
 
 
 
 
 
 05/07/2021 ,ינש םוי        
        2021 – 31545  
 
 

 30/06/2021 םוימ 2021/7 סמ האילמ לוקוטורפ
 

 רימע ,ירישע לאירא ,רפש םעונ ,וליב הקייש ,ןהכ בקעי ,הצעומה שאר ךלמילא המלש :ופתתשה
 .ןח ןתיא ,יול רדה ,הנימס קחצי ,ץיבונמטיל ובטסוג ,ןהכ יפר ,בורקש
  .הצעומה תירבזג רהוא הדיא : םיחכונ
 .רקרפ ןר , ירב'ג יסוי ,סקוא םענ ,ימלק לאומש ,ריאמ השמ :ורדענ
 
  תישילש הבישי
 
 :םויה רדס לע
 

 2021 תנשל דיגנה רפכ ביצקת רושיא .1
  2021 תנשל דבוע תיב ביצקת רושיא .2
  ₪ 1,536,537.25 לש הלדגה ₪ 73,591,242.25 -ל ₪ 72,054,705 -מ סוריא ר"בת תלדגה .3
 .₪ 16,649,189.40 ל ₪ 15,578,000 -מ  יניס ילא חותיפ תודובע 428 ר"בת תלדגה .4
 הלדגה ₪ 2,368,431.55 ₪ 2,368,185 -מ לידגהל רפס תיבב הלהנמ ירדח תיינב 540ר"בת .5

  ₪ 246.55 לש
 4,917 לש הלדגה  ₪ 2,504,917 ל ₪ 2,500,000 -מ לידגהל תוכרדמו םישיבכ – 550 ר"בת .6

 . ר"בתה תא רוגסלו ח"ש
 -ל ₪ 400,000 -מ הנטקה , םידימלת תועסהל סובוטוא תשיכרב תופתתשה 554 ר"בת .7

 . ר"בתה תא רוגסלו ₪ 44,083.59 לש הנטקה ₪ 355,916.45
 לש הנטקה ₪ 207,000 -ל ₪ 215,000 -מ ןיטקהל תושר שאר בכר תשיכר – 561 ר"בת .8

 . ר"בתה תא רוגסל ₪ 8,000
 ₪ 150,000  הביבס תוכיא ךוניח טקיורפ ר"בת רושא .9

 ₪ 3,000,000  יתתיכ תלת םוי ןועמ תיינב 552 ר"בת .10
 .הצעומ ץופיש ר"בת .11

 
  םדוק לוקוטורפ רשאל שקבמו הבישיה תא חתופ : הצעומה שאר
  רשוא
 
 

 2021 תנשל דיגנה רפכ ביצקת רושיא .1
 
 ?תורעה והשימל שי 2021 תנשל דיגנה רפכ  ביצקת תא םתלביק :הצעומה שאר
  ₪ 813,000 ךסב 2021 תנשל דיגנה רפכ ביצקת רשאל שקבמ
 



 .דחא הפ רשואמ  ₪ 813,000 ךסב 2021 תנשל דיגנה רפכ ביצקת
 

  2021 תנשל דבוע תיב ביצקת רושיא .2
 

 ?תורעה והשימל שי 2021 תנשל דבוע תיב  ביצקת תא םתלביק :הצעומה שאר
  ₪ 913,000 ךסב 2021 תנשל דבוע תיב ביצקת רשאל שקבמ

 
 .דחא הפ רשואמ ₪ 913,000 ךסב 2021 תנשל דבוע תיב ביצקת
 

 לש הלדגה ₪ 73,591,242.25 -ל ₪ 72,054,705 -מ סוריא חותיפ ר"בת תלדגה .3
1,536,537.25 ₪  

 
   רשאל שקבמו םירבסה ןתונ :הצעומה שאר
 
 .דחא הפ רשואמ
 

 . ₪ 16,649,189.40 ל ₪ 15,578,000 -מ  יניס ילא חותיפ תודובע 428 ר"בת תלדגה .4
 

  רשאל שקבמ :הצעומה שאר
 

 .דחא הפ רשואמ
 

 ₪ 2,368,431.55 ₪ 2,368,185 -מ לידגהל רפס תיבב הלהנמ ירדח תיינב 540ר"בת .5
 .ר"בתה תר רוגסלו ₪ 246.55 לש הלדגה

 
 .ר"בתה תא רוגסלו רשאל שקבמ :הצעומה שאר

 
  .דחא הפ רשואמ
 

 לש הלדגה  ₪ 2,504,917 -  ל ₪ 2,500,000 -מ לידגהל תוכרדמו םישיבכ – 550 ר"בת .6
 .ר"בתה תא רוגסלו ח"ש 4,917

 
 .ר"בתה תא רוגסלו רשאל שקבמ :הצעומה שאר

 
 .דחא הפ רשואמ
 

 -ל ₪ 400,000 -מ הנטקה , םידימלת תועסהל סובוטוא תשיכרב תופתתשה 554 ר"בת .7
 . ר"בתה תא רוגסלו ₪ 44,083.59 לש הנטקה ₪ 355,916.45

 
 ר"בתה תא רוגסלו ביצקתה תא רשאל שקבמ :הצעומה שאר

 
 .דחא הפ רשואמ
 
 



 
 לש הנטקה ₪ 207,000 -ל ₪ 215,000 -מ ןיטקהל תושר שאר בכר תשיכר – 561 ר"בת .8
 . ר"בתה תא רוגסלו ₪  8,000

 
 .ר"בתה תא רוגסלו ביצקתה תא רשאל שקבמ :הצעומה שאר
 

  .דחא הפ רשואמ
 

 ₪ 150,000  הביבס תוכיא ךוניח טקיורפ ר"בת רושא .9
 

 .ר"בתה תא רשאל שקבמו רבסה ןתונ:הצעומה שאר
 

 .דחא הפ רשואמ
 

 ₪ 3,000,000  יתתיכ תלת םוי ןועמ תיינב 552 ר"בת .10
 

 .ר"בתה תא רשאל שקבמ :הצעומה שאר
 

  .דחא הפ רשואמ
 

 .הצעומ ץופיש ר"בת .11
 
 .הלודג םירדח תקוצמב ונחנא תעכ הנבמה ץופיש אשונ הצעומב ןודינ רבעב :הצעומה שאר
 ?תוילעמ לולכי הז :רפש םעונ
 דילש תסרפמב היהת הינבה ₪ ןוילימ ךס לע ר"בת חותפל שקבמ ינא ,ןכש הווקמ ינא :הצעומה שאר
 .הביבא לש רדחה
 .רשאל שקבמ :הצעומה שאר
 םומינימל ר"בתה תא לידגהל עיצמ םוחתב דבוע ינא ,קיפסמ אל םוכסה יתעדל :ןהכ בקעי

2,000,000 ₪  
 .אשונב ןויד ךרענ
 

  .דחא הפ רשואמ ₪ 2,000,000 ךסב הצעומה ץופיש ר"בת
 
 
 
 .רהוא הדיא :המשר 

 
 
 

  בר דובכב       
 ךלמילא המלש       
  הצעומה שאר       


