
 

 7/2020  'סמ הצעומ  לוקוטורפ
  ב"כ ,יעיבר םויב המייקתה רשא ,7/2020  'סמ ,ןיינמה ןמ ריעה תצעומ תבישימ
    תובישיה רדחב ,18:00 העשב  ,12/8/2020 - פ"שת  באב

 ריעה שאר - רוצ ןבא דוד רמ :םיחכונ

 ריעה שאר מ"מ -  רב לאריש ד"וע  

 ריעה שאר ןגס - בולימא םדא רמ  

 ריעה תצעומ רבח - וסיס ןולא ד"וע  

 ריעה שאר ןגס -  סלפ ונ'ג רמ  

 ריעה תצעומ רבח - השמ ןמשיפ רמ  

 ריעה תצעומ תרבח - הנלי ןאירפסג 'בג  

 ריעה תצעומ רבח - בומרבא בקעי רמ  

 ריעה תצעומ רבח - שודק ימולש רמ  

 ריעה תצעומ רבח -  לט ימולש רמ  

 

 ריעה תצעומ רבח -  ןהכ ילא רמ :ורדענ

 ריעה תצעומ תרבח - הדדוח תנסא 'בג

 ריעה תצעומ רבח - יקרבא ןימינב רמ

 ריעה תצעומ תרבח - םחנמ הרוא 'בג  

 ריעה תצעומ רבח - ןבואר הששמ רמ  

 

 הייריעה ל"כנמ -  רקנש ביני רמ :ופתתשה

 הייריעה רבזג -   ןורש ירוא רמ  

 הייריעה רבוד -  ןמרבליז יתנ רמ  

 יטפשמ ץעוי -  שרוק לקד ד"וע  

 םיטקיורפל ל"כנמ /ע -  ןריבא תירוא 'בג  

 םיטקיורפל ל"כנמ /ע -  ןיעלג תפקר 'בג

  ל"כנמ תכשל תלהנמ -  ןוטיב הנינפ 'בג



                                               
 :םויה רדס

 

 תעירג( ימענ הדימל זכרמ לש קנבה ןובשחב המיתחה ישרומ בכרהב יוניש .1
 יפוס םולשת עוציב רושיא ,)תואלמגל האצי רשא הכרב ןוסטייו 'בג לש המש
 .תושרל  הרתיה תרבעהו ןובשחה תריגס ,םיקפסל

 "הטיש" ןג לש קנבה ןובשחב תושרה םעטמ המיתחה ישרומ תומש יוניש .2
 ילאומש לעי 'בג תא :900 ףינס ,מ"עב לארשיל ימואל קנבב להנתמה
 .ןגב תעייס רמת יטידרא 'בג ףילחת )הנשה ךלהמב דעווה תרבח התייהש(

 לש תיפסכה תולהנתהל ,מ"עב לארשיל ימואל קנבב ןובשח תחיתפ רושיא .3
 .המיתחה ישרומ תומש רושיאו רובת ןג - שדחה יתרושקתה ןגה

 טרפה תענצ תאפמ .9/6/2020 םוימ תובוח תקיחמל הדעווה לוקוטורפ רושיא .4
  .ל"כנמה תכשלב םיניינועמה ןויעל דמעויו ,הנמזהל ףרוצמ אל לוקוטורפה

 -352-0798033 :תינכת רובע תימזיו תינכת תשיגמכ םי תיירק תייריע רושיא .5
 .םי ינויבס תנוכש 141 הקלח 10421 שוגב היוור הינב

 -352-0878447 :תינכת רובע תימזיו תינכת תשיגמכ םי תיירק תייריע רושיא .6
 .םיגומלאב ףוח יתורישל םינבמ תמקהל עקרק ידועיי יוניש

 - 352-0796128 :תינכת רובע תימזיו תינכת תשיגמכ םי תיירק תייריע רושיא .7
 .םי תיירק "פמארט דלנוד" קראפב הפק תיב תמקהל עקרק דועיי יוניש

  .שדחה טנרטניאה רתא תגצה .8
 :םינשל םי תירק חותיפל תילכלכה הרבחה לש םייפסכה תוחודה רושיא .9

 .ב"צמ ,2018 /2019
 :ןומימה ,₪ 6,756,898 ס"ע ,דבכ בכר ןוינח - 2046 'סמ ר"בת רושיא  .10

 תודסומו םיקנבמ תוולמ ₪ 3,228,898 ,םינפה דרשמ תופתתשה ₪ 3,528,000
 .םירחא

 2,463,100 ס"ע ילטיגיד טולישו  yamnet היצטיגיד - 2047 'סמ ר"בת רושיא .11
 תוולמ ₪ 1,724,100 ,םינפה דרשמ תופתתשה ₪ 739,000 :ןומימה ,₪
 .םירחא תודסומו םיקנבמ

 ,₪ 2,728,227 ס"ע  תויאטלוווטופ תוכרעמ תמקה - 2048 'סמ ר"בת רושיא .12
 םיקנבמ תוולמ ₪ 2,382,227 ,םינפה דרשמ תופתתשה ₪ 346,000 :ןומימה
 .םירחא תודסומו

 הסדנה תוקלחמל םירזיבאו םיעונטק 2 תשיכר - 2049 'סמ ר"בת רורשיא .13
 .חותיפל ןרקהמ תושרה תונרקמ :ןומימה  ,₪ 44,000 ס"ע חוקיפו

 ס"ע םינוינחו ןולובז ףוח תלייט תרדסהו חותיפ - 2050 'סמ ר"בת רושיא .14
 ₪ 2,364,775 ,םינפה דרשמ תופתתשה ₪ 5,785,000 :ןומימה ,₪ 8,149,775

 .םירחא תודסומו םיקנבמ תוולמ
 :ןומימה ,₪ 1,002,000 ס"ע גניפמק קראפ - 2051 'סמ ר"בת רושיא .15

 .םינפה דרשמ תופתתשה
 :ןומימה ,₪ 150,000 ס"ע "רובת" םידלי ןג ץופיש - 2053 'סמ ר"בת רושיא .16

 .סיפה לעפמ קנעמ



 

 

 ,₪ 7008 ס"ע םיסלפמ זכרמב החטבא  תומלצמ - 2055 'סמ ר"בת רושיא .17
 .)החבשה ילטיה ןרק( ףתושרה תונרקמ :ןומימה

 דע הדלוג תניפמ ןופצ םיינפוא יליבש - 1793 'סמ ר"בתל 1 'סמ יוניש רושיא .18
  ,₪ 400,000 ךסב תפסותה ,ח"ש 2,534,211 ס"ע דמע םדוק םוכס ,ןיגב רשג

 ידועיי ןרקמ :תפסותל ןומימה ,ח"ש 2,934,211 ס"ע דמוע שדחה םוכסה
 .לארשי יעקרקמ תושרמ

 ,תינוריע תושדחתה ל"הצ םחתמ - 1904 'סמ ר"בתל 2 'סמ יוניש רושיא .19
 שדחה םוכסה ,₪ 157,950 ךסב תפסותה ,₪ 2,530,635 ס"ע דמע םדוק םוכס
 .ןוכישהו יוניבה דרשמ תופתתשה :תפסותל ןומימה ,₪ 2,688,585 ס"ע דמוע

 ךוניח ינבמ םינוקיתו תוחיטב תוקידב -  2029 'סמ ר"בתל 2 'סמ יוניש רושיא .20
 ,₪ 400,000 ךסב תפסותה ,ח"ש 300,00 ס"ע דמע םדוק םוכס ,רוביצו

 תונרקמ תוסנכה :תפסותל ןומימה ,₪ 700,000 ס"ע דמוע שדחה םוכסה
 .)החבשה ילטיה ןרקמ( תושרה

 .םיקסעל הינחה ירדסה ןוכדע אשונב ןויד .21
 .ב"צמ ,2019 תנשב ורגסנש םיר"בת תמישר רושיא .22

 

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

 תעירג( ימענ הדימל זכרמ לש קנבה ןובשחב המיתחה ישרומ בכרהב יוניש .1
 םולשת עוציב רושיא ,)תואלמגל האצי רשא הכרב ןוסטייו 'בג לש המש
 .                               תושרל  הרתיה תרבעהו ןובשחה תריגס ,םיקפסל יפוס

 
 

 תא אירקמו םיחכונה תא ךרבמ ,הצעומה תבישי תא חתופ :ריעה שאר
 ינפב ןהו תובישיה רדחב םיחכונה ינפב ןה ל"נה ףיעסה
 ימענ זכרמ יכ ןייצמו )םוזב( קוחרמ הבישיב םיפתתשמה
 רגסנ זכרמה ,תיפסכ הניחבמ יאמצע ןפואב השעמל להנתה
 תריגס םרטו תויה ,ךוניחה דרשמ תטלחה י"פע רומאכ
 'בג ףסונבו םיקפס רפסמל תובוח ןיידע וראשנ זכרמה
 תגיצנכ ןובשחב המיתח תישרומ התייהש הכרב ןוסטייו

 המש תעירג תא רשאל ךרוצה רצונ ,תואלמגל האצי ,דעווה
 םולשתה עוציב תא רשאל ,המיתחה ישרומ בכרהמ הכרב לש
 תרבעהו קנבה ןובשח תריגס תא רשאל ןכו םיקפסל יפוסה
 .הייריעה תושרל הרתיה

  
 ?רפסה יתבל תרבוע הדימלה זכרמ לש תוליעפה ,ךכ םא :סלפ רמ
  

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

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
 



 
 

 "הטיש" ןג לש קנבה ןובשחב תושרה םעטמ המיתחה ישרומ תומש יוניש .2
 ילאומש לעי 'בג תא :900 ףינס ,מ"עב לארשיל ימואל קנבב להנתמה
 .ןגב תעייס רמת יטידרא 'בג ףילחת )הנשה ךלהמב דעווה תרבח התייהש(

 
 

 יללכ י"פע יכ ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 תומש עורגל וא ףיסוהל הצעומה רושיאב ךרוצ שי ,קנבה
 רפסה יתב וא םידליה ינג תונובשחב המיתח ישרומ
 רמת יטידרא 'בג תא רשאל שי ,הז הרקמב ,קנבב םילהנתמה
 רשא ילאומש לעי 'בג םוקמב המיתח תישרומכ )ןגב תעייסה(

 תושרומש ךכ דעווה תרבחכ הדיקפת תא הנשה המייס
 תלהנמ סיריא גרבנזייא 'בגה הנייהת ןגה ןובשחב המיתחה
  .ןגב תעייס רמת יטידרא 'בגהו ןגה

  

 .ל"נה המיתחה ישרומ תומש יוניש תא רשאל עיצמ ינא 
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 

 לש תיפסכה תולהנתהל ,מ"עב לארשיל ימואל קנבב ןובשח תחיתפ רושיא .3
 .                 המיתחה ישרומ תומש רושיאו רובת ןג - שדחה יתרושקתה ןגה

 
 ןגה לש החיתפה ךילהמ קלחכ ,שדחה יתרושקתה ןגב רבודמ :ריעה שאר

  ךשמהבו ןובשחה תחיתפ תא הליחת רשאל םישקבתמ ונא
 הז הרקמב ,קנבה ןובשחב המיתחה ישרומ תומש רושיא תא
 תאו ןגה תלהנמ - רב הילמע הרש ןח 'בג תא  רשאל םישקבמ
 .ןגב תעייסה הנאיטט ןיניירב

  
 ישרומ תומש תאו ןובשחה תחיתפ תא רשאל עיצמ ינא 

 .ןלהלש המיתחה
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 

 טרפה תענצ תאפמ .9/6/2020 םוימ תובוח תקיחמל הדעווה לוקוטורפ רושיא .4
  .                                                   ל"כנמה תכשלב םיניינועמה ןויעל דמעויו ,הנמזהל ףרוצמ אל לוקוטורפה

 
 הדעווה יכ  ןייצמ ,םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר

 תובוח תקיחמל םינוירטירקה יפ לע לועפל הכישממ
 ףופכ השענ לכהש ןבומכ ,םתובגל ןתינ אל רשא םינשוימ
 תמישר ,ל"נה ףיעסב ןיוצש יפכ ,םינפה דרשמ רושיאל
 הב ןייעל םיניינועמה תושרל תדמוע וקחמנש תובוחה
  .ל"כנמה תכשלב

  
 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה

 
 



 
 0798033-352 תינכת רובע תימזיו תינכת תשיגמכ םי תיירק תייריע רושיא .5

 .                                    םי ינויבס תנוכש 141 הקלח 10421 שוגב היוור הינב

 חטשה יכ ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
  .םי ינויבס 'כשב תבכרה יספ ירחא אצמנ

 תמלשמ 'בחה ,עובלג 'בחל חטשה תא הרכמ הייריעה
 בשחיהל םיבייח ונא תאז םע דחי ,ע"בת השיגמו הייריעל
 ןבומכ ,םישיבכה תא הקלח התואב ונל שיש רחאמ םיפתושכ
 הדעווה רושיאבו םיינדפקה ןונכתה יללכ י"פע השענ לכהש
 םע ,החבשה ילטיה םג לבקת הייריעה ,תימוקמהו תיזוחמה
 לכל תמלוה הבושת ונל הייהת ןונכתה תודעוו רושיא
 הנוכשה לש לאיצנטופה תא לצנל םיבייח ונא יכ וזה הנוכשה
 .התוא ריעצהל ךישמהלו

  

 .ל"נה ףיעסה תא רשאל עיצמ ינא 
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 

 0878447-352 תינכת רובע תימזיו תינכת תשיגמכ םי תיירק תייריע רושיא .6
 .                         םיגומלאב ףוח יתורישל םינבמ תמקהל עקרק ידועיי יוניש

  תחיתפ םע יכ  ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 ירדח לש םינבמ םש ובצוה םיגומלאב זרכומה ףוחה
 לש רושיא תעכ םישקבמ ונא ןכלו םייערא םיתוריש
 ללוכ םימלוה עבק ינבמ םיקהל לכונש מ"ע וזה תינכותה
 'וכו שבוחל רדח

  
 .ל"נה ףיעסה תא רשאל עיצמ ינא 
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 

 0796128-352 :תינכת רובע תימזיו תינכת תשיגמכ םי תיירק תייריע רושיא .7
 .םי תיירק "פמארט דלנוד" קראפב הפק תיב תמקהל עקרק דועיי יוניש -

 שוקיב שי יכ ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 ,םיתוריש הנבמל קראפב םירקבמה םיבשותה דצמ לודג

 .תירוביצה הירפסב תונפתהל םיסנכנ לודגה םקלח
 לפטל ךרטצי ,הפקה תיב תלעפהל זרכמב רומאכ הכזיש ימ
 ןבומכ ,םיכנל םתשגנה ללוכ םיתורישה לש ןויקינה אשונב
  .םאתהב לכה תא רידסיש הזוח ךרעייש

 
 
 
 
 

 



 
 תמאבש ידכ הז תא ופכאיש אדוול ךירצ לבא ,ןיוצמ ןויערה :וסיס ד"וע

 .רוביצה תבוטל םיתוריש רדח  היהי
  

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

 םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 

  .שדחה טנרטניאה רתא תגצה .8

 'בגל רובידה תושר תא ריבעמו ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 יפכ ,ףיסומו רתאה תמקה לע תיארחאה ,ןריבא תירוא
 תמדקתמו הובג המרב יונבו שיגנ רתאב רבודמ תעכ וארתש
 הקלחמ וא/ו ףגא לכל רותפכ תציחלב עיגהל ןתינש ךכ
 םילוקוטורפה תמישרב ,םיזרכמה תמישרב ןייעל ,תושרב
 רומאכ רתאה ,תוטלקומה הצעומה תובישיב תופצל ףאו

 .תויולבגומ ילעבל שגנומ
  
 תרזעב תרבוע ,הצעומה ירבח ינפב שדחה רתאה תא הגיצמ :ןריבא 'בג

 לע הנוע ,תגצמב קניל לכ לע רבסה ירבד הריבעמו תויפוקשה
 שדח ןיידע רתאה יכ הפיסומו הצעומה ירבח לש הלאש לכ
 לע ףרה אלל תדבוע איה ולא םימיב ,םילק םישוביש ונכתיו

 רתאל סנכיהל םיחכונה תא  הנימזמו רתאב רסחה תמלשה
 תדובע לש תופיקשהמ ,יגולונכטה חותיפהמ ,ונממ םשרתהל
 וא תורעה םושרל תולעהל םהל העיצמ דבב דבו תושרה
  .םיפסונ תונויער תולעהל

  
 .ןריבא תירוא 'בגל הדומ :ריעה שאר
  

 

 :םינשל םי תירק חותיפל תילכלכה הרבחה לש םייפסכה תוחודה רושיא .9
 .                                                                                         ב"צמ ,2018 /2019

 לכ השעמל יכ ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ ריעה שאר
 האפקוה םי תירק חותיפל תילכלכה הרבחה לש תוליעפה
 היוצמ הב הארבהה תינכות לש ךרדה ינבאל םאתהב תאזו

 תבישיב ףא הלבקתה האפקהה ןיינעב הטלחהה ,תושרה
  .ריעה תצעומ

  
 ל"כחה לש םייפסכה תוחודה תא רשאל םירומא השעמל ונא :ןורש רמ

 ח"ור תרוקיב תא ורבע רומאכ תוחודה ,2018/19 םינשל
  הטלחהה ,תורעה םוש אלל הקלח תעד תווח הלבקתהו
 
 
 
 
 



 
 הניה ריעה שאר ןייצש יפכ ל"כחה תוליעפ תא איפקהל
 םאתהב ןבומכו הייריעה המצעל הביצהש דעיל םאתהב
  .הארבהה תינכותל

  
 תילכלכה הרבחה לש םייפסכה תוחודה תא רשאל עיצמ ינא :ריעה שאר

 2018/9 םינשל םי תירק חותיפל
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 

 :ןומימה ,₪ 6,756,898 ס"ע ,דבכ בכר ןוינח - 2046 'סמ ר"בת רושיא .10
 םיקנבמ תוולמ ₪ 3,228,898 ,םינפה דרשמ תופתתשה ₪ 3,528,000

 .                                                                                              םירחא תודסומו

 יכ םתעידיל איבמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 דיל ןוינח תמקהל זרכמ ואיצוה לארשי יעקרקמ להנמ
 םש םקוממה ונלש ןוינחה תא תונפל םיכירצ ונא ןכלו ל"אפר
 .רחא םוקמל וריבעהלו

 ירחסמה זכרמל ךומסב חותיפ תודובע תעצבמ הייריעה
 100 - כ ליכהל לכוי רשא לודג ןוינח םיקהל ונלש תינכותבו
 הרואת םעו החטבא םע רוגס ןוינח היהי הז ,תוחפל בכר ילכ
 הווהי רשא יטסוקא ריק הנביי טקיורפהמ קלחכ ,תמאתומ
 .םיבשותל עירפהל אל ידכ םישערה תא דדוביו ץצוח
 רשאכ  ,₪ ןוילמ 7 -כ לש ךסב הניה ןוינחה תמקה תולע
 דרשמ תופתתשה םע ןלהלש ר"בתב עיפומש יפכ ןומימה
 הזה טקיורפהש רעשמ ינא ,םיקנבהמ תוולמ ןבומכו םינפה
 ןוינחב םישמתשמה תיברמו דואמ הבוט הסנכה ונל איבי
 .ךרובמ טקיורפ היהי הזש ןימאמ ינאו םייונימ ושעי

  
 ?ןוינחה תא לעפתל רומא ימ :לט רמ
  

 ויהי ,תינכותה י"פע לבא ותוא לעפתת הייריעה ,התע תעל :ריעה שאר
 ךותב ויהי ינוריעה רוטישהו חוקיפה ישנאו החטבא תומלצמ
  .םאתהב ופכאיו ןיינעה

  
 אלו ל"אפר לש רדגל דומצ היהת השיגהש הווקמ קר ינא :סלפ רמ

 .םיבשותל דומצ
  

 .הדרפה שי ,םיבשותל עירפי אל השיגה שיבכ :ריעה שאר
 

 .ל"נה ר"בתה תא רשאל עיצמ ינא
  

  
 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה

 

 



 ס"ע ילטיגיד טולישו  yamnetהיצטיגיד טוליש - 2047 'סמ ר"בת רושיא .11
 ₪ 1,724,100 ,םינפה דרשמ תופתתשה ₪ 739,000 :ןומימה ,₪ 2,463,100

                                                                                                            .                                                                     םירחא תודסומו םיקנבמ תוולמ

 תושר תא ריבעמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 רקנש ביני רמ ,הייריעה ל"כנמל רובידה

  
 ולל ילא רמ תאמ תבחרנ הריקס ולביק הצעומה ירבח רקנש רמ

 הייריעה וז הריקסל םאתהב ,תושרב םוחתה לע יארחאה
 י"פע , ילטיגיד טוליש היהיו תינוריע טנרטניא תשר םיקת
 הייריעל ףסכ הברה סינכהל רומא הזה טקיורפה תינכותה
 תוינכותה  ,רתוי ףאו העקשהה ךס  תא ריזחנ השעמל ךכו
  . תובולש תוינכות םצעב ןה ןאכ

  
 םיביס לש הסירפב ךרוצ שי ריעה לכ תא תשרל לכונש מ"ע :ריעה שאר

 םלוצמ היהי לכהש ידכ תאזו ריעה יבחרב םייטפוא
 ברקב ןוחטיבל םורגיש רבד דואמ ההובג היצולוזורבו

 .םיבשותה
  

 תועצמאב אלש הזה טקיורפה תא עצבל םילוכי ונא םאה :שודק רמ
 ?תילכלכה הרבחה

  
 .ןכ :ריעה שאר
  

 ךסב האצוהה םוכסל עיגת איהש דע תושרל שרדיי ןמז המכ :בולימא רמ
 ?ח"שלמ 2 מ הלעמל לש

  
  .העונת ידכ ךות השענ לכה :ריעה שאר
 ל"נה ר"בתה תא רשאל עיצמ ינא 
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
 

 םייראלוס תוחול - תויאטלווטופ תוכרעמ תמקה – 2048 'סמ ר"בת רושיא .12
 ,םינפה דרשמ תופתתשה ₪ 346,000 :ןומימה ,₪ 2,728,227 ס"ע

                                                                     .                                               םירחא תודסומו םיקנבמ תוולמ ₪ 2,382,227

 תושר תא ריבעמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 .ןורש ירוא רמ ,הייריעה רבזגל רובידה

  
 תבצה  ,םייק טקיורפ לש הבחרהב השעמל ןאכ רבודמ :ןורש רמ

 ידכ  תוגג רתויש המכ לע )םייאטלוו וטופ( םייראלוס תוחול
 םיחכונה תא הנפמ ,תושרה תפוקל תוסנכהה תא לידגהל
  האוולהב קלחו קנעמכ לבקתיש קלח ןאכ שי ,ןומימה ןפואל
 
 
 
 
 



  .דואמ הבוט תילכלכ תויאדכ וז יתעדל ,םיקנבהמ
  

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

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 

 הסדנה תוקלחמל םירזיבאו םיעונטק 2 תשיכר - 2049 'סמ ר"בת רורשיא .13
 .               חותיפל ןרקהמ תושרה תונרקמ :ןומימה  ,₪ 44,000 ס"ע חוקיפו

 רשוא הז יכ ריכזמ ,םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 תועצמאב תודיינתהב הברה תובישחה תא ןייצמו תינופלט
  הסדנהה לש ןהו חוקיפה תקלחמ לש ןה בכר תמועל עונפוא
   .היינח תניחבמ יתייעב תוחפ םגו תילכלכ יאדכ הז

  
 .ל"נה ר"בתה תא רשאל עיצמ ינא 
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 

 ס"ע םינוינחו ןולובז ףוח תלייט תרדסהו חותיפ - 2050 'סמ ר"בת רושיא .14
 ₪ 2,364,775 ,םינפה דרשמ תופתתשה ₪ 5,785,000 :ןומימה ,₪ 8,149,775

 .                                                                     םירחא תודסומו םיקנבמ תוולמ

 תושר תא ריבעמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
  .הייריעה ל"כנמל רובידה

  
 תא ונלביק ,הארמהה תינכותמ יזכרמ קלחב ןאכ רבודמ :רקנש רמ

 תאז תוארל ןתינו  טקיורפל םינפה דרשמ רושיא
 .ר"בתב עיפומש יפכ דרשמה לש קנעמב
 הינחמ עיגהל רומא רזחהה רקיעש איהו ןויצל הבושח הדוקנ
 הזו ריעל ץוחמ םישנא ןומה הילא תכשומה ףוחה תעוצרב
 .םימייקה םינוינחה ינש לש גורדשל םורגי טלחהב

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

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 

 

 

 

 



 :ןומימה ,₪ 1,002,000 ס"ע גניפמק קראפ - 2051 'סמ ר"בת רושיא .15
 .                                                                                םינפה דרשמ תופתתשה

 ףותישב יכ ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 הנעיש ביהרמ גניפמק קראפ םקוי תורייתה דרשמ םע הלועפ
 גניפמקכ לעפוי הז הלחתהב ,עובש יפוסל שפונב ךרוצה לע
 ,םי תירקל ועיגיש ץראה יבחרמ םישנא ךושמל הרטמב
 .תואנולמל ךופהי הז םינשה ךלהמבו ריעהמ ומשרתיו וריקי
 רשאכ ליעפמל יטויב זרכמ אציי תויתשתה תא ןיכנש רחאל
   .תוריכש ימד תרומת םוקמה תא לעפתל הכוזה לע היהי

  
 .ל"נה ר"בתה תא רשאל עיצמ ינא 
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 

 :ןומימה ,₪ 150,000 ס"ע "רובת" םידלי ןג ץופיש - 2053 'סמ ר"בת רושיא .16
 .                                                                                          סיפה לעפמ קנעמ

 תא רשאל עיצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 .ל"נה ר"בתה

  
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 

 ,₪ 7008 ס"ע םיסלפמ זכרמב החטבא  תומלצמ - 2055 'סמ ר"בת רושיא .17
 .                                             )החבשה ילטיה ןרק( תושרה תונרקמ :ןומימה

 תא רשאל עיצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 .ל"נה ר"בתה

  
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 

 

 

 

 

 הדלוג תניפמ ןופצ םיינפוא יליבש - 1793 'סמ ר"בתל 1 'סמ יוניש רושיא .18
 400,000 ךסב תפסותה ,ח"ש 2,534,211 ס"ע דמע םדוק םוכס ,ןיגב רשג דע



 ןרקמ :תפסותל ןומימה ,ח"ש 2,934,211 ס"ע דמוע שדחה םוכסה  ,₪
 .                                                                       לארשי יעקרקמ תושרמ ידועיי

 תא רשאל עיצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 .ל"נה ר"בתה

  
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 

 .תובישיה רדח תא בזוע וסיס ןולא ד"וע ,ריעה תצעומ רבח ***

 

 ,תינוריע תושדחתה ל"הצ םחתמ - 1904 'סמ ר"בתל 2 'סמ יוניש רושיא .19
 םוכסה ,₪ 157,950 ךסב תפסותה ,₪ 2,530,635 ס"ע דמע םדוק םוכס
 יוניבה דרשמ תופתתשה :תפסותל ןומימה ,₪ 2,688,585 ס"ע דמוע שדחה
 .                                                                                                           ןוכישהו

 תא רשאל עיצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 .ל"נה ר"בתה

  
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 

 .תובישיה רדחל רזוח וסיס ןולא ד"וע ,ריעה תצעומ רבח ***

 ינבמ םינוקיתו תוחיטב תוקידב -  2029 'סמ ר"בתל 2 'סמ יוניש רושיא .20
 ,₪ 400,000 ךסב תפסותה ,ח"ש 300,00 ס"ע דמע םדוק םוכס ,רוביצו ךוניח
 תונרקמ תוסנכה :תפסותל ןומימה ,₪ 700,000 ס"ע דמוע שדחה םוכסה
 .                                                                       )החבשה ילטיה ןרקמ( תושרה

 

 תא רשאל עיצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 .ל"נה ר"בתב יונישה

  
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
 

 

 

 .םיקסעל הינחה ירדסה ןוכדע אשונב ןויד .21
 



 תא רשאל עיצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 םיקסעה ילעבל הינח ירדסה - רזעה קוחל )תפסות( ןוכדע
 ילעב תא  ללוכ םי תירקב םיקסעה ישנא לכלש שקבמ ,ריעב
 יבשות אל םהו םי תירק ריעב קסע יתב םהל רשא םיקסעה
 3  רשאל  שי ןאכ קסע לעב לכל ,הב םיררוגתמ אלו ריעה
  .הינח יוות
  ,ונלש ריעה יבשותל תורש םינתונ םהלש קסעה יתבו תויה
 םיקסעה םג ,ונלש םיבשותל הווש ןפואב םהב גוהנל שי

 םהב גוהנל םיכירצ ןכלו ריעל תוסנכה םיבינמ םהלש
 .ריעה יבשותבכ

  
 רושיאל לבקתתש הצעומה תטלחה תא איבהל עיצמ ינא :שרוק ד"וע

 שיו קודבל ךירצש םירטמרפ המכ שיו רחאמ רורמתה תדעוו
 .תפסותל יקוחה ןוגיעה תא אוצמל

  
  .רזעה קוחל תפסותה תא רשאל עיצמ ינא :ריעה שאר
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 

 :ןמקלדכ , 2019 תנשב ורגסנש םיר"בת תמישר רושיא .22
 

 םינפה דרשמ רושיא ר"בתה םש ר"בת

 24/07/2012 2012 תומייקה תונורקע תעמטה 1527

 18/06/2014 2013 תומייקה תונורקע תעמטה 1567

 28/02/2017 תוינח – השיג יכרד ןצינ זכרמ םוקיש 1580

 17/12/2018 ץרפמ תפנ תמקה 1602

 01/05/2018 םי ינויבסב יכוניח דסומ תיינב 1630

 02/06/2016 'א הנוכשב תובוחר תרואת 1659

 22/01/2017 ךוניח תודסומל תושיגנ תמאתה 1680

 

 

 

 



 23/05/2016 העימש יוקילל התיכ תשגנה - רנבא רוא 1681

 14/07/2016 ךוניחה תכרעמב תומייקה תונורקע תעמטה 1687

 14/11/2017 םייחה ילעב לש תוברתה םוצמצ 1769

 22/11/2017 העימש ייוקלל התיכ תשגנה – ןמדור 1777

 21/02/2018 הליהקל  יטטניס אשד שרגמ 1811

 21/02/2018 םייתליהק טרופס ינקתמ תרואת גורדש 1816

 

 

 

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

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  
  

 .הבישיה תא לעונו םלוכל הדומ :ריעה שאר
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