
םידובעש ינותנ  ללוכ  הרבח ,  יטרפ  לע  עדימ 

דיגאת דיגאתהגוסרפסמ  לש  יטפשמ  תלבגומסוטטס  םושירהגוס   ךיראת 

תיטרפ515208429  08/02/2015תלבגומהליעפהרבח 

דיגאתה םש 

"מ עב קוויש  םירפס  תמוצ 

TZOMET SFARIM MARKETING LTD

דיגאתה לצאתבותכ 

190 : ד.ת יבצ   רינ   : בושי    . 7290500 : דוקימ לארשי  יבצ  רינ  יבצ    רינ  בשומ  ת.א 

דיגאתה תיתלשממתורטמ  הרבח 

יקוח קוסיע  לכב  תיתלשממקוסעל  אל  הרבח 

דיגאתה לש  םירוטקריד 

יוהיז  יונימםשסמ ' דיקפתךיראת 

.1
תלבגומ550211577 תופתוש  םירפס 2002 -   08/02/2015תמוצ 

190 : ד.ת יבצ   רינ   : בושי    . 72905 : דוקימ לארשי  יבצ  רינ  נבשומ    : תבותכ

םושרה ןוהה  "כ  הס

עבטמ  גוס 

שדח1,000 לקש 

תוינמה    ןוה  תקולח 

תוינמ הינמתומכ  "מךרעגוס  בל האצוהש  תומכ 

שדחתוליגר1,000 לקש   1100

תוינמ ילעב 

יוהיז  תבותכםשרפסמ 

.1

תלבגומ550211577 תופתוש  םירפס 2002 -  : 190תמוצ  ד.ת יבצ   רינ   : בושי    . 72905 : דוקימ לארשי  יבצ  רינ  נבשומ  

קיזחמ ב:                                       
גוסמ100  שדח1תונבתוליגרתוינמ  הליגרלקש  הקזחהב 

.תיתנש הרגא  לש  םולשתל  תובוח  הרבחל  ןיא 

םידובעש יטרפ  לע  עדימ 

' סמ הריציהדובעש  םושירהךיראת  חטבומהךיראת  דעםוכסה  ךיראתבףקותב  ךמסמהקלוס  רואת 

1

הלבגה24/02/2015 17/02/2015  בוח  אלל  תרגא 

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

    : םידבעושמה םיסכנה 

        : סכנה רואת 
ןמזב , דיתעב הל  ויהיש  תעכ  הרבחל  שיש  ללכה  ןמ  אצוי  אלל  אוהש  גוס  לכמ  תויוכזהו  שוכרה  , םיפסכה  , םיסכנה לכ  לע  ףצ  דובעש 

לע ןכו   , ןיטינומה לע   , ערפנ םרטו  שרדנש  וא  שרדנ ו/ םרטש  הרבחה  לש  תוינמה  ןוה  לע  עובק  דובעש  .ךרדו  ןפוא  לכב  אוהשלכ 
.קנבה ידיב  תורטשהו  םיכמסמה   , "ע ינ לכ  לע  עובק  דובעש  .ןיד  לכ  "י  פע , סממ החנה  וא  הלקה ו/ וא  רוטפל ו/ הרבחה  תויוכז 

        : םידחוימ דובעישהםיאנת  לעב  תמכסה  אלל  ריבעהל  וא  דבעשל  ןיא 

דובעשל     םייטפשמ  םייוניש 

ךיראת        
יונישהייונישה רואת 

הנייהת115/05/2015.         קנבה  תויוכז  קנבה , "ל ע"י  נה בוחה  תרגא  שומימ  תעב  יכ  תאזב  רהבומ  ליעל ,  רומאה  ףא  לע  : " ןמקלדכ םידחוימ  םיאנת  ףיעס  ףסוותי 
םוימ 17/2/15. םכסה  "י  פע סיפה  לעפמ  תויוכזל  תופופכ 

םידובעשה ינותנ  םוכיס 
: הלבגה אלל  םידובעשה  1רפסמ 

: םילבגומה םידובעשה  0םוכס 



ןונקתב םייוניש  ןיא 

סוטטס ייוניש  ןיא 

םייתנש תוחוד  ושגוה  אל 

םויב תורבחה  םשר  בשחמב  רוגאה  עדימה  ךותמ  הנכוה  וז  18:31:57העשב14/02/2016תיצמת 
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 


