
 

 2202/3  'סמ הצעומ  לוקוטורפ
 

 ז"כ ,יעיבר םויב המייקתה רשא ,3/2022  'סמ ,ןיינמה ןמ ריעה תצעומ תבישימ
   .הייריעה ןיינבב ,תובישיה רדחב ,18:30 העשב  ,30/3/2022 - ב"פשת 'ב רדאב

 

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

 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 - ןבואר הששמ רמ  

 ריעה תצעומ רבח - שודק ימולש רמ  

 ריעה תצעומ רבח -  לט ימולש רמ  

 ריעה שאר - רוצ ןבא דוד רמ  :ורדענ

 ריעה תצעומ רבח - וסיס ןולא ד"וע  

 ריעה תצעומ רבח - יקרבא ןימינב רמ  

 ריעה תצעומ תרבח - םחנמ הרוא 'בג  

 

 יטפשמ ץעוי - שרוק לקד ד"וע :ופתתשה

 רציז ח"ור דרשמ -  יבנע רינ ח"ור  

 םוזב – הייריעה רבזג /ע - הקיסמ ןהד הנינפ 'בג  

 הייריעה תרבוד - ןריבא תירוא 'בג  

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



 
 
 

 :םויה רדס
 

 

 תאפמ( 20/2/22 םוימ תפסונ הדובע רושיאל הדעווה תבישימ לוקוטורפ רושיא .1
 תכשלב ,וב ןייעל םיניינועמה הצעומה ירבח תושרל דמעוי אוהו הנמזהל ףרוצ אל לוקוטורפה ,טרפה תענצ
   .)הייריעה  ל"כנמ

 ךיראתל דע רלדא ינד רמ ,הוולמה בשחה לש ותנוהכ תכראה םויס לע העדוה .2
 .םאתהב המיתחה השרומ תומש ןוכדעו 31/3/2022 - ה

 יקסר'גנימ ילא רמ ,םימה דיגאת ןוירוטקריד רבח לש ותנוהכ תכראה רושיא .3
 .תפסונ היצנדקל

 לע ולוחיש החבשה לטיה ירועישל סחייתהב םירוזאל ריעה תקולח רושיא .4
 .רוזא לכב תובוחרה תלבט ב"צמ ,ל"נה םירוזאה

 ןיינב תמקהו ןונכת לוהינ - 1740 'סמ ר"בתל )הלדגה( 6 'סמ יוניש רושיא .5
 ,₪ 53,500,000 ס"ע דמע םדוק םוכס ,רחסמ תמוק ללוכ שדחה הייריעה
 ןומימה ,₪ 61,000,000 ס"ע דמוע שדחה םוכסה ,₪ 7,500,000 ךסב תפסותה
 תונרקמ ₪ 1,680,502 , לארשי יעקרקמ תושר ןרקמ ₪ 809,638 :תפסותל
 ילטיה ןרקמ ₪ 851,156 ,תוכרדמו םישיבכ תלילס ןרקמ ₪ 2,689,570 ,חותיפ
 .לועית ןרקמ ₪ 1,469,134 ,םיפ"צש

 העונת ,קילאיב בוחר תרדסה - 1749 'סמ ר"בתל )הלדגה( 6 'סמ יוניש רושיא .6
 ,₪ 2,124,000 ךסב תפסותה ,₪ 5,100,000 ס"ע דמע םדוק םוכס ,זוקינו

 דרשמ ₪ 712,000 :תפסותל ןומימה ,₪ 7,224,000 ס"ע דמוע שדחה םוכסה
  .לארשי יעקרקמ תושר 1,412,000 ,םינפה

 םוכס ,םי ילג תנוכש חותיפ - 1845 'סמ ר"בתל )הלדגה( 10 'סמ יוניש רושיא .7
 שדחה םוכסה ,₪ 1,000,000 ךסב תפסותה ,₪ 46,616,279 ס"ע דמע םדוק
 .לארשי יעקרקמ תושר :תפסותל ןומימה ,₪ 47,616,279 ס"ע דמוע

 ס"ע ןיברו  ןמדור רצחב טרופס ינקתמ ץופישו םוקיש - 2210 'סמ ר"בת רושיא .8
 ₪ 600,000 ,םינפה דרשמ תופתתשה ₪ 1,200,000 :ןומימה ,₪ 1,800,000

 .טרופסהו תוברתה דרשמ תופתתשה
 בוחרב 20G םיאנש רדח יבגל למשחה תרבח םע םכסהב תורשקתה רושיא .9

 'בחל םיאנשה רדח דמוע וילע חטשה תרבעו םי ילג תנוכשב ןהוכ הלואג
 .604 שרגמ 301 הקלח 10425 שוג ,למשחה

 בוחרב  20A םיאנש רדח יבגל למשחה תרבח םע םכסהב תורשקתה רושיא .10
 הקלח 10424 שוג ,למשחה 'בחל םיאנשה רדח דמוע וילע חטשה תרבעהו שיכל

 .701 שרגמ 50
 בוחרב 10C םיאנש רדח יבגל למשחה תרבח םע םכסהב תורשקתה רושיא .11

 הקלח 10424 שוג ,למשחה 'בחל םיאנשה רדח דמוע וילע חטשה תרבעהו שיכל
 .701 שרגמ 50

 
 
 



 
 

 
 רעונ רובע הלעפה תוינכת - 1931 'סמ ר"בתל )הלדגה( 1 'סמ יוניש רושיא .12

 ,₪ 300,000 ךסב תפסותה ,₪ 570,000 ס"ע דמע םדוקה םוכסה ,םיריעצו
 .סיפה לעפמ תופתתשה :תפסותל ןומימה ₪ 870,000 ס"ע דמוע שדחה םוכסה

 םוחתב הלעפה תוינכת - 1932 'סמ ר"בתל )הלדגה( 1 'סמ יוניש רושיא .13
 ,₪ 1,800,000 ךסב תפסותה ,₪ 857,500 ס"ע דמע םדוק םוכס ,החוורה
 לעפמ תופתתשה :תפסותל ןומימה ,₪ 2,657,500 ס"ע דמוע שדחה םוכסה
 .סיפה

 
******** 

 
 

 תאפמ( 20/2/22 םוימ תפסונ הדובע רושיאל הדעווה תבישימ לוקוטורפ רושיא .1
 תכשלב ,וב ןייעל םיניינועמה הצעומה ירבח תושרל דמעוי אוהו הנמזהל ףרוצ אל לוקוטורפה ,טרפה תענצ
   .                                                                                                                                            )הייריעה  ל"כנמ

 
 

 ריעה שארמ רצבנ יכ תנייצמ ,הצעומה תבישי תא תחתופ :רב ד"וע
 הבישיב ףתתשמ אוהו רחאמ הצעומה תבישיל עיגהל
 ,הל בצקוהש ןמזל רבעמ תכראתמ הבישיהו ריעל ץוחמ
  .ומוקמ תא אלמא ינאש שקבמו לצנתמ אוה
 

 יבחרב םיעוגיפה לגו ינוחטבה בצמה לשב יכ תנייצמ
 ידכ הצעומה תבישיל הייריעה ט"בק תא יתנמזה ,ץראה
 םעטמ םימרוג תלועפ יכרדו תינכדע בצמ תנומת ונל ןתייש
   .תושרה

  
 תכרעה לבקל  םירומא ונא רשאכ ,האבה םעפבש עיצמ ינא :שודק רמ

 לבקנ ונלוכ ךכו פאצטוו תצובקב לכה ריבעהל ץלמומ ,בצמ
 תא שי ונידיבשכ םיבשותל בישהל לכונו תמא ןמזב חוויד
 .ינכדעה עדימה

  
 ,םיחכונה ינפב םויה רדס לע ןושארה ףיעסה תא האירקמ :רב ד"וע

 םתשקב ושיגה רשא םידבוע רפסמב רבודמש תנייצמ
 המייקתה ,ילכלכה םבצמ בקע תפסונ הדובע עוציבל
 ,תושקבה לכ הדיפקב וקדבנו לבוקמכ הדעווה תבישי

 לכו הדעווה לוקוטורפ םכינפל חנומ אל טרפה תענצ תאפמ
 .הייריעה ל"כנמ תכשלל תשגל לכוי ,וב ןייעל ןיינועמש ימ

  
 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 ךיראתל דע רלדא ינד רמ ,הוולמה בשחה לש ותנוהכ תכראה םויס לע העדוה .2
 .                                םאתהב המיתחה השרומ תומש ןוכדעו 31/3/2022 - ה

 
 יכ תנייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא האירקמ :רב ד"וע

 ,יעוצקמו םיסקמ ,יטפמיס דואמ שיא רלדא רמש תורמל
 תא םייסמ אוה ,דבלב םייתנש רחאל יכ רשבל החמש ינא
  בשח םינממ םהב תויושרה בורב יכ השיגדמ ,ודיקפת
 השע אוה ונלצא ,םינש הנומשל עבש ןיב אצמנ אוה הוולמ
 .הליעי דואמ ךא הרצק תינכות
 ףותיש תא חבשל בשחה ןייצ תושרב ותנוהכ םויס תארקל
 םיפגאהו תוקלחמה ילהנמ תא ,ריעה שאר לש הלועפה
 י"פע ולעפו ומינפה ,ודמל ,הלועפ ומיע ופתיש רשא תושרב
 .תושרה ידבוע ללכ םג ךכו ויתורעה

  
 ךרוצ שי ,רומאכ הוולמה בשחה תנוהכ םויס תובקעב 

 .שדחמ המיתחה השרומ תמישר  תא ןכדעל
  

 .המיתחה השרומ תמישר תא ןכדעל םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 יקסר'גנימ ילא רמ ,םימה דיגאת ןוירוטקריד רבח לש ותנוהכ תכראה רושיא .3

 .                                                                                             תפסונ היצנדקל
 
 

 רשאל העיצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא האירקמ :רב ד"וע
 ןוירוטקריד רבחכ תפסונ היצנדקל יקסר'גנימ ילא רמ תא
 ."םימי" םימה דיגאת

  
 םירשאמ םימה דיגאת לש תיללכ הפיסאכ הצעומה ירבח :הטלחה

 דועב יקסר'גנימ ילא רמ לש ותנוהכ תכראה תא ,דחא-הפ
 ."םימי" םימה דיגאת ןוירוטקריד רבחכ תפסונ היצנדק

  
 

 לע ולוחיש החבשה לטיה ירועישל סחייתהב םירוזאל ריעה תקולח רושיא .4
 .                                           רוזא לכב תובוחרה תלבט ב"צמ ,ל"נה םירוזאה

 
 תמושתל האיבמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא האירקמ :רב ד"וע

 תבישיב הז אשונב לבקתהש רושיאל ךשמהב יכ םביל
 תא קלחל ונתוא בייחמ םינפה דרשמ ,הנורחאה הצעומה
 .ףסונ רושיאל ל"נה ףיעסה אב ןאכמ ,םירוזאל ריעה

  
  ?יוניב יוניפל רושק הז םאה :סלפ רמ
  

 .יוניב יוניפ שי ןכו ,םירוזאל ריעה לכ תקולח לע רבודמ :שודק רמ



 
 
 
 
 

 

 ףיעסה טושפ יתעדל ?ןוכנ המ ,אל קלחו ןכ םירמוא קלח :סלפ רמ
 .ןוכנ חסונמ וניא הזה
 'חרב אצמנש סכנ חיבשהל םיצורש אמגודל חקינ םא
   ?יוניב יוניפב ללכנ הז םאה ,ףודרה
  .ריעה לכ לע לוחל לוכי אל לבא רדסב הז יוניב יוניפ

  
 ילטיהמ ףרוג רוטפ התייה תמדוק הבישיב הטלחהה :רב ד"וע

 יוניפ לש םיטקיורפב ריעה לכ לע )0( ספא בויח החבשה
 תא ריבעהל םיכירצ ונייהש םיוסמ ןמז היהו יוניב
 .וזה הטלחהה

  
 תא ונלביק םאש ןעוט םינפה דרשמש ןאכ ןיינעה לכ :יבנע ח"ור

  .םירוזאל ריעה תא קלחל שי ןכ זא ,הטלחהה
  

 ןומה לש ןיינע הז החבשהה לטיה אשונ לכש ןובשחב וחק :ןהכ רמ
 .ףסכ

  
 .יוניב יוניפל קר הז החבשה לטיהמ רוטפ :ןריבא 'בג
  

 תרגסמב היהיש המ לכש ונרשיא ונחנא הנורחאה הבישיב :רב ד"וע
 .... היהי תובורקה םינשה שמחה ךלהמב "יוניב יוניפ"
 היהי אוהו ףיעסה לש חוסינה תא ןקתל תשקבמ ינא
 :ןמקלדכ
 לטיה ירועישל סחייתהב םירוזאל ריעה תקולח רושיא
 םירוזאב יוניב יוניפ לש םיטקיורפ לע ולוחיש החבשה
 .ל"נה

  
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 ןיינב תמקהו ןונכת לוהינ - 1740 'סמ ר"בתל )הלדגה( 6 'סמ יוניש רושיא .5

 ,₪ 53,500,000 ס"ע דמע םדוק םוכס ,רחסמ תמוק ללוכ שדחה הייריעה
 ןומימה ,₪ 61,000,000 ס"ע דמוע שדחה םוכסה ,₪ 7,500,000 ךסב תפסותה
 תונרקמ ₪ 1,680,502 , לארשי יעקרקמ תושר ןרקמ ₪ 809,638 :תפסותל
 ילטיה ןרקמ ₪ 851,156 ,תוכרדמו םישיבכ תלילס ןרקמ ₪ 2,689,570 ,חותיפ
 .                                                             לועית ןרקמ ₪ 1,469,134 ,םיפ"צש

 
 

 יכ תנייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא האירקמ :רב ד"וע
 אלש ךכ ,וזה תפסותה תא ונרשיא רבכ תמדוקה הבישיב
  היה אל הז ןומימה תורוקמב םלואו תפסונ הלדגהב רבודמ
 



 
 
 
 
 
 

 רושיא עצבל ושקיב םה ןכלו םינפה דרשמ לע לבוקמ
 לכ לשב איה תפסותה .ןומימה  תורוקמב יוניש םע שדחמ
 .קשמב הנורחאל ושענש תויורקייתהה

  
 ?רבודמ םיזוחא המכב :בולימא רמ
  

 14% טעמכ לע רבודמ :יבנע ח"ור
  

 םידרוי ויה ,ךופה היה בצמה וליא הרוק היה המו :בולימא רמ
  ?םירזחה םילבקמ ונייה זא ,קשמב םיריחמה

  
 תודוקנה לכ םיעיפומ ןלבק ותוא םע םתחנש הזוחב םאה :ןהכ רמ

 ?הזה יונישה לכ ?ןאכ םינייצמ ונאש ולאה
  

 לע הנוממה לצא אצמנ הזו תעד תווח יתנכה הז ליבשב :שרוק ד"וע
 .זוחמה

  
 חקינש שרד םינפה דרשמ לבא , רשוא הזש ןיינעה לכ :יבנע ח"ור

 תורוקמב יוניש הז לודגב ,האוולהמ אלו תושרה תונרקמ
 .דבלב ןומימה

  
 ,תמדוקה הבישיב הצעומה י"ע רשוא הלדגהה אשונ לכ :רב ד"וע

 ןתוא תא יתלאשו רבזגהו יבנע רינ ח"ור םע יתבשי
 קשמב תויורקייתהל רושק הזש הניה הבושתהו תולאשה
 לש תודובעב לולכ וניאש ןיינבה לש תודייטצה אשונו

 .ל"נה ר"בתל יונישה תא רשאל העיצמ ינא ,ןלבקה

 יוניש םושר רשפא יא" :הצעומל הריעמ םוזה ךרד :הקיסמ 'בג
 שקיבו רשיא אל םינפה דרשמו רחאמ ןומימ תורוקמ
 ונאבהש חסונב קוידב הלדגהה לכ תא שדחמ רשאל
 ."הצעומל

  
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 העונת ,קילאיב בוחר תרדסה - 1749 'סמ ר"בתל )הלדגה( 6 'סמ יוניש רושיא .6

 ,₪ 2,124,000 ךסב תפסותה ,₪ 5,100,000 ס"ע דמע םדוק םוכס ,זוקינו
 דרשמ ₪ 712,000 :תפסותל ןומימה ,₪ 7,224,000 ס"ע דמוע שדחה םוכסה
  .                                                 לארשי יעקרקמ תושר ₪ 1,412,000 ,םינפה

 
 .ורשאל העיצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא האירקמ :רב ד"וע
  

 ?לדג הז םצעב עודמ :ןהכ רמ
  

 .םינפה דרשממ םיפסכ ונל ועיגה תעכ קר יכ :יבנע ח"ור
  
 יוניש םושרל ןתינ אל ,רשאמ אל םינפה דרשמ דוע לכ :הקיסמ 'בג

 .וומימה תורוקמב
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
 

 
 םוכס ,םי ילג תנוכש חותיפ - 1845 'סמ ר"בתל )הלדגה( 10 'סמ יוניש רושיא .7

 שדחה םוכסה ,₪ 1,000,000 ךסב תפסותה ,₪ 46,616,279 ס"ע דמע םדוק
 .           לארשי יעקרקמ תושר :תפסותל ןומימה ,₪ 47,616,279 ס"ע דמוע

 
 .ורשאל העיצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא האירקמ :רב ד"וע
  
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
 
 

 ןיברו  ןמדור רצחב טרופס ינקתמ ץופישו םוקיש - 2210 'סמ ר"בת רושיא .8
 600,000 ,םינפה דרשמ תופתתשה ₪ 1,200,000 :ןומימה ,₪ 1,800,000 ס"ע

 .                                                        טרופסהו תוברתה דרשמ תופתתשה ₪
 

 .ורשאל העיצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא האירקמ :רב ד"וע
  
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  רדח תא בזוע למשחה 'בחב דבוע וניהש ,שודק ימולש רמ ,ריעה תצעומ רבח ***
 .תובישיה      
 

 בוחרב 20G םיאנש רדח יבגל למשחה תרבח םע םכסהב תורשקתה רושיא .9
 'בחל םיאנשה רדח דמוע וילע חטשה תרבעו םי ילג תנוכשב ןהוכ הלואג

 .                                                   604 שרגמ 301 הקלח 51042 שוג ,למשחה
 

 יכ תנייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא האירקמ :רב ד"וע
 לש  אשונ ותואב םינד 9,10,11 :םיפיעסה תשולש השעמל
 .םרשאל העיצמו היצמרופסנרט רדח

  
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
 

 בוחרב  20A םיאנש רדח יבגל למשחה תרבח םע םכסהב תורשקתה רושיא .10
 10424 שוג ,למשחה 'בחל םיאנשה רדח דמוע וילע חטשה תרבעהו שיכל
 .                                                                                       701 שרגמ 50 הקלח

 
 .ורשאל העיצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא האירקמ :רב ד"וע
  
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
 

 
 בוחרב 10C םיאנש רדח יבגל למשחה תרבח םע םכסהב תורשקתה רושיא .11

 10424 שוג ,למשחה 'בחל םיאנשה רדח דמוע וילע חטשה תרבעהו שיכל
 .                                                                                       701 שרגמ 50 הקלח

 
 .ורשאל העיצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא האירקמ :רב ד"וע
  

 עקרקה תרכחה לע םצעב םירבדמ ל"נה םיפיעסה תשולש :שרוק ד"וע
 הז ,הרקמ לכב םלואו למשחה תרבח לש םיפירעתה יפל
  .הצעומה רושיא תא לבקל רומא

  
 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה

 
 
 .תובישיה רדחל רזוח שודק ימולש רמ ,ריעה תצעומ רבח ***
 
 
 



 
 

 
 רעונ רובע הלעפה תוינכת - 1931 'סמ ר"בתל )הלדגה( 1 'סמ יוניש רושיא .12

 ,₪ 300,000 ךסב תפסותה ,₪ 570,000 ס"ע דמע םדוקה םוכסה ,םיריעצו
 לעפמ תופתתשה :תפסותל ןומימה ₪ 870,000 ס"ע דמוע שדחה םוכסה
 .                                                                                                              סיפה

 
 .ורשאל העיצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא האירקמ :רב ד"וע
  
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
 

 
 םוחתב הלעפה תוינכת - 1932 'סמ ר"בתל )הלדגה( 1 'סמ יוניש רושיא .13

 ,₪ 1,800,000 ךסב תפסותה ,₪ 857,500 ס"ע דמע םדוק םוכס ,החוורה
 לעפמ תופתתשה :תפסותל ןומימה ,₪ 2,657,500 ס"ע דמוע שדחה םוכסה
 .                                                                                                              סיפה

 
 

 תא הריבעמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא האירקמ :רב ד"וע
 .ןריבא תירוא 'בגל רובידה תושר

  
 רבודמ תיתרבח תוליעפל 15% דע ונל הצרמ סיפה לעפמ :ןריבא 'בג

 הכרדש תיתנשה תינכותהמ קלח הזו ללוכ   תנש דע
 תינכות ,ו תותיכל השילגה ,טמ-חשה יגוח תא םינמממ
 יאצויל ןודעומ ,האוש ילוצינל תוינכות ,הינטירב הפק
 םיסכמ ןלהלש 13 - ו 12 םיפיעסה ינשש ךכ ,דועו היפויתא
  .םכינפב תעכ יתנייצש םיטקיורפה לכ תא

  
 .ל"נה ר"בתל יונישה תא רשאל העיצמ ינא :רב ד"וע
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  
  
  

 .םיחכונה ינפב הייריעה ט"בק - ץכ ריפכ רמ תא הגיצמ :רב ד"וע
  

 ינוחטבה בצמה לע תיללכ הריקס ריבעמ ,ומצע תא גיצמ :ץכ ריפכ רמ
 תטקונ תושרהש תוכרעיההו תוליעפה לע חוודמו ץראב
 בוליש החטבאה יוביע תללוכה תרדוסמ תינכות שי ,םהב
 הקלוח ריעה ,לארשי תרטשמו ינוריעה רוטישה
 זוכירה רשאכ תויומס םגו תויולג תודיינ שיו תולוכשאל
 העונת ידכ ךותו רפס יתבו י"נג הינב ירתא תברקב ורקיעב
 ילהנמל דעו ע"הרמ לחה בחורל םיחוויד םיריבעמ ונא
  םישיקמ ונאש המרל דע עיגמ הז ,םיפגאהו תוקלחמה



 
 
 
 
 
 

 םא ,ןיקת לכה םא תוננגהו םירומה תא םילאושו תותלדב
 .דועו דושח והשמ ואר וא ועמש

  
 .הצעומה תבישי תא תלעונו םיחכונל הדומ ,ט"בקל הדומ :רב ד"וע
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