
 

 2021/9  'סמ הצעומ  לוקוטורפ
 ח"י ,יעיבר םויב המייקתה רשא ,9/2021  'סמ ,ןיינמה ןמ ריעה תצעומ תבישימ
    תובישיה רדחב ,18:00 העשב  ,22/12/2021 - ב"פשת  תבטב

 

 ריעה שאר - רוצ ןבא דוד רמ :םיחכונ

 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 - יקרבא ןימינב רמ  

 ריעה תצעומ תרבח - םחנמ הרוא 'בג  

 ריעה תצעומ רבח - ןבואר הששמ רמ  

 ריעה תצעומ רבח - שודק ימולש רמ  

 ריעה תצעומ רבח -  לט ימולש רמ  
 

 ריעה שאר מ"מ -  רב לאריש ד"וע  :ורדענ

 ריעה תצעומ רבח -  ןהכ ילא רמ

 ריעה תצעומ תרבח - הדדוח תנסא 'בג
 

 הייריעה ל"כנמ - הנחוא יסוי ד"וע :ופתתשה

 הייריעה רבזג -   ןורש ירוא רמ  

 ריעה סדנהמ -  בונרב לבוי רמ  

 יטפשמ ץעוי - שרוק לקד ד"וע  

 םיסכנ/תיטפשמ הקלחמ - תבש בקעי ד"וע

                                     הצעומה תריכזמו ריעה שאר תרזוע - ןוטיב הנינפ 'בג



 
 

 
 :םויה רדס

 
 

 .ב"צמ ,3 ןועבר ,2021 תנשל ינועברה ח"ודה תגצה .1
 ב"צמ ,2021 תנשל םי תירק תייריעל תגרדושמ הארבה תינכות רורשיא .2

 .ב"צמ 8/12/21 םוימ ינופלט הצעומ לוקוטורפל םאתהבו
 קנבב להנתמה שורב ןג לש קנבה ןובשחב המיתח השרומ תומש יוניש רושיא .3

 יקסניטל 'בג :ויהי םיינכדעה המיתחה השרומ תומשש ךכ ,לארשיל ימואל
 .םירוהה דעו תגיצנ - הנח רסולש ץיברוג 'בגהו ןגה תלהנמ -  תילג

 קנבב להנתמה  קדצ ןג לש קנבה ןובשחב המיתח השרומ תומש יוניש רושיא .4
  ןהד היאמ 'בג :ויהי םיינכדעה המיתחה השרומ תומשש ךכ  ,לארשיל ימואל
 .ןגב תעייס - ןוטיב ימענ 'בגהו ןגה תלהנמ -

 קנבב להנתמה ןוטפנ ןג לש קנבה ןובשחב המיתח השרומ תומש יוניש רושיא .5
 בל הריש 'בג :ויהי םיינכדעה המיתחה השרומ תומשש ךכ ,לארשיל ימואל
 .תימוקמה תושרה תגיצנ -  חטיא סילא 'בגהו ןגה תלהנמ -  ןהד

 .ב"צמ ,31/12/2020 םויל  טסופמוקה לש יפסכה ח"ודה רושיא .6
 חותיפ ןובשח - סיפה לעפמ לומ תויוליעפל בא תונובשח ינש תחיתפ רושיא .7

 'סמ ר"בתב ,754 ףינס ,מ"עב טנוקסד ליתנכרמ קנבב סיפ יקנעמ ןובשחו סיפ
 .ריפס סחנפ 'חרב ןוירוטברסנוקה תמקה - 1262

 ס"ע םי תוגספ 'כש ןג - העימש ייוקילל ןג תשגנה 2144 'סמ ר"בת רושיא .8
 .ךוניחה דרשמ תופתתשה :ןומימה ,₪ 30,000

 ןרקמ תוסנכה :ןומימה ,₪ 120,000 ס"ע הריצא ילכ - 2145 'סמ ר"בת רושיא .9
 .החבשה ילטיה

 תופתתשה :ןומימה ,₪ 13,705 ס"ע הלצה דויצ -  2146 'סמ ר"בת רושיא .10
 .םינפה דרשמ

 :ןומימה ,₪ 235,000 ס"ע תומלצמו הזירכ תכרעמ - 2147 'סמ ר"בת רושיא .11
 .םינפה דרשמ תופתתשה

 תופתתשה :ןומימה ,₪ 30,000 ס"ע תוחיטב רודיג - 2148 'סמ ר"בת רושיא .12
 .םינפה דרשמ

 ס"ע רוביצ ינבמב תוחיטב ירדסהו םוטיא ינוקית - 2149 'סמ ר"בת רושיא .13
 .החבשה ילטיה ןרקמ תוסנכה :ןומימה ,₪ 400,000

 תוחיטב ירדסהו םינוינח תרדסה ,טלפסא ינוקית - 2150 'סמ ר"בת רושיא .14
 ןרקמ תוסנכה :ןומימה ,₪ 500,000 ס"ע ריעה תובוחרבו םיירוביצ םינגב
 .חותיפ

 ריעה תוכרדמב הרואתו תוחיטב ,תושיגנ ינוקית - 2151 'סמ ר"בת רושיא .15
 .חותיפ ןרקמ תוסנכה :ןומימה ,₪ 300,000 ס"ע

 
 



 
 
 

 
 תויתשת חותיפו לוהינ - 1742 'סמ ר"בתל )הלדגה( 8 'סמ יוניש רושיא .16

 תפסותה ,₪ 10,000,000 ס"ע דמע םדוק םוכס ,םי ינויבסו שיכל תנוכשל
 ןומימה ,₪ 11,500,000 ס"ע דמוע שדחה םוכסה ,₪ 1,500,000 ךסב
 תוסנכה ₪ 698,000  ,חותיפ ןרק -תושרה תונרקמ ₪ 802,000 :תפסותל
 .לארשי יעקרקמ תושרמ ידועיי ןרקמ

 העונת קילאיב בוחר תרדסה - 1749 'סמ ר"בתל )הלדגה( 5 'סמ יוניש רושיא .17
 ,₪ 700,000 ךסב תפסותה ,₪ 4,400,000 ס"ע דמע םדוקה םוכסה ,זוקינו

 תונרקמ תוסנכה :תפסותל ןומימה ,₪ 5,100,000 ס"ע דמוע שדחה םוכסה
   .חותיפ ןרק - תושרה

 הדרפה ריק - הלילס תודובע - 2083 'סמ ר"בתל )הלדגה( 3 'סמ יוניש רושיא .18
 ,₪ 8,210 ךסב תפסותה ,₪ 4,700,000 ס"ע דמע םדוק םוכס ,ל"אפר ינופצ
 יעקרקמ תושר :תפסותל ןומימה ,₪ 4,708,210 ס"ע דמוע שדחה םוכסה
 .לארשי

 רושיא ןתמ רבדב ,)ב"צמ( 16/12/21 םוימ םיסכנ תדעוו לוקוטורפ רושיא .19
 ימד תייבג תרומת םיינוריע םינבמב שמתשהל ,לדנמ ש"ע ינוריעה ס"נתמל
  .שומיש

 תושדחתה - יוניב יוניפ ימחתמב החבשה ילטיה תוינידמ אשונב הטלחהו ןויד .20
 .םי תירק יבחרב תינוריע

 :ןלהלש ,2021 תנשב ורגסנש םיר"בת תלבט רושיא .21
 

 סמ
 םינפה דרשמ רושיא ר"בתה םש ר"בת

 

 21/01/2018 םיגומלאב לגרודכ שרגמ תמקהל תיתשת תודובע 1787

 22/01/2019 שיכל 'חר םיינפוא ליבש עוציב 1879

 25/05/2020 "דלי לכל בשחמ" תרגסמב םיבשחמ תשיכר 2033

 07/07/2020 2020 – 'א קלח םיכרדב תוחיטב 2042

 29/12/2020 ח"מלפ /ןובל סחנפ 'חרב תירוביצ רכיכ חותיפ 2082

 28/12/2020 ןולובז ףוח הלצה לדגמ ץופיש 2088
 
 
 

 
 



 
 
 

 

 .ב"צמ ,3 ןועבר ,2021 תנשל ינועברה ח"ודה תגצה .1
 

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

  
 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 30/9/2021 םויל ןזאמה
30/9/2021: 

  םיסכנה דצב
  - ךסב םיקנבב םינמוזמ הייריעל ויה ןזאמה םויל ןוכנ

 .₪ יפלא 11,131
 ₪ יפלא 11,732  - לש ךסב ובגנ םרטש תובצקותמ תוסנכה
 30/9/2021 םוי רחאל הייריעב ולבקתנש תוסנכה םהש
 ,)9/21( ח"ודה תפוקתל תוכייש םלוא
 106,112 ךסב חותיפ תודובעל ןרק יוסכל תודעוימ תועקשה
 )םיר"בתל ש"ועו תונודקיפ( ₪ יפלא
 ןועריגב הדירי( ₪ יפלא 35,516 ןזאמה םויל רבצנה ןוערגה
 )12/2020 ב ₪ יפלא 43,404 תמועל ₪ יפלא 7,888 ךסב

 

  .₪ יפלא 187,711 ביטקא כ"הס
 

 תויובייחתהה דצב
 :30/9/2021 ל ןוכנ רתי תוכישמ הייריעל ויה אל 

 ,₪ יפלא 8,888 לש ךסב רכש תודסומו הלשממ ידרשמ
 שדוחב המלושש רבמטפס תרוכשמ תא ובורב ףקשמה
 .רבוטקוא
 .₪ יפלא 40,165 לש ךסב םיאכזו םיקפסל תויובייחתה
                                                                                                     ,₪ יפלא 10,969 -  ךסב שארמ תוסנכה
 .₪ יפלא 58,930 לש ךסב תושרה תונרק

 

 .₪ יפלא 187,711 ביסאפ כ"הס
 

 יפלא 109,472 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 24
 ₪ יפלא 19,691 ךסב ןוערג תמועל תאזו 2020 תנשב ₪
 .2018 תנשב ₪ יפלא 48,122 ךסב ןוערגו 2019 תנשב
 

 .86.1% לע דמוע היבגה רועיש
 
 



 
 
 
 

 
 ב"צמ ,2021 תנשל םי תירק תייריעל תגרדושמ הארבה תינכות רורשיא .2

 .                              ב"צמ 8/12/21 םוימ ינופלט הצעומ לוקוטורפל םאתהבו
 

 דרשמ יכ ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 הפוצמה יפ לעו החלצהב ונגהנש הפי ןיעב האר םינפה
 ונל גרדשל טילחהו הארבהה תינכותל רשקהב ונתיאמ
 ,2022 ינוי דע תאזו םייסל םיפיעס רפסמ דוע ונל שי ,התוא
 ,ןוצרמ תואלמגל שורפל םנוצר תא ועיבהש םידבוע ולאכ ויה
 םינווכתמ אל ונא ףסונב ,ךילהתה לכ םהל רבסוהו ונמוז םה
 םירחא םידבוע םמוקמב תונמל
 תיברמש ךכמ עבונ תושרה תפוק לע סמועה בור השעמל
 לעמ םיאלמגל םימלשמ ונאו תיביצקת היסנפב ויה םישרופה

 לבקתמש ימו תחופו ךלוה הז םינשה םע לבא  ,ח"שלמ 19
 .תרבוצ היסנפב קר הז םויה

  
 הארבה תינכותב רבודמ ,ריעה שאר ירבדל ךשמהבו לודגב :ןורש ח"ור

 תינכות תא הפילחמו ךרד ינבא השימח תללוכה השדח
  .תירוקמה הארבהה

  
 ררשאל הז דמעמב תעכ עיצמ ינאו תינופלט םתרשיא םתא :ריעה שאר

 .ל"נה תגרדושמה הארבהה תינכות תא
  
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  
  
  

 
 להנתמה שורב ןג לש קנבה ןובשחב המיתח השרומ תומש יוניש רושיא .3

 'בג :ויהי םיינכדעה המיתחה השרומ תומשש ךכ ,לארשיל ימואל קנבב
 דעו תגיצנ - הנח רסולש ץיברוג 'בגהו ןגה תלהנמ -  תילג יקסניטל
 .םירוהה

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

 המיתחה השרומ םיפלחתמש תע לכבו םיקנבה תושירדב
 איבהל בייחמ קנבה ,םידליה ינג וא רפסה יתב תונובשחב
  .םיינכדעה תומשה תא הצעומה רושיאל

  
 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה

 
 



 
 

 
 להנתמה  קדצ ןג לש קנבה ןובשחב המיתח השרומ תומש יוניש רושיא .4

 'בג :ויהי םיינכדעה המיתחה השרומ תומשש ךכ  ,לארשיל ימואל קנבב
 .                               ןגב תעייס - ןוטיב ימענ 'בגהו ןגה תלהנמ -  ןהד היאמ

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

 המיתחה השרומ םיפלחתמש תע לכבו םיקנבה תושירדב
 איבהל בייחמ קנבה ,םידליה ינג וא רפסה יתב תונובשחב
 .םיינכדעה תומשה תא הצעומה רושיאל

  
 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 להנתמה ןוטפנ ןג לש קנבה ןובשחב המיתח השרומ תומש יוניש רושיא .5

 'בג :ויהי םיינכדעה המיתחה השרומ תומשש ךכ ,לארשיל ימואל קנבב
 .תימוקמה תושרה תגיצנ -  חטיא סילא 'בגהו ןגה תלהנמ -  ןהד בל הריש

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

 המיתחה השרומ םיפלחתמש תע לכבו םיקנבה תושירדב
 איבהל בייחמ קנבה ,םידליה ינג וא רפסה יתב תונובשחב
 .םיינכדעה תומשה תא הצעומה רושיאל

  
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  
  

 
 

 .ב"צמ ,31/12/2020 םויל  טסופמוקה לש יפסכה ח"ודה רושיא .6
 

 רבעוה ח"ודה יכ ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה אירקמ :ריעה שאר
 רבודמ ,וז הבישיל הנמזהה םע דחי הצעומה ירבח ןויעל
 םכל עודיש יפכו תויושר המכל השעמל ךיישש דיגאתב
 שיו הרירב ןיא םלוא ,םינש המכ הזמ ליעפ אל טסופמוקה
 ח"ודב םייתוהמ םייוניש ןיא ,םוקמה תא קזחתל ךרוצ
 לבקתיש םיפצמ ונא ,ליעפ אל אוה יתנייצש יפכו רחאמ
 לקי דואמ הז ,הרקי הזש עגרבו שדחמ החיתפל רושיאה
  .אוהש יפכ ח"ודה תא רשאל םישקבתמ ונא תעכ ןכלו ונילע

  
 .םירשאמ ,דחא הפ :הטלחה
  

 
 



 
 
 

 חותיפ ןובשח - סיפה לעפמ לומ תויוליעפל בא תונובשח ינש תחיתפ רושיא .7
 ר"בתב ,754 ףינס ,מ"עב טנוקסד ליתנכרמ קנבב סיפ יקנעמ ןובשחו סיפ
 .                                   ריפס סחנפ 'חרב ןוירוטברסנוקה תמקה - 1262 'סמ

 
 

 רחאמ יכ ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 השירדה ,ל"נה הינבל ביצקתהמ קלח ןמממ סיפה לעפמו

 תאזו םידרפנ תונובשח חותפל םישקבמ םהש איה םהלש
 .ולא תונובשחב השענה לע הרקב םהל הייהתש תנמ לע

  
 .םירשאמ ,דחא-פ :הטלחה
  

 
 

 ס"ע םי תוגספ 'כש ןג - העימש ייוקילל ןג תשגנה 2144 'סמ ר"בת רושיא .8
 .                                              ךוניחה דרשמ תופתתשה :ןומימה ,₪ 30,000

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

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 תוסנכה :ןומימה ,₪ 120,000 ס"ע הריצא ילכ - 2145 'סמ ר"בת רושיא .9

 .                                                                                      החבשה ילטיה ןרקמ
 

 רבודמ יכ ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 .ורשאל עיצמו ,הפשאה יחפמ קלח תפלחהל ביצקתב

  
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 תופתתשה :ןומימה ,₪ 13,705 ס"ע הלצה דויצ -  2146 'סמ ר"בת רושיא .10

 .                                                                                                   םינפה דרשמ
 

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

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
 



 
 
 

 
 :ןומימה ,₪ 235,000 ס"ע תומלצמו הזירכ תכרעמ - 2147 'סמ ר"בת רושיא .11

 .                                                                               םינפה דרשמ תופתתשה
 
 

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

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 

 תופתתשה :ןומימה ,₪ 30,000 ס"ע תוחיטב רודיג - 2148 'סמ ר"בת רושיא .12
 .                                                                                                   םינפה דרשמ

 
 

 רבודמ יכ ןייצמ ,םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 עיצמ ,םינוש םיעוריאל ונתוא םישמשמה תורדגה תפלחהב
 .ורשאל

  
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 

 ס"ע רוביצ ינבמב תוחיטב ירדסהו םוטיא ינוקית - 2149 'סמ ר"בת רושיא .13
 .                                     החבשה ילטיה ןרקמ תוסנכה :ןומימה ,₪ 400,000

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

 יאלג תוכרעמ ,םוטיא ינוקיתב לופיטו תוליזנה לכב לופיטב
 .ורשאל עיצמ ,דועו םינגב ןשע

  
  

 .םירשאמ ,דחא הפ  :הטלחה
  

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 תוחיטב ירדסהו םינוינח תרדסה ,טלפסא ינוקית - 2150 'סמ ר"בת רושיא .14

 ןרקמ תוסנכה :ןומימה ,₪ 500,000 ס"ע ריעה תובוחרבו םיירוביצ םינגב
 .                                                                                                               חותיפ

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

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 

 ריעה תוכרדמב הרואתו תוחיטב ,תושיגנ ינוקית - 2151 'סמ ר"בת רושיא .15
 .                                           חותיפ ןרקמ תוסנכה :ןומימה ,₪ 300,000 ס"ע

 
 

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

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 

 תויתשת חותיפו לוהינ - 1742 'סמ ר"בתל )הלדגה( 8 'סמ יוניש רושיא .16
 תפסותה ,₪ 10,000,000 ס"ע דמע םדוק םוכס ,םי ינויבסו שיכל תנוכשל
 ןומימה ,₪ 11,500,000 ס"ע דמוע שדחה םוכסה ,₪ 1,500,000 ךסב
 תוסנכה ₪ 698,000  ,חותיפ ןרק -תושרה תונרקמ ₪ 802,000 :תפסותל
 .                                                             לארשי יעקרקמ תושרמ ידועיי ןרקמ

 
 

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

 .םירשאמ דחא-הפ :הטלחה
  

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 קילאיב בוחר תרדסה - 1749 'סמ ר"בתל )הלדגה( 5 'סמ יוניש רושיא .17

 ךסב תפסותה ,₪ 4,400,000 ס"ע דמע םדוקה םוכסה ,זוקינו העונת
 :תפסותל ןומימה ,₪ 5,100,000 ס"ע דמוע שדחה םוכסה ,₪ 700,000

   .                                                          חותיפ ןרק - תושרה תונרקמ תוסנכה
 

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

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 

 ריק - הלילס תודובע - 2083 'סמ ר"בתל )הלדגה( 3 'סמ יוניש רושיא .18
 ךסב תפסותה ,₪ 4,700,000 ס"ע דמע םדוק םוכס ,ל"אפר ינופצ הדרפה

 תושר :תפסותל ןומימה ,₪ 4,708,210 ס"ע דמוע שדחה םוכסה ,₪ 8,210
 .                                                                                              לארשי יעקרקמ

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

 חותפ גיב היהי הז , םש תויהל דמועש ירחסמה זכרמה
 המוח תונבל ונתיאמ ושרד םה ,ל"אפרל הבריקה ללגבו
 .הז לע םידבוע רבכו

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

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 רושיא ןתמ רבדב ,)ב"צמ( 16/12/21 םוימ םיסכנ תדעוו לוקוטורפ רושיא .19

 ימד תייבג תרומת םיינוריע םינבמב שמתשהל ,לדנמ ש"ע ינוריעה ס"נתמל
  .                                                                                                            שומיש

 
 

 תושר תא ריבעמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 .תבש בקעי ד"ועל רובידה

  
 םיינוריעה םינבמב שמתשהל לכוי ינוריעה ס"נתמהש מ"ע :תבש ד"וע

  םתסה ןמ וכרטצי םה ,תוברת תויוליעפ םהב ליעפהלו
 רושיא תא לבקל רומא ס"נתמה ןכלו םולשת תובגל
 .שומיש ימד תובגל הייריעה

  
 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  



 
 
 
 
 .תובישיה רדח תא בזוע וסיס ןולא ד"וע ***
 

 

 - יוניב יוניפ ימחתמב החבשה ילטיה תוינידמ אשונב הטלחהו ןויד .20
 .                                                               םי תירק יבחרב תינוריע תושדחתה

 
 

 ונא יכ ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 ידכו תינוריע תושדחתה לש םיטקיורפ ינפב םידמוע
 ,שדח תיבל תונמדזה ךכב םיניינועמה םיבשותל הייהתש
 .םהילע לקהל םיכירצ תימוקמ תושרכ ונא
 תונבל לכוי םזיש ידכו הלוע קר עקרקה ךרעש ןובשחב וחק
 החבשה לטיהמ רוטפ ול תתל םיכירצ ונא תושדח תונוכש
 ול היהיש ילבמ ןאכ תונבל עיגהל הצרי אל דחא ףא יכ
 .ונל םג הווש הז ןכלו חותיפ ילטיה ונל םימלשמ םה ,חוור
 םויה ,דאמ םיכומנ םימוכס ןאכ ומליש םינלבקה רבעב
 אלש הביס ןיאו )רזעה יקוח ןוקית תובקעב( הנתשה בצמה
 .ץראב םירעה ראשל הוותשנ

 ירחא הלקה שרוד םזיה םאש תסרוג ונלש תוינידמה
 ואולמב החבשהה לטיה תא וילע ליחנ ונא ,ע"בת לביקש
 הלקהה לעש תרמוא תאז ,הלקהה אושנ םיחטשל סחיב
 אוהש חוורל רבעמ הז יכ ,אלמ החבשה לטיה הבגינ ונא
 . תימוקמה הדעווב גיצה
 רשקהב םהילע םירבדמ ונאש םינבמהש םכל ריכזמ
 .תוררופתה לש בצמב םיאצמנ תינוריע תושדחתהל

  
 רומא ןלבקה ,החבשה לטיהמ רוטפ םינתונ ונא ,תינורקע :בונרב רמ

 ,םינש 3 דועב קר איצוי אוה םא לבא ,הינב רתיה איצוהל
  .20% לעמ םלשל ךרטצי אוה

  
  

 םייתנש דועב םאו ,ע"בת רמגש ןלבק עיגי ,הז עגרל ןוכנ :ריעה שאר
 םא ,תואמש ח"וד י"פע השעיי לכה ,תונבל הצריו םזי עיגי
 .הילע םלשל ךרטצי ,הלקה שקבי
 :םינושארה םימחתמה ינשב ,תובורקה םינשה שמחב
 יחטש לעו החבשה לטיהמ רוטפ היהי ש"גא -ו .ק.צ.ש
 .אלמ לטיה ומלשי םה ,היהתש לככ הלקה

  
 ,תיטפשמ תעד תווח םג חנות םא ,המלש הייהת הטלחהה :שרוק ד"וע

 .האבה הבישיה תארקל השיגהל גאדא
  

 תונוכש דדועל ידכ יוניב יוניפה תא םדקל ונלש הטלחה :ריעה שאר
 ףופכ לכה ןבומכו 'וכו  החבשה לטיהמ םירטופ וא ,תושדח
 .ש"מעויה ד"ווחל
 
 



 
 
 
 

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

 

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 

 :ןלהלש ,2021 תנשב ורגסנש םיר"בת תלבט רושיא .21
 

 סמ
 םינפה דרשמ רושיא ר"בתה םש ר"בת

 

 21/01/2018 םיגומלאב לגרודכ שרגמ תמקהל תיתשת תודובע 1787

 22/01/2019 שיכל 'חר םיינפוא ליבש עוציב 1879

 25/05/2020 "דלי לכל בשחמ" תרגסמב םיבשחמ תשיכר 2033

 07/07/2020 2020 – 'א קלח םיכרדב תוחיטב 2042

 29/12/2020 ח"מלפ /ןובל סחנפ 'חרב תירוביצ רכיכ חותיפ 2082

 28/12/2020 ןולובז ףוח הלצה לדגמ ץופיש 2088
 

 

 רבודמ יכ ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 .ורשאל עיצמו 2021 תנשב ומייתסהש םיר"בתה לכב

  
  

 .םירשאמ ,דחא הפ :הטלחה
  

 
 
 
 

_________________       _______________ 
 רוצ  ןבא  דוד              ןוטיב  הנינפ    

 ריעה  שאר                                             הצעומה תריכזמו ריעה שאר תרזוע
 
X:\2021  9  סמ הצעומ לוקוטורפ\2021 2020 הצעומ.docx 


