
תוליעפ רבדב  ןובשחו  ןיד  תותומעה  םשרל  שיגהל  התומעה  דעו  ירבח  תאזב  םידבכתמ  "ם-1980  שתה תותומעה , קוחל  ףיעס 37א  יפל 
תנשב 2019 התומעה 

: בל ומיש 

יוליממ ענמיהל  שי  ךכ  םושמ  טנרטניאה ; תשרב  םללכב  םינוש  םיעצמאב  ומסרופיו  ןכתייו  ירוביצ  עדימ  םיווהמ  הז  ספוטב  םיאלוממה  םיטרפה 
שי ןכו  טרפה  תענצב  העיגפל  ששחמ  תושרופמ , רבדה  שרדנ  םהבש  םיפיעסל  ץוחמ  םידיחי  לש  יוהיז  ירפסמו  תומש  הז  ללכבו  םיישיא , םיטרפ 

.ןיד יפל  םמסרפל  ןיאש  םיטרפ  יוליממ  ענמיהל 

בתכנ וליאכ  דעו " רבח   " בתכנ וב  םוקמ  לכו  הרבח "  " בתכנ וליאכ  התומע "  " בתכנ וב  םוקמ  לכ  תוארל  שי  "צ ) לח  ) רוביצה תלעותל  הרבחב 
" רוטקריד "

התומעה םע  תורשקתה  יטרפ 

התומעה לש  םושרה  ןעמה 

התומעה םע  תורחא  תורשקתה  יכרד 

ראוד חולשמל  תבותכ 

תירקיע תוליעפ 
יפסכ רוזחמ 

התומעה תבותכ  איה  הז  ךסמב  תנכדועמה  התומעה  תבותכ  יכ  רשאל  ינירה 

: ןויצלריע :ןושאר  םעהבוחר :דחא  :2תיב :הסינכ :הריד המוק

: :7531202דוקימ ןויצללצא ןושאר  ןואיזומ 

:03-9505977ירלולס ףסונ :039565788לט ' סקפ

תבותכ
"ל: אוד

office@icom.org.il: רתא

םושרה ןעמה  תועצמאב  םוקמב  ינורטקלאה  ראודה  תועצמאב  תותומעה  םשרמ  רוויד  לבקל  המיכסמ  התומעה 

: ןויצלריע :ןושאר  : 605.ד.ת .ד.ת 7510601דוקימ 
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תירקיע תוליעפ 
אל םא  ןיבו  תיפסכ  האצוהב  תוכורכ  ויה  םא  ןיב  חודה , תנש  ךלהמב  תומושרה  היתורטמ  םודיק  ךרוצל  התומעה  העציבש  תוירקיעה  תולועפה 

םידעי
םידעי השימח  דע  דחא  ונייצ  אנ  םשומימ .) ךרוצל  עצבל  התומעה  תנווכבש   ) חודה תנש  רחאלש  הנשל  תומושרה  התומעה  תורטמ  תמשגהל  םייתנש  םידעי 

םייתנשה הידעי  שומימ  ךרוצל  האבה  חודה  תנשב  עצבל  התומעה  תנווכבש  תוירקיעה  תולועפה  תא  םדיצלו  תובישחה  רדס  יפל  םייזכרמ 

"ח ודה תנשל  התומעה  לש  יפסכה  ש"ח547,583הרוזחמ 

תוליעפ1. םויק  . 1 תואבה : תולועפה  תא  םדיק  תנשבו 2019  לארשיב  הרבחה  ןעמל  םינואיזומה  םודיקל  לעופ  םינואיזומה  דוגיא 
רידס 4 ןפואב  םילעופ  םויכ  .דוגיאה  ירבחל  ףסונ  םורופ  תמקהו  םייעוצקמ  םימורופ  תועצמאב  דוגיאה  ירבחו  םינואיזומה  רובע  תיעוצקמ 

ןעמל םימייקתמ  םייעוצקמה  םימורופה  .בוציע  םורופ  רומישו , םיפסוא  לוהינ  םורופ  לטיגידו , ןיילנוא  םורופ  ךוניח , םורופ  םימורופ : 
סויגל תועצה  , םיארוק תולוק  יעוצקמ , עדימ  תרבעה  עדי 3 . תקמעהל  םייעוצקמ  םיילאיזומ  םיסנכ  םויק  .םולשת 2 . אלל  םינואיזומה 

ץועיי לש  ימניח  תוריש  . 4 קובסייפ .) רתא , רטלזיונ , דוגיאה (  לש  תונושה  תוידמב  םוחתב  םינוכדעו  הדובע  תועצה  םינואיזומל , םיפסכ 
תולעהל הרטמב  לארשיב  םינואיזומה  םוי  םודיק  םיילאיזומ 5 . םיאשונב  החמתמה  ןיד  תכרוע  ידי  לע  םינואיזומ  רובע  יעוצקמ  יטפשמ 
הירלג יחיש  םויק  .ץראב 6 . םינואיזומה  ללכל  םוסרפו  המב  ןתמו  לארשיב , הרבחל  םינואיזומה  לש  םתמורת  תא  רוביצה  תועדומל 

חנומה לש  השדחה  הרדגהה  ןיינעב  תוברועמו  ןוכדע  הלשממה 8. ידרשמ  לומ  לא  םינואיזומה  גוציי  םולשת 7 . אלל  םינוש  םינואיזומב 
םייעוצקמ םיסנכב  תופתתשה  תועצמאב  דוגיאה  ירבח  לש  יעוצקמה  עדיה  תקמעהל  דוגיאה  ירבח  רובע  תוגלמ  ןתמ  ןואיזומ 9.
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םינייפאמ
תוליעפ ימוחת 

רדס יפל  םיירקיע , תוליעפ  ימוחת  ינש  דע  ןמסל  ןתינ  םוחת , תת  ךכל  דעוימה  םוקמב  ןייצל  ודצלו  חודה , תנשב  התומעה  לש  ירקיעה  תוליעפה  םוחת  תא  ןמסל  שי 
.חודה תנשב  לעופב  התומעה  הקסע  םהבש  תוליעפ  ימוחת  קרו  ךא  ןמסל  שי  תובישחה ;

םייזכרמ תוירקיעהםידעי  תולועפה 

םינואיזומה ללכ  תא  גציימו  ליבומ  ןוגרא  אוה  לארשי  "ם  וקיאו םינואיזומה  דוגיא 
תא קימעמ  םהידבועו , םינואיזומה  לש  םחוכ  תא  םיצעמ  דוגיאה  .לארשיב 

.לארשיב הרבחה  תבוטל  םהלש  העפשהה  ילגעמ  תא  ביחרמו  םתויעוצקמ 

רבשמ חכונ  תנשבו 2020  לארשיב  םינואיזומה  םודיקל  לעופ  םינואיזומה  דוגיא 
ידכ רצואהו  תואירבה  תוברתה , דרשמ  לומ  תואל  אלל  לעופ  דוגיאה  הנורוקה ,

הרבחה ןעמל  תוליעפל  םינואיזומה  תרזח  תא  רשפאיש  הוותמל  ליבוהל 
לארשיב

ומיייקתה םמוקמבו  םייקתהל  םידיתע  ויהש  םיסנכה  וחדנ  הנורוקה  רבשמ  רואל 
ילטיגידה בחרמב  םדקתהל  התומעה  דעי  ילטיגידה , בחרמב  תוליעפ 

תועצמאב דוגיאה  ירבח  רובע  ילטיגיד  טמרופב  תיעוצקמ  תוליעפ  םויק  . 1
ןיילנוא םורופ  ךוניח , םורופ  םימורופ :  םילעופ 4  םויכ  םייעוצקמ  ( םימורופ 

הלועפ יפותיש  םוזיי  תועצמאבו  בוציע ) םורופ  רומישו , םיפסוא  םורופ  לטיגידו ,
ילטיגיד טמרופ  תועצמאב  םייעוצקמ  םיסנכ  םויק  .יאמצע 2 . ןפואב  ןכו  םינוש 

תועצה םיארוק , תולוק  יעוצקמ , עדימ  תרבעה  . 3 דיתעב ) תיזיפ  םג  הפיאשבו  )
, רתא , רטלזיונ דוגיאה (  לש  תונושה  תוידמב  םוחתב  םינוכדעו  הדובע 

ןיד תכרוע  ידי  לע  םינואיזומל  יטפשמ  ץועיי  לש  ימניח  תוריש  . 4 קובסייפ .)
המב ןתמו  לארשיב  םינואיזומה  םוי  םודיק  םיילאיזומ 5 . םיאשונב  החמתמה 

דרשמ לומ  תיבקע  תוליעפ  .ילטיגיד 6 . טמרופב  ץראב  םינואיזומה  ללכל 
רובע םייוציפו  הרגשל  הרזח  הוותמל  עגונב  רצואהו  תואירבה  תוברתה 

" תרבוחמ לארשי   " םזימ םע  םינואיזומה  רוביח  .םהידבועו 7 . םינואיזומה 
לארשיב םינואיזומה  ללכל  "צ  חי ןומימ  ןכו  בחרה , רוביצל  םינואיזומה  תפישחל 

רבשמ ךרואל  םינואיזומה  ילהנמל  םוריח "  " תוצעייתהו ןוכדע  תצובק  תריצי  . 8
הנורוקה

םינואזומל הכימתו  םעהרזע  חיש  תריצי  הנורוקה -  רבשמב  דואמ  ועגפנש  םינואיזומ  לע  הנגה 
עונמל הרטמב  ילכלכו  יתואירב  הוותמ  תיינבל  ליבוהל  הרטמב  הלשממה 

תוליעפה קוזיח  תוליעפל -  רוזחל  חתפיהל  םינואיזומל  עייסלו  םינואיזומ  תסירק 
םילכ ןתמ  לארשיב -  רוביצה  ןעמל  התומעה  לשו  םינואיזומה  לש  תילטיגידה 
ןזוא הצע , הנעמ , קפסל  ןתינה  • לככ  רבשמה , םע  תודדומתהל  םינואיזומל 

.הנורוקה ןמזב  תועצהו  םינויד  תובשחמל  םוקמו  תבשק 

תויוליעפו הלשממהםיסנכ  לומ  לא  הנורוקה  רבשמ  תעב  םינואיזומל  עויסו  םינואיזומה  גוציי 
.םיירוביצ םיפוגו 

ירקיע קוסיע  קוסיעםוחת  םוחת  תת 

תונמא וא  תונמואותוברת  תוברת  רחא - 
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תוליעפה ירוזא 
; ןלהל תטרופמה  המישרה  ןיבמ  חודה  תנשב  התומעה  הלעפ  וב  רתוי  וא  דחא  רוזא  ןמסל  שי 

דעי להק 
( דחא דעי  להקמ  רתוי  רוחבל  ןתינ   ) חודה תנשב  התומעה  לש  דעי  ילהק  המישרה  ךותמ  רוחבל  שי 

התומע ידי  לע  םיתורש  ןתמ 
.םולשתב ןתינ  תורישה  םאה  ןייצל  שי  ףסונב  .עויסה  וא  תורישה  ןתינ  םהבש  םיכרדה  תא  המישרה  ךותמ  רוחבל  שי 

ןיעקרקמב תוכז 
(? תומדוק םינשבו  חודה  תנשב   ) לארשי יעקרקמ  תושרו  תימוקמ  תושר  הז  ללכבו  ירוביצ , ףוג  הל  ןתנש  ןיעקרקמב  שומיש  תוכז  התומעל  םאה 

תושיכרו תואקסע 
הרומתב אלש  םיסכנו  םיפסכ  תרבעה 

(? ןיעקרקמ יסכנ  םניאש   ) םיסכנו םיפסכ  ליגרה   םיקסעה  ךלהמב  אלשו  הרומת  אלל  חודה , תנשב  הריבעה  התומעה  םאה 

.רחא ףוגל  דויצ  המרת  רפס  תיב  לוהינב  תקסועה  התומע  המגודל : תיתרגש , אל  תוליעפ   

ןיעקרקמב תואקסע 
? חודה תנשב  ןיעקרקמב  תואקסיע  העציב  התומעה  םאה 

תוליעפ תוליעפריערוזארוזא  רוזא  רואת 

   יצרא

תיצרא1. הייסולכוא 

התומעה תורישה ע"י  ןתמ  ילמסםולשתבןפוא  םולשתםולשתב  אלל 

עדימ ןתמו  ץועיי  ןכאלאלגוציי ,

םידיחיל תיפסכ  הכימת  וא  ןכאלאלתוגלמ 

םיתוריש ןכאלאלןתמ 

אלןכ

אלןכ

אלןכ
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ןיעקרקמב אלש  תואקסע 
? חודה תנשב  םירושק םידדצ  םע  ןיעקרקמב  אלש  תואקסיע  העציב  התומעה  םאה 

םתריכמל וא  םיתוריש  תיינקל  תויורשקתהלו  תואוולהל  סחייתהל  שי  הז  ללכב 

תונורחאה םינשה  שולשמ  תחאב  םרתש  םרות  ( 4 ; ) התומעה דבוע  ( 3 ; ) התומעב הרשמ  אשונ  ( 2 ; ) התומעה רבח  ( 1 : ) הלאמ דחא  לכ  רושק – " דצ   "
ימש דיגאת  ( 6 (; ) 4  ) דע ( 1  ) הנשמ תואקספב  םיטרופמהמ  ימ  לש  םהיבורקו  םגוז  ינב  ( 5 ; ) הנש התואב  הלש  רוזחמהמ  לע 20%  הלועה  םוכס  התומעל 

ןהכמ וא  וב  הרשמ  אשונ  שמשמ  אוהש  וא  וב  הרש  אשונ  תונמל  תוכז  ול  שיש  העבצהה , תויוכזמ  תוחפל  קיזחמ ב-25%  ( 5  ) דע ( 1  ) הנשמ תואקספב  םיטרופמהמ 
; הרשמ אשונל  ליבקמ  דיקפתב  וב 

היתורטמ יפל  התומעה  יתורישמ  תונהל  םיאכזה  רוביצמ  דחאכ  רושק  דצ  ותואל  ןתינ  תורישה  םא  רושק  דצ  םע  תואקסע  טרפל  ךרוצ  ןיא  םיתוריש , תריכמ  ןיינעל   

םיעורא
םיגירח םיעורא 

? תיללכה הפיסאב  חודה  רושיא  דעו  חודה  תנש  רחאל  וא  חודה  תנשב  םייתוהמ  וא  םיגירח  םיעוריא  ויה  םאה 

תוליעפה רוזאב  וא  התומעה  לש  דעיה  להקב  יתועמשמ  יוניש  רחא , הרשמ  אשונ  וא  יללכה  להנמה  תורטפתה  התומעה , תודסוממ  דסומ  תורטפתה  אמגודל :  
יאשונמ ימ  דגנ  וא  התומעה  דגנ  םושיא  בתכ  תשגה  התומעב , ודיקפת  עוציב  םע  רשקב  הב  הרשמה  יאשונמ  ימ  וא  התומעה  דגנכ  תילילפ  הריקחב  החיתפ  הלש ,

.הלאב אצויכו  תרחא  "צ  לח וא  התומעמ  תיתועמשמ  תוליעפ  תטילק  התומעב , הליעמ  לש  יוליג  התומעב , ודיקפת  םע  רשקב  הב  הרשמה 

םייוקיל ןוקית 
? ירוביצ ףוג  םייוקיל ע"י  ןוקיתל  השירד  חודה  תנשב  התיה  םאה 

ןיד יפל  תכמסומה  תרחא  תושר  וא  תימוקמ  תושר  יתלשממ , דרשמ   

םיקסעומ

אלןכ

אלןכ

התומעה לע  ותעפשהו  עוריאה  עוריאהרואית  דעומ 

ןרע הירא  דעו  רבח  טסוגוא 2019תורטפתה 

אלןכ

( חודה תנש  ףוסל  ןוכנ   ) חודה תנשב  התומעב  רכשב  םיקסעומה  1רפסמ 

( חודה תנש  ףוסל  ןוכנ   ) חודה תנשב  התומעב  םיבדנתמה  50רפסמ 

( חודה תנש  ףוסל  ןוכנ   ) חודה תנשב  התומעב  םירבחה  1650רפסמ 
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םירושק םימרוגל  תוגלמ 
? םהיבורקל וא  התומעה  ידבועל  התומעב , הרשמ  יאשונל  חודה  תנשב  תוגלמ  הקליח  התומעה  םאה 

רלמ 'י  צוגמי ריש 

בל רב  לט 

יללכה להנמל  ןירשימב  ףופכש  להנמ  לכו  התומעה  לש  יללכה  להנמה  ןיינעה , יפל  רקבמה  ףוגה  וא  תרוקיב  תדעו  רבח  דעו , רבח  הרשמ - " אשונ   "

הלאמ דחא  לכ  לש  וגוז  ןב  וא  גוזה  ןב  לש  הרוה  וא  תוחא  חא , אצאצ , ןכו  אצאצ  הרוה , ירוה  הרוה , תוחא , וא  חא  גוז , ןב  בורק -"  "

תואצוה רזחהו  לומג 
ירבחל התומעה ,) לש  הובגה  רכשה  ילבקמ  תשמחב  ללכנ  אל  םא   ) יללכה להנמל  ןינעה , יפל  תואצוה , רזחהו  לומג  רכש , חודה  תנש  ךלהמב  המליש  התומעה  םאה 

? רקבמה ףוגהו  תרוקיבה  תדעו  ירבחלו  דעוה 

אלןכ

.1

יוהיז יוהיז58675067רפסמ  ילארשיגוס  חרזא 

דיקפת לעבל  הקיזה  טוריפ  / התומעב דיקפת 
התומעב

דעו תרבח 

הגלמה תלבק  תביס 

"ל וחב סנכב  התומעה  גוצייל  העיסנ  תגלמ 

"ח שב חודה  תנשב  הגלמכ  ונתינש  םיפסכ  לכה  ךס 

3,500

.2

יוהיז יוהיז23908668רפסמ  ילארשיגוס  חרזא 

דיקפת לעבל  הקיזה  טוריפ  / התומעב דיקפת 
התומעב

דעו תרבח 

הגלמה תלבק  תביס 

התומעה גוציי  לע  םולשת  ןכו  העיסנ  תגלמ  תלבק  "ל - וחב סנכב  התומעה  גוציי 

"ח שב חודה  תנשב  הגלמכ  ונתינש  םיפסכ  לכה  ךס 

9,375
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: רקבמה ףוגה  וא  תרוקיבה  תדעו  ירבחלו  דעוה  ירבחל  יללכה , להנמל  חודה , תנשב  רבטצמב  ומלושש  ןינעה , יפל  תואצוה , רזחהו  לומג  רכש , טרפל  אנ 

ינוציח םרוגמ  רכש 
? וקלח וא  ולוכ  התומעב , םדיקפת  עוציב  דעב  םרכש  תא  םלשמ  התומעל  ינוציח  םרוגש  התומעב  םידבוע  וא  הרשמ  יאשונ  שי  םאה 

החפשמ יבורק 
? התומעב הרשמ  יאשונ  לש  החפשמ  יבורק  התומעב  םיקסעומ  וא  םינהכמ  םאה 

.תחא םעפ  ונייצל  יד  ומצעב , הרשמ  אשונ  אוהש  הרשמ  אשונ  לש  בורקב  רבודמ  םא  הרעה :

הלאמ דחא  לכ  לש  וגוז  ןב  וא  גוזה  ןב  לש  הרוה  וא  תוחא  חא , אצאצ , ןכו  אצאצ  הרוה , ירוה  הרוה , תוחא , וא  חא  גוז , ןב  בורק -"  "

יללכה להנמל  ןירשימב  ףופכש  להנמ  לכו  התומעה  לש  יללכה  להנמה  ןיינעה , יפל  רקבמה  ףוגה  וא  תרוקיב  תדעו  רבח  דעו , רבח  הרשמ - " אשונ   "

םירושק םידיגאת 

םידיגאתב הטילש 
הרשמ אשונ  תונמל  תוכז  תלעב  איהש  וא  תיללכה  הפיסאב  העבצהה  תויוכזמ  תוחפל  הקיזחמ ב5%  םהב , הרבח  םהב , תטלוש  התומעהש  םידיגאת  שי  םאה 

? םהב

יללכה להנמל  ןירשימב  ףופכש  להנמ  לכו  התומעה  לש  יללכה  להנמה  ןיינעה , יפל  רקבמה  ףוגה  וא  תרוקיב  תדעו  רבח  דעו , רבח  הרשמ - " אשונ   "

תומורת
םימרות תמישר 

לע הלועה  רבטצמ  םוכסב  דיגאת  דיחימ /  תיתנש  המורת  וא  לע 100,000 ,₪  הלועה  רבטצמ  םוכסב  דיגאת  דיחימ /  המורת  חודה  תנשב  הלביק  התומעה  םאה 
? התומעה לש  יפסכה  רוזחמהמ  תוחפל 20%  הווהמה   ₪ 50,000

אלןכ

אלןכ

אלןכ

אלןכ

אלןכ
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לעב תטילשב  וא  דיגאתה  תטילשב  יוצמה  רחא  דיגאת  ןכו  וב  הטילש  לעבו  דיגאת  ( 2) ונחלוש ; לע  םיכומסה  ותיב  ינבו  דיחי  ( 1) דחא : םרותכ  וארי  הז  ןיינעל   
.הטילשה

תומורת סויג 
? התומעה ידבוע  םניאש  ימ  תועצמאב  חודה  תנשב  תומורת  הסייג  התומעה  םאה 

הרז תינידמ  תושימ  המורת 
 ₪? לע 20,000 הלועה  רבטצמ  םוכסב  תורז תוינידמ  תויושימ  תומורת  חודה  תנשב  הלביק  התומעה  םאה 

( תותומעה קוחל  ( 1 () ףיעס 36א(א  ) הרז הנידמל  רושקש  יתלשממ  ףוג  וא  הרז  הנידמ   

םידיקפת ילעב 

דעו ירבח 

רלסק הואנ  . 1

תבותכ יטרפ 

אלןכ

אלןכ

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז 54490735רפסמ 

: :םילשוריריע :בורוזולראבוחר :19תיב :הסינכ :3הריד המוק

: :9218113דוקימ לצא

: :ןופלט ףסונ :לט ' סקפ

תבותכ
"ל: אוד

nava.kessler@gmail.com: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  :)20/06/2013ךיראת  םינשב  ) יונימל המדקש  הנוהכה  0תפוקת 

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 

: המיתח השרומכ  יונימ  :23/06/2016ךיראת  המיתח השרומכ  יונימה  ךרד 
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הרימס זר  . 2

תבותכ יטרפ 

ינש הרואיל  . 3

תבותכ יטרפ 

( הרסה הנוהכ \  םויס   ) הירא ןרע  . 4

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז 24840795רפסמ 

: ופיריע ביבא -  :לת  אישנהבוחר :הדוהי  :36תיב :הסינכ :16הריד המוק

: :6920609דוקימ לצא

: :ןופלט ףסונ :לט ' סקפ

תבותכ
"ל: אוד

: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  :)19/06/2014ךיראת  םינשב  ) יונימל המדקש  הנוהכה  0תפוקת 

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 

: המיתח השרומכ  יונימ  :23/06/2016ךיראת  המיתח השרומכ  יונימה  ךרד 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז 52291234רפסמ 

: ופיריע ביבא -  :לת  ןוסלריצבוחר :ברה  :2תיב :הסינכ :5הריד המוק

: :62302דוקימ לצא

: :ןופלט ףסונ :לט ' סקפ

תבותכ
"ל: אוד

liora@bh.org.il: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  :)19/06/2014ךיראת  םינשב  ) יונימל המדקש  הנוהכה  0תפוקת 

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז 16447724רפסמ 

: יונימה ףקות  תליחת  :)19/06/2014ךיראת  םינשב  ) יונימל המדקש  הנוהכה  0תפוקת 

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 
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לוק טרבור  . 5

תבותכ יטרפ 

רלמ 'י- צוגמי ריש  . 6

תבותכ יטרפ 

: המיתח השרומכ  יונימ  :30/05/2019ךיראת  המיתח השרומכ  יונימה  ךרד 

 \ הנוהכ םויס  ךיראת 
: הרסה

01/08/2019 \ הנוהכה םויס  תביס 
הרסה

הנוהכ םויס 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז 17921479רפסמ 

: :םילשוריריע :ןדריהבוחר :3תיב :הסינכ :1הריד המוק

: :9338519דוקימ לצא

: :ןופלט ףסונ :לט ' סקפ

תבותכ
"ל: אוד

: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  :)19/06/2014ךיראת  םינשב  ) יונימל המדקש  הנוהכה  0תפוקת 

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז 58675067רפסמ 

: דוהריע :ןיע  דוהבוחר :ןיע  :0תיב :הסינכ :0הריד המוק

: :30890דוקימ לצא

: :ןופלט ףסונ :לט ' סקפ

תבותכ
"ל: אוד

: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  :)23/06/2016ךיראת  םינשב  ) יונימל המדקש  הנוהכה  0תפוקת 

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 
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הירוא ןאיויו  . 7

תבותכ יטרפ 

( הרסה הנוהכ \  םויס   ) בל - רב לטיור  . 8

ןרוג תירוד  . 9

תבותכ יטרפ 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז 54295787רפסמ 

: :ריע :בוחר :תיב :הסינכ :הריד המוק

: :דוקימ לצא

: :ןופלט ףסונ :לט ' סקפ

תבותכ
"ל: אוד

: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  :)23/06/2016ךיראת  םינשב  ) יונימל המדקש  הנוהכה  0תפוקת 

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז 23908668רפסמ 

: יונימה ףקות  תליחת  :)23/06/2016ךיראת  םינשב  ) יונימל המדקש  הנוהכה  0תפוקת 

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 

 \ הנוהכ םויס  ךיראת 
: הרסה

05/05/2020 \ הנוהכה םויס  תביס 
הרסה

הנוהכ םויס 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז 53911699רפסמ 

: :הרדחריע :םיקוצהבוחר :10תיב :הסינכ :15הריד המוק

: :3832983דוקימ לצא

: :ןופלט ףסונ :לט ' סקפ

תבותכ
"ל: אוד

: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  :)05/02/2018ךיראת  םינשב  ) יונימל המדקש  הנוהכה  0תפוקת 
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יול תעפי  . 10

תבותכ יטרפ 

לצג הנילא  . 11

תבותכ יטרפ 

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז 36442705רפסמ 

: :הפיחריע :ןרותהבוחר :17תיב :הסינכ :הריד המוק

: :35476דוקימ לצא

: :ןופלט ףסונ :לט ' סקפ

תבותכ
"ל: אוד

: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  :)09/04/2018ךיראת  םינשב  ) יונימל המדקש  הנוהכה  0תפוקת 

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז 307651950רפסמ 

: ןויצלריע :ןושאר  רעונהבוחר :תועונת  :1תיב :הסינכ :4הריד המוק

: :7583101דוקימ לצא

: :ןופלט ףסונ :לט ' סקפ

תבותכ
"ל: אוד

: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  :)15/03/2019ךיראת  םינשב  ) יונימל המדקש  הנוהכה  0תפוקת 

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 

: המיתח השרומכ  יונימ  :30/05/2019ךיראת  המיתח השרומכ  יונימה  ךרד 
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קוטשנווק הבוט (  ( רבנע . 12

תבותכ יטרפ 

ןשג תירונ  . 13

תבותכ יטרפ 

רקבמ ןובשח  האור 
חודה תנש  לש  םייפסכה  תוחודה  לע  תרוקיבל  ןובשח  האור 

( הרסה הנוהכ \  םויס   ) דוד המלש  . 1

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז 29258084רפסמ 

: ןגריע :תמר  "שבוחר יא :ןוזח  :129תיב :הסינכ :1הריד המוק

: :5237008דוקימ לצא

: :ןופלט ףסונ :לט ' סקפ

תבותכ
"ל: אוד

: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  :)01/01/2019ךיראת  םינשב  ) יונימל המדקש  הנוהכה  0תפוקת 

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז 34468017רפסמ 

: :ריע :בוחר :תיב :הסינכ :הריד המוק

: :דוקימ לצא

: :ןופלט ףסונ :לט ' סקפ

תבותכ
"ל: אוד

nurithgo@imj.org.il: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  :)01/09/2019ךיראת  םינשב  ) יונימל המדקש  הנוהכה  0תפוקת 

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז 54697289רפסמ 
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דדח המחנ  תור  . 2

תבותכ יטרפ 

רקבמ ףוג  תרוקיב / תדעו  ירבח 

גרבנזיו הנדרי  . 1

תבותכ יטרפ 

: יונימה ףקות  תליחת  22/05/2008ךיראת 

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 

 \ הנוהכ םויס  ךיראת 
: הרסה

31/12/2019 \ הנוהכה םויס  תביס 
הרסה

הנוהכ םויס 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז 206301129רפסמ 

: :ריע :בוחר :תיב :הסינכ :הריד המוק

: :דוקימ לצא

: :ןופלט ףסונ :לט ' סקפ

תבותכ
"ל: אוד

ruth@rozareich.co.il: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  17/06/2020ךיראת 

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז 23000318רפסמ 

: ריאיריע :בכוכ  לאגיבוחר רוצ  :םינביל  :30תיב :הסינכ :הריד המוק

: :44862דוקימ לצא

: :ןופלט ףסונ :לט ' סקפ

תבותכ
"ל: אוד

: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  21/06/2015ךיראת 
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דלפ הליה  . 2

תבותכ יטרפ 

זרפ וסינ  ןסינ  . 3

תבותכ יטרפ 

םירחא םידיקפת  ילעב 
.ימינפ  רקבמו  תורישי  וילא  םיפופכה  םידיקפת  ילעבו  "ל  כנמ
חוודל ךמסומכ  תונמל  תניינועמ  התומעהש  םיפסונ  "ח  ור וא  "ד  וע

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז 22354179רפסמ 

: :הילצרהריע רזעלאבוחר :דוד  :24תיב :הסינכ :הריד המוק

: :0דוקימ לצא

: :ןופלט ףסונ :לט ' סקפ

תבותכ
"ל: אוד

: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  21/06/2015ךיראת 

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז 12263752רפסמ 

: ןויצריע :תרשבמ  :הנשושבוחר :32תיב :בהסינכ :הריד המוק

: :9072732דוקימ לצא

: :ןופלט ףסונ :לט ' סקפ

תבותכ
"ל: אוד

: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  21/06/2015ךיראת 

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 
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( הרסה הנוהכ \  םויס   ) ףסונ "ח  ור דדח -  המחנ  תור  . 1

םיפסונ המיתח  ישרומ 
םירחא דיקפת  ילעב  וא  דעו  ירבח  םניאש  המיתח  ישרומ 

( םהל המיאתמה  הירוגטקב  המיתח  ישרומכ  ונמוסי  וללה  המיתחה  ישרומ  )

ספוטב ןזוה  אל 

התומעה תא  בייחל  ידכב  שרדנה  תומיתחה  בכרה 

תוצובק יפל  המיתחה  ישרומ  ןיבמ  םיפוריצב  וא  םינוש , םיאשונ  רובע  הנוש  בכרה  שרדנ  םא  וא  תומיתחהמ  קלחב  קפתסהל  ןתינ  םא  אמגודל :  

רכש ילבקמ  תשמח 
? רכשב םידבוע  הקיסעמ  התומעה  םאה 

התומעב הובגה  רכשה  ילבקמ  תשמח  תמישר 
ונתינש םימולשתו  השירפ  יאנת  תוברל  התומעב , הובגה  רכשה  ילבקמ  תשמחמ  דחא  לכל  םלשל  הבייחתה  וא  התומעה  המלישש  םימולשתה  ללכ  תא  טרפל  שי 

םתקסעה לשב  רחאל 

יול ןייעמ 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז 206301129רפסמ 

: יונימה ףקות  תליחת  \ 04/06/2020ךיראת  הנוהכ םויס  ךיראת 
: הרסה

18/06/2020

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 

 \ הנוהכ םויס  ךיראת 
: הרסה

18/06/2020 \ הנוהכה םויס  תביס 
הרסה

רקבמ "ח  ור דיקפתל  רבעמ 

התומעה תמתוח  ףוריצב  ליעל  וטרופש  המיתחה  ישרוממ  םיינש  לש  םתמיתח 

רחא תומיתח  בכרה 
: ןלהל טרופמכ 

אלןכ

.1
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ילילג רגלופ  הזילע 

הור יקסמוח  הרפע 

ינליא ירפע 

יוהיז יוהיז300373982רפסמ  ילארשיגוס  חרזא 

םיזוחאב הרשמ  דיקפתהרחאדיקפת100ףקיה  םיטקיורפרואת  לועפת  תזכר 

"ח שב יתנש  וטורב  "ח129,774רכש  ודה תנשב  הקסעה  ישדוח  12רפסמ 

םירחא םימולשת 
םולשתל תויוביחתהו 

( םוכס )

םולשתל תויובייחתהו  םירחא  םימולשת 

.2

יוהיז יוהיז10946473רפסמ  ילארשיגוס  חרזא 

םיזוחאב הרשמ  דיקפתהרחאדיקפת100ףקיה  םיטקיורפרואת  תלהנמ 

"ח שב יתנש  וטורב  "ח25,542רכש  ודה תנשב  הקסעה  ישדוח  2רפסמ 

םירחא םימולשת 
םולשתל תויוביחתהו 

( םוכס )

םולשתל תויובייחתהו  םירחא  םימולשת 

.3

יוהיז יוהיז59830257רפסמ  ילארשיגוס  חרזא 

םיזוחאב הרשמ  דיקפתהרחאדיקפת30ףקיה  לועפתרואת  תלהנמ 

"ח שב יתנש  וטורב  "ח14,771רכש  ודה תנשב  הקסעה  ישדוח  6רפסמ 

םירחא םימולשת 
םולשתל תויוביחתהו 

( םוכס )

םולשתל תויובייחתהו  םירחא  םימולשת 

.4
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12 תוחפ מ - אוהש  לככ   

( יתומכו ילולימ  טוריפ   ) תרחא הבטה  לכו  השירפ  יאנת  תוילאיצוס , תושרפה  ףסכ , יווש  וא  ףסכ  ימוכס  תואוולה , הז  ללכב   

םייפסכ םינותנ 
"ח שב תוסנכה )  ) תוליעפה רוזחמ 

תויופתתשהו תובצקה 

( תוריכמ וא  םיתוריש  ןתמ   ) התומעה תורטמ  םודיקל  תוליעפמ  תוסנכה 

תומורת

תורחא תוסנכה 

הלאב אצויכו  םוסרפ  הרכשה , ןומימ ,  

"ח שב תואצוה 

יוהיז יוהיז36183523רפסמ  ילארשיגוס  חרזא 

םיזוחאב הרשמ  דיקפתהרחאדיקפת20ףקיה  םיטקיורפרואת  תלהנמ  תרזוע 

"ח שב יתנש  וטורב  "ח805רכש  ודה תנשב  הקסעה  ישדוח  1רפסמ 

םירחא םימולשת 
םולשתל תויוביחתהו 

( םוכס )

םולשתל תויובייחתהו  םירחא  םימולשת 

תויושרמ100,000הנידמהמ
תוימוקמ

"כ:0םירחאמ0 100,000הס

תויושרל0הנידמל
תוימוקמ

"כ:19,290םירחאל0 19,290הס

"ל0ץראב "כ:0וחב הס

רבח רוקממ428,293ימדמ 
רחא

0
"כ: 428,293הס

( תוסנכה  ) תוליעפה רוזחמ  "כ  הס
"ח: שב

547,583
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תויללכו הלהנה  תואצוה 

תורחא תואצוה 

םויב תולועפה  רתאב  ודלקוהו  וחווד  הז  ספוטב  םינותנה  .םידיגאתה  תושרבש  תותומעה  םשר  תדיחי  לש  תולועפה  רתא  תכרעממ  תיטמוטוא  ללוח  הז  ספוט 
.תיתלשממ תוהדזה  םכח /  סיטרכ  תועצמאב  דדח  המחנ  תור  15/07/2020 ע"י 

.הלועפ עוציבל  ימשר  רושיא  הז  ספוטב  תוארל  ןיא 

תוולנו רכש  הלהנה18,133תואצוה  תואצוה  רתי 
תויללכו

"כ:62,580 80,713הס

תורחא "כ:577,521תואצוה  577,521הס

"ח: שב התומעה  תואצוה  "כ  658,234הס

יתנש ןוערג  וא  "ח:ףדוע  שב התומעה ) תואצוה  "כ  הס תוחפ  תוליעפה  רוזחמ  "כ  הס )-110,651
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