
 

 3202/3  'סמ הצעומ  לוקוטורפ
 ד"כ ,יעיבר םויב המייקתה רשא 3/2023  'סמ ,ןיינמה ןמ ריעה תצעומ תבישימ
    תובישיה רדחב ,18:00 העשב  ,15/02/2023 - ג"פשת  טבשב

 ריעה שאר - רוצ ןבא דוד רמ :םיחכונ

 ריעה תצעומ רבח - פיליפ הקיבצ רמ  

 ריעה שאר ןגס - בולימא םדא רמ  

 ריעה שאר ןגס -  סלפ ונ'ג רמ  

 ריעה תצעומ רבח - השמ ןמשיפ רמ  

 ריעה תצעומ תרבח - הנלי ןאירפסג 'בג  

 ריעה תצעומ רבח - בומרבא בקעי רמ  

 ריעה תצעומ רבח - יקרבא ןימינב רמ  

 ריעה תצעומ תרבח - םחנמ הרוא 'בג  

   

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

 ריעה תצעומ רבח - וסיס ןולא ד"וע

 ריעה תצעומ תרבח - הדדוח תנסא 'בג

 ריעה תצעומ רבח - ןבואר הששמ רמ

 ריעה תצעומ רבח - שודק ימולש רמ  

 ריעה תצעומ רבח -  לט ימולש רמ

 

 הייריעה רבזג -  ןורש ירוא ח"ור :ופתתשה

 ריעה סדנהמ -  בונרב לבוי רמ  

 יטפשמה ץעויל הנשמה - תבש בקעי ד"וע  

 הייריעה רקבמ - שודק זועיל רמ  

                                     הצעומה תריכזמו  ע"הר תרזוע - ןוטיב הנינפ 'בג
 

 



 
 

 :םויה רדס
 

 

  .פיליפ הקיבצ רמ סנכנה ריעה תצעומ רבח לש םינומא תרהצה .1
 "רנבא רוא ס"היב לש קנבה ןובשחב המיתח השרומ תומש יוניש רושיא .2

 םיינכדעה המיתחה השרומ תומשש ךכ ,מ"עב לארשי ימואל קנבב להנתמה
 .ס"היב תריכזמ - ףאירק ירימ 'בגהו ס"היב תלהנמ - ףלוו הקשומ היח 'בג :ויה

 םימה דיגאת ןוירוטקרידב רבחכ ,גלפ לארשי ח"ור לש ותנוהכ תכראה רושיא .3
 .תפסונ היצנדקל "םימי"

 .13/2/2023  םוימ תוכימת תדעוו תבישימ לוקוטורפ רושיא .4
 יכרצל הנבמ תאצקה רבדב 15/1/23 םוימ תואצקה תדעו לוקוטורפ רושיא .5

 1 לש חטשב רצח + יונב ר"מ 400 לש חטשב 1699 הקלח 10444 שוגב ךוניח
 .רתסאו יכדרמ תיב תתומעל םנוד

 חתפמ ימד תויוכז תרבעה רבדב ,15/1/23 םוימ םיסכנ תדעו לוקוטורפ רושיא .6
 םילשורי 'דשב סכנ - ביימש םידו רמל  ןר-בל יבא רממ  "סנכנ רייד אצוי רייד"

 הקלח םולשתל הרומתב ר"מ 22 לש חטשב 395 הקלח 10444 שוגכ עודיה 37
 םיאמשה דרשמ י"ע ךרענש ןדמואב עבקנש יפכ 40% לש רועישב הייריעה לש
 .01/02/2023 םויב סנ ןרוא - יערד ןתוד

 חתפמ ימד תויוכז תרבעה רבדב ,15/1/23 םוימ םיסכנ תדעו לוקוטורפ רושיא .7
 סכנ - םולשבא השמ רמל  בורזיליא הרימלא 'בגמ  "סנכנ רייד אצוי רייד"
 יונב ר"מ 12 לש חטשב 46 הקלחמ קלח 112576 שוגכ עודיה 99 םילשורי 'דשב
 יפכ 40% לש רועישב הייריעה לש הקלח םולשתל הרומת רצח ר"מ 30 +
 םויב סנ ןרוא - יערד ןתוד םיאמשה דרשמ י"ע ךרענש ןדמואב עבקנש

16/01/2023. 
 ס"ע 2023 ךוניח תודסומ תברקב םיכרדב תוחיטב - 2305 'סמ ר"בת רושיא .8

 תוסנכה ₪ 8,500 ,הרובחתה דרשמ תופתתשה ₪ 34,000  :ןומימה ,₪ 42,500
 .תוכרדמו םישיבכ תלילס ןרקמ

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

 .תוכרדמו םישיבכ
 ןרקמ תוסנכה ןומימה ,₪ 700,000 ס"ע  יפונ חותיפ - 2311 'סמ ר"בת רושיא .10

 .םי"פצש ילטיה
 תוסנכה :ןומימה ,₪ 1,500,000 ס"ע םיה ףוח חותיפ - 2313 'סמ ר"בת רושיא .11

 .החבשה ילטיה ןרקמ
 העונת קילאיב בוחר תרדסה - 1749 'סמ ר"בתל )הלדגה( 7 'סמ יוניש רושיא .12

 ,₪ 1,376,846 ךסב תפסותה ,₪ 7,224,000 ס"ע דמע םדוקה םוכסה ,זוקינו
 תושרמ ₪ 800,000 :תפסותל ןומימה ,₪ 8,600,846 ס"ע דמוע שדחה םוכסה
 תוסנכה ₪ 275,000  ,הינח רפוכ ןרקמ תוסנכה ₪ 76,846 ,לארשי יעקרקמ
  ,םי"פצש ילטיה ןרקמ תוסנכה ₪ 87,500  ,תוכרדמו םישיבכ תלילס ןרקמ

 .לועית ןרקמ תוסנכה ₪ 137,500



 
 
 

 
 םוכסה ,םיקחשמ ינקתמ גורדש 2061 'סמ ר"בתל )הלדגה( 2 'סמ יוניש רושיא .13

 דמוע שדחה םוכסה ,₪ 600,000 ךסב תפסותה ,₪ 600,000 ס"ע דמע םדוקה
 .םי"פצש ילטיה ןרקמ :תפסותל ןומימה ,₪ 1,200,000 ס"ע

 ס"ע תירוביצ הרובחת ירבעמל ןמציו 'דש ןונכת - 2304 'סמ ר"בת רושיא .14
 ₪ 33,000  ,הרובחתה דרשמ תופתתשה ₪ 340,000  :ןומימה ,₪ 400,000

 ילטיה ןרקמ תוסנכה ₪ 10,500  ,תוכרדמו םישיבכ תלילס ןרקמ תוסנכה
 .לועית ןרקמ תוסנכה ₪ 16,500  ,םי"פצש

 תוחיטב ,תושיגנ ינוקית - 2151 'סמ ר"בתל )הלדגה( 3 'סמ יוניש רושיא .15
 ךסב תפסותה ,₪ 1,000,000 ס"ע דמע םדוק םוכס ,ריעה תוכרדמב הרואתו

 440,000 :תפסותל ןומימה ,₪ 1,800,000 ס"ע דמוע שדחה םוכסה ,₪ 800,000
 220,000  ,םי"פצש ילטיה ןרקמ ₪ 140,000 ,תוכרדמו םישיבכ תלילס ןרקמ ₪
 .לועית ןרקמ ₪

 םדוקה םוכסה ,םי ילג תנוכש חותיפ - 1845 'סמ ר"בתל 14 'סמ יוניש רושיא .16
 ס"ע דמוע שדחה םוכסה ,₪ 7,074,181 ךסב תפסותה ,₪ 49,116,279 ס"ע דמע

  ,לארשי יעקרקמ תושרמ ₪ 6,500,000 :תפסותל ןומימה ,₪ 56,190,460
 .םיצע רפוכ ןרקמ ₪ 574,181

 תויתשת תנכהו ןונכת לוהינ - 1743 'סמ ר"בתל )הלדגה( 4 'סמ יוניש רושיא .17
 ךסב תפסותה ,₪ 5,700,000 ס"ע דמע םדוקה םוכסה ,ףוח הוונ םחתמל

 תוסנכה :תפסותל ןומימה ,₪ 6,000,000 ס"ע דמוע שדחה םוכסה ₪ 300,000
 .לארשי יעקרקמ תושרמ ידועיי ןרקמ

 

 
 
 

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

 
 

  .פיליפ הקיבצ רמ סנכנה ריעה תצעומ רבח לש םינומא תרהצה  .1
 

 תושר תא ריבעמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 .פיליפ הקיבצ רמ ,סנכנה הצעומה רבחל רובידה

  
 בייחתמו םיחכונה ינפב םינומאה תרהצה חסונ תא אירקמ :פיליפ רמ

 תא הנומאב אלמלו לארשי תנידמל םינומא רומשל
 .הצעומב ותוחילש

  
 
 
 



 
 
 

 "רנבא רוא ס"היב לש קנבה ןובשחב המיתח השרומ תומש יוניש רושיא .2
 םיינכדעה המיתחה השרומ תומשש ךכ ,מ"עב לארשי ימואל קנבב להנתמה
 תריכזמ - ףאירק ירימ 'בגהו ס"היב תלהנמ - ףלוו הקשומ היח 'בג :ויה
 .                                                                                                              ס"היב

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

 המיתחה השרומ אשונב יוניש לכ איבהל שי ,קנבה תושירד
 .ריעה תצעומב רושיאל

  
 .המיתחה השרומ תומשב יונישה תא רשאל עיצמ ינא 
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
 

 
 םימה דיגאת ןוירוטקרידב רבחכ ,גלפ לארשי ח"ור לש ותנוהכ תכראה רושיא .3

 .                                                                                תפסונ היצנדקל "םימי"
 

 אוה יכ ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 דועל גלפ ח"ור לש ותנוהכ ךשמה תא רשאל ץילממ
 .תפסונ היצנדק

  
 םימה דיגאת לש תיללכ הפיסאכ ריעה תצעומ ירבח :הטלחה

 ח"ור לש ותנוהכ תכראה תא ,דחא-הפ םירשאמ "םימי"
 דיגאת ןוירוטקריד רבחכ תפסונ היצנדק דועב גלפ לארשי

 ."םימי" םימה
 

 
 .13/2/2023  םוימ תוכימת תדעוו תבישימ לוקוטורפ רושיא .4

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

 תא וכותב ללוכ רשאו 2023 תנשל הייריעה ביצקת
 ,תונושה תותומעב תוכימתה אשונל הצקוהש ביצקתה
 ,תושרה רתאב ןכו תונותיעב הנש לכב ומכ םסרופ אשונה
 לכ תא הקדב רשא תוכימת תדעוו תבישי המייקתה
 הדי תחת האיצוהו םישרדנה םינוירטירקה תאו תושקבה
 .םכינפל חנומה לוקוטורפה תא
 

   .רומאכ הדעווה תוצלמה תא רשאל עיצמ ינא
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
 
 
 



 
 

 
 יכרצל הנבמ תאצקה רבדב 15/1/23 םוימ תואצקה תדעו לוקוטורפ רושיא .5

 1 לש חטשב רצח + יונב ר"מ 400 לש חטשב 1699 הקלח 10444 שוגב ךוניח
 .                                                                   רתסאו יכדרמ תיב תתומעל םנוד

 

 
 

 רבודמ יכ ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 השיגה ל"נה התומעה ,ןידכ םסרופ רשא תואצקה להונב
 רשא תואצקה תדעוו תבישי המייקתה ,האצקהל השקב
 .לבוקמכ לוקוטורפה תא האיצוהו אשונב הנד
 .םכינפל חנומ רומאכ האצקהה הזוח

  
 תובקעב וא התומעה תיינפל רשק ילב אצי םוסרפה םאה :בולימא רמ

 ?םוסרפה אצי םתיינפ
  

 הצורש ימ לכש מ"ע לבוקמכ ונמסרפ ונאו היינפ התייה ,ןכ :ריעה שאר
 ללוכ השיגה וזה התומעה קרו ,תושרל ותיינפ שיגהל לכוי
 .םידימלת 60 - כ הנומה המישר

  
 7  -   דעב :העבצה

 )יקרבא ינב( 1  -    דגנ
 )בולימא םדא( 1  -  ענמנ

  
 .הדעווה לוקוטורפ תא םירשאמ :הטלחה

 
 
 

 חתפמ ימד תויוכז תרבעה רבדב ,15/1/23 םוימ םיסכנ תדעו לוקוטורפ רושיא .6
 'דשב סכנ - ביימש םידו רמל  ןר-בל יבא רממ  "סנכנ רייד אצוי רייד"
 הרומתב ר"מ 22 לש חטשב 395 הקלח 10444 שוגכ עודיה 37 םילשורי
 י"ע ךרענש ןדמואב עבקנש יפכ 40% לש רועישב הייריעה לש הקלח םולשתל
 .                               01/02/2023 םויב סנ ןרוא - יערד ןתוד םיאמשה דרשמ

 
 

 רבודמ יכ ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 .ורשאל עיצמו 37 םילשורי 'דשב סכנה לע

  
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 חתפמ ימד תויוכז תרבעה רבדב ,15/1/23 םוימ םיסכנ תדעו לוקוטורפ רושיא .7

 סכנ - םולשבא השמ רמל  בורזיליא הרימלא 'בגמ  "סנכנ רייד אצוי רייד"
 ר"מ 12 לש חטשב 46 הקלחמ קלח 112576 שוגכ עודיה 99 םילשורי 'דשב
 יפכ 40% לש רועישב הייריעה לש הקלח םולשתל הרומת רצח ר"מ 30 + יונב

 םויב סנ ןרוא - יערד ןתוד םיאמשה דרשמ י"ע ךרענש ןדמואב עבקנש
16/01/2023                                                                                                    . 

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

 ימד תויוכז תרבעה רושיאב רבודמ ןאכ םג םדוקה ףיעסב
 בקעי ד"וע ,םיסכנה יארחא י"ע קדבנ רמוחה לכ ,חתפמ
 .תבש
 .הדעווה תצלמה תא רשאל עיצמ ינא

  
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
 
 

 ס"ע 2023 ךוניח תודסומ תברקב םיכרדב תוחיטב - 2305 'סמ ר"בת רושיא .8
 תוסנכה ₪ 8,500 ,הרובחתה דרשמ תופתתשה ₪ 34,000  :ןומימה ,₪ 42,500

 .                                                                      תוכרדמו םישיבכ תלילס ןרקמ
 

 .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 .9
 תלילס ןרקמ תוסנכה ₪ 9,500  ,הרובחתה דרשמ תופתתשה ₪ 38,000

 .                                                                                            תוכרדמו םישיבכ
 

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

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
 

 

 ןרקמ תוסנכה ןומימה ,₪ 700,000 ס"ע  יפונ חותיפ - 2311 'סמ ר"בת רושיא .10
 .                                                                                               םי"פצש ילטיה

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

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה



 
 
 

 
 :ןומימה ,₪ 1,500,000 ס"ע םיה ףוח חותיפ - 2313 'סמ ר"בת רושיא .11

 .                                                                       החבשה ילטיה ןרקמ תוסנכה
 

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

 

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
 

 
 העונת קילאיב בוחר תרדסה - 1749 'סמ ר"בתל )הלדגה( 7 'סמ יוניש רושיא .12

 ,₪ 1,376,846 ךסב תפסותה ,₪ 7,224,000 ס"ע דמע םדוקה םוכסה ,זוקינו
 תושרמ ₪ 800,000 :תפסותל ןומימה ,₪ 8,600,846 ס"ע דמוע שדחה םוכסה
 תוסנכה ₪ 275,000  ,הינח רפוכ ןרקמ תוסנכה ₪ 76,846 ,לארשי יעקרקמ
  ,םי"פצש ילטיה ןרקמ תוסנכה ₪ 87,500  ,תוכרדמו םישיבכ תלילס ןרקמ

 .                                                                   לועית ןרקמ תוסנכה ₪ 137,500
 

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

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
 

 
 ,םיקחשמ ינקתמ גורדש 2061 'סמ ר"בתל )הלדגה( 2 'סמ יוניש רושיא .13

 םוכסה ,₪ 600,000 ךסב תפסותה ,₪ 600,000 ס"ע דמע םדוקה םוכסה
 .   םי"פצש ילטיה ןרקמ :תפסותל ןומימה ,₪ 1,200,000 ס"ע דמוע שדחה

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

 ןקתנו קראפ רחא קראפ רובענ ונא הדובעה תינכותל
 .םהלש תוזחה תא רידסנו ןוקית שורדה

  
 .םיקחשמ קראפ דוע ףיסוהל עיצמ ינא :בולימא רמ
  

  אשונל ח"שלמ 2 - כ וצקוה ,םינקתמה ץופיש אשונב :סלפ רמ
 ?תומלצמ ףיסוהל ךירצ ילוא ,ךישממ םזילדנווהו תומלצמ

  
 הז ,שוכר ותיחשהש םידימלת וספתנ תומלצמה תרזעב :ריעה שאר

 הרושבו םידימלתה ירוהלו לארשי תרטשמל עיגה
 ןיא םירקמה בורבו םינטק םידליב רבודמ הנותחתה
 .ושע םהידליש םיקזנה לע םלשל ףסכ וללה םירוהל

  
 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה



 
 

 
 ס"ע תירוביצ הרובחת ירבעמל ןמציו 'דש ןונכת - 2304 'סמ ר"בת רושיא .14

 ₪ 33,000  ,הרובחתה דרשמ תופתתשה ₪ 340,000  :ןומימה ,₪ 400,000
 ילטיה ןרקמ תוסנכה ₪ 10,500  ,תוכרדמו םישיבכ תלילס ןרקמ תוסנכה
 .                                                     לועית ןרקמ תוסנכה ₪ 16,500  ,םי"פצש

 
 תושר תא ריבעמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר

 .בונרב לבוי רמ ,ריעה סדנהמל רובידה
  

 קר התע תעל רשיא הרובחתה דרשמ ,תושקב רפסמ ונשגה :בונרב רמ
 םירושיאה תלבקל םיניתממ ןבומכ ונאו הזה ףיעסה תא
 .םיפסונה

  
  "סנמרופ" דילו )תידיע( הירוטידנוקה דיל ,תינכותה י"פע :ריעה שאר

 םש הייהת ,ןימזמ רתויו הפי רתוי היהי הזה רוזאה לכ
 איצוהל הייהי רשפאש הרואת ידומעו תהבגומ המב
  .םוקמב םילעבהמ רושיא ונלביק ,תואסכו תונחלוש

  
 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה

 
 

 תוחיטב ,תושיגנ ינוקית - 2151 'סמ ר"בתל )הלדגה( 3 'סמ יוניש רושיא .15
 ךסב תפסותה ,₪ 1,000,000 ס"ע דמע םדוק םוכס ,ריעה תוכרדמב הרואתו

 :תפסותל ןומימה ,₪ 1,800,000 ס"ע דמוע שדחה םוכסה ,₪ 800,000
 ילטיה ןרקמ ₪ 140,000 ,תוכרדמו םישיבכ תלילס ןרקמ ₪ 440,000

 .                                                                לועית ןרקמ ₪ 0,00022  ,םי"פצש
 
 

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

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
 

 םדוקה םוכסה ,םי ילג תנוכש חותיפ - 1845 'סמ ר"בתל 14 'סמ יוניש רושיא .16
 דמוע שדחה םוכסה ,₪ 7,074,181 ךסב תפסותה ,₪ 49,116,279 ס"ע דמע
  ,לארשי יעקרקמ תושרמ ₪ 6,500,000 :תפסותל ןומימה ,₪ 56,190,460 ס"ע

 .                                                                          םיצע רפוכ ןרקמ ₪ 574,181
 
 

 ןלבק לכש ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 ךרוצל ותוא רוקעל ץלאנ אוהו םיצע שיש רוזאב הנובש
 .תושרל םיצע רפוכ םלשמ ,הינבה

  
 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה



 
 
 
 

 תויתשת תנכהו ןונכת לוהינ - 1743 'סמ ר"בתל )הלדגה( 4 'סמ יוניש רושיא .17
 ךסב תפסותה ,₪ 5,700,000 ס"ע דמע םדוקה םוכסה ,ףוח הוונ םחתמל

 תוסנכה :תפסותל ןומימה ,₪ 6,000,000 ס"ע דמוע שדחה םוכסה ₪ 300,000
 .                                                            לארשי יעקרקמ תושרמ ידועיי ןרקמ

 
 

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

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  
  

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

 ריעה  שאר                                                     הצעומה תריכזמו ע"הר תרזוע
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