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212 ____ > ממגורי כי המכצה את ולהרוס לההדמז כמנה על הידעה :הנדון

 יהודה באזור צבאי כמצ*קד סמכותו בתוקף ושומרון, יהודה באזור צח«ל כוחות מפקד .1

 כל פי על סמכויותיו ויתר 1945 חירום(, חהגנה)שעת לתקנות 119 לתקנה ובהתאם ושומרון,

האמצעית בקומה הדירה את ולהרוס לחחרים בכוונתו כי בזאת מודיע ביטחון, ותחיקת דין

 הביא במהלכו 1.10.2015 ביום טרור פיגוע לפועל להוציא פעל והנדון, הואיל ננקט זה צעד .2

> הנקין הזוג בני של ביריות למותם ז

 ולהעבירן בכתב לפרטן עליכם זו, כוונה נגד השגותיכם או טענותיכם להציג ברצונכם אם .3

 פניות משרד באמצעות בשעה s<>fa/4$̂ לתאריך עד באזור צה״ל כוחות למפקד

.pnioMsibur@mail.idf.il הדוא״ל בכתובת המרכז פיקוד מפקד בלשכת הציבור

(.02-5305333 או 02-5305104■ במשרד.* הטלפון מספר

 ובהוכחות ט ידיכם, על המועלית משפטית או עובדתית טענה כל .4

הצבאי. למפקד למכתבכם לצרף יש אותם אחרים,

)ת"?

 בנ.צ. המצוי בשכם קומות שלוש בן במבנה

__________המחבל מתגורר בה המצורף,

האוויר בתצלום ;כמסומן

צה״ל כוחות מפקד בשם

ושומרון יהודה באזור

הבית סימון עם אוויר תצלום לוט:

ס״בלמ
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 יהודה באזור צבאי כמפקד סמכותו‘בתוקף ון^ומיוך, יחודח באזור צה"ל כוחות מפקד .1

 כל פי על סמכויותיו ולתר 1945 חירום(, נשעת ההגנה לתקנוף 119 לתקנה ובחתאם ושומרון,

המצוי בסורדא המכנה את ולהרוס להחרים בכוונתו » בזאת מודיע ביטחון, ותחיקת דין

______המחבל התגורר בו המצורף, האוויר בתצלום כמסומון בנ.צ.
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> לביא >והרב)חמיה ג;נט אחרון של סכין בדקירות למותם ז

 ולהעבירן בכתב לפרטן עליכם זו, כוונה נגד השגותיכם או טעמתיכם להציג ברצונכם אם

/' בשעה ך לתאר► עד באזור צה״ל כוחות למפקד *I* פניות משרד באמצעות

 .pniot-tsibur@mail.idf.ii חדוא״ל בכתובת המרכז פיקוד מפקד בלשכת הציבור

(.02-5305333 או 02-53051041 במשרד הטלפון מספר

 ובהוכחות במסמכים ביסוס טעונה ידיכם, על המועלית משפטית או עובדתית טענה כל .4

הצבאי*. למפקד למכתבכם לצרף יש אותם אחרים,

צה״ל כוחות מפקד בשם

ושומרון יהודה באזור

חבית סימון עם אוויר תצלום 5 לוט
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 ימודח ג:»ור גבאי כמפקד שמהותו בתוקף ושומרון, יהודת באזור צה״ל כוחות טפקד .1

 כל פי על ניר זמכויוו > ויתר 1945 חימם(, ההגנה)שעת לתקנות 119 לתקנה ובהתאם ושומרון,

 השלי הקומו* את ולהרוס להחרים כי,בכוונתו בזאת מודיע ביטחון, ותחיקת דין

 בנ.צ. המצוי קלנד>ה במ.פ.

המחבל מתגורר

במבנה שית

בח )!מצורף, אוויר ח בתצלום כמסומן
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 201s מום טרור פיגוע לפועל להוציא פעל והנדון, הואיל מקס זח■ צעד

נוסף. אדט ופצע ז"ל גונן דני של ביריות למותו

 ולהעבירן בכתב לפרטו חלליכם וו, כוונה נגד השגותיכם או טענותיהם להציג ברצונכם אם

פניות משרד מצעות בשעח לתאריך עד באזור צה״ל כוחות למפקד

 {,nioMs ibur@mail.idf.il חדוא״ל בכתובת המרכז פיקוד מפקד בלשכת הציבור

(.02-5305333 או 02-53051041 במשרד הטלפון מספר

 :מסמכ1 ביסוס טעוגה ידיכם, על המועלית משפטית או עובדתית טענה כל .4

הצבאי. למפקד למכתבכם לצרו< יש אותם אחרים.

מפקדלוחות&ה״ל בשםו

ז יהוד! באזור

הבית סיטון 0ע אוויר תצלום :לוט

הביא במהלכו 19.6

ובהוכחות ם

ייו* ושוי

בלמ״ם
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> הנקץ הזוג בני של ביריות למותם - ז

 ולהעבירן בפתב לפרטן עליכם יו, כוונח נגד השמתיכם או טענותיכם להציג ברצונכם אם .3

/לתארי עד באוור צח»ל כוחות למפקד £ * ^ & / 33 בשעה ><// ^ פניות משרד ב*?מצעות ו

.pniot-tsibur@maH.idf.il ל״הדוא בכתובת המרכז פיקוד מפקד בלשכת הציבור

(.02-5305333 או 02-5305104׳ ־ במשרד הטלפון מספר

 ובהוכחות ?מסמכגם ביסוס טעונה ידיכם, על המועלית משפטית או עובדתית טענה כל .4

חצבאי. למפקד למכתבכם לצרף >ש אותם אחרים,

חבית סימון עם אוויר תצלום :לוט

ל בשם ׳ ™ ! ! ® ־ . ״

ושומרון יהודה באזור

בלמ״ס
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 יהודה באזור צבאי כמפקד סמכותו בתוקף ושומרון יהודה באזור צה״ל כוחות מפקד .1

 כל פי על סמכויותיו ויתר 1945 חירום(, ההגנה)שעת לתקנות 119 לתקנה ובהתאם ושומרון,

במבנה התחתונה הקומה את ולהרוס להחרים בכוונתו כי בזאת מודיע ביטחון, ותחיקת דין

 במהלכו 1.10.15 מיום הטרור פיגוע של לפועל בהוצאה חלק נטל והנדון, הואיל גנקט זח צעד .2

ו״ל. הנקין הזוג בני מריות נרצחו

 ולהעבירן בכתב לפרטן זו,.עלובם. כמנה נגד השגותיכם או להציג.טענותיכם ברצונכם אם .3

/לתארין£ עד באזור צה״ל כוחות למפקד ^0^  פניות משרד באמצעות o* בשעח^

.pniot-tsibur@maiJ.idf.il חדוא״ל בכתובת המרכז פיקוד מפקד בלשכת הציבור

(.02-5305333 או 02-5305104 ־ במשרד הטלפון מספר

 ובהוכחון! במסמכים ביסוס טעונה ידיכם, על המועלית משפטית או עובדתית טענח כל .4

הצבאי. למפקד למכתבכם לצרף יש אותם אחרים,

 בנ.צ. המצוי בשכם

ו»ג"ז פוסאהמחבל

מתגורר בה המצורף, האוויר בתצלום כמסומן

i t

ושומרון יחודח באזור

הבית סימון עם אוויר תצלום :לוט
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 כמרלרי 29-.5.2015 ביום טרור פיגוע לפועל לי־וציא פעל ווזגדון, חואיל נוקט זה צעד
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