
 

 

 1202/1  'סמ הצעומ  לוקוטורפ
 א"כ ,יעיבר םויב המייקתה רשא ,1/2021  'סמ ,ןיינמה ןמ ריעה תצעומ תבישימ
    .הייריעה ןיינבב ,תובישיה רדחב ,18:00 העשב  ,3/2/2021 - א"פשת  טבשב

 ריעה שאר - רוצ ןבא דוד רמ :םיחכונ

 ריעה שאר מ"מ -  רב לאריש ד"וע  

 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 - שודק ימולש רמ  

 ריעה תצעומ רבח -  לט ימולש רמ  

 

 ריעה תצעומ רבח -  ןהכ ילא רמ  :םוזב ולע
 ריעה תצעומ רבח - וסיס ןולא ד"וע       
 ריעה תצעומ תרבח - הנלי ןאירפסג 'בג  
 ריעה תצעומ תרבח - םחנמ הרוא 'בג  

 ריעה תצעומ רבח - ןבואר הששמ רמ

 ריעה תצעומ רבח - יקרבא ןימינב רמ  :ורדענ
   

 הייריעה ל"כנמ -  רקנש ביני רמ :ופתתשה
 הייריעה רבזג -   ןורש ירוא רמ  
 ריעה סדנהמ -  בונרב לבוי רמ  
 םיסכנ/תיטפשמ הקלחמ - תבש בקעי ד"וע  
 תושרה רבוד מ"מ - ןריבא תירוא 'בג  

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

 



 
 :םויה רדס

 
 תומש תקנעה אשונב ,15/12/2020 םוימ םיסקטו תומש תדעוו לוקוטורפ רושיא .1

 .ריעב םישדחה תובוחרל
 ,2020-2023 םינשל סיפה לעפמ לש הדימה תומא יפל שמוחה תינכות ןוכדע .2

 תוינכות ח"שלמ 4 ,הדימ תומאמ סיפה לעפמ תופתתשה ח"שלמ 28 :ןמקלדכ
 .רעונו ןוכיסב םידלי ,החוור ימוחתב הלעפה

 השרומ תומשש ךכ  ,תירונ ןג לש קנבה ןובשחב המיתח השרומ תומש יוניש רושיא .3
 - ילאומש היאמ 'בגו ןגה תלהנמ - סילא תרשוא ןשוש 'בג :ויהי םיינכדעה המיתחה
 .ןגב םא תעייס

 קנבב להנתמה ןוסניול ס"היב לש קנבה ןובשחב המיתח השרומ תומש רושיא .4
 תלהנמ ,יזנכשא עבשילא 'בג ,ס"היב להנמ ,חאפק ימולש רמ :תוחפט יחרזמ
 .םירוהה תגיצנ ,יואלטז  סנרולפ ןרק 'בגו תונובשח

 'חרב םוי ןועמ תמקה - 1496 'סמ ר"בתל )ןומימ תורוקמ יוניש( 5 'סמ יוניש רושיא .5
 ךסב תפסותה ,₪ 3,330,400 ס"ע דמע םדוקה םוכסה ,םי ינויבסב םיזראה

 ,₪ 866,385 ךסב התחפה ת"מתה דרשמ תופתתשה תפסותל ןומימה ,₪ 1,224,770
 - ,)לארשי הקירפא( תומורתו תודסומ תופתתשה ח"ש 508,000 לש ךסמ תבכרומה

  .חותיפ ילטיה ,תושרה תונרקמ ₪ 358,385
 תנוכמו םיבכר תפלחה -  1698 'סמ ר"בתל )ןומימה תורוקמב( 1 'סמ יוניש רושיא .6

  ילטיה ןרקמ ₪ 4,408 ךסב תפסותה ,₪ 200,000 ס"ע דמע םדוק םוכס ,העיבצ
 ס"ע דמוע שדחה םוכסה ,םינפה דרשממ  ,₪ 4,408 ךסב התחפההו החבשה

 .ח"ש 200,000
 ס"היבב םינבמ שודיח - 1721 'סמ ר"בתל )ןומימ תורוקמ יוניש( 1 'סמ יוניש רושיא .7

 ןרקמ  ,₪ 2,718 ךסב תפסותה ,₪ 160,650 ס"ע דמע םדוק םוכס , ןוסניול ןוכית
 .ךוניחה דרשממ  ₪ 2,718 ךסב התחפהו ,החבשה ילטיה

 זכרמב םינבמ שודיח - 1794 'סמ ר"בתל )ןומימ תורוקמ יוניש( 1 יוניש רושיא .8
 ,₪ 11,232 ךסב תפסותה ,₪ 100,000 ס"ע דמע םדוק םוכס ,ה"ליה - רעונל הלכשה
 .ךוניחה דרשממ  ,₪ 11,232 ךסב התחפההו ,החבשה ילטיה ןרקמ

 הדימל יבחרמ בוציע - 1833 'סמ ר"בתל )ןומימ תורוקמ יוניש( 1 יוניש רושיא .9
 ןרקמ  ₪ 7,000 ךסב תפסותה ,₪ 80,000 ס"ע דמע םדוק םוכס ,םי ינויבס ס"היב
 .ךוניחה דרשממ ₪ 7,000 ךסב התחפההו החבשה ילטיה

 םדוק םוכס ,םי תוגספ 'כשב ןג תותיכ 2 תיינב - 1922 'סמ ר"בתל 1 יוניש רושיא .10
 ס"ע  דמוע שדחה םוכסה ,₪ 211,261 ךסב תפסותה ,₪  1,561,010 ס"ע דמע

 .ךוניחה דרשממ  תופתתשה :תפסותל ןומימה  ,₪ 1,772,271
 םדוקה םוכסה ,דבכ ילועפת בכר תשיכר - 2015 'סמ ר"בתל 1 'סמ יוניש רושיא .11

 234,550 ס"ע דמוע שדחה םוכסה ,₪ 28,150 ךסב התחפהה ,₪ 262,700 ס"ע דמע
 .שוכר תריכממ התחפהה ,₪

 

 



 

 ,₪ 102,700 ס"ע סיפ לוכשאב תרושקת תויתשת גורדש  2090 'סמ ר"בת רושיא .12
 .החבשה ילטיה ןרקמ תוסנכה :ןומימה

 המאתהו ץופיש - 1576 'סמ ר"בתל )ןומימ תורוקמב יוניש( 7 'סמ יוניש רושיא .13
 ךסב תפסותה ,ח"ש 8,090,296 ס"ע דמע םדוקה םוכסה ,דחוימ ךוניחל ס"יב

 דרשממ ₪ 93,527 ,החבשה ילטיה ןרקמ ₪ 527,047 :תפסותל ןומימה ,₪ 620,576
 םוכסה ,)ימואל חוטיב( תומורתו תודסוממ ₪ 116,214 ךסב התחפהה ,ךוניחה
 .₪ 8,594,658 ס"ע דמוע שדחה

 הדרוה ירדסה - 1876 'סמ ר"בתל )ןומימ תורוקמב יוניש( 2 'סמ יוניש רושיא  .14
 תפסותה ₪ 1,254,474 ס"ע דמע םדוקה םוכס ,רפס יתב רפסמל יזכרמ האלעהו
 דרשממ ₪ 22,976 ךסב התחפההו )חותיפ ןרק( תושרה תונרקמ ,₪ 10,926 ךסב
  .₪ 1,242,425 ס"ע דמוע שדחה םוכסה ,הרובחתה

 חותיפו לוהינ - 1742 'סמ ר"בתל )ןומימ תורוקמב יוניש( 6 'סמ יוניש רושיא .15
 התחפה ,₪ 6,000,000 ס"ע דמע םדוק םוכס ,םי ינויבסו שיכל תנוכשל תויתשת
 ךסב תפסותו )לארשי יעקרקמ תושר( תומורתו תודסוממ ₪ 4,000,000 ךסב

 .לארשי יעקרקמ תושרמ ידועיי ןרקל ₪ 4,000,000
 תפומ ןודעומ ץופיש - 1790 'סמ ר"בתל )ןומימ תורוקמ יוניש(  1 'סמ יוניש רושיא .16

 הדובעה דרשממ ₪ 8,198 ךסב התחפה  ,₪ 30,631 ס"ע דמע םדוק םוכס ,תשרומב
 .החבשה לטיה ןרקמ ₪ 8,198 ךסב תפסותו  החוורהו

 םי ילג תנוכש חותיפ - 1845 'סמ ר"בתל )ןומימ תורוקמ יוניש( 6  'סמ יוניש רושיא .17
 תודסוממ ₪ 3,000,000 ךסב התחפה ,₪ 22,642,452 ס"ע דמע םדוק םוכס
 תושרמ ידועיי ןרקל ₪ 3,000,000 ךסב תפסותו )לארשי יעקרקמ תושר(  תומורתו

 .לארשי יעקרקמ
 תלייטו םיינפוא ליבש - 1850 'סמ ר"בתל )ןומימ תורוקמ יוניש( 3 'סמ יוניש רושיא .18

 ₪ 1,500,000 ךסב התחפה ,₪ 8,008,506 ס"ע םיה ףוח תעוצר תבחרה ךשמה-םורד
 ידועיי ןרקל ₪ 1,500,000 ךסב תפסותו )לארשי יעקרקמ תושר( תומורתו תודסוממ
  .לארשי יעקרקמ תושרמ

 תופתתשה :ןומימה ,₪ 120,000 ס"ע םיפ"צש חותיפ - 2102 'סמ ר"בת רושיא .19
 .םיסכנ לוהינ .י.נ.ע.א -מ ולבקתהש פ"צש ילטיה -םילעב

 ךרדכ ךרע רחוב רעונ - 1889 'סמ ר"בתל  )ןומימה תורוקמב יוניש( 'סמ יוניש רושיא .20
 ילטיה ןרקמ ₪ 4,350 ךסב תפסותה ,₪ 19,800 ס"ע דמע םדוקה םוכסה ,ט"עשת
 19,800 ס"ע דמוע שדחה םוכסה ,ךוניחה דרשממ ₪ 4,350 ךסב התחפהו ,החבשה
₪.  

 הוונ םחתמל תויתשת תנכהו ןונכת לוהינ - 1743 'סמ ר"בתל 2 'סמ יוניש רושיא .21
 םוכסה ,₪ 4,000,000 ךסב תפסותה ,₪ 1,200,000 ס"ע דמע םדוקה םוכסה ,ףוח
 תופתתשה ח"ש 2,014,705 :תפסותל ןומימה ,₪ 5,200,000 ס"ע דמוע שדחה
 תושרמ ידועיי ןרקמ ₪ 1,985,295  ,)לארשי יעקרקמ תושרמ( ,תומורתו תודסומ
 .לארשי יעקרקמ

 



 ןג ךרואל םיינפוא ליבש עוציב - 1880 'סמ ר"בתל )הלדגה( 1 'סמ יוניש רושיא .22
 םוכסה ,₪ 2,000,000 ךסב תפסותה ₪ 2,232,024 ס"ע דמע םדוקה םוכסה ,דלוס
 ,תומורתו תודסומ תופתתשה :תפסותל ןומימה ,₪ 4,232,024 ס"ע דמוע שדחה
 .לארשי יעקרקמ תושרמ

 ס"ע 'ג הנוכשו ש"גא תונוכשב תויזכרמ תובחר חותיפ - 2103 'סמ ר"בת רושיא .23
 .)חותיפ ןרק( תושרה תונרקמ תוסנכה :ןומימה ,ח"ש 1,000000

 ס"ע קוחרמ דומילל םידימלתל הצק יעצמא תשיכר - 2104 'סמ ר"בת רושיא .24
 ןרקמ תוסנכה ₪ 8,880 ,סיפה לעפמ תופתתשה ₪ 50,320 :ןומימה ₪ 59,200

 .החבשה ילטיה

 :ןלהלש הלבט יפל םירבת תמישר רושיא   .25

 

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

 
 תובוחרל תומש תקנעה אשונב םיסקטו תומש תדעוו לוקוטורפ רושיא .1

 .                                                                                                 ריעב םישדחה

 ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ ,הצעומה תבישי תא חתופ :ריעה שאר
 השמ רמ ,הדעווה ר"ויל רובידה תושר תא ריבעמו םיחכונה
  .ןמשיפ

  
 הבישיל םיסקטהו תומשה תדעו הסנכתה 15/2/2020 םויב :ןמשיפ רמ

 הדעווה ירבח ,םישדחה תובוחרל תומש תקנעה אשונב
 ןיכה ריעה סדנהמ ,תומשה תריחבל רשאב בחרנ ןויד ומייק
 בוחר לכ לש םוקימה תא תוארל ןתינ היפ לע רשא הציקס
 קינעהל טלחוה ריעה שאר תצלמהבו םעפה ,בוחרו
 המוחתב תחא לכ ומרתש םישנ לש ןמש לע תומש תובוחרל
 .הנידמה ןעמל הלש ךרדבו

 תפקשמה תגצמל םיחכונה בל תמושת תא הנפמ ןמשיפ רמ
 .ןתינש םשו םש לכל רבסה ןתונו םמוקימו תובוחרה תא

  
 ינא ,הכורבה ותדובע לע ןמשיפ רמל תודוהל שקבמ ינא ריעה שאר

 לש יפוסה רושיאל דע הבר הדובע דוע ול שיש ןימאמ
 .קוחה י"פע תובוחרה
 

   .םכינפל חנומה הדעווה לוקוטורפ תא רשאל עיצמ ינא
 
 

 

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 

 

 



 ,2020-2023 םינשל סיפה לעפמ לש הדימה תומא יפל שמוחה תינכות ןוכדע .2
 ח"שלמ 4 ,הדימ תומאמ סיפה לעפמ תופתתשה ח"שלמ 28 :ןמקלדכ
 .                                      רעונו ןוכיסב םידלי ,החוור ימוחתב הלעפה תוינכות

 

 לעפמ יכ ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 ונחנא ,הנשל תחא תושרו תושר לכל ביצקת ןתונ סיפה
 םימוכסה םע שמתשהל אל םינש רפסמ ךשמב ונטלחה
 דע ונלביקש םימוכס םתוא תא ונרגא השעמלו ונלביקש
 תא םילצנמ ונא םויהו ח"שלמ 28 לש םוכסל ונעגהש
 ,םידימלתל םיידומילה םינכתה שומימל ולאה םימוכסה
 טמ-חש גוח רובע הנשל 450 ונח רשיא סיפה לעפמ ,אמגודל
 ,ןוכיסב רעונל ,םישישקל ומכ תונוש תוינכותל ראשהו
  .דועו היחש ידומילל

  
  ?הטילקל ביצקת לבקל םג לוכי ינא םאה :בולימא רמ
  

 ,םכינפב תעכ יתנייצש המ י"פע העצוב הקולחה השעמל :ריעה שאר
 לכהו הטילקה לש םיכרצה לש תינכות ןיכהל רשפא דימת
 .ןיינע לש ופוגל קדבי

  
 תומא יפל שמוחה תינכות ןוכדע תא רשאל עיצמ ינא 

 .סיפה לעפמ לש הדימה
  

  םינשל סיפה לעפמ יביצקת תמדקה תא םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
 םוכסב ב"צמה ,3/2/20  םוימ הלבטל םאתהב  2020 - 2023

  .ח"שלמ 28 לש ללוכ
 

 תומשש ךכ  ,תירונ ןג לש קנבה ןובשחב המיתח השרומ תומש יוניש רושיא .3
 'בגו ןגה תלהנמ - סילא תרשוא ןשוש 'בג :ויהי םיינכדעה המיתחה השרומ
 .                                                                      ןגב םא תעייס - ילאומש היאמ

 

 י"פע יכ ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
  ,המיתח ישרומ תומשב יוניש שיש תמיא לכ ,םיקנבה ילהונ
 רושיא תלבקב םתוא בייחמ אשונה ,קנבה תונובשחב
  .יונישל הצעומ

  
 .םיינכדעה המיתחה ישרומ תומש תא רשאל עיצמ ינא 
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 

 

 



 להנתמה ןוסניול ס"היב לש קנבה ןובשחב המיתח השרומ תומש רושיא .4
 ,יזנכשא עבשילא 'בג ,ס"היב להנמ ,חאפק ימולש רמ :תוחפט יחרזמ קנבב
 .                           םירוהה תגיצנ ,יואלטז  סנרולפ ןרק 'בגו תונובשח תלהנמ

 

 י"פע יכ ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
  ,המיתח ישרומ תומשב יוניש שיש תמיא לכ ,םיקנבה ילהונ
 רושיא תלבקב םתוא בייחמ אשונה ,קנבה תונובשחב
  .יונישל הצעומ

  
 .םיינכדעה המיתחה ישרומ תומש תא רשאל עיצמ ינא 
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 

 ןועמ תמקה - 1496 'סמ ר"בתל )ןומימ תורוקמ יוניש( 5 'סמ יוניש רושיא .5
 ,₪ 3,330,400 ס"ע דמע םדוקה םוכסה ,םי ינויבסב םיזראה 'חרב םוי

 ת"מתה דרשמ תופתתשה תפסותל ןומימה ,₪ 1,224,770 ךסב תפסותה
 תופתתשה ח"ש 508,000 לש ךסמ תבכרומה ,₪ 866,385 ךסב התחפה
 ילטיה ,תושרה תונרקמ ₪ 358,385 - ,)לארשי הקירפא( תומורתו תודסומ
  .                                                                                                              חותיפ

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

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 

 םיבכר תפלחה -  1698 'סמ ר"בתל )ןומימה תורוקמב( 1 'סמ יוניש רושיא .6
 ₪ 4,408 ךסב תפסותה ,₪ 200,000 ס"ע דמע םדוק םוכס ,העיבצ תנוכמו

 םוכסה ,םינפה דרשממ  ,₪ 4,408 ךסב התחפההו החבשה  ילטיה ןרקמ
 .                                                                          ₪ 200,000 ס"ע דמוע שדחה

 

 השעמל יכ ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 םוכסש ךכ ,ר"בתל דבלב ןומימה תורוקמ יונישב רבודמ
 .הנתשמ ןומימה קרו ראשנ ר"בתה

  
  .ל"נה ר"בתה תא רשאל עיצמ 
  
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
 

 



 םינבמ שודיח - 1721 'סמ ר"בתל )ןומימ תורוקמ יוניש( 1 'סמ יוניש רושיא .7
 ךסב תפסותה ,₪ 160,650 ס"ע דמע םדוק םוכס , ןוסניול ןוכית ס"היבב

 .   ךוניחה דרשממ  ₪ 2,718 ךסב התחפהו ,החבשה ילטיה ןרקמ  ,₪ 2,718

 השעמל יכ ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 םוכסש ךכ ,ר"בתל דבלב ןומימה תורוקמ יונישב רבודמ
 .הנתשמ ןומימה קרו ראשנ ר"בתה

  
  .ל"נה ר"בתה תא רשאל עיצמ 
  
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 

 םינבמ שודיח - 1794 'סמ ר"בתל )ןומימ תורוקמ יוניש( 1 יוניש רושיא .8
 תפסותה ,₪ 100,000 ס"ע דמע םדוק םוכס ,ה"ליה - רעונל הלכשה זכרמב
 דרשממ  ,₪ 11,232 ךסב התחפההו ,החבשה ילטיה ןרקמ ,₪ 11,232 ךסב
 .                                                                                                            ךוניחה

 השעמל יכ ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 םוכסש ךכ ,ר"בתל דבלב ןומימה תורוקמ יונישב רבודמ
 .הנתשמ ןומימה קרו ראשנ ר"בתה

  
  .ל"נה ר"בתה תא רשאל עיצמ 
  
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 

 יבחרמ בוציע - 1833 'סמ ר"בתל )ןומימ תורוקמ יוניש( 1 יוניש רושיא .9
 ךסב תפסותה ,₪ 80,000 ס"ע דמע םדוק םוכס ,םי ינויבס ס"היב הדימל

 .    ךוניחה דרשממ ₪ 7,000 ךסב התחפההו החבשה ילטיה ןרקמ  ₪ 7,000
 

 השעמל יכ ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 םוכסש ךכ ,ר"בתל דבלב ןומימה תורוקמ יונישב רבודמ
 .הנתשמ ןומימה קרו ראשנ ר"בתה

  
  .ל"נה ר"בתה תא רשאל עיצמ 
  
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 

 



 םוכס ,םי תוגספ 'כשב ןג תותיכ 2 תיינב - 1922 'סמ ר"בתל 1 יוניש רושיא .10
 שדחה םוכסה ,₪ 211,261 ךסב תפסותה ,₪  1,561,010 ס"ע דמע םדוק
 .    ךוניחה דרשממ  תופתתשה :תפסותל ןומימה  ,₪ 1,772,271 ס"ע  דמוע

 

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

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 

 םוכסה ,דבכ ילועפת בכר תשיכר - 2015 'סמ ר"בתל 1 'סמ יוניש רושיא .11
 דמוע שדחה םוכסה ,₪ 28,150 ךסב התחפהה ,₪ 262,700 ס"ע דמע םדוקה
 .                                                    שוכר תריכממ התחפהה ,₪ 234,550 ס"ע

 

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

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
 

 ס"ע סיפ לוכשאב תרושקת תויתשת גורדש  2090 'סמ ר"בת רושיא .12
 .                                     החבשה ילטיה ןרקמ תוסנכה :ןומימה ,₪ 102,700

 

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

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 

 ץופיש - 1576 'סמ ר"בתל )ןומימ תורוקמב יוניש( 7 'סמ יוניש רושיא .13
 ,ח"ש 8,090,296 ס"ע דמע םדוקה םוכסה ,דחוימ ךוניחל ס"יב המאתהו

 ילטיה ןרקמ ₪ 527,047 :תפסותל ןומימה ,₪ 620,576 ךסב תפסותה
 תודסוממ ₪ 14116,2 ךסב התחפהה ,ךוניחה דרשממ ₪ 93,527 ,החבשה
 .                  ₪ 8,594,658 ס"ע דמוע שדחה םוכסה ,)ימואל חוטיב( תומורתו

 

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

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
 



 

 ירדסה - 1876 'סמ ר"בתל )ןומימ תורוקמב יוניש( 2 'סמ יוניש רושיא .14
 1,254,474 ס"ע דמע םדוקה םוכס ,רפס יתב רפסמל יזכרמ האלעהו הדרוה
 ךסב התחפההו )חותיפ ןרק( תושרה תונרקמ ,₪ 10,926 ךסב תפסותה ₪

  .          ₪ 1,242,425 ס"ע דמוע שדחה םוכסה ,הרובחתה דרשממ ₪ 22,976

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

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 

 לוהינ - 1742 'סמ ר"בתל )ןומימ תורוקמב יוניש( 6 'סמ יוניש רושיא .15
 6,000,000 ס"ע דמע םדוק םוכס ,םי ינויבסו שיכל תנוכשל תויתשת חותיפו

 )לארשי יעקרקמ תושר( תומורתו תודסוממ ₪ 4,000,000 ךסב התחפה ,₪
 .                 לארשי יעקרקמ תושרמ ידועיי ןרקל ₪ 4,000,000 ךסב תפסותו

 השעמל יכ ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 םוכסש ךכ ,ר"בתל דבלב ןומימה תורוקמ יונישב רבודמ
 .הנתשמ ןומימה קרו ראשנ ר"בתה

  
  .ל"נה ר"בתה תא רשאל עיצמ 
  
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 

 ץופיש - 1790 'סמ ר"בתל )ןומימ תורוקמ יוניש(  1 'סמ יוניש רושיא .16
 ךסב התחפה  ,₪ 30,631 ס"ע דמע םדוק םוכס ,תשרומב תפומ ןודעומ

 לטיה ןרקמ ₪ 8,198 ךסב תפסותו  החוורהו הדובעה דרשממ ₪ 8,198
 .                                                                                                           החבשה

 

 השעמל יכ ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 םוכסש ךכ ,ר"בתל דבלב ןומימה תורוקמ יונישב רבודמ
 .הנתשמ ןומימה קרו ראשנ ר"בתה

  
  .ל"נה ר"בתה תא רשאל עיצמ 
  
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
 

 



 חותיפ - 1845 'סמ ר"בתל )ןומימ תורוקמ יוניש( 6  'סמ יוניש רושיא .17
 3,000,000 ךסב התחפה ,₪ 22,642,452 ס"ע דמע םדוק םוכס םי ילג תנוכש
 ₪ 3,000,000 ךסב תפסותו )לארשי יעקרקמ תושר(  תומורתו תודסוממ ₪
 .                                                              לארשי יעקרקמ תושרמ ידועיי ןרקל

 
 :ריעה שאר

 
 השעמל יכ ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ
 םוכסש ךכ ,ר"בתל דבלב ןומימה תורוקמ יונישב רבודמ
 .הנתשמ ןומימה קרו ראשנ ר"בתה

  
  .ל"נה ר"בתה תא רשאל עיצמ 
  
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 

 ליבש - 1850 'סמ ר"בתל )ןומימ תורוקמ יוניש( 3 'סמ יוניש רושיא .18
 ,₪ 8,008,506 ס"ע םיה ףוח תעוצר תבחרה ךשמה-םורד תלייטו םיינפוא
 )לארשי יעקרקמ תושר( תומורתו תודסוממ ₪ 1,500,000 ךסב התחפה
  .                  לארשי יעקרקמ תושרמ ידועיי ןרקל ₪ 1,500,000 ךסב תפסותו

 
 :ריעה שאר

 
 השעמל יכ ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ
 םוכסש ךכ ,ר"בתל דבלב ןומימה תורוקמ יונישב רבודמ
 .הנתשמ ןומימה קרו ראשנ ר"בתה

  
  .ל"נה ר"בתה תא רשאל עיצמ 
  
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 

 :ןומימה ,₪ 120,000 ס"ע םיפ"צש חותיפ - 2102 'סמ ר"בת רושיא .19
 .         םיסכנ לוהינ .י.נ.ע.א -מ ולבקתהש פ"צש ילטיה -םילעב תופתתשה

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

 םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 

 

 



 רחוב רעונ - 1889 'סמ ר"בתל  )ןומימה תורוקמב יוניש( 'סמ יוניש רושיא .20
 ךסב תפסותה ,₪ 19,800 ס"ע דמע םדוקה םוכסה ,ט"עשת ךרדכ ךרע

 ,ךוניחה דרשממ ₪ 4,350 ךסב התחפהו ,החבשה ילטיה ןרקמ ₪ 4,350
  .                                                               ₪ 19,800 ס"ע דמוע שדחה םוכסה

 

 השעמל יכ ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 םוכסש ךכ ,ר"בתל דבלב ןומימה תורוקמ יונישב רבודמ
 .הנתשמ ןומימה קרו ראשנ ר"בתה

  
  .ל"נה ר"בתה תא רשאל עיצמ 
  
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 

 םחתמל תויתשת תנכהו ןונכת לוהינ - 1743 'סמ ר"בתל 2 'סמ יוניש רושיא .21
 4,000,000 ךסב תפסותה ,₪ 1,200,000 ס"ע דמע םדוקה םוכסה ,ףוח הוונ

 2,014,705 :תפסותל ןומימה ,₪ 5,200,000 ס"ע דמוע שדחה םוכסה ,₪
 ₪ 1,985,295  ,)לארשי יעקרקמ תושרמ( ,תומורתו תודסומ תופתתשה ח"ש
 .                                                            לארשי יעקרקמ תושרמ ידועיי ןרקמ

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

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 

 םיינפוא ליבש עוציב - 1880 'סמ ר"בתל )הלדגה( 1 'סמ יוניש רושיא .22
 ךסב תפסותה ₪ 2,232,024 ס"ע דמע םדוקה םוכסה ,דלוס ןג ךרואל

 :תפסותל ןומימה ,₪ 4,232,024 ס"ע דמוע שדחה םוכסה ,₪ 2,000,000
 .                                  לארשי יעקרקמ תושרמ ,תומורתו תודסומ תופתתשה

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

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  
  

 

 

 

 



 'ג הנוכשו ש"גא תונוכשב תויזכרמ תובחר חותיפ - 2103 'סמ ר"בת רושיא .23
 .          )חותיפ ןרק( תושרה תונרקמ תוסנכה :ןומימה ,ח"ש 1,000000 ס"ע

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

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 

 קוחרמ דומילל םידימלתל הצק יעצמא תשיכר - 2104 'סמ ר"בת רושיא .24
 ₪ 8,880 ,סיפה לעפמ תופתתשה ₪ 50,320 :ןומימה ₪ 59,200 ס"ע
 .                                                                        החבשה ילטיה ןרקמ תוסנכה

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

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 

 :םיטקיורפה םויס תובקעב 2020 תנשב ורגסנש םיר"בת תמישר רושיא  .25

 
 סמ
 םינפה דרשמ רושיא ר"בתה םש ר"בת

 

 28.10.2013 ריעה יבחרב םיפ"צש םוקיש 1541

 09.01.2014 תלייטו ח"מלפ 'דש םיינפוא .ש 'כת 1555

 29.10.2014 קילאיב 'חרב זוקינ וק תמלשה 1577

 23.10.2014 ןובל תניפ הדלוג 'חר תבחרה 'כת 1600

 23.10.2014 'א בלש – לטפסוי 'חר תרדסה 'כת 1601

 19.02.2015 'א בלש – לטפסוי בוחר תרדסה 1623

 10.03.2015 תינוריע תלוספ לש רוקמב תדרפה 1624

 24.10.2016 יניס ס"יב תביבסב תוחיטב ירדסה 1638

 03.11.2015 תימי ס"יב םידימלת תדרוהו תאלעה 1641

 03.11.2015 זוקינ לבומל ןוילע חוקיפ תודובע 1642



 סמ
 םינפה דרשמ רושיא ר"בתה םש ר"בת

 

 15.12.2015 'א בלש – ךוניח ינבמל תושיגנ רקס 1648

 15.12.2015 םי ינויבס ס"יב השיג יכרד תשגנה 1651

 15.12.2015 החפשמה תואירבל הנחת תמקה 1652

 15.12.2015 זוקינ תכרעמב ףטוש לופיטו םוקיש 1654

 22.05.2017 ריעה תובוחרל דל תרואת 1726

 22.05.2017 תימי ס"היב – ןוחטיב יביכרמ 1731

 22.05.2017 ןמדור ב"טח – ןוחטיב יביכרמ 1732

 17.08.2017 למשח ףונמ לועפת תיאשמ תשיכר 1736

 30.07.2017 םוריחל בא קית תביתכ 1753

 28.08.2017 תימי ףוח האייחהו הנושאר הרזע דויצ 1756

 יבחרב םיקחשמ ינג תוחיטבו ץופיש 1783
 21.01.2018 ריעה

 24.12.2017 םיסלפמב תפומ ןודעומל ץופישו השגנה 1791

 26.06.2018 רשא ןג חותיפ 1800

 26.06.2018 תויממוק ןג חותיפ 1801

 21.02.2018 2017 קפוא ןתפמ םיצופישב הכימת 1812

 12.04.2018 םימולע טרופס םלואו הנבמ ץופיש 1820

 26.08.2018 םירצוי תוברת תוינכותב הכימת 1844

 17.02.2019 םיגומלא ס"יב םיתוריש ירדח ץופיש 1864

 22.01.2019 הרבגה דויצ 1894

 22.01.2019 םיפוח טוליש 1895

 םידימלת תבלשמה ה"מצע תינכת 1898
 10.02.2019 יפויתא אצוממ

 13.03.2019 2019 םיכרדב תוחיטב 1902



 סמ
 םינפה דרשמ רושיא ר"בתה םש ר"בת

 

 יתב 2019 תוחיטבו ןוחטיב יביכרמ 1907
 03.06.2019 םי ינויבסו ןמדור :רפס

 ס"היבב 2019 תוחיטבו ןוחטיב יביכרמ 1909
 03.06.2019 ןיבר

 הקמעהו חותיפל תוינכות תלעפה 1913
 08.07.2019 רעונו םיזכרמ לש הלעפהל

 04.12.2019 רזש ןמלז 'חרב ןוינח תמקה 1916

 רדח ינקתמ תנקתה – םירוא ס"היב 1920
 םישיגנ

03.10.2019 

 13.01.2019 רבצנ ןוערג יוסיכ 1937

 16.04.2020 םיטנדוטסל תוגלמ 2021

 23.04.2020 רבצנ ןוערג יוסיכ 2022

 06.05.2020 הנורוק םוריחל םישישק לסל ביצקת תבחרה 2023

 הקוצמב הייסולכואל ינויח ירמוח עויס 2024
 הנורוק רבשמ בקע

04.05.2020 

 04.05.2020 תולבגומ םע םישנאל יאנפ דויצ 2026

 25.05.2020 תימי רפס תיב ץופיש 2030

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

 .ורגסנש םיר"בתב
  
 .2020 תנשל ורגסנש ל"נה םיר"בתה תמישר תא רשאל עיצמ 
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 .הבישיה תא לעונו םלוכל הדומ :ריעה שאר
 
 
 

_________________       _______________ 
 רוצ  ןבא  דוד              ןוטיב  הנינפ    
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