
תוליעפ רבדב  ןובשחו  ןיד  תותומעה  םשרל  שיגהל  התומעה  דעו  ירבח  תאזב  םידבכתמ  "ם-1980  שתה תותומעה , קוחל  ףיעס 37א  יפל 
תנשב 2021 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 

תימשרה תבותכל  ההז  חולשמל  תבותכ 

תירקיע תוליעפ 
יפסכ רוזחמ 

התומעה תבותכ  איה  הז  ךסמב  תנכדועמה  התומעה  תבותכ  יכ  רשאל  ינירה 

: הווקתריע :חתפ  :תוגספהבוחר :4תיב :הסינכ :הריד המוק

: :4951043דוקימ jcdecauxלצא

:03-9040997ירלולס ףסונ :לט ' סקפ

תבותכ
"ל: אוד

yoram@israel-it.org: israel-it.co.ilרתא

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

"ח ודה תנשל  התומעה  לש  יפסכה  ש"ח1,809,078הרוזחמ 
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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 

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 ;

תוליעפה ירוזא 

םייעוצקמ1. םיעוריא 

עדימה2. תויגולונכט  םוחתב  םיסרוק 

תונייוצמ3. יזכרמו  םימורופ  לוהינ 

יתנש4. סנכ  תכירע 

םירבחל5. יעוצקמ  עדימ  תצפה 

תויעוצקמ6. תוכמסה 

תסנכה7. לש  היגולונכטהו  עדמה  תדעווב  תופתתשה 

הליהקב8. תוליעפ 

םייזכרמ תוירקיעהםידעי  תולועפה 

הליהקה ירבחל  יעוצקמה  ךרעה  םיסנכתלדגה  תויעוצקמ , תוכמסה  תוילטיגיד , תוריזב  תוליעפ  םייעוצקמ , םישגפמ 
םיפאטימו

הכשלה ירבח  רפסמ  תינוגראתלדגה  תורבחו  תישיא  תורבח  לולסמב  םירבח  סויג  קוויש , הפישח , תוליעפ 

ירקיע קוסיע  קוסיעםוחת  םוחת  תת 

םייעוצקמ םייעוצקמםידוגיא  םידוגיא  רחא - 
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; 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

.1(18-35  ) םיריעצ

בחרה2. רוביצה 

םיטנדוטס3.

תימוקמ4. הייסולכוא 

התומעה תורישה ע"י  ןתמ  ילמסםולשתבןפוא  םולשתםולשתב  אלל 

םיתוריש אלןכאלןתמ 

םיבדנתמ ןכאלאלתלעפה 

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

אלןכ

אלןכ

( חודה תנש  ףוסל  ןוכנ   ) חודה תנשב  התומעב  רכשב  םיקסעומה  5רפסמ 

( חודה תנש  ףוסל  ןוכנ   ) חודה תנשב  התומעב  םיבדנתמה  28רפסמ 

( חודה תנש  ףוסל  ןוכנ   ) חודה תנשב  התומעב  םירבחה  3500רפסמ 
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םירושק םימרוגל  תוגלמ 
? םהיבורקל וא  התומעה  ידבועל  התומעב , הרשמ  יאשונל  חודה  תנשב  תוגלמ  הקליח  התומעה  םאה 

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 

: 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

אלןכ

אלןכ

אלןכ

אלןכ

אלןכ

5/23

15/05/2022

ט י ו ט ה
תנשל 2021 ילולימ  חוד 

: התומע רפסמ  ע"ר)  ,  ) עדימ תוכרעמ  יחתנמ  תכשל  לש  הדוסימ  ןריט -  המלש  לארשיב ע"ש  עדימה  תייגולונכט  תכשל  התומעה : םש 
580027316

ט י ו ט ה



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

ןמדלפ ןריט  הקבר 

איתמ הנינפ 

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   

אלןכ

.1

יוהיז יוהיז10381762רפסמ  ילארשיגוס  לארשיץראחרזא 

"ח שב המורתה  ןויסח160000םוכס  שקובמ  אלןכםאה 

: המורתה ןריטדועיי  המלש  לש  ומש  תחצנה 

.2

יוהיז יוהיז133850רפסמ  ילארשיגוס  לארשיץראחרזא 

"ח שב המורתה  ןויסח30000םוכס  שקובמ  אלןכםאה 

: המורתה םינייטצמדועיי  םיטקיורפ  תורחת 

אלןכ

אלןכ
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580027316

ט י ו ט ה



םידיקפת ילעב 

דעו ירבח 

תימע הירא  . 1

תבותכ יטרפ 

( הרסה הנוהכ \  םויס   ) ןורוא ןמחנ  . 2

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז 7249535רפסמ 

: ונואריע :תיירק  לאגיבוחר :ןולא  :7תיב :הסינכ :הריד המוק

: :5503004דוקימ לצא

: :ןופלט ףסונ :לט ' סקפ

תבותכ
"ל: אוד

amitarie@netvision.net.il: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  :)07/03/2018ךיראת  םינשב  ) יונימל המדקש  הנוהכה  0תפוקת 

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 

: המיתח השרומכ  יונימ  :01/01/2016ךיראת  המיתח השרומכ  יונימה  ךרד 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז 48603רפסמ 

: יונימה ףקות  תליחת  :)07/03/2018ךיראת  םינשב  ) יונימל המדקש  הנוהכה  0תפוקת 

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 

 \ הנוהכ םויס  ךיראת 
: הרסה

12/05/2022 \ הנוהכה םויס  תביס 
הרסה

הנוהכ םויס 

7/23

15/05/2022

ט י ו ט ה
תנשל 2021 ילולימ  חוד 

: התומע רפסמ  ע"ר)  ,  ) עדימ תוכרעמ  יחתנמ  תכשל  לש  הדוסימ  ןריט -  המלש  לארשיב ע"ש  עדימה  תייגולונכט  תכשל  התומעה : םש 
580027316

ט י ו ט ה



קנרפ רזעילא  . 3

תבותכ יטרפ 

ימהרבא ןתנ  . 4

תבותכ יטרפ 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז 53337739רפסמ 

: תוערריע - םיבכמ - :ןיעידומ תוערבוחר םיבכמ  :הנאת  :18תיב :הסינכ :הריד המוק

: :7179902דוקימ לצא

: :ןופלט ףסונ :לט ' סקפ

תבותכ
"ל: אוד

eli@frankit.co.il: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  :)07/03/2018ךיראת  םינשב  ) יונימל המדקש  הנוהכה  0תפוקת 

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז 22150197רפסמ 

: :הילצרהריע לארשיבוחר :והיעשי  :14תיב :הסינכ :הריד המוק

: :4680311דוקימ לצא

: :ןופלט ףסונ :לט ' סקפ

תבותכ
"ל: אוד

natia@taldor.co.il: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  :)07/03/2018ךיראת  םינשב  ) יונימל המדקש  הנוהכה  0תפוקת 

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 

8/23

15/05/2022

ט י ו ט ה
תנשל 2021 ילולימ  חוד 

: התומע רפסמ  ע"ר)  ,  ) עדימ תוכרעמ  יחתנמ  תכשל  לש  הדוסימ  ןריט -  המלש  לארשיב ע"ש  עדימה  תייגולונכט  תכשל  התומעה : םש 
580027316

ט י ו ט ה



רלוב ןורש  . 5

תבותכ יטרפ 

הלילוט ןב  ףסוי  דוד  . 6

תבותכ יטרפ 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז 22994792רפסמ 

: ןויצלריע :ןושאר  :ןומרחהבוחר :19תיב :הסינכ :1הריד המוק

: :7523819דוקימ לצא

: :ןופלט ףסונ :לט ' סקפ

תבותכ
"ל: אוד

sharonbu1@clalit.org.il: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  :)24/03/2021ךיראת  םינשב  ) יונימל המדקש  הנוהכה  0תפוקת 

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז 34458984רפסמ 

: קחציריע :רוצ  רדנסכלאבוחר :לחנ  :18תיב :הסינכ :8הריד המוק

: :4580800דוקימ לצא

: :ןופלט ףסונ :לט ' סקפ

תבותכ
"ל: אוד

david@energyteam.co.il: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  :)07/03/2018ךיראת  םינשב  ) יונימל המדקש  הנוהכה  0תפוקת 

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 

: המיתח השרומכ  יונימ  :07/05/2018ךיראת  המיתח השרומכ  יונימה  ךרד 

9/23

15/05/2022

ט י ו ט ה
תנשל 2021 ילולימ  חוד 

: התומע רפסמ  ע"ר)  ,  ) עדימ תוכרעמ  יחתנמ  תכשל  לש  הדוסימ  ןריט -  המלש  לארשיב ע"ש  עדימה  תייגולונכט  תכשל  התומעה : םש 
580027316

ט י ו ט ה



יקחצי ןורוד  . 7

תבותכ יטרפ 

ןמרפייה זר  . 8

תבותכ יטרפ 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז 57448078רפסמ 

: ופיריע ביבא -  :לת  ןורהאבוחר :רקב  :1תיב :הסינכ :הריד המוק

: :6964301דוקימ לצא

: :ןופלט ףסונ :לט ' סקפ

תבותכ
"ל: אוד

doronit62@gmail.com: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  :)07/03/2018ךיראת  םינשב  ) יונימל המדקש  הנוהכה  0תפוקת 

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז 67614339רפסמ 

: ונואריע :תיירק  :סדרפהבוחר :14תיב :הסינכ :הריד המוק

: :5552572דוקימ לצא

: :ןופלט ףסונ :לט ' סקפ

תבותכ
"ל: אוד

raz.heiferman@gmail.com: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  :)07/03/2018ךיראת  םינשב  ) יונימל המדקש  הנוהכה  0תפוקת 

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 

10/23

15/05/2022

ט י ו ט ה
תנשל 2021 ילולימ  חוד 

: התומע רפסמ  ע"ר)  ,  ) עדימ תוכרעמ  יחתנמ  תכשל  לש  הדוסימ  ןריט -  המלש  לארשיב ע"ש  עדימה  תייגולונכט  תכשל  התומעה : םש 
580027316

ט י ו ט ה



בונרצח תיריא  . 9

תבותכ יטרפ 

רנבא היבצ  הלמרכ  . 10

תבותכ יטרפ 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז 14350870רפסמ 

: :םילשוריריע ןלוגהבוחר :תמר  :16תיב :בהסינכ :הריד המוק

: :9770411דוקימ לצא

: :ןופלט ףסונ :לט ' סקפ

תבותכ
"ל: אוד

iritka@savion.huji.ac.il: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  :)07/03/2018ךיראת  םינשב  ) יונימל המדקש  הנוהכה  0תפוקת 

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז 57502700רפסמ 

: ריאיריע :בכוכ  :בלודבוחר :5תיב :הסינכ :הריד המוק

: :4486400דוקימ לצא

: :054-5442121ןופלט ףסונ :לט ' סקפ

תבותכ
"ל: אוד

carmela.avner@strauss-water.com: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  :)24/03/2021ךיראת  םינשב  ) יונימל המדקש  הנוהכה  0תפוקת 

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 

11/23

15/05/2022

ט י ו ט ה
תנשל 2021 ילולימ  חוד 

: התומע רפסמ  ע"ר)  ,  ) עדימ תוכרעמ  יחתנמ  תכשל  לש  הדוסימ  ןריט -  המלש  לארשיב ע"ש  עדימה  תייגולונכט  תכשל  התומעה : םש 
580027316

ט י ו ט ה



ינושחנ סיריא  . 11

תבותכ יטרפ 

ןח תידע  . 12

תבותכ יטרפ 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז 58468414רפסמ 

: ןורשהריע :דוה  :תילגרמבוחר :19תיב :הסינכ :הריד המוק

: :4504524דוקימ לצא

: :052-882248ןופלט ףסונ :לט ' סקפ

תבותכ
"ל: אוד

inachshony@ormat.com: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  :)24/03/2021ךיראת  םינשב  ) יונימל המדקש  הנוהכה  0תפוקת 

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז 22577274רפסמ 

: ןויצלריע :ןושאר  הרהזבוחר :בוטיבל  :9תיב :הסינכ :הריד המוק

: :7576119דוקימ לצא

: :054-6976655ןופלט ףסונ :לט ' סקפ

תבותכ
"ל: אוד

iditc@postil.com: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  :)24/03/2021ךיראת  םינשב  ) יונימל המדקש  הנוהכה  0תפוקת 

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 

12/23

15/05/2022

ט י ו ט ה
תנשל 2021 ילולימ  חוד 

: התומע רפסמ  ע"ר)  ,  ) עדימ תוכרעמ  יחתנמ  תכשל  לש  הדוסימ  ןריט -  המלש  לארשיב ע"ש  עדימה  תייגולונכט  תכשל  התומעה : םש 
580027316

ט י ו ט ה



ןייטשדלוג זרא  . 13

תבותכ יטרפ 

בוטיחא בינ  . 14

תבותכ יטרפ 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז 57207458רפסמ 

: ןורשהריע :דוה  :הדובעהבוחר :13תיב :הסינכ :הריד המוק

: :4526751דוקימ לצא

: :052-83451220ןופלט ףסונ :לט ' סקפ

תבותכ
"ל: אוד

erezg@integrity-software.co.il: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  :)24/03/2021ךיראת  םינשב  ) יונימל המדקש  הנוהכה  0תפוקת 

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז 8115693רפסמ 

: ופיריע ביבא -  :לת  לאיחיבוחר :רנזרד  :33תיב :הסינכ :הריד המוק

: :6949776דוקימ לצא

: :054-4492575ןופלט ףסונ :לט ' סקפ

תבותכ
"ל: אוד

ahituv@tauex.tau.ac.il: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  :)24/03/2021ךיראת  םינשב  ) יונימל המדקש  הנוהכה  0תפוקת 

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 

13/23

15/05/2022

ט י ו ט ה
תנשל 2021 ילולימ  חוד 

: התומע רפסמ  ע"ר)  ,  ) עדימ תוכרעמ  יחתנמ  תכשל  לש  הדוסימ  ןריט -  המלש  לארשיב ע"ש  עדימה  תייגולונכט  תכשל  התומעה : םש 
580027316

ט י ו ט ה



םירפא ןב  טרואל  הרואיל  . 15

תבותכ יטרפ 

לוק ימת  . 16

תבותכ יטרפ 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז 16833584רפסמ 

: ןויצלריע :ןושאר  הנחבוחר :אניבור  :53תיב :הסינכ :הריד המוק

: :7576289דוקימ לצא

: :054-4973962ןופלט ףסונ :לט ' סקפ

תבותכ
"ל: אוד

liorabe@taxes.gov.il: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  :)24/03/2021ךיראת  םינשב  ) יונימל המדקש  הנוהכה  0תפוקת 

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז 37666948רפסמ 

: :הערצריע :הערצבוחר :0תיב :הסינכ :הריד המוק

: :9980300דוקימ לצא

: :054-6331195ןופלט ףסונ :לט ' סקפ

תבותכ
"ל: אוד

tammyo@migdal.co.il: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  :)24/03/2021ךיראת  םינשב  ) יונימל המדקש  הנוהכה  0תפוקת 

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 

14/23

15/05/2022

ט י ו ט ה
תנשל 2021 ילולימ  חוד 

: התומע רפסמ  ע"ר)  ,  ) עדימ תוכרעמ  יחתנמ  תכשל  לש  הדוסימ  ןריט -  המלש  לארשיב ע"ש  עדימה  תייגולונכט  תכשל  התומעה : םש 
580027316

ט י ו ט ה



יקסבורבוק ללה  . 17

תבותכ יטרפ 

לדנמ לאירתכ  ויז  . 18

תבותכ יטרפ 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז 32293318רפסמ 

: :הילצרהריע :רושבהבוחר :4תיב :הסינכ :4הריד המוק

: :4632848דוקימ לצא

: :054-7700919ןופלט ףסונ :לט ' סקפ

תבותכ
"ל: אוד

hillel@innovateordie.co.il: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  :)24/03/2021ךיראת  םינשב  ) יונימל המדקש  הנוהכה  0תפוקת 

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז 59629311רפסמ 

: :הילצרהריע :םיאנתהבוחר :3תיב :הסינכ :13הריד המוק

: :4644703דוקימ לצא

: :052-4344300ןופלט ףסונ :לט ' סקפ

תבותכ
"ל: אוד

ziv@johnbryce.co.il: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  :)07/03/2018ךיראת  םינשב  ) יונימל המדקש  הנוהכה  0תפוקת 

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 

15/23

15/05/2022

ט י ו ט ה
תנשל 2021 ילולימ  חוד 

: התומע רפסמ  ע"ר)  ,  ) עדימ תוכרעמ  יחתנמ  תכשל  לש  הדוסימ  ןריט -  המלש  לארשיב ע"ש  עדימה  תייגולונכט  תכשל  התומעה : םש 
580027316

ט י ו ט ה



ןושרג בורזבי  יש  . 19

תבותכ יטרפ 

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

סבירפ םחנמ  . 1

תבותכ יטרפ 

רקבמ ףוג  תרוקיב / תדעו  ירבח 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז 24429912רפסמ 

: :ריע :בוחר :תיב :הסינכ :הריד המוק

: :דוקימ לצא

: :ןופלט ףסונ :לט ' סקפ

תבותכ
"ל: אוד

shaiyg@shiluv.info: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  :)24/03/2021ךיראת  םינשב  ) יונימל המדקש  הנוהכה  0תפוקת 

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז 50899293רפסמ 

: קרבריע :ינב  :יקסלבוקבוחר :11תיב :הסינכ :הריד המוק

: :5124391דוקימ לצא

: :054-7505355ןופלט ףסונ :לט ' סקפ

תבותכ
"ל: אוד

prives1@bezeqint.net: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  01/01/2003ךיראת 

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 

16/23

15/05/2022

ט י ו ט ה
תנשל 2021 ילולימ  חוד 

: התומע רפסמ  ע"ר)  ,  ) עדימ תוכרעמ  יחתנמ  תכשל  לש  הדוסימ  ןריט -  המלש  לארשיב ע"ש  עדימה  תייגולונכט  תכשל  התומעה : םש 
580027316

ט י ו ט ה



ץכ ףסוי  . 1

תבותכ יטרפ 

תובנ בקעי  . 2

תבותכ יטרפ 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז 68709328רפסמ 

: היראריע :תיב  םינצינהבוחר :דש  :17תיב :הסינכ :הריד המוק

: :7194700דוקימ לצא

: :ןופלט ףסונ :לט ' סקפ

תבותכ
"ל: אוד

yosik85@gmail.com: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  07/03/2018ךיראת 

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז 62952932רפסמ 

: :םילשוריריע סחנפבוחר :ןזור  :6תיב :הסינכ :הריד המוק

: :9692522דוקימ לצא

: :ןופלט ףסונ :לט ' סקפ

תבותכ
"ל: אוד

jnavot@gmail.com: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  07/03/2018ךיראת 

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 
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יוקוק יש  . 3

תבותכ יטרפ 

ירודכ ןנער  . 4

תבותכ יטרפ 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז 8213043רפסמ 

: :הננערריע דוסיהבוחר :ןרק  :1תיב :הסינכ :12הריד המוק

: :4330401דוקימ לצא

: :050-5764080ןופלט ףסונ :לט ' סקפ

תבותכ
"ל: אוד

shy.cucuy@gmail.com: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  28/06/2021ךיראת 

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז 55473227רפסמ 

: ןויצריע :תרשבמ  :תינונסהבוחר :12תיב :הסינכ :4הריד המוק

: :9078912דוקימ לצא

: :052-2463030ןופלט ףסונ :לט ' סקפ

תבותכ
"ל: אוד

rnnkad@gmail.com: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  28/06/2021ךיראת 

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 
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יול םתור  . 5

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

"ל כנמ רדלא -  םרוי  . 1

תבותכ יטרפ 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז 311577126רפסמ 

: ישיריע :תמר  :ןולאהבוחר :119תיב :בהסינכ :הריד המוק

: :3009500דוקימ לצא

: :ןופלט ףסונ :לט ' סקפ

תבותכ
"ל: אוד

: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  28/06/2021ךיראת 

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז 58752486רפסמ 

: הווקתריע :חתפ  סחנפבוחר :ןיגח  :3תיב :הסינכ :27הריד המוק

: :4975103דוקימ לצא

: :ןופלט ףסונ :לט ' סקפ

תבותכ
"ל: אוד

: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  \ 02/04/2017ךיראת  הנוהכ םויס  ךיראת 
: הרסה

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 
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םיפסונ המיתח  ישרומ 
םירחא דיקפת  ילעב  וא  דעו  ירבח  םניאש  המיתח  ישרומ 

( םהל המיאתמה  הירוגטקב  המיתח  ישרומכ  ונמוסי  וללה  המיתחה  ישרומ  )

קנרפ ילא  . 1

הלילוט ןב  דוד  . 2

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 

: המיתח השרומכ  יונימ  :02/04/2017ךיראת  המיתח השרומכ  יונימה  ךרד 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז 53337739רפסמ 

: יונימה ףקות  תליחת  03/01/2021ךיראת 

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 

: המיתח השרומכ  יונימה  התומעהךרד  דעו  ידיב  יונימ 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז 34458984רפסמ 

: יונימה ףקות  תליחת  03/01/2021ךיראת 

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 

: המיתח השרומכ  יונימה  התומעהךרד  דעו  ידיב  יונימ 

התומעה תמתוח  ףוריצב  ליעל  וטרופש  המיתחה  ישרוממ  םיינש  לש  םתמיתח 

רחא תומיתח  בכרה 
: ןלהל התומעהטרופמכ  תמתוח  ףוריצב  רדלא , םרוי  וא  קנרפ  ילא  אוה  םהמ  דחא  תוחפלש  המיתח  ישרומ  ינש 

אלןכ
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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 

רדלא םרוי 

ןרוג הנ  ג'

רירפש זעוב 

ימיכח ילש 

.1

יוהיז יוהיז58752486רפסמ  ילארשיגוס  חרזא 

םיזוחאב הרשמ  "לדיקפת100ףקיה  כנמ

"ח שב יתנש  וטורב  "ח491,400רכש  ודה תנשב  הקסעה  ישדוח  12רפסמ 

םירחא םימולשת 
םולשתל תויוביחתהו 

( םוכס )
165,285

םולשתל תויובייחתהו  םירחא  סונובםימולשת 

.2

יוהיז יוהיז14143044רפסמ  ילארשיגוס  חרזא 

םיזוחאב הרשמ  דיקפתהרחאדיקפת50ףקיה  םיעוריארואת  תלהנמ 
היצרטסינימדאו

"ח שב יתנש  וטורב  "ח72,799רכש  ודה תנשב  הקסעה  ישדוח  12רפסמ 

םירחא םימולשת 
םולשתל תויוביחתהו 

( םוכס )
15,712

םולשתל תויובייחתהו  םירחא  תוולנוםימולשת  היסנפ 

.3

יוהיז יוהיז24308512רפסמ  ילארשיגוס  חרזא 

םיזוחאב הרשמ  "לדיקפת100ףקיה  כנמס

"ח שב יתנש  וטורב  "ח243,524רכש  ודה תנשב  הקסעה  ישדוח  12רפסמ 

םירחא םימולשת 
םולשתל תויוביחתהו 

( םוכס )
57,679

םולשתל תויובייחתהו  םירחא  סונובםימולשת  תוולנ , היסנפ ,

.4
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ץכ זב  ילרוא 

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

יוהיז יוהיז301695565רפסמ  ילארשיגוס  חרזא 

םיזוחאב הרשמ  דיקפתהרחאדיקפת100ףקיה  תלהנמרואת 
תיביטרטסנימדא

"ח שב יתנש  וטורב  "ח20,160רכש  ודה תנשב  הקסעה  ישדוח  2רפסמ 

םירחא םימולשת 
םולשתל תויוביחתהו 

( םוכס )
4,468

םולשתל תויובייחתהו  םירחא  סונובםימולשת  תוולנ , הייסנפ ,

.5

יוהיז יוהיז24585911רפסמ  ילארשיגוס  חרזא 

םיזוחאב הרשמ  דיקפתהרחאדיקפת50ףקיה  קווישורואת  היצרטסנימדא 

"ח שב יתנש  וטורב  "ח37,930רכש  ודה תנשב  הקסעה  ישדוח  8רפסמ 

םירחא םימולשת 
םולשתל תויוביחתהו 

( םוכס )
4,800

םולשתל תויובייחתהו  םירחא  סונובםימולשת  תוולנ , היסנפ ,

תויושרמ0הנידמהמ
תוימוקמ

"כ:0םירחאמ0 הס

תויושרל0הנידמל
תוימוקמ

"כ:0םירחאל0 הס
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190,000

תורחא תוסנכה 

הלאב אצויכו  םוסרפ  הרכשה , ןומימ ,  

"ח שב תואצוה 

תוליעפל תואצוה 

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  רדלא  םרוי  15/05/2022 ע"י 

.הלועפ עוציבל  ימשר  רושיא  הז  ספוטב  תוארל  ןיא 

"ל190,000ץראב ףסכ0וחב "כ:0יווש  הס

רבח רוקממ682,623ימדמ 
רחא

936,455
"כ: 1,619,078הס

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

1,809,078

תוליעפל רכש  תוליעפל1,185,721תואצוה  תואצוה  "כ:422,774רתי  1,608,495הס

תוולנו רכש  הלהנהתואצוה  תואצוה  רתי 
תויללכו

"כ:190,424 190,424הס

תורחא "כ:5,663תואצוה  5,663הס

"ח: שב התומעה  תואצוה  "כ  1,804,582הס

יתנש ןוערג  וא  "ח:ףדוע  שב התומעה ) תואצוה  "כ  הס תוחפ  תוליעפה  רוזחמ  "כ  הס )4,496
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