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 'סמ 
 בושיה םש   הנבמה םש   ירודיס

  בוחרהו
 רפסמ

 תיב

 םיתורישה
 םיילפיצינומה

 םינתינה
 הנבמב

 םישומישהו
 םירוביצה

 הנבמב

 השגנהה יכרד
 תומאתהו

 ועצובש תושיגנה
 שרדנש וא וב

 וב עצבל

 תושיגנ תומאתה
 השגנהל תויפולח

 תינמז

 תושרה לש הבוחה רוקמ
 תלעב( הנבמה תשגנהל
 )םהינש וא הליעפמ ,סכנה

 דעומ
 השגנהה

             
 םעה תואירב 3 הנאת  בלח תפיט   1

 ,םיכנ תיינח :םייק
               .השיגנ ךרד

 יתוריש :שרדנ
 םיכנ

 רובעל דיתע
 זכורמ הנבמל
 בלח תופיטל
 2023 תנשב

 26-ץרמ םילעב אל

             
 םעה תואירב 3   ןולא   בלח תפיט   2

 ,םיכנ תיינח :םייק
               .השיגנ ךרד

 יתוריש :שרדנ
 םיכנ

 רובעל דיתע
 זכורמ הנבמל
 בלח תופיטל
 2023 תנשב

 26-ץרמ םילעב אל

             
 םייק החוור יתוריש 3  בולוקוס   החוורה תכשל   3

 אלמ ץופיש רבע
 תרדסה ללוכ
 םישיגנ םיתוריש

 שיגנ םילעב

             
 תומאתה רבע םייק רוביצל תוריש 8  ןלפק   םיריעצ זכרמ    4

 שיגנ םילעב תושיגנ

             
5  

 ךופה רעונ ןודעומ 
 תתומע 12  אריפש    ךופה לע

 השילג

               .םיכנ תיינח :םייק
 יתוריש :שרדנ

 השיגנ ךרד ,םיכנ

 תינכתמ קלח
 תושדחתה

 ,תידיתע תינוריע
 תונפתהל דיתע

 2026 תנשב

 26-ץרמ םילעב

             
 רוביצל תוריש 15   ןמהיל  תיתד הצעומ   6

               .םיכנ תיינח :םייק
 יתוריש :שרדנ

 השיגנ ךרד ,םיכנ

 תינכתמ קלח
 תושדחתה

 ,תרשואמ תינוריע
 תונפתהל דיתע

 2024 תנשב

 יטנוולר אל םילעב

             
 רוביצל תוריש 8  אריפש   סמדא זכרמ   7

 ,םיכנ תיינח :םייק
               .השיגנ ךרד

 יתוריש :שרדנ
 םיכנ

 תינכתמ קלח
 תושדחתה

 ,תידיתע תינוריע
 תונפתהל דיתע

 2026 תנשב

 יטנוולר אל םילעב

             
 רוביצל תוריש 2  בגנה 'חר   יגולוכיספ תוריש   8

               .םיכנ תיינח :םייק
 יתוריש :שרדנ

 השיגנ ךרד ,םיכנ

 עצבל שרדנ
 םישיגנ םיתוריש

 השיג יכרדו
 23-ץרמ םילעב

             
 רוביצל תוריש 16  תרש השמ   םינבל די תיב   9

 יתוריש :םייק
 ,םיכנ תיינח ,םיכנ

 :שרדנ   .תילעמ
 השיגנ ךרד

 ךרד טעמל שיגנ
 23-ץרמ םילעב המבל השיג

           
 רוביצל תוריש 10  תרש השמ   הייריעה הנבמ   10

 ,םיכנ תיינח :םייק
               .השיגנ ךרד

 יתוריש :שרדנ
 םיכנ

 הסירהל דעוימ
 23-ץרמ םילעב הנשה

           
 רוביצל תוריש 18   תרש השמ   לדנמ ס"נתמ   11

 יתוריש :םייק
 ,םיכנ תיינח ,םיכנ

 :שרדנ   .תילעמ
 השיגנ ךרד

 יכרד טעמל שיגנ
 23-ץרמ םילעב הנבמל השיג

           
12  

 םיסלפמ ס"יב 
 םייק הטילקה ףגא 4  בגנה   רבעשל

 םיתוריש ועצוב
 ורדסוהו םישיגנ

 השיג יכרד
 שיגנ םילעב

 
 .61 'מע ,ב"פשתה ;152 'מע ,ח"נשתה ח"ס 1



           
13  

 זכרמ - החוור 
 רוביצל תוריש 3  הנאתה   יתחפשמ לופיט

               .םיכנ תיינח :םייק
 יתוריש :שרדנ

 השיגנ ךרד ,םיכנ

 עצבל שרדנ
 םישיגנ םיתוריש

 השיג יכרדו
 23-ץרמ םילעב

           
 ןג( םעה דחא 'חר   1 טלקמ   14

 תסנכ תיב 23  )דוד
 ךרד : שרדנ
 יתוריש ,השיגנ

 םיכנ

 ביכר תנקתה
 ,הסינכב קירפ
 יתוריש תמאתה

 םיכנ

 24-ץרמ םילעב

           
 ןג( יקסינטוב'ז    2 טלקמ   15

 ינפוג ןומיא 3  )הירא
 ךרד : שרדנ
 יתוריש ,השיגנ

 םיכנ

 ביכר תנקתה
 ,הסינכב קירפ
 יתוריש תמאתה

 םיכנ

 24-ץרמ םילעב

           
 רובע שמשמ 73  לצרה   3 טלקמ   16

 רעונ תעונת

 ךרד : שרדנ
 יתוריש ,השיגנ

 םיכנ

 ביכר תנקתה
 ,הסינכב קירפ
 יתוריש תמאתה

 םיכנ

 24-ץרמ םילעב

           
 ךרד : שרדנ תסנכ תיב 19  ל"הצ    4 טלקמ   17

 השיגנ

 תינכתמ קלח
 תושדחתה

 ,תידיתע תינוריע
 תונפתהל דיתע

 2026 תנשב

 26-ץרמ םילעב

           
 םינרטו ןודעומ 1  ןמהיל    5 טלקמ   18

 ךרד : שרדנ
 יתוריש ,השיגנ

 םיכנ

 ביכר תנקתה
 ,הסינכב קירפ
 יתוריש תמאתה

 םיכנ

 24-ץרמ םילעב

           
 ףורגיא ןודעומ 10  קצנירפש    6 טלקמ   19

 ידנליאת
 ךרד : שרדנ

 השיגנ
 יכרד תרדסה

 25-ץרמ םילעב  השיג

           
 ךרד : שרדנ שרדמ תיב 10  ןועמש   7 טלקמ   20

 השיגנ

 תינכתמ קלח
 תושדחתה

 ,תרשואמ תינוריע
 תונפתהל דיתע

 2024 תנשב

 26-ץרמ םילעב

           
 התומע 8   הדוהי    8 טלקמ   21

 ןוזמ תקולח
 ךרד : שרדנ

 השיגנ

 תינכתמ קלח
 תושדחתה

 ,תרשואמ תינוריע
 תונפתהל דיתע

 2024 תנשב

 26-ץרמ םילעב

           
 - רעונ ןודעומ 19   דלוס הטיירנה   9 טלקמ   22

 ףורגיא

 ךרד : שרדנ
 יתוריש ,השיגנ

 םיכנ

 ביכר תנקתה
 ,הסינכב קירפ
 יתוריש תמאתה

 םיכנ

 24-ץרמ םילעב

           
 ןודעומ 1 )דלוס ןג( רקסניפ   10 טלקמ   23

 םיאלמיג
 ךרד : שרדנ

 השיגנ

 ביכר תנקתה
 אל ,הסינכב קירפ

 שיגנהל ןתינ
 םיתורישה

 24-ץרמ םילעב

           
 הלעפה זכרמ 15 ןמהיל   11 טלקמ   24

 םוריחב
 ךרד : שרדנ

 השיגנ

 ביכר תנקתה
 אל ,הסינכב קירפ

 שיגנהל ןתינ
 םיתורישה

 25-ץרמ םילעב

           
 ךרד : שרדנ ףורגיא ןודעומ 3  סקנפ    12 טלקמ   25

 השיגנ

 ביכר תנקתה
 אל ,הסינכב קירפ

 שיגנהל ןתינ
 םיתורישה

 25-ץרמ םילעב

           
 ךרד : שרדנ ינרות ללוכ 13  )דלוס ןג( רשא  13 טלקמ   26

 השיגנ

 ביכר תנקתה
 אל ,הסינכב קירפ

 שיגנהל ןתינ
 םיתורישה

 25-ץרמ םילעב

           
 2  םירפא    14 טלקמ   27

 ןודעומ
 תועוצקמ

 תימצע הנגה

 ךרד : שרדנ
 השיגנ

 תינכתמ קלח
 תושדחתה

 ,תרשואמ תינוריע
 תונפתהל דיתע

 2024 תנשב

 26-ץרמ םילעב

           
 ךרד : שרדנ החוור 6  םינושארה   15 טלקמ   28

 השיגנ

 ביכר תרדסה
 אל .הסינכב קירפ

 שיגנהל ןתינ
 םיתורישה

 25-ץרמ םילעב

           
 תסנכ תיב 6  תורדתסהה    16 טלקמ   29

 י"בשר
 ךרד : שרדנ

 השיגנ

 ביכר תרדסה
 אל .הסינכב קירפ

 שיגנהל ןתינ
 םיתורישה

 25-ץרמ םילעב

           
 ךרד : שרדנ טלקמ 11  ם"במר   17 טלקמ   30

 השיגנ

 ביכר תרדסה
 אל .הסינכב קירפ

 שיגנהל ןתינ
 םיתורישה

 26-ץרמ םילעב

           
 תסנכ תיב 19  הדש קחצי  18 טלקמ   31

 לא תיב
 ךרד : שרדנ

 השיגנ

 ביכר תרדסה
 אל .הסינכב קירפ

 שיגנהל ןתינ
 םיתורישה

 26-ץרמ םילעב

           
 ךרד : שרדנ טלקמ  16א  ח"מלפ   19 טלקמ   32

 השיגנ

 ביכר תרדסה
 אל .הסינכב קירפ

 שיגנהל ןתינ
 םיתורישה

 26-ץרמ םילעב



           
 ךרד : שרדנ טלקמ 16א  רקסניפ  20 טלקמ   33

 השיגנ

 ביכר תרדסה
 אל .הסינכב קירפ

 שיגנהל ןתינ
 םיתורישה

 26-ץרמ םילעב

           
   21 טלקמ   34

 הקולח 16א  רודלפמורט/ח"מלפ
 םיקקזנל

 ךרד : שרדנ
 השיגנ

 ביכר תרדסה
 אל .הסינכב קירפ

 שיגנהל ןתינ
 םיתורישה

 25-ץרמ םילעב

           
 26א  םיליפעמה/ח"מלפ    22 טלקמ   35

 ילוע ןודעומ
 םורד
 הקירמא

 ךרד : שרדנ
 השיגנ

 יכרד תשגנה
 תרדסה ,השיג

 קירפ ביכר
 ןתינ אל ,הסינכב
 םיתורישה שיגנהל

 25-ץרמ םילעב

           
 ילוע ןודעומ 6  תויממוק    23 טלקמ   36

 זקווק

 יתוריש :םייק
 ךרד :שרדנ ,םיכנ

 השיגנ

 ביכר תרדסה
 הסינכב קירפ

 םישיגנ םיתורישה
 25-ץרמ םילעב

           
 תנוכש ןודעומ 6  סדה 'חר    24 טלקמ   37

 םיגומלא
 ךרד : שרדנ

 השיגנ

 ליבש תרדסה
 תרדסה ,השיג

 קירפ ביכר
 ןתינ אל ,הסינכב
 םיתורישה שיגנהל

 25-ץרמ םילעב

           
 תנוכש ןודעומ 9  רמת 'חר    25 טלקמ   38

 םיגומלא
 ךרד : שרדנ

 השיגנ

 ליבש תרדסה
 תרדסה ,השיג

 קירפ ביכר
 ןתינ אל ,הסינכב
 םיתורישה שיגנהל

 25-ץרמ םילעב

           
39  

 ס"יב - 26 טלקמ 
 תיב רובע 13  עובלג   םירימא

 םירימא רפס

 ךרד : שרדנ
 יתוריש ,השיגנ

 םיכנ

 ביכר תנקתה
 ,הסינכב קירפ
 יתוריש תמאתה

 םיכנ

 24-ץרמ םילעב

 

 :ןיינב םניאש תומוקמ תמישר )ב(

 'סמ
 בושיה םש   םוקמה םש   ירודיס

  בוחרהו
 רפסמ 

  תיב
 םוקמה גוס
 ןיינב וניאש

 השגנהה יכרד
 תושיגנה תומאתהו
 שרדנש וא וב ועצובש

 וב עצבל

 תויפולח תושיגנ תומאתה
 תינמז השגנהל

 הבוחה רוקמ
 תושרה לש
 תשגנהל

 תלעב( הנבמה
 הליעפמ ,סכנה

 )םהינש וא

 דעומ
 השגנהה

 ךרד ,םיכנ תיינח :םייק הצחר םוקמ 16  ריפס   ןולובז ףוח   1         
 .םישיגנ םיתוריש ,השיגנ

 הללצה ,תושיגנ תוינח ועצוב
 ,הצחרל השיגנ ךרדו השיגנ

םישיגנ תוחתלמו םיתוריש  
 שיגנ םילעב

 הצחר םוקמ 30   ריפס   תימי ףוח   2         
 ,השיגנ ךרד :םייק

 .םישיגנ םיתוריש
 םיכנ תיינח :שרדנ

 .תושיגנ תוינח עצבל שרדנ
 םיתורישו השיגנ הללצה ועצוב

םישיגנ תוחתלמו  
 23-ץרמ םילעב

 ךרד ,םיכנ תיינח :םייק הצחר םוקמ  2   ריפס   םיגומלא ףוח   3         
 .םישיגנ םיתוריש ,השיגנ

 הללצה ,תושיגנ תוינח ועצוב
.השיגנ  שיגנ םילעב  

 ןוידטצא   4         
 שרגמ 2   ןובל סחנפ   לגרודכ

 טרופס
 ךרד ,םיכנ תיינח :םייק 

.םישיגנ םיתוריש ,השיגנ  
 שיגנ םילעב  

 ךרד ,םיכנ תיינח :םייק תלייט 1-42   ריפס סחנפ  םיה ףוח תלייט   5         
 .השיגנ

 םישדחה תלייטה יקלח
 תומאתה תושרדנ ,םישיגנ

םינשיה תלייטה יקלחב  
 25-ץרמ םילעב

                      םיזוגא   םיזוגא ןג   6         
1  

 רתא
 םיקחשמ

 טנרטניאה רתאב םוסרפ םישיגנ השיג יכרד :םייק
 לכ לש תושיגנה ירדסה

ריעב תוניגה  
 שיגנ םילעב

 רתא 3   סוריא   סוריא ןג   7         
 םיקחשמ

 טנרטניאה רתאב םוסרפ םישיגנ השיג יכרד :םייק
 לכ לש תושיגנה ירדסה

ריעב תוניגה  
 שיגנ םילעב

 רתא  11  ח"מלפ   הימא ןג   8         
 םיקחשמ

 טנרטניאה רתאב םוסרפ םישיגנ השיג יכרד :םייק
 לכ לש תושיגנה ירדסה

ריעב תוניגה  
 שיגנ םילעב

 םיעברא ןג   9         
                      יול   םיינשו

6  
 רתא

רשוכ ינקתמ קר םישיגנ השיג יכרד :םייק םיקחשמ  25-ץרמ םילעב 

        
                      רשא   רשא ןג   10

9  
 רתא

 םיקחשמ
 ךרד ,םיכנ תיינח :םייק
.םישיגנ םינקתמ ,השיגנ   

 טנרטניאה רתאב םוסרפ 
 לכ לש תושיגנה ירדסה

ריעב תוניגה  
 שיגנ םילעב

        
                    םילשורי   ןצינ ןג   11

51  
 רתא

 םיקחשמ

 ךרד ,םיכנ תיינח :םייק
 .םיקחשמה ןגל השיגנ

 השיג יכרד :שרדנ
  .םיכנה תוינחמ

 תושיגנ תוינח םילשהל שרדנ
 24-ץרמ םילעב  ינקתמו

        
 רתא 7   ןויבס   ןויבס ןג   12

 םיקחשמ
 ךרד ,םיכנ תיינח :םייק 

.םישיגנ םינקתמ ,השיגנ  

 טנרטניאה רתאב םוסרפ 
 לכ לש תושיגנה ירדסה

ריעב תוניגה  
 שיגנ םילעב

        
 הטיירנה   דלוס ןג   13

  דלוס
                  

40  
 רתא

 םיקחשמ
 ךרד ,םיכנ תיינח :םייק 

.םישיגנ םינקתמ ,השיגנ  

 טנרטניאה רתאב םוסרפ 
 לכ לש תושיגנה ירדסה

ריעב תוניגה  
 שיגנ םילעב

        
 רתא 8 ןובל סחנפ  ןובל סחנפ ןג   14

 םיקחשמ
 יכרד ,םיכנ תיינח :שרדנ
 .םישיגנ םינקתמ ,השיג

שדחמ המקהב  26-ץרמ םילעב 



        
                      ןונגע י"ש   ןונגע י"ש ןג   15

3  
 רתא

 םיקחשמ
 ךרד ,םיכנ תיינח :םייק 

.םישיגנ םינקתמ ,השיגנ  

 טנרטניאה רתאב םוסרפ 
 לכ לש תושיגנה ירדסה

ריעב תוניגה  
 שיגנ םילעב

        
                      ר"זש   9 ר"זש ןג   16

9  
 רתא

 םיקחשמ
 םינקתמ תשגנה :שרדנ

 השיג יכרדו

 טנרטניאה רתאב םוסרפ
 לכ לש תושיגנה ירדסה

ריעב תוניגה  
 24-ץרמ םילעב

        
                    קצנירפש   קצנירפש ןג   17

10  
 רתא

 םיקחשמ
 םינקתמ תשגנה :שרדנ

 השיג יכרדו

 טנרטניאה רתאב םוסרפ
 לכ לש תושיגנה ירדסה

ריעב תוניגה  
 25-ץרמ םילעב

        
                     רובת   רובת ןג   18

11  
 רתא

 םיקחשמ
 ךרד ,םיכנ תיינח :םייק
 .םישיגנ םינקתמ ,השיגנ

 ינקתמ ללוכ שדח קראפ
םישיגנ קחשמ  שיגנ םילעב 

        
19  

 קראפ 
 ירוביצ ןג 16   ריפס   ןייטשנייא

 תשרדנ םא קדבית
 המל רבעמ השגנה

 םייקש

 השגנה תשרדנ םא קדבית
םייקש המל רבעמ  24-ץרמ םילעב 

        
20  

 ינויבס קראפ 
                    תונליא   םי

 ךרד ,םיכנ תיינח :םייק  ירוביצ ןג  11
.םישיגנ םינקתמ ,השיגנ  

 שיגנ םילעב  

        
21  

 תוגספ קראפ 
                      ךליל   ךליל ןג / םי

 ךרד ,םיכנ תיינח :םייק  ירוביצ ןג  7
.םישיגנ םינקתמ ,השיגנ  

 שיגנ םילעב  

        
 רתא  23  ןהכ ילא   ןהכ ילא ןג   22

רשוכ ינקתמ קר .השיג יכרד :שרדנ םיקחשמ  25-ץרמ םילעב 

        
                    יקסניטוב'ז   הירא ןג   23

14  
 רתא

 םיקחשמ
 ךרד ,םיכנ תיינח :םייק

 .השיגנ

 .שיגנ אוה ,ןגה םקושש ןכיה
 עוציבל אציי ינשה יצחה

תובורקה םייתנשב  
 25-ץרמ םילעב

        
24  

 םי ינויבס ןג 
 רתא 1   בלוד  ןטק

 םיקחשמ
 ךרד ,םיכנ תיינח :םייק 

.השיגנ  
 שיגנ םילעב  

        
25  

- םי ינויבס 
 רתא  20 ןולאצ  רשוכ ינקתמ

 םיקחשמ
 ךרד ,םיכנ תיינח :םייק

 .השיגנ
תושיגנ השיג יכרד  שיגנ םילעב 

        
26  

 םי ינויבס ןג 
 רתא 1   תונליא  לודג

 םיקחשמ
 ךרד ,םיכנ תיינח :םייק 

.השיגנ  
 שיגנ םילעב  

        
 רתא 26    ח"מלפ   תויממוק ןג   27

 םיקחשמ
 ךרד ,םיכנ תיינח :םייק 

.םישיגנ םינקתמ ,השיגנ  
 שיגנ םילעב  

        
                    תרש השמ   פמארט קראפ   28

 ךרד ,םיכנ תיינח :םייק  ירוביצ ןג  14
.םישיגנ םינקתמ ,השיגנ  

 שיגנ םילעב  

        
29  

 ינקתמ - רובת 
 רתא א11   רובת   רשוכ

 .השיג יכרד :שרדנ םיקחשמ
 טנרטניאה רתאב םוסרפ

 לכ לש תושיגנה ירדסה
ריעב תוניגה  

 25-ץרמ םילעב

        
                     ר"זש   34 ר"זש ןג   30

34  
 רתא

 םיקחשמ
 םינקתמ תשגנה :שרדנ

 השיג יכרדו

 טנרטניאה רתאב םוסרפ
 לכ לש תושיגנה ירדסה

ריעב תוניגה  
 24-ץרמ םילעב

        
 ירוביצ ןג  2  ןובל סחנפ   70 פ"צש   31

 יכרד ,םיכנ תוינח :שרדנ
 ,שיגנ טוהיר ,השיג

 .םישיגנ םינקתמ

םיבחרנ חותיפ יבלשב  
 26-ץרמ םילעב

 

 :הרעהה תא ףיסוהלו ")*(ןיקת" יוטיבה םושרל שי םינבמה תלבטב תילאמשה הדומעב :םיטלקמ

 אל תיסדנה הביסמ רשאו 'מ 1.5 לעמ לש הבוג שרפה וב םייקש םושמ השיגנ ךרדמ רוטפה ,םייק  טלקמ והז : )*( 
 .שבכ וב ןיקתהל ןתינ

 

 תומאתה עוציבל התצקה םי תיירק תייריע יכ תאזב ריהצמ םי תיירק תייריע שאר  ,רוצ ןבא דוד ,ינא )2(

 סרמב 31( ג"פשתה ןסינב 'ט םויל דע המוחתב ושגנוה םרטש תומוקמהמ 25% -ב תושרדנה תושיגנה

 .ןעוציב תא רשפאמש ,םישדח םילקש ןוילימ 1.68_לש םוכסב ביצקת ,קוחל )2()א1ג(ט19 ףיעס יפל ,)2023

 

 רוצ ןבא דוד

 םי תיירק ריעה שאר

30/03/2022 

 ב"פשת 'ב רדא ח"כ

 

  )6366-3 מח(

 

 תושירדב הדמע תושרהש יאנתבו תושרה לש תעדה לוקיש יפ לע םייונישל הנותנ איהו תעצומה תינכתה יהוז" .א
 תומוקמב תושיגנ תומאתה עוציבל תופידע ןתמ ךות ,תפלוחה הנשב תשרדנה השגנהה ךסמ 25% לש עוציבל קוחה
 ,החוור יתוריש םינתינ םהב תומוקמ ,תוכירב ,טרופסו תוברת תומלוא ,ןיינב וניאש םוקמ :םיאבה םיגוסהמ
 .םייתליהק םיזכרמו ילמרופ יתלב ךוניח תורגסמ


