
 

 2202/8  'סמ הצעומ  לוקוטורפ
 ו"ט ,יעיבר םויב המייקתה רשא ,8/2022  'סמ ,ןיינמה ןמ ריעה תצעומ תבישימ
 . תובישיה רדחב ,18:00 העשב  ,09/11/2022 - ג"פשת  ןושחב

   

 ריעה שאר - רוצ ןבא דוד רמ :םיחכונ

 ריעה שאר מ"מ -  רב לאריש ד"וע  

 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 תרבח - םחנמ הרוא 'בג  

 ריעה תצעומ רבח - ןבואר הששמ רמ  

 ריעה תצעומ רבח -  לט ימולש רמ  

 

 ריעה תצעומ רבח -  ןהכ ילא רמ :ורדענ  

 ריעה תצעומ תרבח - הנלי ןאירפסג 'בג

 ריעה תצעומ רבח - יקרבא ןימינב רמ

 ריעה תצעומ רבח - שודק ימולש רמ

 ריעה תצעומ רבח - וסיס ןולא ד"וע

 

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

 הייריעה רבזג -   ןורש ירוא רמ  

 הייריעה רקבמ - שודק זועיל רמ  

 יטפשמה ץעויל הנשמה - תבש בקעי ד"וע  

                                     הצעומה תריכזמו  ע"הר תרזוע - ןוטיב הנינפ 'בג



 
 

 
 :םויה רדס

 
 

 קנבב להנתמה הברע ןג לש קנבה ןובשחב המיתח השרומ תומש יוניש רושיא .1
 יבוקלא ילטנ 'בג :ויהי םיינכדעה המיתחה השרומ תומשש ךכ ,לארשיל ימואל
 .ןגב תעייס - רמע עבשילא ילטנ 'בגו ןגה תלהנמ - רינשוק

 קנבב להנתמה שורב ןג לש קנבה ןובשחב המיתח השרומ תומש יוניש רושיא .2
 קותמ לכימ 'בג :ויהי םיינכדעה המיתחה השרומ תומשש ךכ ,לארשיל ימואל
 .ןגב תעייס - ןגד הנא'ג 'בגו ןגה תלהנמ -

 קנבב להנתמה םתור ןג לש קנבה ןובשחב המיתח השרומ תומש יוניש רושיא .3
 דוד ןב הרהז 'בג :ויהי םיינכדעה המיתחה השרומ תומשש ךכ ,לארשיל ימואל
 .ןגב תעייס - הרואיל זבלא 'בגו ןגה תלהנמ -

 קנבב להנתמה רבצ ןג לש קנבה ןובשחב המיתח השרומ תומש יוניש רושיא .4
 - ןובנ ןורש 'בג :ויהי םיינכדעה המיתחה השרומ תומשש ךכ ,לארשיל ימואל
 .ןגב תעייס -  ןד ירימ 'בגו ןגה תלהנמ

 קנבב להנתמה ןולאצ ןג לש קנבה ןובשחב המיתח השרומ תומש יוניש רושיא .5
 - הירכז לט 'בג :ויהי םיינכדעה המיתחה השרומ תומשש ךכ ,לארשיל ימואל
 .ןגב תעייס -  ביישימ רשוק הירוטקיו 'בגו ןגה תלהנמ

 .ב"צמ ,2022 תנש ,2 ןועבר ,2022 תנשל ינועברה ח"ודה תגצה .6
 .ב"צמ ,תפסונ הדובע רושיאל הדעווה לוקוטורפ רושיא .7
 תאצויה תחלשמ םע הששמ ןבואר רמ ,ריעה תצעומ רבח לש ותאיצי רורשיא .8

-13 םיכיראתה ןיב ,ר"תיב תעונתל 100 - ה תנש יעוריא תרגסמב ןילופב עסמל
 .750$ ךסב תואצוהב תושרה תופתתשה ללוכ 17/11/22

 סלפ ונ'ג רמ םוקמב םירע ןיינב תדעווב רבחכ לט ימולש רמ לש ויונימ רושיא .9
 .הדעווב רבחכ ודיקפתמ שורפל שקיבש

 תומש תקנעה אשונב םיסקטו תומש ,תוברת תדעוו לוקוטורפ רושיא .10
 .ב"צמ ,תובוחרל

 לע תיללכה הנונראה םוכסמ 25% דע לש רועישב הנונראב החנה ןתמ רושיא .11
 .ב"צמ ,ליעפ םיאולימ דקפמ אוהש סכנב קיזחמ

 תענצ לשב( ,20/1022 םוימ הנונרא תובוח תקיחמל הדעווה לוקוטורפ רושיא .12
 .)הייריעה ל"כנמ תכשלב ,וב ןייעל םיניינועמה תושרל דומעיו הנמזהל ףרוצ אל לוקוטורפה ,טרפה

 ,₪ 412,361 ס"ע 'ב בלש ירוביצה בחרמה ןויקינ - 2215 'סמ ר"בת רושיא .13
 ןרקמ תוסנכה ₪ 41,236  ,הביבסה תוכיאל דרשמה ₪ 371,125  :ןומימה
 .חותיפ

 ןוכדעו רזע יקוח תנכה - 2005 'סמ ר"בתל )הלדגה( 1 'סמ יוניש רושיא .14
 ךסב תפסות ,₪ 100,000 ס"ע דמע םדוק םוכס ,2019 םיילכלכ םיבישחת

 תוסנכה :תפסותל ןומימה ,₪ 110,900 ס"ע דמוע שדחה םוכסה ,₪ 10,900
 .חותיפ ןרקמ

 



 
 

 
 ,₪ 55,900 ס"ע םיה תריש ס"היב הלכה בחרמ - 2216 'סמ ר"בת רושיא .15

 .ךוניחה דרשמ תופתתשה :ןומימה
 :ןמקלדכ ,2022 תנשב ורגסנש םיר"בת רושיא .16

 
 

********** 
 

 

 קנבב להנתמה הברע ןג לש קנבה ןובשחב המיתח השרומ תומש יוניש רושיא .1
 ילטנ 'בג :ויהי םיינכדעה המיתחה השרומ תומשש ךכ ,לארשיל ימואל
 .              ןגב תעייס - רמע עבשילא ילטנ 'בגו ןגה תלהנמ - רינשוק יבוקלא

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

 יוניש לכ ריעה תצעומב רשאל תושרה לע ,קנבה ילהונ
 ס"היתב לש קנבה תונובשחב המיתחה השרומ תומשב
 .ל"נה ןוכדעה רשאל שקבמו םידליה ינג וא/ו

  
 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה

 
 

 קנבב להנתמה שורב ןג לש קנבה ןובשחב המיתח השרומ תומש יוניש רושיא .2
 קותמ לכימ 'בג :ויהי םיינכדעה המיתחה השרומ תומשש ךכ ,לארשיל ימואל
 .ןגב תעייס - ןגד הנא'ג '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
 ס"היתב לש קנבה תונובשחב המיתחה השרומ תומשב
 .ל"נה ןוכדעה רשאל שקבמו םידליה ינג וא/ו

  
 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה

 
 

 קנבב להנתמה םתור ןג לש קנבה ןובשחב המיתח השרומ תומש יוניש רושיא .3
 ןב הרהז 'בג :ויהי םיינכדעה המיתחה השרומ תומשש ךכ ,לארשיל ימואל
 .ןגב תעייס - הרואיל זבלא 'בגו ןגה תלהנמ - דוד

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

 יוניש לכ ריעה תצעומב רשאל תושרה לע ,קנבה ילהונ
 ס"היתב לש קנבה תונובשחב המיתחה השרומ תומשב
 .ל"נה ןוכדעה רשאל שקבמו םידליה ינג וא/ו

  
 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה



 
 
 

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

 ןובנ ןורש 'בג :ויהי םיינכדעה המיתחה השרומ תומשש ךכ ,לארשיל ימואל
 .ןגב תעייס -  ןד ירימ '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
 ס"היתב לש קנבה תונובשחב המיתחה השרומ תומשב
 .ל"נה ןוכדעה רשאל שקבמו םידליה ינג וא/ו

  
 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה

 
 

 קנבב להנתמה ןולאצ ןג לש קנבה ןובשחב המיתח השרומ תומש יוניש רושיא .5
 הירכז לט 'בג :ויהי םיינכדעה המיתחה השרומ תומשש ךכ ,לארשיל ימואל
 .ןגב תעייס -  ביישימ רשוק הירוטקיו '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
 ס"היתב לש קנבה תונובשחב המיתחה השרומ תומשב
 .ל"נה ןוכדעה רשאל שקבמו םידליה ינג וא/ו

  
 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה

 
 

 .ב"צמ ,2022 תנש ,2 ןועבר ,2022 תנשל ינועברה ח"ודה תגצה .6
 

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

  
 לע תרמוש הייריעהש ךכ לע עיבצמש יפסכ ח"ודב רבודמ :ןורש ח"ור

  .2020 םיפסכה תנשמ לחה ףטושה ביצקתב ןוזיאה תמגמ
 

 םויל תונוכנה תורתי ףקשמ 30/6/2022 םויל ןזאמה
 :30/6/2022 ןזאמה
  םיסכנה דצב
  - ךסב םיקנבב םינמוזמ הייריעל ויה ןזאמה םויל ןוכנ

 .₪ יפלא 17,038
 ₪ יפלא 15,518  - לש ךסב ובגנ םרטש תובצקותמ תוסנכה
  30/6/2022 םוי רחאל הייריעב ולבקתנש תוסנכה םהש
 ,)6/22( ח"ודה תפוקתל תוכייש םלוא



 
 
 
 

 92,160 ךסב חותיפ תודובעל ןרק יוסכל תודעוימ תועקשה
 )םיר"בתל ש"ועו תונודקיפ( ₪ יפלא
 הדירי הווהמה ₪ יפלא 34,351 ןזאמה םויל רבצנה ןוערגה
 ב ₪ יפלא 43,434 תמועל ₪ יפלא 9,083 ךסב ןועריגב

 .12/2021 תמועל ₪ יפלא 67 ךסב הדיריו 12/2020
 

  .₪ יפלא 181,558 ביטקא כ"הס
 

 תויובייחתהה דצב
 .30/6/2022 ל ןוכנ רתי תוכישמ הייריעל ויה אל 

 ,₪ יפלא 13,538 לש ךסב רכש תודסומו הלשממ ידרשמ
 ילוי שדוחב המלושש ינוי תרוכשמ תא ובורב ףקשמה

2022. 
 .₪ יפלא 40,858 לש ךסב םיאכזו םיקפסל תויובייחתה
                                                                                                     ,₪ יפלא 13,407 -  ךסב שארמ תוסנכה
 .₪ יפלא 52,308 לש ךסב תושרה תונרק
 

 .₪ יפלא 181,558 ביסאפ כ"הס
 

 יפלא  97,759 לש ךסל םכתסה ןזאמה םויל תוולמה סמוע
 םויל ₪ יפלא 100,359 תמועל ₪ יפלא 2,600 ךסב הדירי ,₪

31.12.2021. 
 

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

 2020ו 2021 תנשב ןוזיאל המגמ ךשמה הווהמה ₪ יפלא 67
 ןוערגו 2019 תנשב ₪ יפלא 19,691 ךסב ןוערג תמועל תאזו
 .2018 תנשב ₪ יפלא 48,122 ךסב
 

 .83% לע דמוע היבגה רועיש
  

 
 

 .ב"צמ ,תפסונ הדובע רושיאל הדעווה לוקוטורפ רושיא .7
 
 

 הדעוול יכ ןייצמ ,םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 הרשיאו הקדב הדעווה יכו םישרדנה םיכמסמה לכ ושגוה
 .הינפב האבוהש השקבה תא

  
 .הדעווה לוקוטורפ תא רשאל עיצמ ינא 
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 



 
 
 

 
 תאצויה תחלשמ םע הששמ ןבואר רמ ,ריעה תצעומ רבח לש ותאיצי רורשיא .8

 םיכיראתה ןיב ,ר"תיב תעונתל 100 - ה תנש יעוריא תרגסמב ןילופב עסמל
 .                         750$ ךסב תואצוהב תושרה תופתתשה ללוכ 17/11/22-13

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

 תושרה םעטמ גיצנ חולשל תידוהיה תונכוסהמ היינפ
 ןימאמ ינא ,ןבואר הששמ רמ תא חולשל ןוכנל אצמו

 .הנמאנ םי תירק תא גצייל לכויש
  
 רמ ריעה תצעומ רבח לש ותאיצי תא רשאל עיצמ ינא 

 .ןילופל תחלשמב ןבואר הששמ
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 

 סלפ ונ'ג רמ םוקמב םירע ןיינב תדעווב רבחכ לט ימולש רמ לש ויונימ רושיא .9
 .                                                        הדעווב רבחכ ודיקפתמ שורפל שקיבש

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

 ןיינבל הדעווב ותורבחמ שורפל סלפ ונ'ג רמ לש ותעדוה
 .ומוקמב רחא רבח תונמל ךרוצה רצונ ,םירע

  
 .לט ימולש רמ ,ריעה תצעומ רבח תא תונמל עיצמ ינא

  
 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה

 
 

 אשונב ,7/9/2022 םוימ םיסקטו תומש ,תוברת תדעוו לוקוטורפ רושיא .10
 .                                                                       ב"צמ ,תובוחרל תומש תקנעה

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

 רבעוהש לוקוטורפל םאתהב קרפה לע ולעש םיאשונב הנד
 השמ רמ ,הדעווה ר"ויל רובידה תושר תא ריבעמו םכנויעל
  .ןמשיפ

  
 תטמס" בוחרל םש תפלחה אשונב ןד ןושארה ףיעסה :ןמשיפ רמ

 א"דמ ,םיחילש ומכ תורישה ינתונש הביסהמ "תויממוקה
 הנפמ ,תולקב הטמסה לש תבותכה תא םיאצומ אל ,דועו

 בוחרה םש ויפלו לוקוטורפב עיפומה רבסהל םיחכונה תא
 .המוקתה תטמס - םשה ןתניי הטמסלו אוהש יפכ ראשנ
 



 
 
 
 

 םש תא אורקל הטלחה הלביק הדעווה ינשה ףיעסה יבגל
 תירקב הכורא הפוקת רגש ררושמהו רפוסה ש"ע - בוחרה
 . ןניק קחצי 'חר - םילובישה םי רישה תא רביחו םי

  
 אוהש ללגב קר בוחרל םש ןתמ קידצמ הז םכתעדל םאה :סלפ רמ

 ?הליהקל וא ריעל םרת אוה המ  ?ריעב ררוגתה
 

  םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 

 לע תיללכה הנונראה םוכסמ 25% דע לש רועישב הנונראב החנה ןתמ רושיא .11
 .                                          ב"צמ ,ליעפ םיאולימ דקפמ אוהש סכנב קיזחמ

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

 קינעהל תויאשר ןהש תויושרה ללכל םינפה דרשממ בתכמ
 םיעובר םירטמ 100 - ל 25% דע לש הבוגב הנונראב החנה
 םיאולימ דקפמל 2022 םיפסכה תנשל ,סכנה חטשמ דבלב
  .ליעפ

  
 תורשב םידקפמל ל"נה החנהה ןתמ תא רשאל עיצמ ינא 

 םיכמסמ תגצהל ףופכ ,ריעה יבשות ,ליעפ םיאולימ
 . םייטנוולר

  
 םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 

 תענצ לשב( ,20/10/22 םוימ הנונרא תובוח תקיחמל הדעווה לוקוטורפ רושיא .12
 .          )הייריעה ל"כנמ תכשלב ,וב ןייעל םיניינועמה תושרל דומעיו הנמזהל ףרוצ אל לוקוטורפה ,טרפה

 
 

 תאפמ יכ ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 הנמזהה םע םכילא חלשינ אל לוקוטורפה ,טרפה תענצ
 ל"כנמ דרשמל תשגל לכוי וב ןייעל ןיינועמש ימ לכ םלואו

  .הייריעה
  
 . הדעווה לוקוטורפ תא רשאל עיצמ ינא 
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 
 
 



 
 
 

 

 ,₪ 412,361 ס"ע 'ב בלש ירוביצה בחרמה ןויקינ - 2215 'סמ ר"בת רושיא .13
 ןרקמ תוסנכה ₪ 41,236  ,הביבסה תוכיאל דרשמה ₪ 371,125  :ןומימה
 .                                                                                                              חותיפ

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

 .ל"נה ר"בתה
  
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 

 ןוכדעו רזע יקוח תנכה - 2005 'סמ ר"בתל )הלדגה( 1 'סמ יוניש רושיא .14
 ךסב תפסות ,₪ 100,000 ס"ע דמע םדוק םוכס ,2019 םיילכלכ םיבישחת

 תוסנכה :תפסותל ןומימה ,₪ 110,900 ס"ע דמוע שדחה םוכסה ,₪ 10,900
 .                                                                                                   חותיפ ןרקמ

 
 

 תא רשאל עיצמו  םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 ל"נה ר"בתה

  
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  
  

 
 

 
 ,₪ 55,900 ס"ע םיה תריש ס"היב הלכה בחרמ - 2216 'סמ ר"בת רושיא .15

 .                                                               ךוניחה דרשמ תופתתשה :ןומימה
 
 

 תא רשאל עיצמו  םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 ל"נה ר"בתה

  
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 
 



 
 
 

 
 :ןמקלדכ ,2022 תנשב ורגסנש םיר"בת רושיא .16

 

 סמ
 ר"בתה םש ר"בת

 דרשמ רושיא
 םינפה

 

 13/08/2015 העימש יוקיל תותיכ תשגנה - ןיבר 1634

 19/04/2016 העימש יוקילל הגונ ןג תשגנה 1678
 
 

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

 .2022 תנשב ורגסנש ל"נה םיר"בתה
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  
  

 .הבישיה תא לעונו םלוכל הדומ :ריעה שאר
 

 
 
 
 
 
 
 

_________________       _______________ 
 רוצ  ןבא  דוד              ןוטיב  הנינפ    

 ריעה  שאר                                                     הצעומה תריכזמו ע"הר תרזוע
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