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 ןוילעה טפשמה תיבב
  

 8390/01  ח"מ
  

 קרב 'א אישנה דובכ  :ינפב
  

 דורלסקא דוד :שקבמה
  

 ד  ג  נ  
         

 לארשי תנידמ :הבישמה
  

 31.10.05 םוימ הבישמה םעטמ העדוה
  

  ףסוי ןב 'ב ד"וע :שקבמה םשב
  יליזרב 'א ד"וע :הבישמה םשב

 
 קרב 'א ,לארשי תנידמ 'נ דורלסקא דוד 8390/01 חמ:)17.10.05( ןוילעב השקבל
 
 ד''פ ,זכרמה - היינבלו ןונכתל תיזוחמה הדעווה 'נ יבהל לאקזחי 531/89 אע :)1992-09-08( ןוילעב ןיד-קספל

 ,ןבשנ 'י ,רוזמ 'א ,ילאינבא 'ד ,ןוסב 'ד ,יקסלובוכוס 'א :ד"וע ,רוא 'ת ,ןיול 'ש ,קרב 'א :םיטפוש ,719 )4(ומ
  רצלמ 'א

 'א :םיטפוש ,221 )5(נ ד''פ ,לארשי תנידמ 'נ הבלא ודיע ברה 52831/9 פע :)1996-09-24( ןוילעב ןיד-קספל
  רוא-ןב 'נ ,רגרבצרו 'נ :ד"וע ,אצמ 'א ,גרבדלוג 'א ,ךב 'ג ,קרב

 :םיטפוש ,038 )4(נ ד''פ ,לארשי תנידמ 'נ ןיראב'ג ףסוי דמחומ 4147/95 פע :)1996-10-20( ןוילעב ןיד-קספל
  קינזר 'י ,ריקי 'ד :ד"וע ,ימדק 'י ,אצמ 'א ,גרבדלוג 'א

 ,334 )2(אנ ד''פ ,]'מע 28[  לארשי תנידמ 'נ הירזע השמ 6148/95 חמ :)1997-06-04( ןוילעב הטלחהל
  דקש לאכימ ,ריאי-ןב לאכימ ,ור'גנס זעוב ר#ד :ד"וע ,קרב 'א :םיטפוש

 ,193 )5(דנ ד''פ ,לארשי תנידמ 'נ ןיראב'ג ףסוי דמחומ 8613/96 פנד :)2000-11-27( ןוילעב ןיד-קספל
 לייא ,ןושש הילט ,ריקי ןד :ד"וע ,לקריט 'י ,רנרוד 'ד ,ימדק 'י ,אצמ 'א ,רוא 'ת ,ןיול 'ש ,קרב 'א :םיטפוש
  ןוני

 ,ןהכ-גרבסרטש הבוט :םיטפוש לארשי תנידמ 'נ רנרל לאוי 7128/98 פער :)2001-01-29( ןוילעב ןיד-קספל
  ידיג קיטשירפ :ד"וע ,יול דנומדא ,שיניב תירוד

 המלש ,קרב ןרהא :םיטפוש לארשי תנידמ 'נ ףסוי רב הירא 3878/99 פער :)2001-04-01( ןוילעב ןיד-קספל
 תוטילקרפ ,ךורב ףסוי ןב :ד"וע ,שיניב תירוד ,לקריט בקעי ,רנרוד הילד ,אצמ והילא ,רוא רודואת ,ןיול
  ףסוי ןב ךורב ,ןושש הילט ,הנידמה

 ,אצמ 'א ,רוא 'ת ,קרב 'א :םיטפוש לארשי תנידמ 'נ ןייד ףסוי 7215/98 פער :)2001-07-04( ןוילעב ןיד-קספל
  למרכ ירוא ,ףסוי-ןב ךורב :ד"וע

 ןיא :ד"וע ,קרב 'א :םיטפוש לארשי תנידמ 'נ דורלסקא דוד 8390/01 חמ :)2003-04-30( ןוילעב הטלחהל
  ףסוי ןב ךורב ,העפוה

 'א :ד"וע ,קרב ןרהא :םיטפוש לארשי תנידמ 'נ דורלסקא דוד 8390/01 חמ :)2005-01-20( ןוילעב הטלחהל
  דעומ תכראהל השקב ,דעומ תכראהל ,ףסוי ןב 'ב ,למרכ

 ןב :ד"וע ,קרב ןרהא :םיטפוש לארשי תנידמ 'נ דורלסקא דוד 8390/01 חמ :)2005-10-17( ןוילעב הטלחהל
  ףסוי-ןב ךורב ,למרכ ירוא ,הנידמה תוטילקרפ ,ךורב ףסוי
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 הטלחה
  
  
 הליע המייקתנ שקבמה לש וניינעב יכ יתעבק ,17.10.2005 םוימ יתטלחהב 

 הלשממל יטפשמה ץעויה תמכסה תא הטלחה התואב יתשקיב .רזוח טפשמ לש ומויקל
-ד"משתה ,]בלושמ חסונ[ טפשמה יתב קוחל )ד(31 ףיעסב העובקה תוכמסה תלעפהל

 תמכסהב ,יאשר" ןוילעה טפשמה תיב אישנ היפל ,)טפשמה יתב קוח – ןלהל( 1984
 תחא המייקתנ יכ חכונ םא ןודינ לש ויוכיז לע תורוהל ,הלשממל יטפשמה ץעויה
 ."רזוח טפשמ לש ומויקב תלעות ןיא ןיינעה תוביסנ רואל ךא...רזוח טפשמל תוליעה
 הבישמה יכ רסמנ ,31.10.2005 םוימ הלשממל יטפשמה ץעויה חוכ תאב תעדוהב
 ןכ לעו ,"'רזוח טפשמ לש ומויקב תלעות ןיא ןיינעה תוביסנ רואל' יכ ,המיכסמ"
 .שקבמה לש ויוכיזל איה המיכסמ
  
 יתב קוחל )ד(31 ףיעס תארוה ,הלשממל יטפשמה ץעויה חוכ תאב תעדוה חכונ 

 שקבמה לש ויוכיז לע הרומ ינא ,17.10.2005 םוימ יתטלחהל ךשמהבו טפשמה
 .1948-ח"שתה ,רורט תעינמ תדוקפל )א(4 ףיעס לע הריבע ,עשרוה הב הריבעהמ
  
      .)6.11.2005( ו"סשת ,ןוושח 'ד ,םויה הנתינ 
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