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מס,עבירותשביצעולאזרחיםלסייעמיועד

rxcwtf4aלי־מחוץואםבישראלאם

v&r'v

בהליךמורשעיםלהיות

..לעונ־נידוניםואףפלילי

ההליך״יישוםמאסר:שי

הנכונההמשפטיתנדרך

שלנטרוללהבטיחעשוי

הג־איהפלילית,החשיפה

שת

$TS1$הגשת$TS1$

$DN2$הגשת$DN2$הימנעותאישום,כתב

ומנקיטתפלילימרישום

דורוןאיי"י״דובעיקרפליליותסנקציות

לישוןכחוקמםשילםשלאלאדםלאפשר

בלילה.בשקט

מורכב,בהליךמדוברכימרגישתדון

עדייןהמסשלטונותאםרקבולהתחילשניתן

ליישוםהתנאיםבעניין.בחקירהפתחולא

הבגההליך

שאינהכנהבפנייהההליךשלמקורו

עלהמתבצעתבדיקהאוחקירהאגבנעשית

אחרת,שלטוניתרשותאוהמסיםרשותידי

לה־רשותהמשטרה,כגוןזו־ו^

לבנת

$TS1$להלבנת$TS1$

$DN2$להלבנת$DN2$,ניירותרשותהון

ההגבליםרשותערך,

המרינה,מבקרהעסקיים,

המשפט.ביתאוהכנ״ר

בידיקייםלא

הרשותאוהמסיםרשות

קודםמידעהרלבנטית

לר־מרצון,לגילויהקשור

בות

$TS1$לרבות$TS1$

$DN2$לרבות$DN2$בתיקיומידעחקירה

בתיקיאוקשורותחברות

התקשורת.בכליכזהפורסםולאשותף,

אז־בדיקההחלהלאהמסיםברשות

רחית

$TS1$אזרחית$TS1$

$DN2$אזרחית$DN2$ו/אולנישומיםהקשוריםהתיקיםשל

נגיעהלהםשישלשותפיםו/אולתאגידים

מרצון.לגילוי

כתבתביעה,בכתבנכלללאהמידע

בביתכלשהובהליךאישוםכתבאוהגנה

בישראל.דיןבביתאומשפט

רוטנורית
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