
 _____ :רושיאה תקפנה ךיראת םיחוטיב םויק רושיא 

 יאנת לכ תא ללוכ וניא הז רושיאב טרופמה עדימה .הב טרופמה עדימל םאתהב ,ףקותב חוטיב תסילופ הנשי חטובמלש ךכל אתכמסא הווהמ הז חוטיב רושיא
 תסילופב רומאה רבגי חוטיבה תסילופב םיעובקה םיאנתה ןיבל הז רושיאב םיטרופמש םיאנתה ןיב הריתס לש הרקמב ,תאז םע דחי .היגירחו הסילופה
 .רושיאה שקבמ םע ביטימ הז רושיאב יאנת ובש הרקמב טעמל חוטיבה

 רושיאה שקבמ דמעמ הקסעה יפוא חטובמה רושיאה שקבמ

   :םש
 תוקפהו יקסע חותיפ ןתיא
 )"ןימזמה" :ןלהל( מ״עב

 ן"לדנ   :םש
  םיתוריש
 םירצומ תקפסא
  ______ :רחא

 ריכשמ
 רכוש
 ןייכז

 הנשמ ינלבק
 םיתוריש ןימזמ
 םירצומ ןימזמ
  ______ :רחא

   :.פ.ח/.ז.ת
514041151 

  .פ.ח/.ז.ת

  :ןעמ ןיעה שאר 7 הדובעה   :ןעמ

  םייוסיכ
 חוטיבה גוס
 יפל הקולח
 תוירחא תולובג

 חוטיב ימוכס וא

 חסונ הסילופה רפסמ
 תרודהמו

 הסילופה

 ךיראת
 הליחת

 ךיראת
 םויס

 םוכס /תוירחאה לובג
 חוטיב

 תופתתשה
 תימצע

 םיפסונ םייוסיכ
 ףקותב

 יוסיכ דוק ןייצל שי עבטמ םוכס עבטמ םוכס
 'ד חפסנל םאתהב

 תבלוצ תוירחא – 302   ₪ 12,000,000       'ג דצ
304 
 – 'ג דצ תבחרה – 307

 הנשמ ינלבקו םינלבק
 ףולחת לע רותיו - 309

 רושיאה שקבמ תבוטל
 תועיבתל יוסיכ – 315

 ל"למה
318 
 ןיגב ףסונ חטובמ – 321

 – חטובמה ילדחמ וא ישעמ
 רושיאה שקבמ

 בשחנ רושיאה שקבמ – 322
 'ג דצ

 תוינושאר – 328
 רושיאה שקבמ שוכר – 329

 'ג דצכ בשחיי
 ילכ – 'ג דצ תבחרה – 305

 היירי
 קזנ – 'ג דצ תבחרה – 306

 ל"וחב תינמז תוהש תעב
 יופיש תבחרה - 304   ₪ 20,000,000     םידיבעמ תוירחא

 ףולחת לע רותיו – 309
 רושיאה שקבמ תבוטל

318 
 היה – ףסונ חטובמ – 319

 ימ לש םדיבעמכ בשחייו
 חטובמה ידבועמ

321 
 תוינושאר -  328
304 

 תבלוצ תוירחא – 302   ₪ 4,000,000     תיעוצקמ תוירחא
318 
 תוינושאר – 328
 ןיגב ףסונ חטובמ – 321

 – חטובמה ילדחמ וא ישעמ
 רושיאה שקבמ

 יוהיש / בוכיע – 327
 רשוי יאו המרמ – 325

 םידבוע
309 
 םיקוושמל יוסיכ – 310
 םיכמסמ ןדבוא – 301
 תויטרפב העיגפ – 326

 תוירחא חוטיב תרגסמב
 תיעוצקמ

 יופיש תבחרה – 304
 ;)םישדוח6 יוליג 'קת( 332

 :יביטקאורטר .ת
_______( 

 הצמשה ,הביד – 303
 תרגסמב ערה ןושל תאצוהו
 תיעוצקמ תוירחא יוסיכ



 

 _____ :רושיאה תקפנה ךיראת םיחוטיב םויק רושיא 

 תוחפל לש יולג ףקות –322
 םישדוח 12

 :)'ג חפסנב ןיוצמה יפכ םיאתמה תורישה דוק תא ןייצל שי ,רושיאה שקבמל חטובמה ןיב םכסהב םיטרופמה םיתורישל ,ףופכב( םיתורישה טוריפ

 םיעוריא תקפה – 026
 תויצקרטא / םימו םיעושעש קראפ / הכירב – 014
 תואנדס / םיסרוק / תוכרדה – 021
 הדעסה יתורש ,ןוזמ – 041
 רודיב יתוריש / עונלוק / תועפוה – 023
 םיעסונ תעסה – 025

 
] 

 

 תואנולמו יאנפ ,תויומלתשה ,םיסנכ ,חוריא יתוריש – 076
 תואנדס/םיסרוק /ךוניח – 034
 םידליל תויוליעפ / תונטייק – 055
 תויצקרטא – 014
 םידליל תויוליעפ / תונטייק / )םיכירדמ תוברל( םילויטו שפונ – 055

 
 
 

  הסילופה יוניש/לוטיב
 וא יונישה רבדב רושיאה שקבמל העדוה חולשמ רחאל םוי 30 אלא ףקותל סנכיי אל ,רושיאה שקבמ תבוטל יוניש טעמל ,חוטיב תסילופ לש לוטיב וא יוניש
 .לוטיבה
 
 

 רושיאה תמיתח
  



 

 

 


