
םידובעש ינותנ  ללוכ  הרבח ,  יטרפ  לע  עדימ 

דיגאת דיגאתהגוסרפסמ  לש  יטפשמ  תלבגומסוטטס  םושירהגוס   ךיראת 

תיטרפ515571149  27/12/2016תלבגומהליעפהרבח 

דיגאתה םש 

"מ עב תסנכה  ירודישל  ץורע 

דיגאתה לצאתבותכ 

   .  6971005 : דוקימ לארשי  ופי  ביבא -  לת  לזרבה 3  תועקשה  ה.ב  ןי  ' גמיא
"מ עב הידמב 

דיגאתה תיתלשממתורטמ  הרבח 

יאנת יפ  לע  ורודישו  תסנכה  ץורע  תלעפהל  תעגונה  תוליעפ  עוציבו  ןוישירה  םויקו  עוציב  איהש  הדיחי  הרטמ  תלעב  הרבח  ןונקתב  - וטרופש  קוסיע  יגוסב  קוסעל 
וכו הנומש  םואיתה  תווצה  םע  תוצעוויה  רחאל  שארמ  הצעומה  רושיא  הנועט  תפסונ  תוליעפ  לכ  דבלב  תיתלשממןוישירה  אל  הרבח 

דיגאתה לש  םירוטקריד 

יוהיז  יונימםשסמ ' דיקפתךיראת 

.1
דוד051736528  27/12/2016ץינימק 

   .  6971005 : דוקימ לארשי  ופי  ביבא -  לת  לזרבה 3   : תבותכ

.2
הריפצ028144228  24/01/2017ןמטכיל 

: א  .   הסינכ   9370705 : דוקימ לארשי  םילשורי  ןוסלאכימ 4   : תבותכ

.3
תילג024800245  24/01/2017אשד 

   .  4630576 : דוקימ לארשי  הילצרה  והילא 76  במולוג   : תבותכ

.4
יכז020161386  18/01/2017לאמכ 

   .  3304508 : דוקימ לארשי  הפיח  ירוכ 2   : תבותכ

.5
הנח058806738  24/01/2017לובוס 

   .  4501890 : דוקימ לארשי  ןורשה  דוה  םהרבא 3  ןרטש   : תבותכ

.6
ןרק037235959  24/01/2017ןזוא 

   .  8496500 : דוקימ לארשי  רמוע  תינומיל 1   : תבותכ

.7
תעפי025582693  24/01/2017בירק 

   .  4526713 : דוקימ לארשי  ןורשה  דוה  תישארב 13  ישנא   : תבותכ

.8
לגיס017913195 ייבוה   04/01/2017יקספוטונק 

: א  .   הסינכ   4486500 : דוקימ לארשי  םיפוצ  הלאה 150   : תבותכ

.9
הנינפ053272597 רלה   24/01/2017יפאצומ 

392 : ד.ת ןוירוג   ןב  תשרדמ   : בושי    . 8499000 : דוקימ לארשי  ןוירוג  ןב  תשרדמ     : תבותכ

.10
תיריא050392604  24/01/2017רבמא 

   .  4642341 : דוקימ לארשי  הילצרה  אביקע 29  יבר   : תבותכ

םושרה ןוהה  "כ  הס

עבטמ  גוס 

שדח100,000 לקש 

תוינמה    ןוה  תקולח 

תוינמ הינמתומכ  "מךרעגוס  בל האצוהש  תומכ 

שדחתוליגר100,000 לקש   1100

תוינמ ילעב 

יוהיז  תבותכםשרפסמ 

.1

"מ514882521 עב הידמב  תועקשה  .ה.ב  ןי  ' : 6971005  .   גמיא דוקימ לארשי  ופי  ביבא -  לת  לזרבה 3 

קיזחמ ב:                                       
גוסמ100  שדח1תונבתוליגרתוינמ  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

שדח10/07/2017 05/06/2017  לקש  בוח  3,000,000.00   תרגא 

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

    : םידבעושמה םיסכנה 

        : סכנה לכורואת  קנבה  לש  ףינסב 147   147644145 סמ ' ןודקפ  תו  -ן/ חב ודקפוי  וא  םידקפומה  םיפסכה  לכ  לע  הגרדב  ןושאר  עובק  דובעש 
.ח " גאב טרופמכ  םה  / וילא תורושקה  וא  תועבונה ו/ תויוכזה 

        : םידחוימ דובעישהםיאנת  לעב  תמכסה  אלל  ריבעהל  וא  דבעשל  ןיא 

םידובעשה ינותנ  םוכיס 
: הלבגה אלל  םידובעשה  0רפסמ 

: םילבגומה םידובעשה  םוכס 
שדח3,000,000 לקש 

ןונקתב םייוניש  ןיא 

סוטטס ייוניש  ןיא 

םייתנש תוחוד  ושגוה  אל 

םויב תורבחה  םשר  בשחמב  רוגאה  עדימה  ךותמ  הנכוה  וז  22:56:32העשב12/07/2017תיצמת 
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 


