
םידובעש ינותנ  ללוכ  הרבח ,  יטרפ  לע  עדימ 

דיגאת דיגאתהגוסרפסמ  לש  יטפשמ  תלבגומסוטטס  םושירהגוס   ךיראת 

תיטרפ510785322  19/06/1978תלבגומהליעפהרבח 

דיגאתה םש 

"מ עב םילשורי  הריבה  ינפלוא 

JERUSALEM CAPITAL STUDIOS LTD.

דיגאתה לצאתבותכ 

9113101 : ד.ת - דוקימ  13172 : ד.ת םילשורי    : בושי    . 9438302 : דוקימ לארשי  םילשורי  ופי 206   

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

24/09/201531/12/2014

דיגאתה תיתלשממתורטמ  הרבח 

סופד תדובע  חתפל  ןונקתב  - וטרופש  קוסיע  יגוסב  תיתלשממקוסעל  אל  הרבח 

דיגאתה לש  םירוטקריד 

יוהיז  יונימםשסמ ' דיקפתךיראת 

.1
םהרבא022222616  06/07/2010וקינשלב 

   .  9322821 : דוקימ לארשי  םילשורי  ונמא 34  לחר   : תבותכ

.2
לכימ058352071  30/06/2011יקסביירג 

 .  40 : הריד    6963003 : דוקימ לארשי  ופי  ביבא -  לת  ןהכ 5  ילא   : תבותכ

םושרה ןוהה  "כ  הס

עבטמ  גוס 

שדח5,500,000 לקש 

תוינמה    ןוה  תקולח 

תוינמ הינמתומכ  "מךרעגוס  בל האצוהש  תומכ 

שדחתוליגר ב972,000 לקש   10

שדחתוליגר א4,528,000 לקש   1528,000

תוינמ ילעב 

יוהיז  תבותכםשרפסמ 

.1

קחצי006794762 : 9222604וכלומ  דוקימ לארשי  םילשורי  ןויצ 8  יבבוח     .  

קיזחמ ב:                                       
גוסמ1  שדח1תונבתוליגר אתוינמ  הליגרלקש  הקזחהב 

.2

מעב510004138 לארשיל  ימואל  קנב  לש  תונמאנל  : 13  .הרבח  המוק     5120261 : דוקימ לארשי  קרב  ינב  םימיה 30  תשש 

קיזחמ ב:                                       
גוסמ310,463  שדח1תונבתוליגר אתוינמ  הליגרלקש  הקזחהב 

.3

"מ510023294 עב תונמאנ  : 6713701  .   טנוקסיד  דוקימ לארשי  ופי  ביבא -  לת  ןיגב 52  ךרד 

קיזחמ ב:                                       
גוסמ217,536  שדח1תונבתוליגר אתוינמ  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 15/07/1979 16/07/1979   21/07/1983 

' סמ הריציהדובעש  םושירהךיראת  חטבומהךיראת  דעםוכסה  ךיראתבףקותב  ךמסמהקלוס  רואת 

2 16/08/1979 12/09/1979   03/08/1993 

' סמ הריציהדובעש  םושירהךיראת  חטבומהךיראת  דעםוכסה  ךיראתבףקותב  ךמסמהקלוס  רואת 

3 17/10/1979 30/10/1979   14/02/2010 

' סמ הריציהדובעש  םושירהךיראת  חטבומהךיראת  דעםוכסה  ךיראתבףקותב  ךמסמהקלוס  רואת 

4 15/04/1980 04/05/1980   19/07/1989 

' סמ הריציהדובעש  םושירהךיראת  חטבומהךיראת  דעםוכסה  ךיראתבףקותב  ךמסמהקלוס  רואת 

5 10/02/1980 23/06/1980   09/09/1996 

' סמ הריציהדובעש  םושירהךיראת  חטבומהךיראת  דעםוכסה  ךיראתבףקותב  ךמסמהקלוס  רואת 

6 24/07/1979 23/06/1980   09/09/1996 

' סמ הריציהדובעש  םושירהךיראת  חטבומהךיראת  דעםוכסה  ךיראתבףקותב  ךמסמהקלוס  רואת 

7 12/12/1979 23/06/1980   09/09/1996 

' סמ הריציהדובעש  םושירהךיראת  חטבומהךיראת  דעםוכסה  ךיראתבףקותב  ךמסמהקלוס  רואת 

8

הלבגה04/01/1990 21/12/1989  בוח  אלל  תרגא 

    : ןמאנ הוולמה  :    םש  דיגאת / יוהיז סמ '
מעב     לארשיל  טנוקסיד  קנב       520007030

    : םידבעושמה םיסכנה 
        : סכנה המישרבכרואת 
        : םידחוימ דובעשהםיאנת  ילעב  תמכסה  אלל  ריבעהל  וא  דבעשל  ןיא 

        : סכנה םיסכנהורואת  ןיטינומהו  תוינמה  ןוה  לע  עןבק  , םיסכנה לכ  לע  ףטוש 
        : םידחוימ דובעשהםיאנת  ילעב  תמכסה  אלל  ריבעהל  וא  דבעשל  ןיא 

דובעשל     םייטפשמ  םייוניש 
ייונישה         יונישהךיראת  רואת 
'מ107/02/1993.         עב לוהינו  תועקשה.ת.י.ל  םייאקנבה ל -  םיתורשה  תחטבה 



' סמ הריציהדובעש  םושירהךיראת  חטבומהךיראת  דעםוכסה  ךיראתבףקותב  ךמסמהקלוס  רואת 

9

הלבגה13/09/1991 06/09/1991  בוח  אלל  תרגא 

    : ןמאנ הוולמה  :    םש  דיגאת / יוהיז סמ '
מעב     לארשיל  טנוקסיד  קנב       520007030

    : םידבעושמה םיסכנה 
        : סכנה רטשברואת  טרופמכ 
        : םידחוימ דובעשהםיאנת  ילעב  תמכסה  אלל  ריבעהל  וא  דבעשל  ןיא 

        : סכנה תוינובשחרואת  - 7 בכ סקוקליוו  לנסמו  ראפשימ  שכרנש  שדח  ינפלוא  דויצ 
        : םידחוימ דובעשהםיאנת  ילעב  תמכסה  אלל  ריבעהל  וא  דבעשל  ןיא 

דובעשל     םייטפשמ  םייוניש 
ייונישה         יונישהךיראת  רואת 
'מ107/02/1993.         עב לוהינו  תועקשה  .ת.י.ל  םייאקנבה ל -  םיתורשה  תחטבה 

' סמ הריציהדובעש  םושירהךיראת  חטבומהךיראת  דעםוכסה  ךיראתבףקותב  ךמסמהקלוס  רואת 

10 14/08/1992 31/08/1992   14/02/2010 

' סמ הריציהדובעש  םושירהךיראת  חטבומהךיראת  דעםוכסה  ךיראתבףקותב  ךמסמהקלוס  רואת 

11

הלבגה15/12/1992 10/12/1992  בוח  אלל  תרגא 

    : ןמאנ הוולמה  :    םש  דיגאת / יוהיז סמ '
מעב     לארשיל  טנוקסיד  קנב       520007030

    : םידבעושמה םיסכנה 
        : סכנה 'חרואת  גאבכ םיפד  ללוכהו 8 
        : םידחוימ דובעשהםיאנת  ילעב  תמכסה  אלל  ריבעהל  וא  דבעשל  ןיא 

        : סכנה המישרבכרואת  תדיינה  לע  בכרומה  ינפלוא  דויצ  לע  עובקו  . 20-918-00 סמ
        : םידחוימ דובעשהםיאנת  ילעב  תמכסה  אלל  ריבעהל  וא  דבעשל  ןיא 

        : סכנה םגד EE 613 ש'י 91רואת  היגלב  וולוו  דיחא.ב  תדיינ  אנדס  בכר 
        : םידחוימ דובעשהםיאנת  ילעב  תמכסה  אלל  ריבעהל  וא  דבעשל  ןיא 

דובעשל     םייטפשמ  םייוניש 
ייונישה         יונישהךיראת  רואת 
'מ107/02/1993.         עב לוהינו  תועקשה  .ת.י.ל  םייאקנבה ל -  םיתורשה  תחטבה 

' סמ הריציהדובעש  םושירהךיראת  חטבומהךיראת  דעםוכסה  ךיראתבףקותב  ךמסמהקלוס  רואת 

12

הלבגה24/08/1993 12/08/1993  בוח  אלל  תרגא 

    : ןמאנ הוולמה  :    םש  דיגאת / יוהיז סמ '
מעב     לארשיל  טנוקסיד  קנב       520007030

    : םידבעושמה םיסכנה 
        : סכנה םיפדרואת  םילוכהו 17  'ח  גאל א '
        : םידחוימ דובעשהםיאנת  ילעב  תמכסה  אלל  ריבעהל  וא  דבעשל  ןיא 

        : סכנה תפסותבכרואת  שוכרו  דויצה  לע  עובק  ' עש , ןיטינומהו תוינמה  ןוה  לע  עובק 
        : םידחוימ דובעשהםיאנת  ילעב  תמכסה  אלל  ריבעהל  וא  דבעשל  ןיא 

        : סכנה דובעשורואת  דיתעבכו  תעכ  גוס  לכמ  ' כזה , םיסכנה , לעפמה לע  יללכ  ףטוש 
        : םידחוימ דובעשהםיאנת  ילעב  תמכסה  אלל  ריבעהל  וא  דבעשל  ןיא 

דובעשל     םייטפשמ  םייוניש 

ךיראת        
יונישהייונישה רואת 

        .105/08/2003
פח "מ  עב לוהנו  תועקשה  תיל  וא   / םגו פח 510890916  "מ  עב הרכשהל  םיטקייורפ  יב  יס  יג  ולדחי  הז  ןוקית  בתכ  תמיתח  םוימ  לחה 

וא פח 510890916 ו/ "מ  עב הרכשהל  םיטקייורפ  סא  יס  יג  לש  ןמשו  "ל  נה תרוקמה  "ח  גא יפל  קנבה  יפלכ  תוחטבומ  תובייח  תויהל   510866148
"ל נה תירוקמה  "ח  גאמ וטמשוי  "מ 510866148  עב לוהנו  תועקשה  תיל 



' סמ הריציהדובעש  םושירהךיראת  חטבומהךיראת  דעםוכסה  ךיראתבףקותב  ךמסמהקלוס  רואת 

13

הלבגה12/04/1994 05/04/1994  בוח  אלל  תרגא 

    : ןמאנ הוולמה  :    םש  דיגאת / יוהיז סמ '
מעב     לארשיל  טנוקסיד  קנב       520007030

    : םידבעושמה םיסכנה 
        : סכנה םיפדרואת  תללוכה 14  'ח  גאל תפסותבכ א'
        : םידחוימ םיאנת 

        : סכנה היזיולטרואת  ינפלואל  הרקבו  תבשחוממ  היצמינא  הכירע  דויצ  לע  עובק 
        : םידחוימ םיאנת 

' סמ הריציהדובעש  םושירהךיראת  חטבומהךיראת  דעםוכסה  ךיראתבףקותב  ךמסמהקלוס  רואת 

14

הלבגה13/03/1997 23/02/1997  בוח  אלל  תרגא 

    : ןמאנ הוולמה  :    םש  דיגאת / יוהיז סמ '
מעב     לארשיל  טנוקסיד  קנב       520007030

    : םידבעושמה םיסכנה 
        : סכנה תונוכמורואת  דויצ 
        : םידחוימ דובעשהםיאנת  ילעב  תמכסה  אלל  ריבעהל  וא  דבעשל  ןיא 

' סמ הריציהדובעש  םושירהךיראת  חטבומהךיראת  דעםוכסה  ךיראתבףקותב  ךמסמהקלוס  רואת 

15

הלבגה15/03/1998 08/03/1998  בוח  אלל  תרגא 

    : ןמאנ הוולמה  :    םש  דיגאת / יוהיז סמ '
מעב     לארשיל  טנוקסיד  קנב       520007030

    : םידבעושמה םיסכנה 
        : סכנה הנממרואת  דרפנ  יתלב  קלח  םיווהמהו  'ח  גאל תפסות א' יפד 
        : םידחוימ דובעשהםיאנת  ילעב  תמכסה  אלל  ריבעהל  וא  דבעשל  ןיא 

        : סכנה טרופמכ ב44-רואת  םהיתופסותו  םהירזיבא  םהיקלח  תוברל  תונוכמו  דויצ 
        : םידחוימ דובעשהםיאנת  ילעב  תמכסה  אלל  ריבעהל  וא  דבעשל  ןיא 

' סמ הריציהדובעש  םושירהךיראת  חטבומהךיראת  דעםוכסה  ךיראתבףקותב  ךמסמהקלוס  רואת 

16

הלבגה21/04/1998 08/03/1998  בוח  אלל  תרגא 

    : ןמאנ הוולמה  :    םש  דיגאת / יוהיז סמ '
מעב     לארשיל  טנוקסיד  קנב       520007030

    : םידבעושמה םיסכנה 
        : סכנה 'חרואת  גאבכ ויתופוסותו 
        : םידחוימ דובעשהםיאנת  ילעב  תמכסה  אלל  ריבעהל  וא  דבעשל  ןיא 

        : סכנה וירזיבארואת  לע  . 66-477-08 סמ ס.מ.יג ש'י92  םגד 21005  דוחא  אשמ  בכר 
        : םידחוימ דובעשהםיאנת  ילעב  תמכסה  אלל  ריבעהל  וא  דבעשל  ןיא 

' סמ הריציהדובעש  םושירהךיראת  חטבומהךיראת  דעםוכסה  ךיראתבףקותב  ךמסמהקלוס  רואת 

17 19/08/1999 16/09/1999   28/04/2002 

' סמ הריציהדובעש  םושירהךיראת  חטבומהךיראת  דעםוכסה  ךיראתבףקותב  ךמסמהקלוס  רואת 

18 17/12/1999 03/05/2000   02/12/2015 



' סמ הריציהדובעש  םושירהךיראת  חטבומהךיראת  דעםוכסה  ךיראתבףקותב  ךמסמהקלוס  רואת 

19

הלבגה21/05/2002 25/10/2001  בוח  אלל  תרגא 

    : ןמאנ הוולמה  :    םש  דיגאת / יוהיז סמ '
"מ     עב תרושקת  לכקזב       512119561

    : םידבעושמה םיסכנה 
        : סכנה םוימ 25.10.2001רואת  הנמזה 205529  יפע  היזכרמ 
        : םידחוימ דובעישהםיאנת  לעב  תמכסה  אלל  ריבעהל  וא  דבעשל  ןיא 

' סמ הריציהדובעש  םושירהךיראת  חטבומהךיראת  דעםוכסה  ךיראתבףקותב  ךמסמהקלוס  רואת 

20

הלבגה06/08/2002 30/06/2002  בוח  אלל  תרגא 

    : ןמאנ הוולמה  :    םש  דיגאת / יוהיז סמ '
מעב     לארשיל  טנוקסיד  קנב       520007030

    : םידבעושמה םיסכנה 
        : סכנה חגאלרואת  תפסות א  יפדב  טרופמכ  םהיתופסותו  םהיקלח  םהירזיבא  לכ  לע   CNN-ל ENG דויצה לע  הגרדב  ןושאר  עובק  דובעש 
        : םידחוימ דובעישהםיאנת  לעב  תמכסה  אלל  ריבעהל  וא  דבעשל  ןיא 

' סמ הריציהדובעש  םושירהךיראת  חטבומהךיראת  דעםוכסה  ךיראתבףקותב  ךמסמהקלוס  רואת 

21

הלבגה06/08/2002 30/06/2002  בוח  אלל  תרגא 

    : ןמאנ הוולמה  :    םש  דיגאת / יוהיז סמ '
מעב     לארשיל  טנוקסיד  קנב       520007030

    : םידבעושמה םיסכנה 

        : סכנה םהיקלחרואת  םהירזיבא  לכ  לע  תוילטיגיד  תומלצמ  תללוכה  הרפסמש 2424415  רודיש  תדיינ  לע  בכרומה  היזיולט  ןפלוא  דויצ 
חגאל תפסות א  יפדב  טרופמכ  םהיתופסותו 

        : םידחוימ דובעישהםיאנת  לעב  תמכסה  אלל  ריבעהל  וא  דבעשל  ןיא 

' סמ הריציהדובעש  םושירהךיראת  חטבומהךיראת  דעםוכסה  ךיראתבףקותב  ךמסמהקלוס  רואת 

22

הלבגה06/08/2002 30/06/2002  בוח  אלל  תרגא 

    : ןמאנ הוולמה  :    םש  דיגאת / יוהיז סמ '
מעב     לארשיל  טנוקסיד  קנב       520007030

    : םידבעושמה םיסכנה 

        : סכנה םהירזיבארואת  לכ  לע  וידוא  ואדיו  דויצ  הרקב  ירדח  טוהיר   RACK תומלצמל הרקב  תכרעמ  ואדיו  תומלצמ  ללוכה  היזיולט  ןפלואל  דויצ 
חגאל תפסות א  יפדב  טרופמכ  םהיתופסותו  םהיקלח 

        : םידחוימ דובעישהםיאנת  לעב  תמכסה  אלל  ריבעהל  וא  דבעשל  ןיא 

' סמ הריציהדובעש  םושירהךיראת  חטבומהךיראת  דעםוכסה  ךיראתבףקותב  ךמסמהקלוס  רואת 

23

הלבגה06/08/2003 03/08/2003  בוח  אלל  תרגא 

    : ןמאנ הוולמה  :    םש  דיגאת / יוהיז סמ '
מעב     לארשיל  ימואל  קנב       520018078

    : םידבעושמה םיסכנה 
        : סכנה תויוכזהןרואת  םיסכנה  רתי  לכ  לעו  הלעפמ  לע  הגרדב  ףטוש  דובעשו  ןיטינומ  תוינמ  ןוה 
        : םידחוימ דובעישהםיאנת  לעב  תמכסה  אלל  ריבעהל  וא  דבעשל  ןיא 

' סמ הריציהדובעש  םושירהךיראת  חטבומהךיראת  דעםוכסה  ךיראתבףקותב  ךמסמהקלוס  רואת 

24

הלבגה06/07/2005 09/06/2005  םכסה  אלל 

    : ןמאנ הוולמה  :    םש  דיגאת / יוהיז סמ '
"מ     עב 'ן  זיוו טוה       511381949

    : םידבעושמה םיסכנה 
        : סכנה ןיערואת  תיארמל  טרסב  תויוכז 
        : םידחוימ דובעישהםיאנת  לעב  תמכסה  אלל  ריבעהל  וא  דבעשל  ןיא 



' סמ הריציהדובעש  םושירהךיראת  חטבומהךיראת  דעםוכסה  ךיראתבףקותב  ךמסמהקלוס  רואת 

25

הלבגה06/07/2005 07/06/2005  בוח  אלל  תרגא 

    : ןמאנ הוולמה  :    םש  דיגאת / יוהיז סמ '
"מ     עב 'ן  זיוו טוה       511381949

    : םידבעושמה םיסכנה 
        : סכנה שולולוקרואת  סב  תויוכז 
        : םידחוימ דובעישהםיאנת  לעב  תמכסה  אלל  ריבעהל  וא  דבעשל  ןיא 

' סמ הריציהדובעש  םושירהךיראת  חטבומהךיראת  דעםוכסה  ךיראתבףקותב  ךמסמהקלוס  רואת 

26

הלבגה06/07/2005 09/06/2005  םכסה  אלל 

    : ןמאנ הוולמה  :    םש  דיגאת / יוהיז סמ '
תויונמאל     ץיבוניבר  עשוהי  ןרק  ביבא  לת       580035756

    : םידבעושמה םיסכנה 

        : סכנה יפערואת  תויוכז  טרסה  תצפהל  םיזוח  יפע  תויוכז  טירסתב  טרסב  תויוכזה  רטסאמה  ביטגנה  םירצויה  תוברל  שולולוק  טרסב  תויוכז 
חוטיבה תוסילופ 

        : םידחוימ דובעישהםיאנת  לעב  תמכסה  אלל  ריבעהל  וא  דבעשל  ןיא 

' סמ הריציהדובעש  םושירהךיראת  חטבומהךיראת  דעםוכסה  ךיראתבףקותב  ךמסמהקלוס  רואת 

27

הלבגה22/08/2013 07/08/2013  ןוכשימ  אלל 

    : ןמאנ הוולמה  :    םש  דיגאת / יוהיז סמ '
"מ     עב וקארד       510485469

    : םידבעושמה םיסכנה 

        : סכנה רואת 
לכ תוברל  םהיתוריפ  ןכו  ונממ  תועבונה  וא  וב ו/ תויוכזה  לכ  תוברל  ול  חפסנכ  "ב  צמה המישרבו  ןוכשמה  רטשב  טרופמה  דויצה 

תומיקה תויוכז  ןכו  רכמה  םכסהו  דובעשה  רטשב  טרופמכ  "ל  נה ןילטלטמל  בכרוישו  רבוחמ  בכרומה  רבד  לכ  ןכו  הסנכה 
"ל נה ןילטלטמה  ןדבוא  לשב  דצ ג ' יפלכ  ןכשממל  היהתש  יופשל  וא  יוצפל  תוכז  לכ  ןכו  ןכשוממה  חוטיבמ  תועבונה  תוידיתעהו 
.רחא ןיד  לכ  יפלו  םעפל  םעפמ  ףקותב  ויהיש  יפכ  "א 1961  כשת םייוציפ  שוכר  סמ  קוח  יפע  ויתויוכז  תוברל  םתעקפה  וא  םקזניה 

        : םידחוימ דובעישהםיאנת  לעב  תמכסה  אלל  ריבעהל  וא  דבעשל  ןיא 

' סמ הריציהדובעש  םושירהךיראת  חטבומהךיראת  דעםוכסה  ךיראתבףקותב  ךמסמהקלוס  רואת 

28

הלבגה08/09/2013 26/08/2013  בוח  אלל  תרגא 

    : ןמאנ הוולמה  :    םש  דיגאת / יוהיז סמ '
מעב     לארשיל  ימואל  קנב       520018078

    : םידבעושמה םיסכנה 

        : סכנה רואת 
םכסה םע  רשקב  וא  יפ  לע  "מ  עב תושדח 10  יפלכ  םינכשממה  תויוכז  לש  דובעשה  ךרד  לע  האחמהו  הגרדב  ןושאר  ןוכשמ 
תורחאה תויוכזה  לכ  םעו  תורומאה  תויוכזה  תחטבהל  םינכשממל  ונתינש  תוברעהו  תוחוטבה  לכ  םע  דחיב  ץורע 10  תוריכש 

 . תפסותב טרופמכ  תורומאה  תויוכזל  תוולנה 
        : םידחוימ דובעישהםיאנת  לעב  תמכסה  אלל  ריבעהל  וא  דבעשל  ןיא 

' סמ הריציהדובעש  םושירהךיראת  חטבומהךיראת  דעםוכסה  ךיראתבףקותב  ךמסמהקלוס  רואת 

29

הלבגה17/12/2013 07/08/2013  ןוכשימ  אלל 

    : ןמאנ הוולמה  :    םש  דיגאת / יוהיז סמ '
"מ     עב וקארד       510485469

    : םידבעושמה םיסכנה 

        : סכנה רואת 

לכ תוברל  םהיתורפ  ןכו  ונממ  תועבונה  וא  וב ו/ תויוכזה  לכ  תוברל  ול  חפסנכ  "ב  צמה המישרבו  ןוכשמה  רטשב  טרופמה  דויצה 
תויוכזה ןכו  רכמה  םכסהו  דובעשה  רטשב  טרופמכ  "ל  נה ןילטלטמל  רבוחי   / בכרוישו רבוחמ   / בכרומה רבד  לכ  ןכו  םהמ  הסנכה 

ןדבוא לשב  דצ ג ' יפלכ  ןכשממל  היהתש  יופשל  וא  יוצפל  תוכז  לכו  ןכשוממה  שוכרה  חוטיבמ  תועבונה  תוידיתעהו  תומיקה 
םעפמ ףקותב  ויהיש  יפכ   1961  - "א כשת םייוציפ  ןרקו  שוכר  סמ  קוח  "י  פע ויתויוכז  תוברל  םתעקפה  וא  םקזניה  "ל  נה ןילטלטמה 

.רחא ןיד  לכ  יפלו  םעפל 
        : םידחוימ דובעישהםיאנת  לעב  תמכסה  אלל  ריבעהל  וא  דבעשל  ןיא 



םידובעשה ינותנ  םוכיס 
: וקלוסש םידובעשה  10רפסמ 

: הלבגה אלל  םידובעשה  19רפסמ 
: םילבגומה םידובעשה  0םוכס 

הרבחב םייוניש 

הטלחה    ךיראת  םושיר     ךיראת  הטלחה     תיצמת    

םש118/01/197929/08/1979 יוניש 

םש218/01/197910/05/1979 יוניש 

םוכסב 14196000 ל"י315/07/197916/07/1979 ןוה  תלדגה 

תוינמב424/07/197907/06/1980 הנבמב  יונש  הרבח  תונקת  תפלחה 

םוכסב 15784000 ל"י529/04/198004/05/1980 ןוה  תלדגה 

לקש603/11/198112/11/1981 םוכסב 512,288.00  ןוה  תלדגה 

לקש726/10/198310/12/1983 םוכסב 9,989,616.00  ןוה  תלדגה 

לקש818/06/198421/06/1984 םוכסב 4,991,700.00  ןוה  תלדגה 

תוינמה918/06/198421/06/1984 ןוה  בכרהב  יוניש 

םילקש1015/05/198629/05/1986 ךסב 449,999.396  ןוהה  תלדגה 

שדח1115/06/198928/06/1989 לקש  ךסב 11,600.00  ןוה  תלדגה 

שדח1206/09/198915/09/1989 לקש  ךסב 13,000.00  ןוה  תלדגה 

שדח1305/01/199008/01/1990 לקש  ךסב 40,000.00  ןוה  תלדגה 

ןוהה1429/01/199315/03/1994 בכרהב  יוניש 

שדח1531/05/199314/06/1993 לקש  ךסב 4,966,907.00  ןוה  תלדגה 

ןונקתה1629/12/199315/03/1994 תפלחה 

הרבחה1718/10/199424/10/1994 םש  יוניש 

תוינמה1810/08/199913/09/1999 ןוה  בכרהב  יוניש 

ןונקת1910/08/199913/09/1999 תפלחה 

םימדוק תומש 

הרבחה םשהםש  יוניש  ךיראת 

"מ עב םילשורי )  ) הריבה 10/05/1979ינפלוא 

"מ עב םילשורי )  ) הריבה 24/10/1994ינפלוא 

"מ עב םילשורי )  ) הריבה 29/08/1979ינפלוא 

סוטטס ייוניש  ןיא 

םייתנש תוחוד  ושגוה 

חודההנש הלבקךיראת  ךיראת 

199830/07/199825/10/1998

200524/08/200524/08/2005

201031/12/201017/06/2012

201131/12/201112/03/2013

201217/07/201215/10/2012

201331/12/201320/08/2014

201431/12/201424/09/2015

םויב תורבחה  םשר  בשחמב  רוגאה  עדימה  ךותמ  הנכוה  וז  19:21:38העשב09/02/2016תיצמת 
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 


