
םידובעש ינותנ  ללוכ  הרבח ,  יטרפ  לע  עדימ 

דיגאת דיגאתהגוסרפסמ  לש  יטפשמ  תלבגומסוטטס  םושירהגוס   ךיראת 

תיטרפ512219841  29/10/1995תלבגומהליעפהרבח 

דיגאתה םש 

"מ עב ( 1995  ) תוקזחא ןתיב  הרומז 

דיגאתה לצאתבותכ 

   .  7129361 : דוקימ לארשי  דול  חספ 11  בל  חספ  בל  הישעת  .א 

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

06/01/201606/09/2015

דיגאתה תיתלשממתורטמ  הרבח 

יללכ רחסמ  ןונקתב  - וטרופש  קוסיע  יגוסב  תיתלשממקוסעל  אל  הרבח 

דיגאתה לש  םירוטקריד 

יוהיז  יונימםשסמ ' דיקפתךיראת 

.1
ןרע052028602  08/06/2003הרומז 

לארשי  .    דול  חספ 11  בל   : תבותכ

םושרה ןוהה  "כ  הס

עבטמ  גוס 

שדח28,000 לקש 

תוינמה    ןוה  תקולח 

תוינמ הינמתומכ  "מךרעגוס  בל האצוהש  תומכ 

שדחתוליגר28,000 לקש   1100

תוינמ ילעב 

יוהיז  תבותכםשרפסמ 

.1

הרהז008173403 לארשיהרומז  דול  חספ 11  בל     .  

קיזחמ ב:                                       
גוסמ50  שדח1תונבתוליגרתוינמ  הליגרלקש  הקזחהב 

.2

"מ512339227 עב רפסה  : 7290500  .   לקד  דוקימ לארשי  יבצ  רינ    

קיזחמ ב:                                       
גוסמ50  שדח1תונבתוליגרתוינמ  הליגרלקש  הקזחהב 

תורבחה םשרל  תיתנש  הרגא  תובוח 

בוחהנש

1,488 ש"ח2015

1,120 ש"ח2016

: תורגא בוח  "כ  2,608 ש"חהס

םידובעש יטרפ  לע  עדימ 



' סמ הריציהדובעש  םושירהךיראת  חטבומהךיראת  דעםוכסה  ךיראתבףקותב  ךמסמהקלוס  רואת 

1 03/10/2000 08/11/2000   22/04/2004 

' סמ הריציהדובעש  םושירהךיראת  חטבומהךיראת  דעםוכסה  ךיראתבףקותב  ךמסמהקלוס  רואת 

2 12/12/2000 18/01/2001   22/04/2004 

' סמ הריציהדובעש  םושירהךיראת  חטבומהךיראת  דעםוכסה  ךיראתבףקותב  ךמסמהקלוס  רואת 

3 14/03/2001 04/04/2001   22/04/2004 

' סמ הריציהדובעש  םושירהךיראת  חטבומהךיראת  דעםוכסה  ךיראתבףקותב  ךמסמהקלוס  רואת 

4

הלבגה15/04/2004 18/03/2004  בוח  אלל  תרגא 

    : ןמאנ הוולמה  :    םש  דיגאת / יוהיז סמ '
"מ     עב םילעופה  קנב       520000118

    : םידבעושמה םיסכנה 
        : סכנה ןחב 147831רואת  םהיתוריפ  תוברל  חטמ  םילקשב  םיפסכה  תויוכזה  לע  הגרדב  ןושאר  עובק  דובעש 
        : םידחוימ דובעישהםיאנת  לעב  תמכסה  אלל  ריבעהל  וא  דבעשל  ןיא 

' סמ הריציהדובעש  םושירהךיראת  חטבומהךיראת  דעםוכסה  ךיראתבףקותב  ךמסמהקלוס  רואת 

5

הלבגה07/04/2005 22/03/2005  בוח  אלל  תרגא 

    : ןמאנ הוולמה  :    םש  דיגאת / יוהיז סמ '
"מ     עב םילעופה  קנב       520000118

    : םידבעושמה םיסכנה 
        : סכנה ףינס 517רואת  םהיתוריפ  תוברל  חטמ  םילקשב  םיפסכ  תויוכז  לע  ןושאר  עובק  דובעש 
        : םידחוימ דובעישהםיאנת  לעב  תמכסה  אלל  ריבעהל  וא  דבעשל  ןיא 

' סמ הריציהדובעש  םושירהךיראת  חטבומהךיראת  דעםוכסה  ךיראתבףקותב  ךמסמהקלוס  רואת 

6

שדח15/08/2006 18/05/2006  לקש  בוח  2,000,000.00   תרגא 

    : ןמאנ הוולמה  :    םש  דיגאת / יוהיז סמ '
מעב     טנוקסיד  ליתנכרמ  קנב       520029281

    : םידבעושמה םיסכנה 
        : סכנה וברואת  תויוכזה  לכו  תפסות א ' יפל  דלישטור  ףינסב   117-006211 סמ ' קפ ' דובעש 
        : םידחוימ דובעישהםיאנת  לעב  תמכסה  אלל  ריבעהל  וא  דבעשל  ןיא 

' סמ הריציהדובעש  םושירהךיראת  חטבומהךיראת  דעםוכסה  ךיראתבףקותב  ךמסמהקלוס  רואת 

7

הלבגה16/11/2006 18/10/2006  בוח  אלל  תרגא 

    : ןמאנ הוולמה  :    םש  דיגאת / יוהיז סמ '
"מ     עב םילעופה  קנב       520000118

    : םידבעושמה םיסכנה 

        : סכנה רפסמ 137992רואת  ןכשממה  ןובשחב  ודקפויש  וא  םידקפומה  , םהמ תועבונהו  םהיפ  לע  תויוכזהו  "ח  טמב ואו  םילקשב  תונודקפה  לכ 
.םהיתוריפ תוברל  , איהש הביס  לכמ  ויתחת  אוביש  רחא  ןובשח  לכב  וא  , קנבה לש  ףינסב 517 

        : םידחוימ דובעישהםיאנת  לעב  תמכסה  אלל  ריבעהל  וא  דבעשל  ןיא 

' סמ הריציהדובעש  םושירהךיראת  חטבומהךיראת  דעםוכסה  ךיראתבףקותב  ךמסמהקלוס  רואת 

8

שדח04/08/2008 26/06/2008  לקש  בוח  3,000,000.00   תרגא 

    : ןמאנ הוולמה  :    םש  דיגאת / יוהיז סמ '
מעב     טנוקסיד  ליתנכרמ  קנב       520029281

    : םידבעושמה םיסכנה 

        : סכנה רואת 
עבטמ ןיב  ודקפוי  וא  ודקפוהש ו/ םימוכסה  לכ  תא  םיללוכה   6211 סמ ' -ן  חב תונודקפה  לכ  לע  הנושאר  הגרדמ  עובק  דובעש 

תונוקפב תויוכזה  לכו  תפסות א ' יפל  "מ  עב טנוקסד  ליתכרמ  קנב  לש  ףינסב ת"א  ולהנתי  םילהנתמ  רשאו  רז  עבטמב  ןיבו  ילארשי 
.ל " נה

        : םידחוימ דובעישהםיאנת  לעב  תמכסה  אלל  ריבעהל  וא  דבעשל  ןיא 



' סמ הריציהדובעש  םושירהךיראת  חטבומהךיראת  דעםוכסה  ךיראתבףקותב  ךמסמהקלוס  רואת 

9

שדח06/08/2008 20/07/2008  לקש  בוח  5,000,000.00   תרגא 

    : ןמאנ הוולמה  :    םש  דיגאת / יוהיז סמ '
מעב     טנוקסיד  ליתנכרמ  קנב       520029281

    : םידבעושמה םיסכנה 

        : סכנה ףינסברואת  ולהנתי  ודקפוי  וא  םידקפומה  םימוכסה  לכ  תא  םיללוכה   6211 סמ ' -ן  חב תונודקפה  לכ  לע  הנושאר  הגרדמ  עובק  דובעש 
.מ " עב טנוקסד  ליתנכרמ  קנב  לש  ת"א 

        : םידחוימ דובעישהםיאנת  לעב  תמכסה  אלל  ריבעהל  וא  דבעשל  ןיא 

' סמ הריציהדובעש  םושירהךיראת  חטבומהךיראת  דעםוכסה  ךיראתבףקותב  ךמסמהקלוס  רואת 

10

שדח11/02/2010 04/02/2010  לקש  בוח  4,736,000.00   תרגא 

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

    : םידבעושמה םיסכנה 
        : סכנה .ויתוריפורואת  "מ  עב תוחפט  יחרזמ  קנבב  תוקזחא  ןתיב  הרומז  -ן 273963ע"ש  חב להנתמה  ןודקפב  םיפסכהו  תויוכזה  לכ 
        : םידחוימ דובעישהםיאנת  לעב  תמכסה  אלל  ריבעהל  וא  דבעשל  ןיא 

' סמ הריציהדובעש  םושירהךיראת  חטבומהךיראת  דעםוכסה  ךיראתבףקותב  ךמסמהקלוס  רואת 

11

שדח05/01/2011 27/12/2010  לקש  ןוכשימ  3,100,000.00  

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

    : םידבעושמה םיסכנה 

        : סכנה "מרואת  עב תוחפט  יחרזמ  קנבב  "מ  עב תוקזחא 1995  ןתיב  הרומז  273963ע"ש  סמ ' -ן  חב להנתמה  ןודקפב  םיפסכהו  תויוכזה  לכ 
.ויתוריפו ונוא  תירק 

        : םידחוימ דובעישהםיאנת  לעב  תמכסה  אלל  ריבעהל  וא  דבעשל  ןיא 

' סמ הריציהדובעש  םושירהךיראת  חטבומהךיראת  דעםוכסה  ךיראתבףקותב  ךמסמהקלוס  רואת 

12

שדח28/02/2011 08/02/2011  לקש  ןוכשימ  4,736,000.00  

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

    : םידבעושמה םיסכנה 

        : סכנה "מרואת  עב תוחפט  יחרזמ  קנבב  "מ  עב ( 1995  ) תוקזחא ןתיב  הרומז  -ן 273963 ע"ש  חב להנתמה  ןודקפב  םיפסכהו  תויוכזה  לכ 
.ויתוריפו ונוא  תירק  -467 ףינס

        : םידחוימ דובעישהםיאנת  לעב  תמכסה  אלל  ריבעהל  וא  דבעשל  ןיא 

' סמ הריציהדובעש  םושירהךיראת  חטבומהךיראת  דעםוכסה  ךיראתבףקותב  ךמסמהקלוס  רואת 

13

שדח12/01/2012 27/12/2011  לקש  ןוכשימ  3,100,000.00  

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

    : םידבעושמה םיסכנה 
        : סכנה ויתוריפורואת  ונוא  תיירק  "מ-467 - עב תוחפט  יחרזמ  קנבב  ןרע  הרומז  ןובשחב 273998 ע"ש  להנתמה  ןודקפב  םיפסכהו  תויוכזה  לכ 
        : םידחוימ דובעישהםיאנת  לעב  תמכסה  אלל  ריבעהל  וא  דבעשל  ןיא 

' סמ הריציהדובעש  םושירהךיראת  חטבומהךיראת  דעםוכסה  ךיראתבףקותב  ךמסמהקלוס  רואת 

14

הלבגה22/02/2012 02/02/2012  בוח  אלל  תרגא 

    : ןמאנ הוולמה  :    םש  דיגאת / יוהיז סמ '
מעב     טנוקסיד  ליתנכרמ  קנב       520029281

    : םידבעושמה םיסכנה 
        : סכנה "לרואת  נה ןודקפמ  תועבונה  תויוכז  לכו  "ח  גאב טרופמכ  "ע 389-067648  ינ סמ  ןודקפ  לע  הנושאר  הגרדמ  עובקדובעש 
        : םידחוימ דובעישהםיאנת  לעב  תמכסה  אלל  ריבעהל  וא  דבעשל  ןיא 



' סמ הריציהדובעש  םושירהךיראת  חטבומהךיראת  דעםוכסה  ךיראתבףקותב  ךמסמהקלוס  רואת 

15

שדח28/02/2012 12/02/2012  לקש  ןוכשימ  4,736,000.00  

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

    : םידבעושמה םיסכנה 

        : סכנה ףינסב 467רואת  תוחפט  יחרזמ  קנבב  "מ  עב תוקזחא 1995  ןתיב  הרומז  ןובשחב 273998 ע"ש  להנתמה  ןודקפב  םיפסכהו  תויוכזה  לכ 
ויתוריפו ונוא  תירק 

        : םידחוימ דובעישהםיאנת  לעב  תמכסה  אלל  ריבעהל  וא  דבעשל  ןיא 

' סמ הריציהדובעש  םושירהךיראת  חטבומהךיראת  דעםוכסה  ךיראתבףקותב  ךמסמהקלוס  רואת 

16

הלבגה28/05/2012 04/04/2012  בוח  אלל  תרגא 

    : ןמאנ הוולמה  :    םש  דיגאת / יוהיז סמ '
"מ     עב תועקשה  .י.א  גרברבליז       513024802

    : םידבעושמה םיסכנה 

        : סכנה שוכרברואת  יסחי  קלח  ללוכ  היתדומצה  לע  ףתשמה  תיבבש  הקלח 1  שוגב 3992  הקלחכ 86  םיעודיה  ןיעקרקמב  הרבחה  תויוכז 
ףתושמה

        : םידחוימ דובעישהםיאנת  לעב  תמכסה  אלל  ריבעהל  וא  דבעשל  ןיא 

םידובעשה ינותנ  םוכיס 
: וקלוסש םידובעשה  3רפסמ 

: הלבגה אלל  םידובעשה  5רפסמ 
: םילבגומה םידובעשה  םוכס 

שדח30,408,000 לקש 

הרבחב םייוניש 

הטלחה    ךיראת  םושיר     ךיראת  הטלחה     תיצמת    

הרבחה110/01/199611/02/1996 םש  יוניש 

הינשה215/04/199616/04/1996 תפסותבש  הנקת 79  לוטב 

הנקת 17א'328/04/199608/05/1996 תפסוה 

םימדוק תומש 

הרבחה םשהםש  יוניש  ךיראת 

"מ עב התבה  11/02/1996תינניח 

סוטטס ייוניש  ןיא 

םייתנש תוחוד  ושגוה 

חודההנש הלבקךיראת  ךיראת 

199930/09/199907/10/1999

200229/07/200229/07/2002

200418/11/200418/11/2004

200504/11/200504/11/2005

200612/12/200612/12/2006

200701/11/200701/11/2007

200829/12/200829/12/2008

201015/02/201015/02/2010

201030/12/201003/03/2011

201106/12/201125/04/2012

201201/05/201202/12/2012

201317/12/201307/01/2014



201427/10/201417/11/2014

201506/09/201506/01/2016

םויב תורבחה  םשר  בשחמב  רוגאה  עדימה  ךותמ  הנכוה  וז  18:32:12העשב14/02/2016תיצמת 
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 


