
 

 2202/7  'סמ הצעומ  לוקוטורפ
  באב 'כ ,יעיבר םויב המייקתה רשא ,7/2022  'סמ ,ןיינמה ןמ ריעה תצעומ תבישימ
    תובישיה רדחב ,18:00 העשב  ,17/8/2022 - ב"פשת

 

 ריעה שאר - רוצ ןבא דוד רמ :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 תרבח - הנלי ןאירפסג 'בג  

 ריעה תצעומ רבח - בומרבא בקעי רמ  

 ריעה תצעומ רבח - ןבואר הששמ רמ  

 ריעה תצעומ רבח - שודק ימולש רמ  

   

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

 ריעה תצעומ רבח -  ןהכ ילא רמ

 ריעה תצעומ רבח - וסיס ןולא ד"וע

 ריעה תצעומ רבח - יקרבא ןימינב רמ

 ריעה תצעומ תרבח - םחנמ הרוא 'בג  

 ריעה תצעומ רבח -  לט ימולש רמ

 

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

 הייריעה רבזג/ס -   ןהד הנינפ 'בג  

 ריעה סדנהמ -  בונרב לבוי רמ  

 יטפשמ ץעוי - שרוק לקד ד"וע  

 םיסכנ/תיטפשמ הקלחמ - תבש בקעי ד"וע  

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



 
 

 :םויה רדס
 

 

 קנבב להנתמה ,בכוכ ןג לש קנבה ןובשחב המיתח השרומ תומש יוניש רושיא .1
 - זבלא תינח 'בג :ויהי םיינכדעה המיתחה השרומ תומשש ךכ ,לארשיל ימואל
 .ןגב תעייס - בייביקע הבול 'בגו ןגה תלהנמ

 קנבב להנתמה ,תינגרמ ןג לש קנבה ןובשחב המיתח השרומ תומש יוניש רושיא .2
 ןרופש ביבא 'בג :ויהי םיינכדעה המיתחה השרומ תומשש ךכ ,לארשיל ימואל
 .ןגב תעייס - טיבש ןרק 'בגו ןגה תלהנמ -

 קנבב להנתמה ,רמות ןג לש קנבה ןובשחב המיתח השרומ תומש יוניש רושיא .3
 ישי ןב רמת 'בג :ויהי םיינכדעה המיתחה השרומ תומשש ךכ ,לארשיל ימואל
 .ןגב םא תעייס - הילוי רכבלא 'בגו ןגה תלהנמ - ןרופ

 ,שדחה בשחה לש ויונימ רושיא - )תינופלט רשוא( הצעומ לוקוטורפ רורשיא .4
 .םישדוח 3 תב הפוקתל תי'חב סאילא רמ

 .תונרקה יפסכ לוהינל ףסונ קנב ןובשח תחיתפ רושיא .5
 םוכס ,המכח הרואת םזימ - 2116 'סמ ר"בתל )הלדגה( 1 'סמ יוניש רושיא .6

 ס"ע דמוע שדחה םוכסה ,₪ 30,000 ךסב תפסותה ,₪ 450,000 ס"ע דמע םדוק
 .םינפה דרשמ תופתתשה :תפסותל ןומימה ,₪ 480,000

 ב"וש תכרעמ - ילאטיגיד םזימ - 2117 'סמ ר"בתל )הלדגה( 1 'סמ יוניש רושיא .7
 םוכסה ,₪ 50,000 ךסב תפסותה ,₪ 300,000 ס"ע דמע םדוק םוכס ,תינוריע
 .םינפה דרשמ תופתתשה :תפסותל ןומימה ,₪ 350,000 ס"ע דמוע שדחה

 םוכסה ,המכח היינח םזימ 2118 'סמ ר"בתל )הלדגה( 1 'סמ יוניש רושיא .8
 דמוע שדחה םוכסה ,₪ 170,000 ךסב תפסותה ,₪ 250,000 ס"ע דמע םדוקה
 .םינפה דרשמ תופתתשה :תפסותל ןומימה ,₪ 420,000 ס"ע

 םוכסה ,םי ילג תנוכש חותיפ - 1845 'סמ ר"בתל )הלדגה( 13 'סמ יוניש רושיא .9
 שדחה םוכסה ,₪ 389,019 ךסב תפסותה ,₪ 49,116,279 ס"ע דמע םדוקה
 .שוכר תריכממ :תפסותל ןומימה ,₪ 49,505,298 ס"ע דמוע

 םדוקה םוכסה ,םיסכנ רקס - 2001 'סמ ר"בתל  )הלדגה( 1 'סמ יוניש רושיא .10
 ס"ע דמוע שדחה םוכסה ,₪ 100,000 ךסב תפסותה ,₪ 100,000 ס"ע דמע

 .החבשה ילטיה ןרקמ תוסנכה :תפסותל ןומימה ,₪ 200,000
 םילולעה םינבמ קוזיח ןומימ - 2135 'סמ ר"בתל )הלדגה( 1 'סמ יוניש רושיא .11

 תפסותה ,₪ 500,000 ס"ע דמע םדוק םוכס ,םינכוסמ םינבמכ םידושח תויהל
 תפסותל ןומימה ,₪ 693,896 ס"ע דמוע שדחה םוכסה ,₪ 193,896 ךסב
 .םילעב תופתתשה ןרקמ תוסנכה

 ןיינב תמקהו ןונכת ,לוהינ - 1740 'סמ ר"בתל )הלדגה(  7 'סמ יוניש רושיא .12
 3,500,000 ךסב תפסותה ,₪ 61,000,000 ס"ע דמע םדוק םוכס ,שדחה הייריעה
 .חותיפ תונרקמ :תפסותל ןומימה ,₪ 64,500,000 ס"ע דמוע שדחה םוכסה ,₪

 םוכס ,רדגו הזירכ ,הרימש ינתיב - 2213 'סמ ר"בתל )הלדגה( יוניש רושיא .13
 ס"ע דמוע שדחה םוכסה ,₪ 15,888 ךסב תפסותה ,₪ 192,000 ס"ע דמע םדוק

207,888 ₪. 



 

 

 תינכת רובע עקרקב ןינע תלעבו השיגמ תימזיכ םי תיירק ריעה תצעומ רושיא .14
 .םי תירקב תינופצ תלייט תמלשה ,352-1117902 'סמ

 תלעבו השיגמכ תימזיכ םי תיירק תייריע תופרטצהל ריעה תצעומ רושיא .15
 - הליש םחתמב יכוניח סופמק ,352-1011915 'סמ תינכת רובע עקרקב ןינע
  .תינכותה תשגהו םוזייב הפתוש לארשי יעקרקמ תושר .םי תירק

 ןוכדעל השקב – 15/8/22 םוימ ינופלט רושיא - הצעומ לוקוטורפ רורשיא .16
 .הייריעה ביצקת

 .ןלהל ,2022 תנשב ורגסנש םיר"בת תלבט רושיא .17
 

 
********** 

 
 

 

 קנבב להנתמה ,בכוכ ןג לש קנבה ןובשחב המיתח השרומ תומש יוניש רושיא .1
 זבלא תינח 'בג :ויהי םיינכדעה המיתחה השרומ תומשש ךכ ,לארשיל ימואל
 .                                                ןגב תעייס - בייביקע הבול 'בגו ןגה תלהנמ -

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

 יוניש לכ ריעה תצעומב רשאל תושרה לע ,קנבה ילהונ
 ינגו ס"היתב לש קנבה תונובשחב המיתחה השרומ תומשב
 .םידליה

  
 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 

 להנתמה ,תינגרמ ןג לש קנבה ןובשחב המיתח השרומ תומש יוניש רושיא .2
 ביבא 'בג :ויהי םיינכדעה המיתחה השרומ תומשש ךכ ,לארשיל ימואל קנבב

 .                                           ןגב תעייס - טיבש ןרק 'בגו ןגה תלהנמ - ןרופש
 

 י"פע יכ ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 יוניש לכ ריעה תצעומב רשאל תושרה לע ,קנבה ילהונ
 ינגו ס"היתב לש קנבה תונובשחב המיתחה השרומ תומשב
 .םידליה

  
 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 
 



 
 

 קנבב להנתמה ,רמות ןג לש קנבה ןובשחב המיתח השרומ תומש יוניש רושיא .3
 ןב רמת 'בג :ויהי םיינכדעה המיתחה השרומ תומשש ךכ ,לארשיל ימואל
 .                            ןגב םא תעייס - הילוי רכבלא 'בגו ןגה תלהנמ - ןרופ ישי

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

 יוניש לכ ריעה תצעומב רשאל תושרה לע ,קנבה ילהונ
 ינגו ס"היתב לש קנבה תונובשחב המיתחה השרומ תומשב
 .םידליה

  
 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 

 ,שדחה בשחה לש ויונימ רושיא - )תינופלט רשוא( הצעומ לוקוטורפ רורשיא .4
 .                                                      םישדוח 3 תב הפוקתל תי'חב סאילא רמ

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

 רורשאל תעכ אבומו תינופלט רשוא לוקוטורפהש
 .לבוקמכ
 רמ בשחה לש ויונימל לוקוטורפה תא ררשאל עיצמ
 .םישדוח השולשל הוולמ בשחכ תי'חב סאילא

  
 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 

 .תונרקה יפסכ לוהינל ףסונ קנב ןובשח תחיתפ רושיא .5
 

 רבודמ יכ ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 חותיפה תונרק לוהינל דעוימ היהיש דרפנ ןובשח תחיתפב
 .דבלב

  
 תונרקה יפסכ לוהינל ןובשחה תחיתפ תא רשאל עיצמ ינא 

 .רומאכ ל"נה
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 
 
 
 
 



 
 

 םוכס ,המכח הרואת םזימ - 2116 'סמ ר"בתל )הלדגה( 1 'סמ יוניש רושיא .6
 דמוע שדחה םוכסה ,₪ 30,000 ךסב תפסותה ,₪ 450,000 ס"ע דמע םדוק
 .                      םינפה דרשמ תופתתשה :תפסותל ןומימה ,₪ 480,000 ס"ע

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

 הרקב ,לוהינל רושקש המ לכ ,קוחרמ הרקב םע הרואתב
 רוסנס תועצמאב ריעה יבחרב הרואתה יפוג לש הקזחאו

  .הרואתה ףוגל רבוחמה
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 תכרעמ - ילאטיגיד םזימ - 2117 'סמ ר"בתל )הלדגה( 1 'סמ יוניש רושיא .7

 ,₪ 50,000 ךסב תפסותה ,₪ 300,000 ס"ע דמע םדוק םוכס ,תינוריע ב"וש
 דרשמ תופתתשה :תפסותל ןומימה ,₪ 350,000 ס"ע דמוע שדחה םוכסה
 .                                                                                                             םינפה

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

 לכ תא הילא תזקנמ םצעבש הרקבו הטילש תכרעמב
  .ינוריעה דקומה לא תורישי ריעה יבחרב םירוסנסה
 

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

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 םוכסה ,המכח היינח םזימ 2118 'סמ ר"בתל )הלדגה( 1 'סמ יוניש רושיא .8

 דמוע שדחה םוכסה ,₪ 170,000 ךסב תפסותה ,₪ 250,000 ס"ע דמע םדוקה
 .                       םינפה דרשמ תופתתשה :תפסותל ןומימה ,₪ 00420,0 ס"ע

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

 תומלצמ הילע ונקתוי רשא תוינחל םימוסחמ תכרעמב
 לש יושירה תויחול תא והזיש הרקבו הטילש ילעב תומכח
 .םולשתל ות ולבקיש ץוחבמ םיבשותו ריעה יבשות

  
 לשמל עקתנ והשמ םא וא תולקת לש םירקמב הרוק המ :שודק רמ

 ?תבש םויב
  

 .ולאה םיאשונה לכב תלפטמו תקזחתמש הרבח שי :הנחוא ד"וע
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 ינפל לעפוי אל הזש שקבמ ינא ,הייריעה ל"כנמל הינפב :ריעה שאר
 בשות ות לש יוהיז שישו קמועל אשונה לכ תא םיקדובש
 .תיפוס תאז רשאמ ינאש ינפל אלו ,דבוע לכהו ןיקת לכהשו

  
 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה

 
 

 
 ,םי ילג תנוכש חותיפ - 1845 'סמ ר"בתל )הלדגה( 13 'סמ יוניש רושיא .9

 םוכסה ,₪ 389,019 ךסב תפסותה ,₪ 49,116,279 ס"ע דמע םדוקה םוכסה
 .              שוכר תריכממ :תפסותל ןומימה ,₪ 49,505,298 ס"ע דמוע שדחה

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

 היצמרופסנרטה רדח יבגל למשחה 'בח םע םכסה ונל שי :בונרב רמ
 םצעב ונל הריזחמ הרבחהו ןהכ הלואג 'חרב ונמקה ונאש
 .המקהה תולע תא

  
 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 

 םדוקה םוכסה ,םיסכנ רקס - 2001 'סמ ר"בתל  )הלדגה( 1 'סמ יוניש רושיא .10
 ס"ע דמוע שדחה םוכסה ,₪ 100,000 ךסב תפסותה ,₪ 100,000 ס"ע דמע

 .                      החבשה ילטיה ןרקמ תוסנכה :תפסותל ןומימה ,₪ 200,000
 

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

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 

 םילולעה םינבמ קוזיח ןומימ - 2135 'סמ ר"בתל )הלדגה( 1 'סמ יוניש רושיא .11
 ,₪ 500,000 ס"ע דמע םדוק םוכס ,םינכוסמ םינבמכ םידושח תויהל
 ןומימה ,₪ 693,896 ס"ע דמוע שדחה םוכסה ,₪ 193,896 ךסב תפסותה
 .                                                     םילעב תופתתשה ןרקמ תוסנכה :תפסותל

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

 ילעבמ םצעב הזו 3 ריפס בוחרב םינבמל קוזיח תודובע
 .הזה בוחרב תורידה

  
 



 
 
 
 
 

 ,ץופישה םע רדתסהל וחילצה אלש םיבשותה יבגל :הנחוא ד"וע
 הייבגה תישענ ליבקמבו המצע לע תאז החקל הייריעה
 ןפוא תואמחמ ןומה םירצוק אקווד ונאו םיבשותהמ
 .םיריידב לופיטה

  
 ?אשונב רוגימעל הינפ התשענ םאה :שודק רמ
  

 .םלוכל ןורתפ ונל שי :בונרב רמ
  

 .ל"נה ר"בתל הלדגהה תא רשאל עיצמ ינא :ריעה שאר
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 

 ןיינב תמקהו ןונכת ,לוהינ - 1740 'סמ ר"בתל )הלדגה(  7 'סמ יוניש רושיא .12
 ךסב תפסותה ,₪ 61,000,000 ס"ע דמע םדוק םוכס ,שדחה הייריעה

 :תפסותל ןומימה ,₪ 64,500,000 ס"ע דמוע שדחה םוכסה ,₪ 3,500,000
 .                                                                                               חותיפ תונרקמ

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

 17% - כ לש הלדגהל ונעגהו ח"שלמ 53.5 -כ לש םוכסב
 הנורחאה הלדגהה וז יתעדל ,ביבסמ חותיפה ללוכ
 ךכ לע ךרבל קר הז רתונש לכו ,הייריעה ןיינבל הרושקה
 .שדחה ןיינבל סנכינ םימי םיישדוח ךותש ןימאמ ינאו

  
 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 

 םוכס ,רדגו הזירכ ,הרימש ינתיב - 2213 'סמ ר"בתל )הלדגה( יוניש רושיא .13
 דמוע שדחה םוכסה ,₪ 15,888 ךסב תפסותה ,₪ 192,000 ס"ע דמע םדוק
 .                                                                                              ₪ 888,207 ס"ע

 רבודמ יכ ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 רפסה יתבב םימייקה הרימשה ינתיב לש ץופיש תודובעב
 .םישדח תמקה ןכו

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

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 



 
 
 
 

 תינכת רובע עקרקב ןינע תלעבו השיגמ תימזיכ םי תיירק ריעה תצעומ רושיא .14
 .                                  םי תירקב תינופצ תלייט תמלשה ,1117902-352 'סמ

  תושר תא ריבעמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 .בונרב לבוי רמ ,ריעה סדנהמל רובידה

  
 תינופצה תלייטה תמקה תא ונרשיא יצחו הנש ינפל :בונרב רמ

 ונל רוסאש ונעט תיפוחה הביבסה לע יארחאה דרשמהו
 תא םימדקמ ונא תעכ ,רצענ הז ןכלו תודובע םש עצבל
 .ךילהתב ךישמהלו רתיהה תא איצוהל לכונ היפלו ע"בתה

  
 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה

 

 תלעבו השיגמכ תימזיכ םי תיירק תייריע תופרטצהל ריעה תצעומ רושיא .15
 - הליש םחתמב יכוניח סופמק ,352-1011915 'סמ תינכת רובע עקרקב ןינע
  .             תינכותה תשגהו םוזייב הפתוש לארשי יעקרקמ תושר .םי תירק

 

 חטש שי יכ ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 ןוירוטברסנוקה תא תעכ שמשמה וליש ס"היב דיל םוח
 סופמק םוקי ומוקמבו שדחה חטשל רובעל רומא םצעבש
 ןכו דומיל תותיכ 24 ןב ןוכית ס"יבל תויוכז לולכיש יכוניח
 ילוא ,יתדה רזגמל דומיל תותיכ 18 לולכיש ידוסי ס"יב
 םלוא םש היהי ,תיתדה תיכוניחה הירקה הזל ארקנ

 .תרדהנ תינכות וז יתעדל ,דועו טרופס
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה

 

 ןוכדעל השקב - 15/8/22 םוימ ינופלט רושיא - הצעומ לוקוטורפ רורשיא .16
 .                                                                                         הייריעה ביצקת

 רבודמ יכ ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 השעמלו ןדוס יפסנל ונשגהש ארוק לוק תרגסמב ןוכדעב
 תעכ אבומ ךא תינופלט םכדי לע רשוא לוקוטורפה
  .הצעומב רורשאל לבוקמכו

  
 ןוכדעה םע הקומע היעב שיש בשוח ינא ,ע"הרל הינפב :הששמ רמ

 .ךתיא החישב ביחרהל הצרא ינאו הזה
 
 

 



 
 
 
 

 .ל"נה לוקוטורפה רורשיא תא העבצהל הלעמ ינא :ריעה שאר
 

 8 - דעב :העבצה
  -   דגנ
 )הששמ ןבואר( 1 - ענמנ
 

  
 ..םירשאמ :הטלחה

 

 .ןלהל ,2022 תנשב ורגסנש םיר"בת תלבט רושיא .17
 

 

 סמ
 ר"בתה םש ר"בת

 
 רושיא
 דרשמ
 םינפה

 13/11/2016 2016 תויגטרטסא תוינכתו בא תוינכת 1694

 24/10/2018 ח"מלפו יטילב ,ןובל.פ ,ריאמ הדלוג :תובוחרב תוכרדמ םוקיש 1856

 09/12/2019 2019 הלצהו תוחיטב ירזיבא 1927

 25/05/2020 2019 בושקתו עדימ תוכרעמ חותיפ 2028

 
 

 רבודמ יכ ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 .ורגסנו 2022 תנשב ומייתסהש םיר"בתב השעמל

  
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
 
 

 

 .הבישיה תא לעונו םלוכל הדומ :ריעה שאר
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 רוצ  ןבא  דוד              ןוטיב  הנינפ    

 ריעה  שאר                                                     הצעומה תריכזמו ע"הר תרזוע
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