
םידובעש ינותנ  ללוכ  הרבח ,  יטרפ  לע  עדימ 

דיגאת דיגאתהגוסרפסמ  לש  יטפשמ  תלבגומסוטטס  םושירהגוס  הנידמךיראת 

תיטרפ513262311 לארשי10/07/2002תלבגומהליעפהרבח 

דיגאתה םש 

"מ עב יתדה  רוביצל  ןועובשה  עבשב " "

דיגאתה לצאתבותכ 

   .  4959361 : דוקימ לארשי  הווקת  חתפ  ץרמה 20   

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

08/06/201631/12/2015

דיגאתה תיתלשממתורטמ  הרבח 

ןונקתב וטרופש  קוסיע  יגוסב  תיתלשממקוסעל  אל  הרבח 

דיגאתה לש  םירוטקריד 

יוהיז  יונימםשסמ ' דיקפתךיראת 

.1
רוצ004305751  24/01/2012לאוי 

לארשי  .    לא  תיב  ןויצ   תביח   : תבותכ

.2
ךורב007318850 ןמלז   24/01/2012דמלמ 

   .  90631 : דוקימ לארשי  לא  תיב  לא ב   ' תיב   : תבותכ

םושרה ןוהה  "כ  הס

עבטמ  גוס 

שדח10,000 לקש 

תוינמה    ןוה  תקולח 

תוינמ הינמתומכ  "מךרעגוס  בל האצוהש  תומכ 

שדחתוליגר10,000 לקש   1140

תוינמ ילעב 

יוהיז  תבותכםשרפסמ 

.1

הרז07869 הרבח   THE GOLDSTEIN FAMILY CHARITABLE FOUNDATION INCתבותכ ןיא 

קיזחמ ב:                                       
גוסמ7  שדח1תונבתוליגרתוינמ  הליגרלקש  הקזחהב 

.2

"מ511979668 עב תויפלת )  ) דוד : 9546439  .   ינג  דוקימ לארשי  םילשורי  םירשנ 24  יפנכ 

קיזחמ ב:                                       
גוסמ33  שדח1תונבתוליגרתוינמ  הליגרלקש  הקזחהב 

.3

"מ515365807 עב תינויצ  תידוהי  תרושקת  עבשב   7 .  4 : הריד    5250377 : דוקימ לארשי  ןג  תמר  "ב 1  פרת

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

הלבגה18/12/2003 03/12/2003  ןוכשימ  אלל 

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

    : םידבעושמה םיסכנה 

        : סכנה רואת 
סרפסקא ןקירמא  םילעופ  תרבח  תאמ  םיפסכ  תלבקל  הרבחה  תויוכז  לכ  לש  , םוכסב תלבגומ  יתלב  הנושאר  הגרדמ  ןוכשמ 

יסיטרכ יוכיזמ  םיפסכ  תלבקל  רשקב   2691533 סמ ' קפס  םכסה  ועיגיש ע"פ  וא  םיעיגמה ו/ "מ, עב טרכארשי  בח ' תאמו  "מ, עב
.יארשא

        : םידחוימ דובעישהםיאנת  לעב  תמכסה  אלל  ריבעהל  וא  דבעשל  ןיא 

' סמ הריציהדובעש  םושירהךיראת  חטבומהךיראת  דעםוכסה  ךיראתבףקותב  ךמסמהקלוס  רואת 

2

הלבגה31/12/2003 13/11/2003  ןוכשימ  אלל 

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

    : םידבעושמה םיסכנה 
        : סכנה יארשארואת  יסיטרכ  ייוכיזמ  םיפסכ  תלבקל  רשקב  סמ 1661438  קפס  םכסה  יפע  מעב  דראק  ימואל  תאמ  םיפסכ  תלבקל  תויוכז 
        : םידחוימ דובעישהםיאנת  לעב  תמכסה  אלל  ריבעהל  וא  דבעשל  ןיא 

' סמ הריציהדובעש  םושירהךיראת  חטבומהךיראת  דעםוכסה  ךיראתבףקותב  ךמסמהקלוס  רואת 

3

הלבגה01/08/2004 14/07/2004  בוח  אלל  תרגא 

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

    : םידבעושמה םיסכנה 
        : סכנה חוטיברואת  תויוכזו  יושיר 3752223  סמ  וראבוס 
        : םידחוימ דובעישהםיאנת  לעב  תמכסה  אלל  ריבעהל  וא  דבעשל  ןיא 

' סמ הריציהדובעש  םושירהךיראת  חטבומהךיראת  דעםוכסה  ךיראתבףקותב  ךמסמהקלוס  רואת 

4

הלבגה03/11/2004 27/09/2004  בוח  אלל  תרגא 

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

    : םידבעושמה םיסכנה 

        : סכנה רשארואת  םירחא  וא  הרבחה ו/ לש  םיקישו  תורטש  ךרע  תוריינ  , אוציל וא  אוביל  םיטנמוקוד  םיריחס  םיכמסמ  לע  ףטושו  עובק  דובעש 
.חוטיב תויוכזו  םיפסכ  לע  ןכו  תרחא  ךרדב  וא  ןוחטבל  תרמשמל  אנייבוגל  קנבל  םעפב  םעפ  ידימ  רוסמת  וא  הרסמ ו/ הרבחה 

        : םידחוימ דובעישהםיאנת  לעב  תמכסה  אלל  ריבעהל  וא  דבעשל  ןיא 

' סמ הריציהדובעש  םושירהךיראת  חטבומהךיראת  דעםוכסה  ךיראתבףקותב  ךמסמהקלוס  רואת 

5

הלבגה28/06/2005 14/06/2005  בוח  אלל  תרגא 

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

    : םידבעושמה םיסכנה 
        : סכנה חוטיברואת  תויוכזו  יושיר 7690856  סמ  הדזמ 
        : םידחוימ דובעישהםיאנת  לעב  תמכסה  אלל  ריבעהל  וא  דבעשל  ןיא 

' סמ הריציהדובעש  םושירהךיראת  חטבומהךיראת  דעםוכסה  ךיראתבףקותב  ךמסמהקלוס  רואת 

6

הלבגה22/02/2009 11/01/2009  בוח  אלל  תרגא 

    : ןמאנ הוולמה  :    םש  דיגאת / יוהיז סמ '
מעב     לארשיל  ןושארה  ימואלניבה  קנבה       520029083
"מ     עב לארשי  תדוגא  ילעופ  קנב       520031014

    : םידבעושמה םיסכנה 
        : סכנה סמ 1183666רואת  טלורבש  גוסמ  ירחסמ  בכר  לע  הנושאר  הגרדב  יפיצפס  דובעש 
        : םידחוימ דובעישהםיאנת  לעב  תמכסה  אלל  ריבעהל  וא  דבעשל  ןיא 



' סמ הריציהדובעש  םושירהךיראת  חטבומהךיראת  דעםוכסה  ךיראתבףקותב  ךמסמהקלוס  רואת 

7

הלבגה08/08/2011 31/07/2011  בוח  אלל  תרגא 

    : ןמאנ הוולמה  :    םש  דיגאת / יוהיז סמ '
מעב     לארשיל  ןושארה  ימואלניבה  קנבה       520029083
"מ     עב לארשי  תדוגא  ילעופ  קנב       520031014

    : םידבעושמה םיסכנה 

        : סכנה ונתינשרואת  תורטש  רשא  םיבייחה )" : " ןלהל  ) םירחא םיישילש  םידדצ  וא  וניתוחוקלמ ו/ םעפל  םעפמ  םיפסכ  תלבקל  הרבחה  תויוכז  לכ 
קנבל ורסמנ  "ל  נה םייפסכה  םולשתל  םיבייחה  ע"י 

        : םידחוימ דובעישהםיאנת  לעב  תמכסה  אלל  ריבעהל  וא  דבעשל  ןיא 

' סמ הריציהדובעש  םושירהךיראת  חטבומהךיראת  דעםוכסה  ךיראתבףקותב  ךמסמהקלוס  רואת 

8

הלבגה08/08/2011 31/07/2011  בוח  אלל  תרגא 

    : ןמאנ הוולמה  :    םש  דיגאת / יוהיז סמ '
מעב     לארשיל  ןושארה  ימואלניבה  קנבה       520029083
"מ     עב לארשי  תדוגא  ילעופ  קנב       520031014

    : םידבעושמה םיסכנה 

        : סכנה םהיבגלרואת  תוכז  היהת  וא  שי  הרבחלש  םהש  םירחא  םיכמסמ  לכו  םיקישו  ןיפילח  ירטש  בוחה  ירטש  תורטשה  לכ  לע  ףטוש  דובעש 
.ןוחטבל םירחא  םיקנבב  ודקפויש  וא  םידקפומה ו/ תורטשה  טעמל  תרחא  וא  הבסנ  תבטומ  תערפנכ  ןיב 

        : םידחוימ דובעישהםיאנת  לעב  תמכסה  אלל  ריבעהל  וא  דבעשל  ןיא 

' סמ הריציהדובעש  םושירהךיראת  חטבומהךיראת  דעםוכסה  ךיראתבףקותב  ךמסמהקלוס  רואת 

9

הלבגה01/04/2012 15/01/2012  בוח  אלל  תרגא 

    : ןמאנ הוולמה  :    םש  דיגאת / יוהיז סמ '
מעב     לארשיל  ןושארה  ימואלניבה  קנבה       520029083
"מ     עב לארשי  תדוגא  ילעופ  קנב       520031014

    : םידבעושמה םיסכנה 

        : סכנה רואת 
"מ עב תועקשה  רומ  ירו  ןיבל ג' הניב  םתחנש  םוימ 22.12.11  םכסה  "י  פע בחה ' תויוכז  לכ  לע  הנושאר  הגרדב  יפיצפס  דובעש 
לעו הקלח 1 3 23-27  תת   6367 שוגב הקלחכ 126  םיעודיו  יקסניטוב 102 פ"ת  ז' חרב ' םידרשמ  םיווהמה  ןיעקרקמה  םע  רשקב 

.םידבעושמה םיסכנה  חוטיבמ  תויוכזה  לכ 
        : םידחוימ דובעישהםיאנת  לעב  תמכסה  אלל  ריבעהל  וא  דבעשל  ןיא 

' סמ הריציהדובעש  םושירהךיראת  חטבומהךיראת  דעםוכסה  ךיראתבףקותב  ךמסמהקלוס  רואת 

10

הלבגה21/08/2013 05/06/2013  אתנכשמ  אלל 

    : ןמאנ הוולמה  :    םש  דיגאת / יוהיז סמ '
מעב     לארשיל  ןושארה  ימואלניבה  קנבה       520029083
"מ     עב לארשי  תדוגא  ילעופ  קנב       520031014

    : םידבעושמה םיסכנה 

        : סכנה תוקלח 1,3רואת  תת  הקלחכ 126  םיעודיהו  "ת  פב םייוצמה  ןיעקרקמב  בחה ' לש  הריכחו  תולעבה  תויוכז  לע  הנושאר  הגרדב  אתנכשמ 
.םידבעושמה םיסכנה  חוטיבמ  תועבונה  תויוכזה  לכ  לעו  שוגב 637   23-27

        : םידחוימ דובעישהםיאנת  לעב  תמכסה  אלל  ריבעהל  וא  דבעשל  ןיא 

םידובעשה ינותנ  םוכיס 
: הלבגה אלל  םידובעשה  10רפסמ 

: םילבגומה םידובעשה  0םוכס 

הרבחב םייוניש 

הטלחה    ךיראת  םושיר     ךיראת  הטלחה     תיצמת    

ןונקת126/11/200217/12/2002 תפלחה 

ןונקתב224/03/201611/08/2016 יוניש 

סוטטס ייוניש  ןיא 



םייתנש תוחוד  ושגוה 

חודההנש הלבקךיראת  ךיראת 

200331/12/200331/12/2003

200831/12/200831/12/2008

200931/12/200931/12/2009

201031/12/201001/09/2011

201231/12/201204/03/2014

201331/12/201328/09/2014

201331/12/201329/09/2014

201418/09/201429/09/2014

201431/12/201409/12/2015

201531/12/201508/06/2016

םויב תורבחה  םשר  בשחמב  רוגאה  עדימה  ךותמ  הנכוה  וז  13:10:34העשב17/12/2016תיצמת 
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 


