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 תירטש ריאמ .1
 תירטש ריאמ תושארב "ימוקמ" תעונת .2

 
  טפשמה תיב ןויזיב תדוקפ יפל השקב
 

 :םירתועה םשב
 

   :םיבישמה םשב
 

 זפ לאומש ד"וע
 

 ןועמש רושע ד"וע

 הטלחה
 

 םינעוט הבש ,)ןויזיבה תדוקפ – ןלהל( ]שדח חסונ[ טפשמ תיב ןויזיב תדוקפ יפל השקב יינפב

 ךיראתמ הטלחהב םתבוטל וקספנש טפשמ תואצוה םהל ומליש אל םיבישמה יכ םישקבמה

  .תרתוכבש ירקיעה ךילהה תרגסמב ,12.09.2018

  .ןתוא ומליש םרט םה ןכלו ,תואצוהה םולשתל דעומ עבקנ אל ,םיבישמה תנעטל

 םג ,רשפאה לככ םדקומ דעומב ,יוחיד אלל םייקל שי תיטופיש הטלחה ןכש וז הנעט החוד ינא

 ךרוצל בר הכ ןמז ןיתמהל םוקמ היה אלש ןבומו ,תואצוהה םולשתל דעומ עבקנ אל םא

  .ןמולשת

 דעוממ םימי 7-מ רחואי אלו ,יוחיד אלל ומלושי ירקיעה ךילהב וקספנש תואצוהה יכ הרומ ינא

 תונקתל 515 הנקת ואר( לעופל האצוה יכילהב תונפל שקבמה יאשר היהי תרחא ,וז הטלחה ןתמ

  .)1984-ד"משת ,יחרזאה ןידה רדס

 טפשמ תיב ןויזיב יכילהב טוקנל םוקמ ןיא ,לעופל האצוה יכילה תחיתפ לש יפולחה דעסה חכונ

 .יפ .יק 'נ רונמ 5174/06 פ"ע ;337 )3( ג"נ י"דפ קאינלז 'נ ארזע 7148/98 פ"ער : וושהו ואר(

 .))21.9.2009( זרא ןתיא ד"וע 'נ ןמפייר 7174/09 פ"ער ; )24.7.2007( י'ג .םא
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