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 ריעה שאר - רוצ ןבא דוד רמ :םיחכונ

 ריעה שאר מ"מ -  רב לאריש ד"וע  

 ריעה שאר ןגס - בולימא םדא רמ  

 ריעה תצעומ רבח - וסיס ןולא ד"וע  

 ריעה שאר ןגס -  סלפ ונ'ג רמ  

 ריעה תצעומ רבח - השמ ןמשיפ 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  
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 ריעה תצעומ רבח - יקרבא ןימינב רמ

 ריעה תצעומ תרבח - םחנמ הרוא 'בג
 

 הייריעה ל"כנמ -  רקנש ביני רמ :ופתתשה

 הייריעה רבזג -  ןורש ירוא  ח"ור  

 רציז ח"ור דרשמ -  יבנע רינ ח"ור  

 יטפשמ ץעוי -  שרוק לקד ד"וע  

 םיסכנ/תיטפשמ הקלחמ -  תבש בקעי ד"וע  

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



 
 
 
 

 :םויה רדס
 

 .ב"צמ ,2020 2 ןועבר ,2020 תנשל ינועברה ח"ודה תגצה .1
 ס"היב לש קנבה ןובשחב תושרה םעטמ המיתחה ישרומ תומש יוניש .2

 תנסא 'בג תא :900 ףינס ,מ"עב לארשיל ימואל קנבב להנתמה "םירימא"
 תומשש ךכ ,תסנכנה תלהנמה ובנ לטנוש 'בגה ףילחת ,השרפ רשא ףאוש
 תריכזמ יאלוזא לאינד 'בגו ס"היב תלהנמ - ובנ לטנוש :ןה המיתחה ישרומ
 .רפסה תיב

 ,"תיצרח" ןג לש קנבה ןובשחב תושרה םעטמ המיתח ישרומ תומש רושיא .3
 )הכלמ( היאמ רלשיט 'בג תא ,900 ףינס ,מ"עב לארשיל ימואל קנבב להנמה
 .ןגב םא תעייס - הנא והיתתמ 'בג תאו ,ןגה תלהנמ

 ,"הברע" ןג לש קנבה ןובשחב תושרה םעטמ המיתח ישרומ תומש רושיא .4
 תלהנמ - ירמק ןרומ 'בג תא ,900 ףינס ,מ"עב לארשיל ימואל קנבב להנמה
 .ןגב תעייס -  הנחוא ילטנ תאו ,ןגה

 ,"הטיש" ןג לש קנבה ןובשחב תושרה םעטמ המיתח ישרומ תומש רושיא .5
 - גרבנזייא סיריא 'בג תא ,900 ףינס ,מ"עב לארשיל ימואל קנבב להנמה
 .ןגב תעייס - יטידרא רמת 'בג תאו ,ןגה תלהנמ

 ,םיינפוא ליבש תכרעמ תמלשה - 1622 'סמ ר"בתל 1 'סמ יוניש רושיא .6
 םוכסה  ,₪ 600,000 ךסב תפסותה ,₪ 3,100,000 ס"ע דמע םדוקה םוכסה
 תונרקמ ₪ 400,000 :תפסותל ןומימה ,ח"ש 3,700,000 ס"ע דמוע שדחה
 .לארשי יעקרקמ תושרמ ידועיי ןרקמ ₪ 200,000 ,)חותיפ ןרק( תושרה

 תוכרדמו םישיבכ םוקיש - 1655 'סמ ר"בתל )התחפה( 3 'סמ יוניש רושיא .7
 ,₪ 500,000 ךסב התחפהה ,₪ 1,250,000 ס"ע דמע םדוק םוכס ,ריעה יבחרב
 .₪ 750,000 ס"ע דמוע שדחה םוכסה  ,)תושרה תונרק(

 :ןומימה ,₪ 50,000 ס"ע בוחר ילותח סוריסו רוקיע -2056 'סמ ר"בת רושיא .8
 .)החבשה ילטיה ןרק( ,תושרה תונרקמ תוסנכה

 תענצ תאפמ( 24/8/20 םוימ םידובא תובוח תקיחמל הדעווה לוקוטורפ רושיא .9
 .)ל"כנמה תכשלב םיניינועמה תושרל דמעויו הנמזהל ףרוצמ אל לוקוטורפה ,טרפה
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 .ב"צמ ,2020 2 ןועבר ,2020 תנשל ינועברה ח"ודה תגצה .1

 
 שקבמו 8/2020 'סמ ןיינמה ןמ ריעה תצעומ תבישי תא חתופ :ריעה שאר

 :םויה רדסל ףסונ ףיעס ףיסוהל םיחכונה רושיא תא
 םידובא תובוח תקיחמל הדעווה לוקוטורפ רושיא  .1

 .24/8/20 םוימ
  

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

 םיחכונה ינפב םויה רדס לעש ןושארה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 .הייריעה רבזג ,ןורש ירוא רמל רובידה תושר תא ריבעמו

  
 תנש 2 ןועבר ,ינועברה ח"ודהמ ריצקת םיחכונה  ינפב גיצמ :ןורש רמ

2020: 
 

 ןזאמה םויל תונוכנה תורתי ףקשמ 30/6/2020 םויל ןזאמה -
)30/6(: 

  :םיסכנה דצב
 

 ,₪ יפלא 8,084  - ךסב םיקנבב םינמוזמ הייריעל ויה
 ₪ יפלא 8,312  - לש ךסב ובגנ םרטש תובצקותמ תוסנכה
 םלוא 30/6/2020 םוי רחאל הייריעב ולבקתנש תוסנכה ןהש
 ,)6/20( ח"ודה תפוקתל תוכייש
 ,₪ יפלא 2,518 – לש ךסב םיבייח
 80,945 ךסב חותיפ תודובעל ןרק יוסכל תודעוימ תועקשה
 ₪ יפלא
 .₪ יפלא 51,746 ןזאמה םויל רבצנה ןוערגה
  .₪ יפלא 173,493 ביטקא כ"הס
 

 :תויובייחתהה דצב
 

 .30/6/2020 ל ןוכנ רתי תוכישמ הייריעל ויה אל
 ,₪ יפלא 12,330 לש ךסב רכש תודסומו הלשממ ידרשמ
 .ילוי שדוחב המלושש ינוי תרוכשמ תא ובורב ףקשמה
 .₪ יפלא 47,056 לש ךסב םיאכזו םיקפסל תויובייחתה
                                                                                                        ,₪ יפלא 11,576 –  ךסב שארמ תוסנכה
 .₪ יפלא 77,529 לש ךסב תושרה תונרק
 לש ךסב םיר"בתב וטנ םיינמז םיפדוע תרתי תמייק ןכ ומכ

 19,562 לש ךסב םיינמז םיפדועמ תבכרומה ₪ יפלא 1,562
 .₪ יפלא  18,000 לש ךסב םיינמז תונועריג לומ לא ₪ יפלא
 .₪ יפלא 173,493 ביסאפ כ"הס
 

 ₪ יפלא 80,287 לש ךסל םכתסה ןזאמה םויל תוולמה סמוע
 .₪ יפלא 137,938 לש ךסל םימו הנונרא ןיגב םיבייחהו
 
 



 
 
 
 
 
 

 תואצוהו תוסנכה ח"וד -
 1,652 לש ךסל םכתסמש יביצקת ןועריג לע עיבצמ ח"ודה
 .₪ יפלא 3,625 ךסב ינוערג ביצקת תמועל ₪ יפלא
 

  
 .םירשאמ ,דחא-הפ הטלחה

 
 
 

 ס"היב לש קנבה ןובשחב תושרה םעטמ המיתחה ישרומ תומש יוניש .2
 תנסא 'בג תא :900 ףינס ,מ"עב לארשיל ימואל קנבב להנתמה "םירימא"
 תומשש ךכ ,תסנכנה תלהנמה ובנ לטנוש 'בגה ףילחת ,השרפ רשא ףאוש
 תריכזמ יאלוזא לאינד 'בגו ס"היב תלהנמ - ובנ לטנוש :ןה המיתחה ישרומ
 .                                                                                                       רפסה תיב

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

 תסינכו ת"לח תנשל ףאוש תנסא תלהנמה לש התאיצי
 ילהונל םאתהב ןבומכו ,ובנ לטנוש 'בג ,השדחה תלהנמה
 .המיתחה ישרומ תומש ןוכדע רושיאב ךרוצ שי ,קנבה
 ובנ לטנוש 'בג :ןה תושרה םעטמ המיתחה תושרומ םויכ
 .ס"היב תריכזמ - יאלוזא לאינד 'בגו תלהנמה
 

 .ל"נה המיתחה תושרומ תומש תא רשאל עיצמ ינא
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
 

 ,"תיצרח" ןג לש קנבה ןובשחב תושרה םעטמ המיתח ישרומ תומש רושיא .3
 )הכלמ( היאמ רלשיט 'בג תא ,900 ףינס ,מ"עב לארשיל ימואל קנבב להנמה
 .                                       ןגב םא תעייס - הנא והיתתמ 'בג תאו ,ןגה תלהנמ

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

 המיתחה תושרומ תומש תא רשאל ךרוצ שי ,ומדוק ומכ הז
 ."תיצרח" ןג לש קנבה ןובשחב תושרה םעטמ
 הימ רלשיט 'בג :ןה םיינכדעה המיתחה  תושרומ תומש
  .ןגב םא תעייס - הנא והיתתמ 'בגו ןגה תלהנמ )הכלמ(

  
 .ל"נה המיתחה תושרומ תומש תא רשאל עיצמ ינא 
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
 
 



 
 ,"הברע" ןג לש קנבה ןובשחב תושרה םעטמ המיתח ישרומ תומש רושיא .4

 תלהנמ - ירמק ןרומ 'בג תא ,900 ףינס ,מ"עב לארשיל ימואל קנבב להנמה
 .                                                                 ןגב תעייס -  הנחוא ילטנ תאו ,ןגה

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

 המיתחה תושרומ תומש תא רשאל שי ,קנבה ילהונל
 ."הברע" ןג לש קנבה ןובשחב תושרה םעטמ תושדחה
 ילטנ 'בגו ןגה תלהנמ - ירמק ןרומ 'בג :ןה המיתחה תושרומ
 .ןגב תעייס - הנחוא

  
 .ל"נה המיתחה תושרומ תומש תא רשאל עיצמ ינא 
  
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
 

 

 ,"הטיש" ןג לש קנבה ןובשחב תושרה םעטמ המיתח ישרומ תומש רושיא .5
 - גרבנזייא סיריא 'בג תא ,900 ףינס ,מ"עב לארשיל ימואל קנבב להנמה
 .                                            ןגב תעייס - יטידרא רמת 'בג תאו ,ןגה תלהנמ

 
 

 םאתהב יכ ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 המיתחה תושרומ תומש תא רשאל שי ,קנבה ילהונל
 ."הברע" ןג לש קנבה ןובשחב תושרה םעטמ תושדחה
 'בגו ןגה תלהנמ - גרבנזייא סיריא 'בג :ןה המיתחה תושרומ
 .ןגב תעייס -  יטידרא רמ

  
 .ל"נה המיתחה תושרומ תומש תא רשאל עיצמ ינא 
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
 

 ,םיינפוא ליבש תכרעמ תמלשה - 1622 'סמ ר"בתל 1 'סמ יוניש רושיא .6
 םוכסה  ,₪ 600,000 ךסב תפסותה ,₪ 3,100,000 ס"ע דמע םדוקה םוכסה
 תונרקמ ₪ 400,000 :תפסותל ןומימה ,ח"ש 3,700,000 ס"ע דמוע שדחה
 .                            לארשי יעקרקמ תושרמ ידועיי ןרקמ ₪ 200,000 ,תושרה

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

 יכ ףיסומו הלוכ ריעה יבחרב םיינפואה יליבש טקיורפ תא
 ,הרובחתה דרשממ הלוכ טעמכ ישעמל הניה תופתתשהה
  'דשב םיינפואה ליבשמ םשרתהלו עיגהל םלוכל ץילממ
 ןגו יקסניטוב'ז 'חר לע םג םידבוע תעכ יכ ףיסומו םילשורי

 .היוטנ דוע דיהו דלוס
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
 
 
 

 



 
 

 תוכרדמו םישיבכ םוקיש - 1655 'סמ ר"בתל )התחפה( 3 'סמ יוניש רושיא .7
 500,000 ךסב התחפהה ,₪ 1,250,000 ס"ע דמע םדוק םוכס ,ריעה יבחרב

 .                                                         ₪ 750,000 ס"ע דמוע שדחה םוכסה ,₪
 

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

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
 

 

 ,₪ 50,000 ס"ע בוחר ילותח סוריסו רוקיע -2056 'סמ ר"בת רושיא .8
 .                             )החבשה ילטיה ןרק( ,תושרה תונרקמ תוסנכה :ןומימה

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

 סוריסו רוקיעל ארוק-לוקב ואצי אל תואלקחה דרשמו
 .תושרה תונרקמ תאז תושעל םיצלאנ ונא ,בוחר ילותח

  
 .ל"נה ר"בתה תא רשאל עיצמ ינא 
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
 

 תענצ תאפמ( 24/8/20 םוימ םידובא תובוח תקיחמל הדעווה לוקוטורפ רושיא .9
 .                                    )ל"כנמה תכשלב םיניינועמה תושרל דמעויו הנמזהל ףרוצמ אל לוקוטורפה ,טרפה

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

 ל"כנמה תכשלל עיגהל ןמזומ ,לוקוטורפב ןייעל ןיינועמש
 .וב ןייעל לכויו

  
  .תובוח תקיחמ הדעווה לוקוטורפ 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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