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 :םויה רדס
 

 ,ינוריע ןורטאית תמקה אשונב לט ימולש רמ ,ריעה תצעומ רבח לש אתליאש .1
 .ב"צמ

 ,םינפ רקבמ יונימ אשונב לט ימולש רמ ,ריעה תצעומ רבח לש אתליאש .2
 .ב"צמ

 .ב"צמ ,2019 תנשל )2 ןועבר( יתנש יצח ינועברה ח"ודה תגצה .3
 .ב"צמ ,2019 )3 ןועבר(  2019 תנשל ינועברה ח"ודה תגצה .4
  :םידליה ינג לש תיפסכ תולהנתהל ימואל קנבב תונובשח תחיתפ רושיא .5

 ישרומ רושיאו הנאתו יאתבש ,רפונ ,ןימסי ,תכרדזא ,תינמח ,ןרופיצ ,בלוד
 .תושרה םעטמ המיתחה

 תפוקתל ,רבצנ ןוערג יוסיכל ח"שלמ 23,000,000 ס"ע האוולה תלבק רושיא .6
 רחאל( םינפה דרשמ רושיאבו הארבהה תינכותל םאתהב ,הנש 15 תב רזחה
 .)ךרד ינבאב הדימע

 תפוקתל ,רבצנ ןוערג יוסיכל ח"שלמ 17,000,000 ס"ע האוולה תלבק רושיא .7
 רחאל( םינפה דרשמ רושיאבו הארבהה תינכותל םאתהב ,הנש 15 תב רזחה
 .)ךרד ינבאב הדימע

 ןוכדע אשונב )תינופלט רשוא( 29/10/19 םוימ הצעומ לוקוטורפ רורשיא .8
 ."םימולע" ס"היבב המיתח ישרומ תומש

 ,הרימש( םי תירקל רזעה קוחל 6 ףיעס יפל הייבגה תלבגמ תכראה רושיא .9
 ףופכבו 31/12/2020 םויל דע תאזו ,2017 ז"עשתה )ירוביצ רדסו החטבא
 .םינפה רש רושיאל

 'סמ תינכת רובע ,עקרקב ןיינע תלעבו תינכת תשיגמכ םי תירק תייריע רושיא .10
 .םי תירק ,עבק אבצ םחתמ תינוריע תושדחתה - 352-0790477

 .םיאלמגלו םיקסע ילעבל הינח ירדסה אשונב ןויד .11
 ,₪ 700,000 ס"ע ינוגראה םוחתב ץועיי ןומימ - 1924 'סמ ר"בת רורשא .12

 .םינפה דרשמ תופתתשה :ןומימה
 500,000 ס"ע ילכלכ-יביצקתה םוחתב ץועיי ןומימ - 1925 'סמ ר"בת רורשא .13

 .םינפה דרשמ תופתתשה :ןומימה ,₪
 :ןומימה ,₪ 44,893 ס"ע ,2019 הנושאר הרזע - 1926 'סמ ר"בת רושיא .14

 .םינפה דרשמ תופתתשה
 ,₪ 80,000 ס"ע ,2019 הלצהו תוחיטב ירזיבא - 1927 'סמ ר"בת רושיא .15

 .םינפה דרשמ תופתתשה :ןומימה
 :ןומימה ,₪ 65,000 ס"ע ,2019 םיפוח טוליש - 1928 'סמ ר"בת רושיא .16

 .םינפה דרשמ תופתתשה
 ס"ע  2019 תימיו ןולובז הלצה ילדגמ רודיג תפלחה - 1929 'סמ ר"בת רושיא .17

 .םינפה דרשמ תופתתשה :ןומימה ,₪ 53,000
 תופתתשה :ןומימה ,₪ 40,000 ס"ע ,2019 םיפוצמ -  1930 'סמ ר"בת רושיא .18

 .םינפה דרשמ
 



 
 ,₪ 570,000 ס"ע םיריעצו רעונ רובע הלעפה תוינכת - 1931 'סמ ר"בת רושיא .19

 .)סיפה לעפמ קנעמ( תומורתו תודסומ תופתתשה :ןומימה
 ,₪ 857,500 ס"ע החוורה םוחתב הלעפה תוינכת - 1932 'סמ ר"בת רושיא .20

 .)סיפה לעפמ קנעמ( תומורתו תודסומ תופתתשה :ןומימה
 ס"ע ,2018 תוחיטבו הלצה דויצל קנעמ תאצקה - 1933 'סמ ר"בת רושיא  .21

 .םינפה דרשמ תופתתשה :ןומימה ,₪ 223,784
 ,₪ 100,000 ס"ע "רנבא רוא" ס"יב - שדח קפוא - 1934 'סמ ר"בת רושיא .22

 .ךוניחה דרשמ תופתתשה :ןומימה
 ס"ע העימש ייוקילל התיכ תשגנה - ןיבר ס"יב - 1935 'סמ ר"בת רושיא .23

 .ךוניחה דרשמ תופתתשה :ןומימה ,₪ 30,000
 ס"ע העימש ייוקילל התיכ תשגנה - "ןיבר" ס"היב - 1936 'סמ ר"בת רושיא .24

 .ךוניחה דרשמ תופתתשה :ןומימה ,₪ 30,000
 

************* 
 ,ינוריע ןורטאית תמקה אשונב לט ימולש רמ ,ריעה תצעומ רבח לש אתליאש .1

 .                                                                                                              ב"צמ
 

 יכ תנייצמ ,םיחכונה תא תכרבמ ,הצעומה תבישי תא תחתופ :רב ד"וע
 רדענ רשא ריעה שאר לש ומוקמ תא תאלממ איה םויה
 .הבישיהמ
 ינפב םויה רדס לעש ןושארה ףיעסה תא האירקמ רב ד"וע
 ,אתליאשה שיגמ ,לט ימולש רמל הלאשב הנופו םיחכונה
 .אתליאשב ןייצש המל רבעמ ףיסוהל המ ול שי םאה

  
 .ןייצש תודוקנל תובושת לבקל שקבמו הלילשב הנוע :לט רמ
  

 הבושתה ,אתליאשל הבושתה תא םיחכונה ינפב האירקמ :רב ד"וע
 .לוקוטורפל ב"צמו םיחכונה ינפל תחנומ רומאכ

  
  ?חותיפ יפסכ םירידגמ םתאש ,םיפסכ םתוא םיאצמנ ןכיה :לט רמ
  

 םיניתממ ,ורשוא רבכש םיר"בת רפסמב םיאצמנ םיפסכה :רקנש רמ
 םייטפשמ םיכילהב ןיידע םיאצמנ ונא ,סיפה לעפמ רושיאל
  .ךובסו ךורא ךילהב רבודמ ,הז זרכמ תרגסמב

  
 תלבקל דע תאזו הכוזה אוה ימ תיפוס הטלחה ןיא ןיידע :רב ד"וע

 םינוידב אצמנ הז התע תעל ,םיזרכמה תדעו תטלחה
 .םינורחאה

  
 םצעב םידעוימ ויהש ורבע םינשמ םיפסכ שיש יתנבה :לט רמ

 .ורמשנו הז טקיורפל
  
  
 
 

 



 
 .ףסונב הזו יתנייצש יפכ םיפסכ שי ןכ :רקנש רמ
  

 ?ח"שלמ 70 כ לש תולעב טקיורפה כ"הס :לט רמ
  

 ןותנ לכה ,דחא הנבמ תיינב לע טלחוי רבד לש ופוסבו ןכתי :רקנש רמ
  .יפוס אל רבד םוש ,ןוידל

  
 .הרהמב םייתסי ךילהה לכש םיווקמ ונא :רב ד"וע

 
 

 ,םינפ רקבמ יונימ אשונב לט ימולש רמ ,ריעה תצעומ רבח לש אתליאש .2
 .ב"צמ

 
 רמל הלאשב הנופו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא האירקמ :רב ד"וע

 רבעמ ףיסוהל המ ול שי םאה ,אתליאשה שיגמ ,לט ימולש
 .אתליאשב ןייצש המל

  
 .ןייצש תודוקנל תובושת לבקל שקבמו הלילשב הנוע :לט רמ
  

 הבושתה ,אתליאשל הבושתה תא םיחכונה ינפב האירקמ :רב ד"וע
 .לוקוטורפל ב"צמו םיחכונה ינפל תחנומ רומאכ

  
 

 .ב"צמ ,2019 תנשל )2 ןועבר( יתנש יצח ינועברה ח"ודה תגצה .3
 

 תושר תא הריבעמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה האירקמ :רב ד"וע
 .ןורש ירוא רמ ,הייריעה רבזגל רובידה

  
 2 ןועבר חוד :ןורש רמ

 
 םויל תונוכנה תורתי ףקשמ 30/6/2019 םויל ןזאמה -

 :ןזאמה
  םיסכנה דצב
 ח"ש יפלא 5,564 ךסב םיקנבב םינמוזמ הייריעל ויה
 10,297 לש ךסב ובגנ םרטש תובצקותמ תוסנכה
  רחאל הייריעב ולבקתנש תוסנכה םהש ח"ש יפלא
 .ח"ודה תפוקתל תוכייש םלוא 30/6/2019 םוי
  ,₪ יפלא 3,082 לש ךסב םיבייח 

 ךסב חותיפ תודובעל ןרק יוסכל תודעוימ תועקשה
  ,ח"ש יפלא 34,998

 םג תועיפומה תובצקותמ תונרק ןומימב תועקשה
  יפלא 18,528 לש ךסב תויובייחתהב םגו םיסכנב
 
 
 
 



 
 

 .ח"ש
  ₪ יפלא- 72,086 ןזאמה םויל רבצנה ןוערגה
   לש ךסב םיר"בתב םייפוס תונועריג ףסונבו

 .₪ יפלא 144,867 ביטקא כ"הס   .ח"ש יפלא312
 

 תויובייחתהה דצ
  ,ח"ש יפלא 6,692 ךסב רתי תוכישמ הייריעל ויה
 יפלא 35,096 לש ךסב םיאכזו םיקפסל תויובייחתה
  ,ח"ש
 יפלא 29,774 לש ךסב רכש תודסומו הלשממ ידרשמ
 ח"ש
  ,₪ יפלא 2,364 ךסב שארמ תוסנכה
  ₪ יפלא 14,942 לש ךסב חותיפ תודובעל ןרק
 .₪ יפלא 18,528– לש ךסב תובצקותמ תונרקו
 םיר"בתב וטנ םיינמז םיפדוע תרתי תמייק ןכ ומכ
 םיפדועמ תבכרומה ח"ש יפלא 37,471 לש ךסב
 תונועריג לומ לא ₪ יפלא 51,653 לש ךסב םיינמז
  ₪ יפלא 14,182 לש ךסב םיינמז

 .ח"ש יפלא 144,867 ביסאפ כ"הס
 

   לש ךסל םכתסה ןזאמה םויל תוולמה סמוע
  ₪ יפלא 55,792

 
  תואצוהו תוסנכה ח"וד -

 לש ךסל םכתסמש יביצקת ןועריג לע עיבצמ ח"ודה
 ,ח"ש יפלא 1,609

  
 ?הוולמ בשח רבכ שי םאה :לט רמ
  

 .םישדוח 4 כ ונתוא הוולי ,ןכ :ןורש רמ
  

 ?םידבוע ירוטיפ אשונ יבגל הרוק המ :לט רמ
  

 םהב דומעל הרומא תושרהש ךרד ינבא רפסמ לע רבודמ :רקנש רמ
 .םינפה דרשמ תויחנה י"פע
 ,םיוסמ ףוגל םיפופכ ולש םידבועהש ןוגרא לכ ומכ ונא
 לומ לא םילעופ ונא ןכלו םידבועה תורדתסהל ונלש הרקמב
 ."אצוי ןושאר  סנכנ ןורחא" ללכה לע הדפקה ךות ,ןוגראה
 ,המכסהב השירפ רתוי לע אלא דבלב ןירוטיפ לע רבודמ אל
  דרשמ ףסונב ,ןוצרמ השירפ דודיעל תרדוסמ תינכות הנשי
 
 
 
 
 



 ונא ,השירפה דודיעל ץירמת קינעהל תושרל רשאמ םינפה
 .םילהנהו םיקוחה ,םיללכה יפ לע הז ןיינעב םילעופ

  
 

 .ב"צמ ,2019 )3 ןועבר(  2019 תנשל ינועברה ח"ודה תגצה .4
 

 תושר תא הריבעמו ל"נה ףיעסה תא םיחכונה ינפב האירקמ :רב ד"וע
 .ןורש ירוא רמ ,הייריעה רבזגל רובידה

  
 3 ןועבר חוד :ןורש רמ

  תונוכנה תורתי ףקשמ 30/9/2019 םויל ןזאמה -
 : ןזאמה םויל

 םיסכנה דצב

  ,ח"ש יפלא 123  ךסב םיקנבב םינמוזמ הייריעל ויה 

 יפלא 8,982 לש ךסב ובגנ םרטש תובצקותמ תוסנכה
   םוי רחאל הייריעב ולבקתנש תוסנכה םהש ח"ש

  .)1-9/2019( ח"ודה תפוקתל תוכייש םלוא 30/9/2019

 ,₪ יפלא 1,695 לש ךסב םיבייח

  תויובייחתהה דצב

  ,ח"ש יפלא 7,997 – ךסב רתי תוכישמ הייריעל ויה

 יפלא 35,112 לש ך סב םיאכזו םיקפסל תויובייחתה
  ,ח"ש

   ₪ יפלא  14,851 לש ךסב חותיפ תודובעל ןרק

  .₪ יפלא 21,577 לש ךסב תובצקותמ תונרקו

 ךסב םיר"בתב וטנ םיינמז םיפדוע תרתי תמייק ןכ ומכ 
 – םיינמז םיפדועמ תבכרומה ח"ש יפלא 32,748 לש

 ךסב םיינמז תונועריג לומ לא  ₪ יפלא 48,212  לש ךסב
 ₪ יפלא 15,464 לש

  .ח"ש יפלא 143,161 ביסאפ כ"הס

 

 



 

 53,569 -לש ךסל םכתסה ןזאמה םויל תוולמה סמוע
  .₪ יפלא

  תואצוהו תוסנכה ח"וד -

 לש ךסל םכתסמש יביצקת ןועריג לע עיבצמ ח"ודה
 .ח"ש יפלא  15,153

  

 
  :םידליה ינג לש תיפסכ תולהנתהל ימואל קנבב תונובשח תחיתפ רושיא .5

 ישרומ רושיאו הנאתו יאתבש ,רפונ ,ןימסי ,תכרדזא ,תינמח ,ןרופיצ ,בלוד
 .                                                                                  תושרה םעטמ המיתחה

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

 תחיתפ אשונב להונה תא הניש ימואל קנב ,יללכ עדייל :ןורש רמ
 עוציב םורט הצעומ רושיא שרוד אוה רתיה ןיבו תונובשח
 ןעמל תאז רשאלו ןודל העינמ לכ האור ינניא ,הז ךלהמ
 .יפסכה םוחתב הנובנ תולהנתה

  
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 תפוקתל ,רבצנ ןוערג יוסיכל ח"שלמ 23,000,000 ס"ע האוולה תלבק רושיא .6

 רחאל( םינפה דרשמ רושיאבו הארבהה תינכותל םאתהב ,הנש 15 תב רזחה
 .                                                                                          )ךרד ינבאב הדימע

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

 תויחנהל םאתהב ךרד ינבא רפסמב התדימע תא הלחה רבכ
 .םינפה דרשמ

  
 ,האוולהה תלבקל השקבה תא םינפה דרשמל עגרכ יתשגה :ןורש רמ

 ,ףסונבו האוולהב ונתוא תוכזל הרומא ךרדה ינבאב הדימע
 ךסב קנעמ םג )קנעמה תלבקל דע( האוולהל רבעמ ונל עיגמ
 .ח"שלמ 17,000,000 לש
 

 .תחקל הנשה רבכ םינווכתמ ונא ,ונל רשואי הזו החנהב
 
 
 
 
 
 

 



 
 לבקתו תורחאו ולאכ תואוולה תלבקל קקדזת תושרהש לככ :רקנש רמ

 הייריעה לש הבצמ בטיי ךכ ,םינפה דרשממ ךכל םירושיא
  .ןוזיאל םיביצקת תלבק לש טביה ותואמ

  
 לש רזחה תפוקתל תסרפתמהו תלבקמ תושרהש האוולה לכ :יבנע רמ

 .ןוזיאה קנעמב תפסות תושרל הקינעמ ,םינש רפסמ
  

 ינא ליבקבו ינורקע ןפואב רושיא םישקבמ ונא םייתניב :ןורש רמ
 םיאנת לבקל הרטמב םיקנבה ילהנמ םע תבשל ןווכתמ
  .תיבירה תדרוהל ןבומכו רתוי םיבוט

  
 .ל"נה ףיעסה רושיא תא העבצהל תולעהל תשקבמ ינא :רב ד"וע

 
 :העבצה
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 - ענמנ

 
 

 

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 

 תפוקתל ,רבצנ ןוערג יוסיכל ח"שלמ 17,000,000 ס"ע האוולה תלבק רושיא .7
 רחאל( םינפה דרשמ רושיאבו הארבהה תינכותל םאתהב ,הנש 15 תב רזחה
 .                                                                                          )ךרד ינבאב הדימע

 
 םג יכ םהינפב תנייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה האירקמ :רב ד"וע

 ללכל םאתהב ורשאל תשקבמו ומדוקל המודב וניה הז ףיעס
 .ל"כנמהו ריעה רבזג י"ע ונתינש םיקומינה
 

 .ל"נה ףיעסה רושיא תא העבצהל תולעהל תשקבמ ינא 
 

 :העבצה
 

 9 -  דעב
 -   דגנ
 - ענמנ

  
 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 
 
 

 



 ןוכדע אשונב )תינופלט רשוא( 29/10/19 םוימ הצעומ לוקוטורפ רורשיא .8
 .                                                        "םימולע" ס"היבב המיתח ישרומ תומש

 
 יכ םלוכל הריכזמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה האירקמ :רב ד"וע

 ידי לע רשוא לוקוטורפהש הפיסומו קנבה תושירדב רבודמ
 .רורשאל בוש אבומ אוה תעכו תינופלט האילמה לכ

  
 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 ,הרימש( םי תירקל רזעה קוחל 6 ףיעס יפל הייבגה תלבגמ תכראה רושיא .9

 ףופכבו 31/12/2020 םויל דע תאזו ,2017 ז"עשתה )ירוביצ רדסו החטבא
 .                                                                                           םינפה רש רושיאל

 
 תושר תא הריבעמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה האירקמ :רב ד"וע

 .רקנש ביני רמל רובידה
  

 ליטהל אלש ונרחב ונא ,רבעב רשואש אשונב רזע קוח שי :רקנש רמ
 .ונילא הפרוצ ל"אפרש ינפל דוע תאזו םילוכי ונאש לככ ותוא
 הזה ףסכבו הרימשה רובע םיבוג ,הרימשל רזע קוחב רבודמ
 החטבאה תומלצמ ,חוקיפה ,רוטישה תוליעפ תא םינמממ
 .דועו

 רוביצה לע לח אל אוה לעופב ךא קוחה תא ונקקוח םנמא
 הזכ ןפואב יונב רזעה קוח ,םהילע דיבכהל אלש ידכ
 ךרעמ תויולעב םיקלחמו סכנה לדוג תא םיבשחמש
 ,ןכדעתהל הרומאש הייבג תלבגמ שי רזע קוחל ,הרימשה
 ,בישחתה תא ןכדעל םירומא ונא ןאכו ל"נה ףיעסה אב ןאכמ
 הבוג תא דירוהל יופצ הז ל"אפר תא ונילא ףרצנש עגרב
 .םיבשותה תופתתשה

  
 .ל"נה ףיעסה רושיא תא העבצהל תולעהל תשקבמ ינא :רב ד"וע

 
 :העבצה
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 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 
 
 

 



 'סמ תינכת רובע ,עקרקב ןיינע תלעבו תינכת תשיגמכ םי תירק תייריע רושיא .10
 .                     םי תירק ,עבק אבצ םחתמ תינוריע תושדחתה - 0790477-352

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

 טסוגואב( ריעה תצעומ רושיאל רבעב רבכ אבוהש ףיעס הז :רקנש רמ
 תיזוחמה הדעוה לש תוינכט תוביסמ הרגסנ תינכתה .)2019

 .הנוש תינכות רפסמב שדחמ החתפנו
 רשאל תשרדנ הצעומה ,רומאכ תינכתה רפסמ יוניש בקע
 ןיינע תלעבו תינכתה תשיגמכ תפרטצמ הייריעהש שדחמ
 .םיירוביצ םיחטש שי הב תינכת לכב ומכ ,עקרקב
-יוניפל תינכת איה ,תיטרפ 'בח י"ע תמדוקמ רשא ,תינכתה
 1400 םוקמב םיננכותמ רשאכ ,עבק אבצ םחתמ לש יוניב
 תימוקמה הדעוה םע ינונכת םואיתב תמדוקמ איהו ד"חי
 .תיזוחמה הדעוהו

  
 .ל"נה ףיעסה רושיא תא העבצהל תולעהל תשקבמ ינא :רב ד"וע

 
 :העבצה

 

 9 -  דעב
 -   דגנ
 - ענמנ

  
 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 .םיאלמגלו םיררגנל םיקסע ילעבל הינח ירדסה אשונב ןויד .11

 
 םביל תמיש תא הבסמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה האירקמ :רב ד"וע

 תירוא 'בג י"ע הנכוהש יפכ הינחה ירדסה תעצה תיצמתל
  .םהינפל תעכ תחנומו תושרב טקיורפה לע תיארחאה ,ןריבא
 ןודל תושרכ םצעב ונל רשפאמ רזעה קוח יכ תנייצמ רב ד"וע
  .תינוריעה רורמתה תדעוול וניתוצלמה תא ריבעהלו אשונב
 :הבחרהב הינחה תרדסה אשונב ןודנ תעכש העיצמ ינא ןכלו
 לוכי דחא לכו םיאלמגל םגו םיקסעה ילעבל םג ,םיררגנל םג
 עורגל וא ףיסוהל שי ותעדלש המ תא רמולו ריאהל וא ריעהל
 היינחל ינוריעה רזעה קוח םושייל םאתהב רומאכ תאז לכו
  .םיררגנב ליחתנו

  
 לע קר רזע קוח ונל היה ,בר ןמז ךשמב קוחה תא ונקקוח :רקנש רמ

 בכר תדמעה םג ףסונב ונקקוח תעכו ןבל םודאב הינח רוסיא
  בשח אל קקוחמהש םיבצמ םירצונ םיבר םירקמב ,הינחו
 
 
 

 תונכשה םירעהמ תואמגוד 'סמ םג םכנויעל ונפריצ ,םהילע
 .םשרתהל ולכותש מ"ע )םיררגנ תמגוד(

  



 
 ?הייבגה ילהנ תא תונשל םיכלוה ונא וישכע זא :בולימא רמ
  

 תוחנהל םירומא רשא הצעומה ירבח םתא יטרקומדה ךילהב :רקנש רמ
 אשונה קודבל רומא יטפשמה ץעויהו םידיקפתה ילעב ונתוא
 .יטפשמ/יקוחה טביההמ

  
 ןכ םימיוסמ םיאשונב ,רורמתה תדעוול ,ונל רשפאמ קוחה :רב ד"וע

 יפכ םיאשונ השולש םע םיליחתמ ונא ,תוינידמ עובקל
 י"פע קרו ךא לעפנ ןבומכ ונא הז ףיעסל חיתפב יתנייצש
 תדעוול וניתוצלמה תא ריבענו ונל הרומ אוהש יפכו קוחה
 .ןוידל תעכ םיאשונה תא םילעמ ונא ןכל ,רורמתה

  
 ?הייסולכואה יגוס םע ביטיהל הז םכלש הנווכה םאה :לט רמ
  

 ריעה זכרמ ומכ ריעב םימיוסמ תומוקמ םנשי השעמל ,ןכ :רב דוע
 ונא ,םיררגנ רפסמ םש שיו השק הינח תייעב םש שיש )ןצינ(

 תומוקמב תונחהל ושרוי אל לשמל םיררגנהש םיצור
 םתוא ילעבל רשפאתת אל םגש א"ז ,ריעב םימיוסמ
 .םיררגנל היינח יוות שוכרל םיררגנה
 םיררגנ תבצה רשפאתת אלש ךכ לע םידבוע םצעב ונא
 ."וגנפ" תייצקילפאב שומיש אל ףאו ולאכ םירוזאב

  
 םישמשמ םקלח רשאכ ,םיקסע ילעבל םיכייש םיררגנה בור :רקנש רמ

 ילעבש ןוויכמ ,'וכו םיחיינ םינסחמ םקלחו תמוסרפ
 הזש הנווכה ,םמיע ביטיהל םיצור ונאו ונילא ונפ םיקסעה
 .בולש היהי

  
 ?דואמ ההובג הרגא םהמ תובגל לשמל ןתינ אל עודמ :בולימא רמ
  

 .בכרה גוס יבגל היהת ,לבקתתש הטלחהה :רקנש רמ
  

 הרטשמ ןיצק שי הירבח ןיב ,רורמת תדעוו ונל שי :שרוק ד"וע
 .תויעוצקמ תוטלחה ןה הבישיב תולבקתמה תוטלחההו

  

 ירבח ,רורמתה תדעוול טילחהל הרומא אל ריעה תצעומ 
 םהו לככו הייסולכואה תא השעמל םיגציימ הצעומה
 .רוביצ יגיצנכ הדעוול ץילמהל םילוכי םה םיניינועמ
 רשאכ םוסרפ םיביצמ םיקסעה ילעב  ,םיררגנה אשונ יבגל
 ןתנ יושירה דרשמש עגרב םלוא ,ןסחמ רתתסמ וירוחאמ
 תונשל לכות אל ריעה תצעומ ,בכרכ וב ריכמו ררגנל ןוישיר
 .יושירה דרשמ תטלחה תא

 

 .הצעומל הפופכ אל רורמתה תדעוו לש תוכמסה
  
 
 

 :רב ד"וע

 
 

  דעצ הזו תוחומ רועיס לש גוס והז תעכ םישוע ונאש המ
 םילקתנו םיבשות םוי לכ םישגופש רוביצ יגיצנ ונא יכ ךרובמ
 ףותישב םידבוע השעמל ,קוחל סחיב תולאשבו תויעבב
 תויעבו תולאש ןוידל םילעמו הפי רבד ןאכ םישוע ונא ,הלועפ



 תויעב ןומה דוע ויהיש חינהל ריבסו רתפ אל קוחהש
 הנשיש ןיבהל םיכירצ םתא לבא ,םהב ןודלו בושל ךרטצנש
 תדעוול ץילמהל העיצמ ינא ,הצעומה ירבח לש הרימא ןאכ
 אל ןכו םימותר אל םיררגנ תיינח תלבגה אשונ תא רורמתה
 .ןבל לוחכ לש םירוזאב הינחה תא םהל רשפאל

  
 .םירשאמ דחא -הפ :הטלחה
  

 :םיקסעה ילעב יבגל :רקנש רמ
 הרוצב הנבומ הינח ות ,רבד הזכ ןיא יתישעש רוריבהמ
 תויושרב ,העצהה התחד ריעה תצעומ ,לשמל הפיחב ,תפרוג

 ונעצה ונחנא ,םיבשותה לש תודגנתה התייה ונל תוכומסה
 הינחה םוחתב רדסהש דבלבו םתארקל אובל רוביצ יתרשמכ
 םילבקמה םה םתא רוביצ ירחבנכ םתא לבא ,םלוכ לע לוחי

 טילחהל םיכירצ ןתא ןכלו םיבשותהמ תוינפו תונולת
 .םכיתוצלמה תא איבהלו

  
 הנונרא ןומה םימלשמ םה יתעדל ,םיקסעה ילעב דעב ינא :לט רמ

 .היינחה םוחתב םמיע ביטיהל עיצמ יתייה
  

 םימלשמ םיקנב ?לשמל םיקנבה םע השענ המ ךכ םא :רקנש רמ
 לעב תמועל סכנה לדוגל תיסחי ההובג רתוי הברה הנונרא
 ?םינגוה ראשינ ןיידעו םהב גהננ ךיא ,ךכ םא ,ןטק קסע
 תוגרדמ יפל( 'זרטמה יפל םיקסעה תא תחקל ונעצה
 ךותמ םיחכונה ינפב יטנוולרה ףיעסה אירקמ )הנונראה
 .)םנויעל חנומה רמוחה

  
 ?ןבל לוחכב ריעה לכ תא םתנמיסש הזמ םכל אצי המ זא :לט רמ
  

 תונחהלו ₪ האמ םלשל ףידעמ ינא ,ןיקת הזש בשוח אל ינא :בולימא רמ
 .םויה לכ ךשמל ריעה לכב יבכר תא

  
 ןוכנ אל טושפ הז ,קסעה לעבמ רתוי םלשל רומא אל בשותה :הדדוח 'בג

 .תאז תושעל
  

 אקוודש ריעב ונא ,וזה הדוקנה תא ריהבהל תבייח ינא :רב ד"וע
 םאה ,ךפהה אלו םיקסעה ילעב תוליעפ תא םדקל םיצור
 ןאכ הרטמה ?םלשל םירומא אל םיקסעה ילעב םכתעדל
 .אשונב רמול םכל שי המ עומשל הז םויה

  
 3,000 -כ לש ס"ע עונל הלוכי )דבלב הכרעה( תיתנשה תולעה :רקנש רמ

  ,ונעצהש הטיש התואב תולעופ ונביבסמ תויושרה הנשל ₪
 
 
 

  ראשיהל הכירצ אלו הגירח תויהל הרומא אל םי תירק ריעה
 לבא ,היינחה אשונב אל םג יאדוובו םוחת םושב רוחאמ
 .ונל וצילמתש ולא םה םתא םויה

  
 .ןאכ םיקסעה ילעבב עגפי הזש תבשוח ןכ ינא :םחנמ 'בג



  
 .הובג ןפואב םיקסעה ילעבל הנונראה תא ונילעה לבא :לט רמ
  

 .היינח ןיא םהב תומוקמב ריעב תרצוע אל תישיא ינא :רב ד"וע
  

 קינעהל עיצמ ינא  ?ונלש םינכשה ומכ קוידב לעפנ אלש עודמ :בולימא רמ
 .קסע לעב לכל דחא הינח ות

  
 הבישח בייחמ הז יתעדלו ,דחאכ בואכו בושח דואמ אשונ הז :םחנמ 'בג

 ות יכ ןושאר בלשב יל הארנ לבא ,לעופל האצוה ינפל קמועל
 .קיפסמ קסע לכל דחא הינח

  
 לעב לכל יכ  רורמתה תדעול ץילמהל הז בלשב העיצמ ינא :רב ד"וע

  .קסעה לדוגל רשק ילב דחא הינח ות ןתני קסע
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 :םיאלמגל תוסחייתה וניה ףיעס ותואב ישילשה אשונה :רקנש רמ
 ,םיה ףוחב םניחב םבכר תא םינחמ םיבשותה לכ ,תינורקע
 םע םיעיגמש םיבשות םתוא וניה ולעוהש םירבדה דחא
  תויצקילפא לש תודרוהל םימיאתמ אלו םינשוימ םירישכמ
 םה ,יתנש םולשת י"ע םתוא רותפל ןויערה הלע ןאכמו
 השענ אל םא ,םייתנש ךשמל םירוטפ ויהיו ןופוסמב ועיפוי

 ות" ושעיש עיצמ ,תוחוד ןומה ונל ורבטצי ,רורב רדסה
 .הפי הבטה וז ינעב ."קיתו חרזא" תדועת ,"בשות

  
 יפצ םתישע םאה , תונקדזמ יכה םירעה ןיב ונאש לכל עודי :לט רמ

 ?ונל םלתשמ ללכב הז םאה  ?תואצוה לומ תוסנכהה לש
  

 .הינחה אשונמ תולטובמ אל תוסנכה שי תעכ רבכ רקנש רמ
  

 חיכוהל וילע היהי ,הינח ות שקבמש בשות לכש עיצמ ינא :בולימא רמ
 .הנש ךשמב תוחפל ריעה בשות אוהש

  
 טעמל הינח רובע ומלשי אל םהש העיצמ ,םיאלמג יבגל :רב ד"וע

 ."בשות ות" רובע םולשת
  

 תודוא םיפסונ םיטרפ הצעומה ינפב גיצהל ךירצש בשוח ינא :שרוק דע
 תודוא הפיקמ הקידב עצבל עיצמ ינא ,ותוללכב רזעה קוח
 .ריעב םיאלמגה רפסמ

 
 
 
 

 

  ריעל ץוחמ עיגמש ימ לכש וניה הינח רזעה קוחב ןויערה :ןורש רמ
 .הינחה רובע םלשי

  
 ומלשיו הגצה רובע ₪ 10 םימלשמ םיאלמגש ןויגיה שי םאה :ןמשיפ רמ

 םיאלמגה תא רותפל עיצמ ינא .ינויגה אל הז  ?הינחל ₪ 20
  .הינח תרגאמ



  
 בשות ות ילעב םיאלמגל הינח ימד םולשתמ רוטפ העיצמ ינא :רב ד"וע

 .ףקותב
  
  

 .רורמתה תדעוול םיצילממו םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 ,₪ 700,000 ס"ע ינוגראה םוחתב ץועיי ןומימ - 1924 'סמ ר"בת רורשא .12

 .                                                                   םינפה דרשמ תופתתשה :ןומימה
 

 ל"כנמ תא תשקבמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא האירקמ :רב ד"וע
 .אשונב ביחרהל הייריעה

  
 ,ילכלכה םוחתב ןהו ינוגראה םוחתב ץועייה תלבק ןה :רקנש רמ

 השעמל דרשמה  .םינפה דרשמ תועצמאב וניה ןומימה
 וב םילפטמו זרכמה תא ונבש וא םהש ךכ י"ע  ונידיב עייסמ
 .הארמהה תינכותל יוגיהה תדעוו ירבח השעמל הכלה
 הביסהמ תינופלט האילמה ירבח י"ע רשוא הז לוקוטורפ םג

 דומעלו םינפה דרשמל םכלש רושאה תא ריבעהל וניצרש
 .םינמזב

  
 .ל"נה ר"בתה תא רשאל העיצמ ינא :רב ד"וע
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 500,000 ס"ע ילכלכ-יביצקתה םוחתב ץועיי ןומימ - 1925 'סמ ר"בת רורשא .13

 .                                                              םינפה דרשמ תופתתשה :ןומימה ,₪
 

 ל"כנמ תא תשקבמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא האירקמ :רב ד"וע
 .אשונב ביחרהל הייריעה

  
 םגו ,הז ףיעס יבגל ןידה אוה ,םדוקה ףיעסב יתרבסהש יפכ :רקנש רמ

 .דמעמ ותואב תינופלט רשוא אוה
 
 
 
 
 
 

 

 .ל"נה ר"בתה תא רשאל העיצמ ינא :רב ד"וע
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
 

 



 :ןומימה ,₪ 44,893 ס"ע ,2019 הנושאר הרזע - 1926 'סמ ר"בת רושיא .14
 .                                                                                 םינפה דרשמ תופתתשה

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

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 

 ,₪ 80,000 ס"ע ,2019 הלצהו תוחיטב ירזיבא - 1927 'סמ ר"בת רושיא .15
 .                                                                   םינפה דרשמ תופתתשה :ןומימה

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

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 :ןומימה ,₪ 65,000 ס"ע ,2019 םיפוח טוליש - 1928 'סמ ר"בת רושיא .16

 .                                                                                 םינפה דרשמ תופתתשה
 

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

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 

 ס"ע  2019 תימיו ןולובז הלצה ילדגמ רודיג תפלחה - 1929 'סמ ר"בת רושיא .17
 .                                                  םינפה דרשמ תופתתשה :ןומימה ,₪ 53,000

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

 :הטלחה
 

 .םירשאמ ,דחא-הפ
 
 
 
 

 

 
 

 תופתתשה :ןומימה ,₪ 40,000 ס"ע ,2019 םיפוצמ -  1930 'סמ ר"בת רושיא .18
 .                                                                                                   םינפה דרשמ

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



 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
 

 
 ,₪ 570,000 ס"ע םיריעצו רעונ רובע הלעפה תוינכת - 1931 'סמ ר"בת רושיא .19

 .                             )סיפה לעפמ קנעמ( תומורתו תודסומ תופתתשה :ןומימה
 

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

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 ,₪ 857,500 ס"ע החוורה םוחתב הלעפה תוינכת - 1932 'סמ ר"בת רושיא .20

 .                            )סיפה לעפמ קנעמ( תומורתו תודסומ תופתתשה :ןומימה
 

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

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 ס"ע ,2018 תוחיטבו הלצה דויצל קנעמ תאצקה - 1933 'סמ ר"בת רושיא .21

 .                                                םינפה דרשמ תופתתשה :ןומימה ,₪ 223,784
 

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

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 

 ,₪ 100,000 ס"ע "רנבא רוא" ס"יב - שדח קפוא - 1934 'סמ ר"בת רושיא .22
 .                                                                  ךוניחה דרשמ תופתתשה :ןומימה

 
 

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

 :הטלחה
 

 .םירשאמ ,דחא-הפ
 
 
 
 

 ס"ע העימש ייוקילל התיכ תשגנה - ןיבר ס"יב - 1935 'סמ ר"בת רושיא .23
 .                                                ךוניחה דרשמ תופתתשה :ןומימה ,₪ 30,000

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



 
 :הטלחה

 
 .םירשאמ ,דחא-הפ

  
 

 
 ס"ע העימש ייוקילל התיכ תשגנה - "ןיבר" ס"היב - 1936 'סמ ר"בת רושיא .24

 .                                                 ךוניחה דרשמ תופתתשה :ןומימה ,₪ 30,000
 

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

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 

 ישיש םויב ,"ומוז" ןודעומ תחיתפ לע םיחכונה לכל העידומ :רב ד"וע
  .החפשמה ינב םע דחי עיגהל םינמזומ םכלוכ ,12:00 העשב

  
 .הבישיה תלעונו םלוכל הדומ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

_________________         _______________ 
 רב לאריש ד"וע              ןוטיב  הנינפ    

 ריעה  שאר מ"מ                                       הצעומה תריכזמו ל"כנמ תכשל תלהנמ
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