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 דובכל                  דובכל

 רקרמהד ךרוע ,ץרפ ימס        ודיגמ רוג רמ

 רקרמהד               רקרמהד

 

 ,.נ.א

 

 שיפכמ ,ירקש עדימ םוסרפ ןיגב םייטפשמ םיכילהב הטיקנ ינפל הרומח הארתה :ןודנה

 דוסי ללושמו

 

 םירבדב םכילא תונפל ידי תא ואלמ ,דוכילה ר"ויו תילרביל תימואל העונת דוכילה ,יתשרמ

 :ןמקלדכ

 

 תא ריחשהל הרטמב ,דוסי לכ רסח השפכה עסמ רקרמהד ןותיע להנמ םינורחאה םימיב .1

  .הלש תוריחבה ןייפמק תאו דוכילה

 

 ,המעטמ ימ וא דוכילה ,םכדי לע ומסרפתהש םירבדה יפל .דוסיה ןמ םיירקש םכלש םיחווידה .2

 אצויכו וירחא לגרת ,ץנג ינב לש ןופלטל ץורפתש ידכ רומרא תרבח לש היתוריש תא הרכש

  .דוסי תוללושמ תונעט ולאב

 

 "השרפל" בברשל סיסב רסחו יניצ ןויסינ ךות ,דוכילה תא שיפכהל ידכ השענ הז ירקש םוסרפ .3

  .תיתרושקת המרד ןיעמ רצייל הווקתב הלשממה שארל םיברוקמה םיפסונ םישנא וז

 

  .היה אל לשמ וליפאו ארבנ אל ,היה אל ,דימ רמאיי .4

 

 םהו והשלכ ןופלטל וצרפ אל םלועמ ,היקפס וא הישנא ,דוכילה .קוח יפ לע תלעופ דוכילה .5

 .תרחא תיקוח אל תוליעפ לכ עצבל וא והשלכ ןופלטל ץורפל אוהד ןאממ ושקיב אל םלועמ

 םימרוג החלש אלו ,הלשממה תושארל םידמעומ דגנ םייטרפ םירקוח הליעפה אל דוכילה

  .רחא םדא לכ וא םיצעוי ,םירחא תוגלפמ ישאר רחא בוקעל



 
 ןיד ךרוע ,יולה יבא

Avi Halevy, Advocate 

            
 

 04-6709443 :סקפ 04-6709330 :לט 15105 ןדריה קמע .נ.ד )הבשומ( תרנכ   
 

 

 תורבח רפסמ לש ןהיתוריש תא הרכש דוכילה :תויעמשמ דחו תורורב ןה ןתייווהכ תודבועה .6

 תחטבא לש תולועפ עצבל ידכ רומרא תרבח לש היתוריש ורכשנ ,רתיה ןיב .עדימ תחטבאל

 תווצל תונימא תקידב העציב רומרא תרבח .דוכילה ןייפמק לש עדימה ןוחטב לע רומשלו עדימ

  .ב"ויכו תיזיפ החטבא ,דוכילה ןייפמק

 
 תרבח .דוכילה לש םייטפשמה םיצעויה רושיאב ,ןידכ התשענ רומרא תרבח םע תורשקתהה  .7

   .התשע ךכו ,ןידכ לועפל הדיצמ הבייחתה רומרא

 

 ןושל ידכ םילוע םירבדהו רוסיאה תילכתב רוסא םינורחאה םימיב םימוסרפב םתישעש המ .8

 ךכל היאר לש לדב ולו גיצהל םתלוכי אלו םתגצה אל ,םלועמ םירבד ויה אלש ןוויכ .ערה

 הצירפ לש עוציב וא ןונכתב םיברועמ ויה םכלש םיחווידב םירכזומהמ ימ וא דוכילהש

  .קוחכ אלש עדימ ףוסיא וא םינופלטל

 

 הלאש ינמיס לש ףסוא גיצהל ידכ םכלש תיתרושקתה המבב לוספ שומיש םתישע םיחווידב .9

 וליאכ רומג רקש םתגצה .ונימ וניאשב ןימ לש ץלואמ רוביח ךות תוירקש תודבועו םיכרפומ

 הלוספ איה וליאכ תואריהל הל םתמרגו ,תימיטיגלו תיקוח תוליעפ םתכפה .הפורצ תמא היה

  .היקפסו הידבוע ,דוכילה לש בוטה םמשב םתעגפו םתיזיב ךכבו תילילפ ףאו

 

  .ןוכנ אל טושפ אוהש רבד – שק תורבחב שמתשהש ימכ דוכילה תגלפמ תא םתגצה .10

 

 אל ,ןכ ושעת אל םא .תולצנתהו הרהבה ידימ ןפואב םסרפל םכמ םישרוד ונא ,ןכ לע רשא .11

  .םייטפשמ םיכילה תטיקנמ סונמ היהי

 

  .חלשת אל תפסונ הארתה .12
 

 

 

 

 


