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 ירזא ריאמ ברה יווילב

 2 העצה
 תוסיט

LY 561 JUL17    TLV-WAW        21:20-18:30     
LY 562 JUL 25   WAW- TLV       22:30- 03:10 (26.7) 

 לויטה לולסמ
 

 השרו-ביבא לת 17.07.19 'ד םוי
 שדחמ התנבנש ריעה ןילופ תריב ,השרוול םיירהצה רחא תסיטב סוטנ
 היבשותמ שילשכש ריעה .היינשה םלועה תמחלמ רחאל הלוכ טעמכ
 ידוהיה םייקה תנבהב דוסי ןבא הניה םיידוהי ויה םלועה תמחלמ ברע
 .האושה ימיב הנברוחו הצופתב
  .וננולמל רובענ ונתעגה םע
 .השרוב הנילו ברע תחורא

 
 השרו -ןילבול -השרו 9.07.181 'ה םוי

 ףיקשמה רצבמב רקבנ . ןילבול ןוויכל השרומ עסינ ,רקובה תחורא רחאל   
 שדוח רשא רבעב ססות דומיל זכרמ התייה רשא ,ןילבול ימכח תבישיב רוקיבב ךישמנו תורוד הזמ ריעה לע
 ןילבול לש הקיתעה ריעב ילגר רויסל אצנ םיירהצה רחאו ריעה לש ידוהיה תורבקה תיבב רקבנ .תונורחאה םינשב
 .ןומגהה תיבו קושה רכיכ תא הארנ וכלהמב תידוהיה

 לירפאב .המחלמ ייובשל הנחמכ הנחמה שמיש 1943 דע .ןילבול ירברפב םקוה רשא , .קנדיימ הנחמב רקבנ   
 כ ורבע תוומה הנחמה ךרד .קוטסילאיב וטגמ ךכ-רחאו השרו וטגמ םידוהי יפלא תורשע המכ הנחמל וחלשנ 1943

 םויסב . תלטלטמ היוח םניה ויליבשו וינתיב ןיב רוקיבו רתויב רומש הנחמ אוה  קנדימ הנחמ .שפנ 500,000
 . תורחואמה םיירהצה רחא תועשב השרול  רוזחנ .ןורכיז דמעמ םוקמב םייק רוקיבה
 השרוב הנילו ברע תחורא

 
  השרו -97.10.91 'ו םוי

 "יקסס" ןגב ,השדחה ריעב רקבנ ןכ ומכו םיבושחה הירתאב הקיתעה ריעב רויסל אצנ ,רקובה תחורא רחאל
 םלועה תמחלמב לילכ וסרהנש רחאל אילפהל םירזחושמה תובוחרה  תאו ינלופה דרמה תטרדנא תא הארנו

 רקבנ ,קיתעה ידוהיה תורבקה תיבל ךישמנ  , "ןילופ ידוהי תודלותל ןואיזומה" שדחה ןואיזומב רקבנ .היינשה
  .הקסבובי'זג רכיכב הקסנימק הדיא ש"ע ידוהיה ןורטאיתבו "קי'זונ" םקושמה תסנכה תיבב
  .הליהקה םע ברע תחורא ללוכ ריעב ימרופרה תסנכה תיבב  תבש תלבקל ןנוכתנו ןולמל רוזחנ

 השרוב הנילו תבש ברע תחורא
 

 תידוהיה השרו -97.10.20 תבש םוי
  .1940 רבוטקואב םקוהש ידוהיה וטגה רוזיאב רקבנ תישאר .תידוהיה השרווב ילגר רוקיבל אצנ רקובה
 18 אלימב רקבנ "הרובגה ביתנב" ךישמנ.1948ב המקוהש,טרופופר ש"ע וטגה ירוביג תטרדנא תא הארנ   
 השרו ידוהי וחלשנ הנממ "ץאלפ גלשמוא" םיחולישה רכיכל םשמ ,)םחולה ידוהיה ןוגראה לש ישארה רקנובה(
 ."םימה לע ןומראה" אצמנ םש )ןפוש ןג(  יקנאיזאוו קראפל ךישמנ םשמ .הקנילברטל רקיעב הדמשהה תונחמל
 .ינלופה דרמה ןואיזומב רקבנ צ"החא
 השרוב הנילו ברע תחורא

 



 בוקרק–השרו -9.170.21 'א םוי
 המקוהש  בוקרק ןויכל ונינפו השרו תא בוזענ רקובה תחורא רחאל
 בוקרק  .ןילופ תריב התיה רבעבו הלסיוה רהנ תודג לע ,7ה האמב
 רתא םויכ הווהמה ריע .תונמואו תוברת ,עדמ זכרמ םויכ איה
 .םלועה יבחרמ םיליטמ ינולימל הכישמ
 ןומראב רקבנו ריעב ונרוקיב תא ליחתנ םיירהצ תקספה רחאל
 .םירומשהו םיקיתעה היתורכיכ ללשבו הקיתעה ריעבו "לבאוו"
 בוקרקב הנילו ברע תחורא

 ןולמ
 

 בוקרק-ץיושוא-בוקרק-9.170.22 'ב םוי 
 הדמשההו זוכירה הנחמ היה ץיוושוא .ואנקריב - ץיוושוא הדמשהה תונחמב רוקיבל ,ץיושוא ןווכל אצנ רקובה
 .הדמשההו המחלמה תועווז תא לכמ רתוי למסמ אוהו םיצאנה ומיקהש רתויב לודגה
 םינעוצו םיסור םייובש םג ,תממדמה הפוריא יבחר לכמו ןילופמ םידוהי יצחו ןוילימכ תויתטישב ודמשוה ואנקריבב
 .ןורכיז דמעמ םוקמב םייקנו ןואיזומהו הנחמב רייסנ .הדמשהל םשל ואבוה
 .'זיימי'זאק ידוהיה עבורבו הקיתעה ריעב רויס ךורענו בוקרקל רוזחנ , םיירהצה רחא
 תבחרב רקבנו ךישמנ םשמ  "לפמט" ידוהיה סנסנרה לש תסנכה תיבבו" לושיונטלא" ןשיה תסנכה תיבב רקבנ
 רשג הוויהש םלועה תומוא דיסח ,'ץיבייקנאפ שואדת לש תחקרמה תיב תא הארנ ,"רלדניש" ןואיזומבו ,וטגה
  .תינוציחה ריעב םייחהו וטגב תואיצמה ןיב
 .בוקרקב הנילו ברע תחורא
 ןולמ

 
  בלצורוו - בוקרק-23.07.19 'ג םוי
 .ססות  תוריתל דקומ הכפה ,רדואה רהנ תולעת ינפ לע תנכושה ,תינועבצה ריעה, בלצורוו ןווכל ונימעפ תא םישנ

 העונתה ינושארמ רגייג ברה לעפ ריעב . הפוריאב תופיה ןמ ריע הניה ואלסרב םדוקה המשב וא בלצורוו
 .םיקיתעה היתובוחרו הירשג יללש ןיב קתרמ רויס הנימזמו תינועבצ ריעה , תימרופרה
.יטאירדאה םיהו ,יטלבה םיה ןיב .החרזמו הפוריא זכרמ ןיב יזכרמ תמוצ הווהמה ,ריעב רויס ךורענ העגהה םע  
 הטיסרבינואבו היריעה תיבב ,הפוריא לש תוברתה תריבכ רבעש הנשב השמישש ריעה לש תיזכרמה רכיכב רקבנ 

   .רגיג ברה י"ע ונמזב םקוה רשא ידוהיה תוברתה זכרמב רקבנ ,ריעה לש הקיתעה
בלצורווב הנילו ברע תחורא  

  ןולמ
 

 זדול -בלצורוו-9.1.0724 'ד םוי
 הפיעל הסומע התיה ריעה .הלוכ הפוריאל יזכרמ הישעת זכרמ רבעב , זדול ןווכל אצנ רקבה תחורא רחאל
 היבשות תמזויל תודוה ליטסקט תיישעת לש  זכרמל   התיהש ריעה ייחב יטננימוד םרוג ויהש םידוהיב
 תנוגמ , הלודג תידוהיה הליהק זדולב התייה היינשה םלועה תמחלמ דעש שוחל רשפא םויה דע .םיידוהיה
 .ןילופב הלדוגב היינשה םצעב ,תססותו
 ,יקסננזופ ןומרא תא הארנ .ידוהיה תורבקה תיבבו.רמשנש רבעשל ידוהיה וטגה רוזיאב רקבנ ,ריעב רויס ךורענ
 'חר ,ישארה בוחרב לייטנ .האופרל הימדקאה וב תנכוש םויהו ,ליטסקטה תיישעתמ רשעתהש ידוהי

 .הרוטקפונומ ססותה תוינקה זכרמ רוזיאבו ריעה לש יזכרמה םייחה קרוע ,יקסבוקרטויפ
 זדולב הנילו ברע תחורא
 ןולמ
  
 הפועתה הדש -השרו -זדול –25.07.19 'ה םוי
  ריעה זכרמב תונורחא תוינקל תועש רפסמל הנפתנ השרוב . השרו ןווכל זדול תא רקבב בוזענ

 



 

 

 :ללוכ רויסה ריחמ
 תוליל 8 /םימי 9 •
 לע לא תרבח לש  השרול תורידס  תוסיט •
 .רויסה לכ ךלהמב דומצ ראופמ סובוטוא •
 תילגנא ירבוד םיימוקמ םיכירדמ •
  .**** 4 ןולמ יתב •
 .ןולמ יתבב ברע תוחוראו רקוב תחורא ללוכה לויטה לכ ךרואל ןויסנפ יצח •
 תידוהיה הליהקה םע השרוב תבש ברע תחורא •
 .לויטה לולסמב םיניוצמה םירתאה לכל תוסינכ •
  םיתורשה ינתונל םיפיט •
 ולוחי םא ,העצהה םוסרפ עגרל ונל עודיה יפכ(.קלדו ןוחטב למנ יסימ •

 )םדקהב םכנכדענ הפועתה תורבח י"ע םייוניש
 

 :הליבחב תולולכ םניאש תואצוה
 המשרהה םע דייטצהל ביוחמ -תועיסנ חוטיב •
 תינכתב תולולכ םניאש תוחורא •
 תינכתב תנייוצמ אלש האצוה לכ •

 :רויסה ריחמ
 

 1510€ -יגוז רדחב םדאל -םיפתתשמ 25
 1435€ -יגוז רדחב םדאל -םיפתתשמ 30
 370€ - דיחי רדחל תפסות
 

 :םולשתה יאנת
 תא חיטבהל תנמ לע 03.04.19 המ רחואי אלו המשרהה םע ריבעהל שי 300€ ךס לע המדקמ
 .הסיטב םוקמהו רויסב תופתתשהה
 .16.06.19 ךיראתה דע תיביר אלל םימולשת 2 דע םלשל ןתינ םולשתה תרתי תא
 .יארשא סיטרכב +2%p לש תיבירב םלשל לכוי םיפסונ םימולשתב ןינועמ חוקלהו הדימב
 .םיאנת םתוא יפל םיק'צב וא תיאקנב הרבעהב םג םלשל ןתינ
 -  םיפסונ םיטרפל

@ofakim.co.ilroots         

       052-3595950 03-7610658 רצנ האל

oal@ofakim.co.iln 
  03-7610734 ינמחנ רביל העונ
 

 םיפסונ םיטרפ
 עסונה תוירחאב ןה ותכראה וא/ו ןוכרד תאצוה .תוחפל הנש יצחל ףקות רב ןוכרדב דייטצהל שי :ןוכרד
  הסינכ תרשאב ךרוצ ןיא ילארשי ןוכרד ילעבל .דבלב
 

 םימיב םא םג ,ץראל הרזחה םוי תאו ץראהמ האיציה םוי תא ללוכ רויסה ימי רפסמ :רויסה ימי רפסמ
 יתלב םייוניש וא/ו תוסיטה ינמז חולב יוניש בקע ,רויסה ימי רפסמ הנוש םא .םירויס תינכת ןיא וללה



 אל יונישה יכ תאזב רהבומ .התחפהל וא/ו תפסותל םאתהב רויסה ריחמ ןכדועי ,ב"ויכו תינכתב םייופצ
 וא הרבחל הפסונש לעופב תולעל םאתהב םא יכ ופסונ וא ותחפוהש לויטה ימי רפסמל יסחי היהי

 .יונישה בקע התחפוה
 

 םייושע הפועתה תרבחב יוניש וא הפועתה תרבח ידי לע השעייש תוננכותמה תוסיטה חולב יוניש :תוסיט
 חולב יוניש לע העדוה .ךכל םאתהב ןכדועי רויסה ריחמ .לולסמב םייונישלו רויסה ךרואב יונישל איבהל
 .רתויב הרצק הארתהב ןכתית תוסיטה
 יאנת יפ לע לוטיב ימדב ביוחי ליעל םיטרופמה םייונישהמ יתוהמ אל יוניש בקע לויטל ותאיצי לטביש עסונ
     .םימסרופמה םיריחמה
 

 :תוסיט לוטיב ימדו תוגירח תוסיט
 ,הפועת תרבח התואב ,הרזחה דעיב וא הרזחה ךיראתב תיתצובקה הסיטה תרגסממ םיגרוחה םיעסונה
  .הרקמ לכל םאתהב םיטרפ .תפסותב םיבייח
 תפסות ומלשי לויטה לש תיתצובקה הסיטה תרגסמב םיבלתשמ םניאו ל"וחב רויסל םיפרטצמה םיעסונ
 הקסעב תולולכ םינפה תוסיט םהבש םירקמב .וטנ הסיטה ריחמב וכוזי וא הסיטה אלל לויטה ריחמ לע
 תוסיט תא שוכרל לויטה תלחתה תדוקנב הצובקה תא שגופה עסונה שרדיי ,ל"ניבה הסיטב הרושקה
  .דרפנו אלמ ריחמב םינפה
 

 .ל"נה ךיראתל ןוכנ ,הפועתה תורבח תוינידמ לעו םיפירעת לע ססובמ תוסיטה ריחמ :םיריחמב יוניש
 רלודה תמועל ץרא לכב םינושה תועבטמה לש ןיפילחה ירעש לע ,רתיה ןיב ,ססובמ עקרקה יתוריש ריחמ
 םישדח םילטיה/םיסמ תלטה וא/ו ללוכה ריחמה לש ל"נה םיביכרה תורקייתה לש םירקמב .ינקירמאה
 ריחמה תא ןכדעל תוכזה הרבחל הרומש - ח"טמה תמועל ןיפילחה ירעש לש יוניש וא/ו ל"וחב וא ץראב
  .אלמ וא יקלח םולשת םליש לייטמה םא םג ,ללוכה
 

 םא ,רתויב הרצק הארתהב ףא ,יקלח וא אלמ ,רויסה לוטיב לע עידוהל םיאשר היהנ ונא :םוריח יבצמ
 ןניאש תוביסנב ,ועוציבב הנכס וא העינמ הרצונש וא ועצבל ןתינ אל טלחומהו ידעלבה ונתעד לוקיש יפל
 יבצמ ,עבט יעגפ ,תופגמ ,תוכמסומ תויושר לש תויחנה ,תוערתה ,תותיבש לשב תוברל ,ונב תויולת
 תומיענ יאל וא ,ףיקע וא רישי ,קזנ לכל םיארחא היהנ אל ונא ,רומאכ הרקמ לכב .ב"ויכו םוריחו המחלמ
 הרבחל ומלושש םיפסכה לייטמל ורזחוי ,רומאכ אלמ לוטיב לש הרקמב .יקלחה וא אלמה לוטיבה בקע
 תוברל( הרבחה האיצוה רשא האצוה לכ זוזיקב ,ליעל 3 ףיעסב טרופמה ןורקיעה יפל םילקשב ,לעופב
 לייטמל ורזחוי ,יקלח ןפואב לויט לטוב םא .רזחה הרובעב הלביק אל רשאו )הרבחה לש תובייחתה
 םרובעב לבקת אל הרבחה רשא ולא זוזיקב ,דבלב לצינ אל רשא עקרקה יתוריש רובעב םימולשתה
 ויבגל ולוחי ,ליעלד תוביסה ןיגב תוברל ,לויטל ותאיצי תא לטבל טילחי לייטמ ובש הרקמ לכב .רזחה
 .לוטיב תורשפאל עגונב ןוריחמב תוטרופמה תוארוהה
 

 ףתתשמל םרגייש ,שוכרל וא ףוגל ,ףיקע וא רישי ,קזנ לכל תיארחא היהת אל הרבחה :חוטיבו תוירחא
 לש ןדבוא ,הבנג ,הנואת ןיגב תוברל ,איהש הביס לכמ ,וב םייוניש וא ולוטיב בקע וא רויסה ךלהמב
 יהשלכ האצוה הרבחה האיצוה םא .םניגב איצוהל ףתתשמה לע היהש תואצוה וא םיכמסמ וא הדובכ
 ומצעב שוכרל בייחתמ ףתתשמה .הרבחל הלש האלמ הבשהב בייח לייטמה אהי ,לייטמה רובעב
 .שוכרלו ףוגל םיאתמו אלמ חוטיב ורובעבו

 
 ןעטמו יאופר חוטיב
 תוביסמ םילוטיב תוסכל תנמ לע ,העיסנה תנמזה םע דימ ןעטמו יאופר חוטיב שוכרל ונתצלמה
 .םכלש חוטיבה ןכוס ךרד וא ונכרד תאז תושעל ונתורשפאב.העיסנה םרט תויאופר


