
 

 3202/1  'סמ הצעומ  לוקוטורפ
 א"י ,יעיבר םויב המייקתה רשא 1/2023  'סמ ,ןיינמה ןמ ריעה תצעומ תבישימ
    תובישיה רדחב ,17:30 העשב  ,04/01/2023 - ג"פשת  תבטב

 

 ריעה שאר - רוצ ןבא דוד רמ :םיחכונ

 ריעה שאר מ"מ -  רב לאריש ד"וע  

 ריעה שאר ןגס - בולימא םדא רמ  

 ריעה שאר ןגס -  סלפ ונ'ג רמ  

 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 -  ןהכ ילא רמ  :ורדענ

 ריעה תצעומ רבח - וסיס ןולא ד"וע  

 ריעה תצעומ תרבח - הדדוח תנסא 'בג  

 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  
 יטפשמ ץעוי - שרוק לקד ד"וע  
 ש"מעויל הנשמה - תבש בקעי ד"וע  
 הייריעה תרבוד - ןריבא תירוא 'בג  

                                     הצעומה תריכזמו  ע"הר תרזוע - ןוטיב הנינפ 'בג
 



 
 

 :םויה רדס
 

 ס"היבל קנב ןובשח תחיתפ אשונב תינופלט הצעומ תבישימ לוקוטורפ רורשיא .1
  ,לארשיל ימואל קנבב להנתי רשא ס"היב לש תיפסכה תולהנתהל קפוא ןתפמ
 ןורש 'בגהו ס"היב להנמ  - םלסמא יבא רמ :ויהי המיתחה השרומ תומש
  .תושרב ךוניחה ףגא תיאביצקת - בונושש

 קנבב להנתמה טיבש ןג לש קנבה ןובשחב המיתח השרומ תומש יוניש רושיא .2
 - יאבג לטיל 'בג :ויהי םיינכדעה המיתחה השרומ תומשש ךכ ,לארשיל ימואל
 .תימוקמה תושרה תגיצנ - ןזח הזילע 'בגהו ןגה תלהנמ

 קנבב להנתמה ןולא ןג לש קנבה ןובשחב המיתח השרומ תומש יוניש רושיא .3
 - ומח ןויס 'בג :ויהי םיינכדעה המיתחה השרומ תומשש ךכ ,לארשיל ימואל
 .תימוקמה תושרה תגיצנ - ןלוג הנאיטט 'בגהו ןגה תלהנמ

 "םי לילצ" ס"היב לש קנבה ןובשחב המיתח השרומ תומש יוניש רושיא .4
 :ויהי םיינכדעה המיתחה השרומ תומשש ךכ ,לארשיל ימואל קנבב להנתמה
 .ס"היב תלהנמ תינגס - יספלא הניר 'בגהו ס"היב תלהנמ - בודיוד הנולא 'בג

 אשונל םי לילצ ס"היב לש קנבה ןובשחב המיתח השרומ תומש יוניש רושיא .5
 המיתחה השרומ תומשש ךכ ,לארשיל ימואל קנבב להנתמה תוברת לס
 - לאיומ ןב תרשוא 'בגהו ס"היב תלהנמ - בודיוד הנולא 'בג :ויהי םיינכדעה
 .ס"היב תלהנמ תינגס

 לטיה תייבג ךשמה רושיא אשונב תינופלט הצעומ תבישימ לוקוטורפ רורשיא .6
 .הרימש

 םודיקל תצעוי יונימ אשונב - 12/12/2022 םוימ הניחב תדעו לוקוטורפ רושיא .7
 .השיאה דמעמ

 םיזרכמ לוטיב - 1/12/2022 םוימ םיזרכמ תדעוו תבישימ לוקוטורפ רושיא .8
 רכש 3/2022 'סמ זרכמו בושחמ יתוריש  - 2/2022 'סמ זרכמ :םייבמופ
 .תוחכונו

 לש ותחצנה אשונב ץוח ירשקו תומש ,תוברת תדעוו תבישימ לוקוטורפ רושיא .9
 .ל"ז ןמטוג םייח ,ריעה בשות

 ,תינוריע תושדחתהל תיתלשממה תושרה קוחל )א(14 ףיעסל םאתהב" .10
 תזרכה תא תרשאמ ,םי תיירק תימוקמה תושרה תצעומ ,2016-ו"עשתה
 ."יוניב יוניפ םחתמכ "עבק אבצ ןוכיש" םחתמ

 תושדחתה ל"הצ םחתמ - 1904 'סמ ר"בתל )הלדגה( 5 'סמ יוניש רושיא .11
 ,₪ 199,830 ךסב תפסותה ,₪ 3,005,737 ס"ע דמע םדוק םוכס ,תינוריע
 דרשמ תופתתשה :תפסותל ןומימה ,3,205,567 ס"ע דמוע שדחה םוכסה
 .ןוכישהו יוניבה

 תרדסה ,םינבמ ץופיש ,תולוגרפ - 2079 'סמ ר"בתל )הלדגה( 1 'סמ יוניש רושיא .12
 ,₪ 200,000 ס"ע דמע םדוקה םוכסה ,םיה ףוחב חותיפ תודובעו תוחיטב
 ןומימה ,₪ 1,700,000 ס"ע דמוע שדחה םוכסה ,₪ 1,500,000 ךסב תפסותה
 .החבשה ילטיה ןרקמ תוסנכה :תפסותל

 



 
 
 

 
 ,₪ 30,000 ס"ע םירוא ס"היב - תיטסוקא תושיגנ - 2223 'סמ ר"בת רושיא .13

 .ךוניחה דרשמ תופתתשה :ןומימה
 םילולעה םינבמ קוזיח ןומימ - 2135 'סמ ר"בתל )הלדגה( 2 'סמ יוניש רושיא .14

 ,₪ 693,896 ס"ע דמע םדוקה םוכסה ,םינכוסמ םינבמכ םידושח תויהל
 ןומימה ,₪ 887,211 ס"ע דמוע שדחה םוכסה ,₪ 193,315 ךסב תפסותה
 .םילעב תופתתשה :תפסותל

 ,₪ 30,000 ס"ע םירימא ס"היב - תיטסוקא תושיגנ - 2224 'סמ ר"בת רושיא .15
 .ךוניחה דרשמ תופתתשה :ןומימה

 30,000 ס"ע  ןיבר ש"ע שדח ףיקמ - תיטסוקא תושיגנ - 2225 'סמ ר"בת רושיא  .16
 .ךוניחה דרשמ תופתתשה :ןומימה ,₪

 30,000 ס"ע ןיבר ש"ע שדח ףיקמ - תיטסוקא תושיגנ - 2226 'סמ ר"בת רושיא .17
 .ךוניחה דרשמ תופתתשה :ןומימה ,₪

 30,000 ס"ע ןיבר ש"ע שדח ףיקמ - תיטסוקא תושיגנ - 2227 'סמ ר"בת רושיא .18
 .ךוניחה דרשמ תופתתשה :ןומימה ,₪

 30,000 ס"ע ןיבר ש"ע שדח ףיקמ - תיטסוקא תושיגנ - 2228 'סמ ר"בת רושיא .19
 .ךוניחה דרשמ תופתתשה :ןומימה ,₪

 :ןומימה ,₪ 100,000 ס"ע 2022 רזע יקוח תנכה - 2229 'סמ ר"בת רושיא .20
 .םינפה דרשמ תופתתשה

 ס"ע ,2022 תושרב ירוביצה בחרמה ץופישו םוקיש - 2230 'סמ ר"בת רושיא .21
 .םינפה דרשמ תופתתשה :ןומימה ,₪ 850,000

 :ןומימה ,₪ 30,000 ס"ע רפונ ןג - תיטסוקא תושיגנ - 2231 'סמ ר"בת רושיא  .22
 .ךוניחה דרשמ תופתתשה

 תותיכ 18 רפס תיב תמקה - 2110 'סמ ר"בתל )הלדגה( 2 'סמ יוניש רושיא .23
 תפסותה ,₪ 14,000,000 ס"ע דמע םדוקה םוכסה ,םי ילג 'כשב טרופס םלואו
 :תפסותל ןומימה ,₪ 18,000,000 ס"ע דמוע שדחה םוכסה ,₪ 4,000,000 ךסב

 ןרקמ תוסנכה ₪ 431,794 ,לארשי יעקרקמ תושר ידועיי ןרקמ ₪ 2,500,000
 ₪ 177,086  ,תוכרדמו םישיבכ תלילס ןרקמ תוסנכה ₪ 560,028 ,חותיפ
 .לועית ןרקמ תוסנכה ₪ 331,092  ,םי"פצש ילטיה ןרקמ תוסנכה

 ץופישו םיינפוא ליבש עוציב - 1897 'סמ ר"בתל )הלדגה( 4 'סמ יוניש רושיא .24
 ,₪ 6,243,988 ס"ע דמע םדוקה םוכסה ,תרש השמ 'חרב לדנמ ס"נתמ תבחר
 ןומימה ,₪ 6,843,988 ס"ע דמוע שדחה םוכסה ,₪ 600,000 ךסב תפסותה
 .לארשי יעקרקמ תושר :תפסותל
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 קנב ןובשח תחיתפ אשונב תינופלט הצעומ תבישימ לוקוטורפ רורשיא  .1
 ימואל קנבב להנתי רשא ס"היב לש תיפסכה תולהנתהל קפוא ןתפמ ס"היבל
 ס"היב להנמ  - םלסמא יבא רמ :ויהי המיתחה השרומ תומש  ,לארשיל
  .                                   תושרב ךוניחה ףגא תיאביצקת - בונושש ןורש 'בגהו

 
 יכ םתעידיל איבמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר

 השרומ תומשב ןוכדע וא יוניש לכ ,קנבה ילהונ י"פע
 שרוד ,םידליה ינג וא ס"היתב לש קנבה תונובשחב המיתח
  .ריעה תצעומ רושיא תא
 רושיא ונעציב ,ס"יב לש ןיקתה ךלהמב עוגפל אל תנמ לע
 םיררשאמ ונא תעכו ,דחא-הפ הטלחה הלבקתהו ינופלט
 .הטלחה התוא תא הבישיב

  
 .ל"נה לוקוטורפה תא ררשאל עיצמ ינא 
  

 .םירשאמ ,דחא - הפ :הטלחה
 
 

 קנבב להנתמה טיבש ןג לש קנבה ןובשחב המיתח השרומ תומש יוניש רושיא .2
 יאבג לטיל 'בג :ויהי םיינכדעה המיתחה השרומ תומשש ךכ ,לארשיל ימואל
 .                             תימוקמה תושרה תגיצנ - ןזח הזילע 'בגהו ןגה תלהנמ -

 
 יכ םתעידיל איבמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר

 השרומ תומשב ןוכדע וא יוניש לכ ,קנבה ילהונ י"פע
 שרוד ,םידליה ינג וא ס"היתב לש קנבה תונובשחב המיתח
  .ריעה תצעומ רושיא תא

  
 .ל"נה ףיעסה תא רשאל עיצמ ינא 
  

 .םירשאמ ,דחא - הפ :הטלחה
 

 קנבב להנתמה ןולא ןג לש קנבה ןובשחב המיתח השרומ תומש יוניש רושיא .3
 ומח ןויס 'בג :ויהי םיינכדעה המיתחה השרומ תומשש ךכ ,לארשיל ימואל
 .                       תימוקמה תושרה תגיצנ - ןלוג הנאיטט 'בגהו ןגה תלהנמ -

 
 יכ םתעידיל איבמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר

 השרומ תומשב ןוכדע וא יוניש לכ ,קנבה ילהונ י"פע
 שרוד ,םידליה ינג וא ס"היתב לש קנבה תונובשחב המיתח
  .ריעה תצעומ רושיא תא

  
 .ל"נה ףיעסה תא רשאל עיצמ ינא 
  

 .םירשאמ ,דחא - הפ :הטלחה
 



 
 

 "םי לילצ" ס"היב לש קנבה ןובשחב המיתח השרומ תומש יוניש רושיא .4
 :ויהי םיינכדעה המיתחה השרומ תומשש ךכ ,לארשיל ימואל קנבב להנתמה
 .ס"היב תלהנמ תינגס - יספלא הניר 'בגהו ס"היב תלהנמ - בודיוד הנולא 'בג

 
 יכ םתעידיל איבמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר

 השרומ תומשב ןוכדע וא יוניש לכ ,קנבה ילהונ י"פע
 שרוד ,םידליה ינג וא ס"היתב לש קנבה תונובשחב המיתח
  .ריעה תצעומ רושיא תא

  
 .ל"נה ףיעסה תא רשאל עיצמ ינא 
  
  

 .םירשאמ ,דחא - הפ :הטלחה
 

 אשונל םי לילצ ס"היב לש קנבה ןובשחב המיתח השרומ תומש יוניש רושיא .5
 המיתחה השרומ תומשש ךכ ,לארשיל ימואל קנבב להנתמה תוברת לס
 - לאיומ ןב תרשוא 'בגהו ס"היב תלהנמ - בודיוד הנולא 'בג :ויהי םיינכדעה
 .                                                                                    ס"היב תלהנמ תינגס

 
 יכ םתעידיל איבמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר

 השרומ תומשב ןוכדע וא יוניש לכ ,קנבה ילהונ י"פע
 שרוד ,םידליה ינג וא ס"היתב לש קנבה תונובשחב המיתח
  .ריעה תצעומ רושיא תא

  
 .ל"נה ףיעסה תא רשאל עיצמ ינא 
  
  

 .םירשאמ ,דחא - הפ :הטלחה
 

 
 תייבג ךשמה רושיא אשונב תינופלט הצעומ תבישימ לוקוטורפ רורשיא .6

 .                                                                                                  הרימש לטיה
 
 

 יכ ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 אבומו האילמה ירבח ידי לע תינופלט רשוא לוקוטורפה
 .לבוקמכ רורשאל תעכ

  
  

 .םירשאמ ,דחא - הפ :הטלחה
 
 
 



 
 

 
 םודיקל תצעוי יונימ אשונב - 12/12/2022 םוימ הניחב תדעו לוקוטורפ רושיא .7

 .                                                                                                השיאה דמעמ
 

 םסרפתה יכ ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 ךותמ תחא תדמעומ קר םלואו דיקפתל ימינפ זרכמ
 .תודמעומ השיגה תכרעמה
 ,הניחב תדעוו תבישי המייקתה 12/12/2022 םויב
 הטלחה הלבקתה הבישיה םויסבו הנייארתה תדמעומה
 תצעוי דיקפתל ןגמ לעי 'בגה ,תדמעומב רוחבל דחא הפ
 .השיאה דמעמ םודיקל

  
 החלצה הל לחאמו הדעווה לוקוטורפ תא רשאל עיצמ ינא 

 .הדיקפת יולימב
  
  

 .םירשאמ ,דחא - הפ :הטלחה
 
 
 .תובישיה רדח תא תבזוע הריצחובא רב לאריש ד"וע ***

 
 םיזרכמ לוטיב - 1/12/2022 םוימ םיזרכמ תדעוו תבישימ לוקוטורפ רושיא .8

 רכש 3/2022 'סמ זרכמו בושחמ יתוריש  - 2/2022 'סמ זרכמ :םייבמופ
 .                                                                                                          תוחכונו

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

 יתיאר ,םתוא יתארקו ינויעל ואבוה ל"נה םילוקוטורפה
 רבודמ ,היפלו שרוק לקד ד"וע ,ש"מעויה לש ותרעה תא
 בושחמה זרכמב םיברועמ ויהש ןייצ ןכו שיגר דואמ זרכמב
 שחר" ןמ רצונו הייריע ידבוע םג ,הדעווה ירבחל רבעמ
 .םיזרכמה ינשל רושקה לכב "שחב
 ףלד אמש ,רתויב ןטקה ולו דשחה תא עונמל תנמ לע
 תוזל עונמל תנמ לעו ,םיזרכמהמ דחא תודוא עדימ הצוחה
 תא רשאל אלו יתוכמס תא ליעפהל יתטלחה ,םייתפש
 הטלחה ולבקש( 2/2022 'סמ זרכמב הדעווה ירבח תצלמה
 תא רשאל ןכו ,)הכוזה הרבחכ רכש םלמ 'בחב רוחבל
 אלש טלחוה היפלו 3/2022  'סמ זרכמב הדעווה תצלמה
 .זרכמב הכוזכ הרבח םוש לע ץילמהל
   .םילטובמ ל"נה  םיזרכמה ינש ,ךכל יא

  
 תחא ףא לע ץילמהל אלש הז ,השעמל ע"הר לש ותטלחה :שרוק ד"וע

 הניה תועמשמה רשאכ ל"נה םיזרכמה ינשב תורבחהמ
 .םלטבל
 תא רשאל ךירצ ע"הר ,ףקותל סנכיי לוטיבהש ידכו

 .לוטיבה



 
 
 
 
 
 

 

 איבמ ןכלו האלמ תופיקשב דובעל רחובו תושעל לידגמ ינא :ריעה שאר
 .ריעה תצעומב ןוידל םיזרכמה ינש לוטיב אשונ תא

  
 .עגפנ אל זרכמה רהוטש יתעד תא יתיוויח ינא :שרוק ד"וע
  
  

 :םיזרכמה ינש לוטיב תא העבצהל תולעהל שקבמ ינא :ריעה שאר
 ,רכש תוכרעמ תקוזחתו תרפסא2/2022 יבמופ זרכמ
 3/2022 'סמ יבמופ זרכמ ןכו תוחכונו שונא יבאשמ
 לוהינל עדימ תוכרעמ לש הקוזחתו הנקתה ,הקפסא
 .הייריעה

  
 8  -  דעב :העבצה

  -   דגנ
  - ענמנ

  
  

 .םירשאמ ,דחא - הפ :הטלחה
 
 
 .תובישיה רדחל תרזוח הריצחובא רב לאריש ד"וע ***

 
 ותחצנה אשונב ץוח ירשקו תומש ,תוברת תדעוו תבישימ לוקוטורפ רושיא .9

 .                                                                    ל"ז ןמטוג םייח ,ריעה בשות לש
 
 

 יכ ןייצמו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
 אשונב ונד הדעווה ירבחו תוברת תדעוו תבישי המייקתה
 יריעצ ינושארמ היה רשא ל"ז ,ןמטוג םייח לש ותחצנה
 יחרזאה רמשמלו לארשי תרטשמל בדנתה רשא םי תיירק
 רזועכ שמיש ,םי תירק רוזאב דוקיפ ידיקפתל עיגהו

 הייסולכואה םע הרזעל תובר םרתו ןצינ עונלוקב טירסמ
 דמתו תובדנתהב לכהו םייחה ימוחת לכב ריעב תרגובמה
 .תופי םינפ רבסב

  
 הניפ ןבא םיקהל העצהה תא העבצהל ולעה הדעווה ירבח 

 תינלכ תובוחרה תמוצב רכיכב ל"ז ןמטוג םייח לש ורכזל
 .העצהה רשאל דחא -הפ הטלחה הלבקתהו תלצבחו

  
 .הדעווה תטלחה תא רשאל עיצמ ינא 
  

 .םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה



 
 

 
 ,תינוריע תושדחתהל תיתלשממה תושרה קוחל )א(14 ףיעסל םאתהב" .10

 תזרכה תא תרשאמ ,םי תיירק תימוקמה תושרה תצעומ ,2016-ו"עשתה
 .                                             "יוניב יוניפ םחתמכ "עבק אבצ ןוכיש" םחתמ

 

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

 תיתלשממה תושרה קוחל )א(14 ףיעסל םאתהב" :הטלחה
 תושרה תצעומ ,2016-ו"עשתה ,תינוריע תושדחתהל
 םחתמ תזרכה תא ,דחא-הפ תרשאמ ,םי תיירק תימוקמה
                                              ."יוניב יוניפ םחתמכ "עבק אבצ ןוכיש"

 

 
 תושדחתה ל"הצ םחתמ - 1904 'סמ ר"בתל )הלדגה( 5 'סמ יוניש רושיא .11

 ,₪ 199,830 ךסב תפסותה ,₪ 3,005,737 ס"ע דמע םדוק םוכס ,תינוריע
 דרשמ תופתתשה :תפסותל ןומימה ,3,205,567 ס"ע דמוע שדחה םוכסה
 .                                                                                               ןוכישהו יוניבה

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

 .םירשאמ ,דחא - הפ :הטלחה
 
 

 ,םינבמ ץופיש ,תולוגרפ - 2079 'סמ ר"בתל )הלדגה( 1 'סמ יוניש רושיא .12
 200,000 ס"ע דמע םדוקה םוכסה ,םיה ףוחב חותיפ תודובעו תוחיטב תרדסה
 ,₪ 1,700,000 ס"ע דמוע שדחה םוכסה ,₪ 1,500,000 ךסב תפסותה ,₪
 .                                          החבשה ילטיה ןרקמ תוסנכה :תפסותל ןומימה

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

 .םירשאמ ,דחא - הפ :הטלחה
 
 

 ,₪ 30,000 ס"ע םירוא ס"היב - תיטסוקא תושיגנ - 2223 'סמ ר"בת רושיא .13
 .                                                                ךוניחה דרשמ תופתתשה :ןומימה

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

 .םירשאמ ,דחא - הפ :הטלחה



 
 

 
 םילולעה םינבמ קוזיח ןומימ - 2135 'סמ ר"בתל )הלדגה( 2 'סמ יוניש רושיא .14

 ,₪ 693,896 ס"ע דמע םדוקה םוכסה ,םינכוסמ םינבמכ םידושח תויהל
 ןומימה ,₪ 887,211 ס"ע דמוע שדחה םוכסה ,₪ 193,315 ךסב תפסותה
 .                                                                           םילעב תופתתשה :תפסותל

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

 .םירשאמ ,דחא - הפ :הטלחה
 

 
 30,000 ס"ע םירימא ס"היב - תיטסוקא תושיגנ - 2224 'סמ ר"בת רושיא .15

 .                                                           ךוניחה דרשמ תופתתשה :ןומימה ,₪
 

 ו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
  
  
  

 .םירשאמ ,דחא - הפ :הטלחה
 

 
 ס"ע  ןיבר ש"ע שדח ףיקמ - תיטסוקא תושיגנ - 2225 'סמ ר"בת רושיא .16

 .                                              ךוניחה דרשמ תופתתשה :ןומימה ,₪ 30,000
 

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

 .םירשאמ ,דחא - הפ :הטלחה
 
 

 
 ס"ע ןיבר ש"ע שדח ףיקמ - תיטסוקא תושיגנ - 2226 'סמ ר"בת רושיא .17

 .                                               ךוניחה דרשמ תופתתשה :ןומימה ,₪ 30,000
 

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

 .םירשאמ ,דחא - הפ :הטלחה
 
 



 
 

 ס"ע ןיבר ש"ע שדח ףיקמ - תיטסוקא תושיגנ - 2227 'סמ ר"בת רושיא .18
 .                                               ךוניחה דרשמ תופתתשה :ןומימה ,₪ 30,000

 
 ו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
  
  
  

 .םירשאמ ,דחא - הפ :הטלחה
 
 

 ס"ע ןיבר ש"ע שדח ףיקמ - תיטסוקא תושיגנ - 2228 'סמ ר"בת רושיא .19
 .                                              ךוניחה דרשמ תופתתשה :ןומימה ,₪ 30,000

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

 .םירשאמ ,דחא - הפ :הטלחה
 
 

 :ןומימה ,₪ 100,000 ס"ע 2022 רזע יקוח תנכה - 2229 'סמ ר"בת רושיא .20
 .                                                                               םינפה דרשמ תופתתשה

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

 .םירשאמ ,דחא - הפ :הטלחה
 
 

 ס"ע ,2022 תושרב ירוביצה בחרמה ץופישו םוקיש - 2230 'סמ ר"בת רושיא .21
 .                                             םינפה דרשמ תופתתשה :ןומימה ,₪ 850,000

 
 ו םיחכונה ינפב ל"נה ףיעסה תא אירקמ :ריעה שאר
  
  

 .םירשאמ ,דחא - הפ :הטלחה
 
 

 :ןומימה ,₪ 30,000 ס"ע רפונ ןג - תיטסוקא תושיגנ - 2231 'סמ ר"בת רושיא .22
 .                                                                              ךוניחה דרשמ תופתתשה

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

 .םירשאמ ,דחא - הפ :הטלחה



 
 

 תותיכ 18 רפס תיב תמקה - 2110 'סמ ר"בתל )הלדגה( 2 'סמ יוניש רושיא .23
 תפסותה ,₪ 14,000,000 ס"ע דמע םדוקה םוכסה ,םי ילג 'כשב טרופס םלואו
 ןומימה ,₪ 18,000,000 ס"ע דמוע שדחה םוכסה ,₪ 4,000,000 ךסב
 ₪ 431,794 ,לארשי יעקרקמ תושר ידועיי ןרקמ ₪ 2,500,000 :תפסותל
  ,תוכרדמו םישיבכ תלילס ןרקמ תוסנכה ₪ 560,028 ,חותיפ ןרקמ תוסנכה

 .לועית ןרקמ תוסנכה ₪ 331,092  ,םי"פצש ילטיה ןרקמ תוסנכה ₪ 177,086
 
 

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

 .םירשאמ ,דחא - הפ :הטלחה
 

 

 ץופישו םיינפוא ליבש עוציב - 1897 'סמ ר"בתל )הלדגה( 4 'סמ יוניש רושיא .24
 ,₪ 6,243,988 ס"ע דמע םדוקה םוכסה ,תרש השמ 'חרב לדנמ ס"נתמ תבחר
 ןומימה ,₪ 6,843,988 ס"ע דמוע שדחה םוכסה ,₪ 600,000 ךסב תפסותה
 .                                                                   לארשי יעקרקמ תושר :תפסותל

 
 

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

 .םירשאמ ,דחא - הפ :הטלחה
 
 

 

 .הבישיה תא לעונו םלוכל הדומ ריעה שאר
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