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 ריעה שאר - רוצ ןבא דוד רמ :םיחכונ

 ריעה שאר מ"מ -  רב לאריש ד"וע  

 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 רבח - בומרבא בקעי רמ  

 ריעה תצעומ רבח - ןבואר הששמ רמ  

 ריעה תצעומ רבח -  לט ימולש רמ  
 

 ריעה תצעומ רבח - וסיס ןולא ד"וע  :ורדענ

 ריעה תצעומ תרבח - הנלי ןאירפסג 'בג

 ריעה תצעומ רבח - יקרבא ןימינב רמ

 ריעה תצעומ תרבח - םחנמ הרוא 'בג  

 ריעה תצעומ רבח - שודק ימולש רמ
 

 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  

 הצעומ תובישי תיארחאו ע"הר /ע - ןוטיב הנינפ 'בג



 
 
 

 :םויה רדס
 

 .ב"צמ ,2022 תנשל הייריעה לש ליגרה ביצקתה ןוכדע תעצהב ןויד  .1
 

 
 תא אירקמ ,ןיינמה ןמ אלש הצעומה תבישי תא חתופ :ריעה שאר

 ןוכדעה תוהמ תא ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה
 וניצרו הנבומ םצעב היה ינושארה ביצקתה היפלו ביצקתב
 ח"שלמ 8 - כ לש ךסה תלבק םע ןזאתמ הזש אדוול
 ל"נה ךסה תא וקליח  דואמ טושפ הז ונישעש המו ל"אפרמ
  .הארבהה תינכות ךלהמב וצצוקש םיפיעס המכל
 

 ירוא ח"ור ,הייריעה רבזגל רובידה תושר תא ריבעמ ינא
  .ןורש

  
 2022 תוסנכה ןוכדע :ןורש ח"ור

 
 ךסל ₪ ןוילמ 306 -כ לש ךסמ תונכדועמ הייריעה תוסנכה
 רשא ₪ ןוילמ 8.6 -כ לש ךסב לודיג - ₪ ןוילמ 314.6 -כ לש
 לובקתב יופצה לודיגהמ עבונ )₪ ןוילמ 8.2( -כ  ורקיע
 .2022 תנשב ל"אפרמ
 

 2022 תואצוה ןוכדע
 

 ןוילמ 306 -כ לש ךסמ ונכדוע 2022 תנשל הייריעה תואצוה
 ןוילמ 8.6 -כ לש ךסב לודיג ,₪ ןוילמ 314.6 -כ לש ךסל ₪
 הבישיב הגצוהש הלבטב םיפיעסהמ בכרומ רשא ₪
 .ןלהלד

 רכש תופסותו תורשימ לש תופסות - רכשב לודיג •
 רכשב ₪ ןוילמ 3.1( -כ  ₪ ןוילמ 4.2 -כ לש ךסב
 ₪ ןוילמ 0.5 -כו ךוניח רכשב ₪ ןוילמ 0.5 -כ  ,יללכ
 .)החוור רכשב

 ,ןוניגב ,ןויקנב רתיה ןיב - תויללכ תולועפב לודיג •
 2.7 -כ לש ךסב הייריעה רקבמ ,דקומב ,הקזחאב
 .₪ ןוילמ

 תדיחי ,םיטנדוטסל תוגלימ - ךוניח תולועפב לודיג •
 .₪ ןוילמ 0.5 -כ לש ךסב - תונוכש םוקישו רעונה

 .₪ ןוילמ 0.7 -כ לש ךסב - החוור תולועפב לודיג •
 .₪ ןוילמ 0.5 -כ לש ךסב - תוולמ ןוערפב לודיג •

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 אל הז לעופב םלוא ,הטילקה ביצקתב הלדגה לע רבוד :בולימא רמ
 ₪ 80,000 -כ לש התחפה שיש יתנכדוע אל ללכבו עצוב
 המ אל הז תוחפלו לבוקמ אל הז ,הטילקה ביצקתב
 .רבזגה לומ ילש  החישב יתנבהש

  
 .הקלחמ התוא ת/להנמ םע םאותמ תויוליעפב ץוציק לכ :ריעה שאר
  

 ,םינוכדעה לכ זוכיר לע דבוע ינא הנשה לכ ךלהמב :ןורש ח"ור
 תוקלחמה ללכ י"ע תושקובמה תופסותהו םייונישה
 רושיאו ןוכדעב יוטיב ידיל אב הז לכ רבד לש ופוסבו

 םייביצקתה תורוקמה תלבגמב בשחתהב( ביצקתה
 .)הייריעב םימייקה

  
 לש ליגרה ביצקתה ןוכדע רושיא תא העבצהל הלעמ ינא :ריעה שאר

 .2022 תנשל הייריעה
  

 9   -  דעב :העבצה
  -   דגנ
 )בולימא םדא( 1  - ענמנ

  
  

 תנשל הייריעה לש ליגרה ביצקתה ןוכדיע תא םירשאמ  :הטלחה
2022. 

  
  

 .הבישיה תא לעונו םלוכל הדומ :ריעה שאר
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 רוצ  ןבא  דוד              ןוטיב  הנינפ    

 ריעה  שאר                                             הצעומה תריכזמו ריעה שאר תרזוע
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