
 

 2021/5  'סמ הצעומ  לוקוטורפ
  לולאב 'י ,יעיבר םויב המייקתה רשא ,5/2021  'סמ ,ןיינמה ןמ ריעה תצעומ תבישימ
    תובישיה רדחב ,18:00 העשב  ,18/8/2021 - א"פשת

 

 ריעה שאר - רוצ ןבא דוד רמ :םיחכונ

 ריעה שאר מ"מ -  רב לאריש ד"וע  

 ריעה שאר ןגס - בולימא םדא רמ  

 ריעה תצעומ תרבח - הדדוח תנסא 'בג  

 )םוזב( ריעה תצעומ רבח - השמ ןמשיפ רמ  

 ריעה תצעומ רבח - בומרבא בקעי רמ  

 ריעה תצעומ רבח - יקרבא ןימינב רמ  

 ריעה תצעומ תרבח - םחנמ הרוא 'בג  

 ריעה תצעומ רבח - ןבואר הששמ רמ  

 )םוזב( ריעה תצעומ תרבח - הנלי ןאירפסג 'בג  
   

 ריעה תצעומ רבח -  ןהכ ילא רמ  :ורדענ

 ריעה תצעומ רבח - וסיס ןולא ד"וע  

 ריעה שאר ןגס -  סלפ ונ'ג רמ  

 ריעה תצעומ רבח - שודק ימולש רמ  

 ריעה תצעומ רבח -  לט ימולש רמ  
 

 הייריעה ל"כנמ -  רקנש ביני רמ :ופתתשה

 סנכנ ל"כנמ - הנחוא יסוי ד"וע  

 הייריעה רבזג -  ןורש ירוא ח"ור  

 ריעה סדנהמ -  בונרב לבוי רמ  

 םיסכנ/תיטפשמ הקלחמ - תבש בקעי ד"וע  

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



 
 

 
 :םויה רדס

 
 ,הייריעה ל"כנמכ ףסוי הנחוא ד"וע  לש ותקסעה יאנתו ויונימ רורשיא .1

 ףקיהב ,16/8/2021 םוימ תושרב םיריכב יונימל הדעווה תטלחהל םאתהב
 דרשמ רושיאל ףופכ ,םיריכב רכשמ 100% - ורכש םולשתו 100% הרשמ
 .1/9/2021 םוימ הדובע תליחת ,םינפה

 ד"וע תא רשאל הצעומה תשקבתמ ,ליעל רומאכ םינפה דרשמ רושיאל ףופכב .2
 יפוא ילעב םיכמסמה לכ לע תושרה םעטמ המיתח השרומכ ףסוי הנחוא
 אצויה ל"כנמה רקנש ביני רמ םוקמב תאזו 1/9/2021 - מ לחה ,רחאו יפסכ
  .ב"צמה ינכדעה תומיתחה ישרומ בכרהל םאתהבו

 לכב הנחוא ףסוי ד"וע ,הייריעה ל"כנמל תושרה שאר תויוכמס תלצאה .3
 לכ לע הדובעב תעמשמ יאשונב טרפבו םידבוע יאשונב לופיטל רושקה
  .ךכמ עמתשמה

 .ב"צמ ,2021 ,2 ןועבר ,2021 תנשל  ינועברה ח"ודה תגצה .4
 .ב"צמ ,תרוקיב תדעו לוקוטורפ רושיא .5
 ,טרפה תענצ תאפמ( 15/8/21  םוימ תובוח תקיחמל הדעווה לוקוטורפ רושיא .6

 . )הייריעה ל"כנמ תכשלב םיניינועמה תושרל דמעויו ץפומ אל לוקוטורפה
 להנתמה ,הטיש ןג לש קנבה ןובשחב המיתח השרומ תומש יוניש רושיא .7

 עשוהי לטיבא 'בג :ויהי םיינכדעה המיתחה השרומ תומשש ךכ ,ימואל קנבב
 .ןגב תעייס - ימת יטידרא 'בגהו ןגה תלהנמ

 םירימא ס"היב לש קנבה ןובשחב המיתח השרומ תומש יוניש רושיא .8
 :ויהי םיינכדעה המיתחה השרומ תומשש ךכ ,לארשיל ימואל קנבב להנתמה
 .ס"היבב הריכזמ - יקרבא ןריש 'בגו ס"היב תלהנמ - ףאוש תנסוא 'בג

 קנבב להנתמה הברע ןג לש קנבה ןובשחב המיתח השרומ תומש יוניש רושיא .9
 – הירכז לט 'בג :ויהי םיינכדעה המיתחה השרומ תומשש ךכ ,לארשיל ימואל
 .ןגב תעייס - הנחוא ילטנ 'בגהו ןגה תלהנמ

 - תימי ס"היב - 1707 'סמ ר"בתל )ןומימה תורוקמ יוניש( 1 'סמ יוניש רושיא .10
 תונרקמ ₪ 50,131 ךסב תפסותה ,₪ 890,000 ס"ע ,האלעהו הדרוה לולסמ
 .הרובחתה דרשמ תופתתשהמ ₪ 50,131 ךסב התחפהו )חותיפ ןרק( תושרה

 הקוסעתו רחסמ םחתמל הסינכב העונת לגעמ תלילסל ריעה תצעומ רושיא .11
 תמזוי התוא 352-0977801 ריעה ןיינב תינכותל םאתהב ריאמ הדלוג תורדשב
   .העונת לגעמ תריציל ךרדה תבחרה תא רידסהל תנמ לע הייריעה

 ,םיישאר םיריצ גורדשו העיבצ 2062 'סמ ר"בתל )הלדגה( 1 'סמ יוניש רושיא .12
 םוכסה ,₪ 300,000 ךסב תפסותה ,₪ 500,000 ס"ע דמע םדוקה םוכסה
 .חותיפ ןרקמ תוסנכה :תפסותל ןומימה ,₪ 800,000 ס"ע דמוע שדחה

 
 
 



 
 

 
 םינוקיתו תוחיטב תוקידב - 2112 'סמ ר"בתל )הלדגה(  1 'סמ יוניש רושיא .13

 ךסב תפסותה ,₪ 1,000,000 ס"ע דמע םדוקה םוכסה ,רוביצו ךוניח ינבמב
 :תפסותל ןומימה ,₪ 1,500,000 ס"ע דמוע שדחה םוכסה ,₪ 500,000

 .החבשה ילטיה ןרקמ תוסנכה
 ,₪ 3,108,000 ס"ע םי ילג תנוכשב םוי ןועמ תמקה - 2128 'סמ ר"בת רושיא .14

 .החוורהו הדובעה דרשמ תופתתשה :ןומימה
 תלדגה ,רבצנ ןוערג יוסיכ - 1941 'סמ ר"בתל )הלדגה( 2 'סמ יוניש רושיא  .15

 ,₪ 25,087,000 לש ךסל ,₪ 21,773,000 ס"ע דמעש םדוק םוכסמ ר"בתה
 15 תב רזחה תפוקתל טנוקסיד ליתנכרמ קנבמ ₪ 3,314,000 ךסב תפסותה
  .הנשל 0.55% סונימ דע םיירפ לש תיבירב ,םינש

 ןרקמ תוסנכה :ןומימה ,₪ 360,000 ס"ע ריעה גותמ - 2129 'סמ ר"בת רושיא .16
 .לארשי יעקרקמ תושרמ ידועיי

 ןלהל ,םיטקיורפה םויס בקע ,2021 תנשב ורגסנש םיר"בת תמישר רושיא .17
      :הלבטה

 

 סמ
 דרשמ רושיא ר"בתה םש ר"בת

 םינפה

 14/01/2015 לדנמ ס"נתמ ץופיש 1607

 15/12/2015 ךוניח ינבמ תוחיטב ייוקיל ןוקית 1649

 14/08/2016 םיינפואל היינח תודמע תמקה 1689

 22/01/2017 ןמדור ןוכית ס"היב םינבמ שודיח 1717

 22/01/2019 םיכנל תואסיכ 1896

 10/02/2019 תוילמשח םיינפואל הניגעו הניעט תודמע תמקה 1901

 08/07/2019 2019 קפוא ןתפמ םיצופישב הכימת 1914

 23/08/2021 רובת םידלי ןג ץופיש 2053
 

    
   *********** 
 
 



 
 

 

 ,הייריעה ל"כנמכ ףסוי הנחוא ד"וע  לש ותקסעה יאנתו ויונימ רורשיא .1
 ףקיהב ,16/8/2021 םוימ תושרב םיריכב יונימל הדעווה תטלחהל םאתהב
 דרשמ רושיאל ףופכ ,םיריכב רכשמ 100% - ורכש םולשתו 100% הרשמ
 .                                                            1/9/2021 םוימ הדובע תליחת ,םינפה

 
 םיחכונה תא ךרבמ ,ןיינמה ןמ הצעומה תבישי תא חתופ :ריעה שאר

 רדסל ףסונ ףיעס ףיסוהל םיחכונה רושיא תא שקבמו
 :םויה

 360,000 ס"ע ריעה גותימ 2129 'סמ ר"בת רושיא .1
 יעקרקמ תושרמ ידועיי ןרקמ תוסנכה ןומימה ,₪
 .לארשי

 
 .ףיעסה תפסוה תא םירשאמ ,דחא-הפ   :הטלחה
 

 רשא הנחוא יסוי ד"וע תא הצעומה ינפב גיצהל שקבמ
 הייריעה ל"כנמ דיקפתל הצעומה רושיא םע סנכיהל רומא
 שורפל ונוצר תא עיבה רשא רקנש ביני רמ תא ףילחיו
 .רחא ילוהינ דיקפת תבוטל
 רקנש רמ ,חילציש חוטבו החלצה ןומה ול לחאמ ןבומכ ינא
 הפיפח ריבעמ אוה הז בלשבו ,רשק לע ונתיא רומשל ךישמי
 . ףסוי הנחוא ד"ועל
 

 שאר לש ןומא תרשמב רבודמ ,הנחוא ד"וע דמעומה יבגל
 אוהש אצמנו תורישכ תדעוו תבישי המייקתה ,תושרה
 .דחא-הפ רשוא אוהו ףסה יאנת לכב דמוע
 'בח להינו דבע ,ד"ועכ הנש 17  לש קתוו שי הנחוא ד"ועל
 םג רבעב ,ילפיצינומה אשונה לכ תא בטיה ריכמ ,תויטרפ
 לכו ,םי תירק חותיפל תילכלכה הרבחה לש ד"ועכ שמיש
 .החלצה ול לחאלו הצעומב תעכ ותוא רשאל הז רתונש

  
 הנחוא ד"וע לש ויונימ רושיא תא העבצהל הלעמ ינא 

 .הייריעה ל"כנמכ
  

 8 -  דעב :העבצה
 -    דגנ
 ענמנ

 
 

 

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 
 
 
 



 
 

 תא רשאל הצעומה תשקבתמ ,ליעל רומאכ םינפה דרשמ רושיאל ףופכב .2
 ילעב םיכמסמה לכ לע תושרה םעטמ המיתח השרומכ ףסוי הנחוא ד"וע
 ל"כנמה רקנש ביני רמ םוקמב תאזו 1/9/2021 - מ לחה ,רחאו יפסכ יפוא
  .                             ב"צמה ינכדעה תומיתחה ישרומ בכרהל םאתהבו אצויה

 

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

 תונשל ךרוצה רצונ ,רומאכ ל"כנמה דיקפתב ירבג יפוליח
 יפואה ילעב םיכמסמה לכ לע המיתחה ישרומ תומש תא
 רשאל שיש ןאכמ ,ללכב םירחא םיכמסמ לעו טרפב יפסכה
 ביני רמ םוקמב המיתח השרומכ ףסוי הנחוא ד"וע תא
 .רקנש

  
 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה

 
 לכב הנחוא ףסוי ד"וע ,הייריעה ל"כנמל תושרה שאר תויוכמס תלצאה .3

 לכ לע הדובעב תעמשמ יאשונב טרפבו םידבוע יאשונב לופיטל רושקה
  .                                                                                                 ךכמ עמתשמה

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

 ינא ,הייריעה ל"כנמל ףסוי הנחוא ד"וע לש ויוניממ אצוי
 םיאשונה לכב לופיטל ילש תויוכמסה לכ תא ול ליצאמ
 הדובעב תועמשמ יאשונ טרפבו תושרה ידבועל םירושקה
  .ךכמ עמתשמה לכ לע

  
 ל"כנמל ריעה שאר תויוכמס תלצאה תא רשאל עיצמ ינא 

 .ףסוי הנחוא ד"וע ,סנכנה הייריעה
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
 

 
 .ב"צמ ,2021 ,2 ןועבר ,2021 תנשל  ינועברה ח"ודה תגצה .4

 
 תושר תא ריבעמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר

 .ןורש ירוא ח"ור ,הייריעה רבזגל רובידה
  

 :2021 תנשל 2 ןועבר חוד :ןורש ח"ור
 

 םיכישממ ונאש ךכ לע עיבצמש יפסכ ח"ודב רבודמ
 ונתאמ תויפיצל רבעמ ,ונלש תויפיצל רבעמ בטיה להנתהל
 .הייריעה המותח הילע הארבהה תינכותל םאתהבו
 
 
 
 



 
 ןזאמה םויל תונוכנה תורתי ףקשמ 30/6/2021 םויל ןזאמה

30/6/2021: 
  םיסכנה דצב
 496  - ךסב םיקנבב םינמוזמ הייריעל ויה ןזאמה םויל ןוכנ

 .₪ יפלא
 ₪ יפלא 18,870  - לש ךסב ובגנ םרטש תובצקותמ תוסנכה
  30/6/2021 םוי רחאל הייריעב ולבקתנש תוסנכה םהש
 ,)6/21( ח"ודה תפוקתל תוכייש םלוא
 

 108,663 ךסב חותיפ תודובעל ןרק יוסכל תודעוימ תועקשה
 )םיר"בתל ש"ועו תונודקיפ( ₪ יפלא
 ןועריגב הדירי( ₪ יפלא 42,253 ןזאמה םויל רבצנה ןוערגה
 )12/2020 ב ₪ יפלא 55,804 תמועל ₪ יפלא 13,551 ךסב

 

  .₪ יפלא 194,507 ביטקא כ"הס
 

 תויובייחתהה דצב
 :30/6/2021 ל ןוכנ רתי תוכישמ הייריעל ויה אל
 ,₪ יפלא 13,595 לש ךסב רכש תודסומו הלשממ ידרשמ
 .ילוי שדוחב המלושש ינוי תרוכשמ תא ובורב ףקשמה
 .₪ יפלא 34,978 לש ךסב םיאכזו םיקפסל תויובייחתה
                                                                                                     ,₪ יפלא 11,965 -  ךסב שארמ תוסנכה
 .₪ יפלא 54,578 לש ךסב תושרה תונרק

 

 .₪ יפלא 194,507 ביסאפ כ"הס
 

 יפלא 105,970 לש ךסל םכתסה ןזאמה םויל תוולמה סמוע
₪. 

 
 תואצוהו תוסנכה ח"וד -
 לש ךסל םכתסמש ןועברל יביצקת ףדוע לע עיבצמ ח"ודה

 יפלא 11 לש ךסב ףדועל המגמ ךשמה הווהמה ₪ יפלא 16
 ₪ יפלא 19,691 ךסב ןוערג תמועל תאזו 2020 תנשב ₪
 .2018 תנשב ₪ יפלא 48,122 ךסב ןוערגו 2019 תנשב
 

 ןועברב 82%ל האוושהב( 87.9% לע דמוע היבגה רועיש
-ראוני םישדוחב היהש רגסהמ האצותכ רתיה ןיב )םדוקה
 .2021 ראורבפ

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 .ב"צמ ,תרוקיב תדעו לוקוטורפ רושיא .5
 

 םאתהב יכ ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 תדעוו תא סנכל תושרה לע הלח םינפה דרשמ ילהנל
 הדי תחת איצוהלו םייפסכה תוחודב ןוידל תרוקיבה
 םכנויעל רבעוה רומאכ לוקוטורפה ,הבישיהמ לוקוטורפ
 .םינפה דרשמל רבעוי אוה ,םויה הצעומב ורושיא םעו

  
 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 

 ,טרפה תענצ תאפמ( 15/8/21  םוימ תובוח תקיחמל הדעווה לוקוטורפ רושיא .6
 .                           )הייריעה ל"כנמ תכשלב םיניינועמה תושרל דמעויו ץפומ אל לוקוטורפה

 
 

 תאפמ יכ ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 םע דחי ,הבישיל הנמזהל ףרוצ אל לוקוטורפה ,טרפה תענצ
 תשגל לכוי אוה ,וב ןייעל ןיינועמ םכמ והשמ םא ,תאז
 .וב ןייעלו הייריעה ל"כנמ תכשלל

  
 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה

 
 

 להנתמה ,הטיש ןג לש קנבה ןובשחב המיתח השרומ תומש יוניש רושיא .7
 לטיבא 'בג :ויהי םיינכדעה המיתחה השרומ תומשש ךכ ,ימואל קנבב
 .                                       ןגב תעייס - ימת יטידרא 'בגהו ןגה תלהנמ עשוהי

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

 לש יוניש רבדב ריעה תצעומב רושיא לבקל שי ,קנבה ילהונ
 .המיתח ישרומ

  
 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה

 

 םירימא ס"היב לש קנבה ןובשחב המיתח השרומ תומש יוניש רושיא .8
 םיינכדעה המיתחה השרומ תומשש ךכ ,לארשיל ימואל קנבב להנתמה
 הריכזמ - יקרבא ןריש 'בגו ס"היב תלהנמ - ףאוש תנסוא 'בג :ויהי
 .                                                                                                           ס"היבב

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

 לש יוניש רבדב ריעה תצעומב רושיא לבקל שי ,קנבה ילהונ
 .המיתח ישרומ

  
 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 
 



 להנתמה הברע ןג לש קנבה ןובשחב המיתח השרומ תומש יוניש רושיא .9
 לט 'בג :ויהי םיינכדעה המיתחה השרומ תומשש ךכ ,לארשיל ימואל קנבב
 .                                      ןגב תעייס - הנחוא ילטנ 'בגהו ןגה תלהנמ - הירכז

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

 לש יוניש רבדב ריעה תצעומב רושיא לבקל שי ,קנבה ילהונ
  .המיתח ישרומ

  
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
 

 
 ס"היב - 1707 'סמ ר"בתל )ןומימה תורוקמ יוניש( 1 'סמ יוניש רושיא .10

 ₪ 50,131 ךסב תפסותה ,₪ 890,000 ס"ע ,האלעהו הדרוה לולסמ - תימי
 דרשמ תופתתשהמ ₪ 50,131 ךסב התחפהו )חותיפ ןרק( תושרה תונרקמ
 .                                                                                                        הרובחתה

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

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
 

 הקוסעתו רחסמ םחתמל הסינכב העונת לגעמ תלילסל ריעה תצעומ רושיא .11
 התוא 0977801-352 ריעה ןיינב תינכותל םאתהב ריאמ הדלוג תורדשב
   .העונת לגעמ תריציל ךרדה תבחרה תא רידסהל תנמ לע הייריעה תמזוי

 רבודמ יכ ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 זכרמ םש םוקל רומא רשא תויאשמה ןוינח דיל רוזאב
 םתיא ונלש םכסהבו םימזיה ח"ע השעיי ןבומכ הז ,ירחסמ
 תריצי עונמל ידכ רתוי המידק העונתה יא תא וריבעי םה
 הנכוהו העונתה יצעויב ונרזענש ןבומכ ,םוקמב םיקקפ
 .ןיוצמ ךלהמ הז יתעדלו טקיורפל תינכות

  
 .ל"נה ףיעסה תא רשאל עיצמ ינא 
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
 

 

 

 

 

 



 םיריצ גורדשו העיבצ 2062 'סמ ר"בתל )הלדגה( 1 'סמ יוניש רושיא .12
 ,₪ 300,000 ךסב תפסותה ,₪ 500,000 ס"ע דמע םדוקה םוכסה ,םיישאר
 ןרקמ תוסנכה :תפסותל ןומימה ,₪ 800,000 ס"ע דמוע שדחה םוכסה
 .                                                                                                               חותיפ

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

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
 
 

 םינוקיתו תוחיטב תוקידב - 2112 'סמ ר"בתל )הלדגה(  1 'סמ יוניש רושיא .13
 ךסב תפסותה ,₪ 1,000,000 ס"ע דמע םדוקה םוכסה ,רוביצו ךוניח ינבמב

 :תפסותל ןומימה ,₪ 1,500,000 ס"ע דמוע שדחה םוכסה ,₪ 500,000
 .                                                                        החבשה ילטיה ןרקמ תוסנכה

 
 

 לכב ומכ יכ ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 לכב תיב קדב השענ םידומילה תנש תחיתפ ינפלו הנש
 .תוחיטב תוקידב םיעצבתמו ךוניחה תודסומ

  
 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 

 3,108,000 ס"ע םי ילג תנוכשב םוי ןועמ תמקה - 2128 'סמ ר"בת רושיא .14
 .                                           החוורהו הדובעה דרשמ תופתתשה :ןומימה ,₪

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

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
 

 תלדגה ,רבצנ ןוערג יוסיכ - 1941 'סמ ר"בתל )הלדגה( 2 'סמ יוניש רושיא .15
 ,₪ 25,087,000 לש ךסל ,₪ 21,773,000 ס"ע דמעש םדוק םוכסמ ר"בתה
 15 תב רזחה תפוקתל טנוקסיד ליתנכרמ קנבמ ₪ 3,314,000 ךסב תפסותה
  .                                          הנשל 0.55% סונימ דע םיירפ לש תיבירב ,םינש

 
 תושר תא ריבעמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר

 .ןורש ירוא ח"ור ,הייריעה רבזגל רובידה
  

 ,הארבהה תינכות לש ךרדה ינבאל ךשמהב השעמל רבודמ :ןורש ח"ור
 םלואו ריעה תצעומב רשוא רבכ ,ליעל רומאה ,לעופב
  יתלהינ ,רחא קנב םע קודבל יאדכ ןיידעש ןוכנל יתאצמ
 
 
 
 

 תיבירה וזו חילצה הזו תויבירה תדרוהל ןתמו אשמ



 .טנוקסיד  ליתנכרמ קנב ךרד  היהי הזו ריזחנש
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
 
 

 תוסנכה :ןומימה ,₪ 360,000 ס"ע ,ריעה גותימ - 2129 'סמ ר"בת רושיא  .16
 .                                                              לארשי יעקרקמ תושרמ ידועיי ןרקמ

 
  

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

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
 

 
 ןלהל ,םיטקיורפה םויס בקע ,2021 תנשב ורגסנש םיר"בת תמישר רושיא .17

                                                                                                             .                                                                                                          :הלבטה
 

 סמ
"בת

 ר
 דרשמ רושיא ר"בתה םש

 םינפה

 14/01/2015 לדנמ ס"נתמ ץופיש 1607

 15/12/2015 ךוניח ינבמ תוחיטב ייוקיל ןוקית 1649

 14/08/2016 םיינפואל היינח תודמע תמקה 1689

 22/01/2017 ןמדור ןוכית ס"היב םינבמ שודיח 1717

 22/01/2019 םיכנל תואסיכ 1896

 םיינפואל הניגעו הניעט תודמע תמקה 1901
 10/02/2019 תוילמשח

 08/07/2019 2019 קפוא ןתפמ םיצופישב הכימת 1914

 23/08/2021 רובת םידלי ןג ץופיש 2053
 
 
 
 
 
 



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

 עיצמו ומייתסה םהב םיטקיורפה רשא םיר"בתב השעמל
 .ורשאל

  
 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
 
 
 

 

 .הבישיה תא לעונו םיחכונל הדומ :ריעה שאר
 

 
 

 

 

 

 

_________________       _______________ 
 רוצ  ןבא  דוד              ןוטיב  הנינפ    

 ריעה  שאר                                         הצעומה תריכזמו ל"כנמ תכשל תלהנמ
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