
2017 תנשל ילולימ ןובשחו ןיד

הכרדהו עדימ

 ןובשחו ןיד תותומעה םשרל שיגהל התומעה דעוו ירבח תאזב םידבכתמ 1980-ם"שת ,תותומעה קוחל א 37 ףיעסל םאתהב
 :רומאה קוחל תישילשה תפסותב טרופמש יפכ התומעה תוליעפ רבדב

 .טנרטניאה תשרב םללכב םינוש םיעצמאב ומסרופיו ןכתייו ירוביצ עדימ םיווהמ הז ספוטב םיאלוממה םיטרפה יכ בל ומיש
 .טרפה תענצב העיגפל ששחמ תושרופמ רבדה שרדנ םהב םיפיעסל ץוחמ םיישיא םיטרפ םוסרפמ ענמיהל שי ךכ םושמ

:ןלהלדכ םינותנה לש הרימש ךרוצל םינצחל םימייק םילכה לגרסב םכתעידיל

.ספוטה לש הרימש עצבל ןתינ ,ספוטה יולימ יבלשמ דחא לכב -  רומש

 .שדח ספוט לש ידיתע יולימ תעב רזוח שומיש ךרוצל םינותנה תא אצייל יוצר ,ספוטה יולימ םויס תעב -  אוצי

.שדח ספוטל ואצויש םינותנה תא אבייל ןתינ -  אובי
 אוצייה דקפב שומיש י"ע( םינותנה לש אוציי עצבל םכילע ,ספוטב םינותנב רזוח שומיש דיתעב תושעל םיצור םכנהו הדימב
 .שומיש םהב תושעלו קיר ספוט ךותל הלא םינותנ אבייל ולכות ,אובי דקפב שומיש י"ע ,דיתעב .םתרימשו )לגרסב

ילולימ חוד – 'א קלח

תוליעפ םוחת

התומעה לש תוליעפ םוחת תתהתומעה לש תוליעפ םוחת

טרופס

ןובשחו ןידה תנשב ועצובש תוירקיע תולועפ

ןובשחו ןידה תנש ךלהמב היתורטמ םודיק ךרוצל התומעה י"ע ועצובש תוירקיעה תולועפה

.טרופסה ףנעב תויוליעפ תלעפהו לוהינ ןוגרא
.רעונו םידליל תיכוניח תוליעפ עוצב
ןוכיסב רעונו םידליל ילופיט טרופסו תיכוניח תוליעפ עוציב

יפסכה ןובשחו ןידב עיפומל םאתהב תולועפה עוציבל התומעה ידי לע אצוהש םוכסה

 ח"ש 43,066.88

17/6/2018 :ךיראת התומעה םש רפסמ )המושר התומע(

654835 :ןיכומיס)ר"ע( החלצהל שדח לולסמ58  -  0648673

 התומעה ליימ

ילולימ ןובשחו ןיד14 ךותמ1 דומע
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 אל  ןכ

 אל  ןכ

 אל  ןכ

 אל  ןכ

 אל  ןכ

98720

 אל  ןכ

ןובשחו ןידה תנשב התומעה תויוליעפ לש תיפרגואיגה הסירפה רואית

1 רפסמ תוליעפ

תוליעפה םוקמ

הרדג

תוליעפ רואית

 תויכוניח תורגסמב דחוימ ךוניחלו ןוכיסב רעונ ינבל תוברעתה תוינכות תלעפה
.תוילמרופ יתלבו תוילמרופ
.לגס ישנאלו םירומל תויכוניח תואנדס תלעפה

?ןובשחו ןידה תנשב התומעל םיתוריש ונתנ םאה

,הרומת אלל םיסכנו םיפסכ תרבעה ןובשחו ןידה תנשב התיה םאה
 ? ןובשחו ןידה תנשב תפטושה תוליעפהמ קלח הווהמ הניאש

?ןובשחו ןידה תנשב ןיעקרקמב תואקסע העציב התומעה םאה

?ןובשחו ןידה תנשב םירושק םידדצ םע ןיעקרקמב אלש תואקסע העציב התומעה םאה

 לע הלוע רבטצמה ןיוושש תורז תוינידמ תויושימ תומורת חודה תנשב הלביק התומעה םאה
 ?ח"ש 20,000

ןובשחו ןידה תנשל התומעה לש יפסכה רוזחמה

 ?ןובשחו ןידה תנשב םיגירח םיעוריא ויה םאה

 דעיה להקב יתועמשמ יוניש ,יללכ להנמ תורטפתה ,התומעה תודסוממ דסומ תורטפתה :תמגודכ "םיגירח םיעוריא" הז ןיינעל
 בתכ תשגהו ,הב הרשמה יאשונמ ימ וא התומעה דגנכ תילילפ הריקחב החיתפ ,הלש תוליעפה רוזאב יתועמשמ יוניש וא הלש
 הב הרשמה יאשונמ ימ דגנכ וא התומעה דגנכ םושיאה

ילולימ ןובשחו ןיד14 ךותמ2 דומע
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?ןובשחו ןידה תנשב עריאש רחא יתוהמ ןיינע היה םאה אל  ןכ

ילולימ ןובשחו ןיד14 ךותמ3 דומע
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 אל  ןכ

 אל  ןכ

 אל  ןכ

 אל  ןכ

 אל  ןכ

 אל  ןכ

 אל  ןכ

 אל  ןכ

 דעו חווידה תנש ףוסמ ועריאש ליעל םיטרופמה םיניינעב םייונישו םיפסונ םינוכדע םימייק םאה
)םיפסונ םינוכדע( ?תיללכה הפיסאה רושאל ילולימה ןובשחו ןידה תשגהל

? ךמסומ םרוג ידי לע םייוקיל ןוקיתל השירד ןובשחו ןידה תנשב התייה םאה

ןובשחו ןידה תנש ףוסל םיבדנתמו םידבוע תקסעה

 ? ןובשחו ןידה תנש ףוסב התומעב םידבוע םיקסעומ םאה

ןובשחו ןידה תנשב התומעב םיקסעומה רפסמ

3

 ? )תורישי ול ףופכש ימו יללכ להנמ( התומעב הרשמ יאשונ םיקסעומ םאה

 ? ןובשחו ןידה תנש ףוסב התומעב םיבדנתמ םיקסעומ םאה

ןובשחו ןידה תנשב התומעב םיבדנתמה רפסמ

2

ןובשחו ןידה תנשב םירושק םידיגאת טוריפ

,םהיבורק וא התומעה ירבח תיברמ רשא םידיגאת םימייק םאה
 ?םהב םיפתוש וא תוינמ ילעב םה

םידיגאתב םינהכמ התומעב הרשמה יאשונ רשא םידיגאת םימייק םאה
 ?הרשמ אשונל ליבקמ דיקפתב וא הרשמ יאשונכ ולא

?ןוגראל תרחא הקיז ילעב םידיגאת םימייק םאה

ילולימ ןובשחו ןיד14 ךותמ4 דומע
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 אל  ןכ

 אל  ןכ

התומעל תומורת

 ?חודה תנשל םימרות תומש ןויסיחל השקב השגוה םאה

 תנשב ןויסיחל השקב םהיבגל השגוהש םימרותל רשאב .דיחי םרותמ חודה תנשל ₪ 20,000 לעמ תומורת ןייצל שי :הרעה
 םרותה םש ןויצ אלל ,דבלב המורתה םוכס תא הלבטב ןייצל שי ,חודה

המורתה םוכסםרותה םש

המורתה תרטמ

חודה תנשב תומורתב ושענש םיירקיעה םישומישה

?ןובשחו ןידה תנשב תומורת סויג תויולע התומעל ויה םאה

ילולימ ןובשחו ןיד14 ךותמ5 דומע
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 ןזוהש דעו ירבחמ דחא לש תוהז תדועת ןזה אנא דעוה ירבחו םידיקפתה ילעב ינותנ רוזחיא תורישב שמתשהל ךנוצרב םא
 יוהיז יכרצל תמדוקה הנשב

םינותנ ףולשתוהז תדועת

 .דעוה ירבח לכ תמישר תא ןייצל שי

1 דעוו רבח

דיקפת לעב

דעוו רבח

תוהז תדועת

יוהיז רפסמ

029572690

החפשמ םש

שדח

יטרפ םש

ילור לארשי

ל"וחבץראבתבותכ

בושי

הרדג

בוחר

הנינפ

תיב רפסמ

8

דוקימ

7050908

ראוד את דוקימראוד את

יונימ ךיראת

12/07/2017

 דיקפתב ללוכ םינש רפסמ

0

ינורטקלא ראוד

ףסונ ינורטקלא ראוד

?המיתח השרומ םג אוה דעווה רבח םאה

אלןכ

2 דעוו רבח

דיקפת לעב

דעוו רבח

תוהז תדועת

התומעב םידיקפתה ילעבל רשאב העדוה – 'ב קלח

17/6/2018 :ךיראת ,ספוטה יולימ םויל ןוכנ התומעב םידיקפת ילעב

דעווה ירבח לכ לע חוודל שי קוח יפ לע ,ךתעידיל

התומעב דעוו ירבח ינש לש םומינימ תבוח שי ,בל םיש

 התומעב םידיקפת ילעב יטרפ רוזחא

התומעב דעווה ירבח

ילולימ ןובשחו ןיד14 ךותמ6 דומע
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יוהיז רפסמ

032324477

החפשמ םש

שדח

יטרפ םש

ןנור

ל"וחבץראבתבותכ

בושי

ןג תמר

בוחר

רנבא

תיב רפסמ

9

דוקימ

5229586

ראוד את דוקימראוד את

יונימ ךיראת

12/07/2017

 דיקפתב ללוכ םינש רפסמ

0

ינורטקלא ראוד

ףסונ ינורטקלא ראוד

?המיתח השרומ םג אוה דעווה רבח םאה

אלןכ

3 דעוו רבח

דיקפת לעב

דעוו רבח

תוהז תדועת

יוהיז רפסמ

007620198

החפשמ םש

שדח

יטרפ םש

הירא

ל"וחבץראבתבותכ

בושי

ןג תמר

בוחר

רזעילא ןב

תיב רפסמ

65

דוקימ

5229072

ראוד את דוקימראוד את

יונימ ךיראת

12/07/2017

 דיקפתב ללוכ םינש רפסמ

0

ינורטקלא ראוד

ףסונ ינורטקלא ראוד

?המיתח השרומ םג אוה דעווה רבח םאה

אלןכ

ילולימ ןובשחו ןיד14 ךותמ7 דומע
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4 דעוו רבח

דיקפת לעב

דעוו רבח

תוהז תדועת

יוהיז רפסמ

001235860

החפשמ םש

רצירג

יטרפ םש

סיריא

ל"וחבץראבתבותכ

בושי

ןג תמר

בוחר

לאיזוע

תיב רפסמ

161

דוקימ

5230243

ראוד את דוקימראוד את

יונימ ךיראת

12/07/2017

 דיקפתב ללוכ םינש רפסמ

0

ינורטקלא ראוד

ףסונ ינורטקלא ראוד

?המיתח השרומ םג אוה דעווה רבח םאה

אלןכ

5 דעוו רבח

דיקפת לעב

דעוו רבח

תוהז תדועת

יוהיז רפסמ

037689932

החפשמ םש

ןורב

יטרפ םש

לאנח

ל"וחבץראבתבותכ

בושי

ביבא לת

בוחר

שטירט

תיב רפסמ

13

דוקימ

6986013

ראוד את דוקימראוד את

יונימ ךיראת

12/07/2017

 דיקפתב ללוכ םינש רפסמ

0

ינורטקלא ראוד

ילולימ ןובשחו ןיד14 ךותמ8 דומע
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ףסונ ינורטקלא ראוד

?המיתח השרומ םג אוה דעווה רבח םאה

אלןכ

6 דעוו רבח

דיקפת לעב

דעוו רבח

תוהז תדועת

יוהיז רפסמ

033569302

החפשמ םש

ערל

יטרפ םש

הנפד

ל"וחבץראבתבותכ

בושי

תובוחר

בוחר

לארשי ןמוא

תיב רפסמ

1

דוקימ

7608654

ראוד את דוקימראוד את

יונימ ךיראת

12/07/2017

 דיקפתב ללוכ םינש רפסמ

0

ינורטקלא ראוד

ףסונ ינורטקלא ראוד

?המיתח השרומ םג אוה דעווה רבח םאה

אלןכ

7 דעוו רבח

דיקפת לעב

דעוו רבח

תוהז תדועת

יוהיז רפסמ

027389238

החפשמ םש

רגרבנירג

יטרפ םש

ןולא

ל"וחבץראבתבותכ

בושי

אבס רפכ

בוחר

יקסנישטסוא

תיב רפסמ

26

דוקימ

4445028

ראוד את דוקימראוד את

ילולימ ןובשחו ןיד14 ךותמ9 דומע
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יונימ ךיראת

12/07/2017

 דיקפתב ללוכ םינש רפסמ

0

ינורטקלא ראוד

ףסונ ינורטקלא ראוד

?המיתח השרומ םג אוה דעווה רבח םאה

אלןכ

ילולימ ןובשחו ןיד14 ךותמ10 דומע
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 תא ןייצל שי ח"ור התומעל שיש לככ ,המיתח ישרומ ינש ןייצל שי ,םיינש תוחפלו תרוקיבה תדעו ירבח לכ תמישר תא ןייצל שי
 ויטרפ תא ןייצלו דעו תפיסאב ימינפ רקבמ התומעל תונמל שי ₪ ןוילימ 10 לע הלע חודה תנשב התומעה רוזחמש לככ ,ויטרפ
 .ןאכ

דעו ירבח םניאש המיתח השרומ תונמל רשפאמהתומעה ןונקת

ןובשח האור יונימב תבייחהתומעה

1 דיקפת לעב

דיקפת לעב

המיתח השרומ

תוהז תדועת

יוהיז רפסמ

029572690

החפשמ םש

שדח

יטרפ םש

ילור לארשי

ל"וחבץראבתבותכ

בושי

הרדג

בוחר

הנינפ

תיב רפסמ

8

דוקימ

7050908

ראוד את דוקימראוד את

יונימ ךיראת

02/10/2017

 דיקפתב ללוכ םינש רפסמ

0

ינורטקלא ראוד

ףסונ ינורטקלא ראוד

2 דיקפת לעב

דיקפת לעב

המיתח השרומ

תוהז תדועת

יוהיז רפסמ

032324477

החפשמ םש

שדח

יטרפ םש

ןנור

ל"וחבץראבתבותכ

בושי

ןג תמר

בוחר

רנבא

תיב רפסמ

9

דוקימ

5229586

ראוד את דוקימראוד את

םינפ רקבמ ,ח"ור ,המיתח ישרומ ,רקבמ ףוג/תרוקיב תדעו

ילולימ ןובשחו ןיד14 ךותמ11 דומע
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יונימ ךיראת

02/10/2017

 דיקפתב ללוכ םינש רפסמ

0

ינורטקלא ראוד

ףסונ ינורטקלא ראוד

3 דיקפת לעב

דיקפת לעב

תרוקיב תדעוו רבח

תוהז תדועת

יוהיז רפסמ

001235860

החפשמ םש

רציירג

יטרפ םש

סיריא

ל"וחבץראבתבותכ

בושי

ןג תמר

בוחר

לאיזוע

תיב רפסמ

161

דוקימ

5230243

ראוד את דוקימראוד את

יונימ ךיראת

02/10/2017

 דיקפתב ללוכ םינש רפסמ

0

ינורטקלא ראוד

ףסונ ינורטקלא ראוד

4 דיקפת לעב

דיקפת לעב

תרוקיב תדעוו רבח

תוהז תדועת

יוהיז רפסמ

025316035

החפשמ םש

םולבדלפ

יטרפ םש

רינ

ל"וחבץראבתבותכ

בושי

הרדג

בוחר

הנינפ

תיב רפסמ

7

דוקימ

7050907

ילולימ ןובשחו ןיד14 ךותמ12 דומע
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ראוד את דוקימראוד את

יונימ ךיראת

02/10/2017

 דיקפתב ללוכ םינש רפסמ

0

ינורטקלא ראוד

ףסונ ינורטקלא ראוד

5 דיקפת לעב

דיקפת לעב

ןובשח האור

תוהז תדועת

יוהיז רפסמ

540178993

החפשמ םש

חנימע ץמניטש

יטרפ םש

חנימע ץמניטש

ל"וחבץראבתבותכ

בושי

ופי - ביבא לת

בוחר

לאגי ןולא

תיב רפסמ

88

דוקימ

6114102

ראוד את דוקימראוד את

יונימ ךיראת

02/10/2017

 דיקפתב ללוכ םינש רפסמ

0

ינורטקלא ראוד

ףסונ ינורטקלא ראוד

 תא ןייצל שי ח"ור התומעל שיש לככ ,המיתח ישרומ ינש ןייצל שי ,םיינש תוחפלו תרוקיבה תדעו ירבח לכ תמישר תא ןייצל שי
 ויטרפ תא ןייצלו דעו תפיסאב ימינפ רקבמ התומעל תונמל שי ₪ ןוילימ 10 לע הלע חודה תנשב התומעה רוזחמש לככ ,ויטרפ
 .ןאכ

ילולימ ןובשחו ןיד14 ךותמ13 דומע
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דעוו רבח תריחב

שדח ילור לארשי 029572690

ןוכרד / תוהז תדועת רפסמ

029572690

החפשמ םש

שדח

יטרפ םש

ילור לארשי

תינדי המיתחינורטקלא ראוד

_________________________ 

1 דעוו רבח תמיתח

דעוו רבח תריחב

שדח ןנור 032324477

ןוכרד / תוהז תדועת רפסמ

032324477

החפשמ םש

שדח

יטרפ םש

ןנור

תינדי המיתחינורטקלא ראוד

_________________________ 

2 דעוו רבח תמיתח

התומעה דעוו ירבח תומיתח

.ליעל טרופמה 2017 תנשל ילולימה ןובשחו ןידה לש ויטרפ תא תאזב םירשאמ ,התומעה דעו ירבח ינש ,הטמ םימותחה ונא

.ילולימה חודה לש םיפיעסה תא הרשיא 14/06/2018 םוימ תיללכ הפיסאה

)ילולימה חודה לש 'ב קלח( הז ספוט יולימ םויל ןוכנ םהש יפכ התומעב םידיקפתה ילעבל רשאב העדוה תפרוצמ ,ףסונב

 .דחאכ םינימה ינשל סחיתמ ךא רכז ןושלב חסונמ הז ספוט
 תויטרפה תנגה קוח יפ לע ןגומ עדימ ליכמ הז ךמסמ

ילולימ ןובשחו ןיד14 ךותמ14 דומע
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