
 

 

 6/2020  'סמ הצעומ  לוקוטורפ
  זומתב 'ב ,יעיבר םויב המייקתה רשא ,6/2020  'סמ ,ןיינמה ןמ ריעה תצעומ תבישימ
  .תובישיה רדחב ,18:30 העשב  ,24/6/2020 - פ"שת

 ריעה שאר - רוצ ןבא דוד רמ :םיחכונ

 ריעה שאר מ"מ -  רב לאריש ד"וע  

 ריעה תצעומ רבח -  ןהכ ילא רמ

 ריעה שאר ןגס - בולימא םדא רמ  

 ריעה שאר ןגס -  סלפ ונ'ג רמ  

 ריעה תצעומ תרבח - הדדוח תנסא 'בג  

 ריעה תצעומ רבח - בומרבא בקעי רמ  

 ריעה תצעומ תרבח - םחנמ הרוא 'בג  

 ריעה תצעומ רבח - שודק ימולש רמ  

 ריעה תצעומ רבח -  לט ימולש רמ  
 

 ריעה תצעומ רבח - וסיס ןולא ד"וע  :ורדענ

 ריעה תצעומ רבח - השמ ןמשיפ רמ

 ריעה תצעומ תרבח - הנלי ןאירפסג 'בג  

 ריעה תצעומ רבח - יקרבא ןימינב רמ

 ריעה תצעומ רבח - ןבואר הששמ רמ
 

 הייריעה רבזג - ןורש ירוא ח"ור :ופתתשה

 רציז ח"ור דרשמ -   יבנע רינ ח"ור  

 ריעה סדנהמ -  בונרב לבוי רמ  

 יטפשמ ץעוי - שרוק לקד ד"וע  

 הייריעה רבוד - ןמרבליז יתנ רמ

  תובישי תיארחאו ל"כנמ תכשל תלהנמ - ןוטיב הנינפ 'בג
  הצעומה                                              



 
 

 
 :םויה רדס

 
 .ב"צמ ,2020 1 ןועבר ,2020 תנשל ינועברה ח"ודה תגצה .1
 .)תינופלט רשוא( דבלב תונודקיפל םילשורי קנבב ןובשח תחיתפ רורשיא .2
 .םיזרכמה תדעווב ירבג יפוליח רושיא .3
 רובע עקרקב ןיינע תלעבו ,תימזי ,תינכת תשיגמכ םי תירק תייריע רושיא .4

 ."םי תיירק ,םילשורי תורדשב ירחסמ דועיי" 352-0863985רפסמ תינכת
 ריעה יבחרב דובירו ףוצרק תודובע - 1851 'סמ ר"בתל 3 'סמ יוניש רושיא .5

 םוכס ,םישדח םירוגמ ימחתמל םיליבומה תובוחרבו םיישארה םיריצב
 םוכסה כ"הס ,₪ 500,000 ךסב תפסותה ,₪ 2,984,500 ס"ע דמע םדוק
 תושרמ ידועיי ןרקמ :תפסותל ןומימה ,₪ 3,484,500 ס"ע דמוע שדחה
 .לארשי יעקרקמ

 ינבמב םינוקיתו תוחיטב תוקידב - 2029 'סמ ר"בתל 1 'סמ יוניש רושיא .6
 ,₪ 220,000 ךסב תפסותה ,₪ 80,000 ס"ע דמע םדוק םוכס ,רוביצו ךוניח
 .)החבשה ילטיה ןרק( תושרה תונרק :ןומימה

 ,םיקחשמ ינג ץופישו םישיבכ תעיבצ - 2031 'סמ ר"בתל 1 'סמ יוניש רושיא .7
 שדחה םוכסה ,₪ 200,000 ךסב תפסותה ,₪ 200,000 ס"ע דמע םדוק םוכס
 .)חותיפ ןרק( תושרה תונרק  :תפסותל ןומימה ,₪ 400,000 ס"ע דמוע

 ,₪ 350,000 ס"ע םוי תונועמו םידלי ינג ץופיש - 2044 'סמ ר"בת רושיא .8
 .)החבשה ילטיה( תושרה תונרקמ :ןומימה

 ס"ע ,ריעה יבחרב הרואת ידומע גורדשו ןוקית - 2045 'סמ ר"בת רושיא .9
 .לארשי יעקרקמ תושרמ ידועיי ןרק :ןומימה ,₪ 200,000

 ס"ע ח"מלפ םילשורי תובוחר תמוצ תרדסה - 2043 'סמ ר"בת רושיא .10
 .ףונ הפי 'בח :ןומימה ,₪ 4,130,924

 ,₪ 25,000 ס"ע ,2020 - 'א קלח םיכרדב תוחיטב - 2042 'סמ ר"בת רושיא .11
 תושרה תונרקמ ₪ 5,000 ,הרובחתה דרשמ תופתתשה ₪ 20,00 :ןומימה
  .)חותיפ ןרק(

 רכשמ 5% הבוגב ,שרוק לקד ד"וע ,יטפשמה ץעויה לש ורכש תאלעה רושיא .12
                                                                                             .םיריכב

 ריע אשונב ,תרושקת תויתשת םוחת להנמ ,ולל ילא רמ תאמ חוויד .13
 .תילטיגיד
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 .ב"צמ ,2020 1 ןועבר ,2020 תנשל ינועברה ח"ודה תגצה .1

 
 תא שקבמ ,ןיינמה ןמ ריעה תצעומ תבישי תא חתופ :ריעה שאר

 ןויה רדסל ףיעס ףיסוהל םיחכונה
 שרוק לקד ד"וע ,יטפשמה ץעויה לש ורכש תאלעה  .1

 .םיריכב רכשמ 5% הבוגב
  
  

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

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

  
 המ לכב יבויח ךילהתב םיכישממ ונא ,ח"ודה ינותנ יפל :ןורש ח"ור

 .תושרה ביצקתב הדימעל רושקש
 

 ןזאמה םויל תונוכנה תורתי ףקשמ 31/3/2020 םויל ןזאמה -
)31/3(. 

-  
 :םיסכנה דצב
  

 ,₪ יפלא 221  - ךסב םיקנבב םינמוזמ הייריעל ויה
 ₪ יפלא 10,131  - לש ךסב ובגנ םרטש תובצקותמ תוסנכה
 31/3/2020 -ה םוי רחאל הייריעב ולבקתנש תוסנכה םהש
 – לש ךסב םיבייח ,)3/20( ח"ודה תפוקתל תוכייש םלוא

 .₪ יפלא 1,753
 43,909 ךסב חותיפ תודובעל ןרק יוסיכל תודעוימ תועקשה
  ₪ יפלא
 .₪ יפלא 57,090 ס"ע דמוע ןזאמה םויל רבצנה ןוערגה
  .₪ יפלא 134,993 ביטקאב כ"הס
 

 :תויובייחתהה דצב
 

 .31/3/2020  ךיראתל ןוכנ רתי תוכישמ הייריעל ויה אל
 ,₪ יפלא 9,908 לש ךסב רכש תודסומו הלשממ ידרשמ
 .לירפא שדוחב המלושש ץרמ תרוכשמ תא ובורב ףקשמה

 

 יפלא 34,162 לש ךסב םיאכזו םיקפסל תויובייחתהה ךס
₪. 
                                                                                                   ,₪ יפלא 16,029 - ךסב שארמ תוסנכה
  ₪ יפלא 49,346 לש ךסב תושרה תונרק
 לש ךסב םיר"בתב וטנ םיינמז םיפדוע תרתי תמייק ,ןכ ומכ

  22,817 לש ךסב   םיינמז םיפדועמ תבכרומה ₪ יפלא 3,971
 
 



 
 
 

 .₪ יפלא 18,846 לש ךסב  םיינמז תונועריג לומ לא ₪ יפלא
 .₪ יפלא 134,993 ביסאפב כ"הס
 

 יפלא 76,310 לש ךסל םכתסה ןזאמה םויל תוולמה סמוע
 .₪ יפלא 136,924 לש ךסל םימו הנונרא ןיגב םיבייחהו ,₪

 
 :תואצוהו תוסנכה ח"וד -

 

 1,440 לש ךסל םכתסמש יביצקת ןועריג לע עיבצמ ח"ודה
 .₪ יפלא 1,813 ךסב ינועריג ביצקת תמועל ₪ יפלא
 

 .91% לע דמוע היבגה רועיש
 

 .ךשמית וז המגמש ךכ לע םידבוע ונא
  

  .ןיוצמ ךלהמ הז היהי ,םייקה בצמה לע רומשל חילצנ םא :ריעה שאר
  

 ,₪  2,750 ךסב םוכס עיפומ "תוימעפ דח תואצוה" ףיעסב :שודק רמ
 .הז המ רובע יל רורב אלש

  
 דרשמ ,ל"אפר אשונ תא םג ונל שי הארבהה תינכותב :יבנע ח"ור

 םגו תואצוהב םג הזה םוכסה תא םושרל ונל ריתה םינפה
 . תוסנכהב

  
 ?הנורוקה ןמזב תואצוהה לכ םע תושרה הדדומתה ךיא :רב ד"וע
  

 .הנידמהמ יופיש ונלביק :ריעה שאר
  
  

 
 

 .)תינופלט רשוא( דבלב תונודקיפל םילשורי קנבב ןובשח תחיתפ רורשיא .2
 

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

 רובע םילבקתמש םיפסכה לכ ,דבלב תונודקיפל דעוימ
 ושמשיו הז ןובשחב דרפנב ודקפוי ,ליגר יתלבה ביצקתה
 .דבלב םיר"בתל ונתוא
 םכדי לע רשוא ל"נה ןובשחה תחיתפ רבדב רושיאה
  .תעכ ותוא ררשאל עיצמ ינא ,תינופלט

  
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 



 
 .םיזרכמה תדעווב ירבג יפוליח רושיא .3

 
 

 לבקתה יכ ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 םג שמשמה בומרבא בקעי רמ  ,הצעומה רבח תאמ בתכמ
 ותורבח תא ריבעהל שקבמ ובו םיזרכמה תדעווב רבח
 םויק תועשש הביסהמ בולימא םדא רמל םיזרכמה תדעווב
 .ותדובע תועש םע תושגנתמ הדעווה תובישי

 בולימא םדא רמ תא תונמלו ותשקב תא דבכל עיצמ ינא
  .םיזרכמה תדעווב בומרבא בקעי רמ םוקמב

  
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  
  

 
 רובע עקרקב ןיינע תלעבו ,תימזי ,תינכת תשיגמכ םי תירק תייריע רושיא .4

 . "םי תיירק ,םילשורי תורדשב ירחסמ דועיי" 0863985-352רפסמ תינכת
 

 רבודמ יכ ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 םירע ןיינבל הדעוול תינכות ונשגה ,םילשורי 'דשב עקרקב
 ,םיקסויקה ינש םיאצמנש ןכיה אשונה תא רידסהל ידכ
 .האלה ךישמנ ןכמ רחאלו דחא קסויק םע  לופיטה ליחתנ

  
 הניה המגמה לודגב לבא ,סובוטואה תנחת םע היעב םש שי :בונרב רמ

 .תיבויח
  

 .ל"נה ףיעסה תא רשאל עיצמ ינא :ריעה שאר
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 

 ריעה יבחרב דובירו ףוצרק תודובע - 1851 'סמ ר"בתל 3 'סמ יוניש רושיא .5
 םוכס ,םישדח םירוגמ ימחתמל םיליבומה תובוחרבו םיישארה םיריצב
 םוכסה כ"הס ,₪ 500,000 ךסב תפסותה ,₪ 2,984,500 ס"ע דמע םדוק
 תושרמ ידועיי ןרקמ :תפסותל ןומימה ,₪ 3,484,500 ס"ע דמוע שדחה
 .                                                                                              לארשי יעקרקמ

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

 שגדב םיישארה םיריצבו ריעה יבחר לכב ועצוביש תודובעב
 ףוצרק ,דוביר ללוכ הז ,םי ילג ןוויכל ינופצה דצה  לע
 .השדח הרואתו

 
 
 

 



 
 ןיא 'ג רוזאב תובוחר רפסמ דועבו  לארשי יטבש בוחרב :בולימא רמ

 ?םשל םג עיגהל םינווכתמ יתמ ,טלפסא ללכב
  

 אל ,םיוסמ רוזאב םילפטמ ונא ביצקת ונל שיש םעפ לכ :ריעה שאר
 םילדתשמ ונא ,תחא הנועבו תעב ריעה לכ לע דובעל ןתינ
 רשאכ םייתייעבה םירוזאב הליחת הנעמו ןורתפ תתל
 .ריעה לכ תא ףיקהל הניה המגמה
 

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

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 ינבמב םינוקיתו תוחיטב תוקידב - 2029 'סמ ר"בתל 1 'סמ יוניש רושיא .6

 ,₪ 220,000 ךסב תפסותה ,₪ 80,000 ס"ע דמע םדוק םוכס ,רוביצו ךוניח
 .                                                )החבשה ילטיה ןרק( תושרה תונרק :ןומימה

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

 גוס תכרועו ריעב רפסה יתב לכב תרבוע ךוניחה ףגא תלהנמ
 םיחתנמ ונא ,םינותנה לכ תא ינפב האיבמו תיב קדב לש
 לכ ,תויופידע ירדס ידכ ךות לופיטל תינכות םינובו םתוא
  .יוקילה תופיחד י"פע דחא

  
 .ל"נה ר"בתה תא רשאל עיצמ ינא 
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 ינג ץופישו םישיבכ תעיבצ - 2031 'סמ ר"בתל 1 'סמ יוניש רושיא .7

 ,₪ 200,000 ךסב תפסותה ,₪ 200,000 ס"ע דמע םדוק םוכס ,םיקחשמ
 ןרק( תושרה תונרק  :תפסותל ןומימה ,₪ 400,000 ס"ע דמוע שדחה םוכסה
 .                                                                                                             )חותיפ

 
 תארקל יכ ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה אירקמ ריעה שאר

 ירבעמ ןומיסו עבצ תודובע ועצובי םידומילה תנש תחיתפ
 תוסינכה לע שגדב םישדחה םיריצהו תובוחרה לכב היצח
   .םידליה ינגו רפסה יתב לש תואיציו

  
 .ל"נה ר"בתה תא רשאל עיצמ ינא 
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 

 



 ,₪ 350,000 ס"ע םוי תונועמו םידלי ינג ץופיש - 2044 'סמ ר"בת רושיא .8
 .                                                   )החבשה ילטיה( תושרה תונרקמ :ןומימה

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

 ונרבעו ס"נתמהמ ונאצי לשמל ,תותשרל םיכייש תונועמ
 בצמב םינגה תא שיגהל םיכירצ ונתניחבמ ונא ,ת"מענל
 ולכויש ידכ ת"מענל הנבמה תא םיצפשמ ונא תעכ ,בוט
  .תונועמה תא ליעפהל ליחתהל רושיא לבקל

  
 .ל"נה ר"בתה תא רשאל עיצמ ינא 
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  
  

 
 

 ס"ע ,ריעה יבחרב הרואת ידומע גורדשו ןוקית - 2045 'סמ ר"בת רושיא .9
 .                             לארשי יעקרקמ תושרמ ידועיי ןרק :ןומימה ,₪ 200,000

 
 ךרוצה תא שיגדמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה אירקמ :ריעה שאר

 דואמ םינשי םקלח רשא הרואתה ידומע גורדשו ןוקיתב
 .הנכס םיווהמו

  
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
 
 
 

 ס"ע ח"מלפ םילשורי תובוחר תמוצ תרדסה - 2043 'סמ ר"בת רושיא .10
 .                                                               ףונ הפי 'בח :ןומימה ,₪ 4,130,924

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

 הרובחתה דרשמ ,ףונ הפי 'בח י"ע השענ ןומימה הז ר"בתב
 ונילא הריבעמ הרבחהו ףונ הפי 'בחל ביצקת ריבעמ

  
 .ל"נה ר"בתה תא רשאל עיצמ ינא 
 
 

 

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  
  

 
 
 

 



 ,₪ 25,000 ס"ע ,2020 - 'א קלח םיכרדב תוחיטב - 2042 'סמ ר"בת רושיא .11
 תושרה תונרקמ ₪ 5,000 ,הרובחתה דרשמ תופתתשה ₪ 20,00 :ןומימה
  .                                                                                                    )חותיפ ןרק(

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

 תושרה תוליעפ תרגסמב תודובעל דעוימ ר"בתה הז
 תינכתל םאתהבו ,2020 תנשל םיכרדב תוחיטבל תימואלה
 .םדי לע הרשואש הדובעה

  
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  
  

 
 

 5% הבוגב ,שרוק לקד ד"וע ,יטפשמה ץעויה לש ורכש תאלעה רושיא  .12
 .                                                                                               םיריכב רכשמ

 
 ,יטפשמה ץעויה לש ורכש תאלעה תא רשאל שקבמ ינא :ריעה שאר

 .2020 ילוי שדוחמ לחה תאזו םיריכב רכשמ 5% הבוגב
  
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
 
 

 ריע אשונב ,תרושקת תויתשת םוחת להנמ ,ולל ילא רמ תאמ חוויד .13
 .                                                                                                        תילטיגיד

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

 .ולל ילא רמל רובידה
  

 ריע" אשונב תגצמה ירקיע םוכיס תא םיחכונה ינפב גיצמ :ולל רמ
 םוחתב היישעה ירקיע לע ףיקמ רבסה ריבעמו "תילטיגיד
 :ןמקלדכ
 

 

 תושרה תרבוע ,ךכמ תרזגנכ .תיתועמשמ תינוריע תושדחתה ךילהתב תאצמנ םי תיירק .1
 הל המשו ,םושייה תמרב ןהו תיתשתה תמרב ןה ,םייתועמשמ היצזילטיגיד יכילהת
 ךותמו פ"תשב תלעופו דיתעל םיינשדח םיטקיורפל םיקצומ תיתשת תודוסי תחנה ןפצמכ
 תרושקת תורבח ,תוליבומ תורבח ,תונכש תויושר( ךרדל םיפתוש םע האלמ היגרניס
 .)...דועו

 

 

 

 



 .תיתנש בר תינכותו תינוריע היגטרטסא הצפוה הנשכ ינפל .2

 :םוחתב היישעה ירקיע ןלהל .3

 .ןנעל תושרה תוכרעמ תריגה •

 ךות ,24/7 תרטונמ )YAM-NET( תינוריע תרושקת תשר לש תגרודמ המקהו ןויפא •
 .ריעה יבחרב תויתשת תסירפ

 .)םיבשקותמ ןוטלש תודסומ( הייריעה תודסומל "יטסילוה הנעמ" •

 .ןוחטיב תומלצמב ריעה תושיר •

 תויולעב ןוכסיחו םוצמצ ךות )"םייניב רוד"( תושרה הנבמב תרושקתה תרדסה •
 .תומייקה

 תשרה םע ובולישו "םכח" ינוריע דקומ לולכיש ינרדומו שדח ינוטלש סופמק •
 .תינוריעה

 IoT ימושיי שומימ תרשפאמה תיתשתכ YAM-NET תשר ,"םושייל הכחמ תיתשת" •
 .םיינרדומ

 .שדח טנרטניא רתא •

 ."המכח הרואת" •

 :ךשמהל תומגמ .4

 ,הליעיו החוטב ריע לוהינו הרקבל תינוריע )ב"וש( הרקבו הטילש תכרעמ ןויפא •
  :וללכיש ,םוריחבו הרגשב תידוקפת תופיצר םייקתש

ü םיירוביצה םיחטשב תמא ןמזב םיעוריא רוטינו הקיטילנא. 
ü הקיטילנא ישיחרת ב"ע( תימונוטוא הזירכ(. 
ü תיתשת Wi-Fi םיירוביצה םימחתמב. 
ü ריוואב םימהזמו שער ,תלוספ יוניפ לש םכח לוהינ. 
ü זגו למשח ,םימ תויתשת לוהינ. 
ü דועו... 

 .הייריעה תודסומב תומדקתמ תרושקת תויתשת תבחרה ךשמה •

 .תושרב תעמטומה היגולונכטל ותמאתהו ינוריעה דקומה לש שדחמ ןויפא •

 .םיבשותה ןוחטיב תרבגהו ריעה יבחרב תומלצמב ריעה תושיר טקיורפ תבחרה •

 'דשב תינורטמה תויתשת ב"ע תרושקת ריצ תמקהל "ףונ הפי" לומ פ"תש •
 .םילשורי

 ןומימ בולישב הלשממ ידרשמ לש םיקנעמו הכימת תושקב תשגהו הניחב ךשמה •
 .)תורשקתה הזוח תרגסמב ישדוח םולשת( םיקפס

 ןונכתמ קלחכ םישדח םיטקיורפב תינוריע תיתשתל העמטהו ןונכת ךשמה •
 .יסדנה

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 ,דיקפת ילעבל תורשכה ,דועית( ינוריעה דקומב תילטיגיד ריעל הרות תביתכ •

 .)'דכו הקזחא תסיפת ,םורחו הרגשב הלעפה תוסיפת
 .םידוחא םיתורישו ראלולס זרכמל האיצי •
 .ריעה יבחרב ילטיגיד טוליש תסירפ •
 .רידת ןפואב םיבשותה ףותישו םוסרפ •

 
 
 
 
 

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

 ריעה  שאר                                         הצעומה תריכזמו ל"כנמ תכשל תלהנמ
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