
םידובעש ינותנ  ללוכ  הרבח ,  יטרפ  לע  עדימ 

קוח  תרפמ  הרבח   

דיגאת דיגאתהגוסרפסמ  לש  יטפשמ  תלבגומסוטטס  םושירהגוס  הנידמךיראת 

תיטרפ514464825 לארשי15/07/2010תלבגומהליעפהרבח 

הרפמ הרבח  סוטטס 

קוח תרפמ  הרבח 

דיגאתה םש 

"מ עב ןיילנוא  דנלארשי 

ISRALAND ONLINE LTD

דיגאתה לצאתבותכ 

   .  4426019 : דוקימ לארשי  אבס  רפכ  ןודרוג 15  ילטיו  יקסלבונר  צ'

דיגאתה תיתלשממתורטמ  הרבח 

יקוח קוסיע  לכב  תיתלשממקוסעל  אל  הרבח 

דיגאתה לש  םירוטקריד 

יוהיז  יונימםשסמ ' דיקפתךיראת 

.1
ילטיו313792202 יקסלבונר   23/06/2010צ'

   .  44257 : דוקימ לארשי  אבס  רפכ  ןוירוג 16/5  ןב   : 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

יירדנא319642484 לארשייקסבנק  אבס  רפכ  ינלוג 6/25  תביטח     .  

קיזחמ ב:                                       
גוסמ55  שדח1תונבתוליגרתוינמ  הליגרלקש  הקזחהב 

.2

היליא310510615 לארשיןגק  םי  תב  רופלב 11     .  

קיזחמ ב:                                       
גוסמ5  שדח1תונבתוליגרתוינמ  הליגרלקש  הקזחהב 

.3

הנילא313792210 : 5ןייו  הריד    4425740 : דוקימ לארשי  אבס  רפכ  ןוירוג 16  ןב   .  

קיזחמ ב:                                       
גוסמ40  שדח1תונבתוליגרתוינמ  הליגרלקש  הקזחהב 

תורבחה םשרל  תיתנש  הרגא  תובוח 

בוחהנש

1,484 ש"ח2014

1,484 ש"ח2015

1,484 ש"ח2016

1,484 ש"ח2017

: תורגא בוח  "כ  5,936 ש"חהס

םידובעש יטרפ  לע  עדימ 



' סמ הריציהדובעש  םושירהךיראת  חטבומהךיראת  דעםוכסה  ךיראתבףקותב  ךמסמהקלוס  רואת 

1

הלבגה27/07/2014 20/07/2014  בוח  אלל  תרגא 

    : ןמאנ הוולמה  :    םש  דיגאת / יוהיז סמ '
מעב     לארשיל  ןושארה  ימואלניבה  קנבה       520029083

    : םידבעושמה םיסכנה 

        : סכנה םיבייחהרואת  ידי  לע  ונתינש  תורטש  רשא  םירחא  םישילש  םידדצ  וא  וניתוחוקלמ ו/ םעפל  םעפמ  םיפסכ  תלבקל  הרבחה  תויוכז  לכ 
קנבל ורסמנ  "ל  נה םיפסכה  םולשתל 

        : םידחוימ דובעישהםיאנת  לעב  תמכסה  אלל  ריבעהל  וא  דבעשל  ןיא 

' סמ הריציהדובעש  םושירהךיראת  חטבומהךיראת  דעםוכסה  ךיראתבףקותב  ךמסמהקלוס  רואת 

2

הלבגה08/09/2014 20/07/2014  בוח  אלל  תרגא 

    : ןמאנ הוולמה  :    םש  דיגאת / יוהיז סמ '
מעב     לארשיל  ןושארה  ימואלניבה  קנבה       520029083

    : םידבעושמה םיסכנה 

        : סכנה ןיברואת  םהיבגל  תוכז  היהת  וא  שי  הרבחלש  םהש  םירחא  םיריחס  םיכמסמ  לכו  םיקישו  ןיפילח  ירטש  , בוחה ירטש  , תורטשה לכ 
.ןוחטבל םירחא  םיקנבב  ודקפויש  וא  םידקפומה ו/ תורטשה  טעמל  , תרחא וא  הבסנ  , תבטומ , תערפנכ

        : 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  23:21:07העשב18/05/2017תיצמת 
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 


