
 
 

 3/2020  'סמ הצעומ  לוקוטורפ
 ט"כ ,יעיבר םויב המייקתה רשא ,3/2020  'סמ ,ןיינמה ןמ ריעה תצעומ תבישימ
    תובישיה רדחב ,18:00 העשב  ,19/2/2020 - פ"שת טבשב

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

 ריעה שאר ןגס - בולימא םדא רמ  

 ריעה תצעומ רבח - וסיס ןולא ד"וע  

 ריעה שאר ןגס -  סלפ ונ'ג רמ  

 ריעה תצעומ תרבח - הדדוח תנסא 'בג  

 ריעה תצעומ רבח - השמ ןמשיפ רמ  

 ריעה תצעומ רבח - יקרבא ןימינב רמ  

 ריעה תצעומ תרבח - םחנמ הרוא 'בג  
   

 ריעה שאר - רוצ ןבא דוד רמ  :ורדענ

 ריעה תצעומ רבח -  ןהכ ילא 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 תצעומ רבח -  לט ימולש רמ  
 

 הייריעה ל"כנמ -  רקנש ביני רמ :ופתתשה

 הייריעה רבזג -   ןורש ירוא רמ  

 ריעה סדנהמ -  בונרב לבוי רמ  

 יטפשמ ץעוי - שרוק לקד ד"וע  

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



 
 

 :םויה רדס
 

 תיב לש תיפסכה תולהנתהל לארשיל ימואל קנבב ןובשח תחיתפ רושיא .1
 תלהנמה( ס"היב םעטמ המיתח ישרומ יוניש בקע ,"םי לילצ" רפסה
 .)ופלחתה הריכזמהו

   ןובשחב ,ימענ הדימל זכרמ םעטמ המיתחה ישרומ תומש יוניש רושיא .2
 תבוטל םתרבעהו ןובשחב םיפסכה רורחשל ,לארשיל ימואל קנבב להנתמה
 .)הדימלה זכרמ תריגס בקע( תושרה

 "ןמדור" רפסה תיב םעטמו תושרה םעטמ המיתחה ישרומ תומש רושיא .3
 יארשאה יסיטרכ תועצמאב טנרטניאה רתא ךרד תיפסכה תולהנתהה ךרוצל
 .רפסה תיב לש

 'חרב ןוירוטברסנוק תמקה - 1626 'סמ ר"בתל 2 'סמ )הלדגה( יוניש רושיא .4
 ךסב תפסותה ,₪ 11,169,825 ס"ע דמע םדוקה םוכסה ,ריפס סחנפ

 :ןומימה ,₪ 50,000,000 ס"ע דמוע שדחה םוכסה כ"הס ,₪ 38,830,175
 תונרקמ 3,538,081 ,)סיפה לעפמ( תומורתו תודסומ תופתתשה ₪ 16,860,000

 םיקנבמ תוולמ ₪ 8,000,000 ,ןלדנ תריכממ ןרק ₪ 10,432,094 ,תושרה
  .םירחא תודסומו

 ,שדחה הייריעה ןיינב ןונכתו לוהינ - 1740 'סמ ר"בתל 3 'סמ יוניש רושיא .5
 ,₪ 49,150,000 ךסב תפסותה ,₪ 2,800,000 ס"ע דמע םדוקה םוכסה
 תודסומ תופתתשה ₪ 24,900,000 :ןומימה ,₪ 1,050,000 ךסב התחפהה
 1,050,000 ,תושרה תונרקמ ₪ 2,250,000 ,לארשי יעקרקמ תושר - תומורתו

 תריכממ ןרק ₪ 12,000,000 ,לארשי יעקרקמ תושר ידועיי ןרקמ התחפה ₪
 .םירחא תודסומו םיקנבמ תוולמ ₪ 10,000,000 ,ןלדנ

 ס"היבב תפומ ןודעומל ץופישו השגנה - 1791 'סמ ר"בתל 1 'סמ יוניש רושיא .6
 ,₪ 3,295 ךסב תפסותה ,₪ 32,954 ס"ע דמע םדוק םוכס ,"םיסלפמ"
 :ןומימה ,₪ 32,954 ס"ע דמוע שדחה םוכסה כ"הס ,₪ 3,295 ךסב התחפהה

 דרשמ התחפה ₪ 3,295 ,החוורהו הדובעה דרשמ תופתתשה ₪ 29,659
 .תושרה תונרקמ ₪ 3,295 ,החוורהו הדובעה

 תוסנכה :ןומימה ,₪ 15,000 ס"ע הרימש רזע יקוח -  2018 'סמ ר"בת רושיא .7
 .תושרה תונרקמ

 תוסנכה :ןומימה ,₪ 50,000 ס"ע היינח רזע יקוח - 2019 'סמ ר"בת רושיא .8
  .תושרה תונרקמ

-םיזרא 'חר םוי ןועמ תמקה -1496 'סמ ר"בתב ןומימ תורוקמ יוניש רושיא .9
 ,ת"מתה דרשממ ₪ 358,385 ךסב התחפה ,₪ 3,330,400 ס"ע םי ינויבס
 .תושרה תונרקמ 358,385 ךסב תפסותו

 תומייקה תונורקע תעמטה - 1527 'סמ ר"בתב ןומימ תורוקמ יוניש רושיא .10
 תוכיאל דרשמהמ ₪ 24,839 ךסב התחפה ,₪ 90,000 ס"ע ךוניחה תכרעמב
 .תושרה תונרקמ ₪ 24,839 ךסב תפסותו הביבסה

 
 
 



 
 
 

 
 תומייקה תונורקע תעמטה -1567 'סמ ר"בתב ןומימ תורוקמ יוניש רושיא .11

 תוכיאל דרשמהמ ₪ 14,567 ךסב התחפה ,₪ 54,000 ס"ע ךוניחה תכרעמב
 .תושרה תונרקמ ₪ 14,567 ךסב תפסותו ,הביבסה

 תלוספ לש רוקמב הדרפה -1624 'סמ ר"בתב ןומימ תורוקמ יוניש רושיא .12
 תוכיאל דרשמהמ ₪ 701,634 ךסב התחפה ,₪ 7,930,969 ס"ע תינוריע
 .תושרה תונרקמ ₪ 701,634 ךסב תפסותו  ,הביבסה

 
 

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

 תיב לש תיפסכה תולהנתהל לארשיל ימואל קנבב ןובשח תחיתפ רושיא .1
 תלהנמה( ס"היב םעטמ המיתח ישרומ יוניש בקע ,"םי לילצ" רפסה
 .                                                                                         )ופלחתה הריכזמהו

 
 ,םיחכונה תא תכרבמ ,ריעה תצעומ תבישי תא תחתופ :רב ד"וע

 רשא ריעה שאר לש ומוקמ תא האלממ םויה יכ תנייצמ
 .הבישיהמ רדעיהל ץלאנ

 רדסל ףסונ ףיעס ףיסוהל םיחכונה רושיא תא תשקבמ
 :םויה

 לארשיל למשח תרבח םע ןיעקרקמב הקסע רושיא •
 לש הפוקתל הריכח תויוכז תרבעה הניינעש ,מ"עב

 חטשב ,ןולא לאגי 'חרב ,603 'סמ שרגמב ,הנש 49
 קלחכ עודיה )ר"מ 36.9 - כ וטנ חטש( ר"מ 41,14 לש
 רדח תמקה ךרוצל תאזו 10425 שוגב ,273 :הקלחמ
 .היצמרופסנרט

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

 
  

 םויה רדס לעש ןושארה ףיעסה תא םיחכונה ינפב האירקמ :רב ד"וע
 תא וילא ריבעהל שקבמ לארשיל ימואל קנב יכ תנייצמו

 םישדחה המיתחה ישרומ תומש ןוכדעל הצעומה רושיא
 הכ דע ויהש המיתחה ישרומו רחאמ "םי לילצ" ס"היבב
 הרבע תידוהי הריכזמהו הבזע סנרב ךליל תלהנמה( ובזע
 ישרומ רושיאו ןובשח תחיתפב ךרוצה ןאכמ )רחא דיקפתל
  .םירחא המיתח

  
 .המיתח ישרומ ןוכדעו ןובשח תחיתפ םירשאמ ,דחא הפ :הטלחה
  

 
 
 
 



 
 

   ןובשחב ,ימענ הדימל זכרמ םעטמ המיתחה ישרומ תומש יוניש רושיא .2
 תבוטל םתרבעהו ןובשחב םיפסכה רורחשל ,לארשיל ימואל קנבב להנתמה
 .                                                                 )הדימלה זכרמ תריגס בקע( תושרה

 
 זכרמ יכ תנייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא האירקמ :רב ד"וע

 תרבעה תא עצבל לכונש  מ"ע םלוא ,רגסנ ימענ הדימלה
 רושיאב ךרוצ שי ,תושרה תבוטל זכרמה ןובשחמ םיפסכה
 המיתחה ישרוממ תחא ןכש ,המיתחה ישרומ תומש יוניש
 רומאכ ךרוצ שי קנבה תשקבלו תואלמגל השרפ ןובשחב
 .המיתחה ישרומ ןוכדעב

  
 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 "ןמדור" רפסה תיב םעטמו תושרה םעטמ המיתחה ישרומ תומש רושיא .3

 יארשאה יסיטרכ תועצמאב טנרטניאה רתא ךרד תיפסכה תולהנתהה ךרוצל
 .                                                                                                  רפסה תיב לש

 
 מ"ע יכ תנייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה האירקמ :רב ד"וע

 רתא ךרד תיפסכ הניחבמ להנתהל לכוי ס"היבש
 רושיאב ךרוצ שי  ,ימואל קנב יאנת י"פע ,טנרטניאה
 .הצעומה

  
 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 'חרב ןוירוטברסנוק תמקה - 1626 'סמ ר"בתל 2 'סמ )הלדגה( יוניש רושיא .4

 ךסב תפסותה ,₪ 11,169,825 ס"ע דמע םדוקה םוכסה ,ריפס סחנפ
 :ןומימה ,₪ 50,000,000 ס"ע דמוע שדחה םוכסה כ"הס ,₪ 38,830,175
 תונרקמ 3,538,081 ,)סיפה לעפמ( תומורתו תודסומ תופתתשה ₪ 16,860,000

 םיקנבמ תוולמ ₪ 000,0008, ,ןלדנ תריכממ ןרק ₪ 10,432,094 ,תושרה
  .                                                                                              םירחא תודסומו

 
 .ורשאל העיצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא האירקמ :רב ד"וע
  

 40 -כ יל רוכז ?הזה טקיורפל יפוסה םוכסה היה המכ  :סלפ רמ
 50 לש םוכס תעכ םירשאמ  ונא עודמ ,ךכ םא ,ח"שלמ
 ?ח"שלמ

  
 זא ,תעכ התיא םישמתשמ  אלו האוולה םיחקול ונא םא :וסיס ד"וע

  ?התוא םיחקול ונא הליחתכלמ עודמ
 
 
 

 



 
 

 אל ונא ,ח"שלמ 50 לע דמוע ר"בתה עגרכ ,קדוצ התא :ןורש רמ
 תורוקמ ויהי דוע לכ האוולהה שומימ םע םיליחתמ
 .םהב שמתשנ ונא ,םירחא םיר"בתמ

  
 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 ,שדחה הייריעה ןיינב ןונכתו לוהינ - 1740 'סמ ר"בתל 3 'סמ יוניש רושיא .5

 ,₪ 49,150,000 ךסב תפסותה ,₪ 2,800,000 ס"ע דמע םדוקה םוכסה
 תודסומ תופתתשה ₪ 24,900,000 :ןומימה ,₪ 1,050,000 ךסב התחפהה
 1,050,000 ,תושרה תונרקמ ₪ 2,250,000 ,לארשי יעקרקמ תושר - תומורתו

 תריכממ ןרק ₪ 12,000,000 ,לארשי יעקרקמ תושר ידועיי ןרקמ התחפה ₪
 .                                    םירחא תודסומו םיקנבמ תוולמ ₪ 10,000,000 ,ןלדנ

 

 
 .ורשאל העיצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא האירקמ :רב ד"וע
  

 אשונב לארשי יעקרקמ להנמ םע ונל שיש םכסהה תרגסמב :רקנש רמ
 לש ,םילטובמ אל םימוכס ורבטצה ,חותיפה ןיגב יוציפ
 ןיינב תבוטל םתוא ונדעיי הז הרקמב רשא םינוילימ המכ
 תובייחתה לע המיתח ונתיאמ שרוד הז םלוא ,הייריעה
 .רוביצ תודסומל םיפסונ םיפסכ תלבקל השירדב אובנ אלש

  
 .הינבל ןונכתו לוהינמ ונכפה הז םצעב ןאכ ונישעש המ :ןורש רמ
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 

 ס"היבב תפומ ןודעומל ץופישו השגנה - 1791 'סמ ר"בתל 1 'סמ יוניש רושיא .6
 ,₪ 3,295 ךסב תפסותה ,₪ 32,954 ס"ע דמע םדוק םוכס ,"םיסלפמ"
 :ןומימה ,₪ 32,954 ס"ע דמוע שדחה םוכסה כ"הס ,₪ 3,295 ךסב התחפהה

 דרשמ התחפה ₪ 3,295 ,החוורהו הדובעה דרשמ תופתתשה ₪ 29,659
 .                                                   תושרה תונרקמ ₪ 3,295 ,החוורהו הדובעה

 
 

 .ורשאל העיצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא האירקמ :רב ד"וע
  
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 
 
 
 



 
 תוסנכה :ןומימה ,₪ 15,000 ס"ע הרימש רזע יקוח -  2018 'סמ ר"בת רושיא .7

 .                                                                                                תושרה תונרקמ
 

 י"פע יכ תניצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא האירקמ :רב ד"וע
 ימוכס תא ןכדעל תושרה תשרדנ םינפה דרשמ תויחנה
 .הצעומב ורשאלו ל"נה רזעה קוחב  בויחה

  
 אוה ןויערה ,ןהלש בישחתה תא ןכדעל תובייח תויושרה לכ :ןורש רמ

 .ףטושה ביצקתהמ אלו תושרה תונרקמ תאז ןממל
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 תוסנכה :ןומימה ,₪ 50,000 ס"ע היינח רזע יקוח - 2019 'סמ ר"בת רושיא .8

                                                                                                   .                                                                                               תושרה תונרקמ
 
 

 .ורשאל העיצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא האירקמ :רב ד"וע
  

 ןכלו ימעפ דח טקיורפב רבודמ ,הינח רזע יקוח אשונ יבגל :ןורש רמ
  .ףטושהמ אלו ר"בתהמ ףסכה תא תחקל יוצר

  
 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה

 
 

-םיזרא 'חר םוי ןועמ תמקה -1496 'סמ ר"בתב ןומימ תורוקמ יוניש רושיא .9
 ,ת"מתה דרשממ ₪ 358,385 ךסב התחפה ,₪ 3,330,400 ס"ע םי ינויבס
 .תושרה תונרקמ 358,385 ךסב תפסותו

 

 
 .ורשאל העיצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא האירקמ :רב ד"וע
  
  

 םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 תומייקה תונורקע תעמטה - 1527 'סמ ר"בתב ןומימ תורוקמ יוניש רושיא .10

 תוכיאל דרשמהמ ₪ 24,839 ךסב התחפה ,₪ 90,000 ס"ע ךוניחה תכרעמב
 .תושרה תונרקמ ₪ 24,839 ךסב תפסותו הביבסה

 
 

 .ורשאל העיצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא האירקמ :רב ד"וע
  
  

 םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
 
 
 
 
 



 

 תומייקה תונורקע תעמטה -1567 'סמ ר"בתב ןומימ תורוקמ יוניש רושיא .11
 תוכיאל דרשמהמ ₪ 14,567 ךסב התחפה ,₪ 54,000 ס"ע ךוניחה תכרעמב
 .                                          תושרה תונרקמ ₪ 14,567 ךסב תפסותו ,הביבסה

 

 
 .ורשאל העיצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא האירקמ :רב ד"וע
  
  

 םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 תלוספ לש רוקמב הדרפה -1624 'סמ ר"בתב ןומימ תורוקמ יוניש רושיא .12

 תוכיאל דרשמהמ ₪ 701,634 ךסב התחפה ,₪ 7,930,969 ס"ע תינוריע
 .                                       תושרה תונרקמ ₪ 701,634 ךסב תפסותו  ,הביבסה

 
 

 .ורשאל העיצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא האירקמ :רב ד"וע
  
  

 םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
 
 

 תרבעה הניינעש ,מ"עב לארשיל למשח תרבח םע ןיעקרקמב הקסע רושיא .13
 חטשב ,ןולא לאגי 'חרב ,603 'סמ שרגמב ,הנש 49 לש הפוקתל הריכח תויוכז

 שוגב ,273 :הקלחמ קלחכ עודיה )ר"מ 36.9 - כ וטנ חטש( ר"מ 41,14 לש
 .                                               היצמרופסנרט רדח תמקה ךרוצל תאזו 10425

 
 

 .ורשאל העיצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא האירקמ :רב ד"וע
  

 םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
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 רב לאריש ד"וע              ןוטיב  הנינפ    
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