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אליה בפסק הדין.
»יח; רעיית ראש הממשלה ,שרה נת-
נתניהו טוענת בערעור כי יש להעדויות״על "העיקרון שאמורלהנחות את ההח־
$TS1$ההחלטה$TS1$
$DN2$ההחלטה $DN2$הוא אינטרס הציבור,ולא רום
לטה
ניצול
*\ ניהו ,הגישה אתמול בקשה לאפ־
$TS1$לאפשר $TS1$אופיוהאלים והפרובוקטיבי שלהתובע,על
מעמדה של אשת ראש הממשלה
שר
$DN2$לאפשר $DN2$להלהגיש ערעורעל פסק הדין של
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$DN2$מנתניהו $DN2$היאהפרקליטות ,אולם היועץ
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$DN2$תוכל$DN2$
עדיין לעובדים״.
לערעור,

כי

