
 

 2202/4  'סמ הצעומ  לוקוטורפ
 ז"י ,יעיבר םויב המייקתה רשא ,4/2022  'סמ ,ןיינמה ןמ ריעה תצעומ תבישימ
    תובישיה רדחב ,18:00 העשב  ,18/5/2022 - ב"פשת רייאב

 ריעה שאר - רוצ ןבא דוד רמ :םיחכונ

 ריעה שאר מ"מ -  רב לאריש ד"וע  

 ריעה שאר ןגס - בולימא םדא רמ  

 ריעה תצעומ תרבח - הדדוח תנסא 'בג  

 ריעה תצעומ רבח - השמ ןמשיפ רמ  

 ריעה תצעומ תרבח - הנלי ןאירפסג 'בג  

 ריעה תצעומ רבח - שודק ימולש רמ  

 ריעה תצעומ רבח -  לט ימולש רמ  

 

 ריעה תצעומ רבח -  ןהכ ילא רמ  :ורדענ

 ריעה שאר ןגס -  סלפ ונ'ג רמ

 ריעה תצעומ רבח - וסיס ןולא ד"וע

 ריעה תצעומ רבח - בומרבא בקעי רמ

 ריעה תצעומ רבח - יקרבא ןימינב רמ  

 ריעה תצעומ תרבח - םחנמ הרוא 'בג  

 ריעה תצעומ רבח - ןבואר הששמ רמ  

 

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

 הייריעה רבזג -   ןורש ירוא רמ  

 יטפשמ ץעוי - שרוק לקד ד"וע  

 הייריעה רקבמ - שודק זועיל רמ  

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



 
 :םויה רדס

 
 המיתח ישרומ תומש ןוכדע - תינופלט הצעומ תבישימ לוקוטורפ רורשיא .1

 .ןיטסוב ינד רמ ,שדחה הוולמה בשחה לש ומש תפסוהו

 - ןיעקרקמ תאצקה אשונב ,16/3/22 םוימ תואצקה תדעו לוקוטורפ רושיא .2
 ינבו םידלי ברקב ךוניחה םודיקל "ילש לגה" תתומעל ,8 אריפש 'חרב הנבמ
 .ב"צמ ,הרזע תונועט תויסולכואמ רעונ

 .ב"צמ ,תוכימת ןתמ ןיינעב ,2/5/22 םוימ תוכימת תדעוו לוקוטורפ רושיא .3
 ,תויושרב הרבסהו םידלי ינגל םילכ יחידמ תשיכר - 2205 'סמ ר"בת רושיא .4

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

 בא תוינכות - 1694 'סמ ר"בתל )ןומימה תורוקמב יוניש( 1 'סמ יוניש רושיא .5
 ,₪ 200,000 ס"ע דמע םדוק םוכס ,₪ 200,000 ס"ע תויגטרטסא תוינכותו

 תוסנכה ₪ 1,599 ךסב תפסותו םינפה דרשמ תופתתשהמ 1,599 ךסב התחפהה
 .החבשה ילטיה ןרקמ

 ,תויתשתו םיסכנ ירקס יופימ - 2085 'סמ ר"בתל )הלדגה( 1 'סמ יוניש רושיא .6
 שדחה םוכסה ,₪ 500,000 ךסב תפסותה ,₪ 991,000 ס"ע דמע םדוקה םוכסה
 .החבשה ילטיה ןרקמ תוסנכה :תפסותל ןומימה ,₪ 1,491,000 ס"ע דמוע

 םוכסה ,םיפ"צש חותיפ – 2123 'סמ ר"בתל )הלדגה( 1 'סמ יוניש רושיא .7
 םדוקה
  ס"ע דמוע שדחה םוכסה ,₪ 200,000 ךסב תפסותה ,₪ 130,000 ס"ע דמע

 .חותיפ ןרקמ תוסנכה :תפסותל ןומימה ,₪ 330,000
 )ח(22 הנקת יפל ,זרכמ אלל לוח תפנו סחד תויאשמ יתש תריכמ רושיא .8

 .)ש"מעויה ד"ווח ב"צמ( )םיזרכמ( תויריעה תונקתל
 .ב"צמ ,2022 תנשב ורגסנש  םיר"בת תלבט רושיא .9

 

 סמ
 ר"בתה םש ר"בת

 דרשמ רושיא
 םינפה

 

 09/12/2019 2019 םיפוח טוליש 1928

 09/12/2019 הלצה ילדגמ רודיג תפלחה 1929

 09/12/2019 2019 םיפוצמ 1930

 06/02/2020 "ןמדור" ש"ע ףיקמ ןוכית הדימל יבחרמ בוציע 2006

 15/02/2021 ינוגריא ביצקת 2060

 19/07/2021 2021 םיכרדב תוחיטב 2124
 



 

 

 המיתח ישרומ תומש ןוכדע - תינופלט הצעומ תבישימ לוקוטורפ רורשיא .1
 .                                  ןיטסוב ינד רמ ,שדחה הוולמה בשחה לש ומש תפסוהו

 
 

 שקבמו םיחכונה תא ךרבמ ,הצעומה תבישי תא חתופ :ריעה שאר
 תיטמרד העדוה רמול ןתינשו תחמשמ העדוהב חותפל
 תוכרעמ ל"אפר  םע םתחנש םכסהה תודוא ,טלחהב
 לע המיתח ןיינעב )דוד ןוכמ( מ"עב תומדקתמ המיחל
 ח"וד  .הנונראה ימולשת ףקיהל עגונב הרשפ םכסה
 רש י"ע רשואש יפכ ,2018 תנשמ תיפרגואיגה הדעווה
 ל"אפרמ םנוד ףלא 6.5 -כ חפסל הטלחה הלבקתה ,םינפה
 הזו ריעה לש החטשמ 1.5 יפ טעמכ חטש הזש ,םי תירקל
 הנונראהו םילטיהה יפסכ תא ףוס ףוס לבקנ ונאש רמוא
 רחאלו םינש רפסמ הזמ לבקל םירומא ונייהש םיאלמה
 .םינשנו םירזוח םייטפשמ םינויד
 דומעי רשא ימעפ-דח םולשת היהי הז םילטיהה םוחתב
 םירבדמ ונא עגרכ ,ח"שלא םייתאמו דראילימ - כ לש ס"ע
 'בח יכ ש"מהיבב חכוה רשא "הסופתה עקרק"ה אשונ לע
 םידדצה לכל הנעמ ןתונש םכסה שיו הילע םיבשוי ל"אפר
 -כ לש ללוכ ךס  םלשת ל"אפרש הרשפל ונעגה ויתובקעבו

 תויושרה שמח ןיב וקלחתי רשא הנשב ח"שלמ 52
 קילאיב ,ןיקצומ ,וכע ,םי תירק  :ץרפמה ןילופורטמב
 -כ לבקל ל"נה ךסה ךותמ םירומא ונא רשאכ ,רשא הטמו

 חתפלו ךישמהל ונל רוזעיש םוכס הזש ,הנשב ח"שלמ 25
 תחוורל תורשה תא תיתועמשמ רפשל ןכו ריעה תא
 .םינש 15 -ל ףקת היהי םכסהה ,םיבשותה
  תבישיב רושיאל אבוי ל"אפר 'בח םע הרשפה םכסה
 .הצעומה
 
 ףסונ ףיעס ףיסוהל םיחכונה רושיא תא שקבמ ריעה שאר 

 :םויה רדסל
 אלל לוח תפנו סחד תויאשמ יתש תריכמ רושיא .1

 .)םיזרכמ( תויריעה תונקתל )ח(22 הנקת יפל זרכמ
  

 .םויה רדסל ףסונה ףיעסה תפסוה םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
 
 

 

 םלוכל ריכזמ םויה רדס לעש ןושארה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 ינד רמ םוקמב הוולמ בשח דיקפתל סנכנ ןיטסוב ינד רמש
 .30/6/22 םוי דע ונתוא תוולל ךישמי אוהו רלדא
 תעכ חנומו תינופלט רשוא רשא לוקוטורפה ררשאל עיצמ
 .םהינפל

  
 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 - ןיעקרקמ תאצקה אשונב ,16/3/22 םוימ תואצקה תדעו לוקוטורפ רושיא .2
 ינבו םידלי ברקב ךוניחה םודיקל "ילש לגה" תתומעל ,8 אריפש 'חרב הנבמ
 .                                                          ב"צמ ,הרזע תונועט תויסולכואמ רעונ

 
 

 רבודמ יכ ןייצמ ,םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 תרגסמה רשא םידימלתל תרזועש תיצרא התומעב
 לופיט םילבקמ םה ןאכ ,םהל השק הליגרה תידומילה
 תישיא המצעהו השילג ומכ םיגוחבו םידומילב ינטרפ
 .דועו
 הבישיל הנמזהה םע דחי םכילא רבעוה הדעווה לוקוטורפ
 .ורשאל עיצמ ינאו

  
 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  
  

 
 .ב"צמ ,תוכימת ןתמ ןיינעב ,2/5/22 םוימ תוכימת תדעוו לוקוטורפ רושיא .3

 
 

 יכ ןייצמ ,םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 עיצמו הבישיל הנמזהה םע דחי םהילא רבעוה לוקוטורפה
 .ורשאל

  
 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 

 ,תויושרב הרבסהו םידלי ינגל םילכ יחידמ תשיכר - 2205 'סמ ר"בת רושיא .4
 ₪ 12,163  ,הביבסה תוכיאל דרשמה ₪ 171,091 :ןומימה ,₪ 183,254 ס"ע
 .                                                                      םייפוס םיפדוע ןרקמ תוסנכה

 
 

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

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  
  

 
 



 
 

 
 בא תוינכות - 1694 'סמ ר"בתל )ןומימה תורוקמב יוניש( 1 'סמ יוניש רושיא .5

 ,₪ 200,000 ס"ע דמע םדוק םוכס ,₪ 200,000 ס"ע תויגטרטסא תוינכותו
 ₪ 1,599 ךסב תפסותו םינפה דרשמ תופתתשהמ 1,599 ךסב התחפהה
 .                                                                       החבשה ילטיה ןרקמ תוסנכה

 
 

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

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 

 
 םיסכנ ירקס יופימ - 2085 'סמ ר"בתל )הלדגה( 1 'סמ יוניש רושיא .6

 ,₪ 500,000 ךסב תפסותה ,₪ 991,000 ס"ע דמע םדוקה םוכסה ,תויתשתו
 ןרקמ תוסנכה :תפסותל ןומימה ,₪ 1,491,000 ס"ע דמוע שדחה םוכסה
 .                                                                                                החבשה ילטיה

 
 

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

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  
  
  

 
 

 
 םוכסה ,םיפ"צש חותיפ – 2123 'סמ ר"בתל )הלדגה( 1 'סמ יוניש רושיא .7

 דמוע שדחה םוכסה ,₪ 200,000 ךסב תפסותה ,₪ 130,000 ס"ע דמע םדוקה
 .                            חותיפ ןרקמ תוסנכה :תפסותל ןומימה ,₪ 330,000 ס"ע
   

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

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  
  
  



 
 
 

 )ח(22 הנקת יפל ,זרכמ אלל לוח תפנו סחד תויאשמ יתש תריכמ רושיא .8
 .                                       ש"מעויה ד"ווח ב"צמ )םיזרכמ( תויריעה תונקתל

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

 תחנומ איהו אשונב תיטפשמ תעד תווח ךרע ש"מעויה
 ךילהבש ןשי דויצו םיבכר לש הריכמב רבודמה ,םכינפל
 םוש לע הצילמה אל םיזרכמה תדעו ,ותריכמל יזרכמ
  .העצה

  
 הכוז לע ץילמהל אלש ,םיזרכמה תדעו תטלחהל בל םישב :שרוק ד"וע

 עצומ ,יתעד תווחל בל םישבו ,8/2022 'סמ יבמופ זרכמב
 הנחוא יסוי ד"וע ,הייריעה ל"כנמ תא ךימסת הצעומהש
 אלל הזוחב רשקתהלו תורחמתה ךילה להנל ש"מעויהו

 .לוחה תפנו סחדה תויאשמ יתש תריכמל זרכמ
  
 יאמש ד"ווחב הליחת דייטצי ל"כנמה ,לוחה תפנל סחיב 

 .היוושל סחיב
-10 מ רתויב תחפי אלש ריחמב ורחמיי הפנהו תויאשמה

 הסני אוהו יאמשה ד"ווחבש ילאמינימה ריחמהמ 15%
 .יברימה ריחמה תא גישהל

  
 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 

 .ב"צמ ,2022 תנשב ורגסנש  םיר"בת תלבט רושיא .9
 

 סמ
 ר"בתה םש ר"בת

 דרשמ רושיא
 םינפה

 

 09/12/2019 2019 םיפוח טוליש 1928

 09/12/2019 הלצה ילדגמ רודיג תפלחה 1929

 09/12/2019 2019 םיפוצמ 1930

 06/02/2020 "ןמדור" ש"ע ףיקמ ןוכית הדימל יבחרמ בוציע 2006

 15/02/2021 ינוגריא ביצקת 2060

 19/07/2021 2021 םיכרדב תוחיטב 2124
 



 
 
 
 
 
 

 רבודמ יכ ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 תא רשאל עיצמו ,ומייתסה םהב םיטקיורפהש םיר"בתב
 .ל"נה הלבטה

  
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  
  

 .הבשיה תא לעונו םלוכל הדומ :ריעה שאר
  

 
 

 

 

 

 

 

_________________       _______________ 
 רוצ  ןבא  דוד              ןוטיב  הנינפ    

 ריעה  שאר                                              הצעומה תריכזמו ריעה שאר תרזוע
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