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םויב דיגאתהמ  לבקתה  ןורחאה  יתנשה  "ח  םוילודה ןכדועמ  הרבחהמ  לבקתהש  ןורחאה  יתנשה  "ח  ודה
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דיגאתה תיתלשממתורטמ  הרבח 

ןונקתב וטרופש  קוסיע  יגוסב  תיתלשממקוסעל  אל  הרבח 

םירוטקריד ןיא 
   

ןוה תקולח  ןיא 

תוינמ ילעב  ןיא 

תורבחה םשרל  תיתנש  הרגא  תובוח 

בוחהנש

1,120 ש"ח2016

: תורגא בוח  "כ  1,120 ש"חהס

םידובעש יטרפ  לע  עדימ 

' סמ הריציהדובעש  םושירהךיראת  חטבומהךיראת  דעםוכסה  ךיראתבףקותב  ךמסמהקלוס  רואת 

1

הלבגה08/02/2012 03/01/2012  ןוכשימ  אלל 

    : ןמאנ הוולמה  :    םש  דיגאת / יוהיז סמ '
מעב     תוחפט  יחרזמ  קנב       520000522

    : םידבעושמה םיסכנה 

        : סכנה רואת 

"מ עב תומזי  רודסייר  ןיבל  םניב  םוימ 19.11.2009  השיכר  םכסה  הרבחה ע"פ  תויוכז  לע  הנושאר  הגרדמ  עובק  ןוכשמו  דובעש 
קרב ינבב  םיאצמנה   722/ בב "ע  בת יפל  שרגמ 107  הקלחמ 5  קלח  שוגכ 6188  םיעודיה  ןיעקרקמל  רשקב  פ.ח 513708248 

ןוכשמ רטשל  ופרוצש  םיטירשתב  םינמוסמה  המוקבו 1 - עקרק  תמוקב  רחסמ  יחטש  םיווהמה  אדנל  בקעי  ברה  חר ' רודסייר  זכרמ 
ןוכשמ רטשל  ףרוצש  חפסנב ב ' טרופמכ  - - סלפמב 1 םינסחמ  תוינח ו-11  תוברל 53  םהילא  דומצה  לכו  תויוכזה 

חוטיבו תוריכש  ימד  , םיפסכ דובעש  .השיכרה  םכסהל  הפרוצש  טירשתב  בוהצב  םינמוסמה  , תויוכזה
        : םידחוימ דובעישהםיאנת  לעב  תמכסה  אלל  ריבעהל  וא  דבעשל  ןיא 



' סמ הריציהדובעש  םושירהךיראת  חטבומהךיראת  דעםוכסה  ךיראתבףקותב  ךמסמהקלוס  רואת 

2

הלבגה08/02/2012 19/01/2012  ןוכשימ  אלל 

    : ןמאנ הוולמה  :    םש  דיגאת / יוהיז סמ '
מעב     תוחפט  יחרזמ  קנב       520000522

    : םידבעושמה םיסכנה 

        : סכנה רואת 

םוימ 7.7.10 תוריכש  תוכז  תרבעה  בתכו  םוימ 5.11.09  םכסה  הרבחה ע"פ  תויוכז  לע  הנושאר  הגרדמ  עובק  ןוכשמו  דובעש 
להנמ םע  רחא  םכסה  לכ  "פ  עו םוימ 26.11.98  הריכח  הזוח  תוברל  רחא  םכסה  לכ  "י  פעו "מ  עב תועקשה  ראלופ  ןיבל  םניב 

העבראה 21 בוחרב  םיאצמנה  תוקלח 5,6,7,25,26  יתת  הקלחמ 1  קלח  שוגכ 7101  םיעודיה  ןיעקרקמל  רשקב  לארשי  יעקרקמ 
םינסחמ תוינח ו-4  תודומצ 59  ןהילא  , ןהב הנביישו  יונבה  לכו  םוניטלפ  ןינבב   4,15,16 סמ ' תומוקב  תודיחי  םיווהמה  , ביבא לת 

ופרוצש םיטירשתב  ןמוסמכו  םוימ 27.11.00  ףויחמש  תימרכ  "ד  וע רושיאב  תושו ' ןפ  לאומש  גניא ' לש  טוריפ  ךמסמב  טרופמכ 
.חוטיבו תוריכש  ימד  , םיפסכ דובעש  .םכסהל 

        : םידחוימ דובעישהםיאנת  לעב  תמכסה  אלל  ריבעהל  וא  דבעשל  ןיא 

דובעשל     םייטפשמ  םייוניש 

ךיראת        
יונישהייונישה רואת 

ראשיי127/12/2015.          5 , 6 , 25 תוקלח 26 , יתת  רתי  לע  דובעשה  שוגב 7101  הקלחב 1  הקלח 7  תת  לע  קרו  ךא  דובעשה  לטוביש  ךכ  דובעשה  םוצמצ 
אלמ ףקותב 

' סמ הריציהדובעש  םושירהךיראת  חטבומהךיראת  דעםוכסה  ךיראתבףקותב  ךמסמהקלוס  רואת 

3

הלבגה28/02/2012 15/01/2012  בוח  אלל  תרגא 

    : ןמאנ הוולמה  :    םש  דיגאת / יוהיז סמ '
מעב     תוחפט  יחרזמ  קנב       520000522

    : םידבעושמה םיסכנה 

        : סכנה דובעשרואת  .ןיטינומהו  תוינמה  ןוה  לע  עובק  דובעש  , םיסכנמה םיעבונה  תוריפהו  תויוכזה  תוברל  הרבחה  יסכנ  לכ  לע  ( ףצ  ) ץבור דובעש 
בוחה תרגאל  ףיעסב 28  םיטרופמה  םיסכנ  טעמל.חוטיב  תויוכזו  םיפסכ 

        : םידחוימ דובעישהםיאנת  לעב  תמכסה  אלל  ריבעהל  וא  דבעשל  ןיא 

' סמ הריציהדובעש  םושירהךיראת  חטבומהךיראת  דעםוכסה  ךיראתבףקותב  ךמסמהקלוס  רואת 

4

הלבגה28/02/2012 19/01/2012  בוח  אלל  תרגא 

    : ןמאנ הוולמה  :    םש  דיגאת / יוהיז סמ '
מעב     תוחפט  יחרזמ  קנב       520000522

    : םידבעושמה םיסכנה 

        : סכנה רואת 
וא םיעיגמה ו/ חפסנב א  טרופמכ  םיבייחהמ  םיפסכ  תלבקל  הרבחה  תויוכז  תא  תוחפט  יחרזמ  קנב  תוכזל  הנושאר  הגרדמ  ןוכשמ 

תובוח תחטבהל  תאזו  "א  תב םוניטלפ  ןינבבו  חותיפ  הילצרה  םיפונמה 1  חרב ' ןינבב  תוריכש  ימד  םע  רשקב  הרבחל  ועיגיש 
"מ עב תוחפט  יחרזמ  קנבל  הרבחה  לש  םיידיתע  וא  םימייק ו/

        : םידחוימ דובעישהםיאנת  לעב  תמכסה  אלל  ריבעהל  וא  דבעשל  ןיא 

' סמ הריציהדובעש  םושירהךיראת  חטבומהךיראת  דעםוכסה  ךיראתבףקותב  ךמסמהקלוס  רואת 

5

הלבגה28/02/2012 19/01/2012  בוח  אלל  תרגא 

    : ןמאנ הוולמה  :    םש  דיגאת / יוהיז סמ '
מעב     תוחפט  יחרזמ  קנב       520000522

    : םידבעושמה םיסכנה 

        : סכנה רואת 
חפסנב א טרופמכ  םיבייחהמ  םיפסכ  תלבקל  הרבחה  תויוכז  תא  "מ  עב תוחפט  יחרזמ  קנב  תוכזל  הנושאר  הגרדמ  ןוכשמ 

לש םידיתע  וא  הז  םימיק  תובוח  תחטבהל  תאזו  קרב  ינב  רודסייר  זכרמב  תוריכש  ימד  םע  רשקב  הרבחל  ועיגיש  וא  םיעיגמה ו/
 . מ עב " תוחפט  יחרזמ  קנבב  בחה '

        : םידחוימ דובעישהםיאנת  לעב  תמכסה  אלל  ריבעהל  וא  דבעשל  ןיא 

' סמ הריציהדובעש  םושירהךיראת  חטבומהךיראת  דעםוכסה  ךיראתבףקותב  ךמסמהקלוס  רואת 

6

הלבגה28/02/2012 04/01/2012  אתנכשמ  אלל 

    : ןמאנ הוולמה  :    םש  דיגאת / יוהיז סמ '
מעב     תוחפט  יחרזמ  קנב       520000522

    : םידבעושמה םיסכנה 

        : סכנה ימדרואת  םיפסכ  דובעש  תומלשב  הקלח 106/11  שוגב 6592  תומלשב  הוקלח 106/10  שוגב 6592  הנושאר  הגרדמ  אתנכשמ 
חוטיבו תוריכש 

        : םידחוימ דובעישהםיאנת  לעב  תמכסה  אלל  ריכשהל  וא  ריבעהל  וא  דבעשל  ןיא 



' סמ הריציהדובעש  םושירהךיראת  חטבומהךיראת  דעםוכסה  ךיראתבףקותב  ךמסמהקלוס  רואת 

7

הלבגה22/03/2012 12/03/2012  בוח  אלל  תרגא 

    : ןמאנ הוולמה  :    םש  דיגאת / יוהיז סמ '
מעב     לארשיל  ימואל  קנב       520018078

    : םידבעושמה םיסכנה 

        : סכנה רואת 

תוקלח שוגב 2072   3-14 סמ ' תויונחב  תויוכזהמ  תיצחמכ  עודיה  סכנ  יבגל  םכסה מ-29.12.09  יפל  תויזוחה  תויוכזה  ןוכשמ 
רשאכ דודשאב   15/11/3/03/3 סמ ' תינכת  יפל  ג'1  סמ ' שרגמ  תומלשב ) ןלוכ   ) תוקלחו 49,54 קלחב ) ןלוכ   ) 48,50,53,55,56

תוברל ןהילא  דמצי  / דומצה לכ  לע  ףתרמ  תמוקב  תוינח  תודומצ 23   5 סמ ' תונחלו  ףתרמ  תמוקב  תוינח  תודומצ 50   4 סמ ' תונחל 
סחיב םהשלכ  הלקה  , החנה , רוטפ תלבקל  תויוכזה  לכ  דצ ג ' ילכ  יופישו  יוציפל  תוכז  חוטיבה  תויוכז  תוריפה  רבוחי  / רבוחמה לכ 

.אוהש גוס  לכמ  םידספה  זוזיקלו  וב  הקסיע  לכל  וא  סכנל ו/
        : םידחוימ דובעישהםיאנת  לעב  תמכסה  אלל  ריכחהל  וא  ריכשהל  וא  ריבעהל  וא  דבעשל  ןיא 

' סמ הריציהדובעש  םושירהךיראת  חטבומהךיראת  דעםוכסה  ךיראתבףקותב  ךמסמהקלוס  רואת 

8

הלבגה25/03/2012 12/03/2012  בוח  אלל  תרגא 

    : ןמאנ הוולמה  :    םש  דיגאת / יוהיז סמ '
מעב     לארשיל  ימואל  קנב       520018078

    : םידבעושמה םיסכנה 

        : סכנה רואת 

לכ תוברל  םניגב  וא  שוגב 2072 ו/ הקלחמ 48-50,53-56  קלחכ  םיעודיה  ןיעקרקמה  יבגל  הרבחל  הנייהת  וא  שיש ו/ תויוכז  לכ 
לוהינ ימד  הריכח  ימד  תוריכש  ימד  תוברל  טקיורפהמ  תוריפה  לכ  תא  ןיעקרקמה  לע  דיתעב  ומקויש  וא  תעכ  םימייקה  םיניינבה 

םיחטש וא  תודיחי ו/ ירכוש  וא  ישכורמ ו/ םיפסכ  תלבקל  תויוכז  ןכו  םינוש  םיתוריש  ינתונ  יפלכ  תויוכז  ןכו  לוהינהו  חוטיבה  תויכוז  תא 
לכהו תונוש  סמ  תויושרו  םיפוג  תאמ  הרבחל  ועיגיש  וא  םיעיגמה ו/ םיפסכ  ירזחה  תוברל  םירחא  ףוג  וא  םדא  לכמ  וא  טקיורפב ו/

םינייוצמה תונודקפה  לכ  תוברל  טקיורפה  לש  םיפסכ  ויניינע  לוהינל  שמשמה  ןובשחב  תויוכז  ןכו  טקיורפל  רושק  "ל  נהש יאנתב 
דיתעב םהב  םימייק  ויהישו  םימייקה  םיפסכה  לכו  הלא  ןובשחב 

        : םידחוימ דובעישהםיאנת  לעב  תמכסה  אלל  ריבעהל  וא  דבעשל  ןיא 

' סמ הריציהדובעש  םושירהךיראת  חטבומהךיראת  דעםוכסה  ךיראתבףקותב  ךמסמהקלוס  רואת 

9

הלבגה12/07/2015 17/06/2015  בוח  אלל  תרגא 

    : ןמאנ הוולמה  :    םש  דיגאת / יוהיז סמ '
מעב     תוחפט  יחרזמ  קנב       520000522

    : םידבעושמה םיסכנה 

        : סכנה רואת 
םיעיגמה חפסנב  טרופמכ  תיבייחהמ  םיפסכ  תלבקל  הרבחה  תויכוז  תא  תוחפט  יחרזמ  קנב  תוכזל  הנושאר  הגרדמ  ןוכשמ 

הילצרה םיפונמה 1  חרב ' ןינבב  הנושאר  המוקו  עקרק  תמוקכ  עודיה  סכנב  םיחטש  ירכושמ  צתוריכש  ימד  םע  רשקב  הרבחל 
קנבל הרבחה  לש  םיידיתע  וא  םימייק ו/ תובוח  תחטבהל  תאזו  הנשמ 1-6,8-9  תוקלח  הקלח 106  שוגכ 6592  עודיה 

        : םידחוימ דובעישהםיאנת  לעב  תמכסה  אלל  ריבעהל  וא  דבעשל  ןיא 

' סמ הריציהדובעש  םושירהךיראת  חטבומהךיראת  דעםוכסה  ךיראתבףקותב  ךמסמהקלוס  רואת 
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הלבגה14/07/2015 03/06/2015  אתנכשמ  אלל 

    : ןמאנ הוולמה  :    םש  דיגאת / יוהיז סמ '
מעב     תוחפט  יחרזמ  קנב       520000522

    : םידבעושמה םיסכנה 

        : סכנה רואת 
הקלח 106/3 שוגב 6592  תומלשב  הקלח 106/2  שוגב 6592  תומלשב  הקלח 106/1  שוגב 6592  הנושאר  הגרדמ  אתנכשמ 

שוגב 6592 תומלשב  הקלח 106/6  שוגב 6592  תומלשב  הקלח 106/5  שוגב 6592  תומלשב  הקלח 106/4  שוגב 6592  תומלשב 
חוטיבו תוריכש  ימד  םיפסכ  דובעש  תומלשב  הקלח 106/9  שוגב 6592  תומלשב  הקלח 106/8 

        : םידחוימ דובעישהםיאנת  לעב  תמכסה  אלל  ריכשהל  וא  ריבעהל  וא  דבעשל  ןיא 

' סמ הריציהדובעש  םושירהךיראת  חטבומהךיראת  דעםוכסה  ךיראתבףקותב  ךמסמהקלוס  רואת 

11

הלבגה14/12/2015 26/11/2015  אתנכשמ  אלל 

    : ןמאנ הוולמה  :    םש  דיגאת / יוהיז סמ '
מעב     תוחפט  יחרזמ  קנב       520000522

    : םידבעושמה םיסכנה 

        : סכנה שוגב 6592רואת  הקלחמ 28  םיקלח  לעו 1064/10000  שוגב 6592  הקלחמ 27  םיקלח  לע 1064/10000  הנושאר  הגרדמ  אתנכשמ 
.חוטיבו תוריכש  ימד  םיפסכ  דובעש  , הילצרהב

        : םידחוימ דובעישהםיאנת  לעב  תמכסה  אלל  ריכשהל  וא  ריבעהל  וא  דבעשל  ןיא 



' סמ הריציהדובעש  םושירהךיראת  חטבומהךיראת  דעםוכסה  ךיראתבףקותב  ךמסמהקלוס  רואת 
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הלבגה20/12/2015 22/10/2015  בוח  אלל  תרגא 

    : ןמאנ הוולמה  :    םש  דיגאת / יוהיז סמ '
מעב     תוחפט  יחרזמ  קנב       520000522

    : םידבעושמה םיסכנה 

        : סכנה רואת 
הרבחל ועיגיש  וא  םיעיגמה ו/ חפסנב א  טרופמכ  םיבייחהמ  םיפסכ  תלבקל  הרבחה  תויוכז  תא  קנבה  תוכזל  הנושאר  הרדמ  ןכושמ 

חותיפ הילצרה  היישעתה  רוזאב  תואנדסהו  םיפונמה  תובוחרה  תמוצב  יוצמב  סכנב  םיחטש  ירכושמ  תוריכש  ימד  םע  רשקב 
תוחפט יחרזמ  קנבל  הרבחה  לש  םיידיתע  וא  םימייק ו/ תובוח  תחטבהל  תאזו  תוקלח 27-28  שוגכ 6592  םיעודיה 

        : םידחוימ דובעישהםיאנת  לעב  תמכסה  אלל  ריבעהל  וא  דבעשל  ןיא 

' סמ הריציהדובעש  םושירהךיראת  חטבומהךיראת  דעםוכסה  ךיראתבףקותב  ךמסמהקלוס  רואת 
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הלבגה25/01/2016 14/01/2016  בוח  אלל  תרגא 

    : ןמאנ הוולמה  :    םש  דיגאת / יוהיז סמ '
מעב     תוחפט  יחרזמ  קנב       520000522

    : םידבעושמה םיסכנה 

        : סכנה רואת 
ועיגיש חפסנב א  טרופמכ  םיבייחהמ  םפיפסכ  תלבקל  הרבחה  תויוכזתא  תוחפט  יחרזמ  קנב  תוכזל  הנושאר  הגרדמ  ןוכשמ 
הילצרהב היישעתה  רוזאב  תואנדסהו  םיפונמה  תובוחרה  תמוצב  יוצמה  סכנב  םיחטש  ירכושמ  תוריכש  ימד  םע  רשקב  הרבחל 

תוחפט יחרזמ  קנבל  הרבחה  לש  םיידיתע  וא  םימייק ו/ תובוח  תחטבהל  תאזו  תוקלח 27,28  שוגכ 6592  םיעודיה  חותיפ 
        : םידחוימ דובעישהםיאנת  לעב  תמכסה  אלל  ריבעהל  וא  דבעשל  ןיא 

םידובעשה ינותנ  םוכיס 
: הלבגה אלל  םידובעשה  13רפסמ 

: םילבגומה םידובעשה  0םוכס 

הרבחב םייוניש 

הטלחה    ךיראת  םושיר     ךיראת  הטלחה     תיצמת    

הרבחה104/11/201108/12/2011 םש  יוניש 

הרבחה208/12/201122/12/2011 םש  יוניש 

םימדוק תומש 

הרבחה םשהםש  יוניש  ךיראת 

דטימיל סגנידלוה  סטנמטסווניא  רקוא 
UKER INVESMENTS HOLDINGS LIMITED

08/12/2011

דטימיל סגנידלוה  סטנמטסווניא  רקוי 
UKER INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED

22/12/2011

סוטטס ייוניש  ןיא 

םייתנש תוחוד  ושגוה 

חודההנש הלבקךיראת  ךיראת 

201425/12/201421/01/2015

םויב תורבחה  םשר  בשחמב  רוגאה  עדימה  ךותמ  הנכוה  וז  20:04:46העשב09/02/2016תיצמת 
טנרטניא שמתשמ  ידי  לע  קפוה 

תושר לש  בשחוממה  םינותנה  רגאממ  עדימ  תיצמת  הווהמ  תופתושה  וא  הרבחה  חסנ 
עדימה .תושרב  לבקתהש  עדימ  יפ  - לע רוביצל , תורישכ  ןתינה  םידיגאתה ,

םינותנה לע  ךמתסהל  ןיא  .ןכדועמ  יתלב  וא  קיודמ  יתלב  רסח , תויהל  לולע  חסנב 
.ןיד יפ  - לע םידיגאתה  תושר  תלהנמש  םימשרמהמ  דחא  הווהמ  וניאשמ  חסנב ,

 
שי קוחב , שרדנכ  תויופתושה  םשרל  וא  תורבחה  םשרל  ושגוהש  םיחווידהו  עדימה  רוריבל 

(. www.taagidim.justice.gov.il ןויעה : יכרדל   ) דיגאתה קיתב  ןייעל 
, הרבחב םירוטקרידו  תוינמ  ילעבל  סחיב  הרבחה  קיתב  יוצמה  עדימה  יכ  שגדוי 



ןויעל ףילחת  הווהמ  וניאו  דבלב  יביטרלקד  יפוא  לעב  וניה  םיפסונ , עדימ  יטרפ  םג  ומכ 
רוביצה ןויעל  םיחותפה  הרבחה , תלהנמש  םירוטקרידה  םשרמבו  תוינמה  ילעב  םשרמב 

.םושרה הדרשמב 
 

הפיכאה תושר  תמגודכ  הנידמה , תויושרמ  לבקתהש  עדימ  תיצמת  םג  לולכל  יושע  חסנה 
.רוביצל תורישכ  אוה  ףא  ןתינה  טפשמה , יתב  תכרעמו  ימשרה  סנוכה  הייבגהו ,

לצא עדימב  ןייעלו  תונפל  שיו  וילע  ךמתסהל  ןיא  ןכדועמ , אל  וא  יקלח  תויהל  יושע  עדימה 
.תכמסומה הנידמה  תושר 


