
םידובעש ינותנ  ללוכ  הרבח ,  יטרפ  לע  עדימ 

דיגאת דיגאתהגוסרפסמ  לש  יטפשמ  תלבגומסוטטס  םושירהגוס   ךיראת 

תיטרפ510989940  30/06/1983תלבגומהליעפהרבח 

דיגאתה םש 

"מ עב ( 1983  ) תונותע רשילבפ  סבולג 

דיגאתה לצאתבותכ 

   .  7570647 : דוקימ לארשי  ןויצל  ןושאר  "ל 53  צא  

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

10/11/201125/10/2011

דיגאתה תיתלשממתורטמ  הרבח 

םיפסכו תועקשהב  קוסעל  ןונקתב  - וטרופש  קוסיע  יגוסב  תיתלשממקוסעל  אל  הרבח 

דיגאתה לש  םירוטקריד 

יוהיז  יונימםשסמ ' דיקפתךיראת 

.1
הנולא34377408 ןוא   07/05/1998רב 

םייתעבג  .     יקסניטובז 63   : תבותכ

.2
רזעילא303026579  01/10/1992ןמשיפ 

ןויבס  .     רדמס 5   : תבותכ

.3
ןתיא022249262  02/07/2006ןומדמ 

לארשי  .    ונוא  תיירק  ירויפיטנומ 10   : תבותכ

.4
תנע24384398 להנמ26/09/2006זפינמ 

לארשי  .    ןויבס  תורדגה 57   : תבותכ

םושרה ןוהה  "כ  הס

עבטמ  גוס 

60( ןשי שדח ( לקש 

תוינמה    ןוה  תקולח 

תוינמ הינמתומכ  "מךרעגוס  בל האצוהש  תומכ 

)תוליגר60,000 ןשי שדח ( לקש   0.00160,000

תוינמ ילעב 

יוהיז  תבותכםשרפסמ 

.1

"מ510783186 עב תונותע  : 5126ןיטינומ  ד.ת ןויצל   ןושאר   : בושי    . 7570647 : דוקימ לארשי  ןויצל  ןושאר  "ל 53  צא

קיזחמ ב:                                       
גוסמ59,999  )0.001תונבתוליגרתוינמ  ןשי שדח ( הליגרלקש  הקזחהב 

.2

"מ510860257 עב תרושקת  תוקזחא  : 7570647  .   סבולג  דוקימ לארשי  ןויצל  ןושאר  "ל 53  צא

קיזחמ ב:                                       
גוסמ1  )0.001תונבתוליגרתוינמ  ןשי שדח ( הליגרלקש  הקזחהב 

.תיתנש הרגא  לש  םולשתל  תובוח  הרבחל  ןיא 

םידובעש יטרפ  לע  עדימ 



' סמ הריציהדובעש  םושירהךיראת  חטבומהךיראת  דעםוכסה  ךיראתבףקותב  ךמסמהקלוס  רואת 

1 12/09/1989 20/09/1989   29/03/2000 

' סמ הריציהדובעש  םושירהךיראת  חטבומהךיראת  דעםוכסה  ךיראתבףקותב  ךמסמהקלוס  רואת 

2

הלבגה13/05/1991 28/04/1991  בוח  אלל  תרגא 

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

    : םידבעושמה םיסכנה 
        : סכנה .לרואת  " נה שוכרה  חוטבמ  תוידיתעהו  תומייקה  תדבעשמה 
        : םידחוימ דובעשהםיאנת  ילעב  תמכסה  אלל  ריבעהל  וא  דבעשל  ןיא 

        : סכנה הרבחהרואת  תויוכז  לכ  ןכו  השוכר  רתי  לכ  לעו  הלעפמ  לע  ףטוש  דובעשו 
        : םידחוימ דובעשהםיאנת  ילעב  תמכסה  אלל  ריבעהל  וא  דבעשל  ןיא 

        : סכנה הלשרואת  ןיטינומה  , הרבחה לש  ערפנ  יתלבה  תוינמה  ןוה  לע  עובק  דובעש 
        : םידחוימ דובעשהםיאנת  ילעב  תמכסה  אלל  ריבעהל  וא  דבעשל  ןיא 

' סמ הריציהדובעש  םושירהךיראת  חטבומהךיראת  דעםוכסה  ךיראתבףקותב  ךמסמהקלוס  רואת 

3 07/08/1991 15/08/1991   17/10/1991 

' סמ הריציהדובעש  םושירהךיראת  חטבומהךיראת  דעםוכסה  ךיראתבףקותב  ךמסמהקלוס  רואת 

4

הלבגה15/08/1991 07/08/1991  בוח  אלל  תרגא 

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

    : םידבעושמה םיסכנה 
        : סכנה .וזרואת  בוח  תרגאב  םתרדגהכ  תורטשה  לכ  , ןושאר עובק  דובעש 
        : םידחוימ דובעשהםיאנת  ילעב  תמכסה  אלל  ריבעהל  וא  דבעשל  ןיא 

' סמ הריציהדובעש  םושירהךיראת  חטבומהךיראת  דעםוכסה  ךיראתבףקותב  ךמסמהקלוס  רואת 

5 02/02/1992 17/02/1992   12/07/2006 

' סמ הריציהדובעש  םושירהךיראת  חטבומהךיראת  דעםוכסה  ךיראתבףקותב  ךמסמהקלוס  רואת 

6

הלבגה12/09/1993 12/07/1993  ןוכשימ  אלל 

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

    : םידבעושמה םיסכנה 
        : סכנה .מעברואת  לארשי 
        : םידחוימ דובעשהםיאנת  ילעב  תמכסה  אלל  ריבעהל  וא  דבעשל  ןיא 

        : סכנה בולקרואת  סרנייד  תאמ  םיפסכ  תלבקל  הרבחה  תויוכז  לע  ןושאר  ןוכשמ 
        : םידחוימ דובעשהםיאנת  ילעב  תמכסה  אלל  ריבעהל  וא  דבעשל  ןיא 

' סמ הריציהדובעש  םושירהךיראת  חטבומהךיראת  דעםוכסה  ךיראתבףקותב  ךמסמהקלוס  רואת 

7 08/01/1997 15/01/1997   15/02/2000 

' סמ הריציהדובעש  םושירהךיראת  חטבומהךיראת  דעםוכסה  ךיראתבףקותב  ךמסמהקלוס  רואת 

8 13/01/1997 22/01/1997   15/02/2000 

' סמ הריציהדובעש  םושירהךיראת  חטבומהךיראת  דעםוכסה  ךיראתבףקותב  ךמסמהקלוס  רואת 

9 20/03/1997 06/04/1997   04/12/1997 

' סמ הריציהדובעש  םושירהךיראת  חטבומהךיראת  דעםוכסה  ךיראתבףקותב  ךמסמהקלוס  רואת 

10 05/11/1998 15/11/1998   29/03/2000 



' סמ הריציהדובעש  םושירהךיראת  חטבומהךיראת  דעםוכסה  ךיראתבףקותב  ךמסמהקלוס  רואת 

11

הלבגה17/12/2002 27/11/2002  בוח  אלל  תרגא 

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

    : םידבעושמה םיסכנה 

        : סכנה לכ.מרואת  " עב בהז  יווק   012 בחמ ' םימולשת  "מ, עב תרושקת 1997  סבולגמ  םיפסכ  תלבקל  םינכשממה  תויוכז  לע  ןושאר  ןוכשמ 
תוולנה תוחוטבהו  תויוכזה  םיפסכה 

        : םידחוימ דובעישהםיאנת  לעב  תמכסה  אלל  ריבעהל  וא  דבעשל  ןיא 

' סמ הריציהדובעש  םושירהךיראת  חטבומהךיראת  דעםוכסה  ךיראתבףקותב  ךמסמהקלוס  רואת 

12

הלבגה26/12/2002 18/11/2002  ןוכשימ  אלל 

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

    : םידבעושמה םיסכנה 

        : סכנה רואת 

תרבחמ 012 םיפסכ  תלבקל  םינכשממה  תויוכז  לכ  תא  דובעשה  ךרד  לע  קנבל  הזב  םיחממו  קנבה  תבוטל  הגרדב  ןושאר  ןוכשמ 
תוברל םילעב  תואוולה  רזחה  ץועיי  ימד  לוהינ  ימד  םידנדיבד  ןיגב  קר  אל  ךא  תוברל  איהש  הביס  לכמו  ןפוא  לכב  "מ  עב בהז  יווק 

תחטבהל םינכשממל  ונתנש  תובורעהו  תוחוטבה  לכ  םע  דחיב  ולא  תויוכזמ  םיעבונה  םיפסכה  לכ  תא  ןכו  "ב  ויכו ןניגב  תיבירה 
תויוכזה יבגל  אוהש  גוסו  ןימ  לכמ  חוטיבה  תויוכז  לכ  תא  ןכו  תורומאה  תויוכזל  תוולנה  תורחאה  תויוכזה  לכ  םעו  תורומאה  תויוכזה 

ועיגיש הנשל  לע 1000000 $  הלעי  אלש  ללוכ  םוכסב  םיפסכ  לע  לוחי  אל  דובעשה  יכ  רהבומ  ליעל  רומאה  תורמל  תורומאה 
םיסנכו ןויע  ימי  תכירע  ןותיע  לע  םייונימ  ןותיעב  םוסרפ  ןיגב  ףטושה  םיקסעה  ךלהמב  םיבייחהמ  םינכשממל 

        : םידחוימ דובעישהםיאנת  לעב  תמכסה  אלל  ריבעהל  וא  דבעשל  ןיא 

' סמ הריציהדובעש  םושירהךיראת  חטבומהךיראת  דעםוכסה  ךיראתבףקותב  ךמסמהקלוס  רואת 

13

הלבגה22/12/2003 18/11/2003  ןוכשימ  אלל 

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

    : םידבעושמה םיסכנה 

        : סכנה רואת 
םע רשקב  וא  יפ  לע  מעב  לארשיל  יארשא  יסיטרכ  ל.א.כ  יפלכ  םינכשממה  תויוכז  לש  דובעשה  ךרד  לע  האחמהו  ןושאר  ןוכשמ 

תורחאה תויכוזה  לכ  םעו  תורומאה  תויוכזה  תחטבהל  םינכשממל  ונתינש  תובורעהו  תוחוטבה  לכ  םע  דחיב  םימכסה 23.8.88 
תורומאה תויכוזל  תוולנה 

        : םידחוימ דובעישהםיאנת  לעב  תמכסה  אלל  ריבעהל  וא  דבעשל  ןיא 

םידובעשה ינותנ  םוכיס 
: וקלוסש םידובעשה  7רפסמ 

: הלבגה אלל  םידובעשה  6רפסמ 
: םילבגומה םידובעשה  0םוכס 

ןונקתב םייוניש  ןיא 

סוטטס ייוניש  ןיא 

םייתנש תוחוד  ושגוה 

חודההנש הלבקךיראת  ךיראת 

199901/05/199912/05/1999

201125/10/201110/11/2011

םויב תורבחה  םשר  בשחמב  רוגאה  עדימה  ךותמ  הנכוה  וז  20:56:27העשב29/10/2015תיצמת 
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 


