
 

 

 2020/11  'סמ הצעומ  לוקוטורפ
  תבטב 'ו ,ינש םויב המייקתה רשא ,11/2020  'סמ ,ןיינמה ןמ ריעה תצעומ תבישימ
    תובישיה רדחב ,18:00 העשב  ,21/12/2020 - א"פשת

 ריעה שאר - רוצ ןבא דוד רמ :םיחכונ

 ריעה שאר מ"מ -  רב לאריש ד"וע  

 ריעה תצעומ רבח - וסיס ןולא ד"וע  

 ריעה תצעומ רבח - השמ ןמשיפ רמ  

 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 - ןבואר הששמ רמ  

 ריעה תצעומ רבח - שודק ימולש רמ  

 ריעה תצעומ רבח -  לט ימולש רמ  

 ריעה תצעומ רבח -  ןהכ ילא רמ  :םוזב ופתתשה

 ריעה שאר ןגס - בולימא םדא רמ  

 ריעה תצעומ תרבח - הדדוח תנסא 'בג

 ל"כנמ תכשל תלהנמ - ןוטיב הנינפ 'בג

 ריעה שאר ןגס -  סלפ ונ'ג רמ  :ורדענ

 הייריעה ל"כנמ -  רקנש ביני רמ :ופתתשה

 הייריעה רבזג - ןורש ירוא ח"ור  

 הוולמ בשח -  רלדא ינד רמ  

 ריעה סדנהמ -  בונרב לבוי רמ  

 םיסכנ/תיטפשמ הקלחמ - תבש בקעי ד"וע  

 



 
 :םויה רדס

 
 

 ןומיז אשונב שודק ימולש רמ ,ריעה תצעומ רבח לש םויה רדסל העצה .1
 ,הנורוקה תפוקתב םירש ירוקיבו םיימשר םיעוריאל ריעה תצעומ ירבח
 .ב"צמ

 .ב"צמ ,2020 3 ןועבר ,2020 תנשל ינועברה ח"ודה תגצה .2
 תובקעב ,לשא ןג לש קנבה ןובשחב המיתח השרומ תומש יוניש רושיא .3

 המיתחה השרומ תומשש ךכ ,הכ דע ויהש תודבועה תקסעה םויס
 .ןגב תעייס - הרובד ירזנ 'בגו ןגה תלהנמ - ימענ יול 'בג :ויהי םיינכדעה

 תובקעב ,ןצינ ןג לש קנבה ןובשחב המיתח השרומ תומש יוניש רושיא .4
 המיתחה השרומ תומשש ךכ ,הכ דע ויהש תודבועה תקסעה םויס
 .ןגב תעייס - תירש יול 'בגו ןגה תלהנמ - הזילע םדנ 'בג :ויהי םיינכדעה

 יתרושקת ןג( רובת ןג לש תיפסכה תולהנתהל קנב ןובשח תחיתפ רושיא .5
 - רב הילמע הרש תא :ןובשחב המיתח השרומ תומש רושיאו )שדח
 .ןגב םא תעייס - הנא גרבנירג 'בג תאו ןגה תלהנמ

 הרוה( ,תינוש ןג לש קנבה ןובשחב המיתח השרומ תומש יוניש רושיא .6
 'בג :ויהי םיינכדעה המיתחה השרומ תומשש ךכ )סנכנ הרוהו אצוי
 .ןגב תעייס - תיגח וני'ג 'בגו ןגה תלהנמ - הילד וקסלודר

 י"ע להנתמה ןמדור ס"יב לש קנבה ןובשחב המיתח השרומ יוניש רושיא .7
 'בג :ויהי םיינכדעה המיתחה השרומ תומשש ךכ ,םילעופה קנבב םירוהה
 הנרוא 'בגו תלהנמה תינגס - ךליל ןח 'בגה ,ס"היב תלהנמ - הרש רקייש
 .םירוהה תגיצנ - ןהכ

 הרוה( ,טיבש ןג לש קנבה ןובשחב המיתח השרומ תומש יוניש רושיא .8
 לטיל 'בג :ויהי םיינכדעה המיתחה השרומ תומשש ךכ )סנכנ הרוהו אצוי
 .םירוה תגיצנ - ץנימ תיפי 'בגו ןגה תלהנמ - יאבג

 ,םי לילצ ס"יב לש קנבה ןובשחב המיתח השרומ תומש יוניש רושיא .9
 הניר 'בג :ויהי םיינכדעה המיתחה השרומ תומשש ךכ )הבזע תלהנמה(

 .ס"היבב הריכזמ -  ביישימ יל 'בגו  תלהנמה תינגס -  הכלמ יספלא
 הרוה( ,גומלא ןג לש קנבה ןובשחב המיתח השרומ תומש יוניש רושיא .10

 'בג :ויהי םיינכדעה המיתחה השרומ תומשש ךכ )סנכנ הרוהו אצוי
 .םירוה דעו תגיצנ - רקסוא הליהת 'בגו ןגה תלהנמ - האל יליוושקילא

 תישארב ס"היב לש קנבה ןובשחב המיתחה השרומ תומש יוניש רושיא  .11
 השרומ תומש ,ומח הנדע 'בגה ,תמדוקה תלהנמה לש התשירפ בקע
 ירדא הבכוכ 'בגו ס"היב להנמ - ןויחוא רנבא רמ :םה םיינכדעה המיתחה
  .ס"היב תריכזמ

 הצרמכ ןורש ירוא רמ ,הייריעה רבזג לש תפסונה ותדובע רורשיא .12
 .םותחה וריהצתל םאתהב

 
 



 
 

 )1(12 ףיעסל םאתהב ,סמ הבוגכ ינאפ יקציטאימס 'בג לש היונימ רושיא .13
 .31/12/2021 דע ףקותב ,)היבג( םיסימה תדוקפל

 תונולת לע יארחאו םינפ רקבמ תרשמל שודק זועיל רמ לש ויונימ רושיא .14
 .ל"כנמ רכשמ 90% ורכש הבוג ,1/3/21 םוימ לחה רוביצה

 תרשמב ריעה שארל תישיא תרזועכ ןוטיב הנינפ 'בג לש היונימ רושיא .15
 .ל"כנמ רכשמ 35% הרכש הבוג ,ןומא

 .10/11/20 םוימ תובוח תקיחמל הדעווה לוקוטורפ רושיא .16
 ל"כנמ תכשלב וב ןייעל םיניינועמה תושרל דמעויו הנמזהל ףרוצ אל הדעווה לוקוטורפ ,טרפה תענצ תאפמ
 .הייריעה

 ס"ע םירוא ס"היבב הדימל יבחרמ בוציע - 2075 'סמ ר"בת רושיא .17
 .ךוניחה דרשמ תופתתשה :ןומימה ,₪ 160,000

 ס"ע םיגומלא ס"היבב הדימל יבחרמ בוציע - 2076 'סמ ר"בת רושיא .18
 .ךוניחה דרשמ תופתתשה :ןומימה ,ח"ש 80,000

 30,000 ס"ע ,בכוכ ןג - העימש ייוקילל ןג תשגנה - 2077 'סמ ר"בת רושיא .19
 .ךוניחה דרשמ תופתתשה  :ןומימה ,₪

 ,ריפס סחנפ 'חרב ןוירוטברסנוק תמקה - 1626 'סמ ר"בתל ןוכדע רורשיא .20
 תיחפהל םישקבתמ ונא ,םינפה דרשמ רושיאבו ,ויפל ,₪ 50,000,000 ס"ע
 ןרקהמ ₪ 670,175 ךסב םוכסה תא ,16/9/2020 םויב רשואש ר"בתהמ
 ילטיה ןרק תא לידגהלו ₪ 7,800,000 -ל ₪ 8,470,175 -מ ,ן"לדנ תריכממ
 .₪ 2,670,175 -ל ₪ 2,000,000 - מ חותיפה

 ,םירזיבאו םיעונטק 2 תשיכר - 2049 'סמ ר"בתל  1 'סמ יוניש רושיא .21
 שדחה םוכסה ,₪ 26,000 ךסב תפסותה ,₪ 44,000 ס"ע דמע םדוק םוכס
 םיפדוע ןרק( תושרה תונרקמ :תפסותל ןומימה ,₪ 70,000 ס"ע דמוע
 .)םיר"בתב םייפוס

  :ןומימה ,₪ 400,000 ס"ע םיה ףוחל לוח תפנמ - 2078 'סמ ר"בת רושיא .22
 .החבשה ילטיה ןרקמ

 םיטקיורפל ןומימ תמלשה - 1862 'סמ ר"בתל 3 'סמ יוניש רושיא .23
 ,₪ 985,090 ס"ע דמע םדוק םוכס ,םיישארה םיריצב םייתרובחת
 ,₪ 1,020,049 ס"ע דמוע שדחה םוכסה כ"הס ,₪ 34,959 ךסב תפסותה
 .הרובחתה דרשמ תופתתשה :תפסותל ןומימה

 :ןומימה ,₪ 6,828,414 ס"ע דבכ בכר ןוינח - 2046 'סמ ר"בת רושיא .24
 םיקנבמ תוולמ ₪ 3,300,000 ,םינפה דרשמ תופתתשה ₪ 3,528,414

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

 200,000 ס"ע םיה ףוחב םינבמ ץופישו תולוגרפ - 2079 'סמ ר"בת רושיא .25
 .החבשה ילטיה ןרקמ  :ןומימה ,₪

 
 
 
 



 
 םישישקה תייסולכואל עויס - 2025 'סמ ר"בתל 1 'סמ יוניש רושיא .26

 7,000 ךסב תפסותה ,₪ 187,800 ס"ע דמע םדוק םוכס ,ןוכיס תוצובקו
 תופתתשה :תפסותל ןומימה ,₪ 194,800 ס"ע דמוע שדחה םוכסה ,₪
  .)סיפה לעפמ( תומורתו תודסומ

 45,000 ס"ע ןמדור ס"היבב תרושקת תויתשת - 2081 'סמ ר"בת רושיא .27
 .החבשה ילטיה ןרקמ  :ןומימה ,₪

 ,זוקינו העונת קילאיב 'חר תרדסה - 1749 'סמ ר"בתל 4 'סמ יוניש רושיא .28
 כ"הס ,₪ 2,000,000 ךסב תפסותה ,₪ 2,400,000 ס"ע דמע םדוק םוכס
 ₪ 1,000,000 :תפסותל ןומימה ,₪ 4,400,000 ס"ע דמוע שדחה םוכסה
 ₪ 1,000,000 ,)לארשי יעקרקמ תושר( תומורתו תודסומ תופתתשה
 .חותיפ ןרק תושרה תונרקמ

 ינופצ פ"צש ברעמו חרזמ רוביח - 1797 'סמ ר"בתל 1 'סמ יוניש רושיא .29
 ךסב תפסותה ,₪ 1,000,000 ס"ע דמע םדוק םוכס ,םיגומלא ףוח תלייטו

 :תפסותל ןומימה ,₪ 3,000,000 ס"ע דמוע שדחה םוכסה ,₪ 2,000,000
 .לארשי יעקרקמ תושר

 םוכס ,קורי סיפ - םי תודגא קראפ - 1822 'סמ ר"בתל 2 'סמ יוניש רושיא .30
 שדחה םוכסה ,₪ 150,000 ךסב תפסותה ,₪ 250,000 ס"ע דמע םדוק
 יעקרקמ תושרמ ידועיי ןרק :תפסותל ןומימה ,₪ 400,000 ס"ע דמוע
  .לארשי

 םדוק םוכס ,םי ילג תנוכש חותיפ - 1845 'סמ ר"בתל 5 'סמ יוניש רושיא .31
 :תפסותל ןומימה ,₪ 1,076,583 ךסב תפסותה ,₪ 21,565,869 ס"ע דמע

 "םי ילג" תוריכמ םחתמ רובע "תלכתה ילדגמ" םזיהמ לובקת ₪ 76,583
 .לארשי יעקרקמ תושרמ ידועיי ןרקמ  ₪ 1,000,000

 ףוח תלייטו תויצקרטא ,ןולובז ףוח חותיפ ןונכת - 2080 'סמ ר"בת רושיא .32
 .לארשי יעקרקמ תושרמ ידועיי ןרקמ  :ןומימה ,₪ 800,000 ס"ע םיה

 ח"מלפ/ןובל סחנפ בוחרב תירוביצ רכיכ חותיפ - 2082 'סמ ר"בת רושיא .33
 .לארשי יעקרקמ תושרמ ידועיי ןרקמ  :ןומימה ,₪ 350,000 ס"ע

 ס"ע ל"אפרל תינופצ הדרפה ריק תמקה - 2083 'סמ ר"בת רושיא .34
 .לארשי יעקרקמ תושר :ןומימה ,₪ 4,700,000

 ,₪ 991,000 ס"ע תויתשתו םיסכנ ירקס יופימ - 2085 'סמ ר"בת רושיא .35
 .םינפה דרשמ תופתתשה :ןומימה

 12 -ו םוירוטידוא תמקהו ןונכת - 1821 'סמ ר"בתל 4 'סמ יוניש רושיא .36
 ךסב תפסותה ,₪ 1,890,000 ס"ע דמע םדוק םוכס ,ןיבר ס"היבב תותיכ

 :ןומימה ,₪ 37,000,000 ס"ע דמוע שדחה םוכסה ,₪ 35,110,000
 ₪ 12,379,138 ,)עדמ המידק( תומורתו תודסומ תופתתשה ₪ 6,555,000

 ילטיה ןרק( תושרה תונרקמ ₪ 6,375,862 ,ךוניחה דרשמ תופתתשה
 9,400,000 ,לארשי יעקרקמ תושר ידועיי ןרקמ ₪ 400,000 ,)החבשה
 .ןלדנ תריכממ ןרק ,ח"ש

 
 



 
 ,₪ 50,000 ס"ע םיה ףוחב תוחיטבו הלצה דויצ - 2086 'סמ ר"בת רושיא .37

 .םינפה דרשמ תופתתשה :ןומימה
 :ןומימה ,₪ 40,000 ס"ע הצחרה יפוחב טוליש - 2087 'סמ ר"בת רושיא .38

 .םינפה דרשמ תופתתשה
 ,₪ 34,151 ס"ע ןולובז ףוחב הלצה לדגמ ץופיש - 2088 'סמ ר"בת רושיא .39

 .םינפה דרשמ תופתתשה :ןומימה
 ,₪ 50,000 ס"ע הצחר יפוחל הנושאר הרזע - 2089 'סמ ר"בת רושיא .40

 .םינפה דרשמ תופתתשה :ןומימה
 
 

*********** 
 

 
 ןומיז אשונב שודק ימולש רמ ,ריעה תצעומ רבח לש םויה רדסל העצה .1

 ,הנורוקה תפוקתב םירש ירוקיבו םיימשר םיעוריאל ריעה תצעומ ירבח
 .                                                                                                           ב"צמ

 
 רושיא תא שקבמו ןיינמה ןמ ריעה תצעומ תבישי תא חתופ :ריעה שאר

 רשא )םיר"בת 4( םיפסונ םיפיעס העברא ףיסוהל םיחכונה
 םכילא החלשנ רשא הנמזהב םויה רדס לע ועיפוה אל
 םויה רדסב םינורחאה םיפיעסה תעבראכ התע םיעיפומו

  :םכינפל חנומה
 .)םיפיעסה תא אירקמ ריעה שאר(

  
 רדסל םיפיעסה תעברא תפסוה תא םירשאמ ,דחא - הפ :הטלחה

 .םויה
  
  

 המכסהב הנופו םיחכונה ינפב  ןושארה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 םלוכש חוטב ינאו קדוצ התא ,ףיסומו שודק ימולש רמל
 ונמזוי הצעומה ירבח לכ םויהמ לחה ,ךתעצה דעב
 םימעפל ,םימ"חא וא/ו תסנכ ירבח םע תובישיו םישגפמל
 םדקומ לשמל תויתרגש אל תועשב תושענ םתיא תושיגפה
 הדובעה תומוקמב םכל עירפהל ןיינע םוש יל ןיאו רקובב
 האלהו םויהמ ךא 'וכו יטילופ ןיינע הז םימעפל ,םכלש
 ןמ אצוי ילב ונמזוי םלוכו הרורבו הבותכ היחנה וז היהת
 .אל וא עיגהל םא טילחי דחא לכו ללכה

  
 תוריפה תא רוצקל םיכירצ רוביצה יגיצנ ונחנא םג יתעדל :שודק רמ

 .וללה םירוקיבהמ
  
  

 
 



 .ב"צמ ,2020 3 ןועבר ,2020 תנשל ינועברה ח"ודה תגצה .2
 

 תושר תא ריבעמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 .ןורש ירוא ח"ור ,הייריעה רבזגל רובידה

  
 רתויב יבויח  2020 תנשל 3 ןועבר ,ינועברה ח"ודה כ"הס :ןורש ח"ור

 .םכינפב ןאכ טרפאש יפכ
  
 ןזאמה םויל תונוכנה תורתי ףקשמ 30/9/2020 םויל ןזאמה - 

)30/9(: 
  םיסכנה דצב
 ,₪ יפלא 484  - ךסב םיקנבב םינמוזמ הייריעל ויה
 ₪ יפלא 9,694  - לש ךסב ובגנ םרטש תובצקותמ תוסנכה
 30/9/2020 םוי רחאל הייריעב ולבקתנש תוסנכה םהש
 ,)9/20( ח"ודה תפוקתל תוכייש םלוא
 ,₪ יפלא 936 – לש ךסב םיבייח
 69,082 ךסב חותיפ תודובעל ןרק יוסכל תודעוימ תועקשה
 )םיר"בתל ש"ועו תונודקיפ( ₪ יפלא
 ןוערגב הדירי( ₪ יפלא 51,520 ןזאמה םויל רבצנה ןוערגה
 יפלא 226 לש הדיריו 12/2019 תמועל ₪ יפלא 10,944 ךסב

 )6/2020 תמועל ₪
  .₪ יפלא 161,278 ביטקא כ"הס
 

 :תויובייחתהה דצב
 

 .30/9/2020 ל ןוכנ רתי תוכישמ הייריעל ויה אל
 ,₪ יפלא 11,316 לש ךסב רכש תודסומו הלשממ ידרשמ
 שדוחב המלושש רבמטפס תרוכשמ תא ובורב ףקשמה
 .רבוטקוא
 .₪ יפלא 40,227 לש ךסב םיאכזו םיקפסל תויובייחתה
                                                                                                     ,₪ יפלא 7,865 -  ךסב שארמ תוסנכה
 .₪ יפלא 161,278 ביסאפ כ"הס
 

 יפלא 78,133 לש ךסל םכתסה ןזאמה םויל תוולמה סמוע
 רזחה לשב 12/2019 תמועל ₪ יפלא 7,732 ךסב הדירי( ₪
 .)תואוולה
 .₪ יפלא 131,688 לש ךסל )םימו הנונרא ןיגב( םיבייחהו
 

 תואצוהו תוסנכה ח"וד -
 1,426 לש ךסל םכתסמש יביצקת ןועריג לע עיבצמ ח"ודה
 ונא ירק ,₪ יפלא 5,437 ךסב ינוערג ביצקת תמועל ₪ יפלא

 .ביצקתה לעמ 73%
 

 ליבקמה ןועברב 79% תמועל 88.2% לע דמוע היבגה רועיש
 .דקתשא
 

 
 



 תובקעב ,לשא ןג לש קנבה ןובשחב המיתח השרומ תומש יוניש רושיא .3
 המיתחה השרומ תומשש ךכ ,הכ דע ויהש תודבועה תקסעה םויס
 .ןגב תעייס - הרובד ירזנ 'בגו ןגה תלהנמ - ימענ יול 'בג :ויהי םיינכדעה

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

 .םיינכדעה המיתחה השרומ תומש
  
  

 .םירשאמ ,דחא הפ :הטלחה
  

 
 תובקעב ,ןצינ ןג לש קנבה ןובשחב המיתח השרומ תומש יוניש רושיא .4

 המיתחה השרומ תומשש ךכ ,הכ דע ויהש תודבועה תקסעה םויס
 .ןגב תעייס - תירש יול 'בגו ןגה תלהנמ - הזילע םדנ 'בג :ויהי םיינכדעה

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

 .םיינכדעה המיתחה השרומ תומש
  
  

 .םירשאמ ,דחא הפ :הטלחה
  

 
 יתרושקת ןג( רובת ןג לש תיפסכה תולהנתהל קנב ןובשח תחיתפ רושיא .5

 - רב הילמע הרש תא :ןובשחב המיתח השרומ תומש רושיאו )שדח
 .                                    ןגב םא תעייס - הנא גרבנירג 'בג תאו ןגה תלהנמ

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

 .םיינכדעה המיתחה השרומ תומש
  
  

 .םירשאמ ,דחא הפ :הטלחה
  

 
 הרוה( ,תינוש ןג לש קנבה ןובשחב המיתח השרומ תומש יוניש רושיא .6

 'בג :ויהי םיינכדעה המיתחה השרומ תומשש ךכ )סנכנ הרוהו אצוי
 .                         ןגב תעייס - תיגח וני'ג 'בגו ןגה תלהנמ - הילד וקסלודר

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

 .םיינכדעה המיתחה השרומ תומש
  
  

 .םירשאמ ,דחא הפ :הטלחה
 

 



 י"ע להנתמה ןמדור ס"יב לש קנבה ןובשחב המיתח השרומ יוניש רושיא .7
 :ויהי םיינכדעה המיתחה השרומ תומשש ךכ ,םילעופה קנבב םירוהה
 'בגו תלהנמה תינגס - ךליל ןח 'בגה ,ס"היב תלהנמ - הרש רקייש 'בג
 .                                                                      םירוהה תגיצנ - ןהכ הנרוא

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

 .םיינכדעה המיתחה השרומ תומש
  
  

 .םירשאמ ,דחא הפ :הטלחה
  

 
 הרוה( ,טיבש ןג לש קנבה ןובשחב המיתח השרומ תומש יוניש רושיא .8

 'בג :ויהי םיינכדעה המיתחה השרומ תומשש ךכ )סנכנ הרוהו אצוי
 .                         םירוה תגיצנ - ץנימ תיפי 'בגו ןגה תלהנמ - יאבג לטיל

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

 .םיינכדעה המיתחה השרומ תומש
  
  

 .םירשאמ ,דחא הפ :הטלחה
 

 ,םי לילצ ס"יב לש קנבה ןובשחב המיתח השרומ תומש יוניש רושיא .9
 הניר 'בג :ויהי םיינכדעה המיתחה השרומ תומשש ךכ )הבזע תלהנמה(

 .     ס"היבב הריכזמ -  ביישימ יל 'בגו  תלהנמה תינגס -  הכלמ יספלא
 

 תא רשאל עיצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 .םיינכדעה המיתחה השרומ תומש

  
  

 .םירשאמ ,דחא הפ :הטלחה
 

 הרוה( ,גומלא ןג לש קנבה ןובשחב המיתח השרומ תומש יוניש רושיא .10
 'בג :ויהי םיינכדעה המיתחה השרומ תומשש ךכ )סנכנ הרוהו אצוי

 .  םירוה דעו תגיצנ - רקסוא הליהת 'בגו ןגה תלהנמ - האל יליוושקילא
 

 תא רשאל עיצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 .םיינכדעה המיתחה השרומ תומש

  
  

 .םירשאמ ,דחא הפ :הטלחה
  

 
 



 תישארב ס"היב לש קנבה ןובשחב המיתחה השרומ תומש יוניש רושיא .11
 השרומ תומש ,ומח הנדע 'בגה ,תמדוקה תלהנמה לש התשירפ בקע
 הבכוכ 'בגו ס"היב להנמ - ןויחוא רנבא רמ :םה םיינכדעה המיתחה
  .                                                                                 ס"היב תריכזמ ירדא

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

 .םיינכדעה המיתחה השרומ תומש
  
  

 .םירשאמ ,דחא הפ :הטלחה
  

 
 הצרמכ ןורש ירוא רמ ,הייריעה רבזג לש תפסונה ותדובע רורשיא .12

 .                                                                          םותחה וריהצתל םאתהב
 

 רושיא יכ ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 תשקבל םלוא ,ריעה תצעומב רבכ רשוא תפסונה ותדובע
 .רבזגה י"ע ריהצת תשגהב םג ךרוצ היה םינפה דרשמ
 ןורש ח"ור לש  תינשמה  ותדובע יכ ןייצמ ריעה שאר
 ררשאל העינמ ןיאו תירקיעה ותדובעב תעגופ הניא הצרמכ
 .תפסונה ותדובע תא

  
 תורשפאמה םינפה דרשמ תויחנה תא תמאות השקבה :ביני

 .יתנש תועש 4 ףקיהב רכומ ימדקא דסומב רכשב הדובע
  

 .םירשאמ ,דחא הפ :הטלחה
  

 
 )1(12 ףיעסל םאתהב ,סמ הבוגכ ינאפ יקציטאימס 'בג לש היונימ רושיא .13

 .                                      31/12/2021 דע ףקותב ,)היבג( םיסימה תדוקפל
 

 השעמל יכ ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 ונתוא בייחמה דבלב ילארודצורפ ךילהב ןאכ רבודמ
 תא רשאל עיצמ ינא ,)היבג( םיסימה תדוקפל םאתהב
 .ל"נה יונימה

  
  

 .םירשאמ ,דחא הפ :הטלחה
  

 
 
 
 
 
 



 
 תונולת לע יארחאו םינפ רקבמ תרשמל שודק זועיל רמ לש ויונימ רושיא .14

 .                        ל"כנמ רכשמ 90% ורכש הבוג ,1/3/21 םוימ לחה רוביצה
 

 רחאל יכ ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 תובישי רפסמ םויקו םידמעומה ללכל תונויארה םויק
 דרשמ תגיצנ תופתתשהב םינוחבאה יאצממ אשונב ןוידל
 רמ ,דמעומב רוחבל הטלחה הלבקתה  ,הדעווב םינפה
 תונולת לע יארחאו םינפ רקבמ דיקפתל שודק זועיל
 .רוביצה
 1/3/2021 - ב תושרב ותדובע תא ליחתי אוה ,ומיע םוכיסב
 עבקנ רומאכ ורכש ,ל"כנמ רכשמ 90%  היהי ורכש הבוגו
 .ודיקפת יולימב החלצה ול לחאנ ,םינפה דרשמ י"ע

  
 רקבמכ שודק זועיל רמ לש ויונימ תא רשאל עיצמ ינא 

 .רוביצה תונולת לע יארחאו הייריעה
  
  

 .םירשאמ ,דחא הפ :הטלחה
  

 
 תרשמב ריעה שארל תישיא תרזועכ ןוטיב הנינפ 'בג לש היונימ רושיא .15

 .                                                        ל"כנמ רכשמ 35% הרכש הבוג ,ןומא
 

 רבודמ יכ ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 םכלוכ ,םידיקפת ןומה האלימ רשא דואמ הקיתוו תדבועב
 ריכזמ מ"מ לש דיקפת האלימש םיעדויו התוא םיריכמ
 הצעומה תובישי לע תיארחא  ,םינש רפסמ ךשמב הייריעה
 םגו ,'וכו הווהבו רבעב ל"כנמ תכשל תלהנמו היתודעוו

 אל הז רצואה דרשמ תרוקיבל םלוא הובג הזכ אל הרכש
 שקבמ ינא ,וננוצר תועיבשל תדבוע איהו רחאמ ,םיאתה
 .ןומא תרשמב ילש תישיא תרזועל התוא תונמל
 

 ,תיתוכיא תדבועב רבודמ ,םינש ןומה התוא הריכמ ינא :םחנמ 'בג
 .המודיקבו היונימב תכמות ינאו  ,הנמאנו הצורח
 

 הלועפ ףותישבו רתויב בוטה דצה לע הדיקפת תא האלממ :וסיס ד"וע
 ךמות ינא ,הצעומה ירבח םע תובר םינש ךשמב אלמ
 .היונימב

  
 ריעה שארל תישיא תרזועכ היונימ תא רשאל עיצמ ינא :ריעה שאר

 .ל"כנמ רכשמ 35% רכש הבוגבו ןומא תרשמב
  
  

 .םירשאמ ,דחא הפ :הטלחה
 
 



 
 .10/11/20 םוימ תובוח תקיחמל הדעווה לוקוטורפ רושיא .16

 .הייריעה ל"כנמ תכשלב וב ןייעל םיניינועמה תושרל דמעויו הנמזהל ףרוצ אל הדעווה לוקוטורפ ,טרפה תענצ תאפמ
 
 

 המייקתה יכ ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 הדעווה ירבח י"ע וקדבנ תושקבה ,10/11/20 םויב הבישי
 .םידובא תובוח תוקיחמל עגונב תוטלחה ולבקתהו
 ןמזומ ,טרופמה הדעווה לוקוטורפב ןייעל ןיינועמש ימ לכ
 .וב ןייעלו ןוטיב הנינפ 'בגל ל"כנמה תכשלל עיגהל
 .ל"נה הדעווה לוקוטורפ תא רשאל עיצמ ינא

  
 .םירשאמ ,דחא הפ :הטלחה
  

 
 

 ס"ע םירוא ס"היבב הדימל יבחרמ בוציע - 2075 'סמ ר"בת רושיא .17
 .                                          ךוניחה דרשמ תופתתשה :ןומימה ,₪ 160,000

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

 .םירשאמ ,דחא הפ :הטלחה
  

 
 

 ס"ע םיגומלא ס"היבב הדימל יבחרמ בוציע - 2076 'סמ ר"בת רושיא .18
 .                                      ךוניחה דרשמ תופתתשה :ןומימה ,ח"ש 80,000

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

 .םירשאמ ,דחא הפ :הטלחה
  

 
 

 ס"ע ,בכוכ ןג - העימש ייוקילל ןג תשגנה - 2077 'סמ ר"בת רושיא .19
 .                                         ךוניחה דרשמ תופתתשה  :ןומימה ,₪ 30,000

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

 .םירשאמ ,דחא הפ :הטלחה
 
 
 



 
 סחנפ 'חרב ןוירוטברסנוק תמקה - 1626 'סמ ר"בתל ןוכדע רורשיא  .20

 םישקבתמ ונא ,םינפה דרשמ רושיאבו ,ויפל ,₪ 50,000,000 ס"ע ,ריפס
 ₪ 670,175 ךסב םוכסה תא ,16/9/2020 םויב רשואש ר"בתהמ תיחפהל
 תא לידגהלו ₪ 7,800,000 -ל ₪ 8,470,175 -מ ,ן"לדנ תריכממ ןרקהמ
 .                             ₪ 2,670,175 -ל ₪ 2,000,000 - מ חותיפה ילטיה ןרק

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

 .םירשאמ ,דחא הפ :הטלחה
  

 
 ,םירזיבאו םיעונטק 2 תשיכר - 2049 'סמ ר"בתל  1 'סמ יוניש רושיא .21

 שדחה םוכסה ,₪ 26,000 ךסב תפסותה ,₪ 44,000 ס"ע דמע םדוק םוכס
 םיפדוע ןרק( תושרה תונרקמ :תפסותל ןומימה ,₪ 70,000 ס"ע דמוע
 .                                                                                     )םיר"בתב םייפוס

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

 .םירשאמ ,דחא הפ :הטלחה
  

 
  :ןומימה ,₪ 400,000 ס"ע םיה ףוחל לוח תפנמ - 2078 'סמ ר"בת רושיא .22

 .                                                                                 החבשה ילטיה ןרקמ
 

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

 .םירשאמ ,דחא הפ :הטלחה
  

 
 םיטקיורפל ןומימ תמלשה - 1862 'סמ ר"בתל 3 'סמ יוניש רושיא .23

 ,₪ 985,090 ס"ע דמע םדוק םוכס ,םיישארה םיריצב םייתרובחת
 ,₪ 1,020,049 ס"ע דמוע שדחה םוכסה כ"הס ,₪ 34,959 ךסב תפסותה
 .                                          הרובחתה דרשמ תופתתשה :תפסותל ןומימה

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

 .םירשאמ ,דחא הפ :הטלחה
 

 



 :ןומימה ,₪ 6,828,414 ס"ע דבכ בכר ןוינח - 2046 'סמ ר"בת רושיא .24
 םיקנבמ תוולמ ₪ 3,300,000 ,םינפה דרשמ תופתתשה ₪ 3,528,414

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

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

 .םירשאמ ,דחא הפ :הטלחה
  

 
 200,000 ס"ע םיה ףוחב םינבמ ץופישו תולוגרפ - 2079 'סמ ר"בת רושיא .25

 .                                                            החבשה ילטיה ןרקמ  :ןומימה ,₪
 

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

 .םירשאמ ,דחא הפ :הטלחה
  

 
 םישישקה תייסולכואל עויס - 2025 'סמ ר"בתל 1 'סמ יוניש רושיא .26

 7,000 ךסב תפסותה ,₪ 187,800 ס"ע דמע םדוק םוכס ,ןוכיס תוצובקו
 תופתתשה :תפסותל ןומימה ,₪ 194,800 ס"ע דמוע שדחה םוכסה ,₪
  .                                                                 )סיפה לעפמ( תומורתו תודסומ

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

 .םירשאמ ,דחא הפ :הטלחה
  

 
 

 45,000 ס"ע ןמדור ס"היבב תרושקת תויתשת - 2081 'סמ ר"בת רושיא .27
 .                                                            החבשה ילטיה ןרקמ  :ןומימה ,₪

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

 .םירשאמ ,דחא הפ :הטלחה
  

 
 
 



 העונת קילאיב 'חר תרדסה - 1749 'סמ ר"בתל 4 'סמ יוניש רושיא  .28
 ,₪ 2,000,000 ךסב תפסותה ,₪ 2,400,000 ס"ע דמע םדוק םוכס ,זוקינו

 :תפסותל ןומימה ,₪ 4,400,000 ס"ע דמוע שדחה םוכסה כ"הס
 ,)לארשי יעקרקמ תושר( תומורתו תודסומ תופתתשה ₪ 1,000,000
 .                                                 חותיפ ןרק תושרה תונרקמ ₪ 1,000,000

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

 .םירשאמ ,דחא הפ :הטלחה
 

 ינופצ פ"צש ברעמו חרזמ רוביח - 1797 'סמ ר"בתל 1 'סמ יוניש רושיא  .29
 ךסב תפסותה ,₪ 1,000,000 ס"ע דמע םדוק םוכס ,םיגומלא ףוח תלייטו

 :תפסותל ןומימה ,₪ 3,000,000 ס"ע דמוע שדחה םוכסה ,₪ 2,000,000
 .                                                                               לארשי יעקרקמ תושר

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

 .םירשאמ ,דחא הפ :הטלחה
  

 
 ,קורי סיפ - םי תודגא קראפ - 1822 'סמ ר"בתל 2 'סמ יוניש רושיא .30

 םוכסה ,₪ 150,000 ךסב תפסותה ,₪ 250,000 ס"ע דמע םדוק םוכס
 תושרמ ידועיי ןרק :תפסותל ןומימה ,₪ 400,000 ס"ע דמוע שדחה
  .                                                                                          לארשי יעקרקמ

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

 .םירשאמ ,דחא הפ :הטלחה
  

 
 םוכס ,םי ילג תנוכש חותיפ - 1845 'סמ ר"בתל 5 'סמ יוניש רושיא .31

 ןומימה ,₪ 1,076,583 ךסב תפסותה ,₪ 21,565,869 ס"ע דמע םדוק
 תוריכמ םחתמ רובע "תלכתה ילדגמ" םזיהמ לובקת ₪ 76,583 :תפסותל
 .                 לארשי יעקרקמ תושרמ ידועיי ןרקמ  ₪ 1,000,000 "םי ילג"

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

 .םירשאמ ,דחא הפ :הטלחה
 
 
 



 
 ףוח תלייטו תויצקרטא ,ןולובז ףוח חותיפ ןונכת- 2080 'סמ ר"בת רושיא  .32

 .    לארשי יעקרקמ תושרמ ידועיי ןרקמ  :ןומימה ,₪ 800,000 ס"ע םיה
 

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

 .םירשאמ ,דחא הפ :הטלחה
  

 
 

 ח"מלפ/ןובל סחנפ בוחרב תירוביצ רכיכ חותיפ - 2082 'סמ ר"בת רושיא .33
 .            לארשי יעקרקמ תושרמ ידועיי ןרקמ  :ןומימה ,₪ 350,000 ס"ע

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

 .םירשאמ ,דחא הפ :הטלחה
  

 
 

 ס"ע ל"אפרל תינופצ הדרפה ריק תמקה - 2083 'סמ ר"בת רושיא .34
 .                                         לארשי יעקרקמ תושר :ןומימה ,₪ 4,700,000

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

 .םירשאמ ,דחא הפ :הטלחה
  

 
 ,₪ 991,000 ס"ע תויתשתו םיסכנ ירקס יופימ - 2085 'סמ ר"בת רושיא .35

 .                                                             םינפה דרשמ תופתתשה :ןומימה
 

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

 .םירשאמ ,דחא הפ :הטלחה
  

 
 
 
 
 

 



 12 -ו םוירוטידוא תמקהו ןונכת - 1821 'סמ ר"בתל 4 'סמ יוניש רושיא .36
 ךסב תפסותה ,₪ 1,890,000 ס"ע דמע םדוק םוכס ,ןיבר ס"היבב תותיכ

 :ןומימה ,₪ 37,000,000 ס"ע דמוע שדחה םוכסה ,₪ 35,110,000
 ₪ 12,379,138 ,)עדמ המידק( תומורתו תודסומ תופתתשה ₪ 6,555,000

 ילטיה ןרק( תושרה תונרקמ ₪ 6,375,862 ,ךוניחה דרשמ תופתתשה
 9,400,000 ,לארשי יעקרקמ תושר ידועיי ןרקמ ₪ 400,000 ,)החבשה
 .                                                                             ןלדנ תריכממ ןרק ,ח"ש

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

 .םירשאמ ,דחא הפ :הטלחה
  

 
 ,₪ 50,000 ס"ע םיה ףוחב תוחיטבו הלצה דויצ - 2086 'סמ ר"בת רושיא  .37

 .                                                             םינפה דרשמ תופתתשה :ןומימה
 

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

 .םירשאמ ,דחא הפ :הטלחה
  

 
 

 :ןומימה ,₪ 40,000 ס"ע הצחרה יפוחב טוליש - 2087 'סמ ר"בת רושיא  .38
 .                                                                           םינפה דרשמ תופתתשה

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

 .םירשאמ ,דחא הפ :הטלחה
  

 
 ,₪ 34,151 ס"ע ןולובז ףוחב הלצה לדגמ ץופיש - 2088 'סמ ר"בת רושיא .39

 .                                                            םינפה דרשמ תופתתשה :ןומימה
 

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

 .םירשאמ ,דחא הפ :הטלחה
 
 
 
 



 
 ,₪ 50,000 ס"ע הצחר יפוחל הנושאר הרזע - 2089 'סמ ר"בת רושיא .40

 .                                                            םינפה דרשמ תופתתשה :ןומימה
 
 

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

 .םירשאמ ,דחא הפ :הטלחה
  

 
 
  .הבישיה תא לעונו םלוכל הדומ     :ריעה שאר 
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