
 

 2020/10  'סמ הצעומ  לוקוטורפ
 ז"י ,יעיבר םויב המייקתה רשא ,10/2020  'סמ ,ןיינמה ןמ ריעה תצעומ תבישימ
    .הייריעה ןיינבב ,תובישיה רדחב ,18:00 העשב  ,4/11/2020 - א"פשת ןושחב

 ריעה שאר - רוצ ןבא דוד רמ :םיחכונ

 ריעה שאר מ"מ -  רב לאריש ד"וע  

 ריעה תצעומ רבח -  ןהכ ילא רמ

 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 - בומרבא בקעי רמ  

 ריעה תצעומ רבח - יקרבא ןימינב רמ  

 ריעה תצעומ רבח - שודק ימולש רמ  

 ריעה תצעומ רבח -  לט ימולש רמ  
 

 ריעה תצעומ תרבח - םחנמ הרוא 'בג  :ורדענ

 ריעה תצעומ רבח - ןבואר הששמ רמ  

 ריעה תצעומ תרבח - הנלי ןאירפסג 'בג
 

 הייריעה ל"כנמ -  רקנש ביני רמ :ופתתשה

 הייריעה רבזג -   ןורש ירוא רמ  

 ריעה סדנהמ -  בונרב לבוי רמ  

 יטפשמ ץעוי - שרוק לקד ד"וע  

 םיטקיורפו הטמ  ל"כנמ/ע - ןריבא תירוא 'בג  

 םיסכנ/תיטפשמ הקלחמ - תבש בקעי ד"וע  

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



 
 
 

 :םויה רדס
 

 .ביצקתה הוותמ אשונב ןורש ירוא רמ ,הייריעה רבזג י"ע  הריקס .1
 .תועקשה תדעוו תודוא הצעומל ןוכדע .2
 י"ע להנתמה ןמדור ס"יב לש קנבה ןובשחב המיתח השרומ יוניש רושיא .3

  ךכ ,לי'גרבא דרו 'בג לש התשירפ תובקעב ,םילעופה קנבב םירוהה
 ךליל 'בגו ס"היב תלהנמ - רקייש הרש 'בג :ויהי המיתחה השרומ תומשש
   .תלהנמה תינגס ןח

 םוכס ,ימצע יוניב - ןיבר ש"ע ןוכית ס"יב - 1706 'סמ ר"בתל 8 'סמ יוניש .4
 תודסומ :ןומימה ,₪ 276,264 ךסב תפסות ,₪ 3,130,594 ס"ע דמע םדוק
 ךוניחה דרשמ ןומיממ ₪ 276,264 ךסב התחפהו )סיפה לעפמ( תומורתו

  .₪ 3,130,594 ס"ע דמוע שדחה םוכסה כ"הס
 תימואלה בושקתה תינכותל רפס יתב תופרטצה - 2065 'סמ ר"בת רושיא .5

 .ךוניחה דרשמ תופתתשה :ןומימה ,ח"ש 720,000 ס"ע  השדחה
 תינכותב רפס יתבב בושקתה דויצ גורדש -  2066 'סמ ר"בת רושיא .6

 .ךוניחה דרשמ תופתתשה :ןומימה ,ח"ש 400,000  ס"ע בושקתה
 ס"ע 2019 תוחיטב ינקתהו םישיבכ ןומיס -  2067  'סמ ר"בת רושיא .7

 ₪ 9,366  ,הרובחתה דרשמ תופתתשה ₪ 84,299 :ןומימה ,ח"ש 93,665
 .חותיפ ןרקמ תוסנכה

  ס"ע ןולא לאגי בוחרב םיינפוא ליבש ןונכת - 2068  'סמ ר"בת רושיא .8
 ₪ 40,000 ,הרובחתה דרשמ תופתתשה ח"ש 360,000 ןומימה ,₪ 400,000

 .חותיפ ןרקמ תוסנכה
 ס"ע רובת-דעלג בוחרב םיינפוא ליבש ןונכת - 2070 'סמ ר"בת רושיא .9

 ₪ 40,000  ,הרובחתה דרשמ תופתתשה ₪ 360,000 :ןומימה ,₪ 400,000
 .חותיפ ןרקמ תוסנכה

 400,000 ס"ע ןולאצ בוחרב םיינפוא ליבש ןונכת - 2071 'סמ ר"בת רושיא  .10
 תוסנכה ₪ 40,000  ,הרובחתה דרשמ תופתתשה ₪ 360,000 :ןומימה ,₪
 .חותיפ ןרקמ

 ס"ע דלוס הטיירנה בוחרב םיינפוא ליבש ןונכת - 2072 'סמ ר"בת רושיא  .11
 ₪ 40,000  ,הרובחתה דרשמ תופתתשה ₪ 360,000 :ןומימה ,₪ 400,000

 .חותיפ ןרקמ תוסנכה
 התיכ תשגנה - ןיבר ש"ע שדח ףיקמ ס"יב - 2073 'סמ ר"בת רושיא .12

        .ךוניחה דרשמ תופתתשה :ןומימה ,₪ 90,000 ס"ע העימש ייוקילל
 ייוקילל התיכ תשגנה - ןמדור ש"ע ףיקמ ןוכית - 2074 'סמ ר"בת רושיא .13

   .ךוניחה דרשמ תופתתשה :ןומימה ,₪ 30,000 ס"ע העימש
 
 
 



 
      

 :ןומימה ,₪ 6,757,312 ס"ע דבכ בכר ןוינח - 2046 'סמ ר"בת רושיא .14
 םיקנבמ תוולמ ₪ 3,228,898  ,םינפה דרשמ תופתתשה ₪ 3,528,414

 תוסנכה דגנכ הנש 15 -ל תורשואמ םיקנבמ תוולמ ,םירחא תודסומו
    .תושרה לש תוימצע

     ס"ע ילטיגיד טולישו YAMNET היצטיגיד - 2047 'סמ ר"בת רושיא .15
 1,724,100  ,םינפה דרשמ תופתתשה ₪ 738,900 :ןומימה ,₪ 2,463,000

 הנש 15 -ל תורשואמ םיקנבמ תוולמ ,םירחא תודסומו םיקנבמ תוולמ ₪
 .תושרה לש תוימצע תוסנכה דגנכ

 2,728,127 ס"ע תויאטלוו וטופ תוכרעמ תמקה - 2048 'סמ ר"בת רושיא .16
 תוולמ ₪ 2,382,227  ,םינפה דרשמ תופתתשה ₪ 345,900 :ןומימה ,₪
 דגנכ הנש 15 -ל תורשואמ םיקנבמ תוולמ ,םירחא תודסומו םיקנבמ
 .תושרה לש תוימצע תוסנכה

 ס"ע םינוינחו ןולובז ףוח תלייט תרדסהו חותיפ - 2050 'סמ ר"בת רושיא .17
 2,364,775  ,םינפה דרשמ תופתתשה ₪ 5,784,981 :ןומימה ,₪ 8,149,756

 הנש 15 - ל תורשואמ םיקנבמ תוולמ ,םירחא תודסומו םיקנבמ תוולמ ₪
     .תושרה לש תוימצע תוסנכה דגנכ

 ,שדחה הייריעה ןיינב ןונכתו לוהינ - 1740 'סמ ר"בתל 4 'סמ יוניש רושיא .18
 םוכסה ,₪ 2,700,000 ךסב תפסותה ,₪ 50,800,000 ס"ע דמע םדוק םוכס
 דרשמ תופתתשה :תפסותל ןומימה ,₪ 53,500,000 ס"ע דמוע שדחה
 .םינפה

 חותיפו ןונכת ל ר"בתה םש יוניש - 1780 'סמ ר"בתל 2 'סמ יוניש רושיא .19
 ,ר"בתה םוכס יונישו ,םיה ףוחב גניפמק םחתמל תויתוריית תויתשת
 ,₪ 1,001,805 ךסב תפסותה ,₪ 2,260,000 ס"ע דמע םדוקה םוכסה
        .םינפה דרשמ :תפסותל ןומימה ,₪ 3,261,805 ס"ע דמוע שדחה םוכסה

 חותיפ תודובע ל ר"בתה םש יוניש - 1782 'סמ ר"בתל 1 'סמ יונש רושיא .20
 תויאטלוו וטופ תוכרעמ תמקה תללוכה תיטגרנא תולעייתה 'ד הנוכש
 ךסב תפסותה ₪ 7,453,761 ס"ע דמע םדוקה םוכסה ,פ"צש חותיפו

 :תפסותל ןומימה ,₪ 10,181,888 ס"ע דמוע שדחה םוכסה ,₪ 2,728,127
 ,םירחא תודסומו םיקנבמ תוולמ ₪ 2,382,227 ,םינפה דרשמ ₪ 345,900

 .תושרה לש תוימצע תוסעכה דגנכ הנש 15 -ל תורשואמ םיקנבמ תוולמ
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 :)םוז( קוחרמ הבישיב ףתתשהל ורחב םיאבה הצעומה ירבח
 .לט ימולש ,בומרבא ברעי ,וסיס ןולא ד"וע ,בולימא םדא
 
 



 
 

 .ביצקתה הוותמ אשונב ןורש ירוא רמ ,הייריעה רבזג י"ע  הריקס .1
 

 ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ ,הצעומה תבישי תא חתופ :רוצ ןבא רמ
 ןורש ירוא ח"ורל רובידה תושר תא ריבעמו םיחכונה

  
 תנשל ,ביצקתה הוותמ אשונב םכתא ןכדעל שקב ינא :ןורש ח"ור

 ףוסב הצעומה רושיאל אבוי רומאכ ביצקתה 2021 םיפסכה
 .ןיינמה ןמ אלש הבישיב ,2020 רבמצד שדוח
 

 תיפוס ןכומ אל דוע םנמא אוה ,הנבנ רבכ ביצקתה הוותמ
 ,תוילכלכה תולועפב ,רכשה תואצוהב דומעל בייח אוה לבא
 .דועו הנונראה ,החוורה דוסבסב ,ךוניחה תוכרעמ דוסבסב
 עיגהל הז רקיעהו וילא םיננווכמ ונאש החנמ וק ונל שי
 .2021 תנשב ףטושה ביצקתה ןוזיאל

  
 2021 ביצקת תא רשאנ ונא ,ןורש רמ םכינפב ןייצש יפכ :ריעה שאר

 אוה הצעומה רושיא רחאלש ןבומכ  ,2020 רבמצד שדוחב
 םיאדוומ םה םתקידבמ קלחכ ,םינפה דרשמ רושיאל אבוי

 ונא םינפה דרשמ תרוקיבל ףסונב ,ביצקתב תוגירח ןיאש
 .הוולמה בשחה י"ע םג םירקובמ
 הארבהה תינכות לש םידעיה לכב ונדמע יכ ןייצל שי
 בלשבו ונל םיעיגמש םיקנעמהו תואוולהה לכ תא ונלביקו
 םיאצמנו הארבהה תינכות שומימ תא םימייסמ ונא הז
 םג ,םדקתהל םירומא קר ונא ןאכמ ,הארמה תינכותב
 .הנשה םייתסהל רומא הוולמה בשחה לש ודיקפת
 תאז םישועו ביצקתה תלדגהל תוניחבה לכמ םילעופ ונא
 לכמ גשגשל ךישמת ריעהש דבלבו רקובמו ןוכנ ןפואב
 לכב ןיחבהל לוכי םכמ תחאו דחא לכש יפכ תוניחבה
 םלוה הנעמ ךות ןבומכו ריעב םישענה םיברה םיטקיורפה
 .בשותל
 לכ םויה םינחמש ןכיה ירחסמה חטשה תא אמגודל וחק
 תושרהש רמוא הזו זרכמב וב וכזש חטש הז ,תויאשמה
 ילטיהו חותיפה ילטיה תלבקמ ןה הזה ךלהמה לכמ חיוורת
 המוד תויהל רומא הז תינכותב ,הנונראהמ ןהו החבשהה
 , "דע רשוא" תשר לש קנע הנבמ םש היהי ,גיב םחתמל
 ,ההובג המרב והשמ תויהל רומא הז ,םידרשמו תויונח
 הזש ןבומכו ןימזמו ראומ היהי הז ,הפי היחמצ םש הייהת
 ההובג הסנכה תושרל ביניש יזכרמ ןגוע לש גוס היהי
 לכו תחתופמ הייהת הביבסה לכ ,הנונראמ דחוימב
 םידקומל וכפהי הינב תלוספו הפשא תכלשה לש םידקומה
  .םינימזמו םיקורי

  
 ?ינוריעה קושה יבגל תוינכותה המ :בולימא רמ
 
 
 
 

 



 
 
 

 .ינוריע קוש ללכב היהי אלש עגרכ ילש הוותמה ,יתניחבמ :רוצ ןבא רמ
 רומאש ןבומכ ,םנוד העברא לש חטש ונצקה תינכותב
 גאדנ ונא  ,םיכוז התומע וא ןלבק היהיש עגרבו זרכמ תאצל
 ,קוש םיקהל הצורש ימש רורב יאנת היהיש ךכל איבהל
 היהי אל ,ןימזמו יקנ ,הרוקמ היהי קושהש גואדל ביוחי
 לש תונוטו  ער חיר ,הפצרה לע לכה לש ןונגסב קוש רתוי

 .הפשא
 .דבלב עובשב םימעפ חותפש קוש תויהל רומא הז

  
 

 .תועקשה תדעוו תודוא הצעומל ןוכדע .2
 

 תושר תא ריבעמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :רוצ ןבא רמ
 .ןורש ירוא ח"ורל רובידה

  
 הבש תועקשהה תדעוו יכ םכתעידיל איבהל שקבמ ינא :ןורש רמ

 תורוקמב לפטל הניה תירקיעה הרטמה רשאכ ,תוליעפל
 םיקנעמ הלביק היריעה ,ליכשמ ןפואב תושרה לש הסנכהה
  ןמוזמב וראשיי ולאה םיפסכהש הביס םוש ןיאו תואוולהו
 . תואושת וביניש ידכ םתוא עיקשהל ךרוצ שי הלא ןובשחב

  
 ,םירחא תורוקממ ןכו להנמהמ ולבקתהש לשמל םיפסכ שי :רוצ ןבא רמ

 תויחנה י"פעו ןורקיעכ ,תורישי םלושמ אל ירה ףסכה
 ביצקתהמ 5% דע עיקשהל לוכי דיגאת לכ ,םינפה דרשמ
 ,תוידילוס תועקשהב אלא תויביטלוקפסב אל ןבומכו ולש
 תדעוו ,הדובעה תא עדויש ןמוימ ח"ור ןאכ ונל שי

 תושרהש ידכ לכה השעתו אשונב ןודתו סנכתת תועקשהה
 אצוי לעופכש ןייצל רתוימ ,ועקשויש 5% םתואמ חיוורת
 ןהו בשותה ןה ,תושרה תפוק ןה  ,חוורב ואצי םלוכ ,ךכמ
 .ריעה ינפ

  
 בכרה אשונב םג  םינפה דרשמ רזוחל םאתהב םילעופ ונא :ןורש ח"ור

 .ללכב תועקשהה ךילהת לכב םגו הדעווה ירבח
  

 תדעו ירבחכ םיאבה םירבחה תא תונמל עיצמ ינא :ריעה שאר
 :תועקשה
 הדעווה ר"וי -    ןורש ירוא רמ
 הדעווה רבח -    רקנש ביני רמ
   הדעווה תרבח -  ןיעלג תפקר 'בג

 הדעווה רבח -         גלפ ינד רמ
 ףיקשמ - שרוק לקד ד"וע
 ףיקשמ – רקבמ
 
 
 
 



 
 
 

 .תועקשהה תדעוו ירבח תומש תא העבצהל הלעמ ינא 
  

 8  -  דעב :העבצה
 -   דגנ
 -  ענמנ

  
 םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 

 י"ע להנתמה ןמדור ס"יב לש קנבה ןובשחב המיתח השרומ יוניש רושיא .3
 תומשש  ךכ ,לי'גרבא דרו 'בג לש התשירפ תובקעב ,םילעופה קנבב םירוהה
 ןח ךליל 'בגו ס"היב תלהנמ - רקייש הרש 'בג :ויהי המיתחה השרומ
   .                                                                                                תלהנמה תינגס

 
 רחאמ יכ ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :רוצ ןבא רמ

 שי ,םירוהה תועצמאב להנתהל רומא ס"היב לש ןובשחהו
 .םירוה תוגיצנב ךרוצ

  
 .האבה הבישיב רזוח ןוידל אבויו םויה רדסמ דרוי אשונה 
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 

 םוכס ,ימצע יוניב - ןיבר ש"ע ןוכית ס"יב - 1706 'סמ ר"בתל 8 'סמ יוניש .4
 תודסומ :ןומימה ,₪ 276,264 ךסב תפסות ,₪ 3,130,594 ס"ע דמע םדוק
 ךוניחה דרשמ ןומיממ ₪ 276,264 ךסב התחפהו )סיפה לעפמ( תומורתו

  .                                                ₪ 3,130,594 ס"ע דמוע שדחה םוכסה כ"הס
 

 דרשמ יכ ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :רוצ ןבא רמ
 . דומיל תותיכ םיפיסומ ונאש הזב ריכה ךוניחה

  
 ל"נה ר"בתה תא רשאל עיצמ ינא 
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
 
 
 
 
 
 
 



 תימואלה בושקתה תינכותל רפס יתב תופרטצה - 2065 'סמ ר"בת רושיא .5
 .                  ךוניחה דרשמ תופתתשה :ןומימה ,ח"ש 720,000 ס"ע  השדחה

 
 ינש יכ ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :רוצ ןבא רמ

 םיטלבת ,םינרקמ תשיכר םיללוכ 5,6  :ל"נה םירבתה
 .ךוניחה דרשמ לש אלמ ןומימב ןבומכ הזו תויתשתו

  
 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 תינכותב רפס יתבב בושקתה דויצ גורדש -  2066 'סמ ר"בת רושיא .6

 .                ךוניחה דרשמ תופתתשה :ןומימה ,ח"ש 400,000  ס"ע בושקתה
 

 .ורשאל עיצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :רוצ ןבא רמ
  
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 ס"ע 2019 תוחיטב ינקתהו םישיבכ ןומיס -  2067  'סמ ר"בת רושיא .7

 ₪ 9,366  ,הרובחתה דרשמ תופתתשה ₪ 84,299 :ןומימה ,ח"ש 93,665
 .                                                                                       חותיפ ןרקמ תוסנכה

 
 .ורשאל עיצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :רוצ ןבא רמ
  
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  
  

 
 

  ס"ע ןולא לאגי בוחרב םיינפוא ליבש ןונכת - 2068  'סמ ר"בת רושיא .8
 ₪ 40,000 ,הרובחתה דרשמ תופתתשה ח"ש 360,000 ןומימה ,₪ 400,000

 .                                                                                       חותיפ ןרקמ תוסנכה
 

 .ורשאל עיצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :רוצ ןבא רמ
  
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
 
 
 

 



 ס"ע רובת-דעלג בוחרב םיינפוא ליבש ןונכת - 2070 'סמ ר"בת רושיא .9
 ₪ 40,000  ,הרובחתה דרשמ תופתתשה ₪ 360,000 :ןומימה ,₪ 400,000

 .                                                                                       חותיפ ןרקמ תוסנכה
 

 .ורשאל עיצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :רוצ ןבא רמ
  
  
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 400,000 ס"ע ןולאצ בוחרב םיינפוא ליבש ןונכת - 2071 'סמ ר"בת רושיא .10

 תוסנכה ₪ 40,000  ,הרובחתה דרשמ תופתתשה ₪ 360,000 :ןומימה ,₪
 .                                                                                                     חותיפ ןרקמ

 
 .ורשאל עיצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :רוצ ןבא רמ
  
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  
  

 
 ס"ע דלוס הטיירנה בוחרב םיינפוא ליבש ןונכת - 2072 'סמ ר"בת רושיא .11

 ₪ 40,000  ,הרובחתה דרשמ תופתתשה ₪ 360,000 :ןומימה ,₪ 400,000
 .                                                                                       חותיפ ןרקמ תוסנכה

 
 .ורשאל עיצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :רוצ ןבא רמ
  
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 התיכ תשגנה - ןיבר ש"ע שדח ףיקמ ס"יב - 2073 'סמ ר"בת רושיא .12

       .             ךוניחה דרשמ תופתתשה :ןומימה ,₪ 90,000 ס"ע העימש ייוקילל
 

 .ורשאל עיצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :רוצ ןבא רמ
  
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
  
 

 



 ייוקילל התיכ תשגנה - ןמדור ש"ע ףיקמ ןוכית - 2074 'סמ ר"בת רושיא .13
        .                           ךוניחה דרשמ תופתתשה :ןומימה ,₪ 30,000 ס"ע העימש

 
 .ורשאל עיצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :רוצ ןבא רמ
  
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 :ןומימה ,₪ 6,757,312 ס"ע דבכ בכר ןוינח - 2046 'סמ ר"בת רושיא .14

 םיקנבמ תוולמ ₪ 3,228,898  ,םינפה דרשמ תופתתשה ₪ 3,528,414
 תוסנכה דגנכ הנש 15 -ל תורשואמ םיקנבמ תוולמ ,םירחא תודסומו
    .                                                                                         תושרה לש תוימצע

 
 ןוינחה יכ ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :רוצ ןבא רמ

 רוזגנ ונא הזמ ,תושרה תפוקל בוט ביצקת סינכהל רומא
 תואוולהה רובע םיקנבל רזחויש קלחה תא השעמל
 ונל רזוע הז ,הנידמהמ קנעמ םג ונלביק ףסונב ,ונלביקש
 היהי הז ,הרימש תניחבמ ונלש ךרוצה לע הנועו חתפל
 תובינג רתוי ויהי אלש םיווקמו החטבא תומלצמב תשורמ
 יבשות ונחי אל ףסונב ,םיבכרה ךותמ אלו םיבכרה לש אל
  .ריעה יבשות קר הז ןוינחב ונחי ,םויה גוהנכ ץוח

  
 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
     ס"ע ילטיגיד טולישו YAMNET היצטיגיד - 2047 'סמ ר"בת רושיא .15

 ₪ 1,724,100  ,םינפה דרשמ תופתתשה ₪ 738,900 :ןומימה ,₪ 2,463,000
 דגנכ הנש 15 -ל תורשואמ םיקנבמ תוולמ ,םירחא תודסומו םיקנבמ תוולמ
 .                                                                            תושרה לש תוימצע תוסנכה

 
 אשונ לכ יכ ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :רוצ ןבא רמ

 טוליש ,םייטפוא םיביס ,תומלצמ וכותב ללוכ היצטיגידה
 .םזילדנוו תובינג ענמי הז ,םוסרפו

  
 .ל"נה ר"בתה תא רשאל עיצמ ינא 
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 
 
 

 



 ,₪ 2,728,127 ס"ע תויאטלוו וטופ תוכרעמ תמקה - 2048 'סמ ר"בת רושיא .16
 םיקנבמ תוולמ ₪ 2,382,227  ,םינפה דרשמ תופתתשה ₪ 345,900 :ןומימה
 תוסנכה דגנכ הנש 15 -ל תורשואמ םיקנבמ תוולמ ,םירחא תודסומו
 .                                                                                         תושרה לש תוימצע

 
 לכש ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :רוצ ןבא רמ

 םימלוה הנעמו ןורתפ ונל םינתונ םצעב ולאה תוכרעמה
 תא םג ףיסוהל יתצלמה וליפא ינא ,היגרנאב ןוכסחל
 םינקתמ ביצהלו הרוקמל ותוא ךופהל ,ןיברב שרגמה
 .וילעמ םייראלוס

  
 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 

 ס"ע םינוינחו ןולובז ףוח תלייט תרדסהו חותיפ - 2050 'סמ ר"בת רושיא .17
 2,364,775  ,םינפה דרשמ תופתתשה ₪ 5,784,981 :ןומימה ,₪ 8,149,756

 הנש 15 - ל תורשואמ םיקנבמ תוולמ ,םירחא תודסומו םיקנבמ תוולמ ₪
     .                                                                   תושרה לש תוימצע תוסנכה דגנכ

 
 .ורשאל עיצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :רוצ ןבא רמ
  
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  
  

 
 ,שדחה הייריעה ןיינב ןונכתו לוהינ - 1740 'סמ ר"בתל 4 'סמ יוניש רושיא .18

 םוכסה ,₪ 2,700,000 ךסב תפסותה ,₪ 50,800,000 ס"ע דמע םדוק םוכס
 דרשמ תופתתשה :תפסותל ןומימה ,₪ 53,500,000 ס"ע דמוע שדחה
 .                                                                                                              םינפה

 
 אבוה יכ ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :רוצ ןבא רמ

 הייהת הנבמב הנושארה המוקה יכ םינפה דרשמ תעידיל
 ןימאמ ינא ,הרכשהל םידרשמ הב ויהי ,רחסמ תמוק
 ימדמ תוסכל לכונש ידכ תאזו ההובג תוריכש הייהתש
  'וכו תואוולהה תא תוריכשה
 והשימ לש אלו תמיוסמ תשר לש הפק תיב םש היהי ףסונב
 .יטרפ
 .ןימזמ דואמ היהי םוקמהו הפי הסינכ תבחר הייהת
 תלבקל לועפל הז ,הארמהה תינכותב בושחו בוטש המ הז
 .תושרה תפוקל תוסנכה רצייל תעדלו  תויוריכשהמ םיפסכ
 
 
 

  



 .ל"נה ר"בתה תא רשאל עיצמ ינא 
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 חותיפו ןונכת ל ר"בתה םש יוניש - 1780 'סמ ר"בתל 2 'סמ יוניש רושיא .19

 ,ר"בתה םוכס יונישו ,םיה ףוחב גניפמק םחתמל תויתוריית תויתשת
 םוכסה ,₪ 1,001,805 ךסב תפסותה ,₪ 2,260,000 ס"ע דמע םדוקה םוכסה
   .                  םינפה דרשמ :תפסותל ןומימה ,₪ 3,261,805 ס"ע דמוע שדחה

 
 יכ םתעידיל איבמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :רוצ ןבא רמ

 זפ תונמדזה הארמהה תינכותב האור םינפה דרשמ
 ריעהל רומא הזה טקיורפה לכ ,תושרל תוסנכהה תלדגהל
 תושרהו ץוחבמ םירקבמ ךושמי הז ,םיה ףוח תא םיצעהלו
 רבד לש ופוסב םישוע ונאש המ לכ ,ללכב ,הזמ חיוורת קר
 . ריעה תבוטל םינגוע םינוב ונאש הז
 תא ונגצה ונמזב ,ימיה ס"היבל דומצב אצמנ רומאכ חטשה
 .רוזאהמ תובהלתה עיבהש תורייתה רש ינפב םחתמה
 יפוסב שפונל ןורתפ ונתיש הניל תומוקמ לולכת תינכותה
 תלעפה רובע ונל םלשי ליעפמהו עצמאב ןונזמ היהי ,עובש
  .הנונראמ הפי הסנכה םג ףסונבו םוקמה

  
 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

      
 תודובע ל ר"בתה םש יוניש - 1782 'סמ ר"בתל 1 'סמ יונש רושיא .20
 וטופ תוכרעמ תמקה תללוכה תיטגרנא תולעייתה 'ד הנוכש חותיפ
 תפסותה ₪ 7,453,761 ס"ע דמע םדוקה םוכסה ,פ"צש חותיפו תויאטלוו
 ןומימה ,₪ 10,181,888 ס"ע דמוע שדחה םוכסה ,₪ 2,728,127 ךסב
 תודסומו םיקנבמ תוולמ ₪ 2,382,227 ,םינפה דרשמ ₪ 345,900 :תפסותל
 לש תוימצע תוסעכה דגנכ הנש 15 -ל תורשואמ םיקנבמ תוולמ ,םירחא
 .                                                                                                            תושרה

 
 ירבח לכל עיצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :רוצ ןבא רמ

 חותיפה לכ תא בורקמ תוארלו רקבלו תשגל טושפ הצעומה
 םג בורקב ,'ד הנוכש עצמאב קראפה תא ,הנוכשב הפיה
 ,שיכל בוחר תא אמגודל וחק ,םש הרואתה תא  םימייסמ
 לכ ,םייקה בצמהמ ןיטולחל הנוש והשמ תויהל רומא הז
 תנוכשל רבחתי בוחרה ףסונבו רכה יתלבל דע ,הנוש ךכ
 .םמהמ טושפ היהיו םי םינויבס
 ירחסמ זכרמו םירוגמל םינבמ םש ומוקי תינכותה יפ לע
  ונא ןאכ םגו ,דועו תושדח תוכרדמ ,המוח םש הייהת ,ןטק
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 'וכו חותיפ ילטיה לבקנ
 םג ,ונלש רפסה יתב לש הכורבה תרוסמל ךשמהב םגו
 .םי ילג הרקיש ס"יב םוקי םי ילג תנוכשב
 
 הז םויה ,ריעב םילטיה ויה אלו טעמכ רבעבש דוס אל הז

  ,ותיא םייקתהל שממ רשפאש לודג ףסכב רבודמ
 ונל שי חותיפב לבא , ינוערג היה דימת ףטושה ביצקתה
  .ותועצמאב ריעה תא םיחתפמ ונאו ףסכ

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

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 .הבישיה תא לעונו םלוכל הדומ :ריעה שאר
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