
םידובעש ינותנ  ללוכ  הרבח ,  יטרפ  לע  עדימ 

דיגאת דיגאתהגוסרפסמ  לש  יטפשמ  תלבגומסוטטס  םושירהגוס  הנידמךיראת 

תיטרפ514951771 לארשי04/08/2013תלבגומהליעפהרבח 

דיגאתה םש 

"מ עב סקדניא  לטיגיד 

דיגאתה לצאתבותכ 

   .  6653207 : דוקימ לארשי  ופי  ביבא -  לת  ןקוש 21   

דיגאתה תיתלשממתורטמ  הרבח 

יקוח קוסיע  לכב  תיתלשממקוסעל  אל  הרבח 

דיגאתה לש  םירוטקריד 

יוהיז  יונימםשסמ ' דיקפתךיראת 

.1
םהרבא057188005 יח  םר   11/02/2016זג 

   .  4628008 : דוקימ לארשי  הילצרה  תוילגיסה 8   : תבותכ

.2
איג024021685  25/07/2013ביורטניו 

   .  7405903 : דוקימ לארשי  הנויצ  סנ  בל 3  - רב םייח   : תבותכ

.3
והילא014442875  11/02/2016לוסב 

 .  5 : הריד    4427202 : דוקימ לארשי  אבס  רפכ  זב 2   מס   : תבותכ

םושרה ןוהה  "כ  הס

עבטמ  גוס 

שדח20,000 לקש 

תוינמה    ןוה  תקולח 

תוינמ הינמתומכ  "מךרעגוס  בל האצוהש  תומכ 

שדחתוליגר20,000 לקש   1100

תוינמ ילעב 

יוהיז  תבותכםשרפסמ 

.1

"מ510015449 עב ץראה  ןותע  : 6100102תאצוה  ד.ת - דוקימ  233 : ד.ת ופי   ביבא -  לת   : בושי    . 6653207 : דוקימ לארשי  ופי  ביבא -  לת  ןקוש 21 

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

הלבגה07/05/2015 30/04/2015  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  ידמ  םינכשממל  ועיגישו  םיעיגמה  םיפסכ  תלבקל  תויוכזה  וא  םיפסכה ו/ לכ 
.קנבב ודקפויש  וא  ודקפוהשו  תורטש  ואו  םיקיש  םינכשממל  ורסמי  וא  ורסמ  רשא  דיתעב  םהל  ויהישו  םויכ  םהל  שיש  םהלש 

        : םידחוימ דובעישהםיאנת  לעב  תמכסה  אלל  ריבעהל  וא  דבעשל  ןיא 



' סמ הריציהדובעש  םושירהךיראת  חטבומהךיראת  דעםוכסה  ךיראתבףקותב  ךמסמהקלוס  רואת 

2

הלבגה07/05/2015 30/04/2015  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 
םתדקפה תעמ  , עובק דובעשב  םתבוטל  םידבעושמכ  ובשחי  רשאו  ןוחטבל  םירחא  םי  / קנבב הרבחה  י  ודקפוי ע̀` וא  םידקפומה ו/

.בוחה תרגאב  םיאנתל  ףופכב  לכהו  , דבלב
        : םידחוימ דובעישהםיאנת  לעב  תמכסה  אלל  ריבעהל  וא  דבעשל  ןיא 

םידובעשה ינותנ  םוכיס 
: הלבגה אלל  םידובעשה  2רפסמ 

: םילבגומה םידובעשה  0םוכס 

ןונקתב םייוניש  ןיא 

סוטטס ייוניש  ןיא 

םייתנש תוחוד  ושגוה  אל 

םויב תורבחה  םשר  בשחמב  רוגאה  עדימה  ךותמ  הנכוה  וז  14:47:22העשב26/04/2016תיצמת 
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 


