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 24 חסרים ודיווחים מסמכים חוסר. 2
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 189 כללי .1
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 265 בנקים': ז פרק
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 308 משקופים לבניית המיועד עץ ברכישת וליקויים פגמים. 3



 תוכן עניינים

 ה 
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 313 דעת-חוות הצגת-אי. 10
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 363 אחרים שותפים ואיתור חקירה. 7

 364 נהג חקירת-אי. 8
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 381 אצבע טביעת בדיקת-ואי מפגש תיעוד. 25

 382 הסם חבילות על צבעותא טביעות בדיקת-אי. 26
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 384 ולאלכוה בדיקת ביצוע-אי. 28
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 ותהבא המתלוננת של זוגה בן נחקר לא, המתלוננת שיחות פלט נבדק

 396 המועדון בעלי וכן תקופה

 396 לטלפון איכונים הפקת-אי, עדים הבאת-אי. 41

 397 הרמזורים סרטי תפיסת-אי. 42

 399 נוספים סרטונים המצאת-אי. 43
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 400 הנאשם אזהרת-אי. 44

 401 רכב התחממות לגבי טענה בדיקת-אי. 45

 401 יפ'ג של איתורו-אי. 46

 403 תאורה מצב בדיקת. 47

, ותרמילים קליעים כגון, ממצאים איסוף, העבירה זירת יתורא. 48

 405 מאבק וסימני דם כתמי אחר והתחקות

 לפיו מצג למערער המשטרה הציגה, החקירה במהלך - חקירה אמצעי. 49

 406 במעשה להודות עליו, בנו את לראות ברצונו אם

 407 רכב זיהוי-אי. 50

 407 עד חקירת-אי, עד הזמנת-אי. 51

 408 עדות למתן המונית נהג מהבאת המאשימה ימנעותה. 52

 בו אלים אירוע באותו נוכח היה אשר הנאשם של ד"עו של העדתו-אי. 53

 410 עד העדת-אי הנאשם מואשם

 411 עד זימון-אי. 54

 412 בנק תדפיסי הפקת-אי, לקוחות חקירת-אי. 55

 413 אצבע טביעות היעדר. 56

 414 מהסכין אצבעות טביעת לקיחת-אי. 57

 415 ידיים טבילת בדיקת-אי. 58

 גרסת במהימנות לתמוך כדי בה שיש חקירה פעולת כל ביצוע-אי. 59

 גרסת את לסתור או לאשש בהם שיש חקירה פעולות ביצוע-אי, המתלונן

 416 הנאשם

 417 שנגנב מהתיק אצבע טביעות לקיחת-אי. 60

 419 עד זימון-אי, חשיש משקית אצבע טביעות לקיחת-אי. 61

 420 זיהוי מסדר עריכת-אי. 62

 421 ראיות של פיזי אובדן. 63
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        הנאשם בין עימות ביצוע עיכוב, שיחות פלט הוצאת-אי. 64

 422 למתלוננת

 423 הכביש תנאי של מקיפה בדיקה-אי, רכב איתור-אי. 65

 427 חקירה מיצוי-אי, הוצגה שלא ראיה. 66

 428 משטרה מזכר רישום-אי. 67

 429 הנאשם לזיכוי הובילו אשר ירתייםחק מחדלים. 68

 429 שיחות איכון הזמנת-ואי בעלות בירור 68.1

 430 רלוונטי עד עם שיחזור נערך לא 68.2

 432 עדים חקירת-אי 68.3

 434 ההליכים תום עד מעצר על החקירה מחדלי השפעת. 69

 434 אבטחה ממצלמות צילומים העלאת-אי 69.1

 434 עדים מחקירת הימנעות 69.2

 435 עדות גביית-אי 69.3

 436 טלפון איכון ביצוע-אי 69.4

 437 אצבע טביעות לקיחת-אי 69.5

 437 הזיהוי מסדר זיהום, חקירה תיעוד-אי 69.6

 466 הנאשם לידי החקירה חומר המצאת-אי. 70

 474 "?ראייתי נזק" של טענה להעלות יש אימתי. 71

 475 פלילי במשפט עד זימון-אי. 72

 477 צבא דיני': ד שער

 477 מבוא': א פרק

 479 הצבאיים הדין-בתי פסיקת': ב פרק

 479 האירוע בזירת עדויות גביית-אי. 1

 הניסויים של צילומי תיעוד יעדרה, התאונה זירת תיעוד היעדר. 2

 480 שנעשו והמדידות



 תוכן עניינים

 י 

 482 הנאשם של הספק מחמת וזיכוי חקירתי מחדל. 3

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


