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מתקשט

 28.6.09 ליום קתוקן אקשוםלצב

 הבניות! העגיבת בביצוע שזאת קואשם הנ"לתנאיהם

פרננראשוו!
 לתקנות ך85-)ג()א( 84 סעיפים לפי עבירה מותרת, בלזי בר:וץאקדות ופעילות חברות העבירת:מהות
 1945. חורזם(, 10עתתהתה

 בהתאחדות כחבר פעל או חבר חיה לכך, הסמוך למועד עדאו 26,3.09 ב- מעצי'ו ליוס ועד לכך הסמוך ממועד או 5ט30 משנת באיזור, הנגל, הנאשם העבייה;פרטי
 מותרת. בלתי התאחדות שהוא שבאית, בחוליה חבר קנאשם היה לעיל, האמורר: התקופהבמהלך י דהיינו מותרת, בלתי

 הבא, האישום בפרט כמתואר הנאשם פעל האמורה, הצבאית בחוליה חברותובמסגרת

מחות שני:4יס
 ההגנה לו:קנות 85)ג(ע( תקנח לכי עבירה מותרת, גלתי התאחדות עבור שורות ביצוע הע5*יתז

 945ג. חירום(,ושעת
 התאחדות בשבול שחוא כל שירות ביצע או שחיאכל עבודה עשה הראשון, האישום כפרט האמורח התקופה במהלך באיזור, הנ,,ל, הנאשם : תע4?רהפרטי

 )ל ריא צאלח רמדאן מאל את הנאשס גייס לכך, הסמוך במועד או 2005בשנת1, ; דהיינו , מותרת בלתי

 ציין אף הנאשס הקודם. האישום בקמט האמורה הצבאיתלחוליה "נזאל"( זלן-
 מפעיל עםבקשר נמצא הוא ו:י נואל בפני

 כצבאות. החולנה ובמימון בהקמת להם יסייע 14%ר "באסל", בשם עזתי
 לרמאללה. נגיע האחרון כאשר וופגשו ו"באסל" נזאל כי סיכמו ונואלהנאשם2.
 אולם איראטאל, בריגוב "באסלי' לבין נזאל בין להפגיש הסאשס ניסה מכן, לאחר חודשים34.

 לפועל. יצאה לא זומגחיה
 ניסיון גס אך כשנית, "באסליי לבין נזאל בין להפגיש הנאשם ניסה מכך, לאחר שבועותמספר4.

 צלח. לאזה
 הכאסל", עם להפגישו ברצונו כי לאחרון וטמר לגזאל הנאשם התקשר שבועות מספרלאחר5,

 שנקבעו. הקודמות לפגישות "גאסל" של הגעתו אי לאור יאת לכך, סירב נזאלאך
 נואל חאמורה. הצבאית לחוליה נוסף אדם לגייס מנזאל הנאשם ביקש מכן, לאחרסמוך6.

 הצבאות, לועלניתס אלשמאלי השאם אח וגיוס לכךתסכים

 שלישיופרש
 הוראות דבר ב לצו ו-92 90)ב()3(*ע( סעוף לפי עכירה שטח, סגורת בדבר הוראה הפרת "שגזרה: ומהו

 1970. תש"ל- 378(, נמס' ושומרוח ההודההביטחון
 היתר תנאי א. סקוס או שטח סגירת בדבר הכרזת הוראות הפר לכך, הסמוך למועד עד או26.3.09 ב- מעצרו ליוס ועד לכך הסמוך ממועד או 20.12.1995 ,מיום באזור, הנ"ל, הנאשם העופרה:פרשי

 לעיל, האמורח התקופהבמהלך : דהיינו זה, סעיף פי עלשניתנו
 ושומרון יהודה אזור שטחי בתוך הנאשס שהה עזה, תושב בהיותו

 . ואלו. בשטחים שנזייה היתר בידו שהיהנגבלי


