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 ריעה שאר - רוצ ןבא דוד רמ :םיחכונ

 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 רבח - בומרבא בקעי רמ  

 ריעה תצעומ תרבח - םחנמ הרוא 'בג  

 ריעה תצעומ רבח - ןבואר הששמ 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 - וסיס ןולא ד"וע

 ריעה תצעומ רבח - יקרבא ןימינב רמ

 ריעה תצעומ רבח - שודק ימולש רמ

 ריעה תצעומ רבח -  לט ימולש רמ  
 

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

 הייריעה רבזג -   ןורש ירוא רמ  

 תיטפשמ הקלחמ - תבש בקעי ד"וע  

 יטפשמ ץעוי - שרוק לקד ד"וע  

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



 
 

 :םויה רדס
 

 קנבב להנתמה  ןורוא ןג לש קנבה ןובשחב המיתח השרומ תומש יוניש רושיא .1
 סיריא 'בג :ויהי םיינכדעה המיתחה השרומ תומשש ךכ ,לארשיל ימואל
 .םירוהה דעו תגיצנ – טרופפר הרדנסכלא 'בגהו ןגה תלהנמ -  טיבש

 קנבב להנתמה  הלא ןג לש קנבה ןובשחב המיתח השרומ תומש יוניש רושיא .2
   חתי רומיל 'בג :ויהי םיינכדעה המיתחה השרומ תומשש ךכ  ,לארשיל ימואל
 .םירוה דעו תגיצנ ,ןגב תעייס - ביילוקינ הריולא 'בגהו ןגה תלהנמ -

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

 ןמדור ס"יב ב"טח לש קנבה ןובשחב המיתח השרומ תומש יוניש רושיא .4
 םיינכדעה המיתחה השרומ תומשש ךכ  ,743 ףינס ,םילעופה קנבב להנתמה
 ס"היב תלהנמ תינגס - ןח ךליל 'בגה ,ס"היב תלהנמ -  רקייש הרש 'בג :ויהי
 .ידסומ דעוו ר"וי - סאיזוא םתור 'בגהו

 רזעה קוחל 6 ףיעס יפל 31/12/2022 ךיראתל דע היבגה תלבגמ תכראה רושיא .5
 תעד תווח ב"צמ ,2017 ז"עשתה ,)ירוביצ רדסו החטבא ,הרימש( םי תירקל
 .ש"מעויה

 תוסנכה :ןומימה ,₪ 360,000 ס"ע ,ריעה גותימ - 2129  'סמ ר"בת רושיא .6
 .םייפוס םיפדוע ןרקמ

 דרשמ תוארוהל םאתהב קוח י"פע 1.92% ב 2022 תנשל הנונראה תאלעה .7
 .הנונראה וצ ב"צמ ,םינפה

 תענצ תאפמ( ,08/11/21 םוימ תובוח תקיחמל הדעוו תבישימ לוקוטורפ רושיא .8
 ל"כנמ תכשלב םיניינועמה תושרל דמעויו הנמזהל ףרוצ אל לוקוטורפה ,טרפה
 .)הייריעה

 ,₪ 80,000 ס"ע יתושרה הינחה ךרעמב תולעייתה - 2142 'סמ ר"בת רושיא  .9
 .החבשה ילטיה ןרקמ תוסנכה :ןומימה

 ףוח תחיתפ תויולע בוצקת - 1795 'סמ ר"בתל )הלדגה( 2 'סמ יוניש רושיא .10
 ךסב תפסותה ,₪ 1,140,000  ס"ע דמע םדוקה םוכסה ,2017 - תימי שדח

 תונרקמ ,תפסותל ןומימה ,₪ 1,196,593 ס"ע דמוע שדחה םוכסה ,₪ 56,593
  .חותיפ ןרק - תושרה
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 להנתמה  ןורוא ןג לש קנבה ןובשחב המיתח השרומ תומש יוניש רושיא .1
 'בג :ויהי םיינכדעה המיתחה השרומ תומשש ךכ ,לארשיל ימואל קנבב
 .םירוהה דעו תגיצנ - טרופפר הרדנסכלא 'בגהו ןגה תלהנמ -  טיבש סיריא

 
 ןפואב ןימזמ ,ןיינמה ןמ 8 'סמ הצעומה תבישי תא חתופ :ריעה שאר

 סקטב קלח לוטיל הצעומה ירבחמ דחאו תחא לכ תא ישיא
 תמיש בסמ ,28/11/21 ןושאר םויב םייקתמה ,ריעה יריקי
 חנומ ףסונ קתעהו לא"ודב םהילא וחלשנ תונמזההש םביל
 .םהינפל תעכ
 תע לכ יכ ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ
 ינג וא רפסה יתבמ דחאב המיתחה השרומ םיפלחתמש
 רושיא תא שקבמ ןובשחה להונמ וב קנבה זא ,םידליה
 .ונרו'ג תירמש תאמ רבסהה בתכמל םיחכונה הנפמ ,הצעומה

 

 .ל"נה ףיעסה תא רשאל עיצמ ינא
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
 

 להנתמה  הלא ןג לש קנבה ןובשחב המיתח השרומ תומש יוניש רושיא .2
 'בג :ויהי םיינכדעה המיתחה השרומ תומשש ךכ  ,לארשיל ימואל קנבב
 דעו תגיצנ ,ןגב תעייס - ביילוקינ הריולא 'בגהו ןגה תלהנמ -   חתי רומיל
 .                                                                                                               םירוה

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

 ינג וא רפסה יתבמ דחאב המיתחה השרומ םיפלחתמש
 רושיא תא שקבמ ןובשחה להונמ וב קנבה זא ,םידליה
 .ונרו'ג תירמש תאמ רבסהה בתכמל םיחכונה הנפמ ,הצעומה

 

 .ל"נה ףיעסה תא רשאל עיצמ ינא
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
 

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

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

 ינג וא רפסה יתבמ דחאב המיתחה השרומ םיפלחתמש
 רושיא תא שקבמ ןובשחה להונמ וב קנבה זא ,םידליה
      .ונרו'ג תירמש תאמ רבסהה בתכמל םיחכונה הנפמ ,הצעומה

 

 .ל"נה ףיעסה תא רשאל עיצמ ינא
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
 
 



 ןמדור ס"יב ב"טח לש קנבה ןובשחב המיתח השרומ תומש יוניש רושיא .4
 המיתחה השרומ תומשש ךכ  ,743 ףינס ,םילעופה קנבב להנתמה
 תינגס - ןח ךליל 'בגה ,ס"היב תלהנמ -  רקייש הרש 'בג :ויהי םיינכדעה
 .                                  ידסומ דעוו ר"וי - סאיזוא םתור 'בגהו ס"היב תלהנמ

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

 ינג וא רפסה יתבמ דחאב המיתחה השרומ םיפלחתמש
 רושיא תא שקבמ ןובשחה להונמ וב קנבה זא ,םידליה
 .ונרו'ג תירמש תאמ רבסהה בתכמל םיחכונה הנפמ ,הצעומה

 

 .ל"נה ףיעסה תא רשאל עיצמ ינא
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 קוחל 6 ףיעס יפל 31/12/2022 ךיראתל דע היבגה תלבגמ תכראה רושיא .5

 תווח ב"צמ ,2017 ז"עשתה ,)ירוביצ רדסו החטבא ,הרימש( םי תירקל רזעה
 .                                                                                                 ש"מעויה תעד

 
 תושרה יכ ןיצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר

 םולשתב םתופתתשה אשונב ל"אפר לומ םינויד תלהנמ
 תולעה זא ל"אפר םע תללוכ הפוק הייהתש עגרבו ,הרגאה
 תאזו תחא הנשל הכראהה תא ונעציב הנשה ,דרת בשותל
 ,ל"אפר לש תסנכהה לקשמ ףסוותישכ האבה הנשבש ידכ
 .תחפומ ריחמ םלשי בשותה

  
 .היבגה תלבגמ תכראה תא רשאל עיצמ ינא 
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 תוסנכה :ןומימה ,₪ 360,000 ס"ע ,ריעה גותימ - 2129  'סמ ר"בת רושיא .6

 .                                                                                     םייפוס םיפדוע ןרקמ
 

 אשונה יכ ןייצמ ,םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 אל םינפה דרשמ םלואו תמדוק הבישיב רשואו ןוידל אבוה
 .החבשה לטיהמ היהי הזש רושיא

  
 קודבל רבזגה תא שקבמ ינאו ל"נה ר"בתה רשאל עיצמ ינא 

  י"מר ילטיה וא חותיפ תונרקמ וא היהי הזש
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 
 



 
 דרשמ תוארוהל םאתהב קוח י"פע 1.92% ב 2022 תנשל הנונראה תאלעה .7

 .                                                                               הנונראה וצ ב"צמ ,םינפה
 

 אל השעמל יכ ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 ,ריעה תצעומ רושיאל איבהל ללכו ללכ םיכירצ ונייה
 ונאו הנידמה םעטמו  קוחה י"פע תישענ וזה האלעהה
 המ י"פע יטמוטוא ןפואב הלעמ תושר לכ ,קוחל םיביוחמ
 .קוחב עבקנש

  
 .ל"נה ףיעסה רשאל עיצמ ינא 
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 תאפמ( ,08/11/21 םוימ תובוח תקיחמל הדעוו תבישימ לוקוטורפ רושיא .8

 ל"כנמ תכשלב םיניינועמה תושרל דמעויו הנמזהל ףרוצ אל לוקוטורפה ,טרפה תענצ
 .                                                                                                                             )הייריעה

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

 םלואו הצעומה ירבח ןויעל רבעוה אל לוקוטורפה ,טרפה
 ל"כנמ תכשלב ,וב ןייעל םיניינועמה תושרל דמעוי אוה
  .הייריעה

  
 .ל"נה ףיעסה תא רשאל עיצמ ינא 
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 

 ,₪ 80,000 ס"ע יתושרה הינחה ךרעמב תולעייתה - 2142 'סמ ר"בת רושיא .9
 .                                                          החבשה ילטיה ןרקמ תוסנכה :ןומימה

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

  .הינחה ךרעמ לכ לש הרדסהו ןונכתב
  
 .ל"נה ףיעסה רשאל עיצמ ינא 
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ףוח תחיתפ תויולע בוצקת - 1795 'סמ ר"בתל )הלדגה( 2 'סמ יוניש רושיא .10
 ךסב תפסותה ,₪ 1,140,000  ס"ע דמע םדוקה םוכסה ,2017 - תימי שדח

 ,תפסותל ןומימה ,₪ 1,196,593 ס"ע דמוע שדחה םוכסה ,₪ 56,593
  .                                                                         חותיפ ןרק - תושרה תונרקמ

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

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  
  

 .הבישיה לעונו םלוכל הדומ :ע"הר
  

 
 
 
 
 
 
 

_________________       _______________ 
 רוצ  ןבא  דוד              ןוטיב  הנינפ    

 ריעה  שאר                                         הצעומה תריכזמו ל"כנמ תכשל תלהנמ
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