
          
 

    

     

   

           

    
    

           

    
               

       

     
      

 

  

        
     

         

        
    

 

     
      

         
        

      
        

        
        
        

        

        
       

 
        
         

        
           

         
          

         
          

        
      

        
          

         
          

           
            

          
        

 
           

         
       

 

  

 מ"עב םיסנניפו חוטיב תוקזחא לדגמ דיגאתה על םיפסונ םיטרפ

 דיאגתה של םירטורקידה 26: הנתק

ןשוש בן הדניל ןוירוטרקידהר"וי ,והילא המלש  הרשמה אושנ שם
 :יוהיזה 'סמ 43661602 59279224

 :הדיל ךיראת 18.1.1936 26.05.1965
םיבכמ 16, ןפג ביבא-תל ,6 הדסה  :ןיד-בי יבתכ תאצמהל ונעמ
יתלארשי יתלארשי  :ולש תוניתנה

לומגת דתעובו םייפהכס ותחודה נתיחבל הדעוב,רתוקיב דתעוב הרבח תומורת דתעו רו"י  :ןוירוטקרידה תודעווב ותורבח
כן לא צ  :יולת יתלב רוטרקיד או "חד
כן כן  תיסנניפו תיאנובחש תויחמומ לעב רוטרקיד

 עבק רשא ירעזמה רפסמב הדימע ךרוצל
 :ןוירוטרקידה

לא דיגאלת הרושק הרבח ,מע"ב ותקזחא והיאל המשל רו"י  הרבח ,תב הרבח ,דיגאתה של דבוע אוה םאה
 :ןיינע לעב של או הרוקש

 רוטקריד 29.10.2012 – 30.04.2020
 ןוירוטקרידה רו"י 18.6.2018 –

 :רוטקרידכ ותנוהכ הלחה בו ךיראתה

(; יתרבעה הטירסבינואה) היגווליצווס הכלכלב רתגוב  כתמוסמ םילשוריב
,ותאקנבו םיקעס הלנמב  תירבעה הטיסרבינואה) ןומימב ותחמתה,

.)  םילשוריב
;הפוריאב המרופב הפותש  ןל"דנב העיקשמה יתטרפ ותעקשה ןרק-
 תועקשה ייללגו יונסיב ,מ"בע ימסאימסא ולהינ רתבח טליפק הטנומב
.מע"ב ותעקשה ןרק קיפבו "מבע יננסיפ ץועיו

, דסיס הטנומ של צתעיימה הדעווב הרבח טנמ'2  הטנומ ןרקב מע"ב גנמ
; קטרושניאו קטניפב העיקשמה  צח"ד מע"ב יתחקור הישעת ורבת צח"ד;
קסי' רתבחב ןזאמ דתעו רו"יו ; גרנא  יתצח"ד מע"ב ותשדחמת ותיגראנ –

; רתבחב ;MRR Thirteen Limited צח"ד מע"ב קטרוירפ רתבחב צח"ד 
 םיאמדקאל מלג ותפוק ולהינל הרבח – "רמח ותעקשה דתעו רו"יו
יד. רתבחב יתרוטקריד ,מע"ב םידסנהמו י' מא  לבוגל טייטסא אלירג.
(. ייאב המושרה הרבח) דטימיל  הולתבה
. ותירתבח ותאווהלל ןרק ןגועב ותבדנהתב יתרוטקריד  מע"ב
 ביבא בתל ךוניחה םודיקל הותמעה של הלנמה דעווב ותבדנהתב הרבח
. יתמדקאה הכללמה של םינמאנה רבחבו הלנמה דעוובו ופי  ריפס
 תויושרה ידבועל ותמשתלהה ןרק םור של תהלנמה הרבחב צח"דכ הנהיכ
 מלגה פתוקב ותעקשה דתעו "רויו "צחדכ יאמ עד, 2020, מע"ב ותימוקמה

, ץרמ עד ,על אל ידבוע של  תרוקיב יארשא ותדעווב הרבחו צח"דכ 2020,
 יאמ עד , 2017. מע"ב אלרשיל טנוקיסד קנבב ידיגאת שלממו

 1959 והיאל ,ותנב ותרבחו "מבע ותקזחא והיאל המשל רו"י
 טקיורפב םיעלבו םזי ,רוטקריד .מע"ב ותקפנה והיאלו מע"ב
 .ותנב ותרבחו מע"ב ריעה גן
 תדעוו יבנסולסו םינוכיס ולהינ דתעו רו"יו רוטקרידכ ןהיכ
 2020, רבוטקואל עד מע"ב חוטיבל הרבח דלגמב ותמורת

ר  חטבמו מע"ב חוטיב ותיונכסו ולהינו ותקזחא דלגמ "ויכ
 רוטקרידכו 2020 רבמצד עד מע"ב חוטיבל ותיונכוס ןומיס
 2020. רבמצד עד מע"ב ןוה וסיג חוטיב דלגמב

 תונורחאה םינהש משחב ותוסקעתהו ותלכהש
 :רוטרקיד מששמ אוה םהבש םידיגאתה טוריפו

לא  הון יקוש דלגמ ןוירוטקריד רו"י ,והיאל אלרשי מר של ויבא ,ןכ
 תועקשה דתעו רו"יו דיגאתה של בת הרבח,מ"עב )1965(

 .מע"ב חוטיבל הרבח דלגמ של ורטוסנ

 רחא ןיינע לעב של החפמש בן אוה םאה
 :דיגאתב
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 מ"עב םיסנניפו חוטיב תוקזחא לדגמ דיגאתה על םיפסונ םיטרפ

 דיאגתה של םירטורקידה:26 הנתק

לדנה המלש רקיפ לאירבגר"ד  הרשמה אושנ שם
 :יוהיזה 'סמ 000540302 77041739

 :הדיל ךיראת 30.1.1950 11.02.1946
ביבא תל 8 ןייטשנייפ בוחר ביבא-תל ,73 ןמציו  :ןיד-בי יבתכ תאצמהל ונעמ
יתלארשי יתלארשי  :ולש תוניתנה
לומגת דתעוו םייפהכס ותחודה נתיחבל הדעו,רתוקיב דתעו רו"י לא  :ןוירוטקרידה תודעווב ותורבח

כן לא צ  :יולת יתלב רוטרקיד או "חד
כן לא  תיסנניפו תיאנובחש תויחמומ לעב רוטרקיד

 עבק ראש ירעזמה רפסמב הדימע ךרוצל
 :ןוירוטרקידה

לא לא  הרבח ,תב הרבח ,דיגאתה של דבוע אוה םאה
 : ןיינע לעב של או הרוקש

 :רוטקרידכ ותנוהכ הלחה בו ךיראתה 12.11.2013 22.09.2019
 םיבשח מתגמ,ולהינב הרשכה ידומיבל הדועות הרבחה יעדמב רגוב
(, תל טתירסבינוא)  עדימ ותכרעמ רתוקיבל הכמהס ביבא

(. ותבשחוממ  דראוורה טתיסרבינוא) ריכב ולהינ רסוק בה"רא) (,
, יכלל ףותש יתנוריע ותשדחהת וילוו קסינפב רוטקריד  צח"ד מע"ב
 רו"יו הצעומ רבח,בלתגומ ותפותש יתנוריע ותשדחהת ויולו קסינפב
(, )ב רתוקיבה דתעו  תדעו רו"יו החופתה הטיסרבינואה של ותבדנהת

. רתוקיבה  יתלארשיה יתנומרהילפה רתומזהת של ותבדנהתב) (
 םימזי דודיעל ןרק של ותבדנהתב) ( םיהלנמה צתעומ רו"יכ ןהיכ
 ילוי עד , 2020. ןגוע צתובמק מע"ב םיריעצ

 זכרמהו יתרבעההטירסבינואה D.M.D ),םייניש אפור
 (.םילשורי ,ה"דסה" יאופרה
 םוימחודל א 26 , הנקבת טרופמכ ,דיגאתה "לכנמ

 01.07.2022. םויל עד 18.01.2022
 .ןומא אפור- םיינישו ותאירב יחוטיב ץעויכ שמשמ
 דעווב רבחו גשיה ןרק ותתמעב ,מע"ב- 13 ה ךרדב רוטקריד
 .רקיפ ןרק של להנמה
 2022, ראוני עד דיגאהת של רתוקיב דתעו רבחכ ןהיכ
 ,מע"ב חוטיבל הרבח דלגמב רתוקיב דתעו רבחכו רוטקרידכ

 עד ,מע"ב והיאלב רוטקרידכו 2021 1959 רבמבונ עד
 2021. רבוטקוא

 תונורחאה םינהש שמחב ותוסקעתהו ותלכהש
 : רוטרקיד מששמ אוה םהבש םידיגאתה טוריפו

לא לא  רחא ןיינע לעב של החפמש בן אוה םאה
 :דיגאתב
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 מ"עב םיסנניפו חוטיב תוקזחא לדגמ דיגאתה על םיפסונ םיטרפ

 דיאגתה של םירטורקידה:26 הנתק

ןוליג ימרכ ןתוד םהרבא  הרשמה אושנ שם
000540294 052300373  :יוהיזה 'סמ
 :הדיל ךיראת 27.12.1953 20.01.1950

ןויצ רתשבמ 6, יתזה יהלצרה 27, ןבא אבא  :ןיד-בי יבתכ תאצמהל ונעמ
יתלארשי יתלארשי  :ולש תוניתנה

ולמגת דתעו רבח רתוקיב דתעו רבח  :ןוירוטקרידה תודעווב ותורבח
לא לא צ  :יולת יתלב רוטרקיד או "חד
כן כן  תיסנניפו תיאנובחש תויחמומ לעב רוטרקיד

 עבק רשא ירעזמה רפסמב הדימע ךרוצל
 :ןוירוטרקידה

לא לא  הרבח ,תב הרבח ,דיגאתה של דבוע אוה םאה
 : ןיינע לעב של או הרוקש

 :רוטקרידכ ותנוהכ הלחה בו ךיראתה 29.12.2021 21.04.2021
 יתרבעה הטיסרבינואה) ירוביצ הלנמו הנידמה יעדמ רגוב

,)  ירוביצ הלנמו הנידמה יעדמ ינש ראות דומיל םילשורי
(. טתירסבינוא)  הפיח
 לדגמ של םייפהכס ותחודה נתיחבל הדעוב רבחו רוטקריד
. חוטיבל הרבח  מע"ב
.מע"ב דן ותנומלב צח"ד
 . 2020 עד Cytegic, רו"יכ ןהיכ

טתיסרבינוא הנידמה יעדמ רגוב  (.הפיח )
 חותיפ הילימאב רוטקריד .מע"ב חוטיבל הרבחי דלגמב רוטקריד
(פ .מ)  .מע"ב.וע
 – גלמ רו"יכו מע"ב ותרוניוצ טפנ יפומס ותילגל פי "לכנמכ ןהיכ
 .2020 עד ,מע"ב אלרשיל גז יעלפמ

 תונורחאה םינהש שמחב ותוסקעתהו ותלכהש
 : רוטרקיד מששמ אוה םהבש םידיגאתה טוריפו

לא לא  רחא ןיינע לעב של החפמש בן אוה םאה
 :דיגאתב
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 מ"עב םיסנניפו חוטיב תוקזחא לדגמ דיגאתה על םיפסונ םיטרפ

 דיאגתה של םירטורקידה:26 הנתק

ר" הוח-בר ןרק ד רות ןור  הרשמה אושנ שם
 :יוהיזה 'סמ 050965862 025326323
 :הדיל ךיראת 10.03.1952 30.05.1973

היצלרה ,ב 57 אביקע ביר ביבא תל ,25 ןויצמושל  :ןיד-בי יבתכ תאצמהל ונעמ
יתלארשי יתלארשי  :ולש תוניתנה

לא םייפהכס ותחודה נתיחבל הדעוב רבח  :ןוירוטקרידה תודעווב ותורבח
לא כן צ  :יולת יתלב רוטרקיד או "חד
כן כן  תיסנניפו תיאנובחש תויחמומ לעב רוטרקיד

 עבק ראש ירעזמה רפסמב הדימע ךרוצל
 :ןוירוטרקידה

לא לא  הרבח ,תב הרבח ,דיגאתה של דבוע אוה םאה
 : ןיינע לעב של או הרוקש

 :רוטקרידכ ותנוהכ הלחה בו ךיראתה 30.09.2021 16.03.2022
(, רתגוב )BA( ביבא תל טתירסבינוא) ותאנובשחו הכלכלב 
(, ןובשח אתור )MA( .ביבא תל טתירסבינוא) הכלכלב כתמוסמ 
, – םיקעס היפוסוילפל רוטקוד )PhD( ןומימב ותחמהת להנמב 
(. תל טתיסרבינוא) ותאנובשח  ביבא
, ריכב ימדקא גלס רתבחו הריכב הצרמ  תיב ותאנובשחל גוחה,
.םיקעס הלנמל רפס
. ירבח רכש עתיבקל צתעיימה יתרוביצה הדעווב הרבח  כנסתה
 לוהינו ץועיי יתוריש ןומיר רתבחב רתוקיב דתעוו רו"יו צח"ד
.מע"במע"ב  פורג ןוקייאב צח"דו מע"ב דברב צח"ד ,
.םודא דוד ןגמ צתעומב ןובשחה יאור צתעומ גתיצנ
מ" , עב יתרבעה הטיסרבינואה ידבועל למגה רתבחב יתרוטקריד

 . 2020 עד
,רתוקיב ,  ייסטרכב תרזגנ העיבות ולמגת דתעוו רו"י צח"ד

 ץרמ עד, 2022. מע"ב אלרשיל יארשא

םיטפשמו הטירסבינואה הקיטיסטטס רגוב  (םישלורי יתרבעה )
 .דו"ע כתשבל רבח (,היצלרה ימוחנתיבהזכרמה)
 .מע"ב קטנידמ "ריו

 תונורחאה םינהש שמחב ותוסקעתהו ותלכהש
 : רוטרקיד מששמ אוה םהבש םידיגאתה טוריפו

לא לא  רחא ןיינע לעב של החפמש בן אוה םאה
 :דיגאתב
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