
 

 

 2202/1  'סמ הצעומ  לוקוטורפ
  תבשב 'י ,יעיבר םויב המייקתה רשא ,1/2022  'סמ ,ןיינמה ןמ ריעה תצעומ תבישימ
    תובישיה רדחב ,18:00 העשב  ,12/01/2022 - ב"פשת

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

 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  

 )םוזב( 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 - רוצ ןבא דוד רמ  :ורדענ

 ריעה תצעומ רבח - וסיס ןולא ד"וע  

 ריעה תצעומ תרבח - הנלי ןאירפסג 'בג  

 ריעה תצעומ רבח - יקרבא ןימינב רמ  

 ריעה תצעומ רבח -  ןהכ ילא רמ
 

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

 )םוזב( הייריעה תורבזג -  הקיסמ הנינפ 'בג  

 ריעה סדנהמ -  בונרב לבוי רמ  

 תיטפשמ הקלחמ - תבש בקעי ד"וע  

 הייריעה תרבוד - ןריבא תירוא 'בג  

  הצעומה תובישי תיארחאו ע"הר תרזוע - ןוטיב הנינפ 'בג



 
 

 
 

 :םויה רדס
 

 

 קנבב להנתמה גומלא ןג לש קנבה ןובשחב המיתח השרומ תומש יוניש רושיא .1
 האל 'בג :ויהי םיינכדעה המיתחה השרומ תומשש ךכ ,לארשיל ימואל
 םא תעייסו םירוהה דעו תגיצנ - ןלוג הלאיצ 'בגהו ןגה תלהנמ יליוושקילא
 .ןגב

 קלח 12756 שוגב ןיעקרקמ דועיי יוניש - 352-0863958 'סמ תינכות רורשיא .2
 ,ח"מלפ תניפ םילשורי 'דשב ,"ירחסמ דועיי" - ל "ךרד" - מ  ,47 הקלחמ
 .םי תירק

 םודיקו ןונכת - שיכל םחתמ - 2016 'סמ ר"בתל )הלדגה( 3 'סמ יוניש רושיא .3
 ,₪ 1,475,113 ס"ע דמע םדוק םוכס ,תויושר לולסמ תינוריע תושדחתה
 ןומימה ,₪ 1,569,613 ס"ע דמוע שדחה םוכסה ,₪ 94,500 ךסב תפסות
 .ןוכישהו יוניבה דרשמ תופתתשה :תפסותל

 ילג תנוכשב םידלי ינג תמקה -  2131 'סמ ר"בתל )הלדגה( 1 'סמ יוניש רושיא .4
 ,₪ 6,340,952 ךסב תפסותה ,₪ 5,384,229 ס"ע דמע םדוקה םוכסה ,םי

 תופתתשה :תפסותל ןומימה ,₪ 11,725,181 ס"ע דמוע שדחה םוכסה כ"הס
 .ךוניחה דרשמ

 ליבש עוציב - 1897 'סמ ר"בתל )ןומימה תורוקמב יוניש( 2 'סמ יוניש רושיא .5
 ס"ע דמע םדוק םוכס ,תרש השמ בוחרב לדנמ ס"נתמ תבחר ץופישו םיינפוא

 התחפהו  ,לארשי יעקרקמ תושרמ ₪ 2,000,000 ךסב תפסותה ,₪ 5,764,880
 .לארשי יעקרקמ תושרמ ידועיי ןרקמ תוסנכה ₪ 2,000,000 ךסב

 םוכס םי ילג תנוכש חותיפ - 1845 'סמ ר"בתל )הלדגה( 9 'סמ יוניש רושיא .6
 שדחה םוכסה ,₪ 23,000,000 ךסב תפסותה ,₪ 23,616,279 ס"ע דמע םדוק
 .לארשי יעקרקמ תושר :תפסותל ןומימה ,₪ 46,616,279 ס"ע דמוע

 ,₪ 300,000 ס"ע ריעה יבחרב תובוחר תרואת - 2201 'סמ ר"בת רושיא .7
 .החבשה ילטיה ןרקמ תוסנכה :ןומימה

 ימחתמב החבשה ילטיה תוינידמ אשונב ,ש"מעויה לש ותעד תווח רושיא .8
 9/2021 'סמ ריעה תצעומ תטלחהל םאתהב ,תינוריע תושדחתה - יוניב יוניפ
 .ב"צמ ,22/12/2021 םוימ
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 להנתמה גומלא ןג לש קנבה ןובשחב המיתח השרומ תומש יוניש רושיא .1
 'בג :ויהי םיינכדעה המיתחה השרומ תומשש ךכ ,לארשיל ימואל קנבב
 תעייסו םירוהה דעו תגיצנ - ןלוג הלאיצ 'בגהו ןגה תלהנמ יליוושקילא האל
 .                                                                                                           ןגב םא

 

                                                                                                                   
 םיחכונה תא תכרבמ ,הצעומה תבישי תא תחתופ :רב ד"וע

 הביסהמ הבישיהמ רדעיהל ץלאנ ע"הר םויה יכ תנייצמו
 תא םויה אלמת איה ןכלו ,הנורוק הלוח תברקב היהש
  .ומוקמ

  
 לככ יכ תנייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא האירקמ 

 קנבה תונובשחב המיתחה השרומ בכרהב יוניש עצבתמש
 רושיא תא שרוד קנבה ,םידליה ינג וא רפסה יתב לש
 המיתחה השרומ תומש תא רשאל העיצמ ינא ,הצעומה
 .ןלהלש םיינכדעה

  
 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 קלח 12756 שוגב ןיעקרקמ דועיי יוניש - 352-0863958 'סמ תינכות רורשיא .2

 ,ח"מלפ תניפ םילשורי 'דשב ,"ירחסמ דועיי" - ל "ךרד" - מ  ,47 הקלחמ
 .                                                                                                         םי תירק

 
 תא הריבעמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא האירקמ :רב ד"וע

 .בונרב לבוי רמ ,ריעה סדנהמל רובידה תושר
  

 ח"מלפה 'חר תניפ םילשורי 'דשב אצמנה קסויקב רבודמ :בונרב רמ
 ועציב םשו ,דבלב רטמ 15 ל רתיה היה רבעב )הינפה ינפל(

 יוניש ונעציב םצעבו ע"בת ונישע ונחנא ,תיקוח יתלב הינב
 דמוע הז םויכו "רחסמ" - ל "ךרד" מ ןיעקרקמה דועייל
 . רטמ 81  לע
  םינפה רש רושיא תא הליחת ךירצמ רומאכ הז אשונ
 .ריעה תצעומ רושיא תא ןכמ רחאלו

  
 יכ ןייצמו םהינפל חנומה רמוחל םיחכונה תא הנפמ :תבש ד"וע

 תיזוחמה הדעווה ,הייריעה לש סכנ הניה וזה עקרקה
 תעכ ןכלו רושיא לבקתהו ושענש םייונישה לכ תא הנחב
 .םינפה רש רושיאל ףופכב הצעומה רושיא שקבתמ

  
 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 



 
 
 
 

 ןונכת - שיכל םחתמ - 2016 'סמ ר"בתל )הלדגה( 3 'סמ יוניש רושיא .3
 1,475,113 ס"ע דמע םדוק םוכס ,תויושר לולסמ תינוריע תושדחתה םודיקו

 ןומימה ,₪ 1,569,613 ס"ע דמוע שדחה םוכסה ,₪ 94,500 ךסב תפסות ,₪
 .                                                  ןוכישהו יוניבה דרשמ תופתתשה :תפסותל

 
 

 .ורשאל העיצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא האירקמ :רב ד"וע
  
  
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 תנוכשב םידלי ינג תמקה -  2131 'סמ ר"בתל )הלדגה( 1 'סמ יוניש רושיא .4

 ,₪ 6,340,952 ךסב תפסותה ,₪ 5,384,229 ס"ע דמע םדוקה םוכסה ,םי ילג
 :תפסותל ןומימה ,₪ 11,725,181 ס"ע דמוע שדחה םוכסה כ"הס
  .                                                                             ךוניחה דרשמ תופתתשה

                                                                                                  
 .ורשאל העיצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא האירקמ :רב ד"וע
  

 ,םישדח םידלי ינג הנומש שי םי ילג תנוכשב בל םשש ימל :בונרב רמ
 ונל ונתינ ךוניחה דרשממ האשרהה ןכו תפסותל רושיאה
 .הצעומה רושיאל ףיעסה תא ונאבהש הביסה וזו תעכ קר

  
 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 עוציב - 1897 'סמ ר"בתל )ןומימה תורוקמב יוניש( 2 'סמ יוניש רושיא .5

 םדוק םוכס ,תרש השמ בוחרב לדנמ ס"נתמ תבחר ץופישו םיינפוא ליבש
 יעקרקמ תושרמ ₪ 2,000,000 ךסב תפסותה ,₪ 5,764,880 ס"ע דמע
 יעקרקמ תושרמ ידועיי ןרקמ תוסנכה ₪ 2,000,000 ךסב התחפהו  ,לארשי
 .                                                                                                           לארשי

 

 
 תא הריבעמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא האירקמ :רב ד"וע

 .בונרב לבוי רמ ,ריעה סדנהמל רובידה תושר
  

 ירדסה עוציבל ןלבקה םע הזוח םימתוחש בלשב רבכ ונא :בונרב רמ
 ועצוביו הנופת ס"נתמה תבחר לכ ,השגנה ןכו תוחיטב
 רתוי הבחר הייהת איהש ךכ ,תובר ץופיש תודובע םוקמב
 .דואמ הפיו

 
 

 



 
 
 
 
 

 ץופיש רבע אל ס"נתמהש םינש ןומה ,ךכ לע תכרבמ ינא :רב ד"וע
 .חכ רשיי ,וירעשב םיאבל םינפ ריאי קר הזה יונשהו

  
 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 

 םוכס םי ילג תנוכש חותיפ - 1845 'סמ ר"בתל )הלדגה( 9 'סמ יוניש רושיא .6
 שדחה םוכסה ,₪ 23,000,000 ךסב תפסותה ,₪ 23,616,279 ס"ע דמע םדוק
 .            לארשי יעקרקמ תושר :תפסותל ןומימה ,₪ 46,616,279 ס"ע דמוע

 
 רמ תא תשקבמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא האירקמ :רב ד"וע

 .רבודמ המב ריבסהל בונרב לבוי
  

 ילג תנוכשב חותיפ תודובע עוציב ךשמהב רבודמ השעמל :בונרב רמ
 ונמייס ,םישדוח רפסמ דועב סלכאתהל תדמוע רשא םי

 םיפ"צשה תא ללוכה 'ב בלש תא םישוע תעכו 'א בלש תא
 םע ונישעש חותיפה םכסהל םאתהב לכה ןבומכו 'וכו
 .י"מר

  
  .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 

 ,₪ 300,000 ס"ע ריעה יבחרב תובוחר תרואת - 2201 'סמ ר"בת רושיא .7
 .                                                         החבשה ילטיה ןרקמ תוסנכה :ןומימה

 
 םנשי יכ תנייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא האירקמ :רב ד"וע

 קלח וא הלוכ הרואתה תא ףילחהל ךרוצ שי םהב תובוחר
 .'וכו ןיקת אל קלח ,דואמ ןשי קלח ,הנממ

  
 קר וא  ?דל תרואתל הרואתה תא םינשמ רבכ םתא םאה :שודק רמ

 ?םייקה ומכ םיפילחמ
  

 לככו דל תרואתל  היהי הז םיפילחמש המ לכ  ,ןכ :הנחוא רמ
 .קוחרמ הטילשל רקב םע ,הארנה

  
 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 ימחתמב החבשה ילטיה תוינידמ אשונב ,ש"מעויה לש ותעד תווח רושיא .8
 'סמ ריעה תצעומ תטלחהל םאתהב ,תינוריע תושדחתה - יוניב יוניפ

                                                                                 .                                                                 ב"צמ ,22/12/2021 םוימ 9/2021
 

 יכ תנייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא האירקמ :רב ד"וע
 העיצמ ,הז ףיעסל רשקהב םיטרפ רפסמ םירסחו רחאמ
 הצעומה תבישיב ןוידל ואיבהלו םויה רדסמ ותוא דירוהל
 .האבה

  
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  
  

 .הבישיה תא תלעונו םלוכל הדומ :רב ד"וע
  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

_________________       _______________ 
 אריצחובא רב לאריש ד"וע            ןוטיב  הנינפ    

 ריעה  שאר מ"מ                                                   הצעומה תריכזמו ע"הר תרזוע
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