
 

 2021/3  'סמ הצעומ  לוקוטורפ
 

  ב"כ ,יעיבר םויב המייקתה רשא ,3/2021  'סמ ,ןיינמה ןמ ריעה תצעומ תבישימ
    תובישיה רדחב ,18:00 העשב  ,2/6/2021 - א"פשת  ןויסב

 

 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 - םחנמ הרוא 'בג  

 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 תרבח - הנלי ןאירפסג 'בג  

 ריעה תצעומ רבח - בומרבא בקעי רמ  

 ריעה תצעומ רבח - יקרבא ןימינב רמ  

 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
 

 .ב"צמ ,2021 תנש 1 ןועבר ,2021 תנשל ינועברה ח"ודה תגצה .1
 תותיכ 12 -ו םוירוטידוא תמקהו ןונכת - 1821 'סמ ר"בתל 5 'סמ יוניש רושיא .2

 ס"ע דמוע שדחה םוכסה ,₪ 37,000,000 ס"ע דמע םדוקה םוכסה ,ןיבר ס"היבב
 .ךוניחה דרשמ תופתתשה :ןומימה , ₪ 1,330,982 ךסב תפסות ,₪ 38,330,982

 תופתתשה :ןומימה ,₪ 337,500 ס"ע המכח הרואת םזימ  2116 'סמ ר"בת רושיא .3
 .)תילטיגיד לארשי - ימואלה לטיגידה דרשמ ( םינוש הלשממ ידרשמ

 ,₪ 225,000 ס"ע  ,תינוריע ב"וש תכרעמ - ילאטיגיד םזימ - 2117 'סמ ר"בת רושיא .4
 לארשי - ימואלה לטיגידה דרשמ( םינוש הלשממ ידרשמ תופתתשה :ןומימה
 .)תילטיגיד

 תופתתשה :ןומימה ,₪ 187,500 ס"ע המכח היינח םזימ - 2118 'סמ ר"בת רושיא .5
 .)תילטיגיד לארשי - ימואלה לטיגידה דרשמ( םינוש הלשממ ידרשמ

 :ןומימה ,₪ 419,075 ס"ע םיקסע יושירב המרופר - 2119 'סמ ר"בת רושיא .6
 .םינפה דרשמ תופתתשה

 תופתתשה ןומימה ,₪ 52,000 ס"ע תושדח תוברת תומזוי - 2120  'סמ ר"בת רושיא .7
 .סיפה לעפמ

 ₪ 16,380 :ןומימה ,₪ 163,800 ס"ע יתונמוא ריק רויצ - 2121 'סמ ר"בת רושיא .8
 .סיפה לעפמ תופתתשה ₪ 147,420  ,החבשה ילטיה ןרקמ תוסנכה

 תושדחתה םודיקו ןונכת - שיכל םחתמ 2016 'סמ ר"בתל 2 'סמ יוניש רושיא .9
 ךסב תפסותה ,₪ 1,395,670 ס"ע דמע םדוקה םוכסה ,תויושר לולסמ תינוריע

 דרשמ תופתתשה :ןומימה ,₪ 1,475,113 ס"ע דמוע שדחה םוכסה ,₪ 79,443
 .ןוכישהו יוניבה

 .ב"צמ ,25/5/21 םוימ ץוח ירשקו םיסקט , תומש ,תוברת תדעו לוקוטורפ רושיא .10
 ב"צמ ,םיטקיורפה םויס בקע 2021 תנשב ורגסנש םיר"בת תמישר רושיא .11

 
 

*********** 
 
 

 גיצהל שקבמו םיחכונה תא ךרבמ ,הבישיה תא חתופ :ריעה שאר
 ןייצמו שדחה הייריעה רקבמ שודק זועיל רמ תא םהינפב
 רמו םיבר םידדומתמ ויה ,דיקפתל יבמופ זרכמ ךרענ יכ
 ,יואר יכה הדעווה יניעב אצמנ אוה ,דחא הפ לבקתה זועיל
 תוינידמו לשממב ינש ראותו םיטפשמב ימדקא ראות לעב
  ןויסינ תונש 10 לעב ןבומכו תרוקיבב תוחמתה םע תירוביצ
 



 
 
 

 ןויסנ ןומה ול שיש ךכ ,ירוביצ ףוגב תרוקיב תדובעב
 רוביצה תוינפ  םוחתב םג לפטי אוה ,תרוקיבה םוחתב
 ינאו העונת ידכ ךות ולש תרוקיבה תא עצבי אוהש ןבומכו

 .הניקתה תושרה תדובעל םורתי הזש ןימאמ
  
  

 .בגשמ תינרוקב ררוגתמ  ,3 סולפ יושנ ינא :זועיל רמ
 ,ןרוצ המידק .מ.מב רקבמכו הפיח תיריעב רקבמכ יתדבע
 השעאו ןאכ תרוקיבה תדובעל רסמתמ ימצע תא האור ינא
 םימוחתו  םיאשונ לע ריעהלו ריאהל ,רקבל יתלוכיבש לכ
 בוטה דצה לע לכה תושעלו הידבועלו תושרל םירושקה
 .רתויב

 .החלצה םילחאמ :הצעומה ירבח
 
 

 .ב"צמ ,2021 תנש 1 ןועבר ,2021 תנשל ינועברה ח"ודה תגצה .1

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

  
 םיכישממ ונאש ךכ לע עיבצמש יפסכ ח"ודב רבודמ :ןורש ח"ור

 ונתאמ תויפיצל רבעמ ,ונלש תויפיצל רבעמ בטיה להנתהל
 .הייריעה המותח הילע הארבהה תינכותל םאתהבו
 

 ןזאמה םויל תונוכנה תורתי ףקשמ 31/3/2021 םויל ןזאמה
31/3/2021: 

  םיסכנה דצב
  - ךסב םיקנבב םינמוזמ הייריעל ויה ןזאמה םויל ןוכנ

 .₪ יפלא 1,666
 ₪ יפלא 16,977  - לש ךסב ובגנ םרטש תובצקותמ תוסנכה
 31/3/2021 םוי רחאל הייריעב ולבקתנש תוסנכה םהש
 ,)3/21( ח"ודה תפוקתל תוכייש םלוא
 127,794 ךסב חותיפ תודובעל ןרק יוסכל תודעוימ תועקשה
 יפלא 124,978 תמועל )םיר"בתל ש"ועו תונודקיפ( ₪ יפלא
 .)₪ יפלא 2,816 ךסב לודיג( הרבעש הנשב ₪
 ןועריגב הדירי( ₪ יפלא 43,398 ןזאמה םויל רבצנה ןוערגה
 )12/2019 ב ₪ יפלא 55,804 תמועל ₪ יפלא 12,406 ךסב
 

  .₪ יפלא 211,893 ביטקא כ"הס
 

 תויובייחתהה דצב
 .31/3/2021 ל ןוכנ רתי תוכישמ הייריעל ויה אל 

 ,₪ יפלא 10,717 לש ךסב רכש תודסומו הלשממ ידרשמ
 .לירפא שדוחב המלושש ץרמ תרוכשמ תא ובורב ףקשמה
 .₪ יפלא 32,200 לש ךסב םיאכזו םיקפסל תויובייחתה
 



 
 
 

                                                                                                     ,₪ יפלא 19,611 -  ךסב שארמ תוסנכה
 .₪ יפלא 71,124 לש ךסב תושרה תונרק
 

 .₪ יפלא 211,893 ביסאפ כ"הס
 

 יפלא 107,306 לש ךסל םכתסה ןזאמה םויל תוולמה סמוע
₪. 

 
 תואצוהו תוסנכה ח"וד -
 לש ךסל םכתסמש ןועברל יביצקת ףדוע לע עיבצמ ח"ודה

 יפלא 11 לש ךסב ףדועל המגמ ךשמה הווהמה ₪ יפלא 25
 ₪ יפלא 19,691 ךסב ןוערג תמועל תאזו 2020 תנשב ₪
 .2018 תנשב ₪ יפלא 48,122 ךסב ןוערגו 2019 תנשב
 

 רגסהמ האצותכ רתיה ןיב ,82% לע דמוע היבגה רועיש
 .2021 ראורבפ-ראוני םישדוחב היהש

  
 ?ךומנ אל היבגה רועיש :וסיס רמ
  

 ובשי םישנא הנורוקה תפוקתב ,רדסב ןיידע הז לבא ןוכנ :ריעה שאר
 הנונרא םלשל ועיגה אל םג ןכלו ואצי אלו תיבב

  
 המ ,תוימעפ דח תואצוהו תורבעה ףיעסב 4 דומע לע עיבצמ :שודק רמ

 ?הז ףיעס םצעב ליכמ המ ?רמוא הז
  

 תואצוה דגנכ םיקנעמ ינימ לכ ונל הארמ ללכ ךרדב הז :ןורש רמ
 הנשה ףוסב םתוא תוארל ןתינו תורחא

  
 .הלשממ ידרשממ תוסנכה :ריעה שאר
  

 הייריעב רכשה תואצוהו רתי תכישמ 0 לע םידמוע ונא :ןורש רמ
 . םינזואמ תויהל ונל רזועש המ הדירי תמגמב

  
 ?ונלש דעיה המ :בולימא רמ
  

 דעי ןיא ,רבצנה ןוערגה השעמל הז םיאור םתאש 43-ה :ןורש רמ
 .ןתינש לככ ןיטקהל הפיאש שי ןכ לבא עיגהל ןכיהל יתומכ

  
 ?רבצנ ןוערגל יתומכ ןיב לדבהה המ :בולימא רמ
  

 ורבצנ הייריעה המקוהש זאמ , 0 לע דמוע הנשה ןוערגה :ריעה שאר
 רבודמ ,רחא וא הזכ םוכס רבצ ריע שאר לכ ,תונוערג
 ,לדגו ךלוה קר  הזה ןוערגה םינשה םעו לגלגתמש ןוערגב
 ןוערגה ,םיקנבה לומו םיקפסה לומ ןרמתל תעדוי הייריעה
   םינמוזמ םירזת תושרל שי םא ,ריינה לע קר אוה השעמל
 



 
 
 הארבהה תינכותב ,רדסב לכה זא קנבהמ םיחקול אלו
 קלחו םינפה דרשממ הפי םוכס ונלביק ,דבכנ םוכס קחמנ

 ןיא ןורקיעכ .ךורא ךוותל םיקנבהמ תואוולהב ונלביק
 םינפה דרשמ ,ןוערג הל ןיאש הנידמה לכב תחא הייריע
 הארבה תינכותל ונסנכנ ונחנא ,ןוערגהמ 1/3 דע רשאמ
 םידבועה וב בצמ היה אל יתנוהכ תליחת זאמ .ונלעייתהו
 ונלש ןוגראה םכל רמוא ינא ,ןמזב םרכש תא ולביק אל
 .ןיוצמ דבוע

  
 אלש ידכ תושעל םילוכי ונא המ  ?דעיב דומענש יפצה המ :סלפ רמ

 .ןוערגב היהנ
  

 היהנ זא הכ דע  םילעופ ונאש יפכ לועפל ךישמנ םא :ןורש רמ
 .םייקה בצמה לע רומשל בושח ,םינזואמ

  
 םישוע דוע ונאו ונישעש םיטקיורפה לכ תא ןובשחב וחק :ריעה שאר

 ונל סינכהל םירומאש הינב ימזימ ןומה לש חותיפ  ומכ
 םילהנתמ ןיידע ונאש ל"אפר ,הריתי הנונראמ םיפסכ ןומה
 ונל םלשל םירומא םה רבד לש ופוסב לבא תיטפשמ םלומ
 הזש םי ילג תנוכשב ירחסמ זכרמ תמקה ,םיפסכ ןומה
 םיראשנ ונאש דועב ףסכ הברה ךכ לכ ונל סינכהל רומא
 יתב תמקה ,תינוריע תושדחתה , הרוקת התואב השעמל
 ךישמהל ריווא ונל ןתונ השעמל הז לכ ,םידלי ינגו רפס
 .חתפתהלו ריעה תא חתפל

  
 םכח יכה ןורתפה הזו גשגשמ תמאב ריעב הינבה אשונ לכ :וסיס רמ

 .תוסנכהה תלדגהל
  

 םלוכש םוקמב לארשי ראוד תא ןאכל איבהל יתחלצה :ריעה שאר
 חכ תקסעהב הלא הנונרא םולשתב קר רבודמ אלו ,ולשכנ

 למשחה תרבח תלהנה תא ןאכל יתאבה ,ריעה יבשות םדא
 םייואר תומוקמ םהל ועיצהו םהירחא ורזיח םלוכש רחאל
 הנונרא ימולשת םג הז בושו ,ןאכל םתוא יתאבה ףוסב ינאו
 ע"בתה םג ,ונלש םיבשותל הקוסעת תומוקמל הנעמ םגו
 תא לבקל הרומאש לארשי יעקרקמ להנמ םע םיה ףוחב
 .תיזוחמה הדעווה רושיא

  
  

  

 

 

 

 



 

 

 12 -ו םוירוטידוא תמקהו ןונכת - 1821 'סמ ר"בתל 5 'סמ יוניש רושיא .2
 םוכסה ,₪ 37,000,000 ס"ע דמע םדוקה םוכסה ,ןיבר ס"היבב תותיכ
 :ןומימה ,₪ 1,330,982 ךסב תפסות ,₪ 38,330,982 ס"ע דמוע שדחה
 .                                                                              ךוניחה דרשמ תופתתשה

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

 ?לודגל רומא הזש וא יפוסה םוכסה הז םאה :בולימא רמ
  

 הז ןכ זא ,תודייטצהה אשונ לכ תא םג ךירצ ,הנבמה קר הז :ריעה שאר
 השענש ןבומכו םיביצקת לבקנש חינהל ריבס ,לודגל יושע
 .לבוקמכ ר"בתל יוניש

  
 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 

 :ןומימה ,₪ 337,500 ס"ע המכח הרואת םזימ  2116 'סמ ר"בת רושיא .3
 לארשי - ימואלה לטיגידה דרשמ ( םינוש הלשממ ידרשמ תופתתשה
 .                                                                                                        )תילטיגיד

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

 תושרה תא איבמ הז ,דל תרואת עוציבל ארוק לוקב רבודמ :רקנש רמ
 תובוחרה ,המכח הרואתב רבודמש ןוויכמ ףסכב ןוכסיחל
 .ףסכ ךסחיי תעה התואבו םיראומ ויהי

  
 ןוכסיחו רופיש לש המגמב ונאש םכינפב ןייצל הצור ינא :ריעה שאר

 יוניפ עצבתמ םהב םירוזאה לכב לשמל , םימוחת ןומהב
 א"ז ,םכח ןפואב היהי לכה ,תינוריע תושדחתה וא /ו יוניב
 ונאש םכל הארמ הז ,םינשייח י"ע  קוחרמ האירקב
 .קוחרמ םיראשנ אלו המידק םידעוצ

  
 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה

 

 

 

 

 

 



 

 

 ס"ע  ,תינוריע ב"וש תכרעמ - ילאטיגיד םזימ - 2117 'סמ ר"בת רושיא .4
 לטיגידה דרשמ( םינוש הלשממ ידרשמ תופתתשה :ןומימה ,₪ 225,000

 .                                                                           )תילטיגיד לארשי - ימואלה

 רבודמ יכ ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 לש ילטיגידה חומה םצעב הז ,הרקבו הטילש תכרעמב
 .קוחרמ םג לעפתל רשפאש ידכ ,ינוריעה דקומה

  
 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 

 

 :ןומימה ,₪ 187,500 ס"ע המכח היינח םזימ - 2118 'סמ ר"בת רושיא .5
 לארשי - ימואלה לטיגידה דרשמ( םינוש הלשממ ידרשמ תופתתשה
 .                                                                                                       )תילטיגיד

 

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

 תומוקמ תוהזל  היהי ןתינש רמוא הז המכח היינח םזימ :רקנש רמ
 תאזו הינחב םולשת לע קוחרמ הטילש  ןכו םייונפ הינח
 . חטשב ינוריע חוקיפב ךרוצ אלל

  
 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 

 :ןומימה ,₪ 419,075 ס"ע םיקסע יושירב המרופר - 2119 'סמ ר"בת רושיא .6
 .                                                                               םינפה דרשמ תופתתשה

 

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

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 

 

 

 



 

 

 ןומימה ,₪ 52,000 ס"ע תושדח תוברת תומזוי - 2120  'סמ ר"בת רושיא .7
 .                                                                                   סיפה לעפמ תופתתשה

 

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

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 

 :ןומימה ,₪ 163,800 ס"ע יתונמוא ריק רויצ - 2121 'סמ ר"בת רושיא .8
 לעפמ תופתתשה ₪ 147,420  ,החבשה ילטיה ןרקמ תוסנכה ₪ 16,380

 .                                                                                                              סיפה
 

 תמושת תא בסמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 ר"בתה םש תא תונשל ךרוצה שקבתמ  הז ר"בתב יכ םביל
 .דבלב
 ."ירוביצה בחרמה תושדחתה" היהי ר"בתה םש

  
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 

 םודיקו ןונכת - שיכל םחתמ 2016 'סמ ר"בתל 2 'סמ יוניש רושיא .9
 ,₪ 1,395,670 ס"ע דמע םדוקה םוכסה ,תויושר לולסמ תינוריע תושדחתה
 :ןומימה ,₪ 1,475,113 ס"ע דמוע שדחה םוכסה ,₪ 79,443 ךסב תפסותה
 .                                                                  ןוכישהו יוניבה דרשמ תופתתשה

 

 רבודמ יכ ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 לש יוניב יוניפ ,םי םילג 'כש ןוויכל תינוריע תושדחתהב
 רוזאה יבגל קר רבודמ התע תעל לבא םינשיה םינבמה
 תא ונלביקש ןבומכו ,קזב ןיינב דיל שיכל 'חר תליחתב
 .ןוכישהו יוניבה דרשממ ביצקתה

  
 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה

 

 

 



 ,25/5/21 םוימ ץוח ירשקו םיסקט ,תומש ,תוברת תדעו לוקוטורפ רושיא .10
 .                                                                                                               ב"צמ

 

 הדעווה יכ ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 רשאכ הבישיל הסנכתה ןמשיפ השמ הז הלש ר"ויהש ל"נה
 תאירק רתיה ןיבו םיפיעס רפסמ ןוידל ולע םויה רדס לע
 ןכו רמש ימענ תינמואה לש המש לע םי ילג תנוכשב בוחר
 ,ל"ז ריאמ קחצי לש ומש לע תינוריעה הירפסה םש תאירק
 רפסה יתבל טמחשה ידומיל ןוזח תא סינכהל גאד רשא
 םיבוטה דחאל בשחנה ןודעומ םקוה ףא ותוכזבו ריעב
 רבודמ ,הנידמה עיבגב םידימלת רפסמ וכז רבכו ץראב
 םיבר םידוהי תאלעהל גאד רשא הלעמו ומכשמ םדאב
 ומכ םיבושחו םיבר םידיקפת אלימ ,דועו וקורממ ,ןריאמ
 רפכ להנמ שמישו לוסנוקו תונידמ רפסמב לארשי רירגש
 .דרוא ןימי רעונה
 תא שקבא ינא ,ומש לע היירפסל אורקל יוארש בשוח ינא
 .ולש החפשמה רושיא תלבקל הנפא ןכמ רחאלו םכרושיא

  
 .ויפיעס לכ לע הדעווה לוקוטורפ תא םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 

 ב"צמ ,םיטקיורפה םויס בקע 2021 תנשב ורגסנש םיר"בת תמישר רושיא .11

 

 סמ
 םינפה דרשמ רושיא ר"בתה םש ר"בת

 

 18/06/2014 תוברת ינבמ תמקה 1568

 11/08/2014 דחוימ ךוניחל ס"יב המאתהו ץופיש 1576

 22/01/2017 רוביצ ינבמ תויתשת חותיפ 1596

 22/01/2017 רנבא רוא ס"היב םינבמ שודיח 1722

 ינקתמו יפונ חותיפ השיג.ד תויונח םוקיש 1737
 19/06/2018 יכוניח דסומל קחשמ

 01/05/2018 ןמדור ב"טח – סיפ ינבמב םיצופיש 1765

  



 

 

 

 

 17/10/2017 םיגומלא ס"יב דיל סיפ ינבמב םיצופיש 1766

 השמ בוחר סיפ רתוכ דיל סיפ ינבמב םיצופיש 1767
 01/05/2018 תרש

 יבחרב תוינחו תוכרדמ םישיבכ דובירו םוקיש 1784
 16/07/2018 ריעה

 26/06/2018 החוור הנבמ ץופיש 1802

1825 
 

 םידלי תוחיטבל קחשמ ינג תמקה
 

02/10/2018 
 

1900 
 

 תיריע ןג – ינשדח ןג םיינשדח םינג בוציע
 

10/02/2019 

 06/02/2020 םימולע ס"היב הירפסב םיצופישו תודייטצה 2008

 28/12/2020 ןוכיסב תוצובקל םישישקה תייסולכואל עויס 2025

 16/06/2020 רבייס םויאל הנעמ 2039

 
 

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

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 
 
 

_________________       _______________ 
 רוצ  ןבא  דוד              ןוטיב  הנינפ    

 ריעה  שאר                                         הצעומה תריכזמו ל"כנמ תכשל תלהנמ
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