
 

 
 

 לאערזי קמעב םיבושייה ידעו :דובכל
 

 2019 תנשב תוננכותמ תויוליעפ רובע התומעל ךשמה תומורתל השקב :ןודנה
   

 
 תמקה תעינמל תצרמנה התוליעפ תא הכישממ ודיגמו לאערזי קמעב הפועת תודש דגנ התומעה
 רוביצה תואירבו ןוחטב לע רומשל הנווכב תישענ וזה תודגנתהה .דוד תמרב ג"בתנל ליבקמ ת"הדש
 תקיחמו לאערזי קמעב תואלקחה תברחה תא עונמל תנמ לעו ,םייופצה תואירבהו שערה יעגפממ
  .יאלקחה ונויבצ

 
 םיליעפה תואמו תויפסכה תומורתל תודוה התוליעפ תא תיתועמשמ הביחרה התומעה 2018 תנשב
  .וללה תומורתה תוכזב תרשפאתמה תוליעפה ירקיע תריקס ןלהל .תובדנתהב םימיכ תוליל םישועש
  

  :יטפשמה רושימב
 2 ונשגה .ןונכתה תויושר לומ םיקבאמב בר ןויסינ לעב ,״ןח רכב רשיפ״ -ליבומ ד"וע דרשמ ונרכש
  :הלשממה ידרשמ דגנכ תוריתע
 הבוטה הפולחכ דוד תמר תא ןמיס רשא ,תופולחה ח"וד - ןרפש ח"וד דגנכ הריתע איה הנושארה
  .תיעוצקמ אלו תיקלח הדובע סיסב לע שגוהש ,הפועת הדש תמקהל אצמנב רתויב
 ידי לע השיג ונתיאמ תענמנ וילא עדימל השיג לבקל תשרודה ,עדימה שפוח יפל הריתע איה היינשה
  .קבאמב ונל עייסת הזה עדימה תגשה .הלשממה ידרשמ
 

  :ירוטוטטסה רושימב
 ״הביבס פ״ות״ דרשמ תא ונרכש .םיטבנבו דוד תמרב ןונכתה יכילהת תא ףטוש ןפואב םיוולמ ונחנא
  .הביבס יריקסת אשונב םייעוצקמ ץועיי יתוריש תלבק ךרוצל
 תנגהל דרשמה םע תושיגפה ,םיננכותמה הביבסה יריקסת םע תודדומתהב ונל עייסמ הזה ץועייה
  .תויטנוולרה תודעווהו הביבסה
 

 :יטילופהו ירוביצה רושימה
 לע ןופצב תופסונ תויושרו זכרמה ,םורדה םע ףותישב הבחר היצילאוק רצייל תנמ לע םילעופ ונחנא
 .םיטבנב ת"הדש תבוטל ףכה תא וטיש יטילופ יבולו להק תעד ררועל תנמ
 

 
 



 

 
 
  .תילכלכו תירוביצ ונב םיכמות רשא םיבושיילו םיבשותל תודוהל ונרובע תונמדזהה יהוז
 רשא ,תומדוקה םינשה תמועל םייתועמשמ םיפקיהב םיבאשמ סויג יכלהמ ונלבוה 2018 תנשב
  .ירשפא רושימ לכב יעוצקמו ירוביצ קבאמ -רתויב תיביטקפאה ךרדב קבאמה תא ליבוהל ונל ורשפא
 

  ?האלה המ
 ףסונ ןומימ תועצמאב ,וקזחלו ךישמהל ףאו ,ןוויכה ותואב ךישמהל םיננכתמ ונחנא 2019 תנשב
   .תובורקה תומישמה רובע
  :םייפולח םייעוצקמ םיריקסת תנכה .1

 םיניינע דוגינמ לבוס תמדקמ הנידמהש ריקסתה -הביבסה לע העפשה ריקסת -
 היהי תיצראה הצעומל לבא ,קוח יפ לע ומייקל תבייוחמ הניא הנידמה -תואירב ריקסת -

   הינפב אבויש ריקסתמ םלעתהל השק
 ינונכת ןוידל ותאבהו יאמצע ריקסת תנכה -הרבחה לע העפשה ריקסת -

 שדחמ החתפנ ,הפיח ריעה תושארל םתור-שילק תניע ר״ד תריחב םע -ירוביצו יטפשמ קבאמ .2
  .היתויובייחתה יפ לע ,תינופצ היצפואכ הפיחב הפועתה הדש תבחרהל תורשפאה
 היצילאוק רוצית םיטבנב לודגה הדשה תמקה דצל הפיחב םילשמה הדשה תגצה יכ םינימאמ ונא
 דצל החימצל תונמדזהכ הפועתה תודש תמקה תמזוי תא דחי םיאורה ,םיפוגו תויושר לש הבחר
   .םיחותפה םיבחרמה לע הרימש
 

 ונל ורזיע -תיתובדנתה היישעבו תומורתב םיבושייהו םיבשותה תכימתב תויולת ולאה תוינכותה לכ
  .הזה קבאמב ךישמהל
 

 חוויד ךות ,רוביצל ףוקשו יולג ןפואב התוליעפ תא להנל ךישמת התומעהש םכינפב םיבייחתמ ונא
  .םולשתב תויורשקתה תומייקתמ םמיע םיפוגה לעו תומורתה יפסכב השענש שומישה לע ףטוש
 

  ,הכרבבו הדותב
 .התומעה תלהנה ירבח



 

 
 9/12/2018-ה ןיבו 181/1/20-ה ןיבש הפוקתל קבאמה הטמ לש תואצוהו תוסנכה טוריפ- ׳א חפסנ

 

  09.12.2018 - 01.01.2018 תוסנכה

    םיבושימ תוסנכה

 *  96,525           ₪  - קמעה רמשמ

   10,000           ₪  - דירש

   20,000           ₪  - תבג

   135,000         ₪  - דוד תמר

   6,000              ₪  - ךורב רפכ

   25,000           ₪  - םינולא

   2,000              ₪  - בקעי הדש

   10,000           ₪  - אבא ינולא

   20,000           ₪  - ערוזה

   10,000           ₪  - עשוהי רפכ

  334,525       ₪   - םיבושי כ"הס

    םינוגרא

   50,000           ₪  - קמעה ש"דג

   27,256           ₪  - לאערזי קמע יקשמ

  77,256         ₪   - םינוגרא כ"הס

  130,490       ₪   - הנומימ

  133,580       ₪   - םייטרפ

  675,851       ₪   - 2018 תוסנכה לכה ךס

    

 :הרעה *
 תורישי המלוש קמעה רמשממ המורתה
 םיקפסל

  

  
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 09.12.2018 - 01.01.2018 תואצוה

   35,100           ₪  - ילכלכ ח"וד

   111,340         ₪  - יטפשמ ץועיי

   28,080           ₪  - גניבול

   68,445           ₪  - ץ"חי

   5,616              ₪  - יגטרטסיא ץועיי

   10,221           ₪  - יתביבס ץועיי

 *  38,908           ₪  - םוסרפ

   1,166              ₪  - קנב תואצוה

 -   ₪       298,875  

    

  376,976       ₪   - 2018 תואצוה לע תוסנכה ףדוע

    

  ,םיעבוכ ,תוצלוח ,תונותיעב םוסרפ תוללוכ םוסרפ תואצוה :הרעה *

    'וכו םיפא-לור תוקבדמ ,םיגירלפ

    

  09.12.2018 םויל קנבה תרתי תמאתה

   31,617           ₪  - 01.01.2018 החיתפ תרתי

   376,976         ₪  - 2018 תוסנכה ףדוע

  408,593       ₪   -  קנב תרתי

    

   ומלוש םרטש 2018 תויובייחתה

   148,590         ₪  - ילכלכ ח"וד

   74,100           ₪  - יטפשמ ץועיי

   27,256           ₪  - יתביבס ץועיי

   63,180           ₪  - גניבול

    ₪       313,126  
 


