
 

 

 9/2019 'סמ הצעומ  לוקוטורפ
 ה"כ , יעיבר םויב המייקתה רשא ,9/2019  'סמ ,ןיינמה ןמ ריעה תצעומ תבישימ
    .הייריעה ןיינבב ,תובישיה רדחב ,18:00 העשב ,25/9/19 ,ט"עשת לולאב

 

 ריעה שאר - רוצ ןבא דוד רמ :םיחכונ

 ריעה שאר מ"מ -  רב לאריש ד"וע  

 ריעה תצעומ רבח -  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 תצעומ רבח - ןבואר הששמ רמ  

 ריעה תצעומ רבח -  לט ימולש רמ  
 

 ריעה תצעומ רבח -  ןהכ ילא רמ :ורדענ

 ריעה תצעומ רבח - בולימא םדא רמ  

 ריעה תצעומ רבח - וסיס ןולא ד"וע  

 ריעה תצעומ תרבח - הנלי ןאירפסג 'בג

 ריעה תצעומ רבח - בומרבא בקעי רמ  

 ריעה תצעומ רבח - שודק ימולש רמ
 

 הייריעה ל"כנמ -  רקנש ביני רמ :ופתתשה

 הייריעה רבזג -  ןורש ירוא רמ  

 ריעה סדנהמ -  בונרב לבוי רמ  

 םיסכנ/תיטפשמ הקלחמ -  תבש בקעי ד"וע  

 הייריעה רבוד -  ןמרבליז יתנ רמ  

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



 

 
 :םויה רדס

 
 תליהק אשונב הששמ ןבואר רמ ,ריעה תצעומ רבח לש םויה רדסל העצה .1

 .ב"צמ ,הקט ןומלס לש ותגירה תובקעב תיתרבחה האחמהו "לארשי אתיב"
 םיכמסמ לע המיתח השרומכ ןורש ירוא רמ ,הייריעה רבזג לש ויונימ רורשא .2

  .םייפסכ
 היבגה לע הנוממכ ןורש ירוא רמ ,הייריעה רבזג לש ותכמסהו ויונימ רושיא .3

 .הנונראה להנמכו
 ד"וע ,ריעה תצעומ רבח םוקמב תוירק םירע ןיינב תדעווב תושרה גיצנ יונימ .4

 .הדעווה בכרהמ וריסהל שקיבש ,וסיס ןולא
 'בגה :"ןיבר" ס"יב )םירוה תרייסמ( תוולמ יתש לש ןתופתתשה רושיא .5

 ןיב ןילופל תאצויה תחלשמב ביידידי הטבס 'בגהו םורגלימ תנסוא
 .תושרה ח"ע ,תעסונ לכל ₪ 4,520 לש ךסב ןומימה ,25/11-1/12 םיכיראתה

 רמ ,הייריעה ל"כנמו רב לאריש ד"וע ,ריעה שאר מ"מ לש םתופרטצה רושיא .6
          :םיכיראתה ןיב תוילטיגיד םירע סנכל תאצויה תחלשמל רקנש ביני

   .הנולצרבב םייקתמה ,18-21/11/19
 .טסופמוקה לש תונמאנה ןובשחל ₪ 50,000 ס"ע המדקמ תרבעה רושיא .7
  לע תויתשת גורדשו חותיפ ןונכת - 1821 'סמ ר"בתל  2 'סמ הלדגה רושיא .8

 תפסותה ,₪ 945,000 ס"ע דמע םדוקה םוכסה ,םישדח םירוגמ ימחתמ רובע
 ₪ 105,618 :ןומימה ,₪ 1,050,618 ס"ע דמוע שדחה םוכסה ,₪ 105,618 ךסב
 תושרמ ידועיי ןרקמ ₪ 800,000 ,תושרה תונרקמ ₪ 145,000  ,עדמ המידקמ
 .לארשי יעקרקמ

 םוכסה ,תינוריע תושדחתה -ל"הצ םחתמ 1904 'סמ ר"בתל הלדגה רושיא .9
 םוכסה כ"הס,₪ 106,915 ךסב תפסותה ,₪ 2,423,720  ס"ע דמע םדוקה
 .ןוכישהו יוניבה דרשמ תופתתשה :ןומימה ,₪ 2,530,635 ס"ע דמוע שדחה

 ס"ע העימש ייוקילל התיכ תשגנה - םירוא ס"היב - 1917 'סמ ר"בת רושיא .10
 .ךוניחה דרשמ תופתתשה :ןומימה ,₪ 30,000

 ייוקילל התיכ תשגנה - ןיבר ש"ע שדח ףיקמ - 1918 'סמ ר"בת רושיא .11
 .ךוניחה דרשמ תופתתשה :ןומימה ,₪ 30,000 ס"ע ,העימש

 ,₪ 2,700,895 ס"ע ותומדקל לבומה תרזחה - 1919 'סמ ר"בת רושיא .12
 .ןוכישהו יוניבה דרשמ תופתתשה :ןומימה

 ס"ע םישיגנ רצח ינקתמ תנקתה - םירוא ס"היב - 1920 'סמ ר"בת רושיא  .13
 ₪ 12,060 ,ימואל חוטיבל דסומה תופתתשה ₪ 48,240 :ןומימה ,₪ 60,300

 .תושרה תונרקמ
 ס"ע םידבוע תשירפ ןיגב םייוציפל האוולה - 1921 'סמ ר"בת רושיא .14

 תיביר רועישב ,הנש 15 תב רזחה תפוקתל לפיצינומ קנבמ ,₪ 6,000,000
 .הדמצה אלל 3.55 הבוגב העובק

 
 



 
 

 ,₪ 1,561,010 ס"ע םי תוגספ 'כשב ןג תותיכ 2 תיינב - 1922 'סמ ר"בת רושיא .15
 .ךוניחה דרשמ תופתתשה :ןומימה

 ,₪ 3,108,000 ס"ע תלצבח בוחרב םוי ןועמ תמקה - 1923 'סמ ר"בת רושיא .16
  .החוורהו הדובעה דרשמ ופתתשה :ןומימה

 'סמ תינכות רושיא תרגסמב לארשי יעקרקמ להנמל עקרק תרזחה רושיא .17
 .רחסמו הקוסעת םחתמ תמקה ךרוצל 352-0561753

 
 

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

 
 תליהק אשונב הששמ ןבואר רמ ,ריעה תצעומ רבח לש םויה רדסל העצה .1

 ,הקט ןומלס לש ותגירה תובקעב תיתרבחה האחמהו "לארשי אתיב"
 .ב"צמ

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

 .הששמ ןבואר רמ  ,העצהה שיגמל רובידה
  

 ידוהי לש הלודג האחמ המייקתה ילוי שדוחב ,םכל עודיכ :הששמ רמ
 הלוכ הנידמה תא הלטלט תועדה לכלש האחמ ,היפויתא
  לארשיב תיפויתאה הדעה לש תונגומה לכש השוחת הרצונו

 .לארשיב םעה ךותב 'ב גוס םהש םישיגרמ םה ,הצפנתה
 ,הקט ןומלס לש ותגירה תובקעב הרקש המ לכ תורמל
 םוש אלל ,ליגרכ החתפנ םידומילה תנשש עומשל יתעתפוה
 ,תותיכב יגולוכיספ עויס םוש ,אשונב תואצרה םויק
 .םויה רדסל הרבע טושפ הנידמה
 תינכות תמייק םאה תעדל הזה םורופב שקבמ יתייה
 תומילאה םוחתב םירומל רמוח קפסל הרומאש תמיוסמ
 .תיפויתאה הדעה ינב לע ןבומכ שגדב תונעזגה םוחתבו
 דחפו  השק השוחת םהל שיש םירוה רפסמ םע יתשגפנ
 חונב םישיגרמ אל םידליה ,רפסה יתבל םהידלי תא חולשל
 ויהש ומכ ויהי אל רבכ הליהקה ידימלת ,דומילה תותיכב
 .היצביטומ  אללו םישלח םישיגרמ םה ,הז בצמל םדוק

  
 אשונה ריבעהל עיצמ ינא ,אשונב ןודנו הבישי םייקנ ונא :ריעה שאר

 ידכ יגולוכיספה תורשל ןכו ךוניחה ,החוורה ףגא תעידיל
 .הקוצמב םיאצמנה םידימלת םתואל עויסו יוויל ונתיש

  
 
 
 
 
 



 
 

 לע המיתח השרומכ ןורש ירוא רמ ,הייריעה רבזג לש ויונימ רורשא .2
  .                                                                                            םייפסכ םיכמסמ

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

 הרשוא הייריעה רבזג דיקפתל ןורש ירוא רמ לש ותריחבו
 םיאשונב לפטל וילע היה רבזגכו רחאמו הניחבה תדעווב
 תנמ לעו ,הצעומה תבישי םויק דעומ עיגה םרט  םייפסכה
 רשוא ,תושרה תולהנתה לש ןיקתה ךלהמב עוגפל אל
 .דבלב ינופלט רושיאב ףיעסה
 

 המיתח השרומכ ןורש ירוא רמ תא תעכ ררשאל עיצמ ינא
  .םייפסכה םיכמסמה לע

  
 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 היבגה לע הנוממכ ןורש ירוא רמ ,הייריעה רבזג לש ותכמסהו ויונימ רושיא .3

 .                                                                                             הנונראה להנמכו
 

 תושר תא ריבעמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה אירקמ :ריעה שאר
 .תבש בקעי ד"ועל רובידה

  
 חסונ ןלהלו תוסנק תייבג אשונל סחייתמ רומאכ יונימה :תבש ד"וע

 : לבקתהל הרומאש הטלחהה
 

 םיסמה תדוקפל 'ד 12 -ו )1(2  םיפיעס יפל תוכמסה ףקותב

 שמשל הייריעה רבזג תא הכימסמ ריעה תצעומ ,)הייבג(

 .תוסנק תייבג ךרוצל הייבגה לע הנוממכ
 .ז.ת ,ןורש ירוא רמ ,םי תירק תייריע רבזג תא םינממ ונא

 םתועמשמכ תוסנק תייבג לע הנוממ דיקפתל ,04025305-6

  תוריבע לשב ןישנועה קוחל 70 ףיעסב

 ןידה רדס קוחל )א(228 ףיעסב רומאכ טפשמ תרירב ןהש

 הייריעל םיעיגמה ,1982-ב"משתה ,)בלושמ חסונ( ילילפה

  יפל תוסנק לש הייבגו ןיד לכ יפל

 :ןלהל( 1985-ו"משתה ,תוילהנימ תוריבע קוחל 18 ףיעס

 ולטוהש םיילהנמ תוסנק לש ,)תוילהנמה תוריבעה קוח

 עבקנש הריבע לכ לשב הייריעה תבוטל
 



 

 

 יפל תילהנמ ךרדב סנק ליטהל ןתינ הדעבש הריבע איה יכ

 .תוילהנימה תוריבעה קוח

 
 :הנונרא להנמ
 

 תוימוקמה תויושרה קוחל 2 ףיעס יפל ונתוכמס ףקותמ
 םינממ ונא ,1976-ו"לשתה ,)תיללכ הנונרא תייבג לע ררע(

  04025305-6 .ז.ת ,ןורש ירוא רמ ,הייריעה רבזג תא
 .רומאה קוחה ןיינעל הנונרא להנמכ שמשל
 

 :םיכמסמ לע המיתח השרומ
 

 ריעה שאר -  רוצ ןבא דוד רמ         :רוביצ ירחבנ 
 ריעה שאר מ"מ -  רב לאריש ד"וע                               

  
 הייריעה ל"כנמ  -  רקנש ביני רמ    :הייריעה ידיקפ 

           הייריעה רבזג  -  ןורש ירוא רמ                               
 
   ד"וע ומוקמב םותחת ריעה שאר רדעהב                              
  ביני רמ וא ריעה שאר מ"מ - רב לאריש                              
 .הייריעה ל"כנמ -  רקנש                              
 

                               
 רקנש ביני וא רב לאריש וא דוד רוצ ןבא לש םהיתומיתח
 לכל הייריעה תא ובייחי ,הייריעה רבזג לש ותמיתח דצל
 .ןיינעו רבד

  
 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה

 
 

 ד"וע ,ריעה תצעומ רבח םוקמב תוירק םירע ןיינב תדעווב תושרה גיצנ יונימ .4
 .                                                   הדעווה בכרהמ וריסהל שקיבש ,וסיס ןולא

 
 ד"וע יכ םתעידיל איבמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה אירקמ :ריעה שאר

 בכרה תמישרמ וריסהל הדעוול השקב שיגה וסיס ןולא
 .םירע ןיינב תדעוו ירבח

 

 ןולא ד"וע םוקמב ןמשיפ השמ רמ תא תונמל עיצמ ינא
  .וסיס

  
 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 
 



 
 'בגה :"ןיבר" ס"יב )םירוה תרייסמ( תוולמ יתש לש ןתופתתשה רושיא .5

 ןיב ןילופל תאצויה תחלשמב ביידידי הטבס 'בגהו םורגלימ תנסוא
 .תושרה ח"ע ,תעסונ לכל ₪ 4,520 לש ךסב ןומימה ,1/12-25/11 םיכיראתה

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

 םידימלתל הרזעב ןה תוולמה יתש לש ןתופרטצהב הברה
   .יבויחו ינויח הזו שקבתמ הז ,םירומל ןהו

  
 .תושרה ח"ע היהי הסיטה יסיטרכ ןומימ 
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
 

 ,הייריעה ל"כנמו רב לאריש ד"וע ,ריעה שאר מ"מ לש םתופרטצה רושיא .6
          :םיכיראתה ןיב תוילטיגיד םירע סנכל תאצויה תחלשמל רקנש ביני רמ

   .                                                               הנולצרבב םייקתמה ,21/11/19-18
 

 הלבקתה יכ ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה אירקמ :ריעה שאר
 תו/םיגיצנ תופרטצה רבדב ימוקמה ןוטלשה זכרממ הנמזה
 םירע סנכל תאצויה תחלשמל תוימוקמה תויושרה םעטמ
 .18-21/11/19 םיכיראתה ןיב הנולצרבב םייקתמה תומכח
 ,םירע ישאר ,הלשממ ידרשמ קלח ולטיי רומאכ סנכב
  .דועו םידיגאת ילהנמ ,םיסדנהמ ,םיל"כנמ
 ד"וע ,ריעה שאר מ"מ אצת ונלש תושרה םעטמש עיצמ ינא
 אשית תושרהו ,רקנש ביני  רמ ,הייריעה ל"כנמו רב לאריש
 .םרובע הסיטה יסיטרכ תשיכר םוכסב
 

 ,ץרפמה תויושר לוכשא ל"כנמ םע דחי אצא ינא ליבקמב
 ונלש הסיטה יסיטרכ רובע םולשתהו ,יאלוזא ןורהא ד"וע
 .לוכשאה תועצמאב םלושי

  
 .ל"נה תחלשמל העבראה לכ תופרטצה תא רשאל עיצמ ינא 
  
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 .טסופמוקה לש תונמאנה ןובשחל ₪ 50,000 ס"ע המדקמ תרבעה רושיא .7

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

 לכמ וחקל ,התייהש הפירשה ןיגב םיפסכ לביק טסופמוקה
 הפתושכ םי תירק תייריע םג ,₪ 50,000 - כ לש ךס תושר
  תטלחהב ףיעסל םיחכונה בל תמיש בסמ ,ףתתשהל הכירצ
 
 
 



 
 ףסכ תרבעהל עגונב םהינפל תחנומה טסופמוקה תלהנה
 .תושר לכמ
 יפכו ףסונב ,אשונב לפטמש טסופמוקה לש ןיד ךרוע שי

  .טסופמוקב ונלש גיצנה אוה ןהכ ילא ,םיעדוי םכנהש
  
 ₪ 50,000 לש ךסב המדקמה תרבעה תא רשאל עיצמ ינא 

 טסופמוקה לש תונמאנה ןובשחל
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
  לע תויתשת גורדשו חותיפ ןונכת - 1821 'סמ ר"בתל  2 'סמ הלדגה רושיא .8

 ,₪ 945,000 ס"ע דמע םדוקה םוכסה ,םישדח םירוגמ ימחתמ רובע
 :ןומימה ,₪ 1,050,618 ס"ע דמוע שדחה םוכסה ,₪ 105,618 ךסב תפסותה

 ןרקמ ₪ 800,000 ,תושרה תונרקמ ₪ 145,000  ,עדמ המידקמ ₪ 105,618
 .                                                                      לארשי יעקרקמ תושרמ ידועיי

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

 .הייריעה ל"כנמל רובידה
  

 מ ףסכ לבקתה ,ריעה יבחר לכב ןונכתל דעוימה ר"בת ונשי :רקנש רמ
 ףסכ השעמל הז ,םוירוטידואה ןונכת רובע עדמ המידק
 – כ לש םוכסב רבודמ ,הסייג עדמ המידקש םרותמ עיגמש

 קלח הווהיו בר רזעל ונל היהי הזש ןימאמ ינא ,ח"שלמ 10
   .הנוכשהמ

  
 .ל"נה ר"בתל הלדגהה תא רשאל עיצמ ינא :ריעה שאר
  

 םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 םוכסה ,תינוריע תושדחתה -ל"הצ םחתמ 1904 'סמ ר"בתל הלדגה רושיא .9

 םוכסה כ"הס,₪ 106,915 ךסב תפסותה ,₪ 2,423,720  ס"ע דמע םדוקה
 .ןוכישהו יוניבה דרשמ תופתתשה :ןומימה ,₪ 2,530,635 ס"ע דמוע שדחה

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

 תנמממ הנידמהו ל"הצ 'חרל השדח ע"בתל ביצקת ונל ןתונ
 .ע"בתה תא

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

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
 
 

 



 העימש ייוקילל התיכ תשגנה - םירוא ס"היב - 1917 'סמ ר"בת רושיא .10
 .                                       ךוניחה דרשמ תופתתשה :ןומימה ,₪ 30,000 ס"ע

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

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 

 ייוקילל התיכ תשגנה - ןיבר ש"ע שדח ףיקמ - 1918 'סמ ר"בת רושיא .11
 .                         ךוניחה דרשמ תופתתשה :ןומימה ,₪ 30,000 ס"ע ,העימש

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

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  
  

 
 ,₪ 2,700,895 ס"ע ותומדקל לבומה תרזחה - 1919 'סמ ר"בת רושיא .12

 .                                                   ןוכישהו יוניבה דרשמ תופתתשה :ןומימה
 

 לע רבודמ יכ ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה אירקמ :ריעה שאר
 עצבתש וז איה תושרה יכ שיגדמ ,ןובל סחנפ 'חרב לבומה
  הבוטה המרב עצובי הזש ידכ תאזו ןלבקה אלו גורדשה תא
 .רתויב

  
  

 םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 ס"ע םישיגנ רצח ינקתמ תנקתה - םירוא ס"היב - 1920 'סמ ר"בת רושיא .13

 ₪ 12,060 ,ימואל חוטיבל דסומה תופתתשה ₪ 48,240 :ןומימה ,₪ 60,300
 .                                                                                               תושרה תונרקמ

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

 ימואל חוטיבל דסומל תושקב שיגמו ח"וד ךרוע ס"יב לכ
 .םישיגנ םינקתמב תופתתשה לבקל מ"ע

 
 
 
 
 
 

 



  .םיביצמ םהש םינוירטירק 'סמב הדימע ךירצמ הז :רקנש רמ
  

 ל"נה ר"בתה רשאל עיצמ ינא :ריעה שאר
  
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 

 ס"ע םידבוע תשירפ ןיגב םייוציפל האוולה - 1921 'סמ ר"בת רושיא .14
 תיביר רועישב ,הנש 15 תב רזחה תפוקתל לפיצינומ קנבמ ,₪ 6,000,000

 .                                                                   הדמצה אלל  3.5% הבוגב העובק
 

 יכ םתעידיל איבמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה אירקמ :ריעה שאר
 ונא דוע לכ יכ שיגדמ ,הארבהה תינכותמ קלחב רבודמ
 םירשאמ םה ,ונינפב ביצה םינפה דרשמש םיאנתב םידמוע
 .האוולה לבקל וא קנעמ תחקל ונל
 השישה ,םינפה דרשמ רושיא אלל דעצ םוש םישוע אל ונא
 ליחתנ השעמל וזה הפוקהמו תושרה תפוקב ודמעי ח"שלמ
 ,םידבועה ירוטיפל רשקהב הז םא ,תכרעמה ךותב לעייתהל
 .דועו תואצוהב םוצמצ ,תולועפה תנטקה
 םייתנש לש הפוקת לע סרפתהל הרומא השעמל תינכותה
 תולעייתהה לע םינפה דרשמל חיכוהל םירומא ונא םהבש
 הקיחש םישיגרמש םידבוע םנשי ,תושרה תעצבמ התוא
 םידדועמ ונא זא שורפל םיניינועמו דיקפתב וא/ו הדובעב
 ףותישב השענ הזה ךילהתה לכש ועדתש יוצר ללכבו םתוא
 .הבר תושיגרבו םידבועה דעוו םע אלמ הלועפ

  
 הבוט תיבירב רבודמ ,האוולהה תלבק אשונ תא יתקדב ינא :ןורש רמ

 תיביר גישהל ןתינ דציכ קדוב ינא תאז םע דחי ,העובקו
 .הכומנ רתוי

  
 .ל"נה האוולהה תלבק תא רשאל עיצמ ינא :ריעה שאר
  
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 
 
 
 
 

 
 1,561,010 ס"ע םי תוגספ 'כשב ןג תותיכ 2 תיינב - 1922 'סמ ר"בת רושיא .15

 .                                                            ךוניחה דרשמ תופתתשה :ןומימה ,₪



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

 םש ,ןמז ןומה רבכ שומישב אל רשא קאפ ונשי ךתיב הנבב
 תוגספ תא םג ושמשי רשא םידלי ינג ינש תונביהל םירומא
 האשרה רבכ הלבקתה יכ ףיסומו םי יביתנ תא םגו םי
  .בורקב ךרדל אציי טקיורפהו

  
 .ל"נה ר"בתה רשאל עיצמ ינא 
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  
  

 
 ,₪ 3,108,000 ס"ע תלצבח בוחרב םוי ןועמ תמקה - 1923 'סמ ר"בת רושיא .16

  .                                                    החוורהו הדובעה דרשמ ופתתשה :ןומימה
 

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

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 'סמ תינכות רושיא תרגסמב לארשי יעקרקמ להנמל עקרק תרזחה רושיא .17

 .                                    רחסמו הקוסעת םחתמ תמקה ךרוצל 0561753-352
 

  .םויה רדסמ ל"נה ףיעסה דירוהל עיצמ :ריעה שאר
  
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
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