
םידובעש ינותנ  ללוכ  הרבח ,  יטרפ  לע  עדימ 

דיגאת דיגאתהגוסרפסמ  לש  יטפשמ  תלבגומסוטטס  םושירהגוס  הנידמךיראת 

תיטרפ514885565 לארשי13/02/2013תלבגומהליעפהרבח 

דיגאתה םש 

"מ עב לארשי  פורג  הידמ  סנאילאלט 

TELEALLIANCE MEDIA GROUP ISRAEL LTD

דיגאתה לצאתבותכ 

7171801 : ד.ת - דוקימ  535 : ד.ת תוער   - םיבכמ - ןיעידומ  : בושי    . 9085000 : דוקימ לארשי  ןליא  הוונ     

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

21/06/201631/12/2015

דיגאתה תיתלשממתורטמ  הרבח 

יקוח קוסיע  לכב  תיתלשממקוסעל  אל  הרבח 

דיגאתה לש  םירוטקריד 

יוהיז  יונימםשסמ ' דיקפתךיראת 

.1
רדנסכלא337693584  12/02/2013ןיול 

לארשי  .    ופי  ביבא -  לת  ןמפוה 10  רב   : תבותכ

םושרה ןוהה  "כ  הס

עבטמ  גוס 

שדח101 לקש 

תוינמה    ןוה  תקולח 

תוינמ הינמתומכ  "מךרעגוס  בל האצוהש  תומכ 

שדחלוהנ100 לקש   0.01100

שדחתוליגר10,000 לקש   0.0110,000

תוינמ ילעב 

יוהיז  תבותכםשרפסמ 

.1

רדנסכלא337693584 לארשיןיול  ופי  ביבא -  לת  ןמפוה 10  רב     .  

קיזחמ ב:                                       
גוסמ100  שדח0.01תונבלוהנתוינמ  הליגרלקש  הקזחהב 

גוסמ10,000  שדח0.01תונבתוליגרתוינמ  הליגרלקש  הקזחהב 

תורבחה םשרל  תיתנש  הרגא  תובוח 

בוחהנש

1,484 ש"ח2017

: תורגא בוח  "כ  1,484 ש"חהס

םידובעש יטרפ  לע  עדימ 



' סמ הריציהדובעש  םושירהךיראת  חטבומהךיראת  דעםוכסה  ךיראתבףקותב  ךמסמהקלוס  רואת 

1

שדח27/06/2013 21/06/2013  לקש  בוח  225,000.00   תרגא 

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

    : םידבעושמה םיסכנה 

        : סכנה רואת 
לעו יאדנוי א"ז  גוסמ  רוצי 2013  תנשמ   552206KADU ותדלש רפסמש  בכר  לע  םיטרופמה  ןילטלטימ  לע  הגרדב  ןושאר  ןוכשמ 

תועבונה דיתעב  םהל  הנייהתשו  םינכשממל  שיש  תויוכזה  לכ  לעו  "ל  נה ןילטלטמל  רבוחי  / בכרוישו רבוחמ  / בכרומה רבד  לכ 
יופישל וא  יוציפל  תוכז  לכ  לע  ןכ  ומכו  קנבה  ידי  לע  םא  ןיבו  םינכשממה  ידי  לע  השעי  וא  השענ  םא  ןיב  ןכשוממה  שוכרה  חוטיבמ 

ישילש דצ  יפלכ  םינכשממל  הייהתש 
        : םידחוימ דובעישהםיאנת  לעב  תמכסה  אלל  ריבעהל  וא  דבעשל  ןיא 

' סמ הריציהדובעש  םושירהךיראת  חטבומהךיראת  דעםוכסה  ךיראתבףקותב  ךמסמהקלוס  רואת 

2 12/05/2013 08/09/2013   25/08/2015 

' סמ הריציהדובעש  םושירהךיראת  חטבומהךיראת  דעםוכסה  ךיראתבףקותב  ךמסמהקלוס  רואת 

3 31/05/2015 08/03/2016   30/05/2016 

' סמ הריציהדובעש  םושירהךיראת  חטבומהךיראת  דעםוכסה  ךיראתבףקותב  ךמסמהקלוס  רואת 

4

הלבגה02/06/2016 05/05/2016  בוח  אלל  תרגא 

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

    : םידבעושמה םיסכנה 

        : סכנה תונודקפורואת  תונובשח  תוכזל  וא  ו/ א "  " תפסותב םינייוצמה  תונובשחו  תונודקפ  תוכזל  ודמעישו  םידמועה  םיפסכהו  תויוכזה  לכ  תא 
.ל " נה םיפסכהמ  וא  ןודקפה ו/ וא  ןובשחמ ו/ ועבניש  וא  םיעבונה  תויוכזהו  תוסנכהה  תוריפה  תורומתה  לכ  תא  ןכו  םמוקמב  ואוביש 

        : םידחוימ דובעישהםיאנת  לעב  תמכסה  אלל  ריבעהל  וא  דבעשל  ןיא 

' סמ הריציהדובעש  םושירהךיראת  חטבומהךיראת  דעםוכסה  ךיראתבףקותב  ךמסמהקלוס  רואת 

5

הלבגה07/07/2016 27/06/2016  בוח  אלל  תרגא 

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

    : םידבעושמה םיסכנה 

        : סכנה רואת 
ףטוש דובעשו  הרימשל  וא  היבגל  וא  ןוחטבל  קנבל  רוסמת  וא  הרסמ  הרבחהש  תורטשה  לכ  לע  הגרדב  ןושאר  עובק  דובעש 

תורטש טעמל  , תרחא וא  הבסנ  , תבטומ , תערפנכ ןיב  , םהיבגל וא  , םהב תוכז  היהת  וא  שי  הרבחלש  תורטשה  לכ  לע  הגרדב  ןושאר 
, עובק דובעשב  םתבוטל  םידבעושמכ  ובשחי  רשאו  ןוחטבל  םירחא  םי  / קנבב הרבחה  י  ודקפוי ע̀` וא  םידקפומה ו/

        : םידחוימ דובעישהםיאנת  לעב  תמכסה  אלל  ריבעהל  וא  דבעשל  ןיא 

' סמ הריציהדובעש  םושירהךיראת  חטבומהךיראת  דעםוכסה  ךיראתבףקותב  ךמסמהקלוס  רואת 

6

הלבגה07/07/2016 04/07/2016  בוח  אלל  תרגא 

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

    : םידבעושמה םיסכנה 

        : סכנה םירחארואת  םיבייח  תאמ  וא  םהיתוחוקל ו/ תאמ  םעפב  םעפ  ידימ  םינכשממל  ועיגישו  םיעיגמה  םיפסכ  תלבקל  תויוכזה  וא  םיפסכה ו/ לכ 
.קנבב ודקפוי  וא  ודקפוהש  תורטש  וא  םיקיש ו/ םינכשממל  ורסמי  וא  ורסמ  רשא  דיתעב  םהל  ויהישו  םויכ  םהל  שיש  םהלש 

        : םידחוימ דובעישהםיאנת  לעב  תמכסה  אלל  ריבעהל  וא  דבעשל  ןיא 

םידובעשה ינותנ  םוכיס 
: וקלוסש םידובעשה  2רפסמ 

: הלבגה אלל  םידובעשה  3רפסמ 
: םילבגומה םידובעשה  םוכס 

שדח225,000 לקש 

ןונקתב םייוניש  ןיא 



סוטטס ייוניש  ןיא 

םייתנש תוחוד  ושגוה 

חודההנש הלבקךיראת  ךיראת 

201331/12/201329/01/2015

201431/12/201418/11/2015

201531/12/201521/06/2016

םויב תורבחה  םשר  בשחמב  רוגאה  עדימה  ךותמ  הנכוה  וז  23:21:00העשב18/05/2017תיצמת 
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 


