
 
 

 

 
 

 ט"עשת ב רדא ד"כ
 2019 ץרמ 31

 
 

 

                                                           31/03/2019 םוימ 3/2019 סמ תוכימת תדעוו לוקוטורפ

 :םיפתתשמ

 .הדעווה ר"ויו הייריעה תיל"כנמ  - םחנמ הלוש ר"ד :הדעווה ירבח

  .םיפסכ להנמ 'ר הייריעה תירבזג -רנסקנל תנע 'בג

 .הייריעה לש יטפשמה ץעויה -עבג המלש ד"וע

 

 

  :םינמזומ

 .תוכימת תדעו זכרמו הייריעה תוסנכה לע הנוממ -ןייטשדלוג לאינד רמ

 טרופסה ףגא להמ – וי'גנדב ודנס רמ

 

 :הדעווב םויה רדס לע
 .2019 תנשל תוכימת תשקבב ןויד 
 .)טרופס תותומע ,רעונ תועונתו ינוגרא( ורשואש הכימת תושקב -

 

 

 :תוטלחהו ןוידה ךלהמ

 .2019  תנשל תוכימת ןתמ רושיא .א
 .אשונב ןויד םייקתה

 לאימרכ תייריעמ הכימת תלבקל השקב ולעהש תותומעה ללכ ,הדעווה זכרמ תקידב יפל

 רושיא ,םייפסכ תוח"וד תוברל גיצהל ושרדנש םירושיאה ללכ תא ואיצמה הדעווב וגצוהו

 סמ ירושיא ,דוסי יכמסמ ,תויללכו הלהנה תואצוה ,רכשה ילבקמ תשמח רבדב ח"ור

 .םותחו אלמ השקב ספוט ,הסנכה
 

 :2019 תנשל ביצקתה רפסב תותומעל וצקוהש םימוכסה טוריפ ןלהל

 

 פ"ע תותומע

 םיניחבת

 בצקוהש הכימתה םוכס

 רושיאל םאתהב תותומעל

 ח"שב ינוריעה ביצקתה

 321,000 רעונ תועונת

 104,000 רעונ ינוגרא

 900,000 טרופס תודסומ

 



 
 

 

 

 

 

 

 ורשואש הכימת תושקב

 

 :רעונ תועונת

 

 ,היילע תטילק ,תוירחא תחיקל אשונב ילאמרופ יתלב ךוניח -  ריעצה רמושה תעונת 

 . הליהקל                    המורתו תובדנתה

  .₪ 39,760  -  2019  תנשל תוכימתה תדעו ירבח  תצלמה             

 

 ינחור עויס ןתינ םהב םיפינס תלעפה י"ע רעונה םודיק - תילארשי רעונ תעונת -לאירא

 .העונתה יכינחל ימשגו

  .₪ 32,714 -  2019  תנשל תוכימתה תדעו ירבח  תצלמה             
 

 :רעונ  ינוגרא

 ילויט ,אתווצ תותבש ,םישגפמ תרגסמב רעונ תונבל תויתרבח תולועפ םויק - -היתב תונב

 .ףיכ ימיו תואנדס ,תונטייק ןכו תואנחמ
  .₪ 20,709 -  2019  תנשל תוכימתה תדעו ירבח  תצלמה             
 

 

 :טרופס תותומע

 

 .ידנליאת ףורגא םוחתב רעונ ינב דודיעו ןומיא יזכרמ תמקה  -  המיחל תויונמוא – סוסאגפ
  .₪ 20,301  -  2019  תנשל תוכימתה תדעו ירבח  תצלמה             

 

 לש תוליעפ תרגסמב םירגובו םידלי ,םירענ תצובק תלעפה -  לגרודכ – לאימרכ קפוא

 .לגרודכל תודחאתה
 .₪ 192,857  -  2019  תנשל תוכימתה תדעו ירבח  תצלמה             

 תצובק תחיתפל ףופכב ןתניי ביצקתה ראש .רעונה תצובקל המדקמכ ונתניי ₪ 50,000 

  ,םירגוב

 .לגרודכל תודחאתההמ םייטנוולרה םיכמסמה תאצמהלו

 

 
 

 המייתסה הבישיה

 ןילוסא הלאירא :המשר
 



 
 

 

 

 

 
 

 :קתעה
 

 ריעה שאר - יקסנינוק השמ רמ

 ריעה 'ר מ"מ - יקסראזמ הינט 'בג

 ריעה 'ר ןגס – הקוריס סחנפ רמ

 הדעווה ר"ויו הייריעה תיל"כנמ  - םחנמ הלוש ר"ד

 םיפסכ להנמ 'ר -רנסקנל תנע 'בג

 הייריעה ש"מעוי -עבג המלש ד"וע

 היריעה רקבמ - רוצ ןבא יסוי ח"ור

 תוכימת תדעו זכרמו הייריעה תוסנכה לע הנוממ -ןייטשדלוג לאינד רמ

 טרופסה ףגא להמ – וי'גנדב ודנס רמ

 ינוריעה רעונה ףגא תלהנמ – ןהכ תלייא תרבגה

 

 

 

 

 

 


