
םידובעש ינותנ  ללוכ  הרבח ,  יטרפ  לע  עדימ 

דיגאת דיגאתהגוסרפסמ  לש  יטפשמ  תלבגומסוטטס  םושירהגוס   ךיראת 

תיטרפ511703480  16/07/1992תלבגומהליעפהרבח 

דיגאתה םש 

"מ עב יטסו 1992 

VESTY 1992 LTD

דיגאתה לצאתבותכ 

7511001 : ד.ת - דוקימ  1109 : ד.ת ןויצל   ןושאר   : בושי לארשי .    ןויצל  ןושאר  סזומ 1  חנ  הנילומ  טזיא 

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

15/02/201725/12/2016

דיגאתה תיתלשממתורטמ  הרבח 

ןותע לוהינ  ןונקתב  - וטרופש  קוסיע  יגוסב  תיתלשממקוסעל  אל  הרבח 

דיגאתה לש  םירוטקריד 

יוהיז  יונימםשסמ ' דיקפתךיראת 

.1
ןוני008103475 להנמ21/07/1992לגנא 

   .  6969779 : דוקימ לארשי  ופי  ביבא -  לת  לובגה 9  רמשמ   : תבותכ

.2
ןונרא051659159 להנמ21/07/1992סזומ 

   .  5652644 : דוקימ לארשי  ןויבס  תורדגה 47   : תבותכ

.3
םירמ069703874 סזומ  תלהנמ29/12/1999ךפנ 

   .  4691000 : דוקימ לארשי  והירמש  רפכ  ערוזה 29   : תבותכ

םושרה ןוהה  "כ  הס

עבטמ  גוס 

שדח10,000 לקש 

תוינמה    ןוה  תקולח 

תוינמ הינמתומכ  "מךרעגוס  בל האצוהש  תומכ 

שדחתוליגר10,000 לקש   110,000

תוינמ ילעב 

יוהיז  תבותכםשרפסמ 

.1

"מ511291635 עב תרושקת  : 7511001תועידי  ד.ת - דוקימ  1109 : ד.ת ןויצל   ןושאר   : בושי לארשי .    ןויצל  ןושאר  סזומ 1  חנ 

קיזחמ ב:                                       
גוסמ7,400  שדח1תונבתוליגרתוינמ  הליגרלקש  הקזחהב 

.2

"מ511698763 עב יסור  ילארשי -  ןותיע  יטסו - " "109 : ד.ת ופי   ביבא -  לת   : בושי    . 6744246 : דוקימ לארשי  ופי  ביבא -  לת  חנו 2  הדוהי  סזומ 

קיזחמ ב:                                       
גוסמ2,600  שדח1תונבתוליגרתוינמ  הליגרלקש  הקזחהב 

.תיתנש הרגא  לש  םולשתל  תובוח  הרבחל  ןיא 

וז הרבחל  םידובעש  לע  םינותנ  תורבחה  םשרב  ןיא 

ןונקתב םייוניש  ןיא 

סוטטס ייוניש  ןיא 

םייתנש תוחוד  ושגוה 



חודההנש הלבקךיראת  ךיראת 

199530/11/199507/10/1997

201028/12/201009/01/2011

201306/10/201306/11/2013

201625/12/201615/02/2017

םויב תורבחה  םשר  בשחמב  רוגאה  עדימה  ךותמ  הנכוה  וז  23:20:58העשב18/05/2017תיצמת 
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 


