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 93 'סמ לוקוטורפ

 ןיינמה ןמ אלש ריעה תצעומ תאילמ תבישימ לוקוטורפ
 24.1.23 ,ג"פשתה טבשב 'ב ,ישילש םויב המייקתהש 

   תובישיה רדחב
 
 

  18:21 העשב הלחה הבישיה
 
 
 בקעי , הכלמ ימולש , ינמילוס יסוי,  יחרזמ ילצ ,ןזח ןועמש, רהז והילא :םיחכונ

  םויס יש ,רמע רואילא ,ןודד ירימ, תירטש לואש,  הלט
 
 

 ןמציו בדנ ,בובוקעי יטומ ,יאלוזא רבב :םירסח
 
 

 רבזג -רמע רמות ,ש"מעוי  מ"מ -קילמ השמ ד"וע  ,ל"כנמ -ימזיה רימת :םיפתתשמ
 םיתורישל ףגאה תלהנמ - רובת הלאוי ,ךוניחה ףגא להנמ- ירדא יבא
 םייתרבח

 
 האילמ תובישי תזכר– קחצי ילט ,תרושקת ץעוי -ןא'ג ילא :םיחכונ
 

 ןיינמה ןמ אלש האילמה תבישי תא חותפל דבכתמ ינא
 

 םויה רדס לע
v םיר"בת תחיתפ רושיא 

 
  ריבסמו םיר"בתה תא אירקמ רבזגה
 

 םוכסה אשונה םוחת
 לש ללוכה

 ר"בתה
 ח"שב

 התחפה ₪ הלדגה
₪ 

 םוכסה
 שרדנה

 ₪ רושיאל

 רבסה ןומימ רוקמ

 םישיבכ םוקיש  םיסכנ
 יבחרב תוכרדמו

   )1054 ( ריעה

  שדח  תונרקה יפסכ 15,000,000   15,000,000

 ירישכמ תשיכר  םיסכנ
  )1055 (  2022 רשק

  שדח  םינפה דרשמ 100,000   100,000

 תולעייתה  םיסכנ
 2022 תיטגרנא
)1056(  

  שדח  םינפה דרשמ 100,000   100,000

 שיבכ םוקיש  םיסכנ
   ןדרי 'חר הכרדמו
)1057( 

  שדח  םינפה דרשמ 218,000   218,000

 תולעייתה  םיסכנ
 גורדשו תיטגרנא
 תודסומב םינגזמ
  רוביצו ךוניח
)1058( 

  שדח  תונרקה יפסכ 500,000   500,000

 תכרעמל גורדש םיסכנ
   תומדקתמ היקשה
)1059( 

2,200,000   1,000,000 
 

,0002001,  

 דרשמ
   הירפרפה
  תונרקה יפסכ

  שדח

   םידלי ינג ץופיש   ךוניח
) 1060(  

  תונרקה יפסכ 1,681,250   1,681,250
 

  שדח
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 ץופיש / גורדש םיסכנ
  רוביצ תודסומ
)1061( 

  שדח  תונרקה יפסכ 1,000,000   1,000,000

 תוינכת תלעפה  החוור
 דמעמ םודיקל
  השיאה
)1062( 

 דרשמ 110,000   110,000
  הירפרפה

  שדח

 הריצא ינקתמ  האורבת
  תנשל ריעה יבחרב

2023  
 ) 1063( 

  שדח  תונרקה יפסכ 1,200,000   1,200,000

 ץופישו םוקיש  םיסכנ
  ריע יבחרב םיפ"צש
) 1064(  

  שדח  תונרקה יפפסכ 1,000,000   1,000,000

  םירוויעל השגנה  ךוניח
) 1065(  

  שדח  ךוניחה דרשמ 61,922   61,922

 ירדח ץופיש  ךוניח
 חצנו אכרד -םירומ
 )1066( לארשי

  שדח  ךוניחה דרשמ 200,000   200,000

 תמקהל האוולה  ןומימ
 םיראלוס תוכרעמ
 ךוניח תודסומב
 )1068( רוביצו

  שדח  ירחסמ קנב 14,000,000   14,000,000

 רעונ ןודעומ תיינב  ךוניח
 ) 570(  

  ןוכדע  לארשי ל"קק 135,895  135,895 10,116,027

 תודסומ תמקה  םיסכנ
 'כשב רוביצ
  יאבצה הנחמה
)863( 

  ןוכדע  תונרקב יפסכ 1,000,000  1,000,000 7,492,145

 תסנכ תיב תיינב  תד
 הליהקל
  תיפויתאה
)928( 

  ןוכדע  תונרקה יפסכ 1,200,000  1,200,000 2,900,000

 ןוידטצאה גורדש םיסכנ
  )1019 ( ינוריעה

4,678,020 29,302 
 

300,000 
2,000,000 

 41,860 
 

300,000 
2,000,000 

 תוברת דרשמ
  טרופסהו
  תונרקה יפסכ
  לארשי ל"קק

  ןוכדע

 תומאתהו םיוניש  ךוניח
  )952 ( םידלי ינג 7ב

  ןוכדע  ךוניח  712,500 1,000,000  712,500

 זכרמ ץופישו ןונכת  םיסכנ
 ירחסמ

  ןוכדע  םינפה דרשמ 280,000  280,000 14,224,028

 
 רמע רואילא
 שקבמ .אלש ןומהו םיצפושמ תומוקמ ןומה שי .תוכרדמו םישיבכ אשונב רבדמ
 .תיחכונה הדובעה תנש ףוס דע יפצה המ ןיבנש ידכ תמייק הדובע תיכות תוארל
 

 ריעה שאר
 ,ןדריה 'חר :תינכותב תובוחרה ןיב .הדובעה תינכות תא ונארה ביצקתה תבישיב
 .דועו תויולג ץובק ,יזבש
 

 רמע רואילא
 .תרש השמ בוחרב דובעל ולחה רבכ יכ ?םיידיתע םירבד הז ביצקתה
 

 ריעה שאר
 םיר"בתב םקלחו םימדוק םיר"בתב םקלח תא םתרשיא םתא .תושדח תודובע ולא
 85% רבכ תונוכשב ולחהש םיכילהתה .יכאלמ תירק לכ תא קיפסנש הווקמ .םישדח
 .100% -ל  עיגהל ונלש הפיאשה 100% ןיא
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  םויס יש
 תלוכמל דומצב תודנדנ ןיאו יטטניס אשד ןיא ףיסוהל םירבד דוע שי םיעושעש ינגב
  .שייע לש
 

 ריעה שאר
 .ונקתה יטטניס אשד ושקיבש הפיא הכלמ ימולש םע רויס םייקתה
 

 רשוכה ינקתמ לכ תא םיפילחמש ריבסמ ל"כנמה
 .םיעושעש ינקתמו רשוכ ינקתמ אשונב ןויד םייקתה
 

 ל"כנמ – ימזיה רימת
 .םינקתמו אשד תפלחהל ףסכ הברה םיעיקשמ ונחנאו םזילדנו שי
 
 ינמילוס יסוי
 תומלצמ ונקתוי טעמ דועו ךשמתמ ךילהת הזו םינש המכ ינפל לחהש ךילהת שי
 

  םויס יש
 הנש יצח םידלי שינעהל רשפא יא , םינקתמו םינקתמה  ירחא םיבקוע םירעה לכב
 .םילפונ םישנאו םיניקת אלש הרואתו םיליבשה אשונ תא םג ריכזמ .תודנדנ אלל
 

 ןזח ןועמש
 .2013 זאמ םיקחשמ ינג 45 -כ ונבנש ריכזמ
 

  אשונב ןויד םייקתה
 

 355 'סמ הטלחה
 ריעה שאר תשקב תא רשאל דחא הפ :םיטילחמ
 
 
 
 
 

 האילמה ירבח לכל הדות
 

 
 

 18:41 העשב המייתסה הבישיה
 הטלקוה הלוכ הבישיה

 
 

 
 

___________________     ________________  
 רהז והילא                               קחצי הילט          
 ריעה שאר                   האילמ תובישי תזכר   
 
 
 

 


