
םידובעש ינותנ  ללוכ  הרבח ,  יטרפ  לע  עדימ 

דיגאת לשגוסרפסמ  יטפשמ  סוטטס 
דיגאתה

גוס
תלבגומ

ךיראת
 םושירה

תיטרפ512565714  18/12/1997תלבגומהליעפהרבח 

דיגאתה םש 

"מ עב םירפס  תמוצ 

TZOMET SFARIM LTD

דיגאתה לצאתבותכ 

   .  7290500 : דוקימ לארשי  יבצ  רינ  ביבא    לת  םיצורח 14  די  ןובשח , האור  ובנ , זפ  קינזר  .הישעתה  רוזא 

דיגאתהמ לבקתה  ןורחאה  יתנשה  "ח  ודה
םוילםויב ןכדועמ  הרבחהמ  לבקתהש  ןורחאה  יתנשה  "ח  ודה

30/12/201517/11/2015

דיגאתה תיתלשממתורטמ  הרבח 

םירפס תריכמל  קנע  תויונח  להנל  חתפל  ןונקתב  - וטרופש  קוסיע  יגוסב  תיתלשממקוסעל  אל  הרבח 

דיגאתה לש  םירוטקריד 

יוהיז  יונימםשסמ ' דיקפתךיראת 

.1
םרוי7972300  07/11/1999זור 

הדוהי  .     ינג  בשומ    : תבותכ

.2
הרומז52028602  06/01/1998ןרע 

יבצ  .     רינ  ןתיא 15   : תבותכ

םושרה ןוהה  "כ  הס

עבטמ  גוס 

שדח34,000 לקש 

תוינמה    ןוה  תקולח 

תוינמ הינמתומכ  "מךרעגוס  בל האצוהש  תומכ 

שדחתוליגר34,000 לקש   1300

תוינמ ילעב 

יוהיז  תבותכםשרפסמ 

.1

"מ511031981 עב זור  : 6021210  .   רמתיא  דוקימ לארשי  הדוהי  רוא  הישעתה 10 

קיזחמ ב:                                       
גוסמ117  שדח1תונבתוליגרתוינמ  הליגרלקש  הקזחהב 

.2

"מ512073693 עב זור  : 6021210  .   לאינד  דוקימ לארשי  הדוהי  רוא  הישעתה 10 

קיזחמ ב:                                       
גוסמ83  שדח1תונבתוליגרתוינמ  הליגרלקש  הקזחהב 

.3

"מ512564410 עב תמוצ  תוקזחא -  "מ  : 6021210  .   בז דוקימ לארשי  הדוהי  רוא  הישעתה 10 

קיזחמ ב:                                       
גוסמ100  שדח1תונבתוליגרתוינמ  הליגרלקש  הקזחהב 

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 04/01/1998 13/01/1998   11/12/2001 

' סמ הריציהדובעש  םושירהךיראת  חטבומהךיראת  דעםוכסה  ךיראתבףקותב  ךמסמהקלוס  רואת 

2 08/01/1998 22/01/1998   11/12/2001 

' סמ הריציהדובעש  םושירהךיראת  חטבומהךיראת  דעםוכסה  ךיראתבףקותב  ךמסמהקלוס  רואת 

3 20/02/2001 27/02/2001   11/12/2001 

' סמ הריציהדובעש  םושירהךיראת  חטבומהךיראת  דעםוכסה  ךיראתבףקותב  ךמסמהקלוס  רואת 

4 09/12/2001 19/12/2001   26/08/2015 

' סמ הריציהדובעש  םושירהךיראת  חטבומהךיראת  דעםוכסה  ךיראתבףקותב  ךמסמהקלוס  רואת 

5 06/12/2001 19/12/2001   26/08/2015 

' סמ הריציהדובעש  םושירהךיראת  חטבומהךיראת  דעםוכסה  ךיראתבףקותב  ךמסמהקלוס  רואת 

6 09/12/2001 19/12/2001   26/08/2015 

' סמ הריציהדובעש  םושירהךיראת  חטבומהךיראת  דעםוכסה  ךיראתבףקותב  ךמסמהקלוס  רואת 

7 09/12/2001 19/12/2001   26/08/2015 

' סמ הריציהדובעש  םושירהךיראת  חטבומהךיראת  דעםוכסה  ךיראתבףקותב  ךמסמהקלוס  רואת 

8 09/12/2001 19/12/2001   26/08/2015 

' סמ הריציהדובעש  םושירהךיראת  חטבומהךיראת  דעםוכסה  ךיראתבףקותב  ךמסמהקלוס  רואת 

9 09/12/2001 19/12/2001   26/08/2015 

' סמ הריציהדובעש  םושירהךיראת  חטבומהךיראת  דעםוכסה  ךיראתבףקותב  ךמסמהקלוס  רואת 

10 16/08/2006 10/09/2006   26/08/2015 

' סמ הריציהדובעש  םושירהךיראת  חטבומהךיראת  דעםוכסה  ךיראתבףקותב  ךמסמהקלוס  רואת 

11 16/08/2006 10/09/2006   26/08/2015 

םידובעשה ינותנ  םוכיס 
: וקלוסש םידובעשה  11רפסמ 

: הלבגה אלל  םידובעשה  0רפסמ 
: םילבגומה םידובעשה  0םוכס 

ןונקתב םייוניש  ןיא 

סוטטס ייוניש  ןיא 

םייתנש תוחוד  ושגוה 

חודההנש הלבקךיראת  ךיראת 

199923/02/199917/03/1999

200330/12/200330/12/2003

200513/12/200508/01/2006

200622/08/200608/11/2006

200726/12/200726/12/2007

200830/12/200825/01/2009

200829/12/200825/01/2009



200930/12/200930/12/2009

201025/11/201025/11/2010

201122/12/201108/01/2012

201228/10/201204/03/2013

201325/12/201306/01/2014

201404/11/201401/01/2015

201517/11/201530/12/2015

םויב תורבחה  םשר  בשחמב  רוגאה  עדימה  ךותמ  הנכוה  וז  18:31:41העשב14/02/2016תיצמת 
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 


