
 
 

 2021/7  'סמ הצעומ  לוקוטורפ
  ןושחב 'ז ,יעיבר םויב המייקתה רשא ,7/2021  'סמ ,ןיינמה ןמ ריעה תצעומ תבישימ
    תובישיה רדחב ,18:00 העשב ,13/10/2021 - ב"פשת

 

 ריעה שאר - רוצ ןבא דוד רמ :םיחכונ

 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 -  לט ימולש רמ  
 

 ריעה שאר מ"מ -  רב לאריש ד"וע  :ורדענ

 ריעה תצעומ רבח -  ןהכ ילא רמ

 ריעה תצעומ תרבח - הנלי ןאירפסג 'בג  

 ריעה תצעומ רבח - יקרבא ןימינב רמ  

 ריעה תצעומ תרבח - םחנמ הרוא 'בג  

 ריעה תצעומ רבח - ןבואר הששמ רמ  

 ריעה תצעומ רבח - שודק ימולש רמ  
 

 הייריעה ל"כנמ - הנחוא יסוי ד"וע :ופתתשה

 הייריעה רבזג/ע - הקיסמ ןהד הנינפ 'בג  

 ריעה סדנהמ -  בונרב לבוי רמ  

 םיסכנ/תיטפשמ הקלחמ - תבש בקעי ד"וע  

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



 
 

 :םויה רדס
 

 

 קנבב להנתמה הגונ ןג לש קנבה ןובשחב המיתח השרומ תומש יוניש רושיא .1
 הרינ 'בג :ויהי םיינכדעה המיתחה השרומ תומשש ךכ  ,לארשיל ימואל
 .ןגב םא תעייס - והימלא הפי 'בגהו ןגה תלהנמ - רגרובמה

 להנתמה  ןוטניקי ןג לש קנבה ןובשחב המיתח השרומ תומש יוניש רושיא .2
 'בג :ויהי םיינכדעה המיתחה השרומ תומשש ךכ  ,לארשיל ימואל קנבב
 .ןגב םירוהה תגיצנ - ןמרבוג לבנע 'בגהו ןגה תלהנמ -  בייסומ הלימדר

  םימולע ס"היב לש קנבה ןובשחב המיתח השרומ תומש יוניש רושיא .3
 :ויהי םיינכדעה המיתחה השרומ תומשש ךכ  ,לארשיל ימואל קנבב להנתמה
 .ס"היב תריכזמ -  וקנרפ הבכוכ 'בגהו  ס"היב תלהנמ -  'ץיבולטייפ טרול 'בג

 קנבב להנתמה בצח ןג לש קנבה ןובשחב המיתח השרומ תומש יוניש רושיא .4
 דרו 'בג :ויהי םיינכדעה המיתחה השרומ תומשש ךכ  ,לארשיל ימואל
 .ןגב םירוהה תגיצנ - קילרוג הנולא 'בגהו ןגה תלהנמ -  ץיבוניבר

 קנבב להנתמה תיריע ןג לש קנבה ןובשחב המיתח השרומ תומש יוניש רושיא .5
  רזוע לטימ 'בג :ויהי םיינכדעה המיתחה השרומ תומשש ךכ  ,לארשיל ימואל
 .ןגב םא תעייס -  בולאכימ הווא 'בגהו ןגה תלהנמ -

 ימואל קנבב להנתי רשא )שדח ןג( תלצבח ןג לש קנב ןובשח תחיתפ רושיא .6
 'בגו ןגה תלהנמ -  ביגע לא תב 'בג :ויהי המיתחה השרומ תומששו  ,לארשיל
 .ןגב םא תעייס -  בורזילא הנירמ

 ימואל קנבב להנתי רשא )שדח ןג( רמות ןג לש קנב ןובשח תחיתפ רושיא .7
 ןגה תלהנמ -  סאיטא םעונ 'בג :ויהי  המיתחה השרומ תומשו  ,לארשיל
 .ןגב תעייס -  רכבלא הילוי 'בגהו

 םוימ 1/2020 'סמ ןיינמה ןמ אלש הצעומ לוקוטורפב )רפוס תועט( ןוקית .8
 .ב"צמ ,היבג תלבגמ תכראה - הרימש רזע קוח אשונב 4/11/2020

 .ךוניח תדעוול רוביצ יגיצנ השולש יונימ .9
 352-1000686 רפסמ ריעה ןיינב תינכות תשיגמכ הייריעה תופרטצה רושיא" .10

 ד"חי הפיסומ ,היינב תויוכז הפיסומ תינכותה ,"םיב תיב "הנוכש" המשש
-352  תרשואמ תינכותל עקרקה לעמל םייעקרק תת םיחטש םידיינמו

 ."ףוח הוונ 0428094
 קחצי רממ ,"סנכינ רייד אצוי רייד"  חתפמ ימד תויוכז תרבעה רושיא .11

 עודיה 81 םילשורי 'דשב סכנ  ,17445461  ז"ת ,ביישימ םולשבא רמל יאלוזא
 40% ס"ע הייריעה לש הקלח םולשתל הרומתב 47 הקלח 12576 שוגכ
 .10/8/2021 םויב סנ ןרוא - יערד ןתוד םיאמשה דרשמ י"ע ךרענש ןדואהמ

 הרומתב ,חתפמ ימד הזוחב ,תורדתסהה 'חרב היישעת הנבמ תרכשה רושיא .12
 םינפה דרשמ ל"כנמ רזוח  לע ךמתסהב ןיעקרקמה ימד יווש םולשתל

 .ב"צמ  ,3/2008
 
 



 
 ידניג רממ ,"םיסנכנ םירייד אצוי רייד" חתפמ ימד תויוכז תרבעה רושיא .13

 ריפסו 39428453 ז"ת ןייטשנייו רימא רמל ,16380297 ז"ת - באודנמס
 לש יונב חטשב ,18 בגנה 'חרב סכנ ,םיסנכנ םירייד - 31341357 ז"ת בוטדדוח

 חתפמה ימד םוכסמ 40% ס"ע הייריעה לש הקלח םולשתל הרומתב ,ר"מ 42
  .18/7/21 םוימ המושה ח"ודב ועבקנש םיאלמה

 ,תינוריע תושדחתה - ל"הצ םחתמ - 1904  'סמ ר"בתל 4 'סמ יוניש רושיא .14
 םוכסה ,₪ 314,227 ךסב תפסותה ,₪ 2,691,510 ס"ע דמע םדוקה םוכסה
 .ןוכישהו יוניבה דרשמ :תפסותל ןומימה ,₪ 3,005,737 ס"ע דמוע שדחה

 ,₪ 85,000 ס"ע 2020 -2022 םינשל ינוריע עבט רקס - 2133 'סמ ר"בת רושיא .15
 ןרקמ תוסנכה ₪ 25,500 ,הביבסה תוכיאל דרשמה ₪ 59,500 :ןומימה
 .חותיפ

 ןומימה ,₪ 15,000 ס"ע םייתביבס םיעגפמ יופימ - 2134 'סמ ר"בת רושיא .16
 .חותיפ ןרקמ תוסנכה ₪ 7,500  ,הביבסה תוכיאל דרשמה ₪ 7,500

 םידושח תויהל םילולעה םינבמ קוזיח ןומימ - 2135 'סמ ר"בת רושיא .17
 .החבשה לטיה ןרקמ תוסנכה :ןומימה ,₪ 500,000 ס"ע ,םינכוסמ םינבמכ

 277,777 ס"ע 2020 קפוא ןתפמ םיצופישב הכימת - 2136 'סמ ר"בת רושיא .18
 ₪ 27,777 ,החוורהו הדובעה דרשמ תופתתשה ₪ 250,000 :ןומימה ,₪
 .החבשה ילטיה ןרקמ תוסנכה

 ןיבר ש"ע שדח ףיקמ - העימש ייוקילל התיכ תשגנה - 2137 'סמ ר"בת רושיא .19
 .ךוניחה דרשמ תופתתשה :ןומימה ,₪ 30,000 ס"ע

 ס"ע םי לילצ ס"יב - העימש ייוקילל התיכ תשגנה - 2138 'סמ ר"בת רושיא .20
 .ךוניחה דרשמ תופתתשה :ןומימה ,₪ 30,000

 ןיבר ש"ע ףיקמ ס"יב העימש ייוקילל התיכ תשגנה - 2139 'סמ ר"בת רושיא .21
 .ךוניחה דרשמ תופתתשה :ןומימה ,₪ 30,000 ס"ע

 ,₪ 6,434,082 ס"ע םי ילג תנוכשב םוי ןועמ תמקה - 2128 'סמ ר"בת רושיא .22
 ח"ש 700,000 ,החוורהו הדובעה דרשמ תופתתשה ₪ 3,108,000 :ןומימה
 ןרקמ תוסנכה ₪ 2,026,082  ,לארשי יעקרקמ תושרמ ידועיי ןרק תוסנכה
 .החבשה ילטיה ןרקמ תוסנכה ₪ 600,000  ,חותיפ

 ןומימה ,₪ 350,000 ס"ע ריעב זוקינ תויתשת גורדש - 2140 'סמ ר"בת רושיא .23
 .לארשי יעקרקמ תושרמ ידועיי ןרק תוסנכה

 ףוח תעוצרב תושיגנו תוארנ ירופישל םיטקיורפ - 2141 'סמ ר"בת רושיא .24
 .חותיפ ןרקמ תוסנכה :ןומימה ,₪ 500,000 ס"ע םיה

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ןלהל ,םיטקיורפה םויס בקע 2021 תנשב ורגסנש םיר"בת תמישר רושיא .25
 :הלבטה

 םינפה דרשמ רושיא ר"בתה םש ר"בת סמ
 

 12.12.2021 םידימלת תאלעהו הדרוה לולסמ תימי ס"היב 1707

 24.10.2018 םיגומלא תנוכשב תובוחר גורדש 1853

 םיריצב םיקחשמ ינג רופישל תויתשתו ןוניג חותיפ 1867
 17.12.2018 םיישאר

 10.11.2020 תימואלה בושקתה תינכותל רפס יתב תופרטצה 2065

 10.11.2020 בושקתה תינכתב רפסה יתבב בושקתה דויצ :גורדש 2066

 28.12.2020 םיגומלא ס"היב הדימל יבחרמ בוציע 2076

 
 
 

                          ********** 
 

 

 קנבב להנתמה הגונ ןג לש קנבה ןובשחב המיתח השרומ תומש יוניש רושיא .1
 הרינ 'בג :ויהי םיינכדעה המיתחה השרומ תומשש ךכ  ,לארשיל ימואל
 .                          ןגב םא תעייס - והימלא הפי 'בגהו ןגה תלהנמ - רגרובמה

 
 תע לכ יכ ןייצמ ,םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר

 ינג וא רפסה יתבמ דחאב המיתחה השרומ םיפלחתמש
 רושיא תא שקבמ ןובשחה להונמ וב קנבה ,םידליה
 .הצעומה

  
 .ל"נה ףיעסה תא רשאל עיצמ ינא 
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 להנתמה  ןוטניקי ןג לש קנבה ןובשחב המיתח השרומ תומש יוניש רושיא .2
 'בג :ויהי םיינכדעה המיתחה השרומ תומשש ךכ  ,לארשיל ימואל קנבב
 .       ןגב םירוהה תגיצנ - ןמרבוג לבנע 'בגהו ןגה תלהנמ -  בייסומ הלימדר

  
 תע לכ יכ ןייצמ ,םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר

 ינג וא רפסה יתבמ דחאב המיתחה השרומ םיפלחתמש
 רושיא תא שקבמ ןובשחה להונמ וב קנבה ,םידליה
 .הצעומה

  
 .ל"נה ףיעסה תא רשאל עיצמ 
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
  םימולע ס"היב לש קנבה ןובשחב המיתח השרומ תומש יוניש רושיא .3

 םיינכדעה המיתחה השרומ תומשש ךכ  ,לארשיל ימואל קנבב להנתמה
 תריכזמ -  וקנרפ הבכוכ 'בגהו  ס"היב תלהנמ -  'ץיבולטייפ טרול 'בג :ויהי
 .                                                                                                             ס"היב

 
 תע לכ יכ ןייצמ ,םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר

 ינג וא רפסה יתבמ דחאב המיתחה השרומ םיפלחתמש
 רושיא תא שקבמ ןובשחה להונמ וב קנבה ,םידליה
 .הצעומה

  
 .ל"נה ףיעסה תא רשאל עיצמ ינא 
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 קנבב להנתמה בצח ןג לש קנבה ןובשחב המיתח השרומ תומש יוניש רושיא .4

 דרו 'בג :ויהי םיינכדעה המיתחה השרומ תומשש ךכ  ,לארשיל ימואל
 .                 ןגב םירוהה תגיצנ - קילרוג הנולא 'בגהו ןגה תלהנמ -  ץיבוניבר

 
 תע לכ יכ ןייצמ ,םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר

 ינג וא רפסה יתבמ דחאב המיתחה השרומ םיפלחתמש
 רושיא תא שקבמ ןובשחה להונמ וב קנבה ,םידליה
 .הצעומה

  
 .ל"נה ףיעסה תא רשאל עיצמ ינא 
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 

 



 להנתמה תיריע ןג לש קנבה ןובשחב המיתח השרומ תומש יוניש רושיא .5
 'בג :ויהי םיינכדעה המיתחה השרומ תומשש ךכ  ,לארשיל ימואל קנבב
 .                  ןגב םא תעייס -  בולאכימ הווא 'בגהו ןגה תלהנמ -  רזוע לטימ

 
 תע לכ יכ ןייצמ ,םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר

 ינג וא רפסה יתבמ דחאב המיתחה השרומ םיפלחתמש
 רושיא תא שקבמ ןובשחה להונמ וב קנבה ,םידליה
 .הצעומה

  
 .ל"נה ףיעסה תא רשאל עיצמ ינא 
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 ימואל קנבב להנתי רשא )שדח ןג( תלצבח ןג לש קנב ןובשח תחיתפ רושיא .6

 ןגה תלהנמ -  ביגע לא תב 'בג :ויהי המיתחה השרומ תומששו  ,לארשיל
 .                                                             ןגב םא תעייס -  בורזילא הנירמ 'בגו

 
 תע לכ יכ ןייצמ ,םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר

 ינג וא רפסה יתבמ דחאב המיתחה השרומ םיפלחתמש
 רושיא תא שקבמ ןובשחה להונמ וב קנבה ,םידליה
 .הצעומה

  
 .ל"נה ףיעסה תא רשאל עיצמ 
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 ימואל קנבב להנתי רשא )שדח ןג( רמות ןג לש קנב ןובשח תחיתפ רושיא .7

 ןגה תלהנמ -  סאיטא םעונ 'בג :ויהי  המיתחה השרומ תומשו  ,לארשיל
 .                                                                    ןגב תעייס -  רכבלא הילוי 'בגהו

 
 תע לכ יכ ןייצמ ,םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר

 ינג וא רפסה יתבמ דחאב המיתחה השרומ םיפלחתמש
 רושיא תא שקבמ ןובשחה להונמ וב קנבה ,םידליה
 .הצעומה

  
 .ל"נה ףיעסה תא רשאל עיצמ ינא 
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 
 
 
 



 םוימ 1/2020 'סמ ןיינמה ןמ אלש הצעומ לוקוטורפב )רפוס תועט( ןוקית .8
 .                ב"צמ ,היבג תלבגמ תכראה - הרימש רזע קוח אשונב 4/11/2020

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

 ,םכינפל חנומה 4/11/2020 םוימ הצעומה לוקוטורפב םשרנ
 םויל דע היבגה תלבגמ תכראה רזעה קוח ףקות תכראה יכ

 .31/12/2021 דע םוקמב ,31/12/2020
  
 תכראה ךיראת תא דימעהלו תועטה ןוקית תא רשאל עיצמ 

 . 31/12/2021 םויל דע ל"נה רזעה קוח
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 .ךוניח תדעוול רוביצ יגיצנ השולש יונימ .9

 
 ,     יכ ןייצמ םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר

 :םיאבה םידמעומה תא תונמל עיצמ ינא
 םירוה תגהנה ר"ויכ םויכ שמשמה ירזנ ינוי רמ .1

 .תימי ס"יבב
 תנוכש דעוו ר"ויכ םויכ שמשמה ןרוא לאוי רמ  .2

 .םינויבס
 ס"יבב םירוה תגהנהב הרבחה  ןאיוירק ךליל 'בג .3

  .םידלי ינגבו ןמדור
  
 רוביצ יגיצנכ ל"נה םידמעומה תשולש תא רשאל עיצמ ינא 

 .ךוניחה תדעווב
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
-352 רפסמ ריעה ןיינב תינכות תשיגמכ הייריעה תופרטצה רושיא" .10

 ,היינב תויוכז הפיסומ תינכותה ,"םיב תיב "הנוכש" המשש 1000686
 לעמל םייעקרק תת םיחטש םידיינמ תינכותה תרגסמב ןכו ד"חי הפיסומ
 .                                     "ףוח הוונ 0428094-352  תרשואמ תינכותל עקרקה

 
 עקרקה יכ ןייצמ ,םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר

 קלחו רחאמ לבא ,הכוז ןלבק שי ,להנימל תכייש השעמל
 תושרכ ונאו )םיכרדו םישיבכ( רוביצ יחטשב לבוג עקרקהמ
  .הצעומ רושיא שרדנ ,ולאה םיחטשה לש םילעבה םניה

  
 תויוכז רופישל תוינכותה תא תושרל גיצה הכזש םזייה :בונרב רמ

 
 
 
 



 
  ,םיירוביצ םיחטשב לבוג הזו רחאמ ,ריעה שאר ןייצש ומכו
 .הצעומ רושיאל איבהל שרדנ

  
 םגו תונטק תוריד םג ויהי ,תוריד לש ליהמת היהי םוקמב :ריעה שאר

 ועיגיש ידכ וזה תורשפאה תא קינעהל דעב ינא ,תולודג
  .ריעל תוכיא ףיסוי קר הזו תונוש תויסולכוא ןאכל

  
 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 קחצי רממ ,"סנכינ רייד אצוי רייד"  חתפמ ימד תויוכז תרבעה רושיא .11

 81 םילשורי 'דשב סכנ  ,17445461  ז"ת ,ביישימ םולשבא רמל יאלוזא
 ס"ע הייריעה לש הקלח םולשתל הרומתב 47 הקלח 12576 שוגכ עודיה

 םויב סנ ןרוא - יערד ןתוד םיאמשה דרשמ י"ע ךרענש ןדואהמ 40%
10/8/2021                                                                                                      . 

 
 רמ יכ ריכזמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר

 להנל לכי אל רבכש רחאל  םימילו ןגומ רייד היה יאלוזא
 ,רחא םדאל וב תויוכזה תא ריבעהל טילחה קסויקה תא
 .סכנב תויוכזה תרבעה תא עצבל ול רשפאמ ןבומכ קוחה

  
 ינפל תחנומה תעדה תווחל הנפמ ,אשונה תא יתקדב :תבש ד"וע

 יערד ןתוד םיאמשה 'בח י"ע ךרענש ןדמוא שי ,םיחכונה
 .וז הקסעב ןדמואה ךסמ 40% לבקת הייריעה  ויפלו

  
 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 

 ,חתפמ ימד הזוחב ,תורדתסהה 'חרב היישעת הנבמ תרכשה רושיא .12
 דרשמ ל"כנמ רזוח  לע ךמתסהב ןיעקרקמה ימד יווש םולשתל הרומתב
 .                                                                                    ב"צמ  ,3/2008 םינפה

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

  .אשונב לפיט רשא תבש בקעי ד"ועל רובידה
  

 תנשב יכ ןייצמו םיחכונה ינפל תחנומה תעדה תווחל הנפמ :תבש ד"וע
 שומישל םינבמ 2 ןוטיב סאילא רמל תושרה הנתנ ,1973

 .תוחפשמ םוקיש תרגסמב ,ינוריעה קושב  היירגסמכ
 תא תונפל סאילא רמ תא תושרה השקיב 1987 תנשב
 ,תוריכשב רחא ןיעקרקמ תלבקל הרומתב קושב תויונחה
 רמ י"ע שדחמ ץפושו הפירש רבע רבודמה םוקמה יכ ןייצא
 .ןוטיב סאילא
 
 
 
 



  םלישש ףא לע שדוח אל ומיע הזוחה תובר םינש ךשמב
 .םיסימה לכ תא  תושרל
 םינש רפסמ קזחומ היה סכנהש רחאל םימיוסמ םירקמב
 תנתינ ,תושרל םיסימ םלשמ קיזחמהו ,קיזחמ ותוא י"ע
 יווש םולשתל הרומתב סכנה תא ול ריכשהל תורשפאה
 לש תראשנ סכנה לע תולעבה ,הרקמ לכב רשאכ עקרקה
 .הייריעה

  
 ימדב הזוחב ל"נה הנבמה תרכשה תא רשאל עיצמ ינא :ריעה שאר

 .חתפמ
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
 
 .תובישיה רדח תא בזוע וסיס ןולא ד"וע ***
 

 ידניג רממ ,"םיסנכנ םירייד אצוי רייד" חתפמ ימד תויוכז תרבעה רושיא .13
 ריפסו 39428453 ז"ת ןייטשנייו רימא רמל ,16380297 ז"ת - באודנמס
 יונב חטשב ,18 בגנה 'חרב סכנ ,םיסנכנ םירייד - 31341357 ז"ת בוטדדוח
 ימד םוכסמ 40% ס"ע הייריעה לש הקלח םולשתל הרומתב ,ר"מ 42 לש
  .                              18/7/21 םוימ המושה ח"ודב ועבקנש םיאלמה חתפמה

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

  .ל"נה ךילהב לפיט רשא תבש בקעי ד"ועל רובידה
  

 םכתא הנפמ ,ידי לע קדבנ אשונה ,ינכט ךילהב ןאכ רבודמ :תבש ד"וע
 ףופכב הניה הרבעהה ,םכינפל תחנומה תעדה תווחל
 .המושה ח"ודמ 40% הבוגב הייריעה לש הקלח םולשתל

  
 סכנב חתפמ ימדב תויוכזה תרבעה תא רשאל עיצמ ינא :ריעה שאר

 .ל"נה
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 .תובישיה רדחל רזוח וסיס ןולא ד"וע ***
 

 ,תינוריע תושדחתה - ל"הצ םחתמ - 1904  'סמ ר"בתל 4 'סמ יוניש רושיא .14
 םוכסה ,₪ 314,227 ךסב תפסותה ,₪ 2,691,510 ס"ע דמע םדוקה םוכסה
 .   ןוכישהו יוניבה דרשמ :תפסותל ןומימה ,₪ 3,005,737 ס"ע דמוע שדחה

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

 םג זא .ק.צ.ש םחתמ טקיורפל עגונב רושיאה לבקתהש
 ונל היהת הנש ךותבש הווקת ינאו רשואי ל"הצ םחתמ
 .הרושב

 
 
 

 

 ?תינוריע תושדחתהל ןאכ הנווכה המ :סלפ רמ



  
 .ןונכת לע םירבדמ ונא תעכ :ריעה שאר

 .ל"נה ףיעסה תא רשאל עיצמ ינא
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 85,000 ס"ע 2020 -2022 םינשל ינוריע עבט רקס - 2133 'סמ ר"בת רושיא .15

 ןרקמ תוסנכה ₪ 25,500 ,הביבסה תוכיאל דרשמה ₪ 59,500 :ןומימה ,₪
 .                                                                                                              חותיפ

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

 ריעה יבחרב םיחותפ םיחטשב ינוריע עבט רקס תכירעב
 .אשונב תויחנהו תרבוח תריציו

  
 .ל"נה ר"בתה רשאל עיצמ ינא 
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 ןומימה ,₪ 15,000 ס"ע םייתביבס םיעגפמ יופימ - 2134 'סמ ר"בת רושיא .16

 .              חותיפ ןרקמ תוסנכה ₪ 7,500  ,הביבסה תוכיאל דרשמה ₪ 7,500
 

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

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 םידושח תויהל םילולעה םינבמ קוזיח ןומימ - 2135 'סמ ר"בת רושיא .17

 .החבשה לטיה ןרקמ תוסנכה :ןומימה ,₪ 500,000 ס"ע ,םינכוסמ םינבמכ
 

 תושרה יכ ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 םתוא יבגל םינוכיס רקס עוציבל ףסכ ןומה העיקשמ
 הזכ הנבמ לכו ,םהיבגל הסירק לש ששח םייקש םינבמ
 םיבשותל תועדוה חלשת הייריעה ,הנכס הווהמכ אצמייש
 דגנתיש ימו םהלש הנבמב לופיטל תורורב תויחנה םע
 הרהזא תרעה עצובתש גאדתו עצבת הייריעה ,םלשל
  .ונלש האצוהה תא שממל ידכ ולש סכנה יבגל ובאטב

  
 .ל"נה ףיעסה תא רשאל עיצמ ינא 
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
 
 

 



 277,777 ס"ע 2020 קפוא ןתפמ םיצופישב הכימת - 2136 'סמ ר"בת רושיא .18
 ₪ 27,777 ,החוורהו הדובעה דרשמ תופתתשה ₪ 250,000 :ןומימה ,₪
 .                                                                        החבשה ילטיה ןרקמ תוסנכה

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

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 

 ש"ע שדח ףיקמ - העימש ייוקילל התיכ תשגנה - 2137 'סמ ר"בת רושיא .19
 .                               ךוניחה דרשמ תופתתשה :ןומימה ,₪ 30,000 ס"ע ןיבר

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

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 

 םי לילצ ס"יב - העימש ייוקילל התיכ תשגנה - 2138 'סמ ר"בת רושיא .20
 .                                       ךוניחה דרשמ תופתתשה :ןומימה ,₪ 30,000 ס"ע

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

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 

 ש"ע ףיקמ ס"יב העימש ייוקילל התיכ תשגנה - 2139 'סמ ר"בת רושיא .21
 .                               ךוניחה דרשמ תופתתשה :ןומימה ,₪ 30,000 ס"ע ןיבר

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

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 
 
 
 
 



 
 6,434,082 ס"ע םי ילג תנוכשב םוי ןועמ תמקה - 2128 'סמ ר"בת רושיא .22

 700,000 ,החוורהו הדובעה דרשמ תופתתשה ₪ 3,108,000 :ןומימה ,₪
 תוסנכה ₪ 2,026,082  ,לארשי יעקרקמ תושרמ ידועיי ןרק תוסנכה ח"ש
 .                              החבשה ילטיה ןרקמ תוסנכה ₪ 600,000  ,חותיפ ןרקמ

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

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 

 ,₪ 350,000 ס"ע ריעב זוקינ תויתשת גורדש - 2140 'סמ ר"בת רושיא .23
 .                                  לארשי יעקרקמ תושרמ ידועיי ןרק תוסנכה :ןומימה

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

  .ריעה יבחרב זוקינ תויתשתב
  
 .ל"נה ףיעסה תא רשאל עיצמ ינא 
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 ףוח תעוצרב תושיגנו תוארנ ירופישל םיטקיורפ - 2141 'סמ ר"בת רושיא .24

 .                                    חותיפ ןרקמ תוסנכה :ןומימה ,₪ 500,000 ס"ע םיה
 

 רבודמ יכ ןייצמ ,םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 תויתשת ירופישו תובחר תרדסה ,השיג ילחבש תרדסהב
  .םיה ףוח תעוצרבו תלייטב

  
 .ל"נה ףיעסה תא רשאל עיצמ ינא 
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ןלהל ,םיטקיורפה םויס בקע 2021 תנשב ורגסנש םיר"בת תמישר רושיא .25
 .                                                                                                          :הלבטה

 

 סמ
 ר"בתה םש ר"בת

 דרשמ רושיא
 םינפה

 

 12.12.2021 םידימלת תאלעהו הדרוה לולסמ תימי ס"היב 1707

 24.10.2018 םיגומלא תנוכשב תובוחר גורדש 1853

 םיקחשמ ינג רופישל תויתשתו ןוניג חותיפ 1867
 17.12.2018 םיישאר םיריצב

 10.11.2020 תימואלה בושקתה תינכותל רפס יתב תופרטצה 2065

 תינכתב רפסה יתבב בושקתה דויצ :גורדש 2066
 10.11.2020 בושקתה

 28.12.2020 םיגומלא ס"היב הדימל יבחרמ בוציע 2076

 
 

 רבודמ יכ ןייצמ ,םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 םהו 2021 תנשל םהב םיטקיורפה ומייתסה רשא םיר"בתב
  .ורגסנ

  
 .ל"נה ףיעסה תא רשאל עיצמ ינא 
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
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 רוצ  ןבא  דוד              ןוטיב  הנינפ    

 ריעה  שאר                                         הצעומה תריכזמו ל"כנמ תכשל תלהנמ
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