
 

 7/2019  'סמ הצעומ  לוקוטורפ
 'ל  ,יעיבר  םויב המייקתה רשא ,7/2019  'סמ ,ןיינמה ןמ ריעה תצעומ תבישימ
    .תובישיה רדחב ,18:00  העשב  ,3/7/19 ט"עשת  ןוויסב

 ריעה שאר - רוצ ןבא דוד רמ :םיחכונ

 ריעה שאר מ"מ -  רב לאריש ד"וע  

 ריעה תצעומ תרבח - הדדוח תנסא 'בג  

 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 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 רבח -  סלפ ונ'ג רמ  

 ריעה תצעומ רבח - השמ ןמשיפ רמ

 ריעה תצעומ רבח - ןבואר הששמ רמ

 ריעה תצעומ רבח - שודק ימולש רמ  
 

 הייריעה ל"כנמ -  רקנש ביני רמ :ופתתשה

 הייריעה רבזג -  רדנלוה המלש רמ  

 ריעה סדנהמ -  בונרב לבוי רמ  

 יטפשמ ץעוי -  שרוק לקד ד"וע  

 סנכנ רבזג -  ןורש ירוא רמ  

  ינוציח יטפשמ ץעוי - זוע רב המלש ד"וע  

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



 
 

 
 :םויה רדס

 
 

 .הצעומה תאילמ ירבח ינפב ןורש ירוא רמ ,שדחה רבזגה תגצה .1
 21/2019 'סמ יבמופ זרכמ תרגסמב םיה ףוחב ןיעקרקמ תריכמ רושיא .2

 ירדא םיחא .ד.א 'בחל 1057 הקלח ,10444 שוגב 102,104,1014 'סמ םישרגמ
 ח"שלמ 6,830,000 לש ךסב הרומת םולשת דגנכ מ"עב רחסו םיתוריש
 .תיטפשמ ד"ווח ב"צמ ,מ"עמ תפסותב

 ךרוצל לארשי תבכר תבוטל ₪ 200,000 ס"ע תיאקנב תוברע תאצמה רורשיא .3
 .םי ילג תנוכשב תבכרה תעוצרל ךומסב םייטסוקא תוריק תמקה

 5.7 - כ לש ךסב ,2019 - 2021 :םינשל סיפה לעפמ יקנעמ תמדקה רושיא .4
 .ינוריעה ןוירוטברסנוקה תמקה ךשמה - 1626 'סמ ר"בת תלדגהל ,ח"שלמ

 .םי תירק חותיפל תילכלכה הרבחה תוליעפ תאפקה .5
 ס"ע ש"גא םחתמ תינוריע תושדחתה - 1709 'סמ ר"בתל 1 'סמ הלדגה רושיא .6

 ,₪ 185,445 ךסב תפסותה ,₪ 2,546,130 ס"ע דמע םדוק םוכס ,₪ 2,731,575
 .ןוכישהו יוניבה דרשמ תופתתשה :ןומימה

 טרופס םלואו הנבמ ץופיש - 1820 'סמ ר"בתל 1 'סמ הלדגה רושיא .7
 ךסב תפסותה ,522,443 ס"ע דמע םדוק םוכס ,₪ 587,443 ס"ע "םימולע"

 ,טרופסהו תוברתה דרשמ תופתתשה ₪ 313,465 :ןומימה ,₪ 65,000
 .תושרה תונרקמ ₪ 273,978

 ס"ע םי ילג תנוכש חותיפ - 1845 'סמ ר"בתל 3 'סמ הלדגה רושיא .8
 2,000,000 ךסב תפסותה ,17,565,869 ס"ע דמע םדוק םוכס ,₪ 19,565,869

 ,םי ילג תנוכשב תוריכמה םחתמ רובע םימזי םולשת 465,869 :ןומימה ,₪
 יעקרקמ תושרמ ידועיי ןרק ₪ 4,000,000 ,תושרה תונרקמ ₪ 15,100,000

 .לארשי
 םיטקיורפל ןומימ תמלשה - 1862 'סמ ר"בתל 1 'סמ הלדגה רושיא .9

 ס"ע דמע םדוק םוכס ,₪ 931,013 ס"ע םיישארה םיריצב םייתרובחת
 דרשמ תופתתשה 131,013 :ןומימה ,131,013 ךסב תפסותה ,₪ 800,000

 .לארשי יעקרקמ תושרמ ידועיי ןרק ₪ 800,000 ,הרובחתה
 ס"ע ךוניח תודסומ 2019 תוחיטבו ןוחטיב יביכרמ - 1911 'סמ ר"בת רושיא .10

 תונרקמ ₪ 8,288 ,ךוניחה דרשמ תופתתשה ₪ 24,862 :ןומימה ,₪ 33,150
 .תושרה

 לש הלעפהל הקמעהו חותיפל תוינכות תלעפה - 1913 'סמ ר"בת רושיא .11
 .החוורהו הדובעה דרשמ :ןומימה ,₪ 50,000 ס"ע רעונל םיזכרמ

 271,724  ס"ע ,2019 קפוא ןתפמב םיצופישב הכימת - 1914 'סמ ר"בת רושיא .12
 ₪ 27,173 ,החוורהו הדובעה דרשמ תופתתשה ₪ 244,551 :ןומימה ,₪
 .תושרה תונרקמ

 



 
 
 

 רובע עקרקב ןיינע תלעבו תימזי ,תינכת תשיגמכ םי תירק תייריע רושיא .13
 תנוכש 141 הקלח 10421 שוגב ד"חי תפסות - 352-0735951 'סמ תינכת
 .םי ינויבס

 עקרקב ןיינע תלעבו תימזי ,תינכת תשיגמכ םי תירק תייריע רושיא    רושיא .14
 ירחסמ זכרמב םידרשמ תומוק 4 תפסות - 352-0738138 'סמ תינכת רובע
 .םי תירק

 

********** 
 

 .הצעומה תאילמ ירבח ינפב ןורש ירוא רמ ,שדחה רבזגה תגצה .1
 

 תא םהינפב אירקמ ,םיחכונה תא ךרבמ ,הבישיה תא חתופ :ריעה שאר
 ,ןורש ירוא רמל רובידה תושר תא ריבעמו  ל"נה ףיעסה
 .סנכנה רבזגה

  
 ,3 + יושנ ,םינולא ץוביקב רג ,ןורש ירוא ימש ,םלוכל םולש :ןורש ירוא רמ

 תואנובשחו הלכלכב ןושאר ראות לעב ,יתרשכהב ח"ור
 םע םיקסע להנמב ינש ראות לעבו ,הפיח 'נוא םעטמ
 םכילא עיגמ ינא ,א"ת 'נוא םעטמ יסנניפ לוהינב תוחמתה
 בשח רזועכ הליחת םינש 10 יתדבע םש ,"םיצ" 'בחמ
 םינוש םידיקפת רפסמ יתאלמ ןכמ רחאלו ,הרבחה
 ןורחאה דיקפתה רשאכ םינשה ךלהמב תוגרדב יתמדוקו
 ררופ טסוק ח"ור דרשמב יתדבע ןכ ינפל ,הרבחה בשחכ
 ןובשח תייאר ידרשממ דחאל בשחנ הזש רריסק תא יאבג

 תוחוד תיינבב השעמל יתקסע םשו ץראב םילודג יכה
 םינש 12 כ הזמו ליבקמב ,'וכו קטייה תורבח לש םייפסכ
 הלכלכל גוחב םיטנדוטסל הצרמ לש ןקת לע ינא
 ,ןובשח תייארו םייסנניפ םיאשונב הפיח 'נואב תואנובשחו

 יל ןמסמו ןתפאש דואמ םדא ינא יכ ימצע לע דיעמ ינא
 ןכומ ינא תעכ ,םלוכב דמוע ינא םייתניבו םידעיו תורטמ
 .םכלש תושרה רבזגכ אוהו אבה רגתאל ןמוזמו
 

 .ודיקפתב החלצה ול לחאמו ןורש ירואל הדומ :ריעה שאר
  

 
 21/2019 'סמ יבמופ זרכמ תרגסמב םיה ףוחב ןיעקרקמ תריכמ רושיא .2

 םיחא .ד.א 'בחל 1057 הקלח ,10444 שוגב 102,104,1014 'סמ םישרגמ
 ח"שלמ 6,830,000 לש ךסב הרומת םולשת דגנכ מ"עב רחסו םיתוריש ירדא
 .                                                           תיטפשמ ד"ווח ב"צמ ,מ"עמ תפסותב

 
 :אשונב תרוכזת ריבעמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה אירקמ :ריעה שאר



  הרובע ולבקתהו הרכמנ הנושארה הקלחה ,םנוד 12 ונל ויה
 
 
 
 

 הקלחה יבגל .םינפה דרשממ ושרדנש םירושיאה לכ
 הצלאנ תושרה ןכלו הקסעה תא רשיא אל ץ"גב ,היינשה
 תא דחאל טלחוה םעפה םלוא זרכמ ותואל תינשב תאצל
 םע רדתסהל טושפ ךרטצי זרכמב הכזיש ימו תוקלחה
 .הייריעה לש תוברעתה לכ אלל תאזו םוקמב םייקה
 

 ירדא םיחא .ד.א 'בח תעצה הניה רומאכ התכזש העצהה
 קסעש זוע-רב המלש ד"וע י"ע הקדבנ העצהה ,מ"עב
  .תעד תווחה לכ םכינפל תוחנומו הייריעה םעטמ זרכמב
 

 היה ףסונבו שומיש םוש אללו תחנזומ התייה וזה הקלחה
 לכמ חיוורנ קר ונא תעכו ןויקנ תודובע הב עצבל ךרוצ
 איבתו תוריפ בינת קר וזה  הקסעה ,הזה ךרובמה דעצה
 ,ןמזה לכ ונמלחש יפכ תינולמ תיינב לש בצמל ונתוא
 ,םילטיההמ חיוורנ ,הקוסעת תומוקמ ורצוי ליבקמב
 .דועו יתרקויה הארמהמו הנונראהמ ,הינבה תורגאמ
 

 תאו םיזרכמה תדעוו לוקוטורפ תא רשאל שקבמ ינא
 .ל"נה ףיעסב עיפומש יפכ םיה ףוחב ןיעקרקמה תריכמ

  
 8  - דעב :העבצה

  - דגנ
 - ענמנ

  
 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  
  

 ,הדעווה לוקוטורפל עגונב והשמ ףיסוהל שקבמ ינא :ריעה שאר
 םיקויד יאל עגונב שרוק לקד ד"ועמ הינפ םויה יתלביק
 ,ורמאנש םירבדה לוכיבכש ,לוקוטורפל חיתפב וירבדל
 ירבח בור וסנכתה םרטו הבישיה הליחתה םרט ורמאנ

 םשריהל םירומא ויה אלש םירבד ורמאנ ,הדעווה
 .הדעווה תבישיל ומעטמ גיצנ ילש שרוק ד"וע ,לוקוטורפב
 

 ינפל רמאנ המו רמא ימ ,םירתוימ םיחוכיו עונמל מ"ע
 תא לוקוטורפהמ עורגל עיצמ ינא ,הבישיה הליחתהש
 .חיתפה

  
 דואמ קוחר יתניחבמ םש רמאנש המ יכ ןייצל תבייח ינא :רב ד"וע

 שאר תשקב תא תדבכמ ינא תאז םע דחי ,קיודמ תויהלמ
 .לוקוטורפל המדקהה תא קוחמל תרשאמו ריעה

  
 .לוקוטורפה ןוקית םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה

 
 



 
 
 
 

 לארשי תבכר תבוטל ₪ 200,000 ס"ע תיאקנב תוברע תאצמה רורשיא .3
 .      םי ילג תנוכשב תבכרה תעוצרל ךומסב םייטסוקא תוריק תמקה ךרוצל

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

 רדסה ןעמלו תינופלט האילמה ירבח לכמ לבקתה השעמל
 .רורשיאל בוש םיאיבמ ונא ,בוטה

  
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  
  

 
 
 

 5.7 - כ לש ךסב ,2019 - 2021 :םינשל סיפה לעפמ יקנעמ תמדקה רושיא .4
 .ינוריעה ןוירוטברסנוקה תמקה ךשמה - 1626 'סמ ר"בת תלדגהל ,ח"שלמ

 
 

 השעמל ונא יכ ןייצמו םיחכונה  ינפב ל"נה ףיעסה אירקמ :ריעה שאר
 תיינב תבוטל ולאה םיפסכה לכ תא ןמז ןומה םיכסוח
 .המבה תויונמוא לכיהו ןוירוטברסנוקה
 .ל"נה ףיעסה רשאל עיצמ ינא

  
  

 םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  
  

 
 

 .םי תירק חותיפל תילכלכה הרבחה תוליעפ תאפקה .5
 

 תעל טלחוה יכ ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה אירקמ :ריעה שאר
 תוליעפ תא איפקהל ,הארבהה תינכותמ קלחכו התע
 .םי תירק חותיפל תילכלכה הרבחה
 םצע ןכלו םיחוור ןיא דגנמ ,םיפסכ ןומה תכרוצ הרבחה
 םינפה דרשמב תוכז תדוקנל ונתוא איבי ל"כחה תריגס
 .הארבהה תינכות םושיי תבוטל
 שיש ןוכנל אצמנ ,לשמל םינש שולש דועב םאש  ןבומכ
 תתל רשפאש םיטקיורפ תבוטל ,שדחמ התלעפהב תויאדכ
 שדחל ססהנ אללו ,חיוורתו להנתש ל"כחה ךרד הלעפהל
 .התוליעפ תא



  המ ,םיאיפקמ אלא ל"כחה תוליעפ תא םילטבמ אל ונא
 
 
 
 
 

 םידבועה לכ לש םתקסעה קספות ,1/8/19 מ לחהש רמואש
 דע דואמ תמצמוצמ תנוכתמב לועפל ךישמת םייתניבו
 .םויס יכילהתב םיאצמנה םיטקיורפה םויסל

  
 ךרוצ היהו םיעשתה תונשב המקוה תילכלכה הרבחה :רקנש רמ

 תינכות רחאל ,הלש םינונקתה לכ תניחבמ התוא רידסהל
 הניחבמ ,םינוש םיטקיורפ התועצמאב ליעפהלו הארמהה
 האצותכ םיבאשמ לש זובזב םוש היה אלו ןיא תילכלכ
 םי ילג תנוכש תמקה לש לודגה זרכמב ,ל"כחה  תלעפהמ
 תיתועמשמ החנה וזש החנה ח"שלמ 5 ומכ והשמ ונלביק
 .הנוכשה תיינבל ןלבק תריחב תובקעב תאזו תועדה לכל

  
 ?ןוערגב איה םאה ?ל"כחה תפוקב םיפסכ שי םאה :לט רמ
  

 ןיידע איה יכ תדספומ 'בחה ריינה לע השעמל ,םיפסכ ןיא :רקנש רמ
 ןוכסיחה ,לודגב םלוא .םיפסכה לכ תא הלבק אל
 זרכמל האיצימ האצותכ יתנייצש יפכ אב יתועמשמה
 היה הז ליבשב קרו םי ילג תנוכשל ח"שלמ 20 כ לש  לודגה
 .ונמזב התוא תויחהל הווש

  
  

 .ל"כחה תוליעפ תאפקה תא רשאל עיצמ ינא :ריעה שאר
  
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
 
 
 

 ש"גא םחתמ תינוריע תושדחתה - 1709 'סמ ר"בתל 1 'סמ הלדגה רושיא .6
 ךסב תפסותה ,₪ 2,546,130 ס"ע דמע םדוק םוכס ,₪ 2,731,575 ס"ע

 .                                ןוכישהו יוניבה דרשמ תופתתשה :ןומימה ,₪ 185,445
 

 תא רשאל עיצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה אירקמ :ריעה שאר
 .ל"נה ר"בתל הלדגהה

  
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 
 



 
 
 
 

 טרופס םלואו הנבמ ץופיש - 1820 'סמ ר"בתל 1 'סמ הלדגה רושיא .7
 ךסב תפסותה ,522,443 ס"ע דמע םדוק םוכס ,₪ 587,443 ס"ע "םימולע"

 ,טרופסהו תוברתה דרשמ תופתתשה ₪ 313,465 :ןומימה ,₪ 65,000
 .                                                                            תושרה תונרקמ ₪ 273,978

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

 .ל"נה ר"בתל הלדגהה
  
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 
 

 ס"ע םי ילג תנוכש חותיפ - 1845 'סמ ר"בתל 3 'סמ הלדגה רושיא .8
 2,000,000 ךסב תפסותה ,17,565,869 ס"ע דמע םדוק םוכס ,₪ 19,565,869

 ,םי ילג תנוכשב תוריכמה םחתמ רובע םימזי םולשת 465,869 :ןומימה ,₪
 יעקרקמ תושרמ ידועיי ןרק ₪ 4,000,000 ,תושרה תונרקמ ₪ 15,100,000

 .                                                                                                             לארשי
 

 תא רשאל עיצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה אירקמ :ריעה שאר
 .ל"נה ר"בתל הלדגהה

  
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  
  
  

 
 

 םיטקיורפל ןומימ תמלשה - 1862 'סמ ר"בתל 1 'סמ הלדגה רושיא .9
 ס"ע דמע םדוק םוכס ,₪ 931,013 ס"ע םיישארה םיריצב םייתרובחת

 דרשמ תופתתשה 131,013 :ןומימה ,131,013 ךסב תפסותה ,₪ 800,000
 .                          לארשי יעקרקמ תושרמ ידועיי ןרק ₪ 800,000 ,הרובחתה

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

 .ל"נה ר"בתל הלדגהה
  
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה



  
 
 
 

 ס"ע ךוניח תודסומ 2019 תוחיטבו ןוחטיב יביכרמ - 1911 'סמ ר"בת רושיא .10
 תונרקמ ₪ 8,288 ,ךוניחה דרשמ תופתתשה ₪ 24,862 :ןומימה ,₪ 33,150

 .                                                                                                            תושרה
 

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

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 

 לש הלעפהל הקמעהו חותיפל תוינכות תלעפה - 1913 'סמ ר"בת רושיא .11
 .                 החוורהו הדובעה דרשמ :ןומימה ,₪ 50,000 ס"ע רעונל םיזכרמ

 
 

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

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
  ס"ע ,2019 קפוא ןתפמב םיצופישב הכימת - 1914 'סמ ר"בת רושיא .12

 ,החוורהו הדובעה דרשמ תופתתשה ₪ 244,551 :ןומימה ,₪ 271,724
 .תושרה תונרקמ ₪ 27,173

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

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
 
 
 

 רובע עקרקב ןיינע תלעבו תימזי ,תינכת תשיגמכ םי תירק תייריע רושיא .13
 תנוכש 141 הקלח 10421 שוגב ד"חי תפסות - 0735951-352 'סמ תינכת
 .                                                                                                        םי ינויבס

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

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה



  
 

 

 

 רובע עקרקב ןיינע תלעבו תימזי ,תינכת תשיגמכ םי תירק תייריע  רושיא .14
 תירק ירחסמ זכרמב םידרשמ תומוק 4 תפסות - 0738138-352 'סמ תינכת
 .                                                                                                                    םי

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

 ,םייק גגל ונצינש תויוכזב רבודמ ,הז ןיינעב הרעה יל שי :שרוק ד"וע
 תונוילעה תומוקל עיגהל ךיא ןורתפ האצמ רל הרבחה
 ריפ תריצי ךרוצל רטמ 62 כ  הצקת הייריעהש השקיבו

 להנממ עקפוהש פ"צשב רבודמ ,תוגרדמהו תילעמה
 םילעבל הבשה ךירצמ רומאכ הזכ יוניש ,לארשי יעקרקמ
 .םימדוקה
 ולכויש ידכו יניינקה דצה לומ ינונכתה דצל סחייתהל שי
 .רבודמה חטשה תא םיכירצ םה תומוקה תא םיקהל
 אל ונא יכ להנימל תונפל וכרטצי םה ,היעב היהת םא
 .תירוביצה עקרקה תא יטרפ םזייל ריבעהל םילוכי
 

 .ףרטצהל םיכירצ טושפ ונא ,י"מרל בישהל היעב ונל ןיא :רקנש רמ
  

 עקפוהש ירוביצ חטש ןאכ שי ,תושרה לש אל םה תויוכזה :ריעה שאר
 דחי ,להנימל ותוא ריזחהל ךירצו רוביצה תבוטל להנימהמ
 ,להנימה םע םירבדו ןידב עיגהל לכונו ןכתי ,תאז םע
 דעוימה רטמ 4,000 – כ לש חטשב הנבמה גגב רבודמ
   ןומה סינכיו םוקמה לכ תא ריעי רומאכ ךלהמה ,רחסמל
 .הזב ךורכה לכ םע תושרל םיפסכ
 

 .ל"נה ףיעסה תא רשאל עיצמ ינא 
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 
 
 
 
 

_________________       _______________ 
 רוצ  ןבא  דוד              ןוטיב  הנינפ    

 ריעה  שאר                                         הצעומה תריכזמו ל"כנמ תכשל תלהנמ
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