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 המרכז פיקוד מפקדת

האלוף לשכת

0202-4222 :טל׳

התשע״ז _____ __

_ ______ 2017

לכבוד,

אישית( ובמסירה - 02-626-3212 - חביב לביב עו״ד )באמצעותעטא משפחת

 התגורר בו המבנה את ולהרוס להחרים מתה על הודעה :הנדון

i________עטא)ת"ז_________________

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

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

 בדיר חמבנח כלל את ולהרוס להחרים בכוונתו כי בזאת מודיע ביטחון, ותחיקת דין כל

 התגורר בה המצורף, האוויר בתצלום כמסומן ,695990/3542290 בנ.צ. המצוי משעל אבו

ת״ז עטא, המחבל

 2017 ביולי 16 ביום ודקירה, ירי משולב פיגוע בביצוע השתתף והנדון, הואיל ננקט זה צעד .2

מלכה. הדס רס״ר נרצחה במסגרתו

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

 פניות משרד באמצעות ,16:00 בשעה 6/7/17 לתאריך עד באזור צה״ל כוחות למפקד

.pniot-tzibur@mai 1.idf.il הדוא״ל בכתובת המרכז פיקוד מפקד בלשכת הציבור

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

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

הצבאי. למפקד למכתבכם לצרף יש אותם אחרים,

הבית סימון עם אוויר תצלום .־לוט

 צה״ל כוחות מפקד בשם

ושומרון יהודה באזור
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 המדפז יקוד0 מפקדת

האלוף לשפת

0202-4222 טל׳:

התשע״ז _____ __

_ ______ 2017

לכבוד,

אישית( ובמסירה חביב לביב עו״ד )באמצעותצאלח משפחת

 התגורר גו תמבגה את ולהרוס להחרים פומה על תודעת :הנדון

ת_______ ח) אל {________ז”צ

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

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

 בדיר המבנה כלל את ולהרוס להחרים בכוונתו כי בזאת מודיע ביטחון, ותחיקת דין כל

 התגורר בה המצורף, האוויר בתצלום כמסומן ,695310/3542389 בנ.צ. המצוי משעל אבו

ת״ז צאלח, המחבל

 2017 ביולי 16 ביום ודקירה, ירי משולב פיגוע בביצוע השתתף והנדון, הואיל ננקט זה צעד .2

מלכה. הדס רס״ר את רצח במסגרתו

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

 פניות משרד באמצעות ,16:00 בשעה 6/7/17 לתאריך עד באזור צה״ל כוחות למפקד

.pniot-tzibur@mail.idf.il הדוא״ל בכתובת המרכז פיקוד מפקד בלשכת הציבור

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

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

הצבאי. למפקד למכתבכם לצרף יש אותם אחרים,

הבית סימון עם אוויר תצלום :לוט

 צה״ל כוחות מפקד בשם

ושומרון יהודה באזור

mailto:pniot-tzibur@mail.idf.il

