
 

 3202/2  'סמ הצעומ  לוקוטורפ
 א"י ,יעיבר םויב המייקתה רשא 2/2023  'סמ ,ןיינמה ןמ ריעה תצעומ תבישימ
    תובישיה רדחב ,18:00 העשב  ,11/01/2023 - ג"פשת  תבטב

 

 ריעה שאר - רוצ ןבא דוד רמ :םיחכונ

 ריעה תצעומ רבח -  ןהכ ילא רמ  

 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 רבח - בומרבא בקעי 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 תרבח - הדדוח תנסא 'בג

 ריעה תצעומ תרבח - הנלי ןאירפסג 'בג

 ריעה תצעומ רבח - יקרבא ןימינב רמ

 

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

 הייריעה רבזג -  ןורש ירוא ח"ור  

 יטפשמ ץעוי - שרוק לקד ד"וע  

 ש"מעויל הנשמה - תבש בקעי ד"וע  

                                     הצעומה תריכזמו  ע"הר תרזוע - ןוטיב הנינפ 'בג

 



 
 
 

 :םויה רדס
 
 

 .ב"צמ ,2022  - 3 ןועבר תפוקתל 2022 תנשל ינועברה ח"ודה תגצה .1
 ל"כנמ רזוחל םאתהב ,םיריכב םכסהב םידיקפת ילעבל רכש תאלעה רושיא .2

 .םינפה דרשמ
 12,870 ס"ע תיריע ןגב הדליל השגנה - הייאר תושיגנ - 2301 'סמ ר"בת רושיא .3

 .ךוניחה דרשמ תופתתשה  :ןומימה ,₪
 ס"ע 2022 םוריחל ןוגימ דויצ שכר םוריח להנימ - 2302 'סמ ר"בת רושיא .4

 .םינפה דרשמ תופתתשה  :ןומימה ,₪ 150,000
 ס"ע 2023  ךוניח תודסומ תברקב םיכרדב תוחיטב - 2305 'סמ ר"בת רושיא .5

 תוסנכה ₪ 8,500  ,הרובחתה דרשמ תופתתשה ₪ 34,000 :ןומימה ,₪ 42,500
 .החבשה ילטיה ורקמ

  :ןומימה ,₪ 47,500 ס"ע  2023 םיכרדב תוחיטב - 2306 'סמ ר"בת רושיא .6
 .החבשה ילטיה ןרקמ תונכה ₪ 9,500  ,הרובחתה דרשמ תופתתשה ₪ 38,000

 :ןומימה ,₪ 98,000 ס"ע 2022 הלצהו תוחיטב ירזיבא - 2307 'סמ ר"בת רושיא .7
 .םינפה דרשמ תופתתשה

 :ןומימה ,₪ 89,000 ס"ע 2022 לוימ תשיכר - 2308 'סמ ר"בת רושיא .8
 .םינפה דרשמ תופתתשה

 :ןומימה ,₪ 90,000 ס"ע 2022 םיפוח טוליש  - 2309  'סמ ר"בת רושיא .9
 .םינפה דרשמ תופתתשה

 :ןומימה ,₪ 30,000 ס"ע  2022 הנושאר הרזע - 2310 'סמ ר"בת רושיא .10
 .םינפה דרשמ תופתתשה

 :ןמקלדכ ,2023 תנשב ורגסנש םיר"בת תמישר רושיא .11
 

 סמ
 םינפה דרשמ רושיא ר"בתה םש ר"בת

 

 14.01.2015 םירימא ס"היב גורדש ןונכת 1612

 06.05.2020 דבכ ילועפת בכר תשיכר 2015
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 .ב"צמ ,2022  - 3 ןועבר תפוקתל 2022 תנשל ינועברה ח"ודה תגצה .1
 

 תא שקבמו םיחכונה תא ךרבמ ,הבישיה תא חתופ :ריעה שאר
 :םויה רדסל ףסונ ףיעס ףיסוהל םרושיא

 תרבח םע הזוחב תורשקתהה ףקיה תלדגה רושיא .1
 ינג תמקהל ,מ"עב היינבל הרבח ,יחתפ םיחא
 זרכמ יפל ,)םי ילג תנוכשב םוי תונועמו( םידלי

 ךוניח תודסומ תיינבו ןונכתל ,1/2021/גמ ףתושמ
 .רוביצו

  
 .ל"נה ףיעסה תפסוה םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  
  

 הנורחאה הצעומה תבישי וז ותעדל יכ םיחכונה ינפב ןייצמ :ריעה שאר
 ןיינבב האבה הבישיה 'ה תרזעב ,הזה ןיינבב םייקתתש
 .שדחה
 רשא ןהכ ילא תאמ תחמשמ יכה אל העדוה יתלביק םויה
 ךרדל אצויו הצעומ רבחכ ודיקפת תא םייסמ אוהש עידוה
 ינא ,החמשב לוהמ רעצב ל"נה ותעדוה יתלביק ,השדח
 אוהש המ השעיש וליבשב חמש לבא בזוע אוהש רעטצמ
 .וילע םלוח
 רוביצה תא תרשמ אוה םינש ןומה ילא תא ריכמ ינא
 דצה לע םיברה םיירוביצה וידיקפת תא השעו הנמאנ

 ינאו יתימא רבח אוה יכ יליבשב בוצע הז ,רתויב בוטה
 םישנא ללכ ךרדב יכ  ירוביצ דיקפתל ךלוה אוהש ןימאמ
 הדבא וז ,הז םע םידלונ טושפ תירוביצ הדובעב םיקסועש
 ולש תירוביצה תוחילשה תא השע אוה דימת יכ ונלש ריעל
 םיבשותל ולש סחיהו תומהלתהב אלו הבר הנובתב
 ירשא" רמוא ינא ךכ לעו ןיוצמ השענ הצעומה ירבחלו

 ולש ףילחמה לע זירכמ ינא ןאכו ,"ףילחמ ול שיש שרופה
 .פיליפ הקיבצ רמ שדחה הצעומה רבח היהי אוהש
 םוחתב אוה םינש הברהו םידיקפת ןומה השע הקיבצ םג

 תודימה תא שי הקיבצלש חמש ינאו רוביצל תורש ןתמ
 .ןהכ ילא לש תובוטה
 ףקותל סנכיי רשא תורטפתה בתכמ יל שיגה רומאכ ילא
 .האבה הבישיב רבכ הצעומ רבחכ סנכי הקיבצו

  
 רבודמ ,תובר םינש הזמ ותחפשמ תאו ילא תא הריכמ ינא :םחנמ 'בג

 ינא ,תראופמו תישרוש החפשמ ,תראפתל החפשמב
 .ךתחלצהב החמש לבא ךלוה התאש תרעטצמ

  
 רבעמ םג םירבח ונחנאו תודלימ דוע ילא תא ריכמ ינא :שודק רמ

 שי תחא תבבו יתוא שגרמ ילא לש ךלהמה לכ ,הקיטילופל
 ינימ לכ לע םיצפוק דימש םישא שי ,החמשו רעצ יל
  תונמדזהה לע רתוומ יתייה ינא לבא םדקתהל תויונמדזה



 
 
 
 
 

 ךל לחאמ ינא ,ןאכ ונתיא ראשיתש דבלבו םדקתהל
 .ץופחת רשא לכב ךדיב עייסל חמשאו הבר החלצה

  
 ילא ,הצעומב רבח ךתויהל רבעמ הז ,לודגב ונתוא תעתפה :וסיס ד"וע

 איהש ךרדל ךלוה אוהש עדוי ינא לבא ,יליבשב חא ומכ הז
 אוה הניתנ לש בחר בל םע םדא אוה ילא ,הלעמל הלולס
 ,תוחילש ךותמ לכהו וילא ונפש ןיינע לכב לפטמו סחייתמ
 קפס יל ןיא ,ןיע תיארמל קר אלו תוחילש הזב האר
 םע החלה פיליפ רמל לחאמ ינאו השדחה וכרדב חילציש
 תויהל יואר התאש םוקמ שי םא הצעומה רבחכ ךתסינכ
 .הכרבב ךתוא םילבקמ ונאו ןאכ הז וב

  
 ול ויהו וידחי תיטילופה וניכרד תא ונלחתהש בשוח ינא :לט רמ

 ךרדה ךשמהב הבר החלצה ךל לחאמ יא ,תופתושמ תויווח
 .הבר החלצהבו פיליפ הקיבצ רמל םיסנכנה םיכורבו

  
 רשוכ םע םירע ןיינב תדעווב ותוא יתיארו ילא תא יתרכה :ןמשיפ רמ

 חוטב התא הזכ לוהינ רשוכ םעו ללכה ןמ אצוי לוהינ
 .ךכרד ךשמהב חילצת

  
 יאו דחיב םינש הברה ונייה ,ןהכ ילא תא דבכמ דואמ ינא :בולימא רמ

 וזכ הגלפמ עגרכ בושח אל ,ילא הפתש המ לכב רוזעל ןכומ
 .הייהתש הפיא החלצה ךל לחאמ ינאו תרחא וא

  
 ילאב יתלקתנ םיהדמ אוה םינש רפסמ יפל ילא תא יתרכה :הששמ רמ

 רמול בייח ינאו הקוצמב תוחפשמב לופיטב יבויחה ןבומב
 דחוימ םדא הדיספה םי תירק ,בוט בל ולוכ אוה ילאש
 .הבר החלצה ךל לחאמ ,הזכש

  
 לעב ,עגור הרשמ ,םלוכ לע םיבוהאה םישנאה גוסמ ילא :בומרבא רמ

 .הנפת רשא לכב חילצת 'ה תרעבו תוגיהנמ רשוכו היישע
  

 ,חילצתש ללכב קפס יל ןיאו החלצה הברה ךל לחאמ יא :סלפ רמ
 ןומה פיליפ הקיבצ רמלו ךליבשב הרזע לכל ןאכ ינא
 .ריעה תצעומל ךתסינכ םע החלצה

  
 ,ותוא בהוא דואמו ןהכ ילא תא ריכמ ינא תישיאה הרב :פיליפ רמ

 הרזע ,ריעה יבשות רובע השעמל הכלה ולעופ תא יתיאר
 התאו ןוילע ךרע יתניחבמ הזש םיפוקשה םישנאלו תלוזל
 םיעגרבו הקוצמב ויהש םישנא הברהל הז תא תישע ,ילא
  .ןתונה דצב דימת תויהל ךל לחאמ ינא ,םהלש םישקה

 
 
 

 



 
 
 
 
 

 ,שגרתמ שממ ינאש רמול בייח ינא ,םלוכל הדות :ןהכ רמ
 ינא המכ יתנבה הצעומה אסכ לע הנושארל יתבשייתהשכ
 ןאכ יתלביק םילכ המכו היבשות תאו וזה ריעה תא בהוא
 .יתנוהכ ךלהמב
 בוט םדא תויהל יתוא איבמ רחאה ליבשב םירבד תושעל
 ילש ךרדב םלש ינא ,הזכ ינאו םיזעונל םינפ ריאמ לזמהו
 .םכלוכל הדומ ינא ,םייחה לכל יל היהי ןאכ יתישעש המו

  
 ריבעמו םויה רדס לעש ל"נה ןושארה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר

 .ןורש ירוא ח"ור ,הייריעה רבזגל רובידה תושר תא
  

 לע תרמוש הייריעהש ךכ לע עיבצמש יפסכ ח"ודב רבודמ :ןורש ח"ור
 םינשה תעבראב ףטושה ביצקתה ידעיב התדימע תמגמ
 .תונורחאה

 

 םויל תונוכנה תורתי ףקשמ 30/9/2022 םויל ןזאמה
 :30/9/2022 ןזאמה
  םיסכנה דצב
  - ךסב םיקנבב םינמוזמ הייריעל ויה ןזאמה םויל ןוכנ

 .₪ יפלא 32,405
 ₪ יפלא 17,462  - לש ךסב ובגנ םרטש תובצקותמ תוסנכה
  30/9/2022 םוי רחאל הייריעב ולבקתנש תוסנכה םהש
 ,)9/22( ח"ודה תפוקתל תוכייש םלוא
 74,252 ךסב חותיפ תודובעל ןרק יוסכל תודעוימ תועקשה
 )םיר"בתל ש"ועו תונודקיפ( ₪ יפלא
 הדירי הווהמה ₪ יפלא 27,696 ןזאמה םויל רבצנה ןוערגה
 ב ₪ יפלא 43,434 תמועל ₪ יפלא 15,738 ךסב ןועריגב

 .12/2021 תמועל ₪ יפלא 6,047 ךסב הדיריו 12/2020
 

  .₪ יפלא 174,797 ביטקא כ"הס
 

 תויובייחתהה דצב
 .30/9/2022 ל ןוכנ רתי תוכישמ הייריעל ויה אל 

 ,₪ יפלא 10,378 לש ךסב רכש תודסומו הלשממ ידרשמ
 שדוחב המלושש רבמטפס תרוכשמ תא ובורב ףקשמה
 .2022 רבוטקוא
 .₪ יפלא 55,603 לש ךסב םיאכזו םיקפסל תויובייחתה
                                                                                                     ,₪ יפלא 12,969 -  ךסב שארמ תוסנכה
 .₪ יפלא 42,065 לש ךסב תושרה תונרק
 

 .₪ יפלא 174,797 ביסאפ כ"הס
 
 
 
 



 
 

 יפלא  96,176 לש ךסל םכתסה ןזאמה םויל תוולמה סמוע
 ₪ יפלא 100,359 תמועל ₪ יפלא 4,183 ךסב הדירי ,₪
 .31.12.2021 םויל
 

 תואצוהו תוסנכה ח"וד -
 רבמטפס דע ראוני - מ יביצקת ףדוע לע עיבצמ ח"ודה
 המגמל ךשמה הווהמה ₪ יפלא 6,047 לש ךסל םכתסמש
 ךסב ןוערג תמועל תאזו 2020ו 2021 םינשב תיבויחה

 ₪ יפלא 48,122 ךסב ןוערגו 2019 תנשב ₪ יפלא 19,691
 .2018 תנשב
 

 .90% לע דמוע היבגה רועיש
  

 
 רזוחל םאתהב ,םיריכב םכסהב םידיקפת ילעבל רכש תאלעה רושיא .2

 .                                                                                םינפה דרשמ ל"כנמ
 

 רבודמ יכ ןייצמו םיחכונה ינפב  ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 ןומא תרשמו םיירוטוטטס םידיקפת ילעב  םידבועב
 :םיאבה םיריכב רכשב
 

 רכשמ ,90% - ל 85% - מ ריעה סדנהמ - בונרב לבוי רמ
 .ל"כנמ
 ,85% -ל  80% -מ יטפשמה ץעויה -  שרוק לקד ד"וע
 .ל"כנמ רכשמ
 ,75% -ל  65% -מ  ,ךוניחה ףגא תלהנמ - תילג גרבנירג 'בג

 .ל"כנמ רכשמ
 רכשמ ,95% -ל  90% -מ   הייריעה רבזג ,ןורש ירוא ח"ור
 .ל"כנמ
 תרשמב ילש תישיאה תרזועה ,ןוטיב הנינפ ,הנורחאהו

 התדובעמ הצורמ דואמ ינאש םיריכב םכסהבו ןומא
 ,45% -ל  40% -מ הרכש תא תולעהל םוחב ץילממו

 ל"כנמ רכשמ
  
 .ל"נה רכשב תואלעהה תא רשאל עיצמ ינא 
  

 .םירשאמ ,דחא הפ :הטלחה
  

 
 ס"ע תיריע ןגב הדליל השגנה - הייאר תושיגנ - 2301 'סמ ר"בת רושיא .3

 .                                        ךוניחה דרשמ תופתתשה  :ןומימה ,₪ 12,870
 

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

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה



 
 

 
 ס"ע 2022 םוריחל ןוגימ דויצ שכר םוריח להנימ - 2302 'סמ ר"בת רושיא .4

 .                                      םינפה דרשמ תופתתשה  :ןומימה ,₪ 150,000
 

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

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 2023  ךוניח תודסומ תברקב םיכרדב תוחיטב - 2305 'סמ ר"בת רושיא .5

 8,500  ,הרובחתה דרשמ תופתתשה ₪ 34,000 :ןומימה ,₪ 42,500 ס"ע
 .                                                              החבשה ילטיה ורקמ תוסנכה ₪

 
 

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

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 

  :ןומימה ,₪ 47,500 ס"ע  2023 םיכרדב תוחיטב - 2306 'סמ ר"בת רושיא .6
 ילטיה ןרקמ תונכה ₪ 9,500  ,הרובחתה דרשמ תופתתשה ₪ 38,000

 .                                                                                                    החבשה
 

 .ורשאל עיצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 לש טביההמ ונושי םיפיעסה לכש גואדל רבזגה תא שקבמ
 .החבשהה ילטיהב תעגל אלש ךכ ,ןומימה

  
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 

 ,₪ 98,000 ס"ע 2022 הלצהו תוחיטב ירזיבא - 2307 'סמ ר"בת רושיא .7
 .                                                          םינפה דרשמ תופתתשה :ןומימה

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

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  



 
 
 

 
 :ןומימה ,₪ 89,000 ס"ע 2022 לוימ תשיכר - 2308 'סמ ר"בת רושיא .8

 .                                                                         םינפה דרשמ תופתתשה
 

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

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 

 :ןומימה ,₪ 90,000 ס"ע 2022 םיפוח טוליש  - 2309  'סמ ר"בת רושיא .9
 .                                                                         םינפה דרשמ תופתתשה

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

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 

 :ןומימה ,₪ 30,000 ס"ע  2022 הנושאר הרזע - 2310 'סמ ר"בת רושיא .10
 .                                                                         םינפה דרשמ תופתתשה

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

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 

 :ןמקלדכ ,2023 תנשב ורגסנש םיר"בת תמישר רושיא .11
 

 סמ
 םינפה דרשמ רושיא ר"בתה םש ר"בת

 

 14.01.2015 םירימא ס"היב גורדש ןונכת 1612

 06.05.2020 דבכ ילועפת בכר תשיכר 2015

 



 
 

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

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 הרבח ,יחתפ םיחא" תרח םע הזוחב תורשקתהה ףקיה תלדגה רושיא .12

 יפל )םי ילג תנוכשב םוי תונועמו( םידלי ינג תמקהל ,מ"עב היינבל
 .             רוביצו ךוניח תודסומ תיינבו ןונכתל 1/ 2021/גמ ףתושמ זרכמ

 
 תעדה תווחל הנפמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר

 םיחכונה ינפל תעכ תחנומהו יטפשמה ץעויה איצוהש
  ףקיההמ  50% לש הבוגב הלדגה תשקבתמ יכ ןייצמו

 תיינבו ןונכתל ל"נה הרבחה םע םתחנש הזוחה לש יפסכה
 .ורשאל ולכויש ידכ רוביצו ךוניח תודסומ

  
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
 

 

 

 

 

 

_________________       _______________ 
 רוצ  ןבא  דוד              ןוטיב  הנינפ    

 ריעה  שאר                                                     הצעומה תריכזמו ע"הר תרזוע
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