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 ריעה שאר - רוצ ןבא דוד רמ :םיחכונ

 ריעה שאר מ"מ -  רב לאריש ד"וע  

 )םוזב( ריעה תצעומ רבח -  ןהכ ילא רמ

 ריעה שאר ןגס - בולימא םדא רמ  

 )םוזב( 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 תרבח - םחנמ הרוא 'בג  

 )םוזב( ריעה תצעומ רבח - ןבואר הששמ רמ  

 ריעה תצעומ רבח - שודק ימולש רמ  

 ריעה תצעומ רבח -  לט ימולש רמ  

 ריעה תצעומ רבח - יקרבא ןימינב רמ  :רדענ

 
 הייריעה ל"כנמ -  רקנש ביני רמ :ופתתשה
 הייריעה רבזג -   ןורש ירוא רמ  
 ריעה סדנהמ -  בונרב לבוי רמ  
 יטפשמ ץעוי - שרוק לקד ד"וע  
 תושרה תרבוד - ןריבא תירוא 'בג  
 תושרה יסכנ/תיטפשמ הקלחמ - תבש בקעי ד"וע  
 תינוריע תושדחתהו היגטרטסא להנמ -  גלפ ינד רמ  

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



 
 

 
 :םויה רדס

 
 

 היינחה תפיכא תקספה אשונב שודק ימולש רמ ,ריעה תצעומ רבח לש רדסל העצה .1
 .ב"צמ ,םיגומלא ףוח ןוינחב תוחוד ןתמו

 .ב"צמ 2020 4 ןועבר ,2020 תנשל ינועברה ח"ודה תגצה .2
 הנינפ 'בג לש היונימ - 21/12/2020 םוימ 11 'סמ הצעומה לוקוטורפב 15 ףיעס ןוקית .3

 .ל"כנמ רכשמ 40% הרכש הבוג ,ןומא תרשמב ריעה שארל תישיא תרזועכ ןוטיב
 הרואת תויתשת ןכו םיינפוא יבכורו לגר יכלוהל ךרד תיוותה עצבל הייריעה תנווכב .4

 וז ךרד ,)ב"צמ( הינבהו ןונכתה קוחל 'ד 261 ףיעס יפל לכה ,וז ךרדל תוולנ םימו
 ךרדה יאוות ,תוטרופמ תוארוה תללוכה תימוקמ ראתמ תינכותל םאתהב תישענ

 ךומסב תלייטה תליחתל ריעה ןופצב םיינפוא ליבשו לגר יכלוה תלייט לש רוביח וניה
 .הלותבה ףיצרל

 ₪ 19,950,000 ס"ע דמע םדוקה םוכסה -  1941 'סמ ר"בתל 1 'סמ יוניש רושיא .5
 תוולמ :ןומימה ,₪ 22,650,00 ס"ע דמוע שדחה םוכסה  ,₪ 2,700,000 ךסב תפסותה
 .םירחא תודסומו םיקנבמ

 דרשמ תופתתשה  :ןומימה ,ח"ש 80,000 ס"ע לוימ תשיכר - 2105 'סמ ר"בת רושיא .6
 .םינפה

 דרשמ תופתתשה :ןומימה ,₪ 30,000 ס"ע םי ףוח טוליש - 2106 'סמ ר"בת רושיא .7
 .םינפה

 תופתתשה :ןומימה ,₪ 29,151 ס"ע הלצהו תוחיטב ירזיבא - 2107 'סמ ר"בת רושיא .8
 .םינפה דרשמ

 ס"ע תויורכמתהב לופיטל ידועיי ילופיט זכרמ תמקה - 2108 'סמ ר"בת רושיא .9
 130,000  ,יתליהק םודיקו קוזיחל דרשמה תופתתשה ₪ 70,000 :ןומימה ,₪ 200,000

 .החבשה ילטיה ןרקמ תוסנכה ₪
 היגרנאה רקסל םאתהב יאטלווטופ תיטגרנא תולעייתה -  2109  'סמ ר"בת רושיא .10

 .החבשה ילטיה ןרקמ תוסנכה :ןומימה ,ח"ש 1,000,000 ס"ע
 הגונ ןג תשגנה - 1678 'סמ ר"בתל )ןומימה תורוקמב יוניש( 1 'סמ יוניש רושיא .11

 ₪ 30,000 ךסב התחפה ,₪ 30,000 ס"ע דמע םדוק םוכס ,העימש ייוקילל
 ,החבשה ילטיה ןרקמ תוסנכה -  ₪ 26,414 ךסב תפסותו ךוניחה דרשמ תופתתשהמ
 .ח"ש 26,416 ס"ע דמוע שדחה םוכסה

 תשגנה ןיבר ס"יב - 1634 'סמ ר"בתל )ןומימה תורוקמב יוניש( 1 'סמ יוניש רושיא .12
 ₪ 90,000 ךסב התחפה ,₪ 90,000 ס"ע דמע םדוק םוכס  ,העימש ייוקלל תותיכ
 ,החבשה ילטיה ןרקמ תוסנכה ₪ 62,422 ךסב תפסותו ךוניחה דרשמ תופתתשהמ
  .ח"ש 62,422 ס"ע דמוע שדחה םוכסה

 

 



 

 

 םוכסה ,תינוריע תושדחתה ,ל"הצ םחתמ - 1904 'סמ ר"בתל 3 'סמ יוניש רושיא .13
 ס"ע דמוע שדחה םוכסה ,₪ 2,925 ךסב תפסותה ,₪ 2,688,585 ס"ע דמע םדוקה

  .ןוכישהו יוניבה דרשמ :ןומימה .₪ 2,691,510
 םדוקה םוכסה 2020 - 'א קלח םיכרדב תוחיטב - 2042 ר"בתל 1 'סמ יוניש רושיא  .14

 .₪ 40,000 ס"ע דמוע שדחה םוכסה ₪ 15,000 ךסב תפסותה ,₪ 25,000 ס"ע דמע
 ילטיה ןרקמ ₪ 3,000 ,הרובחתה דרשמ תופתתשה ₪ 12,000 :תפסותל ןומימה
  .החבשה

 םישנ הווקמ תיינב - תינופלט רשוא  1477 'סמ ר"בתל )הלדגה( 3 'סמ יוניש רורשיא  .15
 ,₪ 140,000 ךסב תפסותה ,₪ 2,015,000 ס"ע דמע םדוקה םוכסה ,םי ינויבס 'כשב
 ילטיה ןרקמ תוסנכה :תפסותל ןומימה ,₪ 2,155,000 ס"ע דמוע שדחה םוכסה
  .החבשה

 הייריעה ןיינב תמקהו ןונכת לוהינ - 1740 'סמ ר"בתל )הלדגה( 4 'סמ יוניש רושיא .16
 ךסב תפסותה ,₪ 50,800,000 ס"ע דמע םדוק םוכס ,רחסמ תמוק ללוכ שדחה

 תופתתשה :תפסותל ןומימה ,₪ 53,500,000 ס"ע דמוע שדחה םוכסה ₪ 2,700,000
 לוהינ" מ ר"בתה םש יוניש רושיא ןכו ,הארמהה תינכות תרגסמב םינפה דרשמ
 ללוכ שדחה הייריעה ןיינב תמקהו ןונכת לוהינ" ל "שדחה הייריעה ןיינב ןונכתו

 ."רחסמ תמוק
 תויתשת תנכהו ןונכת לוהינ - )תינופלט רשוא( 1743 'סמ ר"בתל 2 'סמ יוניש רורשיא .17

 4,000,000 ךסב תפסותה ,₪ 1,200,000 ס"ע דמע םדוקה םוכסה ,ףוח הוונ םחתמל
 תושרמ ידועיי ןרקמ :תפסותל ןומימה ,5,200,000 ס"ע דמוע שדחה םוכסה ,₪
 .לארשי יעקרקמ

 תויתשת חותיפו לוהינ - )תינופלט רשוא( 1742 'סמ ר"בתל הלדגה 7 סמ יוניש רורשיא .18
 ךסב תפסותה ,₪ 6,000,000 ס"ע דמע םדוקה םוכסה ,םי םינויבסו שיכל תונוכשל

 ןרקמ :תפסותל ןומימה ,₪ 10,000,000 ס"ע דמוע שדחה םוכסה ,₪ 4,000,000
 .לארשי יעקרקמ תושרמ ידועיי

 ס"ע דמע םדוקה םוכסה ,םי ילג תנוכש חותיפ - 1845 'סמ ר"בתל 7 'סמ יוניש רושיא .19
 ₪ 22,816,279 ס"ע דמוע שדחה םוכסה ,₪ 173,827 ךסב תפסותה ,₪ 22,642,452

 .תורוקמ תרבחמ לובקת :תפסותל ןומימה
 םי ילג תנוכשב טרופס םלואו תותיכ 18 רפס תיב תמקה -  2110 'סמ ר"בת רושיא .20

  ,טרופסהו תוברתה דרשמ תופתתשה ₪ 3,647,680 :ןומימה ,₪ 10,000,000 ס"ע
 תוסנכה ₪ 3,852,320 ,לארשי יעקרקמ תושרמ ידועיי ןרקמ תוסנכה ₪ 2,500,000

 .החבשה ילטיה ןרקמ
 ןרקמ תוסנכה :ןומימה ,₪ 700,000 ס"ע ריעה יבחרב ןונכת - 2111 'סמ ר"בת רושיא .21

  .החבשה ילטיה

 

 

 



 

 ס"ע רוביצו ךוניח ינבמב םינוקיתו תוחיטב תוקידב - 2112 'סמ ר"בת רושיא .22
 .החבשה ילטיה ןרקמ תוסנכה :ןומימה ,₪ 1,000,000

 ,₪ 1,500,000 ס"ע םי ביתנ טקיורפל חותיפ תודובע - 2113 'סמ ר"בת רושיא .23
 .חותיפ ןרקמ תוסנכה :ןומימה

 113,000 ס"ע םיטנדוטסל םידומיל תוגלמ )תינופלט רשוא( - 2114 'סמ ר"בת רורשיא .24
 .סיפה לעפמ תופתתשה :ןומימה ,₪

 תוסנכה :ןומימה ,₪ 2,700,000 ס"ע תוברת לכיה ןונכת - 2115 'סמ ר"בת רושיא .25
 .החבשה ילטיה ורקמ

 ןועמ שומישל הנבמ תאצקה רבדב ,21/4/21 םוימ תואצקה תדעו לוקוטורפ רושיא .26
  ."ןיסח" תתומעל ךתיב הנב תנוכשב 32 הקלח 12579 שוגב םוי

 ,הסיוס קחצי ונבל  ,ל"ז הסיוס דוד רממ ,ןבל באמ חתפמ ימד תויוכז תרבעה רושיא .27
 .םי תירק ,23 ןמציו בוחרב סכנב 026664334  ז"ת

 אל לוקוטורפה ,טרפה תענצ תאפמ  םידובא תובוח תקיחמל הדעווה תבישימ לוקוטורפ רושיא .28
 .הייריעה ל"כנמ תכשלב ,וב ןייעל םיניינועמה תושרל דמעויו הנמזהל ףרוצמ

 ,21/4/21 םוימ הלבט יפל 2020-2023 :םינשל סיפה לעפמ יביצקת תמדקה רושיא .29
 .'א חפסנכ ב"צמה ₪ 10,693,000 לש ללוכ םוכסב

 זכרמהו ,הקיטלתאה ןוידטצאב לגרודכה שרגמ גורדשו ץופישל ריעה תצעומ רושיא .30
 תוברתה דרשמ לש 2021 ףטוש יתורחתה הכימתה ןחבמ תרגסמב ימי טרופסל
 .טרופסהו

 .יוניב יוניפל םיזרכומ םימחתמב החבשה לטיהמ רוטפ לע הצלמה ןתמל ךילה רושיא .31
 .הינב יוביע ימחתמב החבשה לטיה תוינידמ תעיבק .32
 יוניפל תינטרפ תינכותל החבשה לטיהמ אלמ וא יקלח רוטפ ןתמל תינורקע הצלמה .33

 .שגא םחתמ יוניב
 יוניפל תינטרפ תינכותל החבשה לטיהמ אלמ וא יקלח רוטפ ןתמל תינורקע הצלמה .34

 .לטפסוי םחתמ יוניב
 יוניפל תינטרפ תינכותל החבשה לטיהמ אלמ וא יקלח רוטפ ןתמל תינורקע הצלמה .35

 .ל"הצ םחתמ יוניב
 יוניפל תינטרפ תינכותל החבשה לטיהמ אלמ וא יקלח רוטפ ןתמל תינורקע הצלמה .36

 .םורד שיכל םחתמ יוניב
 יוניפל תינטרפ תינכותל החבשה לטיהמ אלמ וא יקלח רוטפ ןתמל תינורקע הצלמה .37

 .עבק אבצ ןוכיש םחתמ יוניב
 יוניפל תינטרפ תינכותל החבשה לטיהמ אלמ וא יקלח רוטפ ןתמל תינורקע הצלמה .38

 .אריפש םחתמ יוניב

 

 

 



 

 :ב"צמ ,םיטקיורפה םויס בקע 2020 תנשל ורגסנש םיר"בת תמישר רושיא .39

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

 שקבמ ,םיחכונה תא ךרבמ ,ריעה תצעומ תבישי תא חתופ :ריעה שאר
 ויה אלש םירבת ינשל ןוכדע ףיסוהל םיחכונה רושיא תא
 :םויה רדס לע

 ריק תמקה 2038 'סמ ר"בתל םש יוניש רושיא .1
 ל"אפרל ינופצ

 דבכ בכרל ןוינח 2046 'סמ ר"בתל םש יוניש רושיא .2
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 ירבחל םילימ רפסמ רמול רובידה תושר תא שקבמ :בולימא רמ
 .הצעומה
 'סמ ינפלמ הרטשמב הריקח ידגנ החתפנ םכלוכל עודיכ
 ןמז ןומה הכשמנ הריקחה לכ ,בזוכ חווידל דשח ןיגב םינש
 םרגו יתחפשמ ינב רובעו ירובע לק היה אל הזה אשונה לכו
 םע ןיינע םוש יל היה אל םלועמ יכ שפנ תמגוע ונל
 רחאלו תעכ ,ונילע דיבכה דואמ הזה אשונה לכו הרטשמה
 ינא ,םולכ אלב המייתסה הריקחהו ידגנ םולכ אצמנ אלש
 היהו יתוא דדועו יב ךמתש ימ לכל תודוהל ןוכנל אצומ
 יב ןתנ ןושארה עגרה ןמ רשא ריעה שארל דחוימבו ידיצל
 .יתוא קזיחו אלמ ןומא

  
 תוריקחה רחאלו ןיעל תיארנ ךלש הרשויהש דואמ יתחמש :ריעה שאר

 ,רבד ךדגנ אצמנ אלש הפי ןיעב תאז ואר הרטשמב םג
 .תוכרב ןומה ,הלועפ ףותישב דובעל ךישמנ

  
 
 םורופה תא לצנל תשקבמה ,ןח רדמס 'בגה ,ריעה תבשות תסנכנ תובישיה רדחל ***

 לוהוכלאו םימסמ םייקנ םירוכמ םיאצמנ הב הקוצמה תא הצעומה ירבחל עימשהלו
 תיתרבח תוליעפ םייקל הצובקה לכות וב NA רדח תאצקהל השקבב ריעה שארל הנופו
 .םירוכמה לגעמל רוזחל אל הרטמב

 

 .הצעומה ירבח ינפב םירבד תאשל ןח רדמס 'בגל רשאמ :ריעה שאר
 ,םכל תוצקהל יל ןיא NA רדח םנמא ,הפפכה תא םירמ ינא
 עייסל לכויש דבוכמ םוכס תאצקה קודבא טלחהב לבא
 אלש ךיירבדמ ןיבמ ינא ,םכלש תינכותה תא שממל םכדיב
  ושפחתש עיצמ ינא ןכלו ,םי תירק ריעה יבשותב קר רבודמ
 לע הנעיש םוקמ אלא טלקמ אל ,דבוכמו םיאתמ םוקמ
 תא קודבנ ונאו הצעומה ינפב ןאכ תנייצש ךרוצה
  הלועפ ףותישבו ,תונכשה  תויושרה םע דחיב  תורשפאה
 
 
 
 



 
 ונ'ג רמ ,תושרב החוורה קית קיזחמו ריעה שאר ןגס לש
 יליג 'בגה ,םייתרבח םיתורישל ףגאה תלהנמו סלפ
 .םכדיב עייסל ןתינ דציכ ק'ציבולוס

 
 

 תפיכא תקספה אשונב שודק ימולש רמ ,ריעה תצעומ רבח לש רדסל העצה .1
 .                                            ב"צמ ,םיגומלא ףוח ןוינחב תוחוד ןתמו היינחה

 יכ וינפב ןייצמ ,םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 איבהל רחב ימולשש בוטו ןיינעלו םוקמב הניה העצהה
 רמל רובידה תושר תא ריבעמו ,ריעה תצעומל התוא
 .העצהה שיגמ ,שודק ימולש

  
 רמואו ףיסוא תאז לכבו הרורב יד ילש העצההש בשוח ינא :שודק רמ

 םירדסהה תא ונלחה םישדח היינח ירדסהל ונרבע רשאכש
 ןייטשנייא קראפל ליבקמה םיה ףוח ןוינחבו ריעה זכרמב
 ןוינחהש םיגומלא ףוחב ומכ אלש םירדסומ םינוינחה םש
 לשב תוחונ יא לע םיננולתמ םיבשותה .רכרוכו לוח ולוכ
 תיינחל יואר אל ןוינחהשו )ןמוסמ אל( ןוינחב תופיפצה
 לבקל ךירצ אוה ,והשמ רובע םלשמ בשותה רשאכ .םיבכר
 .ךכל תמלוה הרומת
 

 הארנ אלו רדסומ אלו ןמוסמ אל הז םיגומלא ףוחב ןוינחה
 .בוט

  
 ינא ,שודק ימולש לש רדסל העצהה תא לבקמ ינא :ריעה שאר

 ינפב אשונה תא איבהל רמא אוהו ש"מעויה םע יתצעייתה
 רורמתה תדעו ,הז יבגל םיקוח שי ,רורמתה תדעוו
 ,הטלחה לבקל לכונ ,ןאכ הלענ ונאש הצלמהה תובקעב
 אל םהו בשות ות שי ונלש םיבשותל ,תאז םע דחי

 הברה םגו ץוח יבשות ןומה םיפוחל םיעיגמ ,םימלשמ
 ינא .םשמ קוחר ףא אלא תונכשה תוירקהמ אל םיעיגמ
 ינאו םישנא הברהל השק הז הינח תוחוד םולשתש עדוי

 החנמ ינא ןכל ,תונולת לבקמ ינא יכ העצהה תא לבקמ
 דחא לכש הצעומה לש ןאכ ןוידל ףופכב תאזה הבישיב
 תא סנכל יטפשמה ץעויה תא החנמ ינא ,ותעד תא עיבי
 ינומיס םע רדסוי םוקמהש רחאל קרו רורמתה תדעוו

 רורמת בצוי ,ןיקת היהי לכהו םיכנל הינח תומוקמו הינח
  . יתעד תאז  ,ח"וד לבקי םלשי אלש ימ זאו

  
 רומאש הז אוה הטלחהה תא לביקש ףוג ותואש אוה ללכה :שרוק ד"וע

 .היפ לע לועפל ךירצש הרודצורפ שי ,התוא לטבל
  
  
  
  



 ,ידיימב ןוינחה תא רידסהל ךירצ ןכלו ךכ בשוח ינא םג :שודק רמ
 ןוינחה רשאכ ןחדמ םש םישל ךירצ היה אל הליחתכלמ
 .רדוסמ אל

  
 ריעה יבשות לש קר תוחודה תא לטבל ילוא :העצה יל שי :סלפ רמ

 לכ ילב לבקמו ץוח בשות אוהו סנכנש ימ לכו םי תירק
 ןוסא אל הז ,הייריעה י"ע םינתינ ה םיתורישה לכ תא רשק
 לכ וא וגנפ םישי וא סנקה תא םלשי בשות ותוא םא לודג
  אלו םי תירק יבשותל םיביוחמ ונא ,הינחה לע םלשל ךרד
 םניחב םיתורש קינעהל ךירצ ינא עודמ ,ץוח יבשותל
 ?ץוח יבשותל

  
 לבקנ אלש המל ונלש הטלחהל ץופכ ינוריעה רזעה קוח :שודק רמ

 ?רורמיתה תדעוו סוניכל דע תוחוד תתל אל הטלחה
  

 לבקל הלוכי ריעה תצעומ ,תינררב הפיכא וז ,לוכי אל ינא :ריעה שאר
 הרדסהל תכלוה תלבקתמש הטלחההו רחאמ ,הטלחה לכ
 קוחב םוקמ ףאב עבקנ אל .קוחכ לבקתהל לכוי הזש ידכ
 םוקמ ףאב בותכ אל, הינח הזש עבוקו שרגמ חקול התאש
 . טלפסא תויהל בייח אלש

  
 תילאמרונ היינח תושעלו רוזאה תא רידסהל איה הנווכה :שודק רמ

 .לוחהו רכרוכה תא ריאשהל אלו
  

 םצעב התא ?ות םישוע אל םיבשותה המל ?גאוד התא ימל :ריעה שאר
 .רכרוכ הצור התא ,תוחוד לטבל הצור אל

  
 עיגמו בשות ות לע םימלשמ םיבשותה ,םיבשותל גאוד :שודק רמ

 .םיילמינימ היינח יאנת םהל
  

 אוה ןוינחהש ךל עירפמש הז ךלש העצהה לש ןויערה :רב ד"וע
 רשוק התא לבא ,ןוידל דחא ןיינע הז טלפסאמ אלו רכרוכ
 יבשות ,תוחודה אשונ ןיבל הז ןיב רשק ןיא ןוכנ אל הז תא
 ונלש םיבשותלו רחאמ םש תוחוד םילבקמ אל םי תירק
 רחא םוקממ עיגמש ימ ,םימלשמ אל םהו בשות ות שי

 ץראב םירחא םיפוחב םגו םינובה ףוחב םג ,הינח םלשמ
 םימלשמו םינחמ םלוכו רכרוכ לש םיחטש םתוא תא שי
 תירק יבשותל אקווד ןורתי ןתונ הזה רבדה .הינחה רובע
 ,ץוח יבשותל הינחב בויחה תא לטבמ התאש עגרב ,םי

 ויהי םינוינחהו תותבשב םשל םיעיגמ םי תירק יבשות
 לטבמ התא ,םיבשות םניאש םירחא לש םיבכרב םיאלמ
  .ונלש םיבשותל ונתנש ןורתיה תא םצעב

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 ריכמ אל .ןוינחה תרדסה לע תרבדמ העצהה ,העוט תא :שודק רמ

 אל אמגוד וז םינובה .רכרוכו לוח לע ףסכ םיחקולש םיפוח
 יבשות הז לודגה בורה ,ןורתי םוש םילטבמ אל ונא ,הנוכנ

 .תועמשמ הזל ןיאש ךכ םי תירק
  

 .םי תירק ריעה יבשותל דחוימב גאוד ינא :ריעה שאר
  

 .ריעה יבשותל גאוד אל התא ךכ םא ,שודק רמל הנופ :סלפ רמ
  

 םהל גואדל שי ןכלו ריעה יבשותל םכומכ קוידב גאוד ינא :שודק רמ
 םש ליחהל ךירצ היה אל הליחתכלמ .רדסומ ןוינחל
 .ןוינחה תרדסהל דע היינח ירדסה

  
 םי תירק יבשות תבוטל שיש בוטה רבדה תא לטבמ התא :רב ד"וע

 אל םהש םי תירק יבשותל תופידע שי ,םויה םייקה בצמב
 .םלשל םירומאש ץוח יבשות תמועל הינחה רובע םימלשמ
 שיש תופידעה תא לטבת ,תוחודה תפיכא תא לטבת םא
 .םוקמב םי תירק יבשותל

  
 םיבשותהש רזוח ינא בוש ,הינחל יוארש ןוינח אל הז :שודק רמ

 .רדסומ ןוינח םהל עיגמ ןכלו בשות ות לע םימלשמ
 אל הז ךא בשותה ות ןיינעל ןוידה תא טיסהל םיסנמ םתא
 הנוחש ימל תמלוה הרומת ןתמ לע תרבדמ העצהה ,ןיינעה
 .םי תירק יבשות ללוכ ןוינחב

  
 םג ינא לבא ןוינחב םיבכר האורו תבשב לגרב ךלוה ינא :לט ימולש

 .ריעה יבשותל תופידע דעב
 

 ינא ,ריעה תצעומב תועד דוע שיש הז תא לבקנ ונחנא : ריעה שאר
 דוע שי לבא ,ןיינעב ךתיא ךלא ינאש יתעד תא יתרמא
 תא רידסהל עגרכ לוכי אל ינא ,תיביצקת היעב םג וז ,תועד
 .טלפסאה
 אל םעפ ףאש םי תירק יבשות לש תונולת ללגב םייתניבו

 תורישה לע ומלשי ץוח יבשותש ארונ אל ,הינח םיאצומ
 ונחנא םיאב םי תירק יבשותשכ .םהל םינתונ ונחנאש
 ינא ,אשונב ונקמעתה ,בשות ות תושעל ךיא םהל םיריבסמ
 ינא ,ונלש םיבשותהמ אל הז ףסכ תובגל ךישמהל הצור
 ןיא ,ותעד תא רמא דחא לכו הצעומה ירבח תא יתלאש
  ,םייתניב לבא הז תא השענ .דגנ םלוכ היצילאוקו תועיס
 .הינחל חונ רתוי היהיש ותוא ונקדיהו רכרוכה תא ונרדס

  
 .ריעה יבשות תבוטל הז .היעב הווהמ אל רכרוכה :םחנמ 'בג
  

 .ץוח יבשות תבוטל אלו םי תירק יבשות תבוטל ינא :ןמשיפ רמ
 
 
 
 

 



 
 ירדס שי לבא ,רכרוכב לפטלו רידסהל דגנתמ אל דחא ףא :רב ד"וע

 .דעב ונלוכ ,ךכל ביצקת היהי רשאכו תויופידע
  

  ,'וכו 'וכו ןומיס ןיאש רורמתה תדעווב אשונה תא ונלעה :בונרב רמ
 רשפאו ןיקת הז לבא םלשומ אל הז ןיידעו לכה ונישע
 ףסכ ונל היהי דיתעבו  בושח תוחפ אל הזו םיבכר תונחהל
 תעלו טולישה אשונ תא ונרדסה ,לכה תא רידסנש רורבו
 .ךרוצה לע הנוע הז התע

  
 – ריעה שאר
 :הטלחה

 שי לבא ,העצהה תא תאבהש ךכ לע יתכריב הלחתהמ ינא
 הרואת םע רכרוכב לפטנ ונא  ,הצעומ ירבח לש תועד דוע
 םיאב םייתניב לבא ךשמהב היהי הזו םינומיס טלפסא
 ומלשיש ארונ אלו םהלש םיבכרה תא םימשו ץוח יבשות
 .םילבקמ םהש תורישה לע
 אל םעפ ףא ינא ,םכלש ריעה שאר תא ריכהל םיכירצ םתא
 היהיש ףידעמ ינא  ,ינמז וא ירוזיבורפ ןפואב םירבד השוע
 ,ינמז והשמ אלו הינח הברה םעו ראומ ,רדוסמו קנע ןוינח
 ונא ונל רשפאתיש עגרבו רשפאש בוט יכה זא ,תושעל םא
 .םימלוה הנעמו ןורתפ ןתייש םיהדמ ןוינח השענ

  
 

 .ב"צמ 2020 4 ןועבר ,2020 תנשל ינועברה ח"ודה תגצה .2

 תושר תא ריבעמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 .ןורש ירוא ח"ורל רובידה

  
 בטיה םילהנתמ ונאש ךכ לע עיבצמש יפסכ ח"ודב רבודמ :ןורש רמ

 םאתהבו ונתאמ תויפיצל רבעמ ,ונלש תויפיצל רבעמ
 .הייריעה המותח הילע הארבהה תינכתל
 

 םויל תונוכנה תורתי ףקשמ 31/12/2020 םויל ןזאמה
 :31/12/2020 ןזאמה
 

  םיסכנה דצב
 תמועל ₪ יפלא 7,610  - ךסב םיקנבב םינמוזמ הייריעל ויה

 .₪ יפלא 7,538 ךסב לודיג הרבעש הנשב ₪ יפלא 72
 ₪ יפלא 8,370  - לש ךסב ובגנ םרטש תובצקותמ תוסנכה
 31/12/2020 םוי רחאל הייריעב ולבקתנש תוסנכה םהש
 ,)12/20( ח"ודה תפוקתל תוכייש םלוא
 ,₪ יפלא 130 – לש ךסב םיבייח
 ךסב חותיפ תודובעל ןרק יוסכל תודעוימ תועקשה

  תמועל )םיר"בתל ש"ועו תונודקיפ( ₪ יפלא 124,978
 
 
 
 
 



 72,757 ךסב לודיג הווהמה הרבעש הנשב ₪ יפלא 52,221
 .₪ יפלא
 ןוערגב הדירי( ₪ יפלא 43,423 ןזאמה םויל רבצנה ןוערגה
 )12/2019 תמועל ₪ יפלא 12,381 ךסב
 

  .₪ יפלא 206,400 ביטקא כ"הס
 

 תויובייחתהה דצב
 .31/12/2020 ל ןוכנ רתי תוכישמ הייריעל ויה אל 

 ,₪ יפלא 9,412 לש ךסב רכש תודסומו הלשממ ידרשמ
 שדוחב המלושש רבמטפס תרוכשמ תא ובורב ףקשמה
 .רבוטקוא
 .₪ יפלא 46,609 לש ךסב םיאכזו םיקפסל תויובייחתה
                                                                                                     ,₪ יפלא 3,830 -  ךסב שארמ תוסנכה
  ₪ יפלא 93,155 לש ךסב תושרה תונרק
 

 .₪ יפלא 206,400 ביסאפ כ"הס
 

 יפלא 109,670 לש ךסל םכתסה ןזאמה םויל תוולמה סמוע
₪. 
 .₪ יפלא 124,242 לש ךסל )םימו הנונרא ןיגב( םיבייחהו
 

 תואצוהו תוסנכה ח"וד -
 ךסל םכתסמש 2020 תנשל יביצקת ףדוע לע עיבצמ ח"ודה
 8,050 ךסב ינוערג אוה ביצקתה רשאכ( ₪ יפלא 11 לש
 2019 תנשב ₪ יפלא 19,691 ךסב ןוערג תמועל )₪ יפלא
 .2018 תנשב ₪ יפלא 48,122 ךסב ןוערגו
 

 יכ השגדה ךות 92% לע דמוע 2020 תנשל היבגה רועיש
 .הנורוק תנשב רבודמ

  
 

 .תובישיה רדח תא תבזוע הנינפ ןוטיב 'בג  ***

 לש היונימ - 21/12/2020 םוימ 11 'סמ הצעומה לוקוטורפב 15 ףיעס ןוקית .3
 40% הרכש הבוג ,ןומא תרשמב ריעה שארל תישיא תרזועכ ןוטיב הנינפ 'בג

 .                                                                                                   ל"כנמ רכשמ

 הבישיב יכ ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 םלואו ל"כנמ רכשמ 35% ןוטיב 'בגל ורשוא תמדוקה
 ןאכמו הרכשב יוניש םוש לח אל יכ הלוע אשונה תקידבמ
 רכשמ 40% לע הרכש זוחא תא דימעהל שקבתמה ןוקיתה
 . ל"כנמ

  

 םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 

 

 



 .תובישיה רדחל תרזוח הנינפ ןוטיב 'בג ***

 תויתשת ןכו םיינפוא יבכורו לגר יכלוהל ךרד תיוותה עצבל הייריעה תנווכב .4
 הינבהו ןונכתה קוחל 'ד 261 ףיעס יפל לכה ,וז ךרדל תוולנ םימו הרואת
 תוארוה תללוכה תימוקמ ראתמ תינכותל םאתהב תישענ וז ךרד ,)ב"צמ(

 ןופצב םיינפוא ליבשו לגר יכלוה תלייט לש רוביח וניה ךרדה יאוות ,תוטרופמ
 .                                             הלותבה ףיצרל ךומסב תלייטה תליחתל ריעה

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

 ידכ תאזו ריעה ךרואל תלייטה לע םידבוע השעמל ונא :בונרב רמ
 .הלותבה ףוחל דע 70 פ"צשב תלייטה תא רבחל

  
 הטלחהל םיוסמ חסונ ךירצ םאה לבוי תא לואשל ךירצ 
  

 םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
 

 19,950,000 ס"ע דמע םדוקה םוכסה -  1941 'סמ ר"בתל 1 'סמ יוניש רושיא .5
 ,₪ 22,650,00 ס"ע דמוע שדחה םוכסה  ,₪ 2,700,000 ךסב תפסותה ₪
 .                                                      םירחא תודסומו םיקנבמ תוולמ :ןומימה

 רבודמ יכ ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 דרשמ רושיאב הפוקה תא דגאל השעמל אב רשא ר"בתב
 תרגסמב םישרופה םידבועה תבוטל תאזו ןבומכ םינפה
 .תולעייתהה תינכות

  
 .ל"נה ר"בתב יונישה תא רשאל עיצמ ינא 
  
  

 םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 

 תופתתשה  :ןומימה ,ח"ש 80,000 ס"ע לוימ תשיכר - 2105 'סמ ר"בת רושיא .6
 .                                                                                                  םינפה דרשמ

 רבודמ יכ ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 ףוחב ןויקינה תודובע תא עצבל לכונש מ"ע ץוחנ רזע ילכב
 .רידס ןפואב םיה

  
 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 

 

 



 תופתתשה :ןומימה ,₪ 30,000 ס"ע םי ףוח טוליש - 2106 'סמ ר"בת רושיא .7
 .                                                                                                  םינפה דרשמ

 רבודמ יכ ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 .ורשאל עיצמו ,םינפה דרשמ לש אלמ ןומימב

  
  

 םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 

 :ןומימה ,₪ 29,151 ס"ע הלצהו תוחיטב ירזיבא - 2107 'סמ ר"בת רושיא .8
 .                                                                                 םינפה דרשמ תופתתשה

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

 םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
 

 תויורכמתהב לופיטל ידועיי ילופיט זכרמ תמקה - 2108 'סמ ר"בת רושיא .9
 םודיקו קוזיחל דרשמה תופתתשה ₪ 70,000 :ןומימה ,₪ 200,000 ס"ע
 .                                     החבשה ילטיה ןרקמ תוסנכה ₪ 130,000  ,יתליהק

 

 קלח יכ ןייצמ ,םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 .ורשאל עיצמו טוליחה ןרקמ ןומימהמ

  
  
  

 םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 רקסל םאתהב יאטלווטופ תיטגרנא תולעייתה -  2109  'סמ ר"בת רושיא .10
 .     החבשה ילטיה ןרקמ תוסנכה :ןומימה ,ח"ש 1,000,000 ס"ע היגרנאה

 

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

 ותוא איצוהלו היגרנא רקס עוציבל דעוימש ףסכ םצעב הז :ןורש ח"ור
 דוע הזו 10% כ ךרעב לש הסנכה לע רבודמ ,לעופה לא
 לע אל הז ,בושח רתויו הייריעה תפוקל הסנכהל רוקמ
 .םיבשותה ןובשח

  
 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 

 ןג תשגנה - 1678 'סמ ר"בתל )ןומימה תורוקמב יוניש( 1 'סמ יוניש רושיא .11
 30,000 ךסב התחפה ,₪ 30,000 ס"ע דמע םדוק םוכס ,העימש ייוקילל הגונ

 ילטיה ןרקמ תוסנכה -  ₪ 26,414 ךסב תפסותו ךוניחה דרשמ תופתתשהמ ₪
 .                                               ₪ 26,416 ס"ע דמוע שדחה םוכסה ,החבשה

 

 ר"בתה יכ ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 ןומימה תורוקמב יוניש לע קר רבודמ םלואו רשוא השעמל
 .,ףיעסב ןיוצמכ

  
 .ל"נה יונישה תא רשאל עיצמ ינא 
  

 םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ןיבר ס"יב - 1634 'סמ ר"בתל )ןומימה תורוקמב יוניש( 1 'סמ יוניש רושיא .12
 ךסב התחפה ,₪ 90,000 ס"ע דמע םדוק םוכס  ,העימש ייוקלל תותיכ תשגנה



 ןרקמ תוסנכה ₪ 62,422 ךסב תפסותו ךוניחה דרשמ תופתתשהמ ₪ 90,000
  .                           ₪ 62,422 ס"ע דמוע שדחה םוכסה ,החבשה ילטיה

 

 םג יכ ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 יוניש רושיאב קר ךרוצ שי ,ןלהלש ומדוק ומכ הז ףיעסב
 .ורשאל שקבמו ןומימה תורוקמב

 
 

 

 םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 

 ,תינוריע תושדחתה ,ל"הצ םחתמ - 1904 'סמ ר"בתל 3 'סמ יוניש רושיא .13
 שדחה םוכסה ,₪ 2,925 ךסב תפסותה ,₪ 2,688,585 ס"ע דמע םדוקה םוכסה
  .ןוכישהו יוניבה דרשמ :ןומימה .₪ 2,691,510 ס"ע דמוע

 

 רבודמ יכ ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 .ל"הצ 'חרב יוניב יוניפ תבוטל המלש ע"בת ןונכתב

  
 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 

 םוכסה 2020 - 'א קלח םיכרדב תוחיטב - 2042 ר"בתל 1 'סמ יוניש רושיא .14
 דמוע שדחה םוכסה ₪ 15,000 ךסב תפסותה ,₪ 25,000 ס"ע דמע םדוקה
 ,הרובחתה דרשמ תופתתשה ₪ 12,000 :תפסותל ןומימה .₪ 40,000 ס"ע

  .                                                                      החבשה ילטיה ןרקמ ₪ 3,000
 

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

 םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 

 

 

 

 



 תיינב - תינופלט רשוא  1477 'סמ ר"בתל )הלדגה( 3 'סמ יוניש רורשיא .15
 ,₪ 2,015,000 ס"ע דמע םדוקה םוכסה ,םי ינויבס 'כשב םישנ הווקמ
 ןומימה ,₪ 2,155,000 ס"ע דמוע שדחה םוכסה ,₪ 140,000 ךסב תפסותה
  .                                                         החבשה ילטיה ןרקמ תוסנכה :תפסותל

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

 םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 

 ןיינב תמקהו ןונכת לוהינ - 1740 'סמ ר"בתל )הלדגה( 4 'סמ יוניש רושיא .16
 ,₪ 50,800,000 ס"ע דמע םדוק םוכס ,רחסמ תמוק ללוכ שדחה הייריעה
 ןומימה ,₪ 53,500,000 ס"ע דמוע שדחה םוכסה ₪ 2,700,000 ךסב תפסותה
 רושיא ןכו ,הארמהה תינכות תרגסמב םינפה דרשמ תופתתשה :תפסותל

 ןונכת לוהינ" ל "שדחה הייריעה ןיינב ןונכתו לוהינ" מ ר"בתה םש יוניש
 .                              "רחסמ תמוק ללוכ שדחה הייריעה ןיינב תמקהו

 

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

 םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 

 תנכהו ןונכת לוהינ - )תינופלט רשוא( 1743 'סמ ר"בתל 2 'סמ יוניש רורשיא .17
 תפסותה ,₪ 1,200,000 ס"ע דמע םדוקה םוכסה ,ףוח הוונ םחתמל תויתשת
 :תפסותל ןומימה ,5,200,000 ס"ע דמוע שדחה םוכסה ,₪ 4,000,000 ךסב
 .                                                            לארשי יעקרקמ תושרמ ידועיי ןרקמ

 

 תמושת בסמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 עיצמ ,ףוח הוונב השדחה הנוכשב אוה רבודמה יכ םביל
 .ורשאל

  
  

 םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 

 

 



 לוהינ - )תינופלט רשוא( 1742 'סמ ר"בתל הלדגה 7 סמ יוניש רורשיא .18
 ס"ע דמע םדוקה םוכסה ,םי םינויבסו שיכל תונוכשל תויתשת חותיפו

 ס"ע דמוע שדחה םוכסה ,₪ 4,000,000 ךסב תפסותה ,₪ 6,000,000
 .     לארשי יעקרקמ תושרמ ידועיי ןרקמ :תפסותל ןומימה ,₪ 10,000,000

 

 ונסנכנ יכ ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 ןיא ,סורה שיבכהש וניארו םיוסמ ןונכת םע שיכל 'חרל
 רבודמש תורמלו 'וכו ןשי לכה ,תוכרדמ ןיא ,הרואת ידומע
 תא דדוענ ףאו לכה תא שדחל ןכ ונטלחה ,הישעתה רוזאב
 הפי היהי הזש םהלש םינבמה תא תופצל םיקסעה ילעב
 .ןימזמו דיחא

  
  

 םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 

 םדוקה םוכסה ,םי ילג תנוכש חותיפ - 1845 'סמ ר"בתל 7 'סמ יוניש רושיא .19
 ס"ע דמוע שדחה םוכסה ,₪ 173,827 ךסב תפסותה ,₪ 22,642,452 ס"ע דמע

 .                             תורוקמ תרבחמ לובקת :תפסותל ןומימה ₪ 22,816,279
 

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

 םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 

 תנוכשב טרופס םלואו תותיכ 18 רפס תיב תמקה -  2110 'סמ ר"בת רושיא .20
 תוברתה דרשמ תופתתשה ₪ 3,647,680 :ןומימה ,₪ 10,000,000 ס"ע םי ילג
 ,לארשי יעקרקמ תושרמ ידועיי ןרקמ תוסנכה ₪ 2,500,000  ,טרופסהו

 .                                                  החבשה ילטיה ןרקמ תוסנכה ₪ 3,852,320
 

 תורמל יכ ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 יכ תויושרל םיפסכ ריבעמ אל ןיידע ךוניחה דרשמש
 לכ הנומה הנוכשהש םיניינועמ אל ונא ,םהל ןיא םתנעטל
 ילו ,םידלי ינג אללו ס"יב אלל ראשית םיבשות הברה ךכ
  תליחתבש ידכ הלילו םוי ודבעיש היעב ןיא ישיא ןפואב
 
 
 
 

 תחווירו תבוטל םידליה ינג וחתפייו ס"היב חתפיי הנשה
  .םיבשותה



  
 םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 

 :ןומימה ,₪ 700,000 ס"ע ריעה יבחרב ןונכת - 2111 'סמ ר"בת רושיא .21
  .                                                                      החבשה ילטיה ןרקמ תוסנכה

 

 רבודמ יכ ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 תוינכותה תמישרב ןייעל ןיינועמש ימ לכו תוינכות ןומהב
 .רמוחה לכב ןייעלו תושרב הסדנהה תקלחמל תשגל ןמזומ
 .ל"נה ר"בתה תא רשאל עיצמ ינא

  
 םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה

 

 ס"ע רוביצו ךוניח ינבמב םינוקיתו תוחיטב תוקידב - 2112 'סמ ר"בת רושיא .22
 .                                 החבשה ילטיה ןרקמ תוסנכה :ןומימה ,₪ 1,000,000

 

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

 םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 

 1,500,000 ס"ע םי ביתנ טקיורפל חותיפ תודובע - 2113 'סמ ר"בת רושיא .23
 .                                                                  חותיפ ןרקמ תוסנכה :ןומימה ,₪

 

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

 םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 

 

 

 

 

 



 

 ס"ע םיטנדוטסל םידומיל תוגלמ )תינופלט רשוא( - 2114 'סמ ר"בת רורשיא .24
 .                                               סיפה לעפמ תופתתשה :ןומימה ,₪ 113,000

 

 ר"בתה יכ ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 סיפה לעפמ תופתתשה תא לבקנש מ"ע תינופלט רשוא
 .ןמזב
 ,תיתועמשמ הגלמ לבקי טנדוטס לכש םיגאוד ונא הנשה
 .ונדיצמ תונעיה שיו  םדיצמ שוקיב שי

  
 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 

 :ןומימה ,₪ 2,700,000 ס"ע תוברת לכיה ןונכת - 2115 'סמ ר"בת רושיא .25
 .                                                                       החבשה ילטיה ורקמ תוסנכה

 

 רבודמ יכ ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 .ורשאל עיצמו ןוירוטברסנוקה טקיורפ תרגסמב ר"בתב

  
  

 םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 

 שומישל הנבמ תאצקה רבדב ,21/4/21 םוימ תואצקה תדעו לוקוטורפ רושיא .26
                                                                                                           .            "ןיסח" תתומעל ךתיב הנב תנוכשב 32 הקלח 12579 שוגב םוי ןועמ

 הנבנ יכ ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 ונא ,םי ביתנ תנוכש תא םג תרשל רומא רשא םוי ןועמ
 המכ ףתתשהל ולכויש מ"ע ארוק-לוק םסרפל םישרדנ

 תדעוו ןכמ רחאלו  ,םוי תונועמ תוליעפמה תותומע רתויש
 המיאתמה התומעה תא רחבתו ןויד םייקת תואצקהה
 .רתויב

  
 .הצעומה ירבח לש הלועפ ףותישל הפצמ ינא :שודק רמ
  

 לע םילעופ ונא ,תואצקהה תדעוו תטלחהב ברעתמ אל ינא :ריעה שאר
 !דבלב קוחה יפ

  
 
 
 
 
 

 :רקנש רמ

 
 
 
 
 



 דרשמ להונ לש הניחבה ינותנ תא םיחכונה ינפב אירקמ
 ונייאר ,תותומעה )8( תנומש תא ונחקל :ףיסומו הלכלכה
 תא ללוכ הדעוול יטנוולר היהש ורפ לכ ונקדבו םתוא
 .םהלש תוסנכהה

  

 תואצקהה תדעוו לוקוטורפ רושיא תא העבצהל הלעמ ינא :ריעה שאר
 .21/4/21 םוימ

  
 11 - דעב :העבצה

 ירבחל עיגה אל ךילההש הביסהמ( שודק ימולש 1  -  דגנ
 )רושיאל האבה םורט הצעומה
  - ענמנ

  
 .םירשאמ :הטלחה

 

 קחצי ונבל  ,ל"ז הסיוס דוד רממ ,ןבל באמ חתפמ ימד תויוכז תרבעה רושיא .27
 .                             םי תירק ,23 ןמציו בוחרב סכנב 026664334  ז"ת ,הסיוס

 

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

 לכו ומלוש סכנה רובע תובוחה לכ ,קדבנ אשונה לכ :תבש ד"וע
  .ןיקת ךילהה

  
 םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 

 ,טרפה תענצ תאפמ  םידובא תובוח תקיחמל הדעווה תבישימ לוקוטורפ רושיא .28
 .                                        הייריעה ל"כנמ תכשלב ,וב ןייעל םיניינועמה תושרל דמעויו הנמזהל ףרוצמ אל לוקוטורפה

 

 ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 תכשלב ,וב ןייעל םיניינועמה תושרל דמוע לוקוטורפהש
 .ורשאל עיצמו ל"כנמה

  
  

 םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 

 

 

 

 

 



 

 םוימ הלבט יפל 2020-2023 :םינשל סיפה לעפמ יביצקת תמדקה רושיא .29
 .                                       'א חפסנכ ב"צמה ₪ 10,693,000 לש ללוכ םוכסב ,21/4/21

 

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

 םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 

 ,הקיטלתאה ןוידטצאב לגרודכה שרגמ גורדשו ץופישל ריעה תצעומ רושיא .30
 לש 2021 ףטוש יתורחתה הכימתה ןחבמ תרגסמב ימי טרופסל זכרמהו

 .                                                                                טרופסהו תוברתה דרשמ
 

  םקוה יכ ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 תא גרדשל םיניינועמ ונאו ריעה ןופצב שדח ןוידטצא
 לולסמה ךותב לגרודכ שרגמ ליכיש ךכ הקיטלתאה ןקתמ
 .םיבשותה תחוורל

  
 םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 

 םיזרכומ םימחתמב החבשה לטיהמ רוטפ לע הצלמה ןתמל ךילה רושיא .31
 .                                                                                                     יוניב יוניפל

 

 תוביסה יכ ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 תרגסמה ךותב רוסא המו רתומ המ עדנש ידכ הז רותפל
 רוטפה ןתמל תובושתה תא תתל ץלמומ יכ ףיסומו וזה
 ירחא קר ןבומכ הזו  ,עוציבה דעומל בורק רתויש המכ
 םשמ רוזגל עדנ ונא ךכו ונל תועודי הינבה תויוכז לסש
 .יללכה ח"ודה תא יאמשה תרזעב

  
 םיחנומה םייטנוולרה םיכמסמל םיחכונה תא הנפמ :גלפ רמ

 .ל"נה 31,32  םיפיעסה ינשל רבסה םיללוכהו םהינפל
 
 
 
 
 
 



 תוינידמה אשונב תיטפשמ תעד תווח ב"צמ ,ףסונב
 לש םיטקיורפל החבשה לטיהמ רוטפ ןתמל םיניחבתהו

 .תינוריע תושדחתה
  

 םירוגמל החבשה לטיהמ רוטפה ןתמ ,יכ ריהבהל בושח :שרוק ד"וע
 תויחנהב הדימעל ףופכ יוניב יוניפל םיזרכומ םימחתמב
 ,םינפה דרשמו תינוריע תושדחתהל תיתלשממה תושרה
 רושיאב תינתומ החבשה לטיהמ רוטפל הטלחההו רחאמ
 .םינפה רשו ןוכישהו יוניבה רש
 

 םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 

 .הינב יוביע ימחתמב החבשה לטיה תוינידמ תעיבק .32
 

 אלש ידכ ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 םיטקיורפ לע רבוד םדוקה ףיעסב זא ,הנבה יא ןאכ היהת
 הינב תפסות ,יוביע לש םיטקיורפ לע ןאכו יוניב יוניפ לש
 .םייק הנבמ לע

  

 חנומה ,ל"נה ףיעסל יטנוולרה רמוחל םיחכונה תא הנפמ :גלפ רמ
 .םהינפל

  
 םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 

 תינטרפ תינכותל החבשה לטיהמ אלמ וא יקלח רוטפ ןתמל תינורקע הצלמה .33
 .                                                                                שגא םחתמ יוניב יוניפל

 

 ריעב יכ ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 ךלהמב ,יוניב יוניפ לש ךילהב םיטקיורפ השיש םימדוקמ
 תינורקע הצלמה ולביק םימחתמהמ קלח םינשה
 העיבק הז ,33 – 38 ל"נה םיפיעסה יבגלו רחיעה תצעומב
 תוינידמה תעיבק תרגסמב דחואמו דיחא חסונ לש
 .תינוריע תושדחתהל

  
 רבסה ללוכהו םהינפל חנומה רמוחל םיחכונה תא הנפמ :גלפ רמ

 .טרופמ
  

 םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
 

 

 



 תינטרפ תינכותל החבשה לטיהמ אלמ וא יקלח רוטפ ןתמל תינורקע הצלמה .34
 .                                                                           לטפסוי םחתמ יוניב יוניפל

 

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

 .ול םדקש ףיעסה ומכ הז ףיעסל רבסהה יכ ןייצמ 
  

 םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 

 תינטרפ תינכותל החבשה לטיהמ אלמ וא יקלח רוטפ ןתמל תינורקע הצלמה .35
 .                                                                               ל"הצ םחתמ יוניב יוניפל

 

 רבסהה יכ ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 .ול םדקש ףיעסה ומכ הז ףיעסל

  
  

 םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 

 תינטרפ תינכותל החבשה לטיהמ אלמ וא יקלח רוטפ ןתמל תינורקע הצלמה .36
 .                                                                      םורד שיכל םחתמ יוניב יוניפל

 

 רבסהה יכ ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 .ול םדקש ףיעסה ומכ הז ףיעסל

 
 

 

 םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 

 

 

 

 

 

 



 תינטרפ תינכותל החבשה לטיהמ אלמ וא יקלח רוטפ ןתמל תינורקע הצלמה .37
 .                                                               עבק אבצ ןוכיש םחתמ יוניב יוניפל

 

 רבסהה יכ ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 .ול םדקש ףיעסה ומכ הז ףיעסל

  
  

 םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 

 

 תינטרפ תינכותל החבשה לטיהמ אלמ וא יקלח רוטפ ןתמל תינורקע הצלמה .38
 .                                                                             אריפש םחתמ יוניב יוניפל

 

 רבסהה יכ ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 .ול םדקש ףיעסה ומכ הז ףיעסל

  
  

 םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 

 -ל "ל"אפרל ינופצ ריק תמקה" - מ 2038 'סמ ר"בתל םש יוניש רושיא .39
 :ןומימה ,₪ 4,700,000 ס"ע ,"ל"אפר ינופצ הדרפה ריק - הלילס תודובע"
 .                                                                                    לארשי יעקרקמ תושר

 ר"בתב יכ ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 ינא ,דבלב ר"בתה םש יוניש תא רשאל םישקבתמ ונא הז

  .ל"נה יונישה תא רשאל עיצמ
  
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 

 

 

 

 

 



 השיג שיבכ - ל  "דבכ בכרל ןוינח"  -מ  2046 'סמ ר"בתל םש יוניש רושיא  .40

 ₪ 3,528,414 :ןומימה ,₪ 6,824,414 ס"ע ,ל"אפר לובגב דבכ בכרל ןוינחו

 .םירחא תודסומו םיקנבמ תוולמ ₪ נ3,300,000 ,םינפה דרשמ תופתתשה

 םג יכ ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 ר"בתה םש יוניש תא רשאל םישקבתמ ונא הז ר"בתב
 .ל"נה יונישה תא רשאל עיצמ ינא ,דבלב

  
  

 םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 

 :ב"צמ ,םיטקיורפה םויס בקע 2020 תנשל ורגסנש םיר"בת תמישר רושיא .41

 

 'סמ
 ר"בתה

 .מ רושיא ר"בתה םש
 םינפה

 
   

 18/6/2014 םי ינויבס ,םיזרא 'חר םוי ןועמ תמקה 1496
 

 13/112016  העיבצ תנוכמו םיבכר תפלחה 1698
 

 22/01/2017 "ןוסניול" ןוכית ס"היב םינבמ שודיח 1721
 

 24/12/2017 תשרומב תפומ ןודעומל ץופיש 1790
 

 רעונל הלכשה זכרמ ,םינבמ שודיח 1794
 ה"ליה

09/01/2018 
 

 19/06/2018 םי ינויבס ס"היב הדימל יבחרמ בוציע 1833
 

 רפסמל יזכרמ האלעהו הדרוה ירדסה 1876
 רפס יתב

02/01/2019 

   
 22/01/2019 ט"עשת ךרדכ ךרע רחוב רעונ 1889

 
 13/01/2020 רבצנ ןוערג יוסיכ 1942

 
 13/01/2020 רבצנ ןוערג יוסיכ 1943

 

 

 
 
 
 



 
 
 

 המישרל הנפמ םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 תמישר וז יכ ןייצמו םהינפל תחנומו הנמזהל תפרוצמה
 .2020 תנשל םיכיישו ורגסנש םירבתה

  
 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
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 רוצ  ןבא  דוד              ןוטיב  הנינפ    

 ריעה  שאר                                         הצעומה תריכזמו ל"כנמ תכשל תלהנמ
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