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  זומתב 'ז ,יעיבר םויב המייקתה רשא ,6/2022  'סמ ,ןיינמה ןמ ריעה תצעומ תבישימ
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 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  

 ריעה תצעומ רבח - ןבואר הששמ רמ  

 ריעה תצעומ רבח -  לט ימולש רמ  
 

 ריעה שאר - רוצ ןבא דוד רמ  :ורדענ

 ריעה תצעומ רבח -  ןהכ ילא רמ

 ריעה תצעומ רבח - וסיס ןולא ד"וע

 ריעה תצעומ תרבח - הנלי ןאירפסג 'בג

 ריעה תצעומ רבח - יקרבא ןימינב רמ

 ריעה תצעומ תרבח - םחנמ הרוא 'בג  

 ריעה תצעומ רבח - שודק ימולש רמ

  :ופתתשה 

 הייריעה ל"כנמ - הנחוא יסוי ד"וע

 הייריעה רבזג/ס -   ןהד הנינפ  

 תיטפשמ הקלחמ - תבש בקעי ד"וע  

 יטפשמ ץעוי - שרוק לקד ד"וע  

                                       הצעומה תריכזמו ע"הר/ע - ןוטיב הנינפ 'בג



 
 

 :םויה רדס
 

 ןוירוטקריד ר"ויכ רוצ ןבא דוד רמ ריעה שאר לש ותנוהכ תכראה רושיא .1
 .תפסונ היצנדקל "םימי" םימה דיגאת

 88,000 ס"ע ךוניח תודסומל המדא תדיער תוכרעמ 11 - 2214 'סמ ר"בת רושיא .2
  .ךוניחה דרשמ תופתתשה :ןומימה ,₪

 םדוקה םוכסה ,םיפ"צש חותיפ - 2123 'סמ ר"בתל )הלדגה( 3 'סמ יוניש רושיא .3
 ס"ע דמוע שדחה םוכסה ,₪ 400,000 ךסב תפסותה ,₪ 130,000 ס"ע דמע

 ןרקמ ₪ 68,043  ,חותיפ ןרקמ ₪ 300,000 :תפסותל ןומימה ,₪ 530,000
 ןרקמ  ₪ 14,457 ,םי"פצש ילטיה ןרקמ ₪ 17,500  ,תוכרדמו םישיבכ תלילס
 .לועית

 ,תודידמ רקסו םיילועפת םיבכר תשיכר - 2101  'סמ ר"בתל 1 'סמ יוניש רושיא .4
 שדחה םוכסה ₪ 60,000 ךסב תפסותה ,₪ 497,552 ס"ע דמע םדוקה םוכסה
 .ליגר ביצקתמ הבצקה :תפסותל ןומימה  ,₪ 557,552 ס"ע דמוע

 םוכסה ,םי ילג תנוכש חותיפ - 1845 'סמ ר"בתל )הלדגה( 12 'סמ יוניש רושיא .5
 שדחה םוכסה ,₪ 1,500,000 ךסב תפסותה ,₪ 47,616,279 ס"ע דמע םדוקה
 .לארשי יעקרקמ תושר תונרקמ :תפסותל ןומימה ,₪ 49,116,279 ס"ע דמוע

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

 
 ןוירוטקריד ר"ויכ רוצ ןבא דוד רמ ריעה שאר לש ותנוהכ תכראה רושיא .1

 .                                                          תפסונ היצנדקל "םימי" םימה דיגאת
 

 םויה רדס לעש ףיעסה תא האירקמ ,הבישיה תא תחתופ :רב ד"וע
 לש ותנוהכ תכראהל הצעומה רושיא שרדנ יכ תנייצמו
 ר"ויכ תפסונ היצנדק דועל רוצ ןבא דוד רמ ,ריעה שאר
 ."םימי" םימה דיגאת ןוירוטקריד

  
 .רומאכ ותנוהכ תכראה תא רשאל העיצמ ינא 

 
 

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  
  
  

 
 
 
 
 



 
 

 
 ס"ע ךוניח תודסומל המדא תדיער תוכרעמ 11 - 2214 'סמ ר"בת רושיא .2

  .                                               ךוניחה דרשמ תופתתשה :ןומימה ,₪ 88,000
 

 יכ תנייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא האירקמ :רב ד"וע
 תוחיטבו ןוחטיבל הערתה תוכרעמ תשיכרב רבודמ
 יתב 11 - ב ובצוי תוכרעמה ,המדא תדיער לש םירקמב
 .ךוניחה דרשמ ןומימבו רפסה

  
 .ל"נה ר"בתה תא רשאל עיצמ ינא 
 
 

 

 םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 

 םוכסה ,םיפ"צש חותיפ - 2123 'סמ ר"בתל )הלדגה( 3 'סמ יוניש רושיא .3
 דמוע שדחה םוכסה ,₪ 400,000 ךסב תפסותה ,₪ 130,000 ס"ע דמע םדוקה
 ןרקמ ₪ 68,043  ,חותיפ ןרקמ ₪ 300,000 :תפסותל ןומימה ,₪ 530,000 ס"ע
 ןרקמ  ₪ 14,457 ,םי"פצש ילטיה ןרקמ ₪ 17,500  ,תוכרדמו םישיבכ תלילס
 .                                                                                                              לועית

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

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 

 רקסו םיילועפת םיבכר תשיכר - 2101  'סמ ר"בתל 1 'סמ יוניש רושיא .4
 ₪ 60,000 ךסב תפסותה ,₪ 497,552 ס"ע דמע םדוקה םוכסה ,תודידמ
 ביצקתמ הבצקה :תפסותל ןומימה  ,₪ 557,552 ס"ע דמוע שדחה םוכסה
 .                                                                                                                      ליגר

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

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 
 



 
 
 
 

 ,םי ילג תנוכש חותיפ - 1845 'סמ ר"בתל )הלדגה( 12 'סמ יוניש רושיא .5
 םוכסה ,₪ 1,500,000 ךסב תפסותה ,₪ 47,616,279 ס"ע דמע םדוקה םוכסה
 יעקרקמ תושר תונרקמ :תפסותל ןומימה ,₪ 49,116,279 ס"ע דמוע שדחה
 .                                                                                                             לארשי
 
 

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

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  
  

 
 
 

- יקסלוקיש רזע תימי 'בג תא םיחכונה ינפב הגיצמ :רב ד"וע
 . רהבל םות תא הפילחמו הרחבנש השדחה תיל"כנמה
 ןעמל ותדובע תונש לע םותל הדומ וז תיגיגח תונמדזהבו

 הבר החלצה תימיל תלחאמו םי תייריק תייסולכוא
 .הדיקפת יולימב

  
 .הבישיה תא תלעונו םלוכל הדומ :רב ד"וע

 
 
 
 
 
 

_________________       _______________ 
 רב לאריש ד"וע            ןוטיב  הנינפ    

 ריעה  שאר מ"מ                                          הצעומה תריכזמו ריעה שאר תרזוע
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