
םידובעש ינותנ  ללוכ  הרבח ,  יטרפ  לע  עדימ 

דיגאת דיגאתהגוסרפסמ  לש  יטפשמ  תלבגומסוטטס  םושירהגוס   ךיראת 

ןזאמב520026246 תבייוחמ  תיטרפ  תלבגומהליעפהרבח   01/07/1964אל 

דיגאתה םש 

הביבסלו היגרנאל  ילארשיה  ןוכמה 

ISRAEL INSTITUTE OF ENERGY AND ENVIRONMENT

דיגאתה לצאתבותכ 

61170 : ד.ת - דוקימ  17081 : ד.ת ופי   ביבא -  לת   : בושי    . 6997536 : דוקימ לארשי  ופי  ביבא -  לת  םייח 26  ןונבל   

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

04/09/201631/07/2016

דיגאתה תיתלשממתורטמ  הרבח 

ןונקתב - וטרופש  קוסיע  יגוסב  תיתלשממקוסעל  אל  הרבח 

דיגאתה לש  םירוטקריד 

יוהיז  יונימםשסמ ' דיקפתךיראת 

.1
יבצ2588986  27/09/1990רימז 

לארשי  .    ופי  ביבא -  לת  באוי 7  הלהצ -   : תבותכ

.2
דג6303671 להנמ24/05/1999ןוסלדנמ 

לארשי  .    הפיח  סילייב 5   : תבותכ

.3
דדוע50281500 להנמ30/01/1996יול 

לארשי  .    הפיח  סילייב 15   : תבותכ

.4
לאפר69897973  31/12/1975סידרפ 

לארשי  .    ןויבס  תורדגה 5   : תבותכ

.5
יפר050195080  21/12/2000הקרטט 

לארשי  .    ןורשה  דוה  ינועבצה 1 ב '  : תבותכ

.6
רימע9816521  01/01/2003בוקמ 

   .  46686 : דוקימ לארשי  הילצרה  םיניגמה 20   : תבותכ

.7
דוד63565139  01/04/2003סיקמלא 

לארשי  .    תילתע  עלסה 10   : תבותכ

.8
ןליא42327288  30/04/2003רגילק 

לארשי  .    ןורשה  תמר  זעוב 1   : תבותכ

.9
םייח53571691  01/01/2005םואבנזור 

לארשי  .    קילאיב  תיירק  םינגה 1   : תבותכ

.10
יסוי057324717  10/05/2006הירא 

לארשי  .    ופי  ביבא -  לת  ינאשק 3   : תבותכ

.11
הנוי052102001  17/09/2007לגופ 

לארשי  .    ןורשה  תמר  רבמבונב 13  טכ '  : תבותכ

.12
לייא024604332  01/09/2010ןיקנח 

   .  4722428 : דוקימ לארשי  ןורשה  תמר  יאנתסוב 45   : תבותכ

.13
רינ053637153  19/10/2010ילילג 

   .  6094600 : דוקימ לארשי  ןורציב  םילייחה 26   : תבותכ

.14
בקעי026916346  01/01/2012ןירפוס 

   .  48630 : דוקימ לארשי  ןיעה  שאר  ןקרב 21    : תבותכ

.15
ףסוי041965179 להנמ01/09/2012ןזור 

   .  6958103 : דוקימ לארשי  ופי  ביבא -  לת   18 ןמאנ )  ) לאכימ  : תבותכ



.16
לאקזחי058491887 ןדיע  ירא   01/01/2013ןב 

   .  47203 : דוקימ לארשי  ןורשה  תמר  םילחנתמה 33    : תבותכ

.17
ןליא058241084  10/02/2013ץינדואר 

   .  4723927 : דוקימ לארשי  ןורשה  תמר  רואינש 5  ןמלז   : תבותכ

.18
המלש059033514  30/12/2014ןוסב 

   .  17940 : דוקימ לארשי  ידע  דקשה 82    : תבותכ

.19
תימע057493926  05/01/2016זר 

 .  22 : הריד    7170326 : דוקימ לארשי  תוער  - םיבכמ - ןיעידומ זוע 5   לדגמ   : תבותכ

.20
דדוע059175604  05/07/2016םולב 

   .  4642465 : דוקימ לארשי  הילצרה  ןמספ 25   : תבותכ

.21
רתסא067515759 ליסס   15/01/2017ןדלא 

   .  4250407 : דוקימ לארשי  הינתנ  לארשי 7  ירובג   : תבותכ

.22
קחצי054937867  15/01/2017יול 

   .  7665665 : דוקימ לארשי  תובוחר  לואש 9   ןמרבליז   : תבותכ

םושרה ןוהה  "כ  הס

עבטמ  גוס 

שדח0 לקש 

תוינמה    ןוה  תקולח 

תוינמ הינמתומכ  "מךרעגוס  בל האצוהש  תומכ 

שדחתוליגר100 לקש   012

תוינמ ילעב 

יוהיז  תבותכםשרפסמ 

.1

זגל510059744 תילארשי  תיאקירמאה  הרבחה 
"מ : 6515107  .   עב דוקימ לארשי  ופי  ביבא -  לת  םעה 34  דחא 

קיזחמ ב:                                       
גוסמ1  שדח0תונבתוליגרתוינמ  הליגרלקש  הקזחהב 

.2

מעב510216054 טפנ  תרבח  : 6097200  .   זפ  דוקימ לארשי  םוקי    

קיזחמ ב:                                       
גוסמ1  שדח0תונבתוליגרתוינמ  הליגרלקש  הקזחהב 

.3

מעב510494842 ןולקשא  תליא  רוניצ  וק  : 801תרבח  ד.ת ןולקשא    : בושי    . 78101 : דוקימ לארשי  ןולקשא  ןולקשא  

קיזחמ ב:                                       
גוסמ1  שדח0תונבתוליגרתוינמ  הליגרלקש  הקזחהב 

.4

מעב510902729 לארשי  : 8401לונוס  ד.ת הינתנ    : בושי    . 4250706 : דוקימ לארשי  הינתנ  שיבגה 6 

קיזחמ ב:                                       
גוסמ1  שדח0תונבתוליגרתוינמ  הליגרלקש  הקזחהב 

.5

"מ511540809 עב קלדל  הרבח  : 8180ןט -  ד.ת הינתנ    : בושי    . 42180 : דוקימ לארשי  הינתנ  בגר 7  הירא 

קיזחמ ב:                                       
גוסמ1  שדח0תונבתוליגרתוינמ  הליגרלקש  הקזחהב 

.6

"מ513436394 עב לארשיל  יעבטה  זגה  :יביתנ  ד.ת - דוקימ  58177 : ד.ת ופי   ביבא -  לת   : בושי : א .   הסינכ לארשי   ופי  ביבא -  לת  םידיתע 8  לדגמ  םידיתע , תיירק 
6158101

קיזחמ ב:                                       
גוסמ1  שדח0תונבתוליגרתוינמ  הליגרלקש  הקזחהב 

.7

מעב520000472 לארשיל  למשחה  : 10תרבח  ד.ת הפיח    : בושי    . 3508510 : דוקימ לארשי  הפיח  רואה 1  ביתנ 

קיזחמ ב:                                       
גוסמ1  שדח0תונבתוליגרתוינמ  הליגרלקש  הקזחהב 

.8

"מ520018946 עב תילארשיה  קלדה  תרבח  קלד " "8464 : ד.ת הינתנ    : בושי    . 4250407 : דוקימ לארשי  הינתנ  לארשי 7  ירובג 

קיזחמ ב:                                       
גוסמ1  שדח0תונבתוליגרתוינמ  הליגרלקש  הקזחהב 

"מ520027293 עב היגרנאו  טפנ  : 2121תויתשת  ד.ת הילצרה    : בושי    . 4672830 : דוקימ לארשי  הילצרה  תואנדסה 3 



קיזחמ ב:9.                                       
גוסמ1  שדח0תונבתוליגרתוינמ  הליגרלקש  הקזחהב 

.10

מעב520027830 לארשיל  : 6120201םילקימיכ  ד.ת - דוקימ  20245 : ד.ת ופי   ביבא -  לת   : בושי    . 6107025 : דוקימ לארשי  ופי  ביבא -  לת  ודלווסא 23  הינרא 

קיזחמ ב:                                       
גוסמ1  שדח0תונבתוליגרתוינמ  הליגרלקש  הקזחהב 

.11

מעב520036658 טפנל  קוקז  : 3100001יתב  ד.ת - דוקימ  4 : ד.ת הפיח    : בושי    . 2629200 : דוקימ לארשי  הפיח  תורדתסהה   דש 

קיזחמ ב:                                       
גוסמ1  שדח0תונבתוליגרתוינמ  הליגרלקש  הקזחהב 

.12

520043878(1988  ) לארשיב היגרנא  ןולא  - רוד
"מ/ : 60972עב ד.ת םוקי    : בושי לארשי .    םוקי  קראפוי   םחתמ 

קיזחמ ב:                                       
גוסמ1  שדח0תונבתוליגרתוינמ  הליגרלקש  הקזחהב 

.תיתנש הרגא  לש  םולשתל  תובוח  הרבחל  ןיא 

וז הרבחל  םידובעש  לע  םינותנ  תורבחה  םשרב  ןיא 

הרבחב םייוניש 

הטלחה    ךיראת  םושיר     ךיראת  הטלחה     תיצמת    

הרבחה110/10/200710/10/2007 םש  יוניש 

הרבחה221/10/200707/11/2007 םש  יוניש 

שדח306/08/201330/12/2013 לקש  םוכסב 100  ןוה  תלדגה 

םימדוק תומש 

הרבחה םשהםש  יוניש  ךיראת 

הביבסלו היגרנאל  ילארשיה  07/11/2007ןוכמה 

היגרנאלו טפנל  ילארשיה  10/10/2007ןוכמה 

סוטטס ייוניש  ןיא 

םייתנש תוחוד  ושגוה 

חודההנש הלבקךיראת  ךיראת 

199831/12/199828/06/1999

201201/09/201223/12/2012

201425/03/201401/06/2014

201430/09/201426/11/2014

201531/08/201515/12/2015

201631/07/201604/09/2016

םויב תורבחה  םשר  בשחמב  רוגאה  עדימה  ךותמ  הנכוה  וז  09:33:20העשב07/04/2017תיצמת 
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 


