
 

 2202/2  'סמ הצעומ  לוקוטורפ
  ב"כ ,יעיבר םויב המייקתה רשא ,2/2022  'סמ ,ןיינמה ןמ ריעה תצעומ תבישימ
    תובישיה רדחב ,18:00 העשב  ,23/02/2022 - ב"פשת  'א רדאב

 

 ריעה שאר - רוצ ןבא דוד רמ :םיחכונ

 ריעה שאר מ"מ -  רב לאריש ד"וע  

 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 - 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 :ורדענ

 ריעה תצעומ תרבח - הנלי ןאירפסג 'בג
 

 הייריעה ל"כנמ - הנחוא יסוי ד"וע :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  

                                  הצעומה תריכזמו ע"הר/ע - ןוטיב הנינפ 'בג
 
 

 



 
 

 :םויה רדס
 

 

 .ב"צמ ,2021 4 ןועבר  ,2021 תנשל ינועברה ח"ודה תגצה .1
 .ראודה קנבב טנרטניאב תואקנב יתורישל תושרה תופרטצה רושיא .2
 רובע עקרקב ןיינע תלעבו תימזי ,תינכות תשיגמכ הייריעה תופרטצה רושיא .3

 ,הדצמ 'חרב "ךרד" - ל "ליבש" - מ דועיי יוניש - 352-0947945  'סמ תינכות
 .ב"צמ ,םי תירק

 םאתהב לטפסוי םחתמ - 2039/למת תינכת תנכה לע העדוה תאצוה רושיא .4
 .רבסה ב"צמ ,הינבהו ןונכתה קוחל 77-78 םיפיעסל

 .ב"צמ ,יוניב יוניפ ימחתמב החבשה ילטיה ןיינעל שדח יקוח רדסה ץומיא .5
 םיאבה "םימי" םימה דיגאת ןוירוטקריד ירבח לש םתנוהכ תכראה רושיא .6

 .הכלמ ילוז  'בגו  רוצ ןבא דוד רמ :תפסונ היצנדקל
 ."םימי" םימה דיגאתל ןוירוטקריד תו/ירבח השולש יונימ .7
 ב"פשת - תילמס הרומתב וא הרומת אלל ןיעקרקמ תאצקהל םיניחבת רושיא .8

2021. 
 ס"ע 2021 תנשל תוחיטב ינקתהו םישיבכ ןומיס - 2202 'סמ ר"בת רושיא .9

 ₪ 20,697 ,הרובחתה דרשמ תופתתשה ₪ 82,785  :ןומימה ,₪ 103,482
 .חותיפ ןרקמ תוסנכה

 :ןומימה ,₪ 52,500 ס"ע  ,2022 םיכרדב תוחיטב - 2203 'סמ ר"בת רושיא .10
 ילטיה ןרקמ תוסנכה ₪ 10,500 ,הרובחתה דרשמ תופתתשה ₪ 42,000

 .החבשה
 תוחיטב ירדסהו םוטיא ינוקית - 2149 'סמ ר"בתל )הלדגה( 1 'סמ יוניש רושיא .11

 ₪ 400,000 ךסב תפסותה ,₪ 400,000 ס"ע דמע םדוק םוכס ,רוביצ ינבמב
 ילטיה ןרקמ תוסנכה :תפסותל ןומימה ,₪ 800,000 ס"ע דמוע שדחה םוכסה
 .החבשה

 תרדסה ,טלפסא ינוקית - 2150 'סמ ר"בתל )הלדגה( 1 'סמ יוניש רושיא .12
 דמע םדוק םוכס ,ריעה תובוחרבו םיירוביצ םינגב תוחיטב ירדסהו םינוינח
 1,200,000 ס"ע דמוע שדחה םוכסה ₪ 700,000 ךסב תפסותה ,₪ 500,000 ס"ע

 .חותיפ ןרקמ תוסנכה :תפסותל ןומימה ,₪
 תוחיטב ,תושיגנ ינוקית - 2151 'סמ ר"בתל )הלדגה( 1 'סמ יוניש רושיא .13

 ךסב תפסותה ,₪ 300,000 ס"ע דמע םדוק םוכס ,ריעה תוכרדמב הרואתו
 תוסנכה :תפסותל ןומימה ,₪ 600,000 ס"ע דמוע שדחה םוכסה ₪ 300,000

 .חותיפ ןרקמ
 םדוק םוכס ,ריעה יבחרב ןונכת - 2111 'סמ ר"בתל )הלדגה( 1 'סמ יוניש רושיא .14

 ס"ע דמוע שדחה םוכסה ,₪ 1,000,000 ךסב תפסותה ,₪ 700,000 ס"ע דמע
 ₪ 500,000 ,חותיפ ןרקמ תוסנכה ₪ 500,000 :תפסותל ןומימה ,₪ 1,700,000

 .החבשה ילטיה ןרקמ תוסנכה
 



 
 
 

 
 תוסנכה :ןומימה ,₪ 200,000 ס"ע GIS תכרעמ גורדש - 2207 'סמ ר"בת רושיא .15

 .חותיפ ןרקמ
 277,777 ס"ע ,2021 קפוא ןתפמב םיצופישב הכימת - 2204 'סמ ר"בת רושיא .16

 ₪ 27,777  ,החוורהו הדובעה דרשמ תופתתשה ₪ 250,000 :ןומימה ,₪
 .החבשה ילטיה ןרקמ תוסנכה

 ,תויושרב הרבסהו םידלי ינגל םילכ יחידמ תשיכר - 2205 'סמ ר"בת רושיא .17
 ₪ 12,163  ,הביבסה תוכיאל דרשמה ₪ 171,091 :ןומימה ,₪ 183,254 ס"ע
 .החבשה ילטיה ןרקמ תוסנכה

 ס"ע ךוניח תודסומ תברקב םיכרדב תוחיטבל תולועפ - 2206 'סמ ר"בת רושיא .18
 וסנכה ₪ 12,500 ,הרובחתה דרשמ תופתתשה ₪ 50,000 :ןומימה ,₪ 62,500

 .החבשה ילטיה ןרקמ
 :ןומימה ,₪ 5,148,000 ס"ע הייריעה ןיינב תודייטצה - 2208 'סמ ר"בת רושיא .19

 .םירחא תודסומו םיקנבמ תוולמ
 הייריעה ןיינב תמקהו ןונכת ,לוהינ - 1740 'סמ ר"בתל 6 'סמ יוניש רושיא .20

 תפסותה ,₪ 53,500,000 ס"ע דמע םדוקה םוכסה ,רחסמ תמוק ללוכ שדחה
 יעקרקמ תושר ןומימב ,₪ 809,638 לש ךסמ תבכרומ  ₪ 2600,000 ךסב
 התחפהו  ,חותיפ ןרק - תושרה תונרקמ תוסנכה ₪ 1,790,362 לש ךסו ,לארשי
 שדחה םוכסה כ"הס  ,םירחא תודסוממו םיקנבמ תוולממ ₪ 248,000 ךסב
 .₪ 55,852,000 ס"ע דמוע

 .ל"נה הלבטל םאתהב ,2022 תנשב ורגסנש םיר"בת תמישר רושיא .21
 

 
                                ********** 
 

 

 .ב"צמ ,2021 4 ןועבר  ,2021 תנשל ינועברה ח"ודה תגצה .1
 

 תא אירקמ ,םיחכונה תא ךרבמ ,הצעומה תבישי תא חתופ :ריעה שאר
 רובידה תושר תא ריבעמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה
 .ןורש ירוא ח"ורל

  
 םיכישממ ונאש ךכ לע עיבצמש יפסכ ח"ודב רבודמ :ןורש ח"ור

 הילע הארבהה תינכותל םאתהבו יבטימ ןפואב להנתהל
 .הייריעה המותח
 

 םויל תונוכנה תורתי ףקשמ 31/12/2021 םויל ןזאמה
 :31/12/2021 ןזאמה
 
 



 
 
 

  םיסכנה דצב
  - ךסב םיקנבב םינמוזמ הייריעל ויה ןזאמה םויל ןוכנ

 .₪ יפלא 8,731
 ₪ יפלא 2,517  - לש ךסב ובגנ םרטש תובצקותמ תוסנכה
 31/12/2021 םוי רחאל הייריעב ולבקתנש תוסנכה םהש
 ,)12/21( ח"ודה תפוקתל תוכייש םלוא
 86,177 ךסב חותיפ תודובעל ןרק יוסכל תודעוימ תועקשה
 )םיר"בתל ש"ועו תונודקיפ( ₪ יפלא
 ןועריגב הדירי( ₪ יפלא 34,732 ןזאמה םויל רבצנה ןוערגה
 )12/2020 ב ₪ יפלא 43,434 תמועל ₪ יפלא 8,702 ךסב

 

  .₪ יפלא 154,222 ביטקא כ"הס
 

 תויובייחתהה דצב
 :31/12/2021 ל ןוכנ רתי תוכישמ הייריעל ויה אל 

 ,₪ יפלא 8,960 לש ךסב רכש תודסומו הלשממ ידרשמ
 שדוחב המלושש רבמצד תרוכשמ תא ובורב ףקשמה
 .ראוני

 .₪ יפלא 33,979 לש ךסב םיאכזו םיקפסל תויובייחתה
                                                                                                     ,₪ יפלא 3,511 -  ךסב שארמ תוסנכה
 .₪ יפלא 55,380 לש ךסב תושרה תונרק

 

 .₪ יפלא 154,222 ביסאפ כ"הס
 

 יפלא 100,359 לש ךסל םכתסה ןזאמה םויל תוולמה סמוע
 .31/12/2020 תמועל ₪ יפלא 10,681 ךסב הדירי ,₪

 
 תואצוהו תוסנכה ח"וד -
 םכתסמש ןועברל רבטצמ יביצקת ףדוע לע עיבצמ ח"ודה
 תנשב ןוזיאל המגמ ךשמה הווהמה ₪ יפלא 838 לש ךסל

 2019 תנשב ₪ יפלא 19,691 ךסב ןוערג תמועל תאזו 2020
 .2018 תנשב ₪ יפלא 48,122 ךסב ןוערגו
 

 .91% לע דמוע היבגה רועיש
  

 
 .ראודה קנבב טנרטניאב תואקנב יתורישל תושרה תופרטצה רושיא .2

 
 

 י"פע יכ ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 הצעומה רושיא תא הליחת לבקל שי ראודה קנב תושירד
 תואקנב יתוריש עוציבל רושיא לבקל לכונ ןכמ רחאל קרו
 .םינותנב הייפצו טנרטניאב

  
 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה

 
 



 
 

 
 רובע עקרקב ןיינע תלעבו תימזי ,תינכות תשיגמכ הייריעה תופרטצה רושיא .3

 ,הדצמ 'חרב "ךרד" - ל "ליבש" - מ דועיי יוניש - 352-0947945  'סמ תינכות
 .                                                                                              ב"צמ ,םי תירק

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

 .בונרב לבוי רמ ,ריעה סדנהמל רובידה
  

 יוניש עצבל םיצור ונא וב הדצמ בוחר לע םירבדמ ונא :בונרב רמ
 ףסונבו "ךרד" - ל "ליבש" - מ עקרקה דועיי תניחבמ
 טעמ סוגנת הבחרההש ןבומכ ,ירטיס ודל ותוא םיכפוה
 .תורירב הברה ונל ןיא יכ םינגה חטשמ

  
 'חר לש ךשמהבו הרואת ףיסוהל ךירצ יתעדל זא ,ךכ םא :סלפ רמ

  .הטאה יספ ףיסוהל ךירצ ןמהיל 'חר ןוויכל הדצמ
  

 רורב ,ךרדכ וב םישמתשמו ליבש הז ,םייקה בצמב עגרכ :ריעה שאר
 יאשונ םג ולפוטי לעופל אציי הזו הטלחה לבקתתשכש
 .ל"נה ףיעסה רשאל עיצמ ינא ,ראשה לכ םגו הרואתה

  
 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 

 םאתהב לטפסוי םחתמ - 2039/למת תינכת תנכה לע העדוה תאצוה רושיא .4
 .                                     רבסה ב"צמ ,הינבהו ןונכתה קוחל 78-77 םיפיעסל

 

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

 .בונרב לבוי רמ ,ריעה סדנהמל רובידה
  

 השעמל םירשפאמ הינבהו ןונכתה קוחל 77-78 םיפיעס :בונרב רמ
 םירתיה ןתמל םיאנת לע זירכהל ןונכתה תודסומל
 ומכ ,תזרכומה תינכותה םוחתב םיאצמנה ןיעקרקמב
  .ל"מתוב רשוא לטפסוי םחתמ ,םיעדוי חטב םתאש
 ריתהל היהי ןתינ ןכ לבא םחתמב הינב ירתיה ונתני אל
 ןוחטיב תוחיטב יכרצל קוזיחו ןוגימ ,ץופיש ,רומיש
 .השגנהו
 

 ןכלו הבחרהל םירתיה ןיא ,תוגירחה תניחבמ ,תעדל בושח :ריעה שאר
 םירושיאו םירתיה אלל וא/ו קוחה י"פע אלש הנבש ימ לכ
 יוניפה ךלהמב יוציפ םוש הז רובע לבקי אל אוה ,םישרדנ
 .יוניב

  
 .םיד"ממ תונבל םיבשותל ונרשיא ל"הצ 'חרב :בונרב רמ



 
 
 
 

 

 עונמל רוסא תושרכ ונל ,ד"ממ תונבל שקבי בשותה םא :ריעה שאר
 ףא יוניב יוניפה אשונ ללגבש ןימאמ ינא לבא ,ונממ תאז

  .הז בלשב אל תוחפלו וזכ השקב שקבי אל דחא
  

 תעב הצופי אוה םאה ,ד"ממ תעכ הנוב לשמל בשותה םא :בולימא רמ
 ?יוניב יוניפל תינכותה

  
 .ןכ :ריעה שאר
 .ל"נה ףיעסה תא רשאל עיצמ ינא 
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
 
 
 .תובישיה רדח תא םיבזוע בולימא םדא רמו וסיס ןולא ד"וע ***

 
 .ב"צמ ,יוניב יוניפ ימחתמב החבשה ילטיה ןיינעל שדח יקוח רדסה ץומיא .5

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

 ןוקיתה תא המדיק תינוריע תושדחתהל תיתלשממה
   .החבשה ילטיה אשונל תויחנה האיצוהו קוחל
 דחי םהילא רבעוה רשא קוחל ןוקיתל םיחכונה תא הנפמ(
   .)םהינפל תעכ חנומו וז הבישיל הנמזהה םע
 ןפואב ריעה לכ לע לטיהה זוחא תא עובקל רשפא השעמל
 םע הבישי יתמייק ,תונוכש/םימחתמל קלחל וא דיחא
 סדנהמ םע הדובע תובישי יתמייקו הייריעה לש יאמשה
 םה ,בגא ךרד רשא תינוריעה תושדחתהה להנמו ריעה
 ונישעו םינגסה םע הבישי ןכו ,ילש העד התואב םניא
 3 ול רשא החבשהה ילטיה אשונ לכל רשקב תוחומ רועיס
 הייהת הטלחהה רשאכ .50%  ,25%  ,0% :םיזוחאב תוגרד
 לארשי תנידמ .1/5/22 םוימ לחה םינש 5 - ל ףקותב
  .תינוריע תושדחתהל תפדעומ ריעכ ונתוא הסינכה
 תושדחתהל הקוקז וזה ריעהש םיעדויו םיאור םכלוכ
 םש ק.צ.ש :םימחתמ המכב תושדחתהל ונאצי ,תינוריע
 הז ןונכתל ואציש םיפסונ םימחתמו ,ע"בת רבכ שי
 .)יטרפ ןפואב םישוע םה אריפש( אריפשו ל"הצ ,לטפסוי
 יבגל ,החבשה לטיה 0% היהיש םהל חטבוה .ק.צ.שב
 ,4.5 - ה ןוויכל דרוי רבכ ליפכמה  ,םיאבה םימחתמה
 .תויואמש ןומה תושעל ךירצש בצמב ןאכ אצמנ ןלבקה
 

 ח"שלא 25 -כ לבקנש רמאו ונב ךמתו ןאכ היה ןוכישה רש
 .הנביתש השדח הדיחי לכ לע
 
 
 



 
 
 
 

 הז יל בושח יכהו םימזיה ולא ימ עדוי יניאש יתנעט ינא
 ןטק לושכמ לכ יתעדל יכ יוניב יוניפה תינכות תא בכעל אל
  ינאו הזה בושחה ךילהתה תא בכעל יושע היהיש לככ
 ינא ! הרימא ןאכ שי רבד לש ופוסב ,בוכיעה דגנ שוריפב
 לעופה לא אצוי הזה אשונה תא תוארל לכונש הפיאשב
 .ילכלכ םגו יתרבח ןיינע םג ןאכ שי ,רהמ רתויש המכו
 לע החבשה לטיה 0% לע ץילמא ינא ע"בתה י"פע
    .ליעלש םימחתמה

  
 החבשהה לטיה ימד לוצינל יבויחה טביהה לע ובשחת :רב ד"וע

 .ריעב ךוניח תודסומ תיינבל קר שומיש םהב השעייש
  

 ילש ישיאה ששחה תאז םע דחי ךא ,תולקה תתל דעב ינא :שודק רמ
 ימ םיעדוי אל לבא םילודג םיטקיורפל "קורי רוא" שיש
 ?הצעומ ירבחכ ונל שי ףונמ הזיא ,ןלבקה הז
 .תיטפשמ הניחבמ קדביהל ךירצ "רוטפ" לש אשונה לכ
  .חק ןלבקל תרמוא הנידמה םג

  
 38 א"מתל ר"זש ןמלז 'חרב םיננחתמ םינש שמח ךשמב :ריעה שאר

 יל ןכלו יטרפ ןיינק םתא :םהל בישמ ינא ,ברעתמ אל ינאו
 םיבשותל הגאד ךותמ לאוש טלחהב ינא ,ברעתהל רוסא
 אשונה לכ תא קדוב אוה םיאהו ד"וע וחקל םה םאה
 .דבלב קוחה י"פע לעופ ינא ,קמועל

  
 םה תרחא וא וזכ היעבב םילקתנ םיבשותה רשאכ לבא :שודק רמ

 .הרזע לבקל םישקבמו תושרל םינופ
  

 תורידה ילעב ,38 א"מת ןיבל יוניב יוניפ ןיב לידבהל שי :ריעה שאר
 .ד"ועה תריחבל םיפתוש תויהל םירומא

  
 .קחשמה יללכ ןה ולא  .שומימב חקלינ החבשה לטיה :בונרב רמ
  

 דביא םקלח ,םש םירגש םיבשותה יפלכ ירסומ בוח ונל שי :סלפ רמ
 לכ לע ח"שלא 25 הנידמהמ םילבקמ ונא ,ןומאה תא
 ונילע הבוחו וזה הבטהה תא לצנל םיכירצ ונא ןכלו הדיחי
 בושחל ילבו רהמ רתויש המכ הזה ךלהמה תא ףוחדל
 .םיימעפ

  
 .לטיהה יזוחא תא עובקל הצעומה ירבח םורופב תעכ ךירצ :תבש ד"וע
  

 ,הרבד תא הרמא תיזוחמה הדעווהו ע"בת שיש עגרב :ריעה שאר
 .הלקה דוע שקבל לוכי ןכ ןלבקה

  
 םוקמה ןאכו םחתמ יפל םיזוחאה תא עבוק קוחל ןוקיתה :תבש ד"וע

  תינכותה לע הניה הצעומה העבקש החנההש עובקל



 
 
 
 

 לבקל םוקמה ןאכו ןלבקה י"ע ל"נה םימחתמב תשגומש
 יבגל ןלבקה לע לוחיש החבשהה לטיה זוחא יבגל הטלחה
 תינכותל רבעמ שקבי ןלבקה התוא הלבקה וא תפסות לכ
 .תירוקמה

  
 ?הרומתב םילבקמ ונא המ ,הברה ךכ לכ לע םירתוומ ונא :יקרבא רמ

 םאה ?לבקמ רוביצה המ ,החבשה לטיה לע םירתוומ םא
 ?תובטה ןהש הזיא שי

  
 דמועש ירוביצ רוידב םיררוגתמש תונוכש םתוא :ריעה שאר

 .השדח הנוכש םילבקמ ,טטומתהל
 ונממ שקבנ םא ןאכ תונבל הצרי ןלבק הזיא ,ובשחת
 ?"ןכתשמל ריחמ"

  
 ךכ לכ הזב ונד ונחנא  ?חוור אלל תונבל הצרי ןלבק הזיא 

 ל 6 - מ סחיה תא ונטקה םאו הלחתההמ 0% עבקנו הברה
 ?תושעל םיכירצ ונא דוע המ 4 -

  
 יבגל החבשה לטיה 0% העבצהל תולעהל שקבמ ינא 

 אריפשו שיכל ,ל"הצ ,לטפסוי ,ש"גא ,.ק.צ.ש :םימחתמה
  .תובורקה םינשה שמחב יוניב יוניפל ךלוהש םחתמ לכו
 רויד 'חי רפסמב תולקהו תפסותל ןלבקה לש השקב לכ
 .50% לש רועישב החבשה לטיה םהילע לוחי  תופסונ

  
   9 -  דעב :העבצה

 )שודק ימולש ,יקרבא ינב( 2 -   דגנ
 :ענמנ 
  

 ימחתמב החבשה ילטיה ןיינעל שדח רדסה ץמאל םירשאמ  :הטלחה
 .יוניב יוניפ

 
 .תובישיה רדחל םירזוח בולימא םדא רמו וסיס ןולא ד"וע ***
 

 םיאבה "םימי" םימה דיגאת ןוירוטקריד ירבח לש םתנוהכ תכראה רושיא .6
 .                                        הכלמ ילוז  'בגו  רוצ ןבא דוד רמ :תפסונ היצנדקל

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

 .תפסונ היצנדקל ל"נה הנוהכה תכראה
  
  

 םירשאמ םימה דיגאת לש תיללכ הפיסאכ הצעומה ירבח :הטלחה
 'בגו רוצ ןבא דוד רמ לש םתנוהכ תכראה תא ,דחא-הפ
 דיגאת ןוירוטקריד ירבחכ תפסונ היצנדק דועב  הכלמ ילוז
 ."םימי"  םימה

 



 
 
 
 
 
 

 ."םימי" םימה דיגאתל ןוירוטקריד תו/ירבח השולש יונימ .7
 
 

 םביל תמושת בסמ ,םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 .)םהינפל םיחנומה םידמעומה לש ח"וקל
 ןוירוטקריד ירבחכ םיאבה םירבחה תא תונמל עיצמ
 :"םימי" םימה דיגאתב
 וקשרה הניזור 'בג
 אחומ רב דנומרא ד"וע
 רטרופ ןליא רמ
 ררהלא ילרוא 'בג

  
 םימה דיגאת לש תיללכ הפיסאכ ריעה תצעומ ירבח :הטלחה

 ירבחכ ל"נה םידמעומה תא תונמל דחא-הפ םירשאמ
 ."םימי" םימה דיגאתב ןוירוטקריד

  
 
 

 - תילמס הרומתב וא הרומת אלל ןיעקרקמ תאצקהל םיניחבת רושיא .8
 .                                                                                                 2021 ב"פשת

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

 .תבש בקעי ד"ועל רובידה
  

 השענ אלו דקתשאמ םיניחבתה םתואב רבודמ השעמל :תבש ד"וע
 ,םינפה דרשמ תושירדל םאתהב םלואו  ,יוניש םוש םהב
 .תונותיעב םוסרפ םורט הצעומ רושיאל הנש לכ איבהל שי

  
 .םירשאמ ,דחא הפ :הטלחה
  

 
 

 ס"ע 2021 תנשל תוחיטב ינקתהו םישיבכ ןומיס - 2202 'סמ ר"בת רושיא .9
 ₪ 20,697 ,הרובחתה דרשמ תופתתשה ₪ 82,785  :ןומימה ,₪ 103,482

 .                                                                                       חותיפ ןרקמ תוסנכה
 

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

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 



 
 
 
 
 

 :ןומימה ,₪ 52,500 ס"ע  ,2022 םיכרדב תוחיטב - 2203 'סמ ר"בת רושיא .10
 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
  

 
 

 ירדסהו םוטיא ינוקית - 2149 'סמ ר"בתל )הלדגה( 1 'סמ יוניש רושיא .11
 ךסב תפסותה ,₪ 400,000 ס"ע דמע םדוק םוכס ,רוביצ ינבמב תוחיטב

 תוסנכה :תפסותל ןומימה ,₪ 800,000 ס"ע דמוע שדחה םוכסה ₪ 400,000
 .                                                                                      החבשה ילטיה ןרקמ

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

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 תרדסה ,טלפסא ינוקית - 2150 'סמ ר"בתל )הלדגה( 1 'סמ יוניש רושיא .12

 דמע םדוק םוכס ,ריעה תובוחרבו םיירוביצ םינגב תוחיטב ירדסהו םינוינח
 ס"ע דמוע שדחה םוכסה ₪ 700,000 ךסב תפסותה ,₪ 500,000 ס"ע

 .                                  חותיפ ןרקמ תוסנכה :תפסותל ןומימה ,₪ 1,200,000
 

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

 םילשורי 'דשב תורובה אשונל בל תמושת בסהל שקבמ ינא :וסיס ד"וע
 .םיבשותהמ תונולת ןומה לבקמ ינא ,ריצה לכ ךרואל

  
 בורקב ,תויתשתל ומרג םימשגהש םיקזנל םיעדומ ונא :בונרב רמ

 .םלוה ןורתפל ףוצרקו דוביר ןנכותמ
  

 ינוקית םיעצבמ ונא ,ןייצ סדנהמהש םיקזנל רשק ילב :ריעה שאר
 .ףטושב תורוב

  
 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה

 



 
 
 
 

 תוחיטב ,תושיגנ ינוקית - 2151 'סמ ר"בתל )הלדגה( 1 'סמ יוניש רושיא .13
 ךסב תפסותה ,₪ 300,000 ס"ע דמע םדוק םוכס ,ריעה תוכרדמב הרואתו

 תוסנכה :תפסותל ןומימה ,₪ 600,000 ס"ע דמוע שדחה םוכסה ₪ 300,000
 .                                                                                                     חותיפ ןרקמ

 
 

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

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 

 םוכס ,ריעה יבחרב ןונכת - 2111 'סמ ר"בתל )הלדגה( 1 'סמ יוניש רושיא .14
 דמוע שדחה םוכסה ,₪ 1,000,000 ךסב תפסותה ,₪ 700,000 ס"ע דמע םדוק
 ,חותיפ ןרקמ תוסנכה ₪ 500,000 :תפסותל ןומימה ,₪ 1,700,000 ס"ע

 .                                                     החבשה ילטיה ןרקמ תוסנכה ₪ 500,000
 

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

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 :ןומימה ,₪ 200,000 ס"ע GIS תכרעמ גורדש - 2207 'סמ ר"בת רושיא .15

 .                                                                                     חותיפ ןרקמ תוסנכה
 
 

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

  
 רבכ השעמל תכרעמה ,תיפרגואיג הטילש תכרעמב רבודמ :בונרב רמ

 תויתשת לכ תא המינפ עימטהל ךרוצ שי םלוא ,תמייק
 ךרד ולכות ,קוחרמ לכה תוארל לכונש ידכ תרושקתה
 ,דועו בויב יווק םימ יווק ,סובוטוא תונחת תוארל רתאה
 םידקומ רתאל תושרב םידיקפתה ילעבל רוזעי םג הז
  .עגפמה םוקימל הליחת עיגהל ילבמ תונוש תויעבב לופיטל

  
 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 



 
 

 
 277,777 ס"ע ,2021 קפוא ןתפמב םיצופישב הכימת - 2204 'סמ ר"בת רושיא .16

 ₪ 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
  

 
 ,תויושרב הרבסהו םידלי ינגל םילכ יחידמ תשיכר - 2205 'סמ ר"בת רושיא .17

 ₪ 12,163  ,הביבסה תוכיאל דרשמה ₪ 171,091 :ןומימה ,₪ 183,254 ס"ע
 .                                                                        החבשה ילטיה ןרקמ תוסנכה

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

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 

 
 ךוניח תודסומ תברקב םיכרדב תוחיטבל תולועפ - 2206 'סמ ר"בת רושיא .18

 ₪ 12,500 ,הרובחתה דרשמ תופתתשה ₪ 50,000 :ןומימה ,₪ 62,500 ס"ע
 .                                                                        החבשה ילטיה ןרקמ תוסנכה

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

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 

 ,₪ 5,148,000 ס"ע הייריעה ןיינב תודייטצה - 2208 'סמ ר"בת רושיא .19
 .                                                      םירחא תודסומו םיקנבמ תוולמ :ןומימה

 
 

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

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 



 
 
 
 

 הייריעה ןיינב תמקהו ןונכת ,לוהינ - 1740 'סמ ר"בתל 6 'סמ יוניש רושיא .20
 תפסותה ,₪ 53,500,000 ס"ע דמע םדוקה םוכסה ,רחסמ תמוק ללוכ שדחה
 יעקרקמ תושר ןומימב ,₪ 809,638 לש ךסמ תבכרומ  ₪ 2600,000 ךסב
  ,חותיפ ןרק - תושרה תונרקמ תוסנכה ₪ 1,790,362 לש ךסו ,לארשי
 םוכסה כ"הס  ,םירחא תודסוממו םיקנבמ תוולממ ₪ 248,000 ךסב התחפהו

 .                                                                    ₪ 55,852,000 ס"ע דמוע שדחה
 

 תודובעה יכ ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
  טוהירה לכ ןמזוה רבכו הפי תומדקתמ שדחה ןיינבב
 שיגנ אוה ,בושח תוחפ אלו הפי דואמ הנבמה ,ידרשמה
  ,ףסונב ,ונממ םשרתהלו תשגל םכמ דחא לכמ שקבמ ינאו

 וריכשיש הרטמב ראודה תושר םע ןתמו אשמב ונא
 .עקרקה תמוק תא ונתיאמ

  
 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 

 ל"נה הלבטל םאתהב ,2022 תנשב ורגסנש םיר"בת תמישר רושיא .21
 
 

 לכ יכ ןייצמ ,םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 רשאל עיצמו ורגסנו ומייתסה  ל"נה םיר"בתב םיטקיורפה
 .ל"נה הלבטה

  
 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 

 םינפה דרשמ רושיא ר"בתה םש ר"בת סמ
 

 13/11/2016 רובת ןג לש ץופישו םוקיש 1692

 13/11/2016 החוורה הנבמ תויתשת חותיפ 1697

 14/03/2018 תיאלקח תרצות לש רישי קווישל םירכיא קוש יעוריא 1814

 01/05/2018 ילבולג רפס יתבל טוהירו דויצ תשיכר 1824
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