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הינב רתיהב  ןויעה  תוכז 

ידעלג לאינד  "ד  ועו בוש  יבצ  "ד  וע תאמ   

 

' חאו הבייט  הינבו  ןונכתל  תימוקמה  הדעווה  נ ' חאו ' יסוי  איחי ג' "מ 1662/14  עע  : ךילה רפסמו  םש 

.לטרבליז צו ' לדנה  נ ' רואנ , םיטפושה מ ' בכ ' בכרה  ינפב  ןוילעה  טפשמה  תיב   : האכרע

.ןיצ ןרע  ירא ; ןב  ילא  "ד  הוע  : םיבישמה : 05.10.16   ב"כ  הטלחה ךיראת 

 

קוח יפל  השקב  שיגהל  שרדייש  ילבמ  הינב , רתיהב  ןויעל  היונק  תוכז  רוביצל  תמייק  םאה  הניה , ןידה  קספ  לש  וסיסבב  הדמעש  הלאשה 
.ואל םא  עדימה ,)" שפוח  קוח  : " ןלהל  ) "ח-1998 שתה עדימה , שפוח 

, הל ופרוצש  םיכמסמה  לכבו  היינב  רתיהל  השקבב  היינבה , רתיה  יכמסמב  ןויעל  היונק  ןויע  תוכז  תמייק  רוביצל  יכ  עבק , ןוילעה  טפשמה  תיב 
.עדימה שפוח  קוח  יפ  לע  השקב  תשגהב  ךרוצ  לכ  אלל  תאזו  ןיינבה , קיתב  תוברל 

ךלהמב וינפל  האבוהש  יפכ  ימוקמה ,) ןוטלשה  זכרמו  םינפה  דרשמ   ) הנידמה תדמע  לע  תתתשומ  ןוילעה  טפשמה  תיב  לש  וז  ותעיבק 
םויב תומושרב  ומסרופ  רשא  "ו-2016 , עשתה היינב ,) יושיר   ) הינבהו ןונכתה  תונקת  תרגסמב  ףקות , הנשמ  הלביק  רשאו  םינוידה ,

שפוח קוח  יפל  השקב  תשגה  תבייחמ  הניאש  היונק  תוכז  הניה  הינב  רתיהב  ןויעה  תוכז  יכ  קקוחמה  תנווכ  לע  תודיעמ  רשאו   5.7.2016
םימי ךותב 5  הלש  טנרטניאה  רתאב  ומסרפתו  היינבה  ירתיה  לש  םותח  ינורטקלא  ץבוק  רומשת  יושירה  תושר  יכ  ןה  תועבוק  תע  עדימה ,
(. תונקתל הנקת 61  האר   ) שרוד לכל  גצויו  היינבה  רתאב  עוציבה  יארחא  לצא  קזחוי  הינבה  רתיה  לש  ינורטקלא  ץבוק  יכו  ןתינש , םוימ 
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ירה ונממ , קלח  וא  רתיהל  ןויסיח  ןתמל  השקב  הלבקתנ  םהב  תונקתב , טרופמכ  םיגירח , םירקמב  טעמל  יכ  ןוילעה , טפשמה  תיב  עבוק  ךכ 
.ךכב ןיינועמה  לכל  וב  חונו  לק  ןויעל  תורשפא  קינעהל  שיו  יבמופ  אוה  הינבה  רתיהש 

רוזחימ תוישעת  ח.כו  הבייט  הינבו  ןונכתל  תימוקמה  הדעווה  דגנכ  לש 15,000 ₪  ךסב  תואצוהל  וצ  ןתינו  דחא , הפ  לבקתה , רוערעה 
.מ " עב הפשא  תטילקו 
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