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 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 שאר ןגס -  סלפ ונ'ג רמ  

 ריעה תצעומ תרבח - הדדוח תנסא 'בג  

 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 - וסיס ןולא ד"וע  :ורדענ

 ריעה תצעומ רבח -  לט 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 רקבמ - שודק זועיל רמ  

 הייריעה תרבוד - ןריבא תירוא 'בג
  תובישי תיארחאו ל"כנמ תכשל תלהנמ - ןוטיב הנינפ 'בג
  הצעומה                                              
 
 

 



 
 
 

 :םויה רדס
 

 

 טרופסה םלוא לש וצופיש אשונב שודק ימולש רמ ,ריעה תצעומ רבח לש אתליאש .1
 .ב"צמ ,ןמדור ס"היבב

   לארשיל ימואל קנבמ ,₪ 3,314,000 ךסב רבצנ ןוערג יוסיכל האוולה תלבק רושיא .2
 .P -  0.2% תיביר רועישב ,םינש 15 תב רזחה תפוקתל

 5% ב ןורש ירוא רמ ,הייריעה רבזגו בונרב לבוי רמ ,ריעה סדנהמ לש םרכש ןוכדע .3
 .םתרשכה םויס רחאלו בייחמה ןמזה קרפ ףולחב

 תא ןונכתה תדעוול השגהל םי תירק תייריע תופרטצה לע ריעה תצעומ רושיא .4
 תנוכשב תרשואמ תינכותל יוניש" המשש 352-0849513  'סמ ריעה ןיינב תינכת
 ."םי ביתנ"

 .2 יבצ ןב בוחרב קסויקב םיחא ןיב הרומתב חתפמ ימד תויוכז תרבעה רושיא .5
 השרומ תומשש ךכ ,לבנע ןג לש קנבה ןובשחב המיתחה השרומ תומש יוניש רושיא .6

 - הנחוא ינ'ג 'בגו ןגה תלהנמ - ריאי גרבנרטש תילג 'בג :ויהי םיינכדעה המיתחה
 .םירוהה דעו תגיצנ

 השרומ תומשש ךכ ,ןימסי ןג לש קנבה ןובשחב המיתחה השרומ תומש יוניש רושיא .7
 תגיצנ - לזמ רצנטש 'בגו ןגה תלהנמ - יחרזמ הקבר 'בג :ויהי םיינכדעה המיתחה
 .םירוהה דעו

 תומשש ךכ ,תינוותיס ןג לש קנבה ןובשחב המיתחה השרומ תומש יוניש רושיא .8
 ילפקצמ 'בגו ןגה תלהנמ - והילא ןמלב לכימ 'בג :ויהי םיינכדעה המיתחה השרומ
 .םירוהה דעו תגיצנ -  יתור

 תודמע תמקה - 1689 'סמ ר"בתל  )ןומימה תורוקמב יוניש( 2 'סמ יוניש רושיא .9
 ח"ש 21,358 ךסב תפסותה ,₪ 997,680 ס"ע דמע םדוקה םוכסה ,םיינפואל היינח
 שדחה םוכסה ,םינפה דרשממ ₪ 21,358 ךסב התחפההו החבשה ילטיה ןרקמ
 .ח"ש 997,680 ךסב ראשנ

 םינבמ שודיח - 1717 'סמ ר"בתל )ןומימה תורוקמב יוניש( 1 'סמ יוניש רושיא .10
 ₪ 2,172 ךסב תפסותה ,₪ 307,000 ס"ע דמע םדוקה םוכסה ,ןמדור ןוכית ס"היבב
 םוכסה ,ךוניחה דרשמ תופתתשה ₪ 2,172 ךסב התחפההו ,החבשה ילטיה ןרקמ
  .₪ 307,000 ךסב ראשנ שדחה

 דמע םדוקה םוכסה ,םי ילג תנוכש חותיפ - 1845 'סמ ר"בתל 8 'סמ יוניש רושיא .11
 ס"ע דמוע שדחה םוכסה ,₪ 800,000 ךסב תפסותה ,₪ 22,816,279 ס"ע

  .לארשי יעקרקמ תושרמ ידועיי ןרק :תפסותל ןומימה ,₪ 23,616,279
 ס"ע דמע םדוקה םוכסה ,רבצנ ןוערג יוסיכ - 1941 'סמ ר"בתל 1 'סמ יוניש רורשיא .12

 21,773,000 ס"ע דמוע שדחה םוכסה ,₪ 1,823,000 ךסב תפסותה ,₪ 19,950,000
 0.17% סונימ דע םיירפ לש תיבירב םינש 15-ל היסקד קנבמ האוולה :ןומימה ,₪
 .)תינופלט רשוא( .הנשל

 



 

 

 ₪ 337,500 :ןומימה ,₪ 450,000 ס"ע המכח הרואת םזימ - 2116 'סמ ר"בת רושיא .13
 .החבשה ילטיה ןרקמ תוסנכה ₪ 112,500 ,ימואלה לטיגידה דרשמ תופתתשה

 )הרקבו הטילש( תינוריע ב"וש תכרעמ - ילאטיגיד םזימ - 2117 'סמ ר"בת רושיא .14
 75,000 ,ימואלה לטיגידה דרשמ תופתתשה ₪ 225,000 :ןומימה ,₪ 300,000 ס"ע

 .החבשה ילטיה ןרקמ תוסנכה ₪
 ,₪ 187,500 :ןומימה ,₪ 250,000 ס"ע המכח היינח םזימ - 2118 'סמ ר"בת רושיא .15

 .החבשה ילטיה ןרקמ תוסנכה ₪ 62,500 ,ימואלה לטיגידה דרשמ תופתתשה
 34,722 ס"ע 'א בלש תוגהנתההו ירוביצה בחרמה ןויקינ - 2122 'סמ ר"בת רושיא .16

 ילטיה ןרקמ תוסנכה ₪ 3,472 ,הביבסה תוכיאל דרשמה ₪ 31,250 :ןומימה ,₪
 .החבשה

 חותיפ ןרק  :ןומימה ,₪ 130,000 ס"ע םיפ"צש חותיפ - 2123 'סמ ר"בת רושיא .17
 .)ן"לדנ .י.ב ןצינ בח םע הרשפ םכסה י"פע(

 ₪ 42,000 :ןומימה ,₪ 52,500 ס"ע 2021 םיכרדב תוחיטב - 2124 'סמ ר"בת רושיא .18
 .החבשה ילטיה ןרקמ תוסנכה ₪ 10,500 ,הרובחתה דרשמ תופתתשה

 ,ח"מלפ/םילשורי תובוחרה תמוצ תרדסה - 2043 'סמ ר"בתל 1 'סמ יוניש רושיא .19
 שדחה םוכסה ,₪ 421,200 ךסב תפסותה ,₪ 4,130,924 ס"ע דמע םדוקה םוכסה
 .ףונ הפי 'בח  :תפסותל ןומימה ,₪ 4,552,124 ס"ע דמוע

 דמע םדוקה םוכסה ,םיקחשמ ינקתמ גורדש - 2061 'סמ ר"בתל 1 'סמ יוניש רושיא .20
 ,₪ 600,000 ס"ע דמוע שדחה םוכסה ,₪ 200,000 ךסב תפסותה ,₪ 400,000 ס"ע
 .חותיפ ןרקמ תוסנכה :תפסותל ןומימה

 ,₪ 300,000 ס"ע ריעה יבחרב םיטלקמ תשגנהו םוקיש - 2125 'סמ ר"בת רושיא .21
 .החבשה ילטיה ןרקמ תוסנכה :ןומימה

 150,000 ס"ע ריעה יבחרב הפשא תולגעו ירותסמ תרדסה - 2126 'סמ ר"בת רושיא .22
 .חותיפ ןרקמ תוסנכה :ןומימה ,₪

 יבחרב טרופס תומלואו ישרגמל תוחיטב ירדסהו םוקיש - 2127 'סמ ר"בת רושיא .23
 .החבשה ילטיה ןרקמ תוסנכה :ןומימה ,₪ 400,000 ס"ע ריעה

 ,תרפא ןימינב 'חר םיינפוא ליבש עוציב - 1881 'סמ ר"בתל 1 'סמ יוניש רושיא .24
 שדחה םוכסה ,₪ 200,000 ךסב תפסותה ,₪ 1,548,636 ס"ע דמע םדוקה םוכסה
 .חותיפ ןרקמ תוסנכה :תפסותל ןומימה ,₪ 1,748,636 ס"ע דמוע

 םיינפוא ליבש עוציב" מ ר"בתה םש יוניש - 1897 'סמ ר"בתל 1 'סמ יוניש רושיא .25
 השמ בוחרב לדנמ ס"נתמ תבחר ץופישו םיינפוא ליבש עוציב" ל "תרש השמ 'חרב
 םוכסה ,₪ 2,000,000 ךסב תפסותה ,₪ 3,764,880 ס"ע דמע םדוקה םוכסה ,"תרש
 תושרמ ידועיי ןרקמ תוסנכה :תפסותל ןומימה ,₪ 5,764,880 ס"ע דמוע שדחה
 .לארשי יעקרקמ

 

 



 

 

 .תולכור אשונב רזע קוח ןוכדע רושיא .26
 .הלבטה ןלהל ,2021 תנשב ורגסנש םיר"בת תריגס רושיא .27

 

 םינפה דרשמ רושיא ר"בתה םש ר"בת סמ

 15/12/2015 ריעה יבחרב תוכרדמו םישיבכ םוקיש 1655

 28/08/2017 2017 תימי ףוח הלצה תכוסב ןסחמ תריגס 1758

 13/03/2019 הרהט הווקמל תויתשת חותיפ 1868

 03/10/2018 םירימא ס"היב םיליבי םינבמ 1872

 17/12/2018 ןיבר ס"היב םיליבי םינבמ 1887

 22/01/2019 הלצה דויצו תוחיטב ירזע 1892

 22/01/2019 הנושאר הרזע 1893

 09/12/2019 2018 תוחיטבו הלצה דויצל קנעמ תצקה 1933

 28/12/2020 ןמדור ס"היב תרושקת תויתשת 2081

 דומילל םידימלתל הצק יעצמא תשיכר 2104
 15/02/2021 קוחרמ

 08/07/2019 2019 קפוא ןתפמ םיצופישב הכימת 1914
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 ל"כנמ יכ  עידוהל שקבמו ןיינמה ןמ הצעומה תבישי תא חתופ  :ריעה שאר

 ל"כנמכ ודיקפת תא םייסל טילחה רקנש ביני רמ ,הייריעה
 ,לודגלו חתפתהלו ךישמהל ןיינועמ אוהש הביסהמ הייריעה
 ילכנמו םילהנמ תרשכהב קוסעת הללכמ תמקה לע רבודמ
 םכלוכ ,השארב דומעיו התמקהל ףתוש היהי אוה ,דועו תויושר
 דואמ ינא ,ביני ןיבל יניב תניוצמ המאתה שיש םיאורו םיעדוי

 ותוא אינהל ידכ לכה תושעל יתיסינו ותוא ךירעמו בהוא
 לבל וילע ועיפשיש םימרוג רפסמל יתינפ וליפאו הזה דעצהמ
 תא ביחרהל ןיינועמה ןתפאש םדאב רבודמ רשאכ לבא ,רוזעי
 רבד קר תושעל לוכי ינא ,רחא םוחתב הריירק חתפלו ויתועידי

 .חילציו השעיש ,ךרדה תכרב תא ול קינעהל ,דחא
 ומכ םיתווצ סינכה ,תוידוחיי הדובע תוטיש תושרב עימטה ביני

 רסומו תולוכי ילעב םהש ימוקמה ןוטלשה זכרמ לש םירעוצה
 עדוי תכרעמב דחא לכו םיהדמ ינוגרא הנבמ הנב ,הובג הדובע
 אלש תוזוחמל וזה ריעה תא יתיא דחי ליבוה ביני ,ודיקפת תא
 תוהובג תויונמוימבו םעונ יכרדב לכהו רבעב םהילע ונבשח
 .דחוימב
 ףילחמ שפחמ רבכ ינא ,תרדוסמ הדובע תרדש ןאכ ריאשמ ביני
 ינא ,וכרד תא ךישמי טושפ ,וירחא אבהש הווקמ דואמ ינאו

 .החלצ ךרד ול לחאמ
 

 .רקנש ביניל ריעה שאר לש תוכרבל םיפרטצמ הצעומה  ירבח
 
 

 אל רשא םיפיעס 2 ףיסוהל םיחכונה רושיא  תא שקבמ ינא
 :הבישיה לש המוי רדס לע םיעיפומ

 .תולכור רזע קוח אשונב ןוכדע .1
  .2021 תנשב ומייתסהש םיר"בת רפסמ תריגס .2

 
  

 .םויה רדסל םיפיעסה ינש תפסוה תא םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 

 

 םלוא לש וצופיש אשונב שודק ימולש רמ ,ריעה תצעומ רבח לש אתליאש .1
 .                                                                       ב"צמ ,ןמדור ס"היבב טרופסה

 תושר תא ריבעמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 .שודק ימולש רמ ,אתליאשה שיגמל רובידה

  
 הזמ ליעפ אל ןמדור ס"היבב טרופסה םלוא םלוכל עודיכ :שודק רמ

 עודמ תעדל שקבמ ינא ,אתליאשב יתבתכש ומכו יצחו םייתנשכ
 ?דמוע םצעב הז ןכיה וא םיצפשמ אל

 
 
 
 

 



 
 וא וצפשל יאדכ םאה ,השק תוטבלתה ונל התייהש הזב ליחתא :ריעה שאר

 ילתוכ ךותב טרופס םלואב רבודמ רשאכ ,שדח םלוא תונבל
 ביצקת לבקתה ,ךוניחה דרשמ ךרד אוה ךכל ןומימה רפסה יתב
 ףידע הזש םי ילג תנוכשב ידוסיה ס"היבל הנפוה אוה םלוא
 תיב תא ןבומכ םגו הליהקה לכ תא תרשי םצעב הז םשש רחאמ
 .ןמדורב םלואה תא ץפשל ףידע ןכלו רפסה
 תא קר שמשי הז זא לבא ח"שלמ 1 לש ךסל עיגהל יושע הז

 .הליהקה תא אלו ס"היב ידימלת
  

 רבודמ ןאכ  ?חותיפה יביצקתמ תויהל ךירצ הז עודמ :שודק רמ
 תרבעה םג ,יצחו םייתנשכ הזמ םינמאתמ אלש םידימלתב
 .שמוממ אל תנייצש יפכ ביצקתה

  
  וא וטוטה קר אלא ,טרופס תומלוא ןמממ אל ךוניחה דרשמ :רקנש רמ

 .ףסונ ביצקת ךירצ םלואה תא ץפשל ידכו ,סיפה לעפמ
  

 ,ףטושה ביצקתהמ אל הז ,םישוע ונאש  ץופיש לכ ,יללכ עדייל :ריעה שאר
 אלא ,םיבשותה לש הנונראה יפסכמ םולכ םישוע אל ונא
 .םיר"בת תועצמאב חותיפ יביצקתמ
 יתלשממ דרשממ רחא וא הזכ ביצקת םילבקמ אל ונא םא
 ביצקת היהיש דע םיניתממו עצבל תורשפא ןיא זא ,והשלכ
 .םיאתמ
 ןובשחב חק זא יצחו םייתנשב רבודמש ןאכ ןייצמ התא רשאכ
 גזמ רשאכ ,ףסונבו ,הנורוק תנש התייה המלש תחא הנשש
 םלואב ,ץוחב םישרגמב םינמאתמ זא םשג ןיאו חונ ריוואה
 הלעמל וב ועקשוה םייק אוהש הנש םירשעה לכ ךשמב הזה
 ףוס אל הז זא ,הקוזחתו ץופיש תודובע רובע  ח"שלמ השישמ
 תשולשב ,םדקהבו לפוטי הז םגו היישע תמגמב ונא ,םלועה
 תעבו הכרעה לבקנו בצמה תקידבב ליחתנ םיבורקה םישדוחה
 ריכזמ ,ץופישב ליחתנש חמשא ןושארה ינא ביצקת לבקתיש
 םלוכו ידסומ םגו יתליהק םלוא םג שי הנוכש לכב טעמכש םכל
 .םיבשותה תבוטל וטנ הז השענש המ לכ ,םיגזוממ

  
 

 ימואל קנבמ ,₪ 3,314,000 ךסב רבצנ ןוערג יוסיכל האוולה תלבק רושיא .2
 .                       P -  0.2% תיביר רועישב ,םינש 15 תב רזחה תפוקתל  לארשיל

 

 תושר תא ריבעמו םיבשותה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 .ןורש ירוא ח"ורל רובידה

  
 האוולהב רבודמ ,רבצנה ןוערגה יוסיכל האוולהב רבודמ :ןורש ח"ור

  דרשמ י" ע רשואמ ןבומכ הז ךלהמ ,רבצנה ןוערגה תתחפהל
 
 
 

 .הארבהה תינכותמ קלח הזו רחאמ םינפה



 להנמ דימת ינא ,האוולהה תא םיקנבב יל םירשאמ רשאכ םג
 בורלו תוילאמיסקמה תויבירל םתוא דירומו ןתמו אשמ םתיא
 .הפצרב תיבירל םתיא עיגמ ינא
 תרוצ וז יכ הניה הבושתה זא ?ר"בת ךרד הז עודמ םכתלאשלו

 .תשקבתמה םושירה
  

 ?םויה דע ונלביק םיקנעמ המכ :ןהכ רמ
  

 .הפי דואמ הזב םידמוע ונא לבא קיפסמ ונלביק  :ןורש ח"ור
  

 .רבצנה ןוערגה יוסיכל האלהה תלבק תא רשאל עיצמ ינא :ריעה שאר
  
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 

 ןורש ירוא רמ ,הייריעה רבזגו בונרב לבוי רמ ,ריעה סדנהמ לש םרכש ןוכדע .3
 .                                 םתרשכה םויס רחאלו בייחמה ןמזה קרפ ףולחב 5% ב

 סדנהמה תא שקבמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 )םיבזוע םה( .תובישיה רדח תא בוזעל רבזגהו
 

 םה םידבוע םהש ןמזה קרפ י"פע יכ םיחכונה ינפב ןייצמ
 תא רשאל עיצמו קוחה י"פע תפסותה תלבקל יאנתב םידמוע
 .5% ב םרכש תאלעה

  
 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 

 .תובישיה רדחל םירזוח ןורש ירוא ח"ורו בונרב לבוי רמ

 

 ןונכתה תדעוול השגהל םי תירק תייריע תופרטצה לע ריעה תצעומ רושיא .4
 תרשואמ תינכותל יוניש" המשש 0849513-352  'סמ ריעה ןיינב תינכת תא
 .                                                                                          "םי ביתנ" תנוכשב

 

 תושר תא ריבעמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 .בונרב לבוי רמ ,ריעה סדנהמל רובידה

  
 ונא יכ ,ע"בתה לש יוניש םש שי ,םי ביתנ תנוכש לע רבודמ :בונרב רמ

 .פ"צשהמ קלח םיווהמ השעמל
 
 
 
 
 

 



 ךרוצה רצונ ,ינוריע חטש הזו תויה ,פ"צש שי םיניינבה ןיב :ריעה שאר
 .םיבשותה תבוטל היהי הזה חטשהש ידכ תינכותה תא רשאל
 

 תשגהל םי תירק תייריע תופרטצה תא רשאל עיצמ ינא
 "םי ביתנ" תנוכשב תרשואמ תינכותל יוניש" המשש  תינכותה
 . ןונכתה תדעוול 352-0849513 'סמ

  
 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 

 יבצ ןב בוחרב קסויקב םיחא ןיב הרומתב חתפמ ימדב תויוכז תרבעה רושיא .5
2                                                                                                                       . 

 

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

  
 ,קוחה י"פעו ל"נה סכנל חתפמ ימדב תויוכזה תרבעה תרגסמב :תבש ד"וע

 לש םילעבה הניה הייריעהו רחאמ הצעומ רושיא ךכל שרדנ
 .סכנה
 ןיא םיחאלו ,הכרעה ןתנ רשא יאמש חלשנ  ,ךילהה עוציב םשל
 ,םתמכסה תא ועיבה ןכל יאמשה תכרעה הבוג םע היעב םוש
 הבוגמ 40% עיגמ הייריעל רבד לש ופוסב וזה הקסעה לכמו

 .הקסעה
 י"ע ועבקנש חתפמה ימד יווש הבוגל םאתהב רשואת הקסעה
 .הייריעה םעטמ יאמשה

  
 ןיב הרומתב חתפמ ימדב תויוכזה תרבעה תא רשאל עיצמ ינא  :ריעה שאר

 .םיחאה
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
 

 תומשש ךכ ,לבנע ןג לש קנבה ןובשחב המיתחה השרומ תומש יוניש רושיא .6
 ןגה תלהנמ - ריאי גרבנרטש תילג 'בג :ויהי םיינכדעה המיתחה השרומ
 .                                                               םירוהה דעו תגיצנ - הנחוא ינ'ג 'בגו

 

 יונישב רבודמ יכ ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 י"פעו )סנכנ דבוע ,אצוי דבוע( ןגה ןובשחב המיתח ישרומ תומש
 .הצעומה רושיא תא ךכל לבקל הבוחה הלח קנבה תושירד

 

  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 

 

 



 ךכ ,ןימסי ןג לש קנבה ןובשחב המיתחה השרומ תומש יוניש רושיא .7
 ןגה תלהנמ - יחרזמ הקבר 'בג :ויהי םיינכדעה המיתחה השרומ תומשש
 .                                                            םירוהה דעו תגיצנ - לזמ רצנטש 'בגו

 

 יונישב רבודמ יכ ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 י"פעו )סנכנ דבוע ,אצוי דבוע( ןגה ןובשחב המיתח ישרומ תומש
 .הצעומה רושיא תא ךכל לבקל הבוחה הלח קנבה תושירד

 
 

 

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  
 

 ךכ ,תינוותיס ןג לש קנבה ןובשחב המיתחה השרומ תומש יוניש רושיא .8
 תלהנמ - והילא ןמלב לכימ 'בג :ויהי םיינכדעה המיתחה השרומ תומשש
 .                                                  םירוהה דעו תגיצנ -  יתור ילפקצמ 'בגו ןגה

 יונישב רבודמ יכ ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 י"פעו )סנכנ דבוע ,אצוי דבוע( ןגה ןובשחב המיתח ישרומ תומש
 .הצעומה רושיא תא ךכל לבקל הבוחה הלח קנבה תושירד

  
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  
 

 תמקה - 1689 'סמ ר"בתל  )ןומימה תורוקמב יוניש( 2 'סמ יוניש רושיא .9
 תפסותה ,₪ 997,680 ס"ע דמע םדוקה םוכסה ,םיינפואל היינח תודמע
 דרשממ ₪ 21,358 ךסב התחפההו החבשה ילטיה ןרקמ ח"ש 21,358 ךסב
 .                                                ₪ 997,680 ךסב ראשנ שדחה םוכסה ,םינפה

 

 רבודמ יכ ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 ותוא לצנל םיביוחמ ונאו הרובחתה דרשממ לבקתהש ביצקתב
 .דבלב דעונ אוה המשלש הרטמל

  
 תודובע עצבל ךירצ ילוא ,ולאה תודמעה לש תובינג ןומה שי  :סלפ רמ

 .ןתריקע לע תושקהל ידכ  רתוי תויביסאמ ךותיר
 
 
 
 
 
  

 .אשונה תא קודבל ךירצ ?הז םע תושעל ןתינ המ :ריעה שאר
  

 .לזרבכ הז תא םירכומ הארנכ רב ד"וע



 
 .ל"נה ר"בתל יונישה תא םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 

 שודיח - 1717 'סמ ר"בתל )ןומימה תורוקמב יוניש( 1 'סמ יוניש רושיא .10
 תפסותה ,₪ 307,000 ס"ע דמע םדוקה םוכסה ,ןמדור ןוכית ס"היבב םינבמ
 תופתתשה ₪ 2,172 ךסב התחפההו ,החבשה ילטיה ןרקמ ₪ 2,172 ךסב
  .                                    ₪ 307,000 ךסב ראשנ שדחה םוכסה ,ךוניחה דרשמ

 

 יונישב רבודמ יכ ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 .דבלב ןומימה תורוקמ

  
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
 

 

 םוכסה ,םי ילג תנוכש חותיפ - 1845 'סמ ר"בתל 8 'סמ יוניש רושיא .11
 שדחה םוכסה ,₪ 800,000 ךסב תפסותה ,₪ 22,816,279 ס"ע דמע םדוקה
 יעקרקמ תושרמ ידועיי ןרק :תפסותל ןומימה ,₪ 23,616,279 ס"ע דמוע
  .                                                                                                             לארשי

 

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

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 םדוקה םוכסה ,רבצנ ןוערג יוסיכ - 1941 'סמ ר"בתל 1 'סמ יוניש רורשיא .12
 דמוע שדחה םוכסה ,₪ 1,823,000 ךסב תפסותה ,₪ 19,950,000 ס"ע דמע



 לש תיבירב םינש 15-ל היסקד קנבמ האוולה :ןומימה ,₪ 21,773,000 ס"ע
 .                                           )תינופלט רשוא( .הנשל 0.17% סונימ דע םיירפ

 

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

 תורזחומ ףטושה רובע תוחקלנש תואוולהה ,ןורקיעכ :ןורש ח"ור
 תורזחומ חותיפל תוחקלנש תואוולהה ,ףטושה ביצקתהמ
  םירזחהב האוולהה תוהמל םאתהב לכה ,חותיפה ילטיהמ
 .תיבירה םגו ןרקה םג םיללכנ

  
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 

 :ןומימה ,₪ 450,000 ס"ע המכח הרואת םזימ - 2116 'סמ ר"בת רושיא .13
 ןרקמ תוסנכה ₪ 112,500 ,ימואלה לטיגידה דרשמ תופתתשה ₪ 337,500

 .                                                                                                החבשה ילטיה
 

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

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 

 הטילש( תינוריע ב"וש תכרעמ - ילאטיגיד םזימ - 2117 'סמ ר"בת רושיא .14
 לטיגידה דרשמ תופתתשה ₪ 225,000 :ןומימה ,₪ 300,000 ס"ע )הרקבו

 .                                         החבשה ילטיה ןרקמ תוסנכה ₪ 75,000 ,ימואלה

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

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 

 

 

 



 :ןומימה ,₪ 250,000 ס"ע המכח היינח םזימ - 2118 'סמ ר"בת רושיא .15
 ןרקמ תוסנכה ₪ 62,500 ,ימואלה לטיגידה דרשמ תופתתשה ,₪ 187,500

 .                                                                                                החבשה ילטיה

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

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 

 ס"ע 'א בלש תוגהנתההו ירוביצה בחרמה ןויקינ - 2122 'סמ ר"בת רושיא .16
 תוסנכה ₪ 3,472 ,הביבסה תוכיאל דרשמה ₪ 31,250 :ןומימה ,₪ 34,722

 .                                                                                      החבשה ילטיה ןרקמ

 

 קלחכ הז יכ ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
  .הלודג רתוי הברה תינכותל הנכהמ

  
 בחרמה ןויקינ אשונב רקס ךרוע הביבסה תוכיאל דרשמה :רקנש רמ

 ביצקת לבקל םייושע ונא ,הזה רקסב חילצנ ונא םאו ירוביצה
 .ירוביצה בחרמב לופיטל

  
 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  
 

 ןרק  :ןומימה ,₪ 130,000 ס"ע םיפ"צש חותיפ - 2123 'סמ ר"בת רושיא .17
 .                                       )ן"לדנ .י.ב ןצינ בח םע הרשפ םכסה י"פע( חותיפ

 תרגסמב יכ ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 אל םלועמש םינשי םיסכנ רפסמ ואצמנ פ"צשה חותיפו הלילס
 ונעגהו ש"מהיבל ונפ םה םיבויחה תאצוה רחאל ,םיבויח ולביק
 ונא לבקתהש הזה ףסכה בור תאו םימלשמ םה תעכו הרשפל
  .ריעה יבחרב היקשהה תוכרעמ תא םימקשמ
 .הזה ךילהתה לכל תיטפשמ תעד תווח שי

  
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 

 

 



 :ןומימה ,₪ 52,500 ס"ע 2021 םיכרדב תוחיטב - 2124 'סמ ר"בת רושיא .18
 ילטיה ןרקמ תוסנכה ₪ 10,500 ,הרובחתה דרשמ תופתתשה ₪ 42,000

 .                                                                                                          החבשה

 

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

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 

 תובוחרה תמוצ תרדסה - 2043 'סמ ר"בתל 1 'סמ יוניש רושיא .19
 ךסב תפסותה ,₪ 4,130,924 ס"ע דמע םדוקה םוכסה ,ח"מלפ/םילשורי

 'בח  :תפסותל ןומימה ,₪ 4,552,124 ס"ע דמוע שדחה םוכסה ,₪ 421,200
 .                                                                                                            ףונ הפי

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

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  
 

 םוכסה ,םיקחשמ ינקתמ גורדש - 2061 'סמ ר"בתל 1 'סמ יוניש רושיא .20
 שדחה םוכסה ,₪ 200,000 ךסב תפסותה ,₪ 400,000 ס"ע דמע םדוקה
 .                    חותיפ ןרקמ תוסנכה :תפסותל ןומימה ,₪ 600,000 ס"ע דמוע

 

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

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 

 

 

 

 

 



 

 ס"ע ריעה יבחרב םיטלקמ תשגנהו םוקיש - 2125 'סמ ר"בת רושיא .21
 .                                      החבשה ילטיה ןרקמ תוסנכה :ןומימה ,₪ 300,000

 

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

 ?םיטלקמה םוקיש תא םינמממ ונא עודמ :שודק רמ
  

 םינופ רשאכ ,תושרה ידיב קר הזש רבתסמו ונינפ אקווד :ריעה שאר
 רפסמ שיו םיביצקת םהל ןיאש םינעוט םה ףרועה דוקיפל
 .םתוא שיגנהל םיבייחש ריעב םיטלקמ

 
 

 

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  
 

 ס"ע ריעה יבחרב הפשא תולגעו ירותסמ תרדסה - 2126 'סמ ר"בת רושיא .22
 .                                                    חותיפ ןרקמ תוסנכה :ןומימה ,₪ 150,000

 

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

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  
 

 טרופס תומלואו ישרגמל תוחיטב ירדסהו םוקיש - 2127 'סמ ר"בת רושיא .23
 .         החבשה ילטיה ןרקמ תוסנכה :ןומימה ,₪ 400,000 ס"ע ריעה יבחרב

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

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 

 

 

 

 



 ןימינב 'חר םיינפוא ליבש עוציב - 1881 'סמ ר"בתל 1 'סמ יוניש רושיא .24
 ,₪ 200,000 ךסב תפסותה ,₪ 1,548,636 ס"ע דמע םדוקה םוכסה ,תרפא
 ןרקמ תוסנכה :תפסותל ןומימה ,₪ 1,748,636 ס"ע דמוע שדחה םוכסה
 .                                                                                                               חותיפ

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

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 

 ליבש עוציב" מ ר"בתה םש יוניש - 1897 'סמ ר"בתל 1 'סמ יוניש רושיא .25
 ס"נתמ תבחר ץופישו םיינפוא ליבש עוציב" ל "תרש השמ 'חרב םיינפוא
 תפסותה ,₪ 3,764,880 ס"ע דמע םדוקה םוכסה ,"תרש השמ בוחרב לדנמ
 ןומימה ,₪ 5,764,880 ס"ע דמוע שדחה םוכסה ,₪ 2,000,000 ךסב
 .                               לארשי יעקרקמ תושרמ ידועיי ןרקמ תוסנכה :תפסותל

 

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

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 

   תולכור רזע קוח אשונב ןוכדע  .26

 תא םהינפב גיצמ  ,םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 הבישי התואב יכ ןייצמו 2014 תנשמ הצעומה תאילמ לוקוטורפ
 "םידיחא םיטרפמ" האילמה הרשיא ,10/14 'סמ הצעומ תבישי
 ןושלה וזב הטלחה הלבקתהו םיקסע יושירב יוניש תרגסמב
 אלש הניה תולכורב קוסיע אשונב םי תירק תייריע תוינידמ"
  "ירמגל תונוישיר רשאל
 ונא םאש ךכ ,םויה ונתוא תלדנסמו האב רומאכ וז הטלחה
 ס"נתמה תועצמאב ןה רוביצה תבוטל תוליעפ םייקל םיננכתמ
 םיירוביצ םיחטשב םיעוריאו תוגיגחב הייריעה תוליעפ וא
 תונוישירב םינכודה יליעפמ תא דייצל הייריעה תביוחמ
  םצעב ירהו םיקסע יושיר לש חוקיפ היהיש תנמ לע  תולכור
 
 
 
 

 .ללכ תונוישיר ןתמ רשפאל ןתינ אל ונלביקש הטלחהה
 קחמיתש ךכ ,הטלחה התואל ןוכדע עצבל ךרוצה רצונ תעכ
 םאתהב ייהת תולכור ןיינעל הייריעה תדמעו  "ירמגל " הלימה



 קוחל םאתהבו 1967 ז"כשת )םילכור( םי תירקל רזע קוחל
 .םיקסע יושיר
 

  
 לועפל בושחו "הרמגל" הליצה תרסהל תיטפשמ העינמ ןיא :תבש ד"וע

 .םיקסע יושירל קוחלו )םילכור( םי תירקל רזע קוחל םאתהב
 

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 

 .הלבטה ןלהל ,2021 תנשב ורגסנש םיר"בת תריגס רושיא .27

 

 םינפה דרשמ רושיא ר"בתה םש ר"בת סמ

 15/12/2015 ריעה יבחרב תוכרדמו םישיבכ םוקיש 1655

 28/08/2017 2017 תימי ףוח הלצה תכוסב ןסחמ תריגס 1758

 13/03/2019 הרהט הווקמל תויתשת חותיפ 1868

 03/10/2018 םירימא ס"היב םיליבי םינבמ 1872

 17/12/2018 ןיבר ס"היב םיליבי םינבמ 1887

 22/01/2019 הלצה דויצו תוחיטב ירזע 1892

 22/01/2019 הנושאר הרזע 1893

 09/12/2019 2018 תוחיטבו הלצה דויצל קנעמ תצקה 1933

  



 

 

 

 

 28/12/2020 ןמדור ס"היב תרושקת תויתשת 2081

 דומילל םידימלתל הצק יעצמא תשיכר 2104
 15/02/2021 קוחרמ

 08/07/2019 2019 קפוא ןתפמ םיצופישב הכימת 1914

 
 
 

 רבודמ יכ ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 .2021 תנשב ורגסנש םיר"בת תלבטב השעמל

  
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________       _______________ 
 רוצ  ןבא  דוד              ןוטיב  הנינפ    

 ריעה  שאר                                         הצעומה תריכזמו ל"כנמ תכשל תלהנמ
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