרתעד)שבבעלותו

:(הריסה)38/2א"בתמ

אחתדירהבגיןרקבפטוריזכההנכסבעל

.דירותיויתרבגיןמ"ומעשבחמסלשלםויאלץ
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דירה הרוסה ממשיכה להיספר במניין הדירות

בינויפינוי/א"תמבפרויקטדירה–דירותשתילייש:המקרה

.עירוניתהתחדשותפרויקטאיןבואחרבמקוםנוספתודירה

:השאלה

,בינויפינוי/א"התמבפרויקטהדירהאתלישהורסיםברגעהאם

?אחתמגוריםדירתלבעלנחשבאני

:התשובה

מסלענייןהןמגוריםכדירתחלופיתמגוריםליחידתזכותיראו

אתליכשהורסיםגם,כלומר;רכישהמסלענייןוהןשבח

!מגוריםדירותשתיכבעלנחשבאניהדירה
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מכירת הדירה לפני ביצוע פרויקט  
התחדשות עירונית

בבנייןנמצאתדירהואותהבלבדאחתדירהלייש:המקרה

.עירוניתהתחדשותתהליךלעבורשעתיד

הדירהבגיןשבחממסמפטורליהנותאוכלהאם:השאלה

?(יחידהדירהפטור)מקרקעיןמיסויחוקלהוראותבהתאם

.קריטיהואהמכירהביצועמועד!!!לבשימו:התשובה

,הפועלאליוצאהפרויקטבולמועדשמתקרביםככל,אחדמצד

,שבחבמסלחיובלגרוםיכולהדבר,אולם,תגדלהתמורה

היות)המוכרשליחידהדירה,הדירהשלהיותהאףעל

(נוספותבנייהמזכויותמושפעוהמחיר



אין פטור במכירה דירה שהתקבלה תמורת חנות

:המקרה

.מרפאהבמקוםמגוריםדירתקיבלדייר

המגוריםדירתאתלמכורהדיירמעונייןשניםכמהבעוד
.היחידהדירתותהאוזובהנחה

?לפטורזכאייהיההאם:השאלה

!לא:התשובה

,החלופיתהדירהאתבפטורלמכוריוכללאהדייר,זהבמצב
.מגוריםדירתשאינוישןנכסתמורתהתקבלהשבעצם
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38א "תמ–נכס המהווה מלאי עסקי 

?  ומה קורה כאשר יש לי נכס המהווה מלאי עסקי עבורי

.עסקיכמלאיבדירותמחזיקאשרדיירעלחללאהפטורסעיף

מספקודתלפיהמוכרמתמסהעסקימלאימכירתבגין
.מקרקעיןמיסויחוקלפיולאהכנסה

שלהנוכחיתעמדתןלפילפחות)מניעהאיןבינויבפינוי**
.(המסרשויות
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38/2א "שתי דירות בפרויקטים שונים של תמ

דירהכאשר,דירות2שלבעליםהואדיירכאשרהדיןמה

הבנייניםובשני',בבבנייןשניהודירה'אבבנייןנמצאתאחת

?38/2א"תממתבצעת

.הדירות2לגבישבחממספטורלקבלמניעהאין,זהבמצב

הטבהעלמדוברלא,עצמובפניעומדבנייןכל,38א"בתמ
.בנייןפרהטבהאלא,פרסונאלית
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?האם דמי שכירות שמקבל דייר חייבים במס הכנסה

הדייריםאתלפנותהיזםנאלץעירוניתהתחדשותבעסקאות•

.לדיירחודשייםשכירותדמילשלםהתחייבותוכנגדוזאת

;הדיירבידישבחממספטוריםאלותשלומים,לחוקבהתאם•

כהכנסהנחשבותהשכירותדמיהכנסותהאם:הסוגייה•

?הכנסהמספקודתלצרכיבמסחייבת

.פסיקה/ביצועהוראת/בחוקמפורשתהתייחסותאין•
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?האם דמי שכירות שמקבל דייר חייבים במס הכנסה
(המשך)

השיקוליםמתוךבמסהשכירותדמילחיובמקוםאין,לדעתנו

:הבאים

;עירוניתהתחדשותעידוד•

שיבקשלהניחאיןאז(שבח)ממסדייריםלפטוררצההמחוקק•

;הכנסהמסהוא–אחרבמסאותםלחייב

כלומר,המכירהמשוויחלקמהוויםהדיירשמקבלהשכירותדמי•

שמעניק)מקרקעיןמיסויבחוקשנכללתמקבלשהדיירמהתמורה

.(לדייריםממספטורכאמור
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דחיית יום המכירה

הצדדיםהתקשרושבוהיוםהוא"המכירהיום"החוקלפי,ככלל
.(ההסכםעלהחתימהיום)מחייבבהסכם

פרק,קרובותלעיתיםחולף,עירוניתהתחדשותשבעסקאותאלא
העסקהשבולמועדועד,ההסכםעלהחתימהממועדניכרזמן

.וגידיםעורקורמת

תוךלפועלהחיזוקעסקתיוצאת,קרובותלעיתים,שכאמורמאחר
,ברוראינוומימושהההסכםעלהחתימהלאחרניכרזמןפרק

:השנייםמביןלמוקדםהמכירהיוםדחייתאתהחוקמאפשר

שבוהמועדאוהמתליםהתנאיםמתקיימיםבוהמועד•
.הענייןלפי,האופציה

.הבנייהתחילתמועד• 30



דחיית יום המכירה

אומתלהתנאישלבמקרההמסאירועבדחייתהמעונייןדיירעל
יבקששלאכ"בדרסיבהואין)כאמוראופציהעסקתשלבמקרה
מיוםימים30תוךהודעהחובתחלה,(המכירהאתלדחות

,ההסכםעלהחתימה

.(הבאבשקףלטופסדוגמהראו)ייעודיטופסבאמצעותוזאת

,  ככלל, הדגש על הדייר הוא כיוון שלמרות שהיזם: הערה חשובה
אם יזם  , כך. החובה לתשלום מוטלת על הדייר, נושא בתשלום המס

. ב יוטלו על הדייר"נמנע מתשלום עיקולים וכיו
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דחיית יום המכירה
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38א "תמ–פטור בעסקאות ברכוש משותף 

שבנייתיחושהתחתונהמהקומהדייר,לדוגמא,שבומצבייתכן
מקרהאו.השיפוץבטרחתחפץאינוולכן,עמומיטיבהאינהמעלית

ולכן,גודלהאושלוהדירהשלהמיקוםמבחינתנפגעדיירשבו
.אחרמשותףשטחאומהחצרחלקלומצמידים

שנועדולעסקאותביניהםלהגיעהדייריםעשויים,אלובמקרים
.ההדוריםליישור

,כאמורהדייריםבקרבפנימיותעסקאותשלהיתכנותלאפשרכדי
פטוריהיההמשותףמהרכושחלקהמוכרהדיירכיהחוקקובע
.רכישהממספטוריהיההקונהוהדיירשבחממס
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פינוי בינוי–שניים שגרים יחד בדירה אחת 

:המקרה

.דירהבאותהגרים,משפחתייםתאיםשני,מורחבתמשפחה

:שאלה

120עדשלמגוריםדירתיקבלמשפחתיתאשכלאפשרותישהאם
?שבחממסבפטורר"מ

:התשובה

ביחידתמתגורריםבהםבמקריםלפיההקלהלקבלאפשרותקיימת
משפחתיתאלכליינתן,משפחתייםתאיםמספראחתמגורים
מגורים,המוכרגיל)תנאיםמספרבהתקייםעצמאיפטורמסלול
."(החזקה"ההוכחת,בדירה
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פינוי בינוי–הטבות מיוחדות לקשיש 

עבור,מזומן+תמורהדירתקבלתשלהקיימתלאפשרויותבנוסף
:נוספותאפשרויותישקשישים

;(הפטורלתקרתעד)דירותשתיקבלת•

ורכישתליזםאו'גלצדהחלופיתהיחידהבמכירתממספטור•
;(לתנאיםבכפוף)אבותלביתמעבר/דירה

שנתייםהתגורר+ראשונהחתימהבמועד70גילמעל–"קשיש"
."(קשיש"כייחשבכןגםיחדשמתגוררזוגבן)לפחות

?פטירהשלבמקרהלקשישההטבהעללשמורניתןהאם–לדיון
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יזם-מס שבח ומס רכישה 

המגוריםיחידותבמכירתשבחממספטוריהאהוא,ליזםבאשר

אלהשיחידותהיות,לדייריםהחלופיותהמסחריותהיחידותאו

בידיוהכנסהבמסחייבתמכירתןומשכךעסקימלאיאצלומהוות

.שבחממסופטורות

יחידתרכישתבגיןרכישהמסבתשלוםיישאהיזם,כןכמו

.5%שלבשיעור,הישנההמסחריתהיחידהאוהישנההמגורים

.0%בשיעורמ"מע,הפטורתקרתעד–מ"מע
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! שימו לב 
כמה עובדות חשובות

אך יש , העלויות" בכל"היזם נושא , אומנם-חשיבות שאלון המס•
מקרים בהם לדייר נוצרת חבות במס ולכן יש לוודא שהדייר ממלא 

.את שאלון המס בצורה נכונה

ככל ודיווח העסקה לא מבוצע בזמן  -חובת דיווח ותשלום המס•
(.כולל הליכי גביה)יוטלו קנסות על הדיירים , הקבוע בחוק

לעיתים דיירים מעוניינים בקבלת תמורה –שנמוכים/שדרוגים•
.שונה דבר היוצר חבות במס

, כאשר היזם חייב במס על פי ההסכם–תמורה גבוהה מהתקרה•
חובת המצאת , היזם ינסה להעמיס על הדייר חובות וביניהם

.'וכוחובת הגשת דוחות למס הכנסה קיזוז הפסדים , מסמכים
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! שימו לב 
(המשך)כמה עובדות חשובות 

גובהה ותנאיה כפי  , בחינת נוסח ערבות המס–ערבות המסים•
,  מועד נתינתה ועדכונה, שמופיעים בהסכם ההתחדשות העירונית

.'וכוכיסוי מקרים של שומות לפי מיטב השפיטה 

מיסוי  , העברות במתנה–סוגיות מיסוי ביחס לדירות בפרויקט•
השלכות בניה  , השלכות פטירה של דייר', במקרה של מכירה לצד ג

,  (רק מרפסת או חלקים ניכרים מהדירה)שלא בייעוד /שלא בהיתר
השלכות הדירה בפרויקט על מיסוי פעולות בדירות מחוץ לפרויקט  

.'וכו

פיקוח על כך שהדיירים לא –הבטחת תמורה מיטבית לדיירים•
.יפגעו בתמורה שהם מקבלים בשל טענות למיסוי גבוה מצד היזם
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מחלוקות בין היזם לדיירים' נק

יש למצוא את נקודת  –ניצול פטורים הטבות וקיזוז הפסדים•
האיזון בין רצון היזם לנצל כל פטור והטבה אפשרית לבין רצון  

. הדייר לשמור את ההטבות לעצמו

נשאלת השאלה על מי חלה חבות המס –בנייה שלא בהיתר •
?  כאשר קיימת בנייה לא חוקית

על מי מוטלת אחריות איסוף  –השגת מסמכים היסטוריים •
ליזם אין גישה , מאידך, חבות המס של היזם, מחד? המסמכים

.למסמכים שברשות הדיירים

.שימוש במיסוי ככלי לפתרון מחלוקות–תרומת יועץ המס -
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שאלות שהתקבלו

י  "עד הרגע שהיא ממומשת ע-מאושרת ע"שתבברגע : שאלה•
?מה ההשלכות בנוגע למיסוי על בעלי דירה, היתר

כל עוד בעל הנכס לא מתכוון למכור את הדירה אין : תשובה•
ככל והדירה נמכרת והמחיר מושפע מזכויות בנייה  . השלכות

(  גם כאשר זו דירה יחידה)נוספות ככל הנראה יחול חיוב במס 

מ חלים במסגרת "אילו מיסים בחוק מיסוי מקרקעין ומע: שאלה•
ומה עליי  , וכיצד זה משפיע עליי, 38א"בתממסלול הריסה ובנייה 

.לדעת

א"בתמ' מ25)פטור ממס עד לתקרת הפטור לדייר: תשובה•
(                                                   בפינוי בינוי' מ120וככלל 

(עד לתקרת הפטור0%מ בשיעור "מע)מס רכישה –ליזם
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(המשך)שאלות שהתקבלו 

מהו התהליך והשלבים של תשלומי המס של היזם ושלי  : שאלה•
כתושב שמקבל דירה חדשה

ככל שמתקבלת . הדייר נהנה מפטור, לרוב, כאמור: תשובה•
יום  60מס השבח משולם עד , תמורה החורגת מתקרת הפטור

מיום התקיימות התנאים המתלים או עליית היזם על הקרקע 
.לפי המוקדם, לצורך הריסת המבנה

מה -הדירה מסומנת באזור שמיועד להתחדשות עירונית: שאלה•
מה עליי לדעת, איך משפיע, זה אומר מבחינת מס

:תשובה•

. אין השפעה, עד השלב שאין היתכנות לפרויקט ממשי•
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מטרת המצגת היא למסור מידע כללי בלבד ואין  
לראות באמור בה משום ייעוץ או חוות דעת

!תודה על ההקשבה

(חשבונאי)ד "עו, ר בני קלדרון"ד

03-3792222: 'טל

Benny@yectax.co.il : אי מייל


