
 

 1/2020  'סמ הצעומ  לוקוטורפ
 א"י ,יעיבר םויב המייקתה רשא ,1/2020  'סמ ,ןיינמה ןמ ריעה תצעומ תבישימ
    תובישיה רדחב ,18:88 העשב  ,8/1/2020 - פ"שת  תבטב

 ריעה שאר מ"מ -  רב לאריש ד"וע :םיחכונ

 ריעה תצעומ רבח -  ןהכ ילא רמ

 ריעה תצעומ רבח - בולימא םדא רמ  

 ריעה תצעומ רבח -  סלפ ונ'ג רמ  

 ריעה תצעומ תרבח - הדדוח תנסא 'בג  

 ריעה תצעומ רבח - השמ ןמשיפ רמ  

 ריעה תצעומ רבח - בומרבא בקעי רמ  

 ריעה תצעומ תרבח - םחנמ הרוא 'בג  

 ריעה תצעומ רבח - שודק ימולש רמ  

 ריעה תצעומ רבח -  לט ימולש רמ  

 

 ריעה שאר - רוצ ןבא דוד רמ  :ורדענ

 ריעה תצעומ רבח - וסיס ןולא ד"וע  

 ריעה תצעומ תרבח - הנלי ןאירפסג 'בג  

 ריעה תצעומ רבח - יקרבא ןימינב רמ  

 ריעה תצעומ רבח - ןבואר הששמ רמ  
 

 הייריעה ל"כנמ -  רקנש ביני רמ :ופתתשה

 הייריעה רבזג -   ןורש ירוא רמ  

 ריעה סדנהמ -  בונרב לבוי רמ  

 יטפשמ ץעוי - שרוק לקד ד"וע  

 הייריעה רבוד - ןמרבליז יתנ רמ  

  תובישי תיארחאו ל"כנמ תכשל תלהנמ - ןוטיב הנינפ 'בג
  הצעומה                                              



 
 
 

 :םויה רדס
 

 רפסה יתבל ליעפמ םרוג תריחבל זרכמב םיזרכמה תדעוול הנשמ תדעוו יונימ .1
 .םי תירקב םיידוסי לעה

 א"יתמ לש תיפסכה תולהנתהל לארשיל ימואל קנבב ןובשח תחיתפ רושיא .2
  .תושרה םעטמ המיתחה ישרומ רושיאו תוירק

 ינג לש תיפסכה תולהנתהל לארשיל ימואל קנבב תונובשח תחיתפ רושיא .3
 םעטמ המיתחה ישרומ רושיא ןכו סדהו הגונ ,בצח ,ןורוא ,ןוטפנ :םידליה
 .תושרה

 דע לש תרגסמב ,2020 תנשל םיקנבב )רתי תכישמ( םיד"חח תרגסמ רורשיא .4
 :ןמקלדכ יתנשה ביצקתה כ"הסמ 5%

  ח"ש 6,000,000 ךס  מ"עב טנוקסיד ליתנכרמ קנב  .1
 ח"ש 2,500,000 ךס   מ"עב םילעופה קנב  .2
  ח"ש 3,000,000 ךס   מ"עב יחרזמה קנב .3

 ח"ש 11,500,000  כ"הס
 :ינוריעה ןוירוטברסנוקה םעטמ םירבח העבש תב תחלשמ תאיצי רושיא .5

 לש תולעב( תחלשמה להנמו תחצנמה+ )ןנובשח לע( הלהקמה תונב שמח
 "רימזה" לביטספב םי תירק ריעה גוצייו תופתתשהל )דחא לכל 1350$

 .24/3/2020 דעו 17/3/2020 םיכיראתה ןיב ב"הראב םייקתמה
 )ימצע ןומימב( ינוריעה ןוירוטברסנוקה ידימלת 25 תב תחלשמ תאיצי רושיא .6

 הקיזומה לביטספב םי תירק ריעה תא גציילו ףתתשהל םיוולמ םירומ 4 +
 ןיב הירטסואבש גנימדלש ריעב םייקתמה רעונ תורומזתל ימואלניבה
 חוריאהו הסיטה יסיטרכ תולע ,21/7/2020 דע 15/7/2020 םיכיראתה
 .ןוירוטברסנוקה ביצקתמ ₪ 24,000 לש ללוכ ךסב םיוולמה םירומל

 .ב"צמ ,2019 תנשל םיסימב תוחנהל הדעווה תובישי םויק תלבט תגצה .7
 ריעה יבחרב דובירו ףוצרק תודובע - 1851 'סמ ר"בתל 2 'סמ הלדגה רושיא  .8

 םדוקה םוכסה   ,םירוגמ ימחתמל םיליבומה תובוחרבו םיישארה םיריצב
 דמוע שדחה םוכסה כ"הס ,₪ 64,500 ךסב תפסותה ,₪ 2,920,000 ס"ע דמע
 .)םוקטסקנ( תומורתו תודסומ תופתתשה :ןומימה ,₪ 2,984,500 ס"ע

 דמע םדוק םוכס ,םישנ הווקמ תיינב - 1477 'סמ ר"בתל 2 'סמ הלדגה רושיא .9
 ס"ע דמוע שדחה םוכסה כ"הס ,₪ 500,000 ךסב תפסותה ,₪ 1,515,00 ס"ע

 .םי תירק תיתדה הצעומה תופתתשה :ןומימה ,₪ 2,015,000
 ס"ע העימש ייוקילל התיכ תשגנה - םירימא ס"היב - 1938 'סמ ר"בת רושיא .10

 .ךוניחה דרשמ תופתתשה ןומימה ,₪ 30,000
 העימש ייוקילל התיכ תשגנה - םי-ינויבס ס"היב - 1939 'סמ ר"בת רושיא .11

 .ךוניחה דרשמ תופתתשה :ןומימה ,₪ 30,000 ס"ע
 
 



 
 

 רזחהל ח"ש 14,000,000 ס"ע ,רבצנ ןוערג תלדגה - 1940 'סמ ר"בת רושיא .12
 .ליתנכרמו ימואל ,םילעופה :םיקנבל תואוולה

 חותפ ןונכת" - מ ר"בתה םש יוניש -1821 'סמ ר"בתל 3 'סמ יוניש רושיא .13
 תמקהו ןונכת" - ל "םישדח םירוגמ ימחתמ רובע לע תויתשת גורדשו

 םוכסה ,ר"בתה תלדגה רושיא ןכו "ןיבר ס"היבב תותיכ 12-ו םוירוטידוא
 כ"הס ,ח"שלא 839,382 ךסב תפסותה ,ח"שלמ 1,050,618 ס"ע דמע םדוקה
 .עדמ המידק :ןומימה ,₪ 1,890,000 ס"ע דמוע שדחה םוכסה

 ר"בתה םש יוניש ,₪  2,000,000 ס"ע -1742 'סמ ר"בתל 4 'סמ יוניש רושיא .14
 – ל "םי ינויבסו ףוח הוונ ,שיכל תונוכשל תויתשת תנכהו ןונכת לוהינ" -מ
 ."םי ינויבסו שיכל תונוכשל תויתשת חותיפו לוהינ"

 ,רזש ןמלז 'חרב ןוינח תמקה - 1916 'סמ ר"בתל הלדגה 1 'סמ יוניש רושיא .15
 םוכסה כ"הס ,₪ 450,500 ךסב תפסותה ,₪ 112,500 ס"ע דמע םדוק םוכס
 תודסומ תופתתשה ₪ 281,500 :ןומימה ,ח"ש 563,000 ס"ע דמוע שדחה
 .היינח רפוכ - תושרה תונרקמ ₪ 169,000 ,לארשי יעקרקמ תושר - תומורתו

 רופישל תויתשתו ןוניג חותיפ - 1867 'סמ ר"בתל הלדגה 1 'סמ יוניש רושיא .16
 תפסותה ,₪ 700,000 ס"ע דמע םדוקה םוכסה ,םיישאר םיריצב םיקחשמ ינג
 ןרק :ןומימה ,₪ 1,200,000 ס"ע דמוע שדחה םוכסה כ"הס ,₪ 500,000 ךסב
 .לארשי יעקרקמ תושרמ ידועיי

 'חרב םישדח העונת ירדסה - 1874 'סמ ר"בתל הלדגה 1 'סמ יוניש רושיא .17
 ךסב תפסותה ,₪ 3,208,920 ס"ע דמע םדוק םוכס ,'ג בלש - לטפסוי

 :ןומימה ,ח"שלמ 7,906,796 ס"ע דמוע שדחה םוכסה כ"הס,₪ 4,697,876
   .לארשי יעקרקמ תושר תומורתו תודסומ תופתתשה

 .חותיפ ןרק :ןומימה ,₪ 100,000 ס"ע םיסכנ רקס - 2001 'סמ ר"בת רושיא .18
 תונרקמ :ןומימה ,₪ 500,000 ס"ע הנונרא רקס - 2002 'סמ ר"בת רושיא .19

 .תושרה
 ןומימה ,₪ 100,000 ס"ע רכש תוגירח תקידב - 2003 'סמ ר"בת רושיא .20

  .תושרה תונרקמ
 

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

 יתבל ליעפמ םרוג תריחבל זרכמב םיזרכמה תדעוול הנשמ תדעוו יונימ .1
 .                                                                      םי תירקב םיידוסי לעה רפסה

 
 עיגהל ריעה שארמ רצבנ יכ העידומ ,םיחכונה תא תכרבמ :רב ד"וע

 .ומוקמ תא אלמת איה ןכלו םויה הבישיל
 האירקמו ,2020 תנשל הנושארה הצעומה תבישי תא תחתופ
 תדמוע תושרה יכ תנייצמ ,םויה רדס לעש ןושארה ףיעסה תא
 ,םיידוסי לעה רפסה יתבל ליעפמ םרוג תריחבל זרכמב תאצל
  תדעוו תונמל ץלמומ ,זרכמב לופיטו תועצהה תניחב ךרוצל
 



 
 
 

 ביוחמ היהי ,רומאכ רחבייש םרוגה ,םיזרכמה תדעוול הנשמ
 ,ךוניחה תדעוו י"ע הליחת ורשואיש םינוירטירקב הדימעב
 .םתוא רשאל ךרטצת םיזרכמה תדעוו רבד לש ופוסבו

 תא םיזרכמה תדעול הנשמה תדעוול תונמל העיצמ ינא
 :ןמקלדכ בכרהה
 הייריעה ל"כנמ  -        רקנש ביני רמ
 הייריעה רבזג  -        ןורש ירוא רמ
 ךוניחה ףגא תלהנמ -           יול תילג 'בג
 ךוניח תדעו ר"וי מ"מ -   הדדוח תנסא 'בג
 

 .םחנמ הרוא 'בג תא םג הז בכרהל ףיסוהל שקבמ ינא :סלפ רמ
  

 .שודק ימולש רמ תא םג ףיסוהל עיצמ :ןהכ רמ
  

 .הז בכרהב רבח תויהל ןיינועמ ינא םג :בולימא רמ
  

 בכרהה תא רשאל ךכ םא העיצמ ,אוה ךופהנ ,היעב םוש ןיא :רב ד"וע
  .םיפסונה לכ תאו עצוהש

  
 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 

 א"יתמ לש תיפסכה תולהנתהל לארשיל ימואל קנבב ןובשח תחיתפ רושיא .2
  .                                              תושרה םעטמ המיתחה ישרומ רושיאו תוירק

 
 א"יתמ יכ תנייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא האירקמ :רב ד"וע

 תעכו ןיקצומ תירקב םקוממ היה )יבושיי ירוזא הכימת זכרמ(
 'חרב ,רבעשל ימענ הדימל זכרמ לש הנבמל ,םי תירקל רבע
 לעופ הב ריעה התוא תא בצקתמ ךוניחה דרשמ ,7 רשא
 .זכרמה
 תא תבייחמ ןובשח תחיתפ לכ ,ימואל קנב  תושירד י"פע
 המיתחה ישרומ רושיא יבגל ןידה אוהו ריעה תצעומ רושיא
 תאילמ י"ע ורשוא רבכ המיתחה ישרומ ,תושרה םעטמ
 .קנבל רבעוי רומאכ רושיאהמ קתעהו תושרה
 

 .ל"נה ףיעסה תא העבצהל תולעהל תשקבמ ינא
  

 10 -  דעב :העבצה
 -   דגנ
 - ענמנ

  
 םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה

 
 



 
 ינג לש תיפסכה תולהנתהל לארשיל ימואל קנבב תונובשח תחיתפ רושיא .3

 םעטמ המיתחה ישרומ רושיא ןכו סדהו הגונ ,בצח ,ןורוא ,ןוטפנ :םידליה
 .                                                                                                             תושרה

 
 השעמל יכ תנייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא האירקמ :רב ד"וע

 םינגב הז הרקמבו ,םדוקה ףיעסב ומכ ןורקיעה ותואב רבודמ
 ןאכ םגו קנבה תושירדב רבודמ ןאכ םג ,א"כ יפוליח ויה ולאה
  .המיתחה ישרומ לוקוטורפ קנבל רבעוי

 .ל"נה ףיעסה רושיא תא העבצהל תולעהל העיצמ ינא
 10  -   דעב :העבצה

 -     דגנ
 -   ענמנ

  
 םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 לש תרגסמב ,2020 תנשל םיקנבב )רתי תכישמ( םיד"חח תרגסמ רורשיא .4

 :ןמקלדכ יתנשה ביצקתה כ"הסמ 5% דע
  ח"ש 6,000,000 ךס  מ"עב טנוקסיד ליתנכרמ קנב 
 ח"ש 2,500,000 ךס              מ"עב םילעופה קנב 
  ח"ש 3,000,000 ךס              מ"עב יחרזמה קנב 

 ₪ 11,500,000     כ"הס
 

 תושר תא הריבעמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא האירקמ :רב ד"וע
  .הייריעה רבזגל רובידה

  
 קוידב ,קנבב רתי תכישמ - יארשא תרגסמב השעמל רבודמ :ןורש רמ

 תויבירה םוי לש ופוסבו קנב קנב יתרבע ,יטרפ םדאל שיש ומכ
 ,רבעב הלביק הייריעהש הממ יצחכ םה תעכ ונלביקש
 תושרה לש יפסכה בצמה רשאכ קר תולצונמ רומאכ תויבירה
 תדמועש תרגסמ טושפ וז ,רתוי בוט אוה םויה בצמה ,השק
 .ונתושרל
 םיד"חחה תורגסמ לכ יכ וז תונמדזהב ןייצל שקבמ ינא
 תוסנכה דובעש ללוכ תמדוקה הבישיב ורשואש תואוולההו
  .האוולהה רזחה תחטבהל תוימצע

  
 תומוקמ םיקנבה תא דירוהל תחלצה דציכ ונל ריבסת ילוא :סלפ רמ

 ?ולשכנ םירחאש
  

 .ןוכסיחב ףסכ הברה ןאכ שיו ,הברה הז לע יתדבע :ןורש רמ
  
 .ל"נה םיד"חחה תרגסמ תא ררשאל העיצמ ינא :רב 'בג
  

 םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
 



 
 :ינוריעה ןוירוטברסנוקה םעטמ םירבח העבש תב תחלשמ תאיצי רושיא .5

 לש תולעב( תחלשמה להנמו תחצנמה+ )ןנובשח לע( הלהקמה תונב שמח
 "רימזה" לביטספב םי תירק ריעה גוצייו תופתתשהל )דחא לכל 1350$

 .                     24/3/2020 דעו 17/3/2020 םיכיראתה ןיב ב"הראב םייקתמה
 

 תונב יכ תנייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה האירקמ :רב ד"וע
 הרומא השעמל תושרהו  יטרפה ןנובשח לע תואצוי הלהקמה
 יקצרוק ילטנ 'בגה ,בכרהה  תחצנמ לש התאיצי תא רשאל
 ,2,700$ ךסב תללוכ תולעב ןוירוטברסנוקה להנמ םוחנ ןר לשו
 יכרצל דיינ ןופלטב שומיש רושיאו ,הדובעה ימי רושיא ןכו

  .תרומזתה ביצקתמ היהי ןומימה ,תחלשמה
  

 .תחלשמה תאיצי רושיא תא העבצהל  תולעהל תשקבמ ינא
  

 10  -  דעב :העבצה
 -    דגנ
 -  ענמנ

  
 םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 ןומימב( ינוריעה ןוירוטברסנוקה ידימלת 25 תב תחלשמ תאיצי רושיא .6

 לביטספב םי תירק ריעה תא גציילו ףתתשהל םיוולמ םירומ 4 + )ימצע
 הירטסואבש גנימדלש ריעב םייקתמה רעונ תורומזתל ימואלניבה הקיזומה
 חוריאהו הסיטה יסיטרכ תולע ,21/7/2020 דע 15/7/2020 םיכיראתה ןיב
 .             ןוירוטברסנוקה ביצקתמ ₪ 24,000 לש ללוכ ךסב םיוולמה םירומל

 
 ןאכ םג יכ תנייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא האירקמ :רב ד"וע

 לביטספב ףתתשהל הרומא רשא תחלשמ תאיציב רבודמ
 ,םי תירק תא םש גציילו הירטסואב ימואלניבה הקיזומה
  תועיסנה ןכוס תחנה ללוכה ימצע ןומימב םיאצוי םידימלתה
 200$ ךסב תרומזתה ביצקתמ הגלמ ןכו דימלת לכל 10% ךסב
 .דימלת לכל
 תא ןכו תחלשמה תאיצי תא רשאל תשקבתמ הצעומה
 ,₪ 24,000 ךסב תללוכ תולעב םיוולמ םירומ 4 לש םתאיצי
 רושיאו םירומה לש הדובעה ימי רושיא )תרומזתה ביצקתמ(

  .תחלשמה יכרצל תרומזתה להנמל השילג תליבח
 .ל"נה ףיעסה רושיא תא העבצהל תולעהל תשקבמ ינא

  
 תאצל םתלוכיב ןיא רשא ה/דימלת שי םאה קודבל שקבמ ינא :ןהכ רמ

 .תרדוסמ המישר ןיכהל ,שי םאו תיפסכ הניחבמ תחלשמה םע
 

 ףרצל אל טילחה רשא ריעה שאר תא חבשל שקבמ ינא :סלפ רמ
 תאצמנ תושרה יכ הדבועה לשב הצעומ רבח ףא וזה תחלשמל
 .הארבה תינכותב

  



 
 

 10 -  דעב :העבצה
 -   דגנ
 - ענמנ
 

 םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 .ב"צמ ,2019 תנשל םיסימב תוחנהל הדעווה תובישי םויק תלבט תגצה .7

 
 תמיש תא הבסמ ,םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא האירקמ :רב ד"וע

 תשקבמ ,הנכות תא האירקמו םהינפל תחנומ הלבטה יכ םביל
 םאב ץוחנ עדימ דוע ףיסוהל סלפ ונ'ג רמ ,הדעווה ר"וי תא
 .הזכ םייק

  
 תוחנה ןתמב תלפטמ הדעווה ,2019 תנשל תובישיה תא ונמייס :סלפ רמ

 'וכו החוורה תקלחמ יאצממ י"פע םבצמב בשחתהב םיקקזנל
 ןחלוש לע תוחנומ אלו םיבשותל תועיגמה תובר תוחנה םנשי

 :קוחה י"פע תועיגמה תוחנהב רבודמש הביסהמ הדעווה
  .דועו תוכנ ,ימואל חוטיב ,יאלמג תחנה

  
 

 ריעה יבחרב דובירו ףוצרק תודובע - 1851 'סמ ר"בתל 2 'סמ הלדגה רושיא  .8
 םדוקה םוכסה םירוגמ ימחתמל םיליבומה תובוחרבו םיישארה םיריצב
 שדחה םוכסה כ"הס ,₪ 64,500 ךסב תפסותה ,₪ 2,920,000 ס"ע דמע
 .)םוקטסקנ( תומורתו תודסומ תופתתשה :ןומימה ,₪ 2,984,500 ס"ע דמוע

                                         
 .ורשאל העיצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא האירקמ :רב דוע
  

 "המכח ריע" תיתשת תדובע התשענש הזמ תעבונ הלדגהה :בונרב רמ
 .הסנכה םגו האצוה םג הז ר"בתב העצוב ,םיווק תסירפו

  
 ימ לבא םיברה תונופטישה לכ תא רבעש עובשב ונחלצ םנמא :ןהכ רמ

 הלאשה תלאשנ ,הפצהה לכ תא דורשנ עובשה םגש חיטבמ
 לש רמולכ( ונלש לופיט רסוחמ תועבונ ריעב תופצהה לכ םאה
 לש תיעוצקמ אל הדובעב רבודמ םצעבש וא )תושרה ידבוע
  ? יהשלכ תרחא הביס וא ,)םינלבק( ץוח ימרוג

  
 .ינוציק ריוא גזמב רבודמ ,טושפ דואמ הז :בונרב רמ
  

 אל םויה תמייקה תכרעמהו םיטקיורפ ןאכל םיאיבמ ונא םא :ןהכ רמ
 לומתא עריאש המ תמגוד םשגה תומכ תא טולקל תעדוי
 ,דיתעב לטפסוי 'חר לע הלילח אוביש ןוסאה יתעדל ,םושלשו
 .הלודג תחא הפורטסטק היהי

  
  



  
  

 .זוקינל בא תינכות ונל שי :בונרב רמ
  

 ?תוע"בתה לכ תא טוקל לכות איהש חוטב התא :ןהכ רמ
  

 .ל"נה ףיעסה רושיא תא העבצהל תולעהל תשקבמ ינא :רב ד"וע
  

 10 -  דעב :העבצה
 -  דגנ
 - ענמנ

  
 םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה

 
 

 םדוק םוכס ,םישנ הווקמ תיינב - 1477 'סמ ר"בתל 2 'סמ הלדגה רושיא .9
 שדחה םוכסה כ"הס ,₪ 500,000 ךסב תפסותה ,₪ 1,515,00 ס"ע דמע
 .      םי תירק תיתדה הצעומה תופתתשה :ןומימה ,₪ 2,015,000 ס"ע דמוע

 
 .ורשאל העיצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה האירקמ :רב ד"וע
  

 10 -  דעב :העבצה
 -   דגנ
 - ענמנ

  
 םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 העימש ייוקילל התיכ תשגנה - םירימא ס"היב - 1938 'סמ ר"בת רושיא .10

 .                                         ךוניחה דרשמ תופתתשה ןומימה ,₪ 30,000 ס"ע
 

 .ורשאל העיצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה האירקמ :רב ד"וע
  

 10 -  דעב :העבצה
 -   דגנ
 - ענמנ

  
 םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 העימש ייוקילל התיכ תשגנה - םי-ינויבס ס"היב - 1939 'סמ ר"בת רושיא .11
 .                                       ךוניחה דרשמ תופתתשה :ןומימה ,₪ 30,000 ס"ע

 
 .ורשאל העיצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה האירקמ :רב ד"וע
  

 10 -  דעב :העבצה
 -   דגנ
 - ענמנ

  
 םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 רזחהל ח"ש 14,000,000 ס"ע ,רבצנ ןוערג תלדגה - 1940 'סמ ר"בת רושיא .12

 .                                               ליתנכרמו ימואל ,םילעופה :םיקנבל תואוולה
 

 תושר תא הריבעמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא האירקמ :רב ד"וע
 .הייריעה רבזגל רובידה

  
 זא רזחהה תא שורדי םינפה דרשמ םא ,ריזחנש חרכהב אל :ןורש רמ

 .רבצנה ןוערגה תא ונל לידגי אל רזחה ותואש אוה ןויערה
  

 לש גוס הז תוימוקמ תויושר ,תעדל םיכירצ םתאש והשמ שי :רקנש רמ
 בשחנ הז האוולהה תא םיערופ רשאכ אקווד ,םייאלכ רוצי
 תינכות לש ךרדה ינבא לכב הדמע תושרהש ןוויכ  ,האצוהכ
 תא עורפל שקבי םינפה דרשמ םא ,הרקמ לכבו הארבהה
 תואוולהה תא הליחת ריזחנ ונא רבזגה תעדל ,האוולהה
 תא אלו תושרל םיבוט תוחפ םהב םיאנתהש תומדוקה
 .תושרה םע רתוי םיביטימ הנועריפ יאנתש וזה האוולהה
 הצעומה תבישיב ,המייתסה םרט הארבהה תינכות ,ףסונב
 םוקמב השעמל םהש תונוש תואוולה יתש ונרשיא תמדוקה
 תא ונל ריבעה םינפה דרשמ ראוני שדוח תליחתב ,קנעמה
 .תעכ האוולהה תא עורפל ךירצ ןכלו קנעמה

  
 .ל"נה ףיעסה רושיא תא העבצהל תולעהל תשקבמ :רב ד"וע
  

 10 -  דעב :העבצה
 -   דגנ
 - ענמנ

  
 םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  
  
  

 
 



 
 

 חותפ ןונכת" - מ ר"בתה םש יוניש -1821 'סמ ר"בתל 3 'סמ יוניש רושיא .13
 תמקהו ןונכת" - ל "םישדח םירוגמ ימחתמ רובע לע תויתשת גורדשו

 םוכסה ,ר"בתה תלדגה רושיא ןכו "ןיבר ס"היבב תותיכ 12-ו םוירוטידוא
 כ"הס ,ח"שלא 839,382 ךסב תפסותה ,ח"שלמ 1,050,618 ס"ע דמע םדוקה
 .                     עדמ המידק :ןומימה ,₪ 1,890,000 ס"ע דמוע שדחה םוכסה

 
 הליחת יכ תנייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא האירקמ :רב ד"וע

 .ותלדגה םג ןכמ רחאלו ר"בתה םש יוניש תא רשאל שי
  

 םיפסכה ונל םרותש עדמ המידקמ םרות שי יכ ןייצל שקבמ :בונרב רמ
  .ל"נה ר"בתל

  
 ופוסב םאה ,לארשי יעקרקמ להנמ לש ןרקב ראשנ ףסכ המכ :ןהכ רמ

 ?חותיפל םוקמב ףטושל ךלהש ףסכה תא ונבשה רבד לש
  

 בצמב ונחנא רשאכ 2021 תנשל עיגנ היפלו תינכות ונל שי :ןורש רמ
 .ןזואמ

  
 ?ףטושל תושרה השמתשה ףסכ המכב :ןהכ רמ
  

 ח"שלמ  45-כ לש תונודקיפ םחשל ךירצ ינא ,םויהל ןוכנ :ןורש רמ
  

 ?ריזחהל ונתוא בייחמ םינפה דרשמ ףסכ המכ :ןהכ רמ
  

 .ל"נה ףיעסה רושיא תא העבצהל תולעהל תשקבמ :רב ד"וע
  

 10 -  דעב :העבצה
 -   דגנ
 - ענמנ

  
 םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 ר"בתה םש יוניש ,₪ 2,000,000 ס"ע -1742 'סמ ר"בתל 4 'סמ יוניש רושיא .14

 – ל "םי ינויבסו ףוח הוונ ,שיכל תונוכשל תויתשת תנכהו ןונכת לוהינ" -מ
 .                                         םי ינויבסו שיכל תונוכשל תויתשת חותיפו לוהינ

 
 ןאכש תנייצמ ,םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא האירקמ :רב ד"וע

 .ורשאל העיצמו ,דבלב ר"בתה םש יוניש שקבתמ
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
 

 



 ,רזש ןמלז 'חרב ןוינח תמקה - 1916 'סמ ר"בתל הלדגה 1 'סמ יוניש רושיא .15
 םוכסה כ"הס ,₪ 450,500 ךסב תפסותה ,₪ 112,500 ס"ע דמע םדוק םוכס
 תודסומ תופתתשה ₪ 281,500 :ןומימה ,ח"ש 563,000 ס"ע דמוע שדחה
 רפוכ - תושרה תונרקמ ₪ 169,000 ,לארשי יעקרקמ תושר - תומורתו

 .היינח
 

 .ורשאל העיצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא האירקמ :רב ד"וע
  

  ?הינח רפוכ תושרל םלשמ ,היינח ול ןיאו הנובש ןלבק לכ םאה :ןמשיפ  רמ
  

 26 יקסניטוב'זב שיו לצרה תניפב ןוינח שי :בונרב רמ
  

  ל"נה ףיעסה רושיא תא העבצהל הלעמ :רב ד"וע
  

 10 -  דעב :העבצה
 -   דגנ
 - ענמנ

  
 םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 תויתשתו ןוניג חותיפ - 1867 'סמ ר"בתל הלדגה 1 'סמ יוניש רושיא .16

 700,000 ס"ע דמע םדוקה םוכסה ,םיישאר םיריצב םיקחשמ ינג רופישל
 ,₪ 1,200,000 ס"ע דמוע שדחה םוכסה כ"הס ,₪ 500,000 ךסב תפסותה ,₪
 .                                                לארשי יעקרקמ תושרמ ידועיי ןרק :ןומימה

 
 .ורשאל העיצמו םיחכונה ינפב ל"נה ר"בתה האירקמ :רב ד"וע
  

 תומלשה המכ םיעצבתמ םגו רשא ןגבו הירא ןגב עצבתמ הז :בונרב רמ
 .םיפסונ םירוזאב

  
 .ל"נה ףיעסה רושיא תא העבצהל תולעהל תשקבמ :רב ד"וע
  

 10 -  דעב :העבצה
 -   דגנ
 - ענמנ

  
 םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 
 
 
 
 

 



 'חרב םישדח העונת ירדסה - 1874 'סמ ר"בתל הלדגה 1 'סמ יוניש רושיא .17
 ךסב תפסותה ,₪ 3,208,920 ס"ע דמע םדוק םוכס ,'ג בלש - לטפסוי

 :ןומימה ,ח"שלמ 7,906,796 ס"ע דמוע שדחה םוכסה כ"הס,₪ 4,697,876
   .                                     לארשי יעקרקמ תושר תומורתו תודסומ תופתתשה

 
 .ורשאל העיצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא האירקמ :רב ד"וע
  
 .ל"נה ףיעסה רושיא תא העבצהל תולעהל תשקבמ 
  

 10 -  דעב :העבצה
 -   דגנ
 - ענמנ

  
 םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 תונרקמ :ןומימה ,₪ 100,000 ס"ע םיסכנ רקס - 2001 'סמ ר"בת רושיא .18

 .תושרה
 

 .ורשאל העיצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא האירקמ :רב ד"וע
  
 .ל"נה ףיעסה רושיא תא העבצהל תולעהל תשקבמ 
  

 10 -  דעב :העבצה
 -   דגנ
 - ענמנ

  
 םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 תונרקמ :ןומימה ,₪ 500,000 ס"ע הנונרא רקס - 2002 'סמ ר"בת רושיא .19

 .תושרה
 

 .ורשאל העיצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא האירקמ :רב ד"וע
  
 .ל"נה ףיעסה רושיא תא העבצהל תולעהל תשקבמ 
  

 10 -  דעב :העבצה
 -   דגנ
 - ענמנ

  
 םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה

 
 
 

 



 ןומימה ,₪ 100,000 ס"ע רכש תוגירח תקידב - 2003 'סמ ר"בת רושיא .20
  .תושרה תונרקמ

 
 תושר תא הריבעמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה האירקמ :רב ד"וע

 .ןורש רמל רובידה
  

 םידמועש ךרד ןבא לכ ,ךרד ינבא 63 ונל שי הארבהה תינכותב :ןורש רמ
 .האוולהו קנעמ תרוצב סרפ תלבקמ תושרה הב
 וא ףטושהמ הז לכ תא ןממל םאה התייה הביטנרטלאה
 איה ר"בתהמ שמתשהל תופידעהש עודי םלוכלו ,ר"בתהמ
 ,אשונה תא עינתהל ידכב הז םימושרה םימוכסה ,הבוט רתוי

 הלעי םא ,הייריעה לש םיסכנה תדידמ הז םיסכנ רקס הנווכה
 ףסכה תא ריזחנ יזא תוחפ םאו ר"בתה תא לידגנ ונא רתוי
 .תונרקל

  

 ןוויכמ ר"בתה יפסכ םע אקווד שמתשהל הביס דוע וז :רקנש רמ
 .הנש לעמ ךראיש ךילהתב רבודמש

  
  ?רכש תוגירח םירמוא םתאשכ הנווכה המ :סלפ רמ

  

 םאה ,דבוע לכ לש רכש שולת לכ קודביש ץעוי ןאכל עיגי :ןורש רמ
 המ ול םלוש אל םאה וא/ו ול ועיגהש םימולשתה לכ ול ומלוש
 .הטמלו הלעמל הקידב ,לבקל רומא היהש

  

 .ל"נה ףיעסה רושיא תא העבצהל תולעהל תשקבמ :רב ד"וע
  

 10 -  דעב :העבצה
 -   דגנ
 - ענמנ

  
 םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 םיחכונה תא ןכדעל ל"כנמהמ תשקבמ ,הבישיה םויס ינפל :רב ד"וע
 היתוקלחמ לע הייריעה ידבוע י"ע וטקננש תולועפה לכ רבדב
 .ןורחאה עובשב ונתוא דקפש ןוציקה ריוואה גזמל סחיב

  
 תופצהמ ועגפנ רשא ריעב םירוזאה ללכ לע הריקס ריבעמ :רקנש רמ

 .ורצונש םיעקשמהמו םיברה םימשגהמ האצותכ
 לכ םע דעומ דועבמ ךכל הכרענ תושרהש הדבועה תא ןייצמ
 ידבוע לכל הדומו ול הנתינש תונמדזהה תא לצנמ ,םיתווצה
  .םישק ריווא גזמ יאנתב שדוק תדובע לע םירוסמה הייריעה
  דקומה תא ונל םישייאמו ובדנתהש םיבשות שי יכ ףיסומו

 םידבוע ונלש םידבועה ,תורחא תולועפב םג םירזועו ינוריעה
  תודיינ שי ,השחמהל תונומת םע תגצמ םג שי ,ןועשה  ביבס
 
 
 
 

 ןלבק םג ונל שי ,תרדהנ הדובע םישועש ינוריעה חוקיפה לש
 םהב שיש םירוזאב לופיטל תובאשמ ונשכר ,הליל תווצ םע



 רוב עצבל ונצלאנ ובש לשמל דוד ןג ומכ ,תובכרומ רתוי תויעב
 .לודג דואמ לוחלח
 םיה ינפ הבוגב תאצמנ םי תירק ללכב ,תלעופ הביאשה תנחת
 םירקמב לופיטו תונרע ךירצמה בצמ ,םורזל ןאל םימל ןיאו

 זוקינה תא רידסהל ךרוצ שי ןמהיל 'חרב ,ינוציק ריוא גזמ לש
 לע הרקבב ונחנא ,לודגב ,םירבעמה לע םידבוע לטפסוי 'חרב
 .בוט ונבצמ תונכשה םירעל תיסחיו ריעה לכ

  

 תוכרבב םיפתתשמ רומאכ םיחכונה הצעומה ירבח לכ הצעומ ירבח
 .םיבדנתמה לכ ללוכ הכאלמב םישועה ידי תא םיקזחמו

  

 תימי ס"היב לש םירוה דעוו גיצנ םג ףרטצמ תוברה תודותל 
  .םילימ רפסמ רמול רובידה תושר תא שקבמו רב ד"ועל הנופש
 

 .וירבד תא תאשל ירזנ רמל תרשאמ :רב ד"וע
  

 םידימלתה םשב ,תימי ס"היב ירוה םשב םויה ןאכל יתאב  ירזנ ינוי רמ
 לע הייריעה ידבועלו ריעה שארל תודוהל שקבמ ינאו  ימשבו

  ונלוכ ונשחש יפכ םישק ריוואה גזמ יאנתב הרוסמה הדובעה
 הז  לכ לעו ונלש האירק לכל תידיימה תונעיהה לע ,עובשה
 ןפואב ינאו השק הדובעב רבודמ ,חכ רשיי תכרב םהל עיגמ
 ידבוע  יכ רפסה תיבל םיכלוה יידלי רשאכ עוגר שיגרמ ישיא
 .תוחוטב םיידיב יידליש יל וחיכוה תושרה

  

 הדעווה הסנכתה עובשה יכ םיחכונה תעידיל איבהל תשקבמ :רב ד"וע
 רפסה תיבש העצה התלע הכלהמבו השיאה דמעמ םודיקל
 המש לע ארקיי םי ילג 'כש ,השדחה הנוכשב םוקל דתעתמה
 לע וארקיי הנוכשב תובוחרה תומש ןכו ,ל"ז ןומר הנור לש
 .הארשה תוררועמ תוילארשי םישנ לש ןמש
 ףא רשא ריעה שאר תעידיל ואבוה רומאכ הדעווה תוטלחה
 .ךכ לע ךריב אוה

  

 לש תובוחר תומש םע הנוכש הייהתש םיכסמ אל ,דגנתמ ינא :בולימא רמ
  .רבגה דמעמ םודיקל הדעוו םקותש דע תאזו םישנ
 

 ירבח
 :הצעומה

 םיפרטצמו הטלחהה לע םיכרבמ הצעומה ירבח רתי לכ
 .וז הטלחה ץמאל תומשהו םיסקטה תדעול הצלמהל
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