
 

 

 4/2020  'סמ הצעומ  לוקוטורפ
 ב"י ,יעיבר םויב המייקתה רשא ,4/2020  'סמ ,ןיינמה ןמ ריעה תצעומ תבישימ
    .הייריעה ןיינבב ,תובישיה רדחב ,18:00 העשב  ,6/5/2020 - פ"שת רייאב

 ריעה שאר - רוצ ןבא דוד רמ :םיחכונ

 ריעה שאר מ"מ -  רב לאריש ד"וע  

 ריעה תצעומ רבח -  ןהכ ילא רמ

 ריעה שאר ןגס - בולימא םדא רמ  

 ריעה שאר ןגס -  סלפ ונ'ג רמ  

 ריעה תצעומ תרבח - הדדוח תנסא 'בג  

 ריעה תצעומ רבח - השמ ןמשיפ רמ  

 ריעה תצעומ רבח - בומרבא בקעי רמ  

 ריעה תצעומ רבח - ןבואר הששמ רמ  

 ריעה תצעומ רבח - שודק ימולש רמ  

 ריעה תצעומ רבח -  לט ימולש רמ  

 

 ריעה תצעומ רבח - וסיס ןולא ד"וע  :ורדענ

 ריעה תצעומ רבח - יקרבא ןימינב רמ

 ריעה תצעומ תרבח - םחנמ הרוא 'בג  

 ריעה תצעומ תרבח - הנלי ןאירפסג 'בג

 

 ףרועה דוקיפ ר"לקי -  ןהכה ינד רמ :ופתתשה

 הייריעה ל"כנמ -  רקנש ביני רמ

 הייריעה רבזג -   ןורש ירוא רמ  

 יטפשמ ץעוי - שרוק לקד ד"וע  

  



 
 
 

 :םויה רדס
 

 .הנורוקה ףיגנ רבשמ םע תושרה תודדומתה אשונב ריעה שאר יפמ הריקס .1
 עצבל ,הריצחובא רב לאריש ד"וע ,ריעה שאר מ"מ לש םויה רדסל העצה .2

 לש הידמה תכרעמ תועצמאב קרו ךא ,הצעומה תובישי לש יח רודישו םוליצ
 .הייריעה

 תבצה אשונב ,שודק ימולש רמ ,ריעה תצעומ רבח לש םויה רדסל העצה .3
 תודסומו הייריעה ינבמל הסינכ לכב ,הרבסהו טוליש ללוכ יוטיח תודמע
 .ךוניחה

 .ב"צמ ,4 סמ ןועבר 2019 תנשל ינועברה חודה תגצה .4
 .םיר"בתל ידועיי קנב ןובשח תחיתפ רושיא .5
 ,₪ 50,000 לש ךס לע הלועה םוכסבו יארשא סיטרכב הייריעל םולשת רושיא .6

 .רבזגה לש ורושיאו ותעד לוקישל ןותנ
 רובע עקרקב ןיינע תלעבו תימזי ,תינכת תשיגמכ םי תירק תייריע רושיא .7

  .םי תירק ל"הצ םחתמ 352-0763789 'סמ תינכת
  םיפיעסל םאתהב ,תינכת תנכה לע העדוה תאצוה רבדב ריעה תצעומ רושיא .8

 .הינבהו ןונכתה קוחל 77-78
 'סמ ר"בתל עגונב 18/3/2020 םוימ ינופלט רושיא - הצעומ לוקוטורפ רורשיא .9

 .הנורוקה רבשמ םע תודדומתהו תודייטצהל ₪ 500,000 ס"ע 2020
 תלוספ לש רוקמב הדרפה - 1624 'סמ ר"בתל )הנטקה( 1 'סמ יוניש רושיא .10

 ,₪ 7,396,559 ךסב התחפהה ,₪ 7,930,969 ס"ע דמע םדוקה םוכסה ,תינוריע
 דרשמהמ ₪ 368,345 :ןומימה ,₪ 534,410 ס"ע דמוע שדחה םוכסה כ"הס
 .תושרה תונרקמ תוסנכה ₪ 166.065 ,הביבסה תוכיאל

 םוכסה ,החוור הנבמ ץופיש - 1802 'סמ ר"בתל )הלדגה( 2 'סמ יוניש רושיא .11
 שדחה םוכסה ,₪ 62,000 ךסב תפסותה ,ח"ש 900,000 ס"ע דמע םדוקה
 ,החוורהו הדובעה דרשמ ח"ש 300,000 :ןומימה ,₪ 962,000 ס"ע דמוע

 תונרקמ ₪ 212,000 ,לילגהו הירפירפל דרשמה תופתתשה ₪ 450,000
  .תושרה

 קנעמ :ןומימה ,₪ 72,000 ס"ע םיטנדוטסל תוגלמ - 2021 'סמ ר"בת רורשיא .12
 .סיפה לעפמ

 ,היסקד קנבמ ₪ 3,610,000 ס"ע האוולה תלבק - 2022 'סמ ר"בת רורשיא .13
 הדימע ןיגב  ,הנשל 0.27% + םיירפ דע תיביר ,םינש 15 לש רזחה תפוקתל
 .הארבהה תינכת לש ךרדה ינבאב

 ס"ע הנורוק םוריחל םישישק לסל ביצקת תבחרה - 2023 'סמ ר"בת רורשיא .14
 .לשא לארשי טניו'גמ המורת :ןומימה ,₪ 32,000

 בקע הקוצמב הייסולכואל ינויח ירמוח עויס - 2024 'סמ ר"בת רורשיא .15
 .סיפה לעפמ קנעמ :ןומימה ,₪ 96,500 ס"ע הנורוקה רבשמ

 



 
 

 
 ןוכיס תוצובקו םישישקה תייסולכואל עויס - 2025 'סמ ר"בת רורשיא .16

 .סיפה לעפמ תופתתשה :ןומימה ,₪ 87,800 ס"ע הנורוקה רבשמ תרגסמב
 תפוקתב תילכש תולבגומ םע םישנאל יאנפ דויצ - 2026 'סמ ר"בת רורשיא .17

 .םלש ןרק קנעמ :ןומימה ,₪ 5,000 ס"ע הנורוק
 ףוחב למשחו םימ בויב תוברל תויתשת תפלחה -2027 'סמ ר"בת רורשיא .18

  ,םינפה דרשמ תופתתשה ח"ש 473,725 :ןומימה ,ח"ש 625,000 ס"ע ,ןולובז
 .תושרה תונרקמ ₪ 151,275

 222,300 ס"ע ,2019 בושקתו עדימ תוכרעמ חותיפ - 2028 'סמ ר"בת רושיא .19
  .םינפה דרשמ תופתתשה :ןומימה ,₪

 ס"ע רוביצו ךוניח ינבמ םינוקיתו תוחיטב תוקידב - 2029 'סמ ר"בת רושיא .20
 .)החבשה ילטיה ןרק( תושרה תונרקמ :ןומימה ,₪ 80,000

 :ןומימה ,₪ 200,000 ס"ע תימי רפס תיב ץופיש - 2030 'סמ ר"בת רושיא .21
 .)החבשה ילטיה ןרק( תושרה תונרקמ

 200,000 ס"ע םיקחשמ ינג ץופישו םישיבכ תעיבצ - 2031 'סמ ר"בת רושיא  .22
 .)חותיפ ןרק( תושרה תונרקמ :ןומימה ,ח"ש

 תויתשת חותיפו לוהינ - 1742 'סמ ר"בתל )הלדגה(  5 'סמ יוניש רושיא .23
 2,000,000 ס"ע דמע םדוק םוכס ,₪ 6,00,000 ס"ע םי ינויבסו שיכל תונוכשל

 תודסומ תופתתשה ₪ 4,000,000 :ןומימה ,₪ 4,000,000 ךסב תפסותה ,₪
 1,300,000 ,תושרה תונרקמ ₪ 700,000 ,)לארשי יעקרקמ תושר( ,תומורתו

 .לארשי יעקרקמ תושרמ ידועיי ןרקמ ח"ש
 ס"ע ,םי ילג תנוכש חותיפ - 1845 'סמ ר"בתל 4 רפסמ יוניש רושיא .24

 ךסב תפסותה ,₪ 18,565,869 ס"ע דמע םדוק םוכס ,₪ 21,565,869
 תושר( תומורתו תודסומ תופתתשה ₪ 3,465,869 :ןומימה ,₪ 3,000,000

 ידועיי ןרק ₪ 3,000,000 ,תושרה תונרקמ ₪ 15,100,000 ,לארשי יעקרקמ
 .לארשי יעקרקמ תושרמ

 םיה ףוח תעוצר תבחרה ךשמה - 1850 'סמ ר"בתל 1 'סמ יוניש רושיא .25
 ,₪ 3,000,000 ס"ע דמע םדוק םוכס ,₪ 6,500,000 ס"ע הפיחל ורוביחו

 תודסומ תופתתשה ₪ 3,500,000 :ןומימה ,₪ 3,500,000 ךסב תפסותה
 ,תורייתה דרשמ תופתתשה ₪ 1,800,000 ,)לארשי יעקרקמ תושר( תומורתו

 .לארשי יעקרקמ תושרמ ידועיי ןרק ₪ 1,200,000
 ס"ע הייריעה ןיינב ןונכתו לוהינ - )תינופלט רשוא( 1740 'סמ ר"בת רורשיא .26

 ךסב תפסותה ,ח"ש 2,800,000 ס"ע דמע םדוק םוכס ,₪ 50,900,000
 ,לארשי יעקרקמ תושר תופתתשה ₪ 23,000,000 :ןומימה ,₪ 48,100,000

  .םיקנבמ האוולה ₪ 23,600,000 ,תושרה תונרקמ ₪ 1,500,000
 
 
 
 



 
 

 
 ,₪ 780,552 ס"ע החוורה םוחתב הלעפה תוינכות - 2032 'סמ ר"בת רושיא .27

 .סיפה לעפמ קנעמ :ןומימה
 ס"ע "דלי לכל בשחמ" תרגסמב םיבשחמ תשיכר - 2033 'סמ ר"בת רושיא .28

 .סיפה לעפמ קנעמ :ןומימה ח"ש 29,160
 

***************** 
 
 
 

 .הנורוקה ףיגנ רבשמ םע תושרה תודדומתה אשונב ריעה שאר יפמ הריקס .1
 

 וחרטש םיחכונה לכל הדומ ,הצעומה תבישי תא חתופ :ריעה שאר
 .הבר תולהקתהל רוסיאה תורמל עיגהל

  
 רדסל םיר"בת 2 ףיסוהל םיחכונה רושיא תא שקבמ 

 :םויה
 החוורה םוחתב הלעפה תוינכות -  2032 'סמ ר"בת .1

 .סיפה לעפמ קנעמ :ןומימה ,₪ 780,55 ס"ע
 בשחמ" תרגסמב םיבשחמ תשיכר - 2033 'סמ ר"בת .2

 לעפמ קנעמ :ןומימה ,₪ 29,160  ס"ע "דלי לכל
 .סיפה

  
 .םויה רדסל ל"נה םיפיעסה תפסוה תא םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  
  

 ר"לקיה להנמ - ןהכה ינד רמ תא םיחכונה ינפב גיצמ :ריעה שאר
 רבשמ תפוקת לכב תושרה תא הוויל רשא ףרועה דוקיפב
 .הנורוקה

  
 ללכל הדומו םוחתב הפנעה תוליעפה לכ תא םכסמ :ןהכה ינד רמ

 קלח וחקל רשא ףרועה דוקיפמ ןהו תושרהמ ןה םיתווצה
 תייסולכואו  ללכב רוביצה תואירב ןעמל תכרובמה היישעב
  .טרפב םי תירק
 

 תוכרעיהה תודוא םיפקש יווילב תבחרנ הריקס ריבעמ :רקנש רמ
 תא גיצמ ,הנורוקה  אשונל רושקה לכב תושרה לש לופיטהו

 ,םידדובמה ,םיקבדנה יזוחא לש םירפסמהו םיפרגה
 ,הפיגמה ץורפ תליחתמ יכ ףיסומו םימילחמהו םילוחה
 הידמה תועצמאב םוריח תבישי םייקל תושרה תגאוד
 .תמא ןמזב םינותנה יבגל תחוודמו

 
 
 

 



 
  
  
 דרשממ תורורב תויחנה תולבקתמ ךוניחה תכרעמל רשאב 

 .ךוניחה
 

 םהב תומוקמב ,לודגב  זא ,הנייגיהה לע הרימשה תניחבמ
 רתוי ליעיו ףידע הז ןובסו םימב הפיטשל תורשפא שי
 רשאכ ל'גוכלא תודמע ונבצה ןבומכ ונא ןיאש תומוקמבו

 שומיש ,דימתמ ןפואב הנייגיהה לע הרימש הניה המגמה
 .'וכו תוימעפ דח תובגמב

  
  

 
 

 עצבל ,הריצחובא רב לאריש ד"וע ,ריעה שאר מ"מ לש םויה רדסל העצה .2
 לש הידמה תכרעמ תועצמאב קרו ךא ,הצעומה תובישי לש יח רודישו םוליצ
 .                                                                                                          הייריעה

 
 תושר תא ריבעמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר

 .רב לאריש ד"ועל רובידה
  

 םירמוחב הערל שומישמ רשפאה לככ ענמיהל הניה הרטמה :רב ד"וע
 .םימלוצמה

  
 :יטפשמה ץעויה ,שרוק לקד ד"וע לש ותעד תווחל םאתהב :תבש ד"וע

 ןהו הצעומה תובישי םוליצ תא תעצבמ תושרהו רחאמ
  םייטרפ םימרוגמ עונמל העינמ ןיא ,יח רודישב תורבעומ
 .תובישיה תא םלצל

  
 םימוליצ רשפאל אלו ש"מעויה ד"ווח תא ץמאל עיצמ ינא :ריעה שאר

 .םיינוציח םימרוג י"ע
  
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 
 
 
 
 .תובישיה רדחל סנכנ שודק ימולש רמ ,ריעה תצעומ רבח ***
 
 
 
 



 תבצה אשונב ,שודק ימולש רמ ,ריעה תצעומ רבח לש םויה רדסל העצה .3
 תודסומו הייריעה ינבמל הסינכ לכב ,הרבסהו טוליש ללוכ יוטיח תודמע
 .                                                                                                            ךוניחה

 
 תושר תא ריבעמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר

 .שודק ימולש רמל רובידה
  

 תודמע ביצהל עיצמ ינא ,רדסל יתעצהב םיאור םכנהש יפכ :שודק רמ
 םירושקה תודסומב ןכו יכוניח דסומ לכל הסינכב יוטיח
 ןגהלו הייסולכואה תואירב לע רומשל ידכ תאז ,תושרל
  .הנורוקה ףיגנב תוקבדיה ינפמ הילע

  
 ןכו רפס תיב לכל הסינכב ל'גוכלא תודמע ביצהל ונגאד :ריעה שאר

 .תושרב םידרשמה לכל תורורב תויחנה ואצוה
  

 תבצה םצע ,אשונב םירימחמ ונאש עדי רוביצהש בושח שודק רמ
 םי תירקב רוביצל  הרימא לש גוס םצעב הז יוטיחה תודמע
 .תואירבה לע הרימשל ךוניחו

  
 באו ס"יבל הסינכ לכב תודמע 2 ובצוי ,הבוט ךלש העצהה :ריעה שאר

 .תודמעב רמוחה תא אלמלו רובעל גאדי ס"יב לכב תיבה
  

 ןתינש ,םירחא םייבויח םירבד ונדמל הנורוקה תובקעב :לט רמ
 הייריעל עיגהל אלו הידמה ךרד םירבד הברה תושעל םצעב
 .ונמצע לע רומשנ ךכו 'וכו קנבל וא

  
 .ימולש שודק רמ תעצה תא םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה

        
 .ב"צמ ,4 סמ ןועבר 2019 תנשל ינועברה חודה תגצה .4

 
 תושר תא ריבעמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה אירקמ :ריעה שאר

 .ןורש ירוא ח"ורל רובידה
  

 : 4 ןועבר חוד :ןורש ח"ור
 

 םויל תונוכנה תורתי ףקשמ 31/12/2019 םויל ןזאמה -
 :)31/12( ןזאמה
  םיסכנה דצב

 

 ,₪ יפלא 939  - ךסב םיקנבב םינמוזמ הייריעל ויה
 ₪ יפלא 8,599  - לש ךסב ובגנ םרטש תובצקותמ תוסנכה
 31/12/2019 םוי רחאל הייריעב ולבקתנש תוסנכה םהש
 ,)12/19( ח"ודה תפוקתל תוכייש םלוא
 ,₪ יפלא 2,007 - לש ךסב םיבייח
 
 
 
 



 
 51,058 ךסב חותיפ תודובעל ןרק יוסכל תודעוימ תועקשה
 ,₪ יפלא
 םיסכנב םג תועיפומה תובצקותמ תונרק ןומימב תועקשה
 .₪ יפלא 21,577 לש ךסב תויובייחתהב םגו
 

 .₪ יפלא 61,162 ןזאמה םויל רבצנה ןוערגה
  .₪ יפלא 312 לש ךסב םיר"בתב םייפוס תונועריג ףסונבו

  .₪ יפלא 145,654 ביטקא כ"הס
 

 :תויובייחתהה דצב
 

  ,₪ יפלא 3,764 - ךסב רתי תוכישמ הייריעל ויה
 ,₪ יפלא 41,589 לש ךסב םיאכזו םיקפסל תויובייחתה
 ,₪ יפלא 9,494 לש ךסב רכש תודסומו הלשממ ידרשמ
 ראוני שדוחב המלושש רבמצד תרוכשמ תא ובורב ףקשמה
                                                                                                        ,₪ יפלא 138 - ךסב שארמ תוסנכה
 היסנפ ןרק ,₪ יפלא 27,782 לש ךסב חותיפ תודובעל ןרק
 ,₪ יפלא 3,408 – לש ךסב תיביצקת
 .₪ יפלא 21,577 לש ךסב תובצקותמ תונרקו
 

 לש ךסב םיר"בתב וטנ םיינמז םיפדוע תרתי תמייק ןכ ומכ
 55,413 לש ךסב םיינמז םיפדועמ תבכרומה ₪ יפלא 41,310

 .₪ יפלא 14,103 לש ךסב םיינמז תונועריג לומ לא ₪ יפלא
 .₪ יפלא 145,654 ביסאפ כ"הס

 

 יפלא 85,865 לש ךסל םכתסה ןזאמה םויל תוולמה סמוע
₪  
  ₪ יפלא 119,661 לש ךסל )םימו הנונרא ןיגב( םיבייחהו
 

 תואצוהו תוסנכה ח"וד -
 19,385 לש ךסל םכתסמש יביצקת ןועריג לע עיבצמ ח"ודה
  .₪ יפלא
 הארבהה תינכת לש רכומה ןוערגה תא תא ףקשמ ןוערגה
 ...םינפה דרשמ י"ע רשואש
 

 תונועריג ףקשמ 4ו 3 םיספטב ליגר יתלבה ביצקתה -
 תוסנכה הברה שי רשאכ םיינמז םיפדוע לומ לא םיינמז

 .ולבקתנ םרטש הלשממ ידרשממ
 תפטושה היבגה ,הנונראה תייבג תא ףקשמ 5 ספוט -
  ,םירוגיפה תייבגו
 הנשה תליחתב האציש הנונראה תמוש איה 6 ספוט -
 תמייקש ךכ םירוגמ לש אשונל אצוי בויחה רקיע יכ הארמו
 לש בויח טעמכ ןיאש ןויכ הייריעל תוסנכה לש היעב
 .הקוסעתל הנונרא
 תפוקתל רכשה תויולעו תורשמה תא הארמ 7 ספוט -
 .ח"ודה
 .בוט הזו 95% לע דמוע היבגה רועיש

 
 
 

 



 .םיר"בתל ידועיי קנב ןובשח תחיתפ רושיא .5
 

 תושר תא ריבעמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
  .ןורש ירוא ח"ורל רובידה

  
 לש בוברע לש גוס ,דחא ףטוש ןובשח היה וישכע דע :ןורש ח"ור

 חותיפה יפסכ ןיב דירפהל דעונ םצעב הז ךלהמ ,םיפסכה
 ליגרה ביצקתב םיפסכל

  
 ?קוחה יפ לע אלש ונלעפ וישכע דע זא :ןהכ רמ
  

 .רדוסמ תוחפ ךא ,יקוח ןפואב הלעפ הייריעה ,ךפהה :ןורש ח"ור
  

 רבודמ ,ונתיאמ תאז שרודו ךלהמב לגוד םינפה דרשמ :ריעה שאר
 היהתש םישרוד םה ,היעב תווהל רומא אל הזו ינכט ןיינעב
   .םיר"בתה ןיבל ףטושה ןיב האלמ הדרפה

  
 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה

 
 

 50,000 לש ךס לע הלועה םוכסבו יארשא סיטרכב הייריעל םולשת רושיא .6
 .                                                       רבזגה לש ורושיאו ותעד לוקישל ןותנ ,₪

 
 םויה דעש ןייצמ ,םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר

 לע םילועה םימוכסב יארשא יסיטרכ םע הדבע אל הייריעה
  .תודוקנב הכזת תושרהו רשפאתי ןכ הז םויה ,₪ 50,000

  
 םלשל ךירצ והשימש הרקמב ,היבגב םולשת לע תעכ רבודמ :ןורש ח"ור

  .יארשאב עצבתי הזש ,₪ 50,000 לעמ תושרל
  

 חקינ ,הייריעל הובג םוכס םולשת לש הרקמ ,רבזגל הנעמב :ןהכ רמ
 ח"שלמ 1 לש םוכס תושרל םשל ךירצש והשימ אמגודל
 הייריעהש בצמ רצוויהל לוכי אל םאה ,יארשא סיטרכב
 תורבח תולהנתה תובקעב םיבר םיפסכ ךרדב דיספת
 תורבח םע רדסהל עיגהל עדת ןכ םא אלא ?הקילסה
 .יארשאה

  
 אל ינא ,יארשאב ןוילמ האמ םלשל הצריש והשמ אובי םא :ןורש רמ

 תובקעב גופסת הייריעהש הלמעה יכ ,ךכל םיכסאש חוטב
 .0.7%  -כ הובג ךכ לכ היהי הזה ךסב יארשאב םולשתה
 .ןומה ןאכ הדיספמ הייריעהש תרמוא תאז

  
 
 
 

 :ריעה שאר

 
 
 

 תא לבקל הרומאש וז איה הייריעה רשאכ הז הרקמב
 עצבתי דוע לכ לבא .הדיספמש וז איה השעמל זא ,ףסכה
 היעב יל ןיא ,לקש םוש הדיספמ אל הייריעה וב ךלהמ



 ונל םלשל הצרי םיוסמ ןלבק םא ,יארשאב ומלשיש
 ,םימולשתל ול סורפנש דבלבו  הלמעה תא גופסלו יארשאב
 .רדסב הז

  
 לוקיש לש תורשפא רבזגל הייהת אלש ידכ ,תאז םע דחי 

 אל הזש ,אל ימו יארשאב םלשי ימ טילחהל ידעלב תעד
 י"פעו תופיקשב עצבתי הז ךלהמש מ"עו ,בוט הארנ

 ול רשאנ ,הלמעה תא גופסל םיכסיש ימ לכ  ,לבוקמה
 הטלחהה זאו ₪ 50,000 לע הלועה ךסה תא יארשאב םלשל
 לע לוחי הז ,ינשל דחא ןיב הערל הילפא ןיאו  תינויווש איה
  .ללכה ןמ אצוי אלל םלוכ

  

 .םירשאמ ,דחא-הפ  :הטלחה
  

 
 

 רובע עקרקב ןיינע תלעבו תימזי ,תינכת תשיגמכ םי תירק תייריע רושיא .7
  .                                           םי תירק ל"הצ םחתמ 0763789-352 'סמ תינכת

 
 לע רבודמ יכ ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר

   .לוחכה וקה ,תימורדה ל"הצ רוזא
  
 ונא ,תרש השמ דע ל"הצ ןיב אצוי הז ,יוניב יוניפ תינכות וז 

 הצעומה לש רושיא השעמל ךירצו ע"בת םש םישוע
 .תינכותה לש תימזיה איה הייריעהש

  
 ריעה זכרמ תא חתפל תדעוימ ל"הצ םחתמ תינכת :רקנש רמ

 לש חותיפ העיצמ תינכתה ,םיתוריש ןווגמ לש םיטביהב
 ותוא תנייפאמו ריעב ישארה ינוריעה בוחרכ ל"הצ 'חר
 בולישב םירוגמ תללוכה תיביסנטניא תירחסמ הרדשכ
 ראתמה תינכת תסיפתל םאתהב לכהו הקוסעתו רחסמ
 .ריעה זכרמל באה תינכתו תינללוכה
 תיתליהק הרדשכ תרש השמ 'חר לש קוזיח העיצמ תינכתה
 'חרל םילשורי 'דש ןיב תרבחמו ירוביצה סופמקל הקישמש
 .םיה ףוחו ריפס סחנפ
 388 לש יוניב יוניפ תועצמאב תושדחתה תרשפאמ תינכתה
 .תושדח ד"חי 2151 תבוטל תוקיתו ןוכיש תוריד

 

 יתלבו םייאמצע שומימ ימחתמ 5 ל תקלוחמ תינכתה
  .ןמזה ריצ ךרואל םיבלשב שומימ רשפאל תנמ לע םייולת

  
 ל"נה ףיעסה תא רשאל עיצמ ינא :ריעה שאר
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
 
 
 
 



  םיפיעסל םאתהב ,תינכת תנכה לע העדוה תאצוה רבדב ריעה תצעומ רושיא .8
 .                                                                           הינבהו ןונכתה קוחל 78-77

 

 
 רבודמ יכ ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה  ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר

 םהב תומוקמל הדעונ תינכותה ,םירתיה תלבקב השעמל
 והשממ לשמל עונמל מ"עו יוניב יוניפ תושעל םירומא
 ופוסב אוביש סכנב םייוניש עצבמו תונמדזהה תא לצנמש
 .ותבוטל רבד לש

  
 תודסומל םירשפאמ הינבהו ןונכתה קוחל 78 ו 77 םיפיעס :רקנש רמ

 םירתיה תאצוהל הלבגמ תלטה לע זירכהל ןונכתה
 עונמל תנמ לע תאז ,תינכתה םוחתב םיאצמנה ןיעקרקמב
 הדעונ ןהילעש דיתעב תוינכת תאצוה ולכסי רשא תולועפ
  .תינכתה ןגהל
 תולועפ וליא לשמל תוסחייתה תנתינ הזרכהה תרגסמב
 לש תעדה לוקיש בחרמ ןכו ורתוי תולועפ וליא ,ורסאי

 .ןיעקרקמב הלועפ עוציבל רתיה ןתינ תע תימוקמה תושרה
  
 ו 77 םיפיעס חכמ הזרכהל השקבה תא ,קוחה תוארוה יפל 

 ימ ןונכתה דסומל שיגהל יאשר הינבהו ןונכתה קוחל 78
 םיאשר השקבה תאש ךכ ,תינכת דיקפהל ותלוכיב שיש
 םיפוג ,ךכ לע םינומאה הינבהו ןונכתה תודסומ שיגהל
 ילעבו ןכ תושעל םהל רתוה רשא קוח חוכמ ומקוהש
 .קוחב ךכל עבקנש בורה לעמ ןיעקרקמב תויוכז

  
 לכ טעמכ ?תו"עבת לע ונזבזב ףסכ המכ דיגהל עדוי והשימ :ןהכ רמ

 םאה  ,תרחא וא וזכ ע"בת םינקתמ וא םירשאמ ונא הבישי
 העיקשה המכ לש טוריפ עיפוי הב הלבט לבקל לוכי ינא
  ?תוע"בתב תונורחאה םינשה ךלהמב תושרה

  
 .ןוכנה אוה ךפהה ,לקש םוש הזבזב אל הייריעה :ריעה שאר

 .רמוחה לכ תא ךל וניכיו אתליאש שיגת ,היעב ןיא
 

 םאתהב תינכתה תנכה לע העדוה תאצוה רשאל עיצמ ינא
 'סמ תינכותל סחיב ,הינבהו ןונכתה קוחל 77-78 םיפיעסל

352-0763789. 
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ר"בתל עגונב 18/3/2020 םוימ ינופלט רושיא - הצעומ לוקוטורפ רורשיא .9
 .       הנורוקה רבשמ םע תודדומתהו תודייטצהל ₪ 500,000 ס"ע 2020 'סמ

 
 רשוא ר"בתה יכ ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה אירקמ :ריעה שאר

 םיבייח ונייהש הביסהמ ינופלט ןפואב הצעומה ידי לע
 הנורוקה ףיגנל רושקה לכב העינמו לופיט ,השיכרל ךרעיהל
 .רורשאל בוש ותוא םיאיבמ  תעכו

  
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
 
 

 תלוספ לש רוקמב הדרפה - 1624 'סמ ר"בתל )הנטקה( 1 'סמ יוניש רושיא .10
 7,396,559 ךסב התחפהה ,₪ 7,930,969 ס"ע דמע םדוקה םוכסה ,תינוריע

 ₪ 368,345 :ןומימה ,₪ 534,410 ס"ע דמוע שדחה םוכסה כ"הס ,₪
 .                תושרה תונרקמ תוסנכה ₪ 166.065 ,הביבסה תוכיאל דרשמהמ

 
 .ורשאל עיצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ ריעה שאר
  

 רוכזכ ,תינוריעה תלוספה אשונל השעמל רושק הז ר"בת :רקנש רמ
 ,'וכו רוזחימ לש הדובעו הפשאל תויאשמ ונשכר םכל
 בשחה םלוא תמדוקה הבישיב הרשוא ר"בתה תריגס
 הזו םירפסמה תא רידסהלו יוניש וב תושעל שקיב הוולמה
  .הז ףיעסב תעכ עיפומש המ

  
 לטובמ אל רפסמ  שי ,םיר"בתה ןיינעב ףיסוהל שקבמ ינא :ריעה שאר

 ינפל דוע וליפא ,יתעדל ,ורבע םינשמ םיחותפ םיר"בת לש
 200 - כ שי ,םיפסכ ןיידע םהב שיו ,דיקפתל יתסנכנש
 םתוא םיקדוב בשחהו םינפה דרשמו ולאכ םיר"בת
 ןבומכ םתא ,םתוא רוגסל  םיבייח היהנ ונא םתייחנהבו

 .ךכ לע חוויד ולבקת
  
 ל"נה ר"בתל יונישה תא רשאל עיצמ ינא 
  
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ,החוור הנבמ ץופיש - 1802 'סמ ר"בתל )הלדגה( 2 'סמ יוניש רושיא .11
 םוכסה ,₪ 62,000 ךסב תפסותה ,ח"ש 900,000 ס"ע דמע םדוקה םוכסה
 הדובעה דרשמ ח"ש 300,000 :ןומימה ,₪ 962,000 ס"ע דמוע שדחה
 ₪ 212,000 ,לילגהו הירפירפל דרשמה תופתתשה ₪ 450,000 ,החוורהו

  .                                                                                               תושרה תונרקמ
 

 .ורשאל עיצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ ריעה שאר
 תוארלו החוורה ףגאל תשגל הצעומה ירבח לכל ץילממ
 םידרשמה תאו םש ועצובש םייונישה לכ תא בורקמ
 .םישדחה

  
 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 

 :ןומימה ,₪ 72,000 ס"ע םיטנדוטסל תוגלמ - 2021 'סמ ר"בת רורשיא .12
 .                                                                                           סיפה לעפמ קנעמ

 
 םעפה יכ ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ ריעה שאר

 דבוכמ םוכס הזש ,הגלמ ₪ 10,000 -כ ולביק םיטנדוטסה
 הז ,ח"רפ טקיורפב םיטנדוטסה תא םג ללוכ הזו ,דואמ
 .לרומה תא םהל םירמ הזו בושח

  
 .ל"נה ר"בתה רשאל עיצמ ינא 

 
 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 
 

 ,היסקד קנבמ ₪ 3,610,000 ס"ע האוולה תלבק - 2022 'סמ ר"בת רורשיא .13
 הדימע ןיגב  ,הנשל 0.27% + םיירפ דע תיביר ,םינש 15 לש רזחה תפוקתל
 .                                                                   הארבהה תינכת לש ךרדה ינבאב

 
 .ורשאל עיצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ ריעה שאר
  
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  
  

 
 
 
 



 הנורוק םוריחל םישישק לסל ביצקת תבחרה - 2023 'סמ ר"בת רורשיא .14
 .                                  לשא לארשי טניו'גמ המורת :ןומימה ,₪ 32,000 ס"ע

 
 .ורשאל עיצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ ריעה שאר
  
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  
  

 
 

 בקע הקוצמב הייסולכואל ינויח ירמוח עויס - 2024 'סמ ר"בת רורשיא .15
 .                         סיפה לעפמ קנעמ :ןומימה ,₪ 96,500 ס"ע הנורוקה רבשמ

 
 

 .ורשאל עיצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ ריעה שאר
  
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  
  

 
 ןוכיס תוצובקו םישישקה תייסולכואל עויס - 2025 'סמ ר"בת רורשיא .16

 .סיפה לעפמ תופתתשה :ןומימה ,₪ 87,800 ס"ע הנורוקה רבשמ תרגסמב
 

 .ורשאל עיצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ ריעה שאר
  
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
 

 
 תפוקתב תילכש תולבגומ םע םישנאל יאנפ דויצ - 2026 'סמ ר"בת רורשיא .17

 .                                             םלש ןרק קנעמ :ןומימה ,₪ 5,000 ס"ע הנורוק
 

 .ורשאל עיצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ ריעה שאר
  
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  
  

 
 
 

 



 ףוחב למשחו םימ בויב תוברל תויתשת תפלחה -2027 'סמ ר"בת רורשיא .18
 דרשמ תופתתשה ח"ש 473,725 :ןומימה ,ח"ש 625,000 ס"ע ,ןולובז

 .                                                              תושרה תונרקמ ₪ 151,275  ,םינפה
 

 .ורשאל עיצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ ריעה שאר
  
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 

 222,300 ס"ע ,2019 בושקתו עדימ תוכרעמ חותיפ - 2028 'סמ ר"בת רושיא .19
  .                                                             םינפה דרשמ תופתתשה :ןומימה ,₪

 
 .ורשאל עיצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ ריעה שאר
  
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 

 ס"ע רוביצו ךוניח ינבמ םינוקיתו תוחיטב תוקידב - 2029 'סמ ר"בת רושיא .20
 .                           )החבשה ילטיה ןרק( תושרה תונרקמ :ןומימה ,₪ 80,000

 
 .ורשאל עיצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ ריעה שאר
  
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 

 
 :ןומימה ,₪ 200,000 ס"ע תימי רפס תיב ץופיש - 2030 'סמ ר"בת רושיא .21

 .                                                          )החבשה ילטיה ןרק( תושרה תונרקמ
 

 .ורשאל עיצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ ריעה שאר
  
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 

 



 ס"ע םיקחשמ ינג ץופישו םישיבכ תעיבצ - 2031 'סמ ר"בת רושיא .22
 .                                   )חותיפ ןרק( תושרה תונרקמ :ןומימה ,ח"ש 200,000

 
 .ורשאל עיצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ ריעה שאר
  
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  
  

 
 תויתשת חותיפו לוהינ - 1742 'סמ ר"בתל )הלדגה(  5 'סמ יוניש רושיא .23

 ס"ע דמע םדוק םוכס ,₪ 6,00,000 ס"ע םי ינויבסו שיכל תונוכשל
 ₪ 4,000,000 :ןומימה ,₪ 4,000,000 ךסב תפסותה ,₪ 2,000,000

 תונרקמ ₪ 700,000 ,)לארשי יעקרקמ תושר( ,תומורתו תודסומ תופתתשה
 .                    לארשי יעקרקמ תושרמ ידועיי ןרקמ ח"ש 1,300,000 ,תושרה

 
 ר"בתה יכ ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ ריעה שאר

 המכ רבע אוה ןכש ,תומדוק תובישי רפסמב רשוא ל"נה
   .הלדגה הז הרקמב ,םייוניש

  
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ הטלחה
  

 
 

 ס"ע ,םי ילג תנוכש חותיפ - 1845 'סמ ר"בתל 4 רפסמ יוניש רושיא .24
 ךסב תפסותה ,₪ 18,565,869 ס"ע דמע םדוק םוכס ,₪ 21,565,869

 תושר( תומורתו תודסומ תופתתשה ₪ 3,465,869 :ןומימה ,₪ 3,000,000
 ידועיי ןרק ₪ 3,000,000 ,תושרה תונרקמ ₪ 15,100,000 ,לארשי יעקרקמ
 .                                                                                 לארשי יעקרקמ תושרמ

 
 ר"בת םג יכ ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר

 רפסמ רבעו תומדוק תובישיב רשוא ,ומדוקכ וניה הז
 .םייוניש
 .ל"נה ר"בתל יונישה תא רשאל עיצמ ינא

  
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  
  

 
 
 
 



 םיה ףוח תעוצר תבחרה ךשמה - 1850 'סמ ר"בתל 1 'סמ יוניש רושיא .25
 ,₪ 3,000,000 ס"ע דמע םדוק םוכס ,₪ 6,500,000 ס"ע הפיחל ורוביחו

 תודסומ תופתתשה ₪ 3,500,000 :ןומימה ,₪ 3,500,000 ךסב תפסותה
 ,תורייתה דרשמ תופתתשה ₪ 1,800,000 ,)לארשי יעקרקמ תושר( תומורתו

 .                                         לארשי יעקרקמ תושרמ ידועיי ןרק ₪ 1,200,000
 

 .ורשאל עיצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
  
  
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 הייריעה ןיינב ןונכתו לוהינ - )תינופלט רשוא( 1740 'סמ ר"בת רורשיא .26

 ךסב תפסותה ,ח"ש 2,800,000 ס"ע דמע םדוק םוכס ,₪ 50,900,000 ס"ע
 ,לארשי יעקרקמ תושר תופתתשה ₪ 23,000,000 :ןומימה ,₪ 48,100,000

  .                    םיקנבמ האוולה ₪ 23,600,000 ,תושרה תונרקמ ₪ 1,500,000
 

 דרשמ יכ ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 לבקנש דע תאזו םיקנבהמ האוולה תחקל ונל ץילמה םינפה
 90 - כ ונל תתל ךירצ לשמל להנימה ,תונרקה יפסכ תא
 ךירצ אוה ,טקיורפה תא רשאי םינפה דרשמש מ"ע ,ח"שלמ
 ינא ,האוולה חקינש עיצמ ןכלו ףסכ ונל שיש תוארל
 יכ )תינופלט( ל"נה ר"בתה רושיא םע זרדזהל יתשקיב
 הנבמה תמקה תודובעל הנכהב ליחתמ וטוטוא  ןלבקה
 .רורשאל םכינפל עיגמ בוש הז תעכו

  
 ?האוולהה רזחה לש תויבירה יזוחא המ :שודק רמ
  

 לע םיקנבה לומ ןתמו אשמ להנמו תעכ הז לע דבוע ינא :ןורש רמ
 רתויש המכ לבקנש ידכ האוולה רזחה לש םיאנתה אשונ

 .םיירפ לע דמוע הז התע תעל ,םיבוט םיאנת
  

 .ל"נה ר"בתה תא ררשאל עיצמ ינא :ריעה שאר
  
  

 .םירשאמ דחא-הפ :הטלחה
 
 
 
 
 
 
 
 



 ,₪ 780,552 ס"ע החוורה םוחתב הלעפה תוינכות -  2032 'סמ ר"בת רושיא .27
 .                                                                           סיפה לעפמ קנעמ :ןומימה

 
 

  ורשאל עיצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה אירקמ :ריעה שאר
  
  

 .םירשאמ דחא-הפ :הטלחה
 

 ס"ע "דלי לכל בשחמ" תרגסמב םיבשחמ תשיכר - 2033 'סמ ר"בת רושיא  .28
 .                                                            סיפה לעפמ קנעמ  ןומימה ,₪ 29,160

 

 .ורשאל עיצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה אירקמ :ריעה שאר
  

 םהל רסחש םידימלתה לש המישרה לכ תא הסכמ הז םאה :שודק רמ
 ?בשחמ

  
 ונאו םהל ןיאש ולאכ ויהי דימת לבא ,ןכש חינמ ינא :ריעה שאר

 .ונתלוכיב שיש לככ עייסלו קודבל דימת םינכומ
  

 .םירשאמ דחא-הפ :הטלחה
 

 תקזחב השעמל הזש ףסונ אשונב םכתא ןכדעל שקבמ ינא :ריעה שאר
 "עדמ המידק" םע ונלש הזוחה ,םכל  עודיכ ,העדוה
 ונאצי .ומויסל עיגה ןוסניולו ןיבר רפס יתב לוהינו תלעפהל
 ומרגנ הנורוקה ףיגנ תוצרפתה תובקעב םלוא ,שדח זרכמל
 םינפה דרשמ םע תוצעייתהבו םינמזה תוחולב םישוביש
 המידק" .זרכמה יכילה לכ תא ונאפקהו הטלחה ונלביק
 אצוי ךוניחה דרשמש רחאמ תבזוע איהש העידוה "עדמ
 ,העצה שיגמש ימו ,םילעופ םה וב רחא טקיורפ לע זרכמל
 .רפס יתב לע תולעבה תויהל ול רוסא

 

 התייה ,זרכמב הכוז התייהש תשר לכ ,ןויצל הבושח הדוקנ
 .םידבוע לש בר רפסמ רטפל יאמ שדוח דע הרומא
 ךוניחה דרשמש ךכ לע העדוהה תא ונלביק ונא םג ,ףסונב
  .הייריעל תרזוח תולעבה הז בלשב ןכלו זרכמל אצוי

 םירזוח ןיבר ס"יב םגו ןוסניול ס"יב םג רמוא הז ונתניחבמ
 .הייריעה לוהינב תויהל

 

 םאו ןוערג אלל םימייסמ ונא ךיא תוארל הנשה הסננ ונא
 זא ,אל םא ,ךכ בצמה תא ריאשנ זא ,םינזואמ ונאש הארנ
 .זרכמל האיציל בוש לעפנ
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 םלשל הכירצ הייריעהו תושדח תוארוה שי  ךוניחה דרשמל
  םילקש ינוילימ לש ןועריגמ ונענמנ ונחנא ,ההובג הרוקת
 ונא הז בלשב ,םיפסכ ןומה ואיצוה תונכש תויריע רשאכ
 םרתש םרותכ עדמ המידק םע םיפנוסמ תויהל םיכישממ
 ונל ץעיי עדמ המידק לש ץעויה ,ןיבר ס"יב תיינב אשונל
 .הארבהה תינכותב עגפי אל ךלהמהש םיווקמו

  
 ?םינפה דרשמ םע הרוק המ :בולימא רמ
  

 ח"ור םע םע אשונה תא קדוב ינא ,עגפי אל הזש הווקמ ינא :ריעה שאר
 .דיספנ אלש ידכ רציז

  
 

 

 

 

 

 

 

 

_________________       _______________ 
 רוצ  ןבא  דוד              ןוטיב  הנינפ    

 ריעה  שאר                                         הצעומה תריכזמו ל"כנמ תכשל תלהנמ
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  :םויה רדס לע
  .םיטנדוטסל תוגלמ תרטמל ₪ 72,000 ךסב סיפה לעפמ ןומימ תלבק ךרוצל 2021 ר"בת רושיא •

 

 

   :הטלחה

 םירשאמ ,דחא-הפ

_________________                                                     __________________ 

  רוצ ןבא דוד                                                                          ןוטיב הנינפ          
 ריעה שאר                                          הצעומה תריכזמו ל"כנמ תכשל תלהנמ
 

 

 

 ריעה שאר  - רוצ ןבא דוד רמ

 ריעה שאר מ"מ  -                   רב לאריש ד"וע

 ריעה תצעומ רבח  - ןהכ ילא רמ

 ריעה תצעומ רבח  - בולימא םדא רמ

 ריעה תצעומ רבח  - וסיס ןולא ד"וע

 ריעה תצעומ רבח  - סלפ ונא'ז רמ

 ריעה תצעומ תרבח  - הדדוח תנסוא 'בג

 ריעה תצעומ רבח  - השמ ןמשיפ רמ

 ריעה תצעומ תרבח  - הנלי ןאירפסג 'בג

 ריעה תצעומ רבח  - בומרבא בקעי רמ

 ריעה תצעומ רבח  - יקרבא ןימינב רמ

 ריעה תצעומ תרבח  - םחנמ הרוא 'בג

 ריעה תצעומ רבח  - ןבואר הששמ רמ

 ריעה תצעומ רבח  - שודק ימולש רמ

 ריעה תצעומ רבח  - לט ימולש רמ
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                 :םיחכונ         
 
 
                   
 
 
 
 
 
                                                      

 

 

 

 

 

 

 
 

  :םויה רדס לע
 תינכת לש ךרד ינבאב הדימע ןיגב ₪ 3,610,000 ס"ע האוולה תלבק ךרוצל 2022 ר"בת רושיא •

  .הארבהה
 

 

   :הטלחה

 .םירשאמ ,דחא-הפ

_________________                                                     __________________ 

  רוצ ןבא דוד                                                                          ןוטיב הנינפ          
 ריעה שאר                                          הצעומה תריכזמו ל"כנמ תכשל תלהנמ
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 ריעה שאר  - רוצ ןבא דוד רמ

 ריעה שאר מ"מ  -                   רב לאריש ד"וע

 ריעה תצעומ רבח  - ןהכ ילא רמ

 ריעה תצעומ רבח  - בולימא םדא רמ

 ריעה תצעומ רבח  - וסיס ןולא ד"וע

 ריעה תצעומ רבח  - סלפ ונא'ז רמ

 ריעה תצעומ תרבח  - הדדוח תנסוא 'בג

 ריעה תצעומ רבח  - השמ ןמשיפ רמ

 ריעה תצעומ תרבח  - הנלי ןאירפסג 'בג

 ריעה תצעומ רבח  - בומרבא בקעי רמ

 ריעה תצעומ רבח  - יקרבא ןימינב רמ

 ריעה תצעומ תרבח  - םחנמ הרוא 'בג

 ריעה תצעומ רבח  - ןבואר הששמ רמ

 ריעה תצעומ רבח  - שודק ימולש רמ

 ריעה תצעומ רבח  - לט ימולש רמ


	פרוטוקול מועצה   4   2020.pdf
	פרוטוקול מועצה 4 -  2020  מחולק ל-2.pdf

