
תופתוש יטרפ  לע  עדימ 

דיגאת דיגאתהגוסרפסמ  לש  יטפשמ  םושירה סוטטס   ךיראת 

תלבגומ550211577  25/07/2002 הליעפתופתוש 

דיגאתה םש 

תלבגומ תופתוש  םירפס 2002 -  תמוצ 

דיגאתה לצאתבותכ 

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

תופתושה םויס  דעומ 

 

דיגאתה  תורטמ 

םירפס תריכמל  תויונח  תשר  לוהינו  המקה  ןונקתב  - וטרופש  קוסיע  יגוסב  קוסעל 

םיפתוש

יוהיז    דיםשסמ ' תופרטצהחולשמ  ףתושךיראת             גוס 

.1

"מ511249351 עב ירוא  שא -
 

לבגומ  25/07/2002 ףתוש 
 : העקשהה םוכס 

שדח לקש   1,000 
 

   .  6900008 : דוקימ לארשי  ופי  ביבא -  לת  ונמור 13   : תבותכ

.2

"מ512565714 עב םירפס  תמוצ 
 

לבגומ  25/07/2002 ףתוש 
 : העקשהה םוכס 

שדח לקש   1,000 
 

   .  7290500 : דוקימ לארשי  יבצ  רינ     : תבותכ

.3
"מ513228742 עב ( 2002  ) דירי םירפס  יללכ25/07/2002 תמוצ  המיתחףתוש  השרומ 

   .  7290500 : דוקימ לארשי  יבצ  רינ     : תבותכ

.4

"מ511860769 עב םטסיסיטלומ  גאב 
 

לבגומ  11/09/2005 ףתוש 
 : העקשהה םוכס 

שדח לקש   30,000,000 
 

   .  7311100 : דוקימ לארשי  ןמש  ןב  םרכ   33   : תבותכ

תורבחה םשרל  תיתנש  הרגא  תובוח 

בוחהנש

1,120 ש"ח2016

: תורגא בוח  "כ  1,120 ש"חהס

ןונקתב םייוניש  ןיא 

סוטטס ייוניש  ןיא 

םייתנש תוחוד  ושגוה  אל 

םויב תורבחה  םשר  בשחמב  רוגאה  עדימה  ךותמ  הנכוה  וז  18:32:07העשב14/02/2016תיצמת 
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 


