
2017 תנשל ילולימ ןובשחו ןיד

הכרדהו עדימ

 ןובשחו ןיד תותומעה םשרל שיגהל התומעה דעוו ירבח תאזב םידבכתמ 1980-ם"שת ,תותומעה קוחל א 37 ףיעסל םאתהב
 :רומאה קוחל תישילשה תפסותב טרופמש יפכ התומעה תוליעפ רבדב

 .טנרטניאה תשרב םללכב םינוש םיעצמאב ומסרופיו ןכתייו ירוביצ עדימ םיווהמ הז ספוטב םיאלוממה םיטרפה יכ בל ומיש
 .טרפה תענצב העיגפל ששחמ תושרופמ רבדה שרדנ םהב םיפיעסל ץוחמ םיישיא םיטרפ םוסרפמ ענמיהל שי ךכ םושמ

:ןלהלדכ םינותנה לש הרימש ךרוצל םינצחל םימייק םילכה לגרסב םכתעידיל

.ספוטה לש הרימש עצבל ןתינ ,ספוטה יולימ יבלשמ דחא לכב - 

 .שדח ספוט לש ידיתע יולימ תעב רזוח שומיש ךרוצל םינותנה תא אצייל יוצר ,ספוטה יולימ םויס תעב -  אוצי

.שדח ספוטל ואצויש םינותנה תא אבייל ןתינ - 
 אוצייה דקפב שומיש י"ע( םינותנה לש אוציי עצבל םכילע ,ספוטב םינותנב רזוח שומיש דיתעב תושעל םיצור םכנהו הדימב
 .שומיש םהב תושעלו קיר ספוט ךותל הלא םינותנ אבייל ולכות ,אובי דקפב שומיש י"ע ,דיתעב .םתרימשו )לגרסב

ילולימ חוד – 'א קלח

תוליעפ םוחת

התומעה לש תוליעפ םוחת תתהתומעה לש תוליעפ םוחת

היגולונכטו עדמ ,רקחמ

7/5/2018 :ךיראת התומעה םש רפסמ )המושר התומע(

621956 :ןיכומיס)ר"ע( ילארשיה טנרטניאה דוגיא58  -  0299543

 התומעה ליימ

info@isoc.org.il
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ןובשחו ןידה תנשב ועצובש תוירקיע תולועפ

ןובשחו ןידה תנש ךלהמב היתורטמ םודיק ךרוצל התומעה י"ע ועצובש תוירקיעה תולועפה

 דוגיאה : .il תימואלה תמויסב )domain names( םחתמה תומש םשרמ לוהינ .1

 המרב "il." תחת )domain names( טנרטניאב םחתמה תומש םשרמ תא להנמ

 םיחישק םינייפאמ יפ לע לועפל םיננכותמ תויתשתהו תוכרעמה :הנוילעה

 םיימוקמ םימשר ךרד להנתמ םושירה .חוטבו ןימא תוריש להנל ונל םירשפאמה

 .1999 תנשמ םושירה יללכל םאתהבו דוגיאה ידי לע םירכומה םיימואלניבו

 DNS (Domain Name -ה תיתשת תא ליעפמ דוגיאה ,.il תמויסה לע יארחאה םשרמכ

System) , טנרטניא תובותכו םחתמ תומש ןיב תרשקמה )IP(. תינקומ התועצמאב 

 ונחנא .ןוויגו תוריתי ,ןויווש ,עדימ תחטבא ,תילועפת תוביצי רוביצל

 ןוגכ ,DNS-ה ךרעמ לע תודקוממ תופקתה תעינמב ימוימוי סיסב לע םיקסוע

.DDoS תופקתה

 )IIX - Israeli Internet eXchange( ילארשיה טנרטניאה ףלחמ IIX לוהינ .2

 ףלחמה .לארשיב טנרטניאה יקפס ללכ ןיב הדיחיו תיזכרמ תרושקת תמוצ אוהש

 ,םינושה םיקפסה ןיב ,לארשיב תימינפה טנרטניאה תרובעת לכ תא בתנל דעונ

 םיקפסל הסינכ ימסח תדרוה ךותו תוכומנ תויולעב ,ןתינה לככ הליעי הרוצב

 םניב טנרטניא תרובעת ריבעהל םילוכי טנרטניאה יקפס ,תורבחתה רחאל .םישדח

.םמצע ןיבל

 תישפוח הנכותב הכימתמ קלחכ ,ילארשיה טנרטניאה דוגיא :הארמ תרש תלעפה .3

 תונכותל ילארשי הארמ רתא לש ןוסחא יתוריש קפסמ ,חותפ רוקמ דוקו

.חותפ דוקב םיצופנ םיטקייורפו

 שומישל טנרטניאה תסינכל תורושקה תונוש תויגוסב תוינידמ יכמסמ תביתכ .4

 תירוביצ תוינידמל העצהו רקחמ יכמסמ בתוכו םזוי דוגיאה - תילארשיה הרבחה

 הלא תינידמ יכמסמ .תילארשיה הרבחב יבטימ שומישל טנרטניאה תסינכ הניינעש

 ,תויגולונכט תויגוסב תימואל תוינידמ לש שוביגוןויד יכילהת םיעינמ

.טנרטניאב שומישב תורושקה תוילכלכו תויטפשמ

 ינשב לעופ זכרמה :www.safe.org.il . חוטב טנרטניאל זכרמה .5

 םיימושיי םילכ ןתמל םיכנחמו םיכירדמ ,םיצעוי ,םירוהל תוכרדה•:םירושימ

 תוברת חותיפ .רעונ ינבו םידלי לש תשרב ןוכנ שומיש תוברתו החוטב השילגל

 עויסל ,הכימתל חותפ וק תלעפה• .לארשיב ריעצה רודה ברקב החוטבו תנגוה תשר

 עויסו הכימת ךות ,)םירגובו םידלי( תשרב ועגפנ רשא םישלוגל הנווכהלו

 עויסו הכימת תותומע ,הלשממ ידרשמ םהבו םיפתוש םינוגרא לש היצילאוקמ

םיירחסמ םיפוגו

 ,טנרטניאה ישמתשמ רוביצ לש עדיה תרשעה ךרוצל תלעופ טנרטניאל הימדקאה .6

 תויסולכוא :םהיניבו םינוש דעי ילהקל תילטיגיד תוניירוא םודיק ךות

 תשרב שמתשהל תודמולה )תידרח הרבח ,היפויתא ילוע ,תיברע ירבוד(תוידוחיי

 ;תוימושייו תויתרושקת ,תויגולונכט תויונמוימ חותיפ ידי לע לכשומ ןפואב

 םיילטיגידה םילכה לע םידמולה םיינוניבהו םינטקה םיקסעה ילעב רוביצ

 רוביצ ;יתורחת קושב בלתשהל םתלוכי תרבגה ןעמל תשרה העיצמש םייגולונכטהו

 תוינכדעה תומגמלו םייגולונכט םישודיחל ףשחנה תיגולונכט היצטניירוא לעב

.קושב

 לומו תונושה תסנכה תודעווב תוליעפ :טנרטניאה שפוח לע הרימשל תולועפ .7

 תימצע הרדסהו םיירוטלוגר םיכלהמ לש העינמ וא םוזייל הלשממה ידרשמ

 לארשיב טנרטניאה תשר שפוח יכרע לע רומשל הרטמב טנרטניאל םירושקה םימוחתב

 .ילרטיינו  חוטב ,ינויוויש ,ילבולג ,חותפ בחרמכ

 ילארשיו ירוביצ ךרע לעב עדימ תשגנה :ילארשי טנרטניא לע עדימ תשגנה .8

 םוחתב רקחמה םודיק ,לארשיב טנרטניאה לע םינותנ רגאמ -ןוגכ בחרה רוביצל

.דועו טנרטניאה

 תושיגנ לש תויגוסל )nagish.org.il( טנרטניא רתאו הכימת וק תלעפה .9

.טנרטניא ירתאל תויולבגומ םע םישנא

יפסכה ןובשחו ןידב עיפומל םאתהב תולועפה עוציבל התומעה ידי לע אצוהש םוכסה

 ח"ש 8,667,206
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ןובשחו ןידה תנשב התומעה תויוליעפ לש תיפרגואיגה הסירפה רואית

1 רפסמ תוליעפ

תוליעפה םוקמ

הווקת חתפ

תוליעפ רואית

 םחתמה תומש םושיר תוליעפ םג תלהנתמ םבו ,הווקת חתפב םיאצמנ דוגיאה ידרשמ

 יבחר לכמ םיאב תומשה ימשור .טנרטניאה תועצמאב ןווקמ ןפואב תעצבתמה

 לש טנרטניאה ירתא תועצמאב וא דוגיאה רתא תועצמאב תורישי םא ןיב ,םלועה

 .דוגיאה ידי-לע וכמסוהש )Registrars( הנשמ ימשר

2 רפסמ תוליעפ

תוליעפה םוקמ

הווקת חתפ

תוליעפ רואית

 ןוגכ תשרב םייחב תורושקה תונוש תויגוסב ץראה יבחרב הרבסהו הכרדה תוליעפ

.'דכו תושיגנ ,ינורטקלא רחסמ ,חוטב טנרטניא
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 אל  ןכ

 םייזכרמ םיקפסל איה הנווכה ,התומעה תוליעפב יזכרמ קלח וויה רשא חודה תנשב התומעל ונתינש םיתורישה םהמ טרפל שי

?ןובשחו ןידה תנשב התומעל םיתוריש ונתנ םאה

1 רפסמ תוריש

)תורישה ןתונ םש אלל( התומעה תוליעפב יזכרמ קלח תווהמה תוינק / תורישה לש יללכ רואית

 ףלחמו םחתמה תומש םשרמ תרגסמב תולעופה תוכרעמ לש תורשו הקוזחת ,לועפת

.ילארשיה טנרטניאה

הינקה / ןתינש תורישה לש יתנש יפסכ ףקיה

 ח"ש 1,406,135

2 רפסמ תוריש

)תורישה ןתונ םש אלל( התומעה תוליעפב יזכרמ קלח תווהמה תוינק / תורישה לש יללכ רואית

 יעוצקמה עדיה תרבגהל הרשעה ישגפמו רוביצל הנעמ דקומ ,ןויע ימי ,םיסנכ

.ילטיגידה רעפה םוצמצו טנרטניא יאשונב

הינקה / ןתינש תורישה לש יתנש יפסכ ףקיה

 ח"ש 429,582

3 רפסמ תוריש

)תורישה ןתונ םש אלל( התומעה תוליעפב יזכרמ קלח תווהמה תוינק / תורישה לש יללכ רואית

ןובשח תיארו תרוקיב ,יטפשמ ץועיי יתוריש

הינקה / ןתינש תורישה לש יתנש יפסכ ףקיה

 ח"ש 562,890
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 אל  ןכ

 אל  ןכ

4 רפסמ תוריש

)תורישה ןתונ םש אלל( התומעה תוליעפב יזכרמ קלח תווהמה תוינק / תורישה לש יללכ רואית

רבייסה תנגהל זכרמה לש טנרטניאה רתא בוציעו גותימו חותיפ יתוריש

הינקה / ןתינש תורישה לש יתנש יפסכ ףקיה

 ח"ש 450,675

,הרומת אלל םיסכנו םיפסכ תרבעה ןובשחו ןידה תנשב התיה םאה
 ? ןובשחו ןידה תנשב תפטושה תוליעפהמ קלח הווהמ הניאש

?ןובשחו ןידה תנשב ןיעקרקמב תואקסע העציב התומעה םאה
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 אל  ןכ

?ןובשחו ןידה תנשב םירושק םידדצ םע ןיעקרקמב אלש תואקסע העציב התומעה םאה

 .1980 – ם"שת תותומעה קוחל תישילשה תפסותל )9( ףיעסב טרופמכ "םירושק םידדצ"

1 רפסמ הקסע

הקסעה גוס

תיברעה הרבחב טנרטניא אשונב תירוביצ תוינדמ ךמסמ תביתכ

הקסעל ינשה דצה לש ויטרפו םשהקסעה םוכס

םיאנג אאמסא ר"ד -InnDigital ח"ש 42,120

התומעה ןיבל הקסעל ינשה דצה ןיב רשקה

.התוחמתה םוחתב אוהש ךמסמה תא הבתכו התומע תרבח איה רושקה דצה

2 רפסמ הקסע

הקסעה גוס

ISO 27001 ןקתב ילארשיה טנרטניאה דוגיא תכמסה

הקסעל ינשה דצה לש ויטרפו םשהקסעה םוכס

תי"לכנמ(  רטופ תיריא-IP-SEC ח"ש 46,416

התומעה ןיבל הקסעל ינשה דצה ןיב רשקה

.יזרכמ ךילהב הרכשנש הרבחה לש תיל"כנמ תשמשמו התומע תרבח איה רושקה דצה

3 רפסמ הקסע

הקסעה גוס

יקיוויקיפ רתא תקוזחת

הקסעל ינשה דצה לש ויטרפו םשהקסעה םוכס

םרמע ןב לגיס ח"ש 22,638

התומעה ןיבל הקסעל ינשה דצה ןיב רשקה

התומע תרבח איה רושקה דצה
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 אל  ןכ

8667206

4 רפסמ הקסע

הקסעה גוס

שיגנ רתא לועפת

הקסעל ינשה דצה לש ויטרפו םשהקסעה םוכס

שיניב הנליא ח"ש 13,335

התומעה ןיבל הקסעל ינשה דצה ןיב רשקה

התומע תרבח איה רושקה דצה

 לע הלוע רבטצמה ןיוושש תורז תוינידמ תויושימ תומורת חודה תנשב הלביק התומעה םאה
 ?ח"ש 20,000

ןובשחו ןידה תנשל התומעה לש יפסכה רוזחמה
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 ?ןובשחו ןידה תנשב םיגירח םיעוריא ויה םאה אל  ןכ

 דעיה להקב יתועמשמ יוניש ,יללכ להנמ תורטפתה ,התומעה תודסוממ דסומ תורטפתה :תמגודכ "םיגירח םיעוריא" הז ןיינעל
 בתכ תשגהו ,הב הרשמה יאשונמ ימ וא התומעה דגנכ תילילפ הריקחב החיתפ ,הלש תוליעפה רוזאב יתועמשמ יוניש וא הלש

 הב הרשמה יאשונמ ימ דגנכ וא התומעה דגנכ םושיאה

1 רפסמ עוריא

עוריאה רואית

.ץיבומולש-דעלג הואנ 'בגה להנמ דעווה תרבח תורטפתה

עוריאה דעומ

09/01/2017

2 רפסמ עוריא

עוריאה רואית

.ירורד לייא רמ להנמה דעווה רבח תורטפתה

עוריאה דעומ

09/10/2017

3 רפסמ עוריא

עוריאה רואית

ןמחנ רוד רמ להנמה דעווה רבח תורטפתה

עוריאה דעומ

04/12/2017
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 אל  ןכ

 אל  ןכ

 אל  ןכ

?ןובשחו ןידה תנשב עריאש רחא יתוהמ ןיינע היה םאה

1 רפסמ עוריא

עוריאה רואית

.2011-2013 םינשל הסנכה סממ המוש הלבקתה 2015 רבמצדב

 לע הגשהה התחדנ 2017 לירפא ףוסבו ,המושה לע הגשה שיגה דוגיאה 2016 יאמב

 יזוחמה טפשמה תיבל רוערע 2017 יאמ תליחתב שיגה דוגיאה .המושה דיקפ ידי

.המושה לע םילשוריב

םישדח םילקשב תיפסכה העפשההעוריאה דעומ

ח"ש 10/05/20170

2 רפסמ עוריא

עוריאה רואית

 הטילחה הלשממה שאר דרשמב תוינויח תובשחוממ תוכרעמ לע הנגהל יוגיהה תדעוו

 תרדסה קוחל תישימחה תפסותל ילארשיה טנרטניאה דוגיא תפסוהל התצלמה לע

.1998-ח"נשתה ,םיירוביצ םיפוגב ןוחטבה

םישדח םילקשב תיפסכה העפשההעוריאה דעומ

ח"ש 03/09/20170

 דעו חווידה תנש ףוסמ ועריאש ליעל םיטרופמה םיניינעב םייונישו םיפסונ םינוכדע םימייק םאה
)םיפסונ םינוכדע( ?תיללכה הפיסאה רושאל ילולימה ןובשחו ןידה תשגהל

? ךמסומ םרוג ידי לע םייוקיל ןוקיתל השירד ןובשחו ןידה תנשב התייה םאה
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 אל  ןכ

 אל  ןכ

2

החפשמ םש

ןהכה

יטרפ םש

םרוי

0

החפשמ םש

רנזור

יטרפ םש

רומ

2

החפשמ םש

ץרווש רביירג

יטרפ םש

לט-ימ

ןובשחו ןידה תנש ףוסל םיבדנתמו םידבוע תקסעה

 ? ןובשחו ןידה תנש ףוסב התומעב םידבוע םיקסעומ םאה

ןובשחו ןידה תנשב התומעב םיקסעומה רפסמ

22

 ? )תורישי ול ףופכש ימו יללכ להנמ( התומעב הרשמ יאשונ םיקסעומ םאה

1 הרשמ אשונ

יונימ ךיראתףצרב דיקפתב םינש רפסמדיקפת

22/07/2015יללכ להנמ

2 הרשמ אשונ

יונימ ךיראתףצרב דיקפתב םינש רפסמדיקפת

28/05/2017רחא

רחא

התומע תריכזמ

3 הרשמ אשונ

יונימ ךיראתףצרב דיקפתב םינש רפסמדיקפת

22/07/2015יללכ להנמ ןגס

Page 11 of 24ילולימ ןובשחו ןיד

תעודת זהות

מספר זיהוי

תעודת זהות

מספר זיהוי

תעודת זהות

מספר זיהוי



3

החפשמ םש

סה-ןגד

יטרפ םש

ארוהנ

3

החפשמ םש

רימא

יטרפ םש

ילג

1

החפשמ םש

יקסמוש

יטרפ םש

ירלו

4 הרשמ אשונ

יונימ ךיראתףצרב דיקפתב םינש רפסמדיקפת

01/05/2014רחא

רחא

ןכותו קוויש תלהנמ

5 הרשמ אשונ

יונימ ךיראתףצרב דיקפתב םינש רפסמדיקפת

01/05/2014רחא

רחא

םיפסכ תלהנמ

6 הרשמ אשונ

יונימ ךיראתףצרב דיקפתב םינש רפסמדיקפת

01/04/2017רחא

רחא

עדימ תוכרעמ להנמ
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תעודת זהות

מספר זיהוי

תעודת זהות

מספר זיהוי

תעודת זהות

מספר זיהוי



2

החפשמ םש

ודאנודאלמ

יטרפ םש

לטרוא

 אל  ןכ

7 הרשמ אשונ

יונימ ךיראתףצרב דיקפתב םינש רפסמדיקפת

01/10/2015רחא

רחא

םשרמה תלהנמ

 ? ןובשחו ןידה תנש ףוסב התומעב םיבדנתמ םיקסעומ םאה
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תעודת זהות

מספר זיהוי



 אל  ןכ

 אל  ןכ

 אל  ןכ

ןובשחו ןידה תנשב םירושק םידיגאת טוריפ

,םהיבורק וא התומעה ירבח תיברמ רשא םידיגאת םימייק םאה
 ?םהב םיפתוש וא תוינמ ילעב םה

םידיגאתב םינהכמ התומעב הרשמה יאשונ רשא םידיגאת םימייק םאה
 ?הרשמ אשונל ליבקמ דיקפתב וא הרשמ יאשונכ ולא

1 רפסמ דיגאת

 דיגאתה םש

MS מ"עב לארשי

דיגאת רפסמ

515323848

2 רפסמ דיגאת

 דיגאתה םש

)ר"ע( עדימה שפוחל העונתה

דיגאת רפסמ

580425700

3 רפסמ דיגאת

 דיגאתה םש

)ר"ע( לארשי הידמיקיו

דיגאת רפסמ

580476430

?ןוגראל תרחא הקיז ילעב םידיגאת םימייק םאה
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 אל  ןכ

 אל  ןכ

 אל  ןכ

התומעל תומורת

 ? הלעמו ₪ 20,000 לש רבטצמ יוושב דיחי םרותמ תומורת חודה תנשב הלביק התומעה םאה

 ?חודה תנשל םימרות תומש ןויסיחל השקב השגוה םאה

 תנשב ןויסיחל השקב םהיבגל השגוהש םימרותל רשאב .דיחי םרותמ חודה תנשל ₪ 20,000 לעמ תומורת ןייצל שי :הרעה
 םרותה םש ןויצ אלל ,דבלב המורתה םוכס תא הלבטב ןייצל שי ,חודה

המורתה םוכסםרותה םש

30204לגוג תרבח

המורתה תרטמ

 )Google AdWords( סדרוודא לגוגב םוסרפ לש,ףסכ יווש תמרות לגוג תרבח

 שופיחה יפדב תועיפומה תומוסרפב תותומע לש תיתרבח תוליעפ םודיק ךרוצל

.Google לש

חודה תנשב תומורתב ושענש םיירקיעה םישומישה

 תרגסמב לעופה םחה וקה תוליעפ רובע AdWords ןובשח רצי טנרטניאה דוגיא

.חוטב טנרטניאל זכרמה

?ןובשחו ןידה תנשב תומורת סויג תויולע התומעל ויה םאה
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 ןזוהש דעו ירבחמ דחא לש תוהז תדועת ןזה אנא דעוה ירבחו םידיקפתה ילעב ינותנ רוזחיא תורישב שמתשהל ךנוצרב םא
 יוהיז יכרצל תמדוקה הנשב

םינותנ ףולשתוהז תדועת

 .דעוה ירבח לכ תמישר תא ןייצל שי

1 דעוו רבח

דיקפת לעב

דעוו רבח

החפשמ םש

יול

יטרפ םש

ינמ

ל"וחבץראבתבותכ

בושי

ןג תמר

ראוד את דוקימראוד את

יונימ ךיראת

27/10/2013

 דיקפתב ללוכ םינש רפסמ

4

ינורטקלא ראוד

ףסונ ינורטקלא ראוד

?המיתח השרומ םג אוה דעווה רבח םאה

אלןכ

2 דעוו רבח

דיקפת לעב

דעוו רבח

התומעב םידיקפתה ילעבל רשאב העדוה – 'ב קלח

26/4/2018 :ךיראת ,ספוטה יולימ םויל ןוכנ התומעב םידיקפת ילעב

דעווה ירבח לכ לע חוודל שי קוח יפ לע ,ךתעידיל

התומעב דעוו ירבח ינש לש םומינימ תבוח שי ,בל םיש

 התומעב םידיקפת ילעב יטרפ רוזחא

התומעב דעווה ירבח
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מיקודמספר ביתרחוב

תעודת זהות

מספר זיהוי



החפשמ םש

ןמפיש

יטרפ םש

איבל

ל"וחבץראבתבותכ

בושי

םי תב

ראוד את דוקימראוד את

יונימ ךיראת

01/01/2014

 דיקפתב ללוכ םינש רפסמ

4

ינורטקלא ראוד

ףסונ ינורטקלא ראוד

?המיתח השרומ םג אוה דעווה רבח םאה

אלןכ

3 דעוו רבח

דיקפת לעב

דעוו רבח

החפשמ םש

ןוהנ

יטרפ םש

ןירק

ל"וחבץראבתבותכ

בושי

ןג תמר

ראוד את דוקימראוד את

יונימ ךיראת

12/01/2016

 דיקפתב ללוכ םינש רפסמ

2

ינורטקלא ראוד
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תעודת זהות

מספר זיהוי

תעודת זהות

מספר זיהוי

מיקודמספר ביתרחוב

מיקודמספר ביתרחוב



ףסונ ינורטקלא ראוד

?המיתח השרומ םג אוה דעווה רבח םאה

אלןכ

4 דעוו רבח

דיקפת לעב

דעוו רבח

החפשמ םש

רב-גרבלגנא

יטרפ םש

עבש-תב

ל"וחבץראבתבותכ

בושי

ריאי בכוכ

ראוד את דוקימראוד את

יונימ ךיראת

12/01/2016

 דיקפתב ללוכ םינש רפסמ

2

ינורטקלא ראוד

ףסונ ינורטקלא ראוד

?המיתח השרומ םג אוה דעווה רבח םאה

אלןכ

5 דעוו רבח

דיקפת לעב

דעוו רבח

החפשמ םש

עלס

יטרפ םש

יבוק

ל"וחבץראבתבותכ

בושי

עבש ראב
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תעודת זהות

מספר זיהוי

מיקודמספר בית רחוב

תעודת זהות

מספר זיהוי

מיקודמספר ביתרחוב



ראוד את דוקימראוד את

יונימ ךיראת

28/12/2017

 דיקפתב ללוכ םינש רפסמ

0

ינורטקלא ראוד

ףסונ ינורטקלא ראוד

?המיתח השרומ םג אוה דעווה רבח םאה

אלןכ

6 דעוו רבח

דיקפת לעב

דעוו רבח

החפשמ םש

רגנ

יטרפ םש

יבא

ל"וחבץראבתבותכ

בושי

םייתעבג

ראוד את דוקימראוד את

יונימ ךיראת

28/12/2017

 דיקפתב ללוכ םינש רפסמ

0

ינורטקלא ראוד

ףסונ ינורטקלא ראוד

?המיתח השרומ םג אוה דעווה רבח םאה

אלןכ
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תעודת זהות

מספר זיהוי

מיקודמספר ביתרחוב



 תא ןייצל שי ח"ור התומעל שיש לככ ,המיתח ישרומ ינש ןייצל שי ,םיינש תוחפלו תרוקיבה תדעו ירבח לכ תמישר תא ןייצל שי

 ויטרפ תא ןייצלו דעו תפיסאב ימינפ רקבמ התומעל תונמל שי ₪ ןוילימ 10 לע הלע חודה תנשב התומעה רוזחמש לככ ,ויטרפ
 .ןאכ

דעו ירבח םניאש המיתח השרומ תונמל רשפאמהתומעה ןונקת

ןובשח האור יונימב תבייחהתומעה

1 דיקפת לעב

דיקפת לעב

המיתח השרומ

החפשמ םש

ןוהנ

יטרפ םש

ןירק

ל"וחבץראבתבותכ

בושי

ןג תמר

ראוד את דוקימראוד את

יונימ ךיראת

10/01/2017

 דיקפתב ללוכ םינש רפסמ

1

ינורטקלא ראוד

ףסונ ינורטקלא ראוד

2 דיקפת לעב

דיקפת לעב

המיתח השרומ

החפשמ םש

רב-גרבלגנא

יטרפ םש

עבש-תב

ל"וחבץראבתבותכ

םינפ רקבמ ,ח"ור ,המיתח ישרומ ,רקבמ ףוג/תרוקיב תדעו
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תעודת זהות

מספר זיהוי

מיקודמספר ביתרחוב

תעודת זהות

מספר זיהוי



בושי

ריאי בכוכ

ראוד את דוקימראוד את

יונימ ךיראת

10/01/2017

 דיקפתב ללוכ םינש רפסמ

1

ינורטקלא ראוד

ףסונ ינורטקלא ראוד

3 דיקפת לעב

דיקפת לעב

המיתח השרומ

החפשמ םש

עלס

יטרפ םש

יבוק

ל"וחבץראבתבותכ

בושי

עבש ראב

ראוד את דוקימראוד את

יונימ ךיראת

09/01/2018

 דיקפתב ללוכ םינש רפסמ

0

ינורטקלא ראוד

ףסונ ינורטקלא ראוד

4 דיקפת לעב

דיקפת לעב

ןובשח האור

דיגאת
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מיקודמספר ביתרחוב

תעודת זהות

מספר זיהוי

מיקודמספר ביתרחוב



דיגאת רפסמ

514723964

דיגאת םש

ח"ור דנרבמרוו םייח

ל"וחבץראבתבותכ

בושי

םילשורי

בוחר

'גרו'ג ךלמה

תיב רפסמ

31

דוקימ

91000

ראוד את

16

ראוד את דוקימ

יונימ ךיראת

10/06/2014

 דיקפתב ללוכ םינש רפסמ

3

ינורטקלא ראוד

haimw12@gmail.com

ףסונ ינורטקלא ראוד

5 דיקפת לעב

דיקפת לעב

רקבמ ףוג רבח

החפשמ םש

חמצ

יטרפ םש

םחנמ

ל"וחבץראבתבותכ

בושי

הווקת חתפ

ראוד את דוקימראוד את

יונימ ךיראת

10/06/2014

 דיקפתב ללוכ םינש רפסמ

4

ינורטקלא ראוד

menicpa@gmail.com

ףסונ ינורטקלא ראוד
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תעודת זהות

מספר זיהוי

מיקודמספר ביתרחוב



 תא ןייצל שי ח"ור התומעל שיש לככ ,המיתח ישרומ ינש ןייצל שי ,םיינש תוחפלו תרוקיבה תדעו ירבח לכ תמישר תא ןייצל שי

 ויטרפ תא ןייצלו דעו תפיסאב ימינפ רקבמ התומעל תונמל שי ₪ ןוילימ 10 לע הלע חודה תנשב התומעה רוזחמש לככ ,ויטרפ

 .ןאכ
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ןוהנ

יטרפ םש

ןירק

תינדי המיתחינורטקלא ראוד

_________________________ 

1 דעוו רבח תמיתח

יטרפ םש

עבש-תב

תינדי המיתחינורטקלא ראוד

_________________________ 

2 דעוו רבח תמיתח

התומעה דעוו ירבח תומיתח

.ליעל טרופמה 2017 תנשל ילולימה ןובשחו ןידה לש ויטרפ תא תאזב םירשאמ ,התומעה דעו ירבח ינש ,הטמ םימותחה ונא

.ילולימה חודה לש םיפיעסה תא הרשיא 18/06/2018 םוימ תיללכ הפיסאה

)ילולימה חודה לש 'ב קלח( הז ספוט יולימ םויל ןוכנ םהש יפכ התומעב םידיקפתה ילעבל רשאב העדוה תפרוצמ ,ףסונב

 .דחאכ םינימה ינשל סחיתמ ךא רכז ןושלב חסונמ הז ספוט
 תויטרפה תנגה קוח יפ לע ןגומ עדימ ליכמ הז ךמסמ
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שם משפחה

שם משפחה

אנגלברג-בר

בחירת חבר וועד

בת-שבע אנגלברג-בר

מספר תעודת זהות / דרכון

בחירת חבר וועד

קרין נהון

מספר תעודת זהות / דרכון


