
 

 9/2020  'סמ הצעומ  לוקוטורפ
 ז"כ ,יעיבר םויב המייקתה רשא ,9/2020  'סמ ,ןיינמה ןמ ריעה תצעומ תבישימ
    תובישיה רדחב ,18:00 העשב  ,16/9/2020 - פ"שת לולאב

 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 תצעומ רבח - וסיס ןולא ד"וע  

 ריעה שאר ןגס -  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 - שודק ימולש רמ  

 ריעה תצעומ רבח -  לט ימולש רמ

 

 ריעה תצעומ רבח - יקרבא ןימינב רמ  :ורדענ

 ריעה תצעומ תרבח - םחנמ הרוא 'בג  

 ריעה תצעומ רבח - ןבואר הששמ רמ  

 

 הייריעה ל"כנמ -  רקנש ביני רמ :ופתתשה

 הייריעה רבזג -   ןורש ירוא רמ  

 ריעה סדנהמ -  בונרב לבוי רמ  

 םיסכנ/תיטפשמ הקלחמ - תבש בקעי ד"וע  

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



 
 

 :םויה רדס
 

 .הנשה שאר גח תארקל תיסוכ תמרה .1
 להנתמה םיגומלא ס"היב לש קנבה ןובשחב המיתחה ישרומ תומש יוניש .2

 יזור 'בג ףילחת תואלמגל השרפ רשא באז ןב המיס 'בגה תא ,ימואל קנבב
 יזור 'בגו תלהנמה ביבא הרואיל 'בג :ויהי המיתחה ישרומ תומשש ךכ לקנרפ
 .תלהנמה תינגס לקנרפ

 קנבב להנתמה םירימא ס"היב לש קנבה ןובשחב המיתחה ישרומ תומש יוניש .3
 ןריש 'בג ףילחת ס"היבב דובעל המייס רשא יאלוזא לאינד 'בג תא ,ימואל
 'בגו רפסה תיב תלהנמ ובנ לטנוש 'בג ויהי המיתחה ישרומ תומשש ךכ ,יקרבא
 .הריכזמ ןריש

 קנבב להנתמה "רפונ" ןג לש קנבה ןובשחב המיתחה ישרומ תומש  יוניש .4
 המיתחה ישרומ תומשש ךכ ,ףסוי סדה 'בג ףילחת ןמרוק ןדרי 'בג תא ,ימואל
 .תעייסה םולשבא תנסא 'בגו תננגה ףסוי סדה 'בג ויהי

 תא :ימואל קנבב להנתמה "ןוטפנ" ןג לש קנבה ןובשחב המיתח ישרומ רושיא .5
 .ןגב תעייס יתא וניז תאו ןגה תלהנמ ןהד בל הריש 'בג

 קנבב להנתמה "םתור" ןג לש קנבה ןובשחב המיתחה ישרומ תומש יוניש .6
 המיתחה ישרומ תומשש ךכ ,ןודרוג ילטנ 'בג ףילחת ןהכ תירוא 'בג תא ,ימואל
 .םירוה דעו תגיצנ ןודרוג ילטנ 'בגו ןגה תלהנמ טלבנירג הנירק 'בג ויהי

 לש תפטושה תולהנתהה רובע דוגיא קנבב קנב ןובשח תחיתפ רורשיא .7
 .הייריעה

 ש"ע ףיקמ ןוכית ס"יב רובע תוחפט יחרזמ קנבב  ,קנב ןובשח תחיתפ רורשיא .8
 ס"היב תלהנמ ןהכ הביבא 'בג תא :המיתחה ישרומ תומש רושיאו "ןיבר"
 .תונובשח תלהנמ - הנשוש ףרזא 'בג תאו

 "ןוסניול" ןוכית סיב רובע תוחפט יחרזמ קנבב ,קנב ןובשח תחיתפ רורשיא .9
 ס"היב להנמ חאפק ימולש רמ תא :ןובשחב המיתחה ישרומ תומש רושיאו
 .תונובשח תלהנמ - יזנכשא עבשילא 'בג תאו

 קנבב להנתמה "ןוטניקי" ןג לש קנבה ןובשחב המיתחה ישרומ תומש רושיא .10
 תגיצנ - סיקמלא זריל 'בג תאו ןגה תלהנמ - בייסומ הלימדר 'בג תא ,ימואל
 .םירוה דעו

 קנבב להנתמה  "קדצ" ןג לש קנבה ןובשחב המיתחה ישרומ תומש רושיא .11
 דעו תגיצנ - ברע תימולש 'בג תאו ןגה תלהנמ - ןהד היאמ 'בג תא ,ימואל
 .םירוה

 קנבב להנתמה "בלוד" ןג לש קנבה ןובשחב המיתחה ישרומ תומש רושיא .12
   ןוטפול הקבר 'בג תאו ןגה תלהנמ - יקסנשור-רקדמ תינרק 'בג תא ,ימואל
 .ןגב תעייס

 
 



 
 

 קנבב להנתמה "תיריע" ןג לש קנבה ןובשחב המיתחה ישרומ תומש רושיא .13
 דעו תגיצנ - לאילוא תירוא 'בג תאו ןגה תלהנמ - רזוע לטימ 'בג תא ,ימואל
 .םירוה

 2385 הקלח 10444 שוגב הקלחמ קלח לש העקפה ךילה לוטיב רושיא .14
 הרשואש הקלחה 'סמב סופד תועט לשב שרדנ רושיאה ,י"מרל התבשהו
 רבדב הטלחהה רורשיא ןכו  .29/1/20 םוימ 2/2020 'סמ הצעומ לוקוטורפב
 בקעי ד"וע ד"ווח ב"צמ( 1510 הקלח 10444 שוגכ םיעודיה ןיעקרקמה תבשה
 .)תבש

 ,שדחה הייריעה ןיינב ןונכתו לוהינ - 1740 'סמ ר"בתל 4 'סמ יוניש רושיא .15
 ןומימה ,₪ 7,600,000 תפסותה ,₪ 50,800,000 ס"ע דמע םדוק םוכס
 תוולמ ₪ 4,900,000 ,םינפה דרשמ תופתתשה ₪ 2,700,000 :תפסותל
 .םיקנבמ

 תויתוריית תויתשת חותיפו ןונכת -  1780 'סמ ר"בתל 2 'סמ יוניש רושיא .16
 ,₪ 1,002,000 ךסב תפסותה ₪ 2,260,000 ס"ע דמע םדוק םוכס ,םיה ףוחב
 דרשמ תופתתשה :תפסותל ןומימה ,₪ 3,262,000 ס"ע דמוע שדחה םוכסה
 .םינפה

 דע הדלוג תניפמ ןופצ םיינפוא יליבש - 1793 'סמ ר"בתל 2 'סמ יוניש רושיא .17
 ךסב תפסותה ,₪ 2,934,211 ס"ע דמע םדוק םוכס  ,עוציב - ןיגב רשג

 ןומימה ,₪ 4,006,580 ס"ע דמוע שדחה םוכסה ,₪ 1,072,369
 תושרה תונרקמ ₪ 107,237 ,הרובחתה דרשמ תופתתשה ₪ 965,132:תפסותל
 .)חותיפ ןרק(

 םוכס ,יטטניס לגרודכ שרגמ תמקה - 1815 'סמ ר"בתל 3 'סמ יוניש רושיא .18
 שדחה םוכסה ,ח"ש 350,000 ךסב תפסותה ,₪ 13,286,355 ס"ע דע םדוק
 יעקרקמ תושרמ ידועיי ןרק :תפסותל ןוממה ,₪ 13,636,355 ס"ע דמוע
 .לארשי

 תושדחתה םודיקו ןונכת - שיכל םחתמ - 2016 'סמ ר"בתל 1 'סמ יוניש .19
 ךסב תפסותה ,₪ 1,278,705 ס"ע דמע םדוק םוכס ,תויושר לולסמ תינוריע

 :תפסותל ןומימה ,₪ 1,395,670 ס"ע דמוע שדחה םוכסה ,₪ 116,965
 .ןוכישהו יוניבה דרשמ תופתתשה

 3,619,698 ס"ע יקסניטוב'ז 'חר םיינפוא ליבש עוציב - 2057 'סמ ר"בת רושיא .20
 תונרקמ ₪ 361,970 ,הרובחתה דרשמ תופתתשה ח"ש 3,257,728 :ןומימה ,₪
 .)חותיפ ןרק( תושרה

 ס"ע ןופצ ריפס סחנפ תלייט םיינפוא ליבש עוציב - 2058 'סמ ר"בת רושיא .21
 ₪ 299,361 ,הרובחתה דרשמ תופתתשה ₪ 2,694,254 :ןומימה ,₪ 2,993,615

 .)חותיפ ןרק( תושרה תונרקמ
 ,₪ 400,000 ס"ע ח"לפה בוחרב םיינפוא ליבש ןונכת - 2059 'סמ רבת רושיא .22

 תושרה תונרקמ ₪ 40,000 ,הרובחתה דרשמ תופתתשה ₪ 360,000 :ןומימה
 .)חותיפ ןרק(

 
 



 
 

 תופתתשה :ןומימה ,₪ 2,300,000 ס"ע ינוגרא ביצקת  2060 'סמ ר"בת רושיא .23
 .םינפה דרשמ

 :ןומימה ₪ 400,000 ס"ע םיקחשמ ינקתמ גורדש - 2061 'סמ ר"בת רושיא .24
 .לארשי יעקרקמ תושרמ ידועיי ןרק

 ₪ 500,000 ס"ע םיישאר םיריצ גורדשו העיבצ - 2062 'סמ ר"בת רושיא .25
 .לארשי יעקרקמ תושרמ ידועיי ןרק :ןומימה

 ךשמה םורד תלייטו םיינפוא ליבש - 1850 'סמ ר"בתל 2 'סמ יוניש רושיא .26
 ךסב תפסותה ,₪  6,500,000  ס"ע דמע םדוק םוכס ,םיה ףוח תעוצר תבחרה

 :תפסותל ןומימה ,ח"ש 8,008,506 ס"ע דמוע שדחה םוכסה ,₪ 1,508,506
 תושרמ ידועיי ןרקמ ₪ 350,851 ,הרובחתה דרשמ תופתתשה ₪ 3,157,655

 .תומורתו תודסומ תופתתשה ח"ש 2,000,000 ךסב התחפהו ,לארשי יעקרקמ
 :ןומימה ,₪ 3,000,000 ס"ע ירגתא קראפ תמקה - 2063 'סמ ר"בת רושיא .27

 דרשמה תופתתשה ₪ 1,000,000  ,תומורתו תודסומ תופתתשה ₪ 2,000,000
 .לילגה הירפירפל

 ריפס סחנפ 'חרב ןוירוטברסנוק תמקה - 1626 'סמ ר"בתל 1 סמ יוניש רושיא .28
 ךסב תפסותה ,₪ 11,169,825 ס"ע דמע םדוק םוכס ,ח"ש 50,000,000 ס"ע

 ,תומורתו תודסומ תופתתשה 16,860,000 :תפסותל ןומימה ,₪ 38,830,175
 ןרקמ ₪ 3,000,000 ,)חותיפ ןרק( תושרה תונרקממ תוסנכה ₪ 2,000,000

 8,500,000 ,ןלדנ תריכממ ןרקמ ₪ 8,470,175  ,לארשי יעקרקמ תושרמ ידועיי
 .םירחא תודסומו םיקנבמ תוולמ ₪

 
 
 

********** 
 
 

 .הנשה שאר גח תארקל תיסוכ תמרה .1
 

 ינבו ריעה תצעומ ירבח תא ךרבמ ,הבישיה תא חתופ :ריעה שאר
 הנידמהו ריעה יבשות ללכ תא ,תושרה ידבוע ,םתחפשמ
 הנש הלכת ,הבוט הנשו חמש גח תכרבב םיחכונה תאו
 הגושגש ךשמה הז ללכבו היתוכרבו הנש לחת ,היתוללקו

 תארקל תיסוכ םימירמ ,םיטביהה לכמ םי תירק ריעה לש
 .השדחה הנשה

  
 
 
 
 
 



 
 להנתמה םיגומלא ס"היב לש קנבה ןובשחב המיתחה ישרומ תומש יוניש .2

 יזור 'בג ףילחת תואלמגל השרפ רשא באז ןב המיס 'בגה תא ,ימואל קנבב
 'בגו תלהנמה ביבא הרואיל 'בג :ויהי המיתחה ישרומ תומשש ךכ לקנרפ
 .                                                                           תלהנמה תינגס לקנרפ יזור

 
 

 םאתהב יכ ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 המיס 'בגה לש תואלמגל התשירפ תובקעבו קנבה ילהונל
 המיתחה ישרומ תומש תא רשאל ךרוצה רצונ באז ןיב
 .קנבה ןובשחב םיינכדעה

  

 ביבא הרואיל 'בגו לקנרפ יזור 'בג תא רשאל עיצמ ינא 
 .ס"היב לש קנבה ןובשחב המיתח תושרומכ

  
 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 להנתמה םירימא ס"היב לש קנבה ןובשחב המיתחה ישרומ תומש יוניש .3

 'בג ףילחת ס"היבב דובעל המייס רשא יאלוזא לאינד 'בג תא ,ימואל קנבב
 תיב תלהנמ ובנ לטנוש 'בג ויהי המיתחה ישרומ תומשש ךכ ,יקרבא ןריש
 .                                                                  הריכזמ - יקרבא ןריש 'בגו רפסה

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

 שרדינ ס"היבב א"כב םייונישה תובקעבו קנבה ילהונל
 .םיינכדעה המיתחה ישרומל ריעה תצעומ רושיא

  

 יקרבא ןריש 'בג תאו ובנ לטנוש 'בג תא רשאל עיצמ 
 .ס"היב לש קנבה ןובשחב המיתח תושרומכ

  
 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 קנבב להנתמה "רפונ" ןג לש קנבה ןובשחב המיתחה ישרומ תומש  יוניש .4

 ישרומ תומשש ךכ ,ףסוי סדה 'בג ףילחת ןמרוק ןדרי 'בג תא ,ימואל
 .                  תעייסה םולשבא תנסא 'בגו תננגה ףסוי סדה 'בג ויהי המיתחה

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

 שרדינ רפונ ןגב א"כב םייונישה תובקעבו קנבה ילהונל
 .םיינכדעה המיתחה ישרומל ריעה תצעומ רושיא

  

 םולשבא תנסא 'בג תאו ףסוי סדה 'בג תא רשאל עיצמ 
 .רפונ ןג לש קנבה ןובשחב המיתח תושרומכ

  
 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה

 
 



 
 

 :ימואל קנבב להנתמה "ןוטפנ" ןג לש קנבה ןובשחב המיתח ישרומ רושיא .5
 .                             ןגב תעייס יתא וניז תאו ןגה תלהנמ ןהד בל הריש 'בג תא

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

 שרדינ ןוטפנ ןגב א"כב םייונישה תובקעבו קנבה ילהונל
 .םיינכדעה המיתחה ישרומל ריעה תצעומ רושיא

  
  יתא וניז 'בגה תאו ןהד בל הריש 'בג תא רשאל עיצמ 

 .ןוטפנ ןגלש קנבה ןובשחב המיתח תושרומכ
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 

 קנבב להנתמה "םתור" ןג לש קנבה ןובשחב המיתחה ישרומ תומש יוניש .6
 ישרומ תומשש ךכ ,ןודרוג ילטנ 'בג ףילחת ןהכ תירוא 'בג תא ,ימואל
 דעו תגיצנ ןודרוג ילטנ 'בגו ןגה תלהנמ טלבנירג הנירק 'בג ויהי המיתחה
 .                                                                                                              םירוה

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

 שרדינ ,םתור ןגב א"כב םייונישה תובקעבו קנבה ילהונל
 .םיינכדעה המיתחה ישרומל ריעה תצעומ רושיא

  
 ןודרוג ילטנ 'בג תאו טלבנירג הנירק 'בג תא רשאל עיצמ 

 .םתור ןג לש קנבה ןובשחב המיתח תושרומכ
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

  
 

 לש תפטושה תולהנתהה רובע דוגיא קנבב קנב ןובשח תחיתפ רורשיא .7
 .                                                                                                          הייריעה

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

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
 
 
 
 
 
 



 ףיקמ ןוכית ס"יב רובע תוחפט יחרזמ קנבב  ,קנב ןובשח תחיתפ רורשיא .8
 תלהנמ ןהכ הביבא 'בג תא :המיתחה ישרומ תומש רושיאו "ןיבר" ש"ע
 .                                          תונובשח תלהנמ - הנשוש ףרזא 'בג תאו ס"היב

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

 שרדינ ס"היבב א"כב םייונישה תובקעבו קנבה ילהונל
 .םיינכדעה המיתחה ישרומל ריעה תצעומ רושיא

  
  הנשוש ףרזא 'בג תאו ןהכ הביבא 'בג תא רשאל עיצמ 

 .ס"היב לש קנבה ןובשחב המיתח תושרומכ
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 

 "ןוסניול" ןוכית סיב רובע תוחפט יחרזמ קנבב ,קנב ןובשח תחיתפ רורשיא .9
 ס"היב להנמ חאפק ימולש רמ תא :ןובשחב המיתחה ישרומ תומש רושיאו
 .                                                 תונובשח תלהנמ - יזנכשא עבשילא 'בג תאו

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

 ןובשחה תחיתפל ריעה תצעומ רושיא שרדינ  קנבה ילהונל
 .המיתחה ישרומ תומש רושיאו

  
 יזנכשא עבשילא 'בג תאו חאפק ימולש רמ תא רשאל עיצמ 

 .ס"היב לש קנבה ןובשחב המיתחה ישרומכ
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 להנתמה "ןוטניקי" ןג לש קנבה ןובשחב המיתחה ישרומ תומש רושיא  .10

 - סיקמלא זריל 'בג תאו ןגה תלהנמ - בייסומ הלימדר 'בג תא ,ימואל קנבב
 .                                                                                            םירוה דעו תגיצנ

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

 רושיא שרדינ א"כב םייונישה תובקעבו קנבה ילהונל
 .םיינכדעה המיתחה ישרומל ריעה תצעומ

  
  סיקמלא זריל 'בג תאו בייסומ הלימדר 'בג תא רשאל עיצמ 

 .ןוטניקי ןג לש קנבה ןובשחב המיתח תושרומכ
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
 
 
 

 



 קנבב להנתמה  "קדצ" ןג לש קנבה ןובשחב המיתחה ישרומ תומש רושיא  .11
 דעו תגיצנ - ברע תימולש 'בג תאו ןגה תלהנמ - ןהד היאמ 'בג תא ,ימואל
 .                                                                                                             םירוה

 
 

 םאתהב יכ ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 שרדינ "קדצ" ןגב א"כב םייונישה תובקעבו קנבה ילהונל
 .םיינכדעה המיתחה ישרומל ריעה תצעומ רושיא

  
 ברע תימולש 'בג תאו ןהד היאמ 'בג תא רשאל עיצמ 

 .קדצ ןג לש קנבה ןובשחב המיתח תושרומכ
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 קנבב להנתמה "בלוד" ןג לש קנבה ןובשחב המיתחה ישרומ תומש רושיא  .12

   ןוטפול הקבר 'בג תאו ןגה תלהנמ - יקסנשור-רקדמ תינרק 'בג תא ,ימואל
 .                                                                                                        ןגב תעייס

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

 שרדינ  ,"בלוד" ןגב א"כב םייונישה תובקעבו קנבה ילהונל
 .םיינכדעה המיתחה ישרומל ריעה תצעומ רושיא

  
 הקבר 'בג תאו יקסנשור רקדמ תינרק 'בג תא רשאל עיצמ 

 ."בלוד" ןג לש קנבה ןובשחב המיתח תושרומכ ןוטפול
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 קנבב להנתמה "תיריע" ןג לש קנבה ןובשחב המיתחה ישרומ תומש רושיא  .13

 דעו תגיצנ - לאילוא תירוא 'בג תאו ןגה תלהנמ - רזוע לטימ 'בג תא ,ימואל
 .                                                                                                             םירוה

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

  ,"תיריע" ןגב א"כב םייונישה תובקעבו קנבה ילהונל
 .םיינכדעה המיתחה ישרומל ריעה תצעומ רושיא שרדינ

  
 לאילוא תירוא 'בג תאו רזוע לטימ 'בג תא רשאל עיצמ 

 ."תיריע" ןג לש קנבה ןובשחב המיתח תושרומכ
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
 
 
 
 

 



 2385 הקלח 10444 שוגב הקלחמ קלח לש העקפה ךילה לוטיב רושיא  .14
 הרשואש הקלחה 'סמב סופד תועט לשב שרדנ רושיאה ,י"מרל התבשהו
 רבדב הטלחהה רורשיא ןכו  .29/1/20 םוימ 2/2020 'סמ הצעומ לוקוטורפב
 ד"וע ד"ווח ב"צמ( 1510 הקלח 10444 שוגכ םיעודיה ןיעקרקמה תבשה
 .                                                                                                     )תבש בקעי

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

 .תבש בקעי ד"ועל רובידה
  

 הינחה לש חטשה ןכו הייריעה םחתמ לש חטשב רבודמ :תבש ד"וע
 רבודמה רוזאה תפמ תא םיחכונה ינפב גיצמ ,רוחאמ
 םוימ הצעומה תבישיב רשוא םנמא ףיעסהש םלוכל ריכזמו

 ןאכמו הקלחה רפסמב סופד תועט הלפנ םלוא ,29/1/20
 הצעומב רזוח רושיאל איבהל ךרוצה

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

 םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
 

 
 ,שדחה הייריעה ןיינב ןונכתו לוהינ - 1740 'סמ ר"בתל 4 'סמ יוניש רושיא  .15

 ןומימה ,₪ 7,600,000 תפסותה ,₪ 50,800,000 ס"ע דמע םדוק םוכס
 תוולמ ₪ 4,900,000 ,םינפה דרשמ תופתתשה ₪ 2,700,000 :תפסותל
 .                                                                                                           םיקנבמ

 
 

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

 הייריעה ןיינב ןונכתו לוהינ אשונל ר"בת חתפנ השעמל :ןורש ח"ור
 טלחוה ,הארמהה תינכותמ קלחכ ךא ,רשואו ףאו שדחה
 ונאש ךכ ,רחסמ תמוק הייהת הנבמב הנושארה המוקהש
 .דחא הנבמכ הייריעה ןיינבו רחסמה תמוק תא דחאנ

  
 תא ריכשנ ונא ,הארמהה תינכות תרגסמבש איה הרטמה :ריעה שאר

 תוסנכהמ תואוולהה תא ריזחהל לכונ ךכו עקרקה תמוק
  .תוריכשה ימד

  
 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 
 
 
 
 

 



 תויתוריית תויתשת חותיפו ןונכת -  1780 'סמ ר"בתל 2 'סמ יוניש רושיא  .16
 ,₪ 1,002,000 ךסב תפסותה ₪ 2,260,000 ס"ע דמע םדוק םוכס ,םיה ףוחב
 דרשמ תופתתשה :תפסותל ןומימה ,₪ 3,262,000 ס"ע דמוע שדחה םוכסה
 .                                                                                                             םינפה

 
  ונרשיא יכ ןיצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר

 ורובע לבקתה השעמל  רשא  גניפמקה  תמקה טקיורפ תא
 דרשמו ר"בתל הלדגה םג שי תעכ ,םינפה דרשממ קנעמ
 .הלדגהל םתוא ףרצל ושקיב םינפה

  
 ?גניפמקה תא הנובש וז איה תושרה םאה :סלפ רמ
  

 תא ושעי םילכירדאהש מ"ע תאזו תויתשתה תא קר :ריעה שאר
 .וננוצר תועיבשלו ןוכנ ןונכתה
 .ל"נה ר"בתה תא רשאל עיצמ ינא

  
 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 הדלוג תניפמ ןופצ םיינפוא יליבש - 1793 'סמ ר"בתל 2 'סמ יוניש רושיא  .17

 ךסב תפסותה ,₪ 2,934,211 ס"ע דמע םדוק םוכס  ,עוציב - ןיגב רשג דע
 ןומימה ,₪ 4,006,580 ס"ע דמוע שדחה םוכסה ,₪ 1,072,369

 תונרקמ ₪ 107,237 ,הרובחתה דרשמ תופתתשה ₪ 965,132:תפסותל
                                                                                          .                                                                                      )חותיפ ןרק( תושרה

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

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 ,יטטניס לגרודכ שרגמ תמקה - 1815 'סמ ר"בתל 3 'סמ יוניש רושיא  .18

 םוכסה ,ח"ש 350,000 ךסב תפסותה ,₪ 13,286,355 ס"ע דע םדוק םוכס
 תושרמ ידועיי ןרק :תפסותל ןוממה ,₪ 13,636,355 ס"ע דמוע שדחה
                                                                                                              .                                                                                               לארשי יעקרקמ

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

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 
 

 



 תושדחתה םודיקו ןונכת - שיכל םחתמ - 2016 'סמ ר"בתל 1 'סמ יוניש  .19
 ךסב תפסותה ,₪ 1,278,705 ס"ע דמע םדוק םוכס ,תויושר לולסמ תינוריע

 :תפסותל ןומימה ,₪ 1,395,670 ס"ע דמוע שדחה םוכסה ,₪ 116,965
 .                                                                  ןוכישהו יוניבה דרשמ תופתתשה

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

 תינכות תושעל שיש וענכוש םה ןוכישה דרשמ םע ונמייקש
 דע םי ילג תנוכש לש ךשמה היהי הזו תינוריע תושדחתה
 יוניפ בורקה דיתעב תושעל לכונ םג ךכו הישעתה רוזא
 .יוניב
 .ל"נה ר"בתה תא רשאל עיצמ ינא

  
 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 ס"ע יקסניטוב'ז 'חר םיינפוא ליבש עוציב - 2057 'סמ ר"בת רושיא  .20

 ,הרובחתה דרשמ תופתתשה ח"ש 3,257,728 :ןומימה ,₪ 3,619,698
 .)חותיפ ןרק( תושרה תונרקמ ₪ 361,970

 
 םג ללוכ הזש ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר

 .תוכרדמה שודיח
  
 .ל"נה ר"בתה תא רשאל עיצמ 
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 

 ס"ע ןופצ ריפס סחנפ תלייט םיינפוא ליבש עוציב - 2058 'סמ ר"בת רושיא  .21
 299,361 ,הרובחתה דרשמ תופתתשה ₪ 2,694,254 :ןומימה ,₪ 2,993,615

 .                                                                      )חותיפ ןרק( תושרה תונרקמ ₪
 

 ונלביק יכ ןייצמ ,םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 .ורשאל עיצמו הרובחתה דרשממ תואשרה

  
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
 
 
 
 
 
 

 



 400,000 ס"ע ח"לפה בוחרב םיינפוא ליבש ןונכת - 2059 'סמ רבת רושיא  .22
 תונרקמ ₪ 40,000 ,הרובחתה דרשמ תופתתשה ₪ 360,000 :ןומימה ,₪
 .                                                                                        )חותיפ ןרק( תושרה

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

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 

 :ןומימה ,₪ 2,300,000 ס"ע ינוגרא ביצקת - 2060 'סמ ר"בת רושיא  .23
 .                                                                                םינפה דרשמ תופתתשה

 
 

 תרגסמב יכ ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 עצבי רשא ינוגרא ץעוי רובע םולשת ללכנ הארמהה תינכות
 זרכמב ונאצי ,הייריעה יפגאו תוקלחמ לכב לועיי תוטיש
 .תועצה תלבק לש ךילהב ונאו

  
 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 

 :ןומימה ₪ 400,000 ס"ע םיקחשמ ינקתמ גורדש - 2061 'סמ ר"בת רושיא  .24
 .                                                               לארשי יעקרקמ תושרמ ידועיי ןרק

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

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 ₪ 500,000 ס"ע םיישאר םיריצ גורדשו העיבצ - 2062 'סמ ר"בת רושיא  .25

 .                                                 לארשי יעקרקמ תושרמ ידועיי ןרק :ןומימה
 

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

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
 
 

 ךשמה םורד תלייטו םיינפוא ליבש - 1850 'סמ ר"בתל 2 'סמ יוניש רושיא  .26
 תפסותה ,₪  6,500,000  ס"ע דמע םדוק םוכס ,םיה ףוח תעוצר תבחרה
 ןומימה ,ח"ש 8,008,506 ס"ע דמוע שדחה םוכסה ,₪ 1,508,506 ךסב



 ןרקמ ₪ 350,851 ,הרובחתה דרשמ תופתתשה ₪ 3,157,655 :תפסותל
 תופתתשה ח"ש 2,000,000 ךסב התחפהו ,לארשי יעקרקמ תושרמ ידועיי

 .                                                                                            תומורתו תודסומ
 

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

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 :ןומימה ,₪ 3,000,000 ס"ע ירגתא קראפ תמקה - 2063 'סמ ר"בת רושיא  .27

 תופתתשה ₪ 1,000,000  ,תומורתו תודסומ תופתתשה ₪ 2,000,000
 .                                                                               לילגה הירפירפל דרשמה

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

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
 

 סחנפ 'חרב ןוירוטברסנוק תמקה - 1626 'סמ ר"בתל 1 סמ יוניש רושיא  .28
 תפסותה ,₪ 11,169,825 ס"ע דמע םדוק םוכס ,ח"ש 50,000,000 ס"ע ריפס
 תודסומ תופתתשה 16,860,000 :תפסותל ןומימה ,₪ 38,830,175 ךסב
 3,000,000 ,)חותיפ ןרק( תושרה תונרקממ תוסנכה ₪ 2,000,000 ,תומורתו

 ,ןלדנ תריכממ ןרקמ ₪ 8,470,175  ,לארשי יעקרקמ תושרמ ידועיי ןרקמ ₪
 .                                              םירחא תודסומו םיקנבמ תוולמ ₪ 8,500,000

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

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
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