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 ז"ט ,יעיבר םויב המייקתה רשא ,5/2022  'סמ ,ןיינמה ןמ ריעה תצעומ תבישימ
    תובישיה רדחב ,18:00 העשב  ,15/6/2022 – ב"פשת  ןויסב

 

 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  

 תיטפשמ הקלחמ - תבש בקעי ד"וע  

  תובישי תיארחאו ריעה שאר /ע - ןוטיב הנינפ 'בג
  הצעומה                                              
 



 
 

 :םויה רדס
 

 

 .ב"צמ ,1 ןועבר ,2022 תנשל ינועברה ח"ודה תגצה .1
 קנבב להנתמה ,רמת ןג לש קנבה ןובשחב המיתח השרומ תומש יוניש רושיא .2

 ןגה תלהנמ - רעס ילח 'בג :ויהי םישרומה תומשש ךכ ,מ"עב לארשיל ימואל
 .ןגב םא תעייס - ןמרבוג הנונ 'בגהו

 אשונב ,מ"עב תומדקתמ המיחל תוכרעמ -ל"אפר םע הרשפ םכסה רושיא .3
 .ב"צמ ,הנונרא ימולשת

 .ב"צמ ,2021 רבמצדב 31 םויל טסופמוקה לש יפסכה ח"ודה רושיא .4
 רובע תימזיו תינכת תשיגמכ םי תירק תייריע תופרטצהל ריעה תצעומ רושיא .5

 .ל"הצ םחתמ -352-1072834 תינכת
 רובע תימזיו תינכת תשיגמכ םי תירק תייריע תופרטצהל ריעה תצעומ רושיא .6

 .םורד שיכל םחתמ -352-0899195 תינכת
 497,552 ס"ע תודידמ רקסו םיילועפת םיבכר תשיכר - 2101 'סמ ר"בת רושיא .7

 .םינפה דרשמ תופתתשה :ןומימה ,₪
 תנוכש חותיפ - 1845 'סמ ר"בתל )ןומימה תורוקמ יוניש( 11 סמ יוניש רושיא .8

 ₪ 1,000,000 ךסב התחפהה ,₪ 47,616,279 ס"ע דמע םדוק םוכס ,םי ילג
 ידועיי ןרק תוסנכה ₪ 1,000,000 ךסב תפסותהו ,לארשי יעקרקמ תושרמ
  .יוניש אלל רתונ ר"בתה םוכס ,לארשי יעקרקמ תושרמ

 'חרב םישדח העונת ירדסה - 1874 'סמ ר"בתל )הנטקה( 2 'סמ יוניש רושיא .9
  לש ללוכ ךסב התחפהה ,₪ 7,906,796 ס"ע דמע םדוק םוכס ,'ג בלש - לטפסוי

 320,892  ,לארשי יעקרקמ תושרמ ₪ 479,108 :אבה טוריפה יפל ₪ 800,000
 7,106,796 ס"ע דמוע שדחה םוכסה ,חותיפ ןרק - תושרה תונרק תוסנכהמ ₪
₪. 

 תבחר ץופישו םיינפוא ליבש עוציב - 1897 'סמ ר"בתל 3 'סמ יוניש רושיא .10
 תפסותה ,₪ 5,764,880 ס"ע דמע םדוק םוכס ,תרש השמ בוחרב לדנמ ס"נתמ
 6,243,988 ס"ע דמוע שדחה םוכסה ,לארשי יעקרקמ תושרמ ₪ 497,108 ךסב

₪. 
 תופתתשה :ןומימה ,₪ 78,500 ס"ע ןומיר ינשדח ןג - 2211 'סמ ר"בת רושיא .11

 .ךוניחה דרשמ
 שודיח ,רקס ,לודיג ,רומיש ,העיטנ( תונליאב לופיט - 2212 'סמ ר"בת רושיא .12

 .םיצע רפוכ ןרק :ןומימה ,₪ 574,181 ס"ע )םיצע גורדשו
 :ןומימה ,₪ 192,000 ס"ע רדגו הזירכ ,הרימש ינתב - 2213 'סמ ר"בת רושיא .13

 םיפדוע ןרקמ תוסנכה ₪ 48,000  ,ךוניחה דרשמ תופתתשה ₪ 144,000
 .םייפוס

 הלילס תודובע" - מ ר"בתה םש יוניש  - 2083 'סמ ר"בתל  4 'סמ יוניש רושיא .14
 ריק - ירחסמ זכרמ תבוטל םחתמ יוניפ" - ל  ,"ל"אפרל ינופצ הדרפה ריק -

 .₪ 4,708,210 ס"ע  ,"ינוריע קוש םחתמו דבכ בכר ןוינח הדרפה



 
 

 תותיכ 18 רפס תיב תמקה - 2110 'סמ ר"בתל )הלדגה( 1 'סמ יוניש רושיא .15
  ,₪ 10,000,000 ס"ע דמע םדוקה  םוכסה ,םי - ילג 'כשב  טרופס םלואו

 ןומימה ,₪ 14,000,000 ס"ע דמוע שדחה םוכסה ₪ 4,000,000 ךסב תפסותה
 .החבשה ילטיה ןרקמ תוסנכה :תפסותל

 םדוקה םוכסה ,םיפ"צש חותיפ - 2123 'סמ ר"בתל )הלדגה( 2 'סמ יוניש רושיא .16
 ס"ע דמוע שדחה םוכסה ,₪ 400,000 ךסב תפסותה ,₪ 330,000 ס"ע דמע

 - 68,043 ,חותיפ ןרקמ תוסנכה - ₪ 300,000 :תפסותל ןומימה ,₪ 730,000
 ,םיפ"צש ילטיה ןרקמ תוסנכה ₪ 17,500 ,םישיבכ תלילס ןרקמ תוסנכה

 .לועית ןרקמ תוסנכה ₪ 14,457
 בוחרב םוי ןועמ תמקה - 1923 'סמ ר"בתל )הלדגה(  1 'סמ יוניש רושיא .17

 ,₪ 230,000 ךסב תפסות ,₪ 3,108,000 ס"ע דמע םדוקה םוכסה ,תלצבח
 ןרקמ תוסנכה :תפסותל ןומימה ,₪ 3,338,000 ס"ע דמוע שדחה םוכסה
 .חותיפ

 תוגספ 'כשב ןג תותיכ 2 תיינב - 1922 'סמ ר"בתל )הלדגה( 2 'סמ יוניש רושיא .18
 םוכסה ,₪ 320,892 ךסב תפסותה ,₪ 1,772,271 ס"ע דמע םדוקה םוכסה ,םי

  .חותיפ ןרקמ תוסנכה :תפסותל ןומימה ,₪ 2,093,163 ס"ע דמוע שדחה
 תוחיטב ירדסהו םוטיא ינוקית - 2149 'סמ ר"בתל )הלדגה( 2 'סמ יוניש רושיא .19

 ,₪ 800,000 ךסב תפסותה ,₪ 800,000 ס"ע דמע םדוקה םוכסה ,רוביצ ינבמב
 ילטיה ןרקמ תוסנכה :תפסותל ןומימה ,₪ 1,600,000 ס"ע דמוע שדחה םוכסה
 .החבשה

 תרדסה ,טלפסא ינוקית - 2150 'סמ ר"בתל )הלדגה( 2 'סמ יוניש רושיא .20
 דמע םדוקה םוכסה ,ריעה תובוחרבו םיירוביצ םינגב תוחיטב ירדסהו םינוינח
 ס"ע דמוע שדחה םוכסה ,₪ 200,000 ךסב תפסותה ,₪ 1,200,000 ס"ע

 ,םישיבכ תלילס ןרקמ תוסנכה - ₪ 110,000 :תפסותל ןומימה ,₪ 1,400,000
 .לועית ןרקמ תוסנכה ₪ 55,000 ,םיפ"צש ילטיה ןרקמ תוסנכה ₪ 35,000

 תויתשת תנכהו ןונכת ,לוהינ - 1743 'סמ ר"בתל )הלדגה( 3 'סמ יוניש רושיא  .21
 ךסב תפסותה ,₪ 5,200,000 ס"ע דמע םדוקה םוכסה ,ףוח הוונ םחתמל

 תוסנכה :תפסותל ןומימה ,₪ 5,700,000 ס"ע דמוע שדחה םוכסה ,₪ 500,000
 .לארשי יעקרקמ תושרמ ידועיי ןרקמ

 תונוכשל תויתשת חותיפו לוהינ - 1742 'סמ ר"בתל )הלדגה( 9 'סמ יוניש רושיא .22
 ךסב תפסותה ,₪ 11,500,000 ס"ע דמע םדוקה םוכסה ,םי ינויבסו שיכל

 :תפסותל ןומימה ,₪ 11,800,000 ס"ע דמוע שדחה םוכסה ,₪ 300,000
 .לארשי יעקרקמ תושרמ ידועיי ןרקמ תוסנכה

 .הלבטה ןלהל ,2022 תנשב ורגסנש םירבת תלבט רושיא .23
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 .ב"צמ ,1 ןועבר ,2022 תנשל ינועברה ח"ודה תגצה .1
 

 תושר תא ריבעמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 .הייריעה רבזג - ןורש ירוא ח"ורל רובידה

  
 תמגמ לע תרמוש הייריעהש ךכ לע עיבצמש יפסכ ח"ודב רבודמ :ןורש ח"ור

  .2020 םיפסכה תנשמ לחה ףטושה ביצקתב ןוזיאה
 

 ןזאמה םויל תונוכנה תורתי ףקשמ 31/3/2022 םויל ןזאמה
31/3/2022: 

  םיסכנה דצב
 3,281  - ךסב םיקנבב םינמוזמ הייריעל ויה ןזאמה םויל ןוכנ

 .₪ יפלא
 םהש ₪ יפלא 17,257  - לש ךסב ובגנ םרטש תובצקותמ תוסנכה
 תוכייש םלוא 31/3/2022 םוי רחאל הייריעב ולבקתנש תוסנכה
 ,)3/22( ח"ודה תפוקתל
 111,803 ךסב חותיפ תודובעל ןרק יוסכל תודעוימ תועקשה
 )םיר"בתל ש"ועו תונודקיפ( ₪ יפלא
 הדירי הווהמה ₪ יפלא 34,571 ןזאמה םויל רבצנה ןוערגה
 12/2020 ב ₪ יפלא 43,434 תמועל ₪ יפלא 8,863 ךסב ןועריגב
 .12/2021 תמועל ₪ יפלא 161 ךסב הדיריו
 

  .₪ יפלא 189,217 ביטקא כ"הס
 

 תויובייחתהה דצב
 :31/3/2022 ל ןוכנ רתי תוכישמ הייריעל ויה אל 

 ףקשמה ,₪ יפלא 10,963 לש ךסב רכש תודסומו הלשממ ידרשמ
 .2022 לירפא שדוחב המלושש ץרמ תרוכשמ תא ובורב
 .₪ יפלא 34,610 לש ךסב םיאכזו םיקפסל תויובייחתה
                                                                                                     ,₪ יפלא 10,245 -  ךסב שארמ תוסנכה
 .₪ יפלא 63,033 לש ךסב תושרה תונרק
 

 .₪ יפלא 189,217 ביסאפ כ"הס
 

 ,₪ יפלא 98,994 לש ךסל םכתסה ןזאמה םויל תוולמה סמוע
 םויל ₪ יפלא 100,359 תמועל ₪ יפלא 1,365 ךסב הדירי

31.12.2021. 
 

 תואצוהו תוסנכה ח"וד -
 161 לש ךסל םכתסמש ןועברל יביצקת ףדוע לע עיבצמ ח"ודה
 תאזו 2020ו 2021 תנשב ןוזיאל המגמ ךשמה הווהמה ₪ יפלא
 ךסב ןוערגו 2019 תנשב ₪ יפלא 19,691 ךסב ןוערג תמועל

 .2018 תנשב ₪ יפלא 48,122
 

 .80% לע דמוע היבגה רועיש
 
 
 



 
 
 

 
 ?רבודמ תונרק הזיא לע טרפל השקבב  לכות ,תונרקה ףיעס יבגל :סלפ רמ
  

 תונרק ,חותיפ ילטיהמ תונרק ,החבשה ילטיהמ תונרק ונל שי :ןורש ח"ור
 .םיר"בת יפדועמ ןרק הזש םירחא תונרקו י"מר לש

 
 
 

 קנבב להנתמה ,רמת ןג לש קנבה ןובשחב המיתח השרומ תומש יוניש רושיא .2
 ןגה תלהנמ - רעס ילח 'בג :ויהי םישרומה תומשש ךכ ,מ"עב לארשיל ימואל
 .                                                                ןגב םא תעייס - ןמרבוג הנונ 'בגהו

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

 רושיא תא בייחמ המיתח השרומ תומשב יוניש לכ ויפלו קנבה לש
 .הצעומה

  
 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 אשונב ,מ"עב תומדקתמ המיחל תוכרעמ - ל"אפר םע הרשפ םכסה רושיא .3

 .                                                                                   ב"צמ ,הנונרא ימולשת
 

 רבעוה םכסהה יכ ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 שי םא ,םהינפל תעכ חנומו וז הבישיל הנמזהה םע דחי םיחכונל
 .לואשל ןמזה הז ,אשונב תולאש

  
  .ל"אפר םע הרשפה םכסה תא רשאל עיצמ ינא זא ,תולאש ןיא 
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 .ב"צמ ,2021 רבמצדב 31 םויל טסופמוקה לש יפסכה ח"ודה רושיא .4

 
 רבעוה ח"ודה יכ ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר

 רפסמב ונאו רחאמ יכ ףיסומו הבישיה םרט םיחכונה ןויעל
 קוחה י"פע םיביוחמ ונא ,'בחה לש םילעבכ םיבשחנ ןטק םיזוחא
 .יפסכה ח"ודה תא רשאל

  
 .תעכ לואשל השקבב זא ח"ודה יבגל תולאש והשמל שי םא 

 תא רשאל עיצמ ינא ,םכל רורב לכהש ןיבמ ינא תולאש רדעהב
  .ל"נה יפסכה ח"ודה

  
 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה



 
 

 
 רובע תימזיו תינכת תשיגמכ םי תירק תייריע תופרטצהל ריעה תצעומ רושיא .5

 .                                                               ל"הצ םחתמ -1072834-352 תינכת
 

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

 םחתמב שיו רחאמו "יוניב יוניפ" תינכותל ךלוהש ל"הצ םחתמ
 תשגהל םיפרטצמכ םיבשחנ ונא ,תושרל םיכיישה םיקלח
 .תינכותה

  
 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 

 רובע תימזיו תינכת תשיגמכ םי תירק תייריע תופרטצהל ריעה תצעומ רושיא .6
 .                                                     םורד שיכל םחתמ -0899195-352 תינכת

 
 

 'כש לע רבודמ יכ ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 ונל שי ןאכ םגו "יוניב יוניפ" טקיורפ םש עצבתהל רומאש םי-ילג

 תינכותה ישיגמכ םיפרטצמ ונא ןכלו םיפתושמ םיקלח
 .הצעומ רושיא הז ךילהל שרדנ התרגסמב

  
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 

 ס"ע תודידמ רקסו םיילועפת םיבכר תשיכר - 2101 'סמ ר"בת רושיא .7
 .                                              םינפה דרשמ תופתתשה :ןומימה ,₪ 497,552

 
 

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

 ?העוט ינאש וא תודידמה ועצוב רבכ לבא :סלפ רמ
  

 תודידמ םינש המכ לכ עצבל תויושרה תא בייחמ םינפה דרשמ :ריעה שאר
 תרגסמב ךרדה ינבאמ קלחכ עצבתמ הזו ריעהמ 30% ב תוחפל
  .הילע םימותח ונאש הארבהה תינכות

  
 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה

 
 



 
 

 
 תנוכש חותיפ - 1845 'סמ ר"בתל )ןומימה תורוקמ יוניש( 11 סמ יוניש רושיא .8

 ₪ 1,000,000 ךסב התחפהה ,₪ 47,616,279 ס"ע דמע םדוק םוכס ,םי ילג
 ידועיי ןרק תוסנכה ₪ 1,000,000 ךסב תפסותהו ,לארשי יעקרקמ תושרמ
  .                               יוניש אלל רתונ ר"בתה םוכס ,לארשי יעקרקמ תושרמ

 
 שי הזה ר"בתבש  ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר

 .יוניש אלל רתונ םוכסה ,דבלב ןומימה תורוקמב יוניש קר
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 

 'חרב םישדח העונת ירדסה - 1874 'סמ ר"בתל )הנטקה( 2 'סמ יוניש רושיא .9
 ללוכ ךסב התחפהה ,₪ 7,906,796 ס"ע דמע םדוק םוכס ,'ג בלש - לטפסוי

  ,לארשי יעקרקמ תושרמ ₪ 479,108 :אבה טוריפה יפל ₪ 800,000  לש
 ס"ע דמוע שדחה םוכסה ,חותיפ ןרק - תושרה תונרק תוסנכהמ ₪ 320,892

7,106,796 ₪                                                                                                   . 
 

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

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 

 תבחר ץופישו םיינפוא ליבש עוציב - 1897 'סמ ר"בתל 3 'סמ יוניש רושיא .10
 ,₪ 5,764,880 ס"ע דמע םדוק םוכס ,תרש השמ בוחרב לדנמ ס"נתמ
 ס"ע דמוע שדחה םוכסה ,לארשי יעקרקמ תושרמ ₪ 497,108 ךסב תפסותה

6,243,988 ₪                                                                                                   . 
 
 

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

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 
 
 
 



 
 

 
 תופתתשה :ןומימה ,₪ 78,500 ס"ע ןומיר ינשדח ןג - 2211 'סמ ר"בת רושיא .11

 .                                                                                                  ךוניחה דרשמ
 

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

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 

 שודיח ,רקס ,לודיג ,רומיש ,העיטנ( תונליאב לופיט - 2212 'סמ ר"בת רושיא .12
 .                             םיצע רפוכ ןרק :ןומימה ,₪ 574,181 ס"ע )םיצע גורדשו

 
 

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

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 

 :ןומימה ,₪ 192,000 ס"ע רדגו הזירכ ,הרימש ינתב - 2213 'סמ ר"בת רושיא .13
 םיפדוע ןרקמ תוסנכה ₪ 48,000  ,ךוניחה דרשמ תופתתשה ₪ 144,000

 .                                                                                                           םייפוס
 

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

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  
 

 תודובע" - מ ר"בתה םש יוניש  - 2083 'סמ ר"בתל  4 'סמ יוניש רושיא .14
 ירחסמ זכרמ תבוטל םחתמ יוניפ" - ל  ,"ל"אפרל ינופצ הדרפה ריק - הלילס
 .       ₪ 4,708,210 ס"ע  ,"ינוריע קוש םחתמו דבכ בכר ןוינח הדרפה ריק -

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

 .דבלב ר"בתה םש לש יונישה תא קר רשאל םישקבתמ ונא
  
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  



 
 

 
 תותיכ 18 רפס תיב תמקה - 2110 'סמ ר"בתל )הלדגה( 1 'סמ יוניש רושיא .15

  ,₪ 10,000,000 ס"ע דמע םדוקה  םוכסה ,םי - ילג 'כשב  טרופס םלואו
 ןומימה ,₪ 14,000,000 ס"ע דמוע שדחה םוכסה ₪ 4,000,000 ךסב תפסותה
 .                                                       החבשה ילטיה ןרקמ תוסנכה :תפסותל

 
 

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

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  
 

 םוכסה ,םיפ"צש חותיפ - 2123 'סמ ר"בתל )הלדגה( 2 'סמ יוניש רושיא .16
 דמוע שדחה םוכסה ,₪ 400,000 ךסב תפסותה ,₪ 330,000 ס"ע דמע םדוקה
 ,חותיפ ןרקמ תוסנכה - ₪ 300,000 :תפסותל ןומימה ,₪ 730,000 ס"ע

 ילטיה ןרקמ תוסנכה ₪ 17,500 ,םישיבכ תלילס ןרקמ תוסנכה - 68,043
 .                                                     לועית ןרקמ תוסנכה ₪ 14,457 ,םיפ"צש

 
 
 

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

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 

 בוחרב םוי ןועמ תמקה - 1923 'סמ ר"בתל )הלדגה(  1 'סמ יוניש רושיא .17
 ,₪ 230,000 ךסב תפסות ,₪ 3,108,000 ס"ע דמע םדוקה םוכסה ,תלצבח
 ןרקמ תוסנכה :תפסותל ןומימה ,₪ 3,338,000 ס"ע דמוע שדחה םוכסה
 .                                                                                                              חותיפ

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

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 
 
 
 



 
 

 'כשב ןג תותיכ 2 תיינב - 1922 'סמ ר"בתל )הלדגה( 2 'סמ יוניש רושיא .18
 ,₪ 320,892 ךסב תפסותה ,₪ 1,772,271 ס"ע דמע םדוקה םוכסה ,םי תוגספ
 ןרקמ תוסנכה :תפסותל ןומימה ,₪ 2,093,163 ס"ע דמוע שדחה םוכסה
  .                                                                                                              חותיפ

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

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  
 

 ירדסהו םוטיא ינוקית - 2149 'סמ ר"בתל )הלדגה( 2 'סמ יוניש רושיא .19
 ךסב תפסותה ,₪ 800,000 ס"ע דמע םדוקה םוכסה ,רוביצ ינבמב תוחיטב

 :תפסותל ןומימה ,₪ 1,600,000 ס"ע דמוע שדחה םוכסה ,₪ 800,000
 .                                                                        החבשה ילטיה ןרקמ תוסנכה

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

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  
 

 תרדסה ,טלפסא ינוקית - 2150 'סמ ר"בתל )הלדגה( 2 'סמ יוניש רושיא .20
 םדוקה םוכסה ,ריעה תובוחרבו םיירוביצ םינגב תוחיטב ירדסהו םינוינח
 ס"ע דמוע שדחה םוכסה ,₪ 200,000 ךסב תפסותה ,₪ 1,200,000 ס"ע דמע

 ,םישיבכ תלילס ןרקמ תוסנכה - ₪ 110,000 :תפסותל ןומימה ,₪ 1,400,000
 .  לועית ןרקמ תוסנכה ₪ 55,000 ,םיפ"צש ילטיה ןרקמ תוסנכה ₪ 35,000

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

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  
 

 תויתשת תנכהו ןונכת ,לוהינ - 1743 'סמ ר"בתל )הלדגה( 3 'סמ יוניש רושיא .21
 ךסב תפסותה ,₪ 5,200,000 ס"ע דמע םדוקה םוכסה ,ףוח הוונ םחתמל

 :תפסותל ןומימה ,₪ 5,700,000 ס"ע דמוע שדחה םוכסה ,₪ 500,000
 .                                              לארשי יעקרקמ תושרמ ידועיי ןרקמ תוסנכה

 
 

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

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה



 
 

 תויתשת חותיפו לוהינ - 1742 'סמ ר"בתל )הלדגה( 9 'סמ יוניש רושיא .22
 תפסותה ,₪ 11,500,000 ס"ע דמע םדוקה םוכסה ,םי ינויבסו שיכל תונוכשל
 :תפסותל ןומימה ,₪ 11,800,000 ס"ע דמוע שדחה םוכסה ,₪ 300,000 ךסב
 .                                              לארשי יעקרקמ תושרמ ידועיי ןרקמ תוסנכה

 
 

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

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 

 .הלבטה ןלהל ,2022 תנשב ורגסנש םירבת תלבט רושיא .23
 

 סמ
 ר"בתה םש ר"בת

 דרשמ רושיא
 םינפה

 

 תויסדנה תוקידבו יבחרמ ןונכתו םירקס תנכה 1748
 03/08/2017 תושיגנל

 06/02/2020 םירימא ס"היב םירומ רדח ץופיש 2012

   
 
 

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

  
 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
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