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 160 /21  מ"רת

 רהז ןבא לאיל ד"וע     :תרתועה
 

 ד ג נ 
 

  רוצ בד בישמה
 

 

 1959-ט"ישתה ,)הלומעת יכרד( תוריחבה קוחל ד17-ו ב17 םיפיעס יפל העינמ וצל הריתע

 )הלומעת יכרד קוח – ןלהל(

 
 :תרתועה םשב
 

 :בישמה םשב
 

  תונג ןירוס ד"וע
 

  ןועמש ןב ילריש ד"וע
 

 
 הטלחה

 

 בישמה לע רסואה וצ ןתמל הלומעת יכרד קוחל ד17-ו ב17 םיפיעס יפל השגוהש הריתע יינפב

 תכרעמ היוצמ הריתעה בלב .רומאה קוחל ה16 ףיעס תוארוהב דמוע וניאש תוריחב רקס םסרפל

  .)"הייריעה" :ןלהל( ןויצל ןושאר תייריע תושארל הז ללכבו ,תוימוקמה תויושרל תוריחבה

 

 ,30.10.2018 םויב ומייקתיש תובורקה תוריחבב הייריעה תושארל תדדומתמ תרתועה  .1

 .הייריעה תושארל אוה ףא דדומתמה ,ןהכמה הייריעה שאר אוה בישמהו
 

 רקסה תא ריבעה אל ךא ,תוריחב רקס בישמה םסרפ 11.10.2018 םויב יכ תנעוט תרתועה .2

 םישרדנה םיטרפ יווילב ,רומאה קוחל )ה(ה16 ףיעס תווצמכ ,תיזכרמה תוריחבה תדעוול

  .רומאה קוחה יפל

 

 תדעוול ויתואצות תא ריבעהל "רקסה ךרוע" לע יכ הרומ קוחה ןושל יכ ןעוט בישמה .3

 ךרועש ףוגה אוה "רקסה ךרוע"ש איה הז חנומ לש תילולימה תונשרפה ותטישל .תוריחבה

 .רקסה תא ונימזהש םידדומתמה אלו םירקס
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 תדעוול ותוא ריבעהל גאד אוה "רקסה לש םינותנה ללכ תלבק םע" יכ ,בישמה ןעט דוע .4

 .דבלב דחא םיקסע םוי ךותב תוריחבה

 

 לבקתה ,22:58 העשב 21.10.2018 ךיראתב יכ רהבוה ,תוריחבה תדעו תוריכזמ םע רוריבב .5

  .יינפבש הריתעה תשגהל רבוע תאזו ,הדעווה תוריכזמב רקסה

 

 הריתעה לש הניד ןכלו ,רבעוה רקסה ןכש ,ןדיד ןודנב וצ ןתיל םוקמ לכ ןיא ,ךכשמ .6

  .קחמיהל

 בישמה אשיי ,הריתעה תשגהל רבוע קר רבעוה רקסהש הדבועה חכונ ,תאז םע דחי 

  .₪ 2,500 לש ךסב תרתועה תואצוהב

 

 

 

 .)2018 רבוטקואב 24( ט"עשת ןושח 'וט םויה הנתינ

 

 לט םהרבא
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