
םידובעש ינותנ  ללוכ  הרבח ,  יטרפ  לע  עדימ 

דיגאת דיגאתהגוסרפסמ  לש  יטפשמ  תלבגומסוטטס  םושירהגוס   ךיראת 

תיטרפ512821513  24/08/1999תלבגומהליעפהרבח 

דיגאתה םש 

"מ עב תרושקת  לפמ 

MAPAL COMMUNICATIONS LTD

דיגאתה לצאתבותכ 

   .  6971901 : דוקימ לארשי  ופי  ביבא -  לת  לואר 2  גרבנלו   

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

23/12/201515/12/2015

דיגאתה תיתלשממתורטמ  הרבח 

םיסכנו תוינמ  תקזחא  ןונקתב  - וטרופש  קוסיע  יגוסב  תיתלשממקוסעל  אל  הרבח 

דיגאתה לש  םירוטקריד 

יוהיז  יונימםשסמ ' דיקפתךיראת 

.1
הדע056400997 רמת  ץיבורוב   24/08/1999סזומ 

   .  5258791 : דוקימ לארשי  ןג  תמר  הבמר 32   : תבותכ

.2
בדנ55667612 להנמ24/08/1999יטלפ 

הנוקרי  .     בשומ 12   : תבותכ

.3
ןנח55024160  27/01/2008רגניזלש 

לארשי  .    ןורשה  תמר  שישרתה 5   : תבותכ

םושרה ןוהה  "כ  הס

עבטמ  גוס 

שדח38,100 לקש 

תוינמה    ןוה  תקולח 

תוינמ הינמתומכ  "מךרעגוס  בל האצוהש  תומכ 

שדחתוליגר38,100 לקש   11,600

תוינמ ילעב 

יוהיז  תבותכםשרפסמ 

.1

"מ511705006 עב תויונכוסו  רחס  לארשי  : 5647003  .   הקירפא  דוקימ לארשי  ןוסונומ  - דוהי שרוחה 4  ךרד 

קיזחמ ב:                                       
גוסמ280  שדח1תונבתוליגרתוינמ  הליגרלקש  הקזחהב 

.2

"מ512642646 עב תרושקת  .ב.מ  : 6971901  .   הענ  דוקימ לארשי  ופי  ביבא -  לת  לואר 2  גרבנלו 

קיזחמ ב:                                       
גוסמ1,320  שדח1תונבתוליגרתוינמ  הליגרלקש  הקזחהב 

.תיתנש הרגא  לש  םולשתל  תובוח  הרבחל  ןיא 

םידובעש יטרפ  לע  עדימ 

' סמ הריציהדובעש  םושירהךיראת  חטבומהךיראת  דעםוכסה  ךיראתבףקותב  ךמסמהקלוס  רואת 

1 07/06/2000 28/06/2000   07/07/2014 



' סמ הריציהדובעש  םושירהךיראת  חטבומהךיראת  דעםוכסה  ךיראתבףקותב  ךמסמהקלוס  רואת 

2 15/06/2004 28/07/2004   22/01/2006 

' סמ הריציהדובעש  םושירהךיראת  חטבומהךיראת  דעםוכסה  ךיראתבףקותב  ךמסמהקלוס  רואת 

3 29/07/2007 19/08/2007   26/04/2011 

' סמ הריציהדובעש  םושירהךיראת  חטבומהךיראת  דעםוכסה  ךיראתבףקותב  ךמסמהקלוס  רואת 

4

הלבגה28/04/2008 30/03/2008  בוח  אלל  תרגא 

    : ןמאנ הוולמה  :    םש  דיגאת / יוהיז סמ '
"מ     עב םילעופה  קנב       520000118

    : םידבעושמה םיסכנה 

        : סכנה רואת 
תוינמה ןוה  לע  עובק  דובעש  .ח  " גאב םיטרופמה  םיסכנה  טעמלו  גוס  לכמ  תויוכזהו  שוכרה  םיפסכה  םיסכנה  לכ  לע  ףצ  דובעש 

ידיב רשא  תורטשה  םיכמסמה  "ע  ינ לכ  לע  עובק  דובעש  .ןיד  לכ  "י  פע סממ  החנה  ואו  הלקה  ואו  רוטפל  הרבחה  תויוכזה  ןיטינומה 
.קנבה

        : םידחוימ דובעישהםיאנת  לעב  תמכסה  אלל  ריבעהל  וא  דבעשל  ןיא 

' סמ הריציהדובעש  םושירהךיראת  חטבומהךיראת  דעםוכסה  ךיראתבףקותב  ךמסמהקלוס  רואת 

5

הלבגה07/01/2009 16/12/2008  בוח  אלל  תרגא 

    : ןמאנ הוולמה  :    םש  דיגאת / יוהיז סמ '
"מ     עב םילעופה  קנב       520000118

    : םידבעושמה םיסכנה 

        : סכנה רואת 

לש ןהירפסמש 00000134,00000132,0000130,00000128,ו-00000126  תודועת  "י  פע גר ' תוינמ  לע 1319237  עובק  דובעש 
שיש תורומתהו  תוסנכהה  תויוכזה  לכ  תוברל  מעב  תונמאנ  יתוריש  םילעופה  קנב  תונמאנב ע"י  הנקזחותש  מעב  פורג  הידמ  ירוד 

לכו תוינמה  תא  תלבקל  ןכשממה  תויוכז  לכ  לע  עובק  דובעש  .םהירומתו  םהיתוריפ  ללוכ  ןמיע  רשקבו  ןיגב  ןכשממל  הנייהתשו 
.תוריפה וא  תוינמה ו/ םע  רשקבו  ןיגב  ןכשממל  ונקיו  םינקמ  ןונקתה  ואו  ריכזתה  ןידהש  הרבחב  ןכשממה  תויוכז  לכ  לעו  תוריפה 

"ע ינ תוברל  םיסכנ  ואו  םיפסכ  תוברל  קנבה  לש  ןיבר 609  רככ  ףינסב   556640 שחב ' ןכשממה  תויוכז  לכ  לע  עובק  דובעש 
.קנבב ןכשממה  שחב ' ודקפוי  וא  ודקפוהש  "ע  ינ תוברל  םיסכנה  ואו  םיפסכה  לכ  לע  ףצ  דובעש  .םניגב  תוריפהו  קנבב  םידקפומה 
םייוניכ היהי   , אוהש גוס  לכמ  םילעב  תואוולה  שח ' לע  הרבחה  תאמ  םלבקל  יאכז  היהי  ואו  יאכז  ןכשממהש  םיפסכ  לע  ףצ  דובעשו 

.היהי רשא 
        : םידחוימ דובעישהםיאנת  לעב  תמכסה  אלל  ריבעהל  וא  דבעשל  ןיא 

םידובעשה ינותנ  םוכיס 
: וקלוסש םידובעשה  3רפסמ 

: הלבגה אלל  םידובעשה  2רפסמ 
: םילבגומה םידובעשה  0םוכס 

ןונקתב םייוניש  ןיא 

סוטטס ייוניש  ןיא 

םייתנש תוחוד  ושגוה 

חודההנש הלבקךיראת  ךיראת 

201322/08/201321/08/2013

201515/12/201523/12/2015

םויב תורבחה  םשר  בשחמב  רוגאה  עדימה  ךותמ  הנכוה  וז  18:52:06העשב26/04/2016תיצמת 
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 


