
 

 2202/9  'סמ הצעומ  לוקוטורפ
 ג"י ,יעיבר םויב המייקתה רשא 9/2022  'סמ ,ןיינמה ןמ ריעה תצעומ תבישימ
    תובישיה רדחב ,18:00 העשב  ,07/12/2022 - ג"פשת  ולסכב

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

 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 - שודק ימולש רמ  

 ריעה תצעומ רבח -  לט ימולש רמ  

 ריעה תצעומ רבח - וסיס ןולא ד"וע

 

 ריעה שאר - רוצ ןבא דוד רמ  :ורדענ

 ריעה תצעומ תרבח - םחנמ הרוא 'בג

 ריעה תצעומ רבח - יקרבא ןימינב רמ

 ריעה תצעומ רבח - ןבואר הששמ רמ  

 ריעה תצעומ רבח -  ןהכ ילא 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  

 הייריעה תרבוד - ןריבא תירוא 'בג  

                                     הצעומה תריכזמו  ע"הר תרזוע - ןוטיב הנינפ 'בג
 



 
 
 

 :םויה רדס
 

 קנבב להנתמה ,לבנע ןג לש קנבה ןובשחב המיתח השרומ תומש יוניש רושיא .1
 גרבנרטש 'בג :ויהי םיינכדעה המיתחה השרומ תומשש ךכ ,לארשיל ימואל
 .ןגב םא תעייס - טזיל חטיא 'בגהו ןגה תלהנמ - תילג ריאי

 ,ןמדור ס"היב ב"טח לש קנבה ןובשחב המיתח השרומ תומש יוניש רושיא .2
 ךליל 'בג :ויהי םיינכדעה המיתחה השרומ תומשש ךכ ,םילעופה קנבב להנתמה
 .תלהנמה ןגס -  ןרוא סיסקבא רמו  ס"היב תלהנמ - ןח

 קנבב להנתמה ,גורתא ןג לש קנבה ןובשחב המיתח השרומ תומש יוניש רושיא .3
 הרהוז תיבהז 'בג :ויהי םיינכדעה המיתחה השרומ תומשש ךכ ,לארשיל ימואל
 .ןגב םא תעייס - הרוד בודיוד 'בגהו  ןגה תלהנמ - יגדט

 קנבב להנתמה ,סדה ןג לש קנבה ןובשחב המיתח השרומ תומש יוניש רושיא .4
 - ובא לבנע 'בג :ויהי םיינכדעה המיתחה השרומ תומשש ךכ ,לארשיל ימואל
 .ןגב םא תעייס - ילאומש המיס 'בגהו ןגה תלהנמ

 ,רנבא רוא ס"היב לש קנבה ןובשחב המיתח השרומ תומש יוניש רושיא .5
 :ויהי םיינכדעה המיתחה השרומ תומשש ךכ ,לארשיל ימואל קנבב להנתמה
 .תינלהנימ - ףאירק ירימ 'בגהו ס"היב תלהנמ - זוסלד הואנ 'בג

 תמקהל ארוק-לוק אשונב 16/11/2022 םוימ ינופלט הצעומ לוקוטורפ רורשא .6
 .היינב תלוספב לופיטל םיירוזא םיכרעמ

 השרומ תומש יוניש אשונב 21/11/22 םוימ ינופלט הצעומ לוקוטורפ רורשא .7
 .)תי'חב סאילא ח"ור ,הוולמה בשחה לש ומש תעירג( המיתח

 'חרב הנבמ תאצקה אשונב 15/11/2022 םוימ תואצקה תדעו לוקוטורפ רושיא .8
 .ב"צמ ,5-80011146 ר"ע ,הנומא תתומעל ץרפ תניפ יקסניטוב'ז

 רעונ רובע הלעפה תוינכת - 1931 'סמ ר"בתל )התחפה( 2 'סמ יוניש רושיא .9
 ,₪ 45,036 ךסב התחפהה ,₪ 870,000 ס"ע דמע םדוקה םוכסה ,םיריעצו

 לעפמ תופתתשהמ :ןומימב התחפהה ,₪ 824,964 ס"ע דמוע שדחה םוכסה
 .סיפה

 םוחתב הלעפה תוינכת - 1932 'סמ ר"בתל )הלדגה( 2 'סמ יוניש רושיא .10
 ,₪ 118,156 ךסב תפסותה ,₪ 2,657,500 ס"ע דמע םדוקה םוכסה ,החוורה
 לעפמ תופתתשה :תפסותל ןומימה ,₪ 2,775,656 ס"ע דמוע שדחה םוכסה
 .סיפה

 הנחתכ שמשיש םייק הנבמ לש ץופישו הבחרה - 2217 'סמ ר"בת רושיא .11
 לעפמ תופתתשה ₪ 800,000 :ןומימה ,₪ 3,600,000 ס"ע החפשמה תואירבל
 ןרקמ תוסנכה ₪ 440,000 ,תואירבה דרשמ תופתתשה ₪ 2,000,000 ,סיפה
 220,000  ,םיפ"צש ילטיה ןרקמ תוסנכה ₪ 140,000 ,תוכרדמו םישיבכ תלילס
 .לועית ןרקמ תוסנכה ₪

 
 



 
 
 

 
 הנבמ םייתרבח םיתורישל הקלחמה גורדשו ץופיש - 2218 'סמ ר"בת רושיא .12

 דרשמ תופתתשה ₪ 500,000 :ןומימה ,₪ 1,000,000 ס"ע המצוע הנבמו החוור
 .החבשה ילטיה ןרקמ תוסנכה ₪ 500,000 ,החוורהו הדובעה

 םדוק םוכס ,םיקחשמ ינקתמ גורדש - 2061 'סמ ר"בתל )הלדגה( 2 'סמ ןוכדע .13
 ס"ע דמוע שדחה םוכסה ,₪ 600,000 ךסב תפסותה ,₪ 600,000 ס"ע דמע

 םישיבכ תלילס ןרקמ תוסנכה ₪ 330,000 :תפסותל ןומימה ,₪ 1,200,000
 ןרקמ תוסנכה 165,000 ,םיפ"צש ילטיה ןרקמ תוסנכה ₪ 105,000 ,תוכרדמו

  .לועית
 יבחרב הפשא תולגעו ירותסמ תרדסה - 2126 'סמ ר"בתל )הלדגה( 1 'סמ ןוכדע .14

 םוכסה ,₪ 350,000 ךסב תפסותה ,₪ 150,000 ס"ע דמע םדוק םוכס ,ריעה
 ןרקמ תוסנכה ₪ 192,500 :תפסותל ןומימה ,₪ 500,000 ס"ע דמוע שדחה
 ₪ 96,250 ,םיפ"צש ילטיה ןרקמ תוסכה ₪ 61,250 ,תוכרדמו םישיבכ תלילס
 .לועית ןרקמ תוסנכה

 ישרגמל תוחיטב ירדסהו םוקיש - 2127 'סמ ר"בתל )הלדגה( 1 'סמ ןוכדע .15
 ךסב תפסותה ,₪ 400,000 ס"ע דמע םדוק םוכס ,ריעה יבחרב טרופס תומלואו

 440,000 :תפסותל ןומימה ,₪ 1,200,000 ס"ע דמוע שדחה םוכסה ,₪ 800,000
 ילטיה ןרקמ תוסכה ₪ 140,000 ,תוכרדמו םישיבכ תלילס ןרקמ תוסנכה ₪
 .לועית ןרקמ תוסנכה ₪ 220,000 ,םיפ"צש

 ינבמב תוחיטב ירדסהו םוטיא ינוקית - 2149 'סמ ר"בתל )הלדגה( 3 'סמ ןוכדע .16
 םוכסה ,₪ 500,000 ךסב תפסותה ,₪ 1,600,000 ס"ע דמע םדוק םוכס ,רוביצ
 ילטיה ןרקמ תוסנכה :תפסותל ןומימה ,₪ 2,100,000 ס"ע דמוע שדחה
 .החבשה

 םינוינח תרדסה ,טלפסא ינוקית - 2150 'סמ ר"בתל )הלדגה( 3 'סמ ןוכדע .17
 ס"ע דמע םדוק םוכס ,ריעה תובוחרבו םיירוביצ םינגב תוחיטב ירדסהו

 2,400,000 ס"ע דמוע שדחה םוכסה ,₪ 1,000,000 ךסב תפסותה ,₪ 1,400,000
 ,תוכרדמו םישיבכ תלילס ןרקמ תוסנכה ₪ 550,000 :תפסותל ןומימה ,₪

 .לועית ןרקמ תוסנכה ₪ 275,000 ,םיפ"צש ילטיה ןרקמ תוסכה ₪ 175,000
 הרואתו תוחיטב ,תושיגנ ינוקית - 2151 'סמ ר"בתל )הלדגה( 2 'סמ ןוכדע .18

 ,₪ 400,000 ךסב תפסותה ,₪ 600,000 ס"ע דמע םדוק םוכס ,ריעה תוכרדמב
 תוסנכה ₪ 220,000 :תפסותל ןומימה ,₪ 1,000,000 ס"ע דמוע שדחה םוכסה
 ,םיפ"צש ילטיה ןרקמ תוסכה ₪ 70,000 ,תוכרדמו םישיבכ תלילס ןרקמ

 .לועית ןרקמ תוסנכה ₪ 110,000
 תומזויו םיעוריא - 'ב ו 'א הכימת םוחת ע"לס ןחבמ -  2222 'סמ ר"בת רושיא .19

  ,ליגר ביצקתמ הבצקה ₪ 33,000  :ןומימה ,₪ 220,000 ךס לע ,2022 תוברת
 .טרופסהו תוברתה דרשמ תופתתשה ₪ 187,000

 
 
    *********** 



 
 
 
 

 קנבב להנתמה ,לבנע ןג לש קנבה ןובשחב המיתח השרומ תומש יוניש רושיא .1
 גרבנרטש 'בג :ויהי םיינכדעה המיתחה השרומ תומשש ךכ ,לארשיל ימואל
 .                          ןגב םא תעייס - טזיל חטיא 'בגהו ןגה תלהנמ - תילג ריאי

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

 יונישש לכ ריעה תצעומב רשאל תושרה לע ,קנבה ילהונ
 וא ס"היתב לש קנבה תונובשחב המיתחה השרומ תומשב
 .םידליה ינג
 .ל"נה ןוכדעה תא רשאל העיצמ רב ד"וע

  
 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 

 ,ןמדור ס"היב ב"טח לש קנבה ןובשחב המיתח השרומ תומש יוניש רושיא .2
 'בג :ויהי םיינכדעה המיתחה השרומ תומשש ךכ ,םילעופה קנבב להנתמה
 .                      תלהנמה ןגס -  ןרוא סיסקבא רמו  ס"היב תלהנמ - ןח ךליל

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

 יונישש לכ ריעה תצעומב רשאל תושרה לע ,קנבה ילהונ
 וא ס"היתב לש קנבה תונובשחב המיתחה השרומ תומשב
 .םידליה ינג
 .ל"נה ןוכדעה תא רשאל העיצמ רב ד"וע

  
 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 

 להנתמה ,גורתא ןג לש קנבה ןובשחב המיתח השרומ תומש יוניש רושיא .3
 'בג :ויהי םיינכדעה המיתחה השרומ תומשש ךכ ,לארשיל ימואל קנבב
 .         ןגב םא תעייס - הרוד בודיוד 'בגהו  ןגה תלהנמ - יגדט הרהוז תיבהז

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

 יונישש לכ ריעה תצעומב רשאל תושרה לע ,קנבה ילהונ
 וא ס"היתב לש קנבה תונובשחב המיתחה השרומ תומשב
 .םידליה ינג
 .ל"נה ןוכדעה תא רשאל העיצמ רב ד"וע

  
 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 



 
 
 

 
 קנבב להנתמה ,סדה ןג לש קנבה ןובשחב המיתח השרומ תומש יוניש רושיא .4

 ובא לבנע 'בג :ויהי םיינכדעה המיתחה השרומ תומשש ךכ ,לארשיל ימואל
 .                                      ןגב םא תעייס - ילאומש המיס 'בגהו ןגה תלהנמ -

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

 יונישש לכ ריעה תצעומב רשאל תושרה לע ,קנבה ילהונ
 וא ס"היתב לש קנבה תונובשחב המיתחה השרומ תומשב
 .םידליה ינג
 .ל"נה ןוכדעה תא רשאל העיצמ רב ד"וע

  
 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 ,רנבא רוא ס"היב לש קנבה ןובשחב המיתח השרומ תומש יוניש רושיא .5

 :ויהי םיינכדעה המיתחה השרומ תומשש ךכ ,לארשיל ימואל קנבב להנתמה
 .                 תינלהנימ - ףאירק ירימ 'בגהו ס"היב תלהנמ - זוסלד הואנ 'בג

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

 יונישש לכ ריעה תצעומב רשאל תושרה לע ,קנבה ילהונ
 וא ס"היתב לש קנבה תונובשחב המיתחה השרומ תומשב
 .םידליה ינג
 .ל"נה ןוכדעה תא רשאל העיצמ רב ד"וע

  
 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 

 תמקהל ארוק-לוק אשונב 16/11/2022 םוימ ינופלט הצעומ לוקוטורפ רורשא .6
 .                                                       היינב תלוספב לופיטל םיירוזא םיכרעמ

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

 היינב תלוספ  לוהינל םיכרעמ תמקהל טקיורפב רבודמ
 ידי לע לעפומה ףוסיאה ךרעמ לש הריצא ילכ רוטינו

 הכימתה יכ השיגדמו ,ארוק לוק תרגסמבו תודגאתהה
 ןיאו הביבסה תנגהל דרשמהמ תלבקתמ ל"נה טקיורפל
 .תושרה םעטמ תיפסכ תופתתשה
 

  .ל"נה לוקוטורפה תא ררשאל העיצמ
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  



 
 
 

 השרומ תומש יוניש אשונב 21/11/22 םוימ ינופלט הצעומ לוקוטורפ רורשא .7
 .                     )תי'חב סאילא ח"ור ,הוולמה בשחה לש ומש תעירג( המיתח

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

 השרומ תמישר םע הנמנ תי'חב סאילא ח"ור ,הוולמה
 ותדובע תא םייסש רחאל תעכ ,תושרה םעטמ המיתחה
 המיתחה השרומ תומשב יוניש עצבל םירומא ונא ,תושרב
 .המישרהמ ומש תעירגו
 

 .ל"נה ףיעסה תא ררשאל העיצמ ינא
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 'חרב הנבמ תאצקה אשונב 15/11/2022 םוימ תואצקה תדעו לוקוטורפ רושיא .8

 .                     ב"צמ ,80011146-5 ר"ע ,הנומא תתומעל ץרפ תניפ יקסניטוב'ז
 

 תא הריבעמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא האירקמ :רב ד"וע
 יסכנ לע יארחאה תבש בקעי ד"ועל רובידה תושר
 .הייריעה

  
 עצוב יכ ןייצמו םיחכונה ינפל חנומה לוקוטורפל הנפמ :הנחוא רמ

 תדעוו תבישי המייקתה ,תותומע יתש ושגינ וילא םוסרפ
 הנבמה תאצקה תא רשאל הטלחה הלבקתהו תואצקה
 ,תימואל תיתדה השיאה תעונת -  הנומא תתומעל
 רושיאל ףופכ ,הכראהל היצפוא םע םינש 10 תב הפוקתל
 .ריעה תצעומ

  
 .תואצקהה תדעוו לוקוטורפ תא רשאל העיצמ :רב ד"וע
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 רעונ רובע הלעפה תוינכת - 1931 'סמ ר"בתל )התחפה( 2 'סמ יוניש רושיא .9

 ,₪ 45,036 ךסב התחפהה ,₪ 870,000 ס"ע דמע םדוקה םוכסה ,םיריעצו
 לעפמ תופתתשהמ :ןומימב התחפהה ,₪ 824,964 ס"ע דמוע שדחה םוכסה
 .                                                                                                              סיפה

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

 םיריעצו רעונל הלעפה תוינכות תשיכרל ר"בתב רבודמ
 .סיפה לעפמ ןומימבו תויושרל שמוח תינכות תרגסמב

  
 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה



 
 

 
 םוחתב הלעפה תוינכת - 1932 'סמ ר"בתל )הלדגה( 2 'סמ יוניש רושיא .10

 ,₪ 118,156 ךסב תפסותה ,₪ 2,657,500 ס"ע דמע םדוקה םוכסה ,החוורה
 לעפמ תופתתשה :תפסותל ןומימה ,₪ 2,775,656 ס"ע דמוע שדחה םוכסה
 .                                                                                                               סיפה

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

 םוחתב הלעפה תוינכותב רבודמ ,ומדוק ומכ הז ר"בת
   .החוורה

  
 ?רבודמ קוידב םיטקיורפ הזיא לע :סלפ רמ
  
 םיבשותה תחוורל תודעוימה הלעפה תוינכותב רבודמ :ןריבא 'בג

 :תללוכה שמוח תינכות תרגסמבו סיפה לעפמ ןומימב
 םישישקה ינודעומ ,החוורה תוינודעומב תוכרדהו םיגוח
 .דועו הייחש ,טמחש :ןןגכ ךוניח ,תוברת תוליעפ ,םילועהו

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

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
 

 

 הנחתכ שמשיש םייק הנבמ לש ץופישו הבחרה - 2217 'סמ ר"בת רושיא .11
 לעפמ תופתתשה ₪ 800,000 :ןומימה ,₪ 3,600,000 ס"ע החפשמה תואירבל
 ןרקמ תוסנכה ₪ 440,000 ,תואירבה דרשמ תופתתשה ₪ 2,000,000 ,סיפה
  ,םיפ"צש ילטיה ןרקמ תוסנכה ₪ 140,000 ,תוכרדמו םישיבכ תלילס

 .                                                                    לועית ןרקמ תוסנכה ₪ 220,000
 

 יכ תנייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא האירקמ :רב ד"וע
 בלח תפיט ללוכ 6 דע 0 יאליגל םחתמ תמקהב רבודמ
 יאנילק ,קוסיעב יופיר ומכ ךרה ליגל םיתורישו השדח
 .דועו תרושקת
 סיפה לעפמ תופתתשה ,תואירבה דרשמ ןומימב הז
 .תימצע תופתתשהו

  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
 

 הנבמ םייתרבח םיתורישל הקלחמה גורדשו ץופיש - 2218 'סמ ר"בת רושיא .12
 תופתתשה ₪ 500,000 :ןומימה ,₪ 1,000,000 ס"ע המצוע הנבמו החוור
 .            החבשה ילטיה ןרקמ תוסנכה ₪ 500,000 ,החוורהו הדובעה דרשמ

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

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה



 
 

 

 םוכס ,םיקחשמ ינקתמ גורדש - 2061 'סמ ר"בתל )הלדגה( 2 'סמ ןוכדע .13
 דמוע שדחה םוכסה ,₪ 600,000 ךסב תפסותה ,₪ 600,000 ס"ע דמע םדוק
 תלילס ןרקמ תוסנכה ₪ 330,000 :תפסותל ןומימה ,₪ 1,200,000 ס"ע
 165,000 ,םיפ"צש ילטיה ןרקמ תוסנכה ₪ 105,000 ,תוכרדמו םישיבכ
  .                                                                                       לועית ןרקמ תוסנכה

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

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
 
 

 הפשא תולגעו ירותסמ תרדסה - 2126 'סמ ר"בתל )הלדגה( 1 'סמ ןוכדע .14
 ,₪ 350,000 ךסב תפסותה ,₪ 150,000 ס"ע דמע םדוק םוכס ,ריעה יבחרב
 תוסנכה ₪ 192,500 :תפסותל ןומימה ,₪ 500,000 ס"ע דמוע שדחה םוכסה
 ,םיפ"צש ילטיה ןרקמ תוסכה ₪ 61,250 ,תוכרדמו םישיבכ תלילס ןרקמ

 .                                                                      לועית ןרקמ תוסנכה ₪ 96,250
 

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

 שי םהב םירוזאה לכב םילשהל םצעב אב הזה ר"בתה :הנחוא רמ
 תרדוסמ הדובע תינכותל םאתהב לכה ןבומכו רסוח
  .ריעה סדנהמ לצא תאצמנה

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

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 ישרגמל תוחיטב ירדסהו םוקיש - 2127 'סמ ר"בתל )הלדגה( 1 'סמ ןוכדע .15

 תפסותה ,₪ 400,000 ס"ע דמע םדוק םוכס ,ריעה יבחרב טרופס תומלואו
 :תפסותל ןומימה ,₪ 1,200,000 ס"ע דמוע שדחה םוכסה ,₪ 800,000 ךסב

 ןרקמ תוסכה ₪ 140,000 ,תוכרדמו םישיבכ תלילס ןרקמ תוסנכה ₪ 440,000
 .                                        לועית ןרקמ תוסנכה ₪ 220,000 ,םיפ"צש ילטיה

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

 ?ל"נה ר"בתה הנבינ ךיא :בולימא רמ
  

 יקצילפט יש םע דחיב ,ריעה יבחרב טרופס ישרגמ שי :הנחוא רמ
 םיכרוע ,תיב קדב השענ רופסה םוחת לע יארחאה
 .ר"בתה תא םינוב הז יפלו םינדמוא

  



 
 
 

 ?ס"נתמה לש תופתתשה ןיא עודמ :סלפ רמ
  

 .ףטוש ביצקת אלו ליגר יתלב ביצקתב רבודמ :ןורש ח"ור
  

 ל"נה ר"בתה תא רשאל העיצמ :רב ד"וע
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
 

 
 תוחיטב ירדסהו םוטיא ינוקית - 2149 'סמ ר"בתל )הלדגה( 3 'סמ ןוכדע .16

 ,₪ 500,000 ךסב תפסותה ,₪ 1,600,000 ס"ע דמע םדוק םוכס ,רוביצ ינבמב
 ןרקמ תוסנכה :תפסותל ןומימה ,₪ 2,100,000 ס"ע דמוע שדחה םוכסה
 .                                                                                               החבשה ילטיה

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

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 םינוינח תרדסה ,טלפסא ינוקית - 2150 'סמ ר"בתל )הלדגה( 3 'סמ ןוכדע .17

 ס"ע דמע םדוק םוכס ,ריעה תובוחרבו םיירוביצ םינגב תוחיטב ירדסהו
 ס"ע דמוע שדחה םוכסה ,₪ 1,000,000 ךסב תפסותה ,₪ 1,400,000
 םישיבכ תלילס ןרקמ תוסנכה ₪ 550,000 :תפסותל ןומימה ,₪ 2,400,000

 תוסנכה ₪ 275,000 ,םיפ"צש ילטיה ןרקמ תוסכה ₪ 175,000 ,תוכרדמו
 .                                                                                                    לועית ןרקמ

 

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

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 

 הרואתו תוחיטב ,תושיגנ ינוקית - 2151 'סמ ר"בתל )הלדגה( 2 'סמ ןוכדע .18
 ,₪ 400,000 ךסב תפסותה ,₪ 600,000 ס"ע דמע םדוק םוכס ,ריעה תוכרדמב
 תוסנכה ₪ 220,000 :תפסותל ןומימה ,₪ 1,000,000 ס"ע דמוע שדחה םוכסה
 ,םיפ"צש ילטיה ןרקמ תוסכה ₪ 70,000 ,תוכרדמו םישיבכ תלילס ןרקמ

 .                                                                    לועית ןרקמ תוסנכה ₪ 110,000
 

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

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה



 
 
 
 

 תומזויו םיעוריא - 'ב ו 'א הכימת םוחת ע"לס ןחבמ -  2222 'סמ ר"בת רושיא .19
  ,ליגר ביצקתמ הבצקה ₪ 33,000  :ןומימה ,₪ 220,000 ךס לע ,2022 תוברת

 .                                          טרופסהו תוברתה דרשמ תופתתשה ₪ 187,000
 

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

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה
  

 
 

 

 

 

 

 

 

_________________            _________________ 
 הריצחובא רב לאריש ד"וע        ןוטיב  הנינפ    
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