
םידובעש ינותנ  ללוכ  הרבח ,  יטרפ  לע  עדימ 

דיגאת דיגאתהגוסרפסמ  לש  יטפשמ  תלבגומסוטטס  םושירהגוס  הנידמךיראת 

תיטרפ513598086 לארשי18/10/2004תלבגומהליעפהרבח 

דיגאתה םש 

"מ עב לארשי  ורזוינ 

NEWSRU ISRAEL LTD

דיגאתה לצאתבותכ 

   .  6688106 : דוקימ לארשי  ופי  ביבא -  לת  דלישטור 3  תורדש   

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

06/04/201727/03/2017

דיגאתה תיתלשממתורטמ  הרבח 

יקוח קוסיע  לכב  תיתלשממקוסעל  אל  הרבח 

דיגאתה לש  םירוטקריד 

יוהיז  יונימםשסמ ' דיקפתךיראת 

.1
ינגבי317058238  29/11/2007לקניפ 

   .  5848811 : דוקימ לארשי  ןולוח  "ל 17  הצ יפולא   : תבותכ

םושרה ןוהה  "כ  הס

עבטמ  גוס 

שדח10,000 לקש 

תוינמה    ןוה  תקולח 

תוינמ הינמתומכ  "מךרעגוס  בל האצוהש  תומכ 

שדחתוליגר10,000 לקש   1100

תוינמ ילעב 

יוהיז  תבותכםשרפסמ 

.1

הרז978978 הרבח   NEW MEDIA INTERNET LLC   תירבה תוצרא     .  

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 19/09/2007 10/10/2007   06/06/2010 

םידובעשה ינותנ  םוכיס 
: וקלוסש םידובעשה  1רפסמ 

: הלבגה אלל  םידובעשה  0רפסמ 
: םילבגומה םידובעשה  0םוכס 

הרבחב םייוניש 

הטלחה    ךיראת  םושיר     ךיראת  הטלחה     תיצמת    

הרבחה115/11/200520/11/2005 םש  יוניש 

םימדוק תומש 

הרבחה םשהםש  יוניש  ךיראת 



"מ עב קיטסלפ  תוישעת  .ר.ג 
G.R. PLASTICS INDUSTRIES LTD

20/11/2005

סוטטס ייוניש  ןיא 

םייתנש תוחוד  ושגוה 

חודההנש הלבקךיראת  ךיראת 

200731/12/200731/12/2007

200831/12/200831/12/2008

200931/12/200931/12/2009

201103/07/201126/07/2011

201205/09/201209/10/2012

201329/09/201310/10/2013

201424/11/201408/12/2014

201520/07/201510/08/2015

201727/03/201706/04/2017

םויב תורבחה  םשר  בשחמב  רוגאה  עדימה  ךותמ  הנכוה  וז  23:21:03העשב18/05/2017תיצמת 
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 


