
 

 8/2019  'סמ הצעומ  לוקוטורפ
        באב ג"י ,יעיבר םויב המייקתה רשא ,8/2019  'סמ ,ןיינמה ןמ ריעה תצעומ תבישימ
    .הייריעה ןיינבב ,תובישיה רדחב ,18:00  העשב  ,14/8/19 -   ט"עשת

 ריעה שאר - רוצ ןבא דוד רמ :םיחכונ

 ריעה שאר מ"מ -  רב לאריש ד"וע  

 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 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 - שודק ימולש רמ  
   

 ריעה תצעומ רבח - וסיס ןולא ד"וע  :ורדענ

 ריעה תצעומ רבח - ןבואר הששמ רמ

 ריעה תצעומ רבח -  לט ימולש רמ
 

 הייריעה ל"כנמ -  רקנש ביני רמ :ופתתשה

 הייריעה רבזג - רדנלוה המלש רמ  

  'תושו רציז ח"ור דרשמ -  יבנע רינ ח"ור  

 ריעה סדנהמ -  בונרב לבוי רמ  

 םיסכנ/תיטפשמ הקלחמ -  תבש בקעי ד"וע  

 הייריעה רבוד -  ןמרבליז יתנ רמ  

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



 
 :םויה רדס

 

 .ב"צמ ,2019  1,2 ןועבר ,2019 תנשל םיינועברה  תוח"ודה תגצה .1
 הצרמכ ,ןורש ירוא רמ ,הייריעה רבזג לש תפסונה ותדובע לע ע"הר תעדוה .2

 .)13( 4 ףיעס ,1/2011 - ל"כנמ רזוחל םאתהבו ש"ש 4 לש ףקיהב ,הפיח 'נואב
 .)תושרב א"כ תטילק( ןונגנמ תדעוו בכרהל םיפסונ רוביצ יגיצנ ינש יונימ .3
  .)תפסונ הדובע עוציבל תושקב( 6/8/19 םוימ הניחב תדעוו לוקוטורפ רושיא .4

  .ל"כנמה תכשלב וב ןייעל םיניינועמה תושרל דמעויו  הנמזהל ףרוצ אל הדעווה לוקוטורפ ,טרפה תענצ לע הרימשה לשב

 שומישל הנבמ תאצקה ןיינעב 8/8/19 םוימ תואצקה תדעוו לוקוטורפ רושיא .5
     .ב"צמ ,7 םיזראה 'חרב ,םוי ןועמ

 תרגסמב ,2019-2023 םינשל סיפה לעפמ ביצקתמ קלח תאצקה רושיא .6
 הליהקל הלעפה תוינכת תבוטל ח"ש 1,507,500 - כ לש ךסב שמוחה תינכות
     .תוגלמו

 קלחכ "ןמדור" ס"היבב שדח טרופס םלוא תמקהל ריעה תצעומ רושיא .7
     .תומלוא רעונ ןומיא דבור - "ארוק- לוק" תשגהמ

  'סמ תינכת רובע עקרקב ןיינע תלעבו תינכת תשיגמכ םי תירק תייריע רושיא .8
 .עבק אבצ ןוכיש םחתמב תינוריע תושדחתה - 352-0678946

  .םישדח העונת ירדסהו תויתשת גורדש - קילאיב 'חר טקיורפ תגצה .9
 םירע דוגיאב תושרה גיצנכ ,שודק ימולש רמ ,ריעה תצעומ רבח לש ויונימ .10

  .הביבסה תוכיאל
 .הארבהה תינכות רושיא .11
 :ןומימה ,₪ 625,000 ס"ע ןולובז הצחר ףוח גורדש - 1915 'סמ ר"בת רושיא .12

 .םינפה דרשמ תופתתשה ₪ 500,000 ,ליגר ביצקתמ  ₪ 125,000
 ריפס סחנפ 'חרב ןוירוטברסנוק תמקה - 1626 'סמ ר"בתל הנטקה רושיא .13

 ךסב הנטקהה ,₪ 52,110,602  ס"ע דמע םדוק םוכס  ,₪ 50,000,000 ס"ע
    .ן"לדנ תריכמל ןרקהמ תושרה תונרק :ןומימה ,₪ 2,110,602

 ס"ע םי ינויבס תנוכשב הווקמ תמקה - 1477  'סמ ר"בתל הלדגה רושיא .14
 ,₪ 515,000 ךסב הלדגהה ,₪ 1,000,000 ס"ע דמע םדוק םוכס ,₪ 1,515,000

 .תושרה תונרקמ ₪ 515,000  :ןומימה
 .₪ 112,000 ס"ע ר"זש ןמלז 'חרב ןוינח תמקה 1916 'סמ ר"בת רושיא  .15

 .תימוקמה הדעווהמ הינח ןרק תוסנכה :ןומימה
 ס"ע זוקינו העונת ,קילאיב 'חר תרדסה - 1749 'סמ ר"בתל הלדגה רושיא .16

 ₪ 200,000 ,םינפה דרשמ תופתתשה ₪ 1,000,000 :ןומימה ,₪ 3,200,000
 תיביצקתה האשרההמ( לארשי יעקרקמ תושר ₪ 2,000,000 ,תושרה תונרקמ
 .)תוקיתו תונוכשב תויתשת גורדש ןיגב
 קילאיב בוחר גורדש טקיורפ תרגסמב בויבהו םימה תודובע תרדסה תולע
 .םימי םימה דיגאת ןומימב ושעי ₪ 800,000 ךסב
 
 
 
 



 
 יוניב-יוניפ גוסמ תינוריע תושדחתהל תינכת םודיקב ריעה תצעומ תכימת .17

 ינורקע רושיאו החבשה לטיהמ אלמ רוטפ ןתמ ללוכ ,"םורד שיכל" םחתמב
 .םחתמה ןונכתל ידועיי ר"בת תחיתפל

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

 
 .ב"צמ ,2019  1,2 ןועבר ,2019 תנשל םיינועברה  תוח"ודה תגצה .1

 
 תא אירקמ ,םיחכונה תא ךרבמ ,הצעומה תבישי תא חתופ :ריעה שאר

 רינ ח"ורל רובידה תושר תא ריבעמו םהינפב ל"נה ףיעסה
 .יבנע

  
 םויל תונוכנה תורתי ףקשמ 31/03/2019 םויל ןזאמה :יבנע ח"ור

 :)31/03( ןזאמה
 2,974 – ךסב םיקנבב םינמוזמ הייריעל ויה םיסכנה דצב
 – לש ךסב ובגנ םרטש תובצקותמ תוסנכה ,ח"ש יפלא

 רחאל הייריעב ולבקתנש תוסנכה םהש ח"ש יפלא 10,713
-1( ח"ודה תפוקתל תוכייש םלוא 31/03/2019 םוי

 תודעוימ תועקשה ,₪ יפלא 2,649 – לש ךסב םיבייח,)3/19
 ,ח"ש יפלא 46,861 – ךסב חותיפ תודובעל ןרק יוסכל
 םיסכנב םג תועיפומה תובצקותמ תונרק ןומימב תועקשה
 .ח"ש יפלא 18,528– לש ךסב תויובייחתהב םגו

 ףסונבו ח"ש יפלא 72,422-ןזאמה םויל רבצנה ןוערגה
 כ"הס ח"ש יפלא 312 – לש ךסב םיר"בתב םייפוס תונועריג

 .₪ יפלא 154,458 ביטקא
 7,170 – ךסב רתי תוכישמ הייריעל ויה תויובייחתהה דצ
 33,473 – לש ךסב םיאכזו םיקפסל תויובייחתה ,ח"ש יפלא
 – לש ךסב רכש תודסומו הלשממ ידרשמ ,ח"ש יפלא

 ץרמ תרוכשמ תא ובורב ףקשמה ח"ש יפלא 30,624
 רובע רבעהמ תויובייחתהה תא ןכו לירפא שדוחב המלושש
 5,875 – ךסב שארמ תוסנכה ,ימואל חוטיבו הסנכה סמ
 ₪ יפלא 12,321 – לש ךסב חותיפ תודובעל ןרק ,₪ יפלא
 תונרקו ח"ש יפלא 3,889 – לש ךסב תיביצקת היסנפ ןרק,

 תמייק ןכ ומכ ח"ש יפלא 18,528 – לש ךסב תובצקותמ
 יפלא 42,578 – לש ךסב םיר"בתב וטנ םיינמז םיפדוע תרתי

 לומ לא 56,069 – לש ךסב םיינמז םיפדועמ תבכרומה ח"ש
 ביסאפ כ"הס ₪ יפלא 13,491 – לש ךסב םיינמז תונועריג

 .ח"ש יפלא 154,458
 יפלא 57,511 – לש ךסל םכתסה ןזאמה םויל תוולמה סמוע

 ,הנשה ביצקתמ 25% – מ לש ךומנ רועיש הווהמו ₪
 תא רתיה ןיב ללוכו ₪ יפלא 131,199 לש ךסל םיבייחהו

 .הייריעל לאפר תובוח
 יביצקת ןועריג לע  עיבצמ ח"ודה , תואצוהו תוסנכה ח"וד
  וניה גצומה ביצקתה ,ח"ש יפלא 3,256 – לש ךסל םכתסמש
 
 
 



 ביצקתה רשוא םרט ח"ודה תנכה תעבש ןויכ 2018 ביצקת
 רסחב ולבקתנש םיביצקת ףקשמ ןועריגה, 2019 תנשל
 )ביצקתה לומ ₪ ןוילימ 1.4 – כ לש ןועריג( ךוניחב דחוימב(
 הנונראמ תוסנכהה ,)₪ןוילימ 1.5 – ןועריג( החוורבו
 .לאפרמ ולבקתנש ₪ ןוילימ 3 – כ לש ךס תוללוכ
 תונועריג ףקשמ 4 – ו 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
 האציש הנונראה תמוש איה 6 ספוט ,םירוגיפה תייבגבו
 לש אשונל אצוי בויחה רקיע יכ הארמו הנשה תליחתב
 ןיאש ןויכ הייריעל תוסנכה לש היעב תמייקש ךכ םירוגמ
 .הקוסעתל הנונרא בויח טעמכ
  .ח"ודה תפוקתל רכשה תויולעו תורשמה תא הארמ 7 ספוט
 

  
 םויל תונוכנה תורתי ףקשמ 30/06/2019 םויל ןזאמה 

 :)30/06( ןזאמה
 5,564 – ךסב םיקנבב םינמוזמ הייריעל ויה םיסכנה דצב
 – לש ךסב ובגנ םרטש תובצקותמ תוסנכה ,ח"ש יפלא

 רחאל הייריעב ולבקתנש תוסנכה םהש ח"ש יפלא 10,297
-1( ח"ודה תפוקתל תוכייש םלוא 30/06/2019 םוי

 תודעוימ תועקשה ,₪ יפלא 3,082 – לש ךסב םיבייח,)6/19
 ,ח"ש יפלא 34,998 – ךסב חותיפ תודובעל ןרק יוסכל
 םיסכנב םג תועיפומה תובצקותמ תונרק ןומימב תועקשה
 .ח"ש יפלא 18,528– לש ךסב תויובייחתהב םגו

 ףסונבו ח"ש יפלא 72,086-ןזאמה םויל רבצנה ןוערגה
 כ"הס ח"ש יפלא 312 – לש ךסב םיר"בתב םייפוס תונועריג

 .₪ יפלא 144,867 ביטקא
 6,692 – ךסב רתי תוכישמ הייריעל ויה תויובייחתהה דצ
 29,775 – לש ךסב םיאכזו םיקפסל תויובייחתה ,ח"ש יפלא
 – לש ךסב רכש תודסומו הלשממ ידרשמ ,ח"ש יפלא

 ללוכ( ינוי תרוכשמ תא ובורב ףקשמה ח"ש יפלא 35,096
 תויובייחתהל השרפה ןכו ילוי שדוחב המלושש )הארבה
 תוסנכה ,רבעה ןיגב ימואל חוטיבו הסנכה סמל הייריעה
 לש ךסב חותיפ תודובעל ןרק ,₪ יפלא 2,364 – ךסב שארמ
 18,528 – לש ךסב תובצקותמ תונרקו ₪ יפלא 10,966 –
 וטנ םיינמז םיפדוע תרתי תמייק ןכ ומכ ח"ש יפלא
 םיפדועמ תבכרומה ח"ש יפלא 37,471 – לש ךסב םיר"בתב
 לש ךסב םיינמז תונועריג לומ לא 51,653 – לש ךסב םיינמז
 .ח"ש יפלא 144,867 ביסאפ כ"הס ₪ יפלא 14,182 –

 

 יפלא 53,792 – לש ךסל םכתסה ןזאמה םויל תוולמה סמוע
 ,הנשה ביצקתמ 25% – מ לש ךומנ רועיש הווהמו ₪
 .₪ יפלא 119,584 לש ךסל םיבייחהו
 תינכותבו ביצקתב רשוא הייריעל , תואצוהו תוסנכה ח"וד
  יצח ןוערג רמולכ ₪ ןוילימ 22 – כ לש יתנש ןוערג הארבה
 
 
 



 
 ןועריג לע  עיבצמ ח"ודה לעופב ₪ יפלא 11 – כ לש יתנש
 ןועריגה ,דבלב ₪ ןוילימ 1.6 – לש ךסל םכתסמה ןטק
 ₪ ןוילימ 11.2 – כ לש ךסב לובקתמ האצותכ וניה ךומנה
 תמתחנה הייריעה לש הארבהה תינכות פ"ע רשאכ לאפרמ
 הז םוכס ריבעהל הייריעה הרומא הלא םימיב תרשואמו
 תיפוס המתחנ םרטש ןוויכמ םלוא תואוולה יוסכל
 .ןוערפה עצוב םרט תינכותה
 תונועריג ףקשמ 4 – ו 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
 האציש הנונראה תמוש איה 6 ספוט ,םירוגיפה תייבגבו
 לש אשונל אצוי בויחה רקיע יכ הארמו הנשה תליחתב
 ןיאש ןויכ הייריעל תוסנכה לש היעב תמייקש ךכ םירוגמ
 .הקוסעתל הנונרא בויח טעמכ
  .ח"ודה תפוקתל רכשה תויולעו תורשמה תא הארמ 7 ספוט
 .הייריעב הובגה רכשה ילעב 15 תא הארמ 8 ספוט
 

  
 

 הצרמכ ,ןורש ירוא רמ ,הייריעה רבזג לש תפסונה ותדובע לע ע"הר תעדוה .2
 .)13( 4 ףיעס ,1/2011 - ל"כנמ רזוחל םאתהבו ש"ש 4 לש ףקיהב ,הפיח 'נואב

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

 ןורש ירוא רמל רשאל העינמ ןיא ,ל"כנמ רזוחל 4.13 ףיעסל
 ההובג הלכשהל דסומב הצרמכ תפסונה ותדובע תא עצבל
 .שרדנכ ותשקב הרשיא ריעה תצעומש דבלבו
 

 יטנוולרה ףיעסה תא םיחכונה ינפב אירקמ ריעה שאר
 יאשר ישיא הזוחב דבוע " - רכשב תואצרה :רזוחה ךותמ
 ידי לע ורכוהש לארשיב ההובג הלכשהל תודסומב תוצרהל
 אל תואצרהה ןמז ךשמש דבלבו ,ההובג הלכשהל הצעומה
 יאנתבו ,עובשב תוימדקא הארוה תועש עברא לע הלעי

 ההובג הלכשהל דסומב ויתואצרה ןיגב שוכרי אל דבועהש
  .תיקלח וא האלמ הרשמב ,דסומב עובק דבוע לש דמעמ
 שארמ רושיא לבקל וילע ,דבועה לש ותדובע תליחת םרטב
 ."תימוקמה תושרה תצעוממ בתכבו

  
 לש ףקיהב תואצרהה עצבל ןורש ירוא רמל רשאל עיצמ ינא 

 .עובשב תוימדקא תועש 4
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 

 
 .)תושרב א"כ תטילק( ןונגנמ תדעוו בכרהל םיפסונ רוביצ יגיצנ ינש יונימ .3



 
 שי השעמל יכ ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה אירקמ :ריעה שאר

 דעומ  םאתל ןתינ דימת אל םלוא הדעווב רוביצ יגיצנ ינש
 רוביצ ת/יגיצנ ינש תונמל עיצמ ןכלו םהל םיאתמש
  .םיפסונ

  
  לאירא תאו ירסל םרילא רמ תא תונמל עיצמ ינא 

  םנוצר ועיבה םהינשו ריעה יבשות םהינש ,יקסבלסינטס
 .הדעווב רוביצ יגיצנ שמשל

  
 םהמ םישקבמ םיפסונ םייונימב ךרוצ שיש בשוח אל ינא :בולימא רמ

 .םידבוע םהש תועשב עיגהל
  

 רוביצ יגיצנכ םיבשותה ינש תפסוה תא רשאל עיצמ ינא :ריעה שאר
  .)הניחב( ןונגנמ תדעוו בכרהב

  
 11 -  דעב :העבצה

 -   דגנ
 )בולימא םדא( 1 - ענמנ

  
 .םירשאמ :הטלחה
  

 
 

  .)תפסונ הדובע עוציבל תושקב( 6/8/19 םוימ הניחב תדעוו לוקוטורפ רושיא .4
 דמעויו  הנמזהל ףרוצ אל הדעווה לוקוטורפ ,טרפה תענצ לע הרימשה לשב
  .                                                  ל"כנמה תכשלב וב ןייעל םיניינועמה תושרל

 
 

 רבודמ יכ ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 ,םתרשמ יזוחאל םאתהב ךומנ םרכש רשא םידבועב
 ,תפסונ הדובעב קוסעל םהל רשאל תרדוסמ השקב ושיגהו
  אצמנו שונא יבאשמ ףגא י"ע וקדבנ תושקבה לכש ןבומכ
 וא תירקיעה הדובעה ןמזב תעצבתמ אל תפסונה הדובעהש
 .םהל רשאל העינמ ןיא ןכלו םיניינע דוגינ ןיא ,הנובשח לע

 

 ,םישקבמה יטרפ םכינפב וגצוה אל ,טרפה תענצ תאפמ
 תכשלב םכתושרל דמוע תושקבה לכ םע לוקוטורפה םלוא
 .וב ןייעלו תשגל העינמ ןיאו ל"כנמה

 
 

 

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 שומישל הנבמ תאצקה ןיינעב 8/8/19 םוימ תואצקה תדעוו לוקוטורפ רושיא .5
    .                                                                     ב"צמ ,7 םיזראה 'חרב ,םוי ןועמ

 
 להונמ היה הז יכ ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה אירקמ :ריעה שאר

 אלש םירוה רפסממ תוינפ תושרב ולבקתה ,ס"נתמה י"ע
 'וכו תולהנתההמ םיצורמ ויה
 שרדנכ םסרופ ,ןיעקרקמ תאצקה להונ ךרענ ,ךכ תובקעב
  לש לוהינב ןויסנ םהל שיש תותשר רפסמ ושגינו תונותיעב
 .םוי תונועמו םידלי ינג

 לכות איהש העידוהו האצקהה להונב התכז "תמענ" 'בח
 םיכילהה לכ םויסל דע תאז ,1/11/19 - ב  קר ןגראתהל
 אצמ אל הז םלוא ,םישרדנה םירושאה תלבקו םישקבתמה
 ןורתפ ואצמ אלש תוחפשמ המכ ויה ,םירוהה יניעב ןח
 םינגב םידליה תא ומשריש םהל ועיצה ת"מענ 'בחבו
 ,םמוקמ תא חיטבהל ידכ תינמז קר םייונפה תונועמבו
 .ובקנש דעומב םהלש םידליה תא ומשריש םהל וחיטבהו
 יתחחוש ,םידליה לכ תא וטלקיש ונינפב הבייחתה ת"מענ
 םיישיא םיספל השלג החישהש ללגבו םירוה רפסמ םע
 ףוקתל וליחתה םה םינגל םושירה לע חחושל םוקמבו
 תא קיספהל יתשקיב ןכלו הנונראה ימולשתב ףנפנלו

      .םתיא החישה
  

 לע ת"מענ 'בח ןורתי היה המו זרכמל ושגנ  םיעיצמ המכ :ןהכ רמ
 ? םיפתתשמה ראש

  
 תאצקה טעמל ןיינע םוש ונל ןיאו םיזוחא םילבקמ אל ונא :רקנש רמ

 עבש ונפש ןוויכו ,ןיעקרקמ תאצקהל להונ ונמסרפ ,םוקמה
 להונה תא ונצמיא ,םתוא ןיימל םיכירצ ונייה ,תותשר
 ,גרדל ךיא ונתוא ןווכמה הלכלכה דרשמ לש םילשמה
 ולבקתהו ,תונויאר ונעציבו םירמוחה לכ תא ונארק
 לולקשה תא לביקש ימו תותשרהמ דחא לכ יבגל םיגורידה
 .ת"מענ 'בח וז תואצקהה תדעוו ירבח י"ע הובגה

  
 םילוקוטורפה םיחנומ ויה הדעווה ירבח ינפב יכ ןייצל שי  :תבש ד"וע

 .הריכחה הזוח ןכו
  

 לכ לע עיבצמו ,אשונב הנכוהש תעדה תווח ךותמ אירקמ :רקנש רמ
 רשאל רומאש ףוגהש שיגדמו הדעווה ירבח לש םיגורידה
 .ריעה תצעומ הניה יתושארב תואצקהה תדעוו תצלמה תא

  
 ?הנבמה לש הקוזחתל עגונב הרוק המ :ןמשיפ רמ
  

 דרשמ יפסכמ הנבמה תא התנב הייריעה ,םהילע לח לכה :רקנש רמ
 .הלכלכה

 
 
 
 

 

  הצקוי הנבמה ,םכינפל חנומה האצקהה הזוחל םאתהב :ריעה שאר



 הרומשה היצפוא םע םינש 5 תב הפוקתל ת"מענ תתומעל
 .תופסונ םינש 5 - ל הייריעל

  

 ןיינעב תואצקהה תדעוו לוקוטורפ תא רשאל עיצמ ינא 
 .םוי ןועמ שומישל הנבמ תאצקה

  
 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה

  

  
 תרגסמב ,2019-2023  םינשל סיפה לעפמ ביצקתמ קלח תאצקה רושיא .6

 הליהקל הלעפה תוינכת תבוטל ח"ש 1,507,500 - כ לש ךסב שמוחה תינכות
     .                                                                                                             תוגלמו

 

 המייקתה יכ ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה אירקמ :ריעה שאר
 רמאש סיפה לעפממ יקחצי רודגיבא רמ ,ר"ויה םע הבישי
 םיגוחו תוינכות בלשל הז ולש הדנ'גאה  יכ תושרופמ ונל
 .'וכו סויג ינפל םידימלתל ,הליהקל
 ,טמחש יגוח :ומכ הליהקב םיעיקשמ ונאש המ לכש וניאר
 הז לכו םידימלתה תבוטל םיבר םימוחת דועו היחש יגוח
 םיגאוד ונא הקולחבו םילבקמ ונאש ביצקתה ךותמ ןבומכ
 ,"םח תיב" ומכ ,םימזיימל ךלי קלחו החוורל הצקוי קלחש
 איבהל ונל ץילמה יקחצי רמו דועו "הקוצמב תורענ"
  .ריעה תצעומ רושיאל אשונה

  
 ?תוגלמה אשונ תא םג בלשל רשפא ילוא זא :שודק רמ
  

 תוטלחהב יתיא םתצעייתה וא יתוא םתפתיש אל עודמ :בולימא רמ
   ?ולאה

  
 ?לשמל ףיסוהל הצור התייה המ :ריעה שאר
  

 .הטילקה אשונב העקשה :בולימא רמ
  

 יגוח תא שי ,ס"נתמ שי ,םולכ רסח אל ,לכה הטילקל שי :ריעה שאר
 לכ .םילועל םג םיאתמ הז ,'וכו ךוניחה אשונ ,טמ-חשה
  .םילוע תויסולכוא םג תוללוכ ןאכ ובצקותש תוינכותה

  
 תוינכות ,םיריעצו רעונ םוחתב תלטובמ אל העקשה הנשי :רקנש רמ

 זכרמל םירושקש םימזימ ,הרישנ תעינמ ,הדמתהו דודיע
 בצקות הנשה תוגלמה אשונ ,תוגלמ אשונב ,דועו םיריעצ
 ךמסמל םיחכונה הנפמ ,שמוחה תינכותמ ₪ ףלא 80 ס"ע
 ינאו תושרה לש גנ'צמ שי ,ןכ-ומכ ,םהינפל חנומה הוולנה
 האצוה םוש אלל וליפא ויהי תוגלמה האבה הנשבש ןימאמ
  .תושרהמ

 
 
 
 
 

 



 
 :ריעה שאר

 
 סיפה לעפמ ביצקתמ קלח תאצקה תא רשאל עיצמ ינא
 הליהקל הלעפה תוינכת תבוטל ,2019 -2023 םינשל
 .תוגלמו

 
 

 

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
 
 

 
 קלחכ "ןמדור" ס"היבב שדח טרופס םלוא תמקהל ריעה תצעומ רושיא .7

     .                                            תומלוא רעונ ןומיא דבור - "ארוק- לוק" תשגהמ
 
 

 תושר תא ריבעמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה אירקמ :ריעה שאר
 .ארוק לוקב לפיט רשא גלפ ינד רמל רובידה

  
 קלחכ .טרופסהו תוברתה דרשמ לש ארוק לוקב רבודמ :גלפ רמ

  תכמות איהש ךכל ריעה תצעומ רושיא שרדנ ,השקבהמ
  .ןמדור ס"יב שדח טרופס םלוא תמקהב

  
 הנבמ ןיבל ינוריעה ס"נתמהו היירפסה לש םינבמה ןיב :ריעה שאר

 תונבל ןתינו םיאתמכ אצמנש חטש ונרתיא ןמדור ס"היב
 היקחשמל ךופהי םייקה םלואה ,טרופסה םלוא תא וילע
 ןכו ןמדור ס"היב שומישל היהי שדחה םלואהו םידליל
  .הליהקה תא תרשי

  
 ?ל"נה טקיורפל םינמזה חול המ :רב ד"וע
  

 .תיביצקת הכימתל השקב תשגהב קר רבודמ עגרכ :גלפ רמ
 ןונכתה רושיא םוימ םייתנש תוחפלש איה הכרעהה
 .דרשמה י"ע בוצקתהו

  
 .ל"נה ףיעסה תא רשאל עיצמ ינא :ריעה שאר
  
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  
  

 
 
 
 
 

 
  'סמ תינכת רובע עקרקב ןיינע תלעבו תינכת תשיגמכ םי תירק תייריע רושיא .8

 .                           עבק אבצ ןוכיש םחתמב תינוריע תושדחתה - 0678946-352



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

  .בונרב לבוי רמ ,ריעה סדנהמל רובידה
  

 המיתחה בושיה תרשכה 'בח ,עבק אבצ ןוכיש רוזאב רבודמ :בונרב רמ
 קלח םצעב ונאו ךרדה לכ ךרואל לולסמה לע םיריידה תא
 ףוסב ,תרשאמו תקדוב תיזוחמה הדעווה ,תינכותה תשגהמ
 םויכ רויד 'חי 234 םוקמב רויד 'חי 1,400 יכ  ויהי ךילהתה
 םיחטש םחתמב שי יכ תינכתה תשיגמכ תפרטצמ הייריעה
 .םיירוביצ
 ללוכ ,טקיורפה תא השיחממה תגצמ םיחכונה ינפב גיצמ
 .םחתמה לש תוימדהו שדחה ס"היב

  
 ינא ,תודורי תויתשתמו החנזהמ םילבוסש םיתב ןומה שי :ןהכ רמ

 הייהת הסמה ,קוחרה חווטל םילכתסמ ונאשכ םאה ההות
  ?הזה בצמל םיכורע ונא םאה ,רוידה 'חי תפסוהמ האצותכ
 ?הזה ץחלהו תופיפצה לכ םע רדתסנ ךיא

  
 הקידב השעיתש ילבמ רבד םוש עוציבל םינתונ אל ונא :ריעה שאר

 ללכבו תויאדכו ת תויורשפא תקידבו תוניחבה לכמ הפיקמ
 ,םימה ,זוקינה ,בויבה תוכרעמ ,תויתשתה :וקדבנ הז
 .דועו םישיבכה
 ,אריפש 'חרש הז םיצור ונאש המ םצעב םאה ןובשחב וחק
 בצמה םע ןיתמנש וא ,ושדוחיו ונפתי עבק אבצו לטפסוי

 ? לעופל םולכ אצי אלו םייקה
 לכל הנעמ תתל דעב ינאו םזי ואיבה םה עבק אבצב
 ןיא ,הלש םייחה תוכיא יונישב תניינועמש הייסולכוא
 םיעדוי ונא םאו לשמל םוריח תעשל םיד"ממ עבק אבצב
 היעבה תא רעזמל תוסנל םילוכי ונאו וזה החסונה תא
  ?אל עודמ

  
 ?תויופידע ירדס תקידב עצבל יאדכ אל םאה :ןהכ רמ
  

 לצא הז  אריפשב ,ךילהתב םיאצמנ ונא ל"הצ 'חרב  :ריעה שאר
 .םימזיה
 70 ליכהל הלוכי ריעה ,םי תירק לש ראתמה תינכות י"פע
 הז םכינפב יתאבהש יפכ תומייקה תויתשתבו םיבשות ףלא
 .ירשפא ןכא
 

 .ל"נה ףיעסה תא רשאל עיצמ ינא
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
 
 

 
  .םישדח העונת ירדסהו תויתשת גורדש - קילאיב 'חר טקיורפ תגצה .9

 

 רובידה תושר תא ריבעמו םיחכונה ינפב ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
  .בונרב לבוי רמ ,ריעה סדנהמל



  
 תא השיחממה תגצמ תרזעב תבחרנ הריקס ריבעמ :בונרב רמ

 העונתה ירדסהלו תויתשתל רשאב האלמה תינכותה
 ,תויתשת גורדש :רתיה ןיבו תויהל םידתעתמלו םימייקה
 תפלחה ,הובג חתמ וק תנמטה ,בויבו םימ ,זוקינ וק תחנה
 בוחרל ךופהי קילאיב ,העונת ירדסה יוניש ,הרואת ידומע
 .חרזמל ברעממ ירטס דח םירטונה ,םורדל ןופצמ ירטס דח
 םירטונה לש עטקהמ(  ןופצל םורדמ ירטס דח לצרה 'חר
   .ןוינחה דע

  
 .ל"נה ףיעסה תא רשאל עיצמ ינא :ריעה שאר
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 םירע דוגיאב תושרה גיצנכ ,שודק ימולש רמ ,ריעה תצעומ רבח לש ויונימ .10

  .                                                                                              הביבסה תוכיאל
 

 רבח תא תונמל עיצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה אירקמ :ריעה שאר
 םירע דוגיאב תושרה גיצנכ שודק ימולש רמ ריעה תצעומ
  .הביבסה תוכיאל

  
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 .הארבהה תינכות רושיא .11

 
 ל"כנמ תא שקבמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר

 .תינכותה םוכיס םיחכונל ריבעהל רקנש ביני רמ הייריעה
  

 ,בר רמוחב םכתא עיבטהל אלש ידכ ריצקת םכל יתישע :רקנש רמ
 הוולמ בשחו יזוחמ יביצקת רקב תדמעה תללוכ תינכותה
 תינכותל תושרה תסינכ תובקעב הארנה לככ ,הייריעל
 לש הגירח האלעהל הייריעה תשקב רשואת ,הארבה
  ןהילע ךרד ינבא 60 - כ ןנשי .םירוגמל הניאש הנונראה
 תלבק ונל ורשואי םהב דומענש לככו תושרה ןחבית
  .ןוערגה יוסיכל םיקנעמהו תואוולהה
 
 
 
 
 

 :םניה ךרדה ינבא ירקיע
 

  :רדסהה תורטמ  .1
 לחה ףטושה ביצקתה ןוזיאל תושרה תא איבהל .א



 .ךליאו 2021-מ
 .רבטצמה ףטושה ןוערגה תא םצמצל .ב
 .תושרה לש רבעה תובוח תא רידסהל .ג

 רדסה םושיי לע חקפל קדוב דימעי םינפה דרשמ .2
 ךמסמו ח"וד לכ ותושרל דימעת תושרהו הארבהה
 .רכש ח"וד תוברל

 .תושרל הוולמ בשח דימעי םינפה דרשמ .3
 תורוקמה ימוכס לכ תא סייגל תבייחתמ תושרה .4

 ,סייגת אלו הדימבו )1 חפסנ( תינכתב םיבייחמה
 היתוסנכה תא לידגת וא היתואצוה תא םצמצת
 ,ףטושה ביצקתב הדימע םשל םירחא תורוקממ
 .הגירח אלל ,תינכתה ידעיל םאתהב
 הנונראמ תוסנכה תלדגה – תללוכ תורוקמ תלדגה
 תוסנכה ,ךוניחו החוור יביצקת יוצימ ,)ל"אפר אלל(

 ,תפדוע הפשא ,הינח - רזע יקוחמ תוסנכה ,טולישמ
 .המודכו הרימש

 תינכתה ךרואל הייריעה לש םייתנשה היביצקת .5
 תינכת תרגסמב םילולכה םיביצקתל םימאות ויהי

 .הארבהה
 י"ע ךרד ינבא יפל עצובי רבטצמה ןועריגה יוסיכ .6

 לש ףקיהב תואוולה תחיקלל םירושיאו םיקנעמ
  .תואוולה 60% םיקנעמ 40%

 :םידבוע .7
 םייקש המל רבעמ ורשואי אל םילפיצנומ םינקת
  .תינכתה תליחת ינפל
 י"ע העובקה הניקתל דע ושיואי םידועיי םינקת
 הרשמה בוצקתו דבלב םייתלשממה םידרשמה
 לכ תוציחנ .)םילשמה קלחה( הייריעה ביצקתב
 םאתהב זוחמה הנוממ י"ע ןחבית תילפיצנומ הרשמ
 ,ל"כנמ בכרהב תושרב תידועיי א"כ תדעוו תצלמהל
 .הוולמ בשחו א"כ תלהנמ ,ש"מעוי ,רבזג

 םידבועל רכש תופסות ומלושי אל תינכתה ךלהמב .8
 .קוח י"פע הגרד ינוכדעל טרפ

 
 
 
 
 
 

 
 םיאבה ףסה ידעיב דומעל תבייחתמ תושרה .9

 :תינכתה תרגסמב



 .ןוזיאהו ןועריגה ידעי .א
 םומינימה יפירעתב תוחפה לכל הנונרא בויח .ב

 .קוחב םיעובקה
 סיסבב( .קוח י"פע אלש תוחנה לוטיב .ג

 .)יביצקתה
 םימו הנונרא ןיגב םידבועו םירחבנ תובוח תייבג .ד

  .)ביצקתה סיסבב(
 .פ"לצוה לש רצוקמה לולסמל ונפוי םירוגיפ תובוח .10
 תניחב ךות ונתניי תואוולה רתיהו םיקנעמ רורחש .11

  .דבלב ךרדה ינבאב תושרה תדימע
 :ךרדה ינבא ירקיע .12

 .סמה תויושרל תובוח תרדסה .א
 תונרקלו חותיפ תודובע ןרקל תובוחה תרדסה .ב

 .תורחאה תושרה
 - 2019-2020-ב ישונאה ןוהה ךרעמב תולעייתה .ג

 ןיקת לוהינ ,םיאצממ ןוקיתו רכש ינותנ תניחב
 .תושרב םדאה חוכ תבצמ לש

 תקידב - ךוניחה תודסומ לוהינב תולעייתה .ד
 תקסעה לועיי ,הניקתה לומ ךוניח יביצקת יוצימ
 .)ןקתל המאתהו יופימ( – ךוניחה ךרעמ ידבוע

 יוצימ תקידב - החוורה םוחתל בא תינכת .ה
 .החוור יביצקת

 .הייריעה י"ע םיכמתנה םיפוגב תולעייתה .ו
 .תיתושר תיטגרנא תולעייתהו רקס .ז
 הרימש ,הינח רזעה יקוח םושייו העמטה .ח

 .טולישו
 .םירוגמל אלש הנונראה יפירעת תאלעה .ט
 רפס תביתכו ותעמטה ,םיסכנ רקס תכירע .י

  .םיסכנ
 רגאמו םיזוח רפס ןוכדעו תויורשקתה תרדסה .אי

 .םיקפס
 תלדגהל םיבינמ םיטקיורפ עוציבו םודיק .בי

 .תושרה לש הסנכהה תורוקמ
 
 
 

 
 .םירחבנו םידבוע תובוחב לופיטו יופימ .גי
 .םיבייחב יטפשמ לופיט .די

 טואיטהו םזגה ,תלוספה ךרעמב לופיטו יופימ .וט



 .תושרב
 

  

 תחלצה אלש לשמל ךרדה ינבאמ תחאב תלקתנ םאה :שודק רמ
 ינבאמ תחאב דומעת אל תושרהו הדימב םאה ?רובעל
 ?קספיהל היושע תינכותה ךרדה

  
 םיכרדב ךישמהל רשפא ,תינכותה תא םיקיספמ רהמ אל :רקנש רמ

 עגונב .יתנייצש יפכ םייטירק םה ףסה ידעי םלוא ,תויפולח
 הלאשל בישהל שקבמ ינא ןוערגה יוסיכל תורוקמ אשונל
 תא ל"אפרל ריזחהל ךרטצנו הדימב יכ ,םדוק התלעוהש
 ונל רשואי זא ,םייניבה רדסהב ונל ורבעוהש םימוכסה
 תינכותב עיפומ הז - רצוייש רעפה יוסיכל האוולה לוטיל
 זוחמה לע הנוממה תועצמאב םינפה דרשמ .ךכ לע ונבשחו

 ונב הברה יולת ןבומכ הז .חילצנש ךכ תינכותה תא וניכה
 .ךרדה ינבאבו םידעיב ונלש הדימעבו

  
 ? 2021 דע רמוא התאשכ ךלש הנווכה המ :בולימא רמ
  

 יתימא ןוזיא  לש בצמב הייהנ 2021 תנש דעש ילש הנווכה :רקנש רמ
 לש יתנשה ח"ודב םינזואמ תרמוא תאז  ,ליגרה ביצקתב

 .2022 יאמ-לירפא ביבס אציש 2021
  

 יפכ ךרדה ינבא יפ"ע תומדקתהה לע חוויד לבקנ םאה :ןמשיפ רמ
 ?תנייצש

  
 .ירשפא הז לבקל וצרת םא :רקנש רמ
  

 ?רבד לש ופוסב קנעמה דמוע םוכס הזיא לע :שודק רמ
  

 ח"שלמ 76 - כ לע :ריעה שאר
 .הארבהה תינכות תא רשאל עיצמ ינא

  
 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 :ןומימה ,₪ 625,000 ס"ע ןולובז הצחר ףוח גורדש - 1915 'סמ ר"בת רושיא .12
 .                   םינפה דרשמ תופתתשה ₪ 500,000 ,ליגר ביצקתמ  ₪ 125,000

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

 ,קדה תא ףילחהל לשמל ומכ הצחרה ףוחב רפשל תוינכות



 .םיתוריש ירדחו תוחלקמ
  
 .ל"נה ר"בתה רשאל עיצמ ינא 
  
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  
  

 
 ריפס סחנפ 'חרב ןוירוטברסנוק תמקה - 1626 'סמ ר"בתל הנטקה רושיא .13

 ךסב הנטקהה ,₪ 52,110,602  ס"ע דמע םדוק םוכס  ,₪ 50,000,000 ס"ע
    .                        ן"לדנ תריכמל ןרקהמ תושרה תונרק :ןומימה ,₪ 2,110,602

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

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  
  

 
 ס"ע םי ינויבס תנוכשב הווקמ תמקה - 1477  'סמ ר"בתל הלדגה רושיא .14

 ,₪ 515,000 ךסב הלדגהה ,₪ 1,000,000 ס"ע דמע םדוק םוכס ,₪ 1,515,000
 .                                                             תושרה תונרקמ ₪ 515,000  :ןומימה

 
 הלעי הווקמה יכ ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה אירקמ :ריעה שאר

 דרשמ תשקבל ,ח"שלמ 2 כ לש םוכסב רבד לש ופוסב
 תיתדה הצעומה ,םאתהב ר"בת תחיתפב ךרוצ היה תותדה
 הווקמ היהיש ידכ ח"שלא 500 כ דוע ףיסונ ונאו תפתתשמ
  .תיתדה הצעומה תוירחאב היהי הווקמה לש לועפתה ,יואר

  
 .ל"נה ר"בתל הלדגהה תא רשאל עיצמ ינא 
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  
  

 
 
 
 
 

 
 .₪ 112,000 ס"ע ר"זש ןמלז 'חרב ןוינח תמקה 1916 'סמ ר"בת רושיא  .15

 .                                            תימוקמה הדעווהמ הינח ןרק תוסנכה :ןומימה
 

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



  
 רפוכ תפוקמ הדעוול םלשל ובייחתה םימזיה ,יללכ עדיל :בונרב רמ

 .4 ספוט תלבק תארקל הינח
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 ס"ע זוקינו העונת ,קילאיב 'חר תרדסה - 1749 'סמ ר"בתל הלדגה רושיא .16

 ₪ 200,000 ,םינפה דרשמ תופתתשה ₪ 1,000,000 :ןומימה ,₪ 3,200,000
 תיביצקתה האשרההמ( לארשי יעקרקמ תושר ₪ 2,000,000 ,תושרה תונרקמ
 .)תוקיתו תונוכשב תויתשת גורדש ןיגב
 קילאיב בוחר גורדש טקיורפ תרגסמב בויבהו םימה תודובע תרדסה תולע
 .                                           םימי םימה דיגאת ןומימב ושעי ₪ 800,000 ךסב
 

 ףיעס תא רבחל שקבמ ,םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה אירקמ :ריעה שאר
 תגצמל םימיאתמ ל"נה םיפיעסה ינש רשא 9 ףיעסל הז

 .בונרב לבוי י"ע םהב ןוידה תארקל הנכוהש
  

 תובוחרב יכ ףיסומו תגצמה ךשמהל םיחכונה תא הנפמ :בונרב רמ
 ,םיירטס דח תובוחרל םתוא ךופהל ץלמומ ץרפו קילאיב
 'חר יבגל ,םורדל ןופצמ קילאיב 'חר םע קר םיליחתמ עגרכ
 .העונתה יוניש תרגסמב חרזמל ברעממ םירטונה
 לופיטה אשונ ןובשחב חקליי עוציבה תרגסמב רשאכ
 ולתשיו הינח תומוקמ ופסוותיש ןבומכו הרואתבו זוקינב
 .םיתבל םיליבש ופסוותי ימורדה קלחבו םיצע םג

  
 ךרעמ היהי ,תופסונ תוינח ויהי ,ירטס דח היהי הז ןאכ םג 

 תודמע ויהי ,רטיל 2800 לש םיחפב רבודמ ,הפשא יוניפ
   .תורדוסמ רוזחמ

  
 ל"נה ר"בתה רשאל עיצמ ינא :ריעה שאר
  
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  
  
 
 
 

 
 יוניב-יוניפ גוסמ תינוריע תושדחתהל תינכת םודיקב ריעה תצעומ תכימת .17

 ינורקע רושיאו החבשה לטיהמ אלמ רוטפ ןתמ ללוכ ,"םורד שיכל" םחתמב
 .                                                             םחתמה ןונכתל ידועיי ר"בת תחיתפל

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

 תנוכשמ ,יוניפב םיניינועמש םירייד שי קזב ןיינב דיל שיכל



 .היישעתה רוזא ךרד אלש האיציב ךרוצ שי םי ילג
 ןיאש הנוכש לכ רקיעבו החבשה לטיהמ רוטפ שי ץראה לכב
 .ןוגימ הל

  
 ונחנא .קזב הנבמו 2-10 שיכל םיניינבה תא ללוכ םחתמה :בונרב רמ

 .ןוכישה דרשמ םע דחיב ןונכתה תא םדקל םיצור
 אל הז םימזיה לע החבשה לטיה ליטנ םא םויה לש בצמב
 .לעופל אצת אל תינכותה ,הרקי

  
 תוזל עונמל מ"ע תאזו ,תוינידמה י"פע קרו ךא לעפנ ונחנא :ריעה שאר

 ,םיד"ממ םהל ןיאש תונוכש לע ןאכ םירבדמ ,םייתפש
 תואמש עצבמ יאמש רשאכ .80 -ה תונשב ונבנש תונוכש
 לטיה  לוחי אלש החנה ךותמ אצוי אוה יוניב יוניפל
 .החבשה

  
 ?הצעומה רושיאל הז תא תאבה המל זא ךכ םא :ןהכ רמ
  

 ריכזמ .שדחמ םזיימ לכ רשאל ונתוא בייחמ םינפה דרשמ :ריעה שאר
 הטלחה תמדוקה היצנדקב הלביק ריעה תצעומש םלוכל
 לכ .ריעב יוניב יוניפ לש םימזיימה ללכל ףרוג רוטפל תפרוג
 הזשו( החבשה ילטיהב בייחל קידצמש יוניש לח אל דוע
 ונאשכ תעכ רוטפל ףידע .רוטפל שי זא )םזיל ילכלכ ראשיי
 ןיינע לש ופוגלו יקנ וניה רוטפה ךכ ,םזיה ימ םיעדוי אל
 .ןלבק וא םזי לש ופוגל אלו

  
 .ל"נה ףיעסה תא רשאל עיצמ ינא 
  

 :םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
 תינוריע תושדחתה טקיורפ םודיקב תכמות ריעה תצעומ
 תוימוקמ תויושר לולסמב )2-10 שיכל( םורד שיכל םחתמב
 .החבשה לטיהמ אלמ רוטפ רשפאל תניינועמו

  
  

 רשא םיפסונ םיפעס 2 ףיסוהל םיחכונה רושיא תא שקבמ :ריעה שאר
 :הבישיה לש המוי רדס לע םיעיפומ אל
 
 
 
 
 
 

 םאתהב י"מרל םי ביתנ תנוכשב תוקלח 3 תרזחה .1
 .חותיפ יכרצל םתשירדל

 .תומילאה רוגימל הדעווב רוביצ יגיצנ יונימ .2
  

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



 תושר תא ריבעמו םיחכונה ינפב 1 'סמ ףיעס תא אירקמ :ריעה שאר
 .תבש בקעי ד"ועל רובידה

  
 העקפה ךילה לוטיב רשאל תשקבתמ ריעה תצעומ :תבש ד"וע

 299( 269 :תוקלחמ קלח 10425 שוגכ םיעודיה ןעקרקמב
 קלח( 271 ,)תומלשב ר"מ 408( 270 ,)תומלשב ר"מ
 הייריעה תויוכז לע רותיו ,ועמשמש )ר"מ 400 הקלחהמ
 להנמ תושר( םימדוקה וילעבל ותרזחהו ןיעקרקמב
   .לוטיבה רשאל הצעומה ינפב ץילממ ינא ,)לארשי יעקרקמ

  
 תרזחהל השקבב הייריעל ונפ לארשי יעקרקמ תושר 

 םירוגמה םחתממ קלחכ םחותיפ ךרוצל ל"נה ןיעקרקמה
 .םי ביתנ תנוכשב

  
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
 
 

 הדעוול רוביצ יגיצנ השולש יונימ 2 'סמ ףיעס תא אירקמ :ריעה שאר
 רמ :םיאבה םירבחה תא תונמל עיצמו תומילאה רוגימל
 שוש 'בג תאו לאירא יקסבלסינטס רמ תא ,רדיינש ןועדג
 .דוד

  
 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 .הבישיה תא לעונו םלוכל הדומ :ריעה שאר
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