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"המשיב" - להלן

תודעת ע1ע11 שכנגד
בהתאם לתקנה 434 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984 מוגשת בזאת הודעת ערעור
שכנגד, אלה נימוקי הודעת הערעור. יצוין, כי כל ההדגשות בערעור אינן במקור אלא אם צוין

אחרת:

פתח דבר:

1, "כינויו של אדם בישראל "נאצי", והשוואתו למי שנימנה על החשוך שבמשטרימ בעידן
המודרני, מקוממת בעומק העיוות שבה, ומעוררת תחושת ביזוי והשפלה* מושג זה לא
איבד גט בשפת הרחוב את המישקע האסוציאטיבי הקשה הגילווה לו בהקשרו
ההיסטורי. האפשרות כי אומר הדברים לא התכוון לייחס להתבטאויותיו הפוגעניות את
, אינה מלוא עומק המטען השלילי הנילווה להם בעיני הנפגע ובעיני ציבור השומעים
, ובעיני האדם מעלה ואינה מורידה לעניו טיב הפגיעה ועוצמתה בהקשרם האובייקטיבי
הסביר, והקשר זה הוא המבחן הקובע" (רע"א 10520/03 בן גביר נ' אמגון דנקנר - פסק

; "פרשת בן גביר"). דעה של כב' השופטת פורקצ'יה בדעת הרוב - להלן

סביר" כמילים פוגעות, 2. "המילים "אדולף" או "נאצי" נחשבות, איפוא, בעיני "האדם ה
משפילות ומבזות מאין כמותן ונראה הוא שאיו לסבור אחרת. אף אם המבטא אותו לא
א.33239-07-12 (ת"א) יורם שפטל ני זהבי - פורסם בנבו - נתכוון לתוצאתו הנפסדת" ?ת.

שפטל"}. להלן: "פרשת

"לא יכול להיות כל ספק שמושגים כמו: "אנטישמים, ניאו-
, היטלר יוגענט, שונאי ישראל, מסיתים לטרור הערבי, נאצים
נושאים באחריות ישירה לטרור הערבי ועוד". - כל אלה הם לשון
הוכיח הרע נגד מי שהם נכתבים - אם אין בהט אמת כדי ל
טענת "אמת דברתי" - איו די להביא עשרות ציטוטים מכתבות
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שוטה או מדברי הכנסת על יחסם של הנתבעים לגורם זה או אחר.
אלא <ש להוכיח במלואם את אמיתות הדברים שנאמרו (ת.א. (ל-ס)
1999/86 ח"כ שולמית אלוני ני שבועון המחנה החרדי - פורסם

.( ' 1 בנבו - להלן "פרשת אלתי

3. את הודעת ערעור זו בחרנו לפתות מתוך מספר ציטוטים מהפסיקה הישראלית באשר

לשימוש בכינויים כגון, נאצי, אדולף, אנטישמי, שונאי ישראל ועוד ועוד -' בכל אותם
דיונים בבתי המשפט הגיעו הנתבעים וטענו כי לא התכוונו בדיוק לביטויים שאמרו ואלה
נאמרו מתוך אלגוריה, משל, וכל אלה במסגרת חופש הגנת הבעת הדעה והביקורת שמותר
לאמרה במסגרת כללי חופש הביטול. עוד נחזור לביטויים המכוערים והקשים בהם
השתמש המשיב, לא לפני שנסקור בקצרה את הרקע להודעת ערעור זו שעיקר עניינה
הפיצוי המועט שנפסק על ידי בית המשפט קמא בגין אמירות חמורות ביותר וקשות מאוד

נגד אדם שכל חטאו שהוא צילם גופת מחבל ולשיטת המשיב שכנגד גס העז לחייך!

הרקע:

:17, פרסם המשיב בעמוד הפייסבוק שלו תמונה של המערער 4. ביום 1.11.2015 שעה 30
שצילמה כזירת פיגוע שאירע בחברון. בתמונה נראה התובע עומד בסמוך לגופת מחבל

כשהוא מעיין בטלפון הנייד שלו, כאשר בכותרת התמונה פרסם הנתבע את הפוסט דלהלן .�

"מישהו יודע מי החלאה החייכנית מימיו, מיו קהא7, פוגרומציי?
. יהודי שמתעד בחיוך גופת אדם שזה עתה נולה?"

5, מאוחר יותר באותו היזם, בשעה 20:17, פרסם הנתבע את אותה התמונה פעם נוספת.
ובכותרת כתב כדלהלן:

ה אירוטית, הוא מי "ובכן לפי מקורות בשטח, צלם הגופה הזור
התיישבות כחברון היא דבר שדורש תעצומות נפש שאמר כי "
. גדולות. זה לא כמו לגור בשדרות רוטשילד". שמו אשי הורוביץ
המכונה קצין המבצעים של היישוב היהודי בחברון, מפיק. מורה
ואחיינו של חבר הכנסת של הבית היהודי הלל הורוביץ. "לגור כאן
דורש יכולת להוביל (להנהיג". הבהיר. לא עשב שוטה. עץ הגדל ליד

הודה", כת י שיבר. מלח הארץ המדממת. ממל

6. כמובן שהפרסומים הנ"ל גררו, תוך דקות ספורות, עשרות רבות של תגובות מצד גולשים,
אשר לא היססו תגובות לפרסם נאצה, להשפיל לחרף ולגדף את המערער ולשפוך את דמו

לעיני אלפיי העוקבים אחרי פרסומי המשיב בעמוד זה, ולהלן יובאו מקצת התגובות:

"מאחל לו קבורת כלב" ?,
; נופת אנושית עם כיפה" "טי
סתם י מכו נו נאצי נאלח..."- ', "

עד עפר" ,? , "...עצהאיך אפשר להכפיש אותו
המצולם עם הכיפה נבל בן נבל" ', "

חיודתאצי חזה? ברררר" ,? "זחשמו של
,- "מי זה? חזיר"

"איך! בחמה גסה" ?,
; "חזיר אומות העולם"
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"תלאה חלאה חלאה".

י. אס לא די בכך, ביום 1.11.2015 שעה 32.-16 פרסם המשיב תגובה לתגובות הגולשים, בה
כינה את המערער פעם נוספת "נאצי" ו"קוזאק".

8, יתרה מזאת, הפרסומים הנ"ל אף שותפו על ידי רכים והופצו ברחבי רשת הפייסבוק
וברשתות חברתיות שונות ומהר מאוד הפכו לפוסטיס ווירליים ברשת.

9. בגין הפרסומים האמורים, הוגשה תביעת לשון הרע בבית משפט קמא על סך 100,000 ¤.

10. במהלך הדיון בבית משפט קמא, הגיעו הצדדים להסדר דיוני ולפיו יוגשו סיכומים על יסוד
תצהירי עדות ראשית שהוגשו בתיק ללא חקירת המצהירים.

11. אכן, הצדדים הגישו סיכומיהם, וביום 30/07/18 ניתן פסק דינו של בית המשפט קמא.

12. ביום 16/09/18 הגיש המשיב ערעור נגד פסק הדין (ע.א. 28952-09-18), וביום 12/11/18
הפקיד המשיב את הערבון לערעור. ביום 19/11/18 התקבלה ההודעה על הפקדת הערברן

במשרדו שלב"כ המערער.

פסק דיגו של גית משפט קמא;

13. בפסק דינו חילק בית משפט קמא את פרסומי המשיב לשתי קבוצות ל קבוצה ראשונה היא
קבוצת "העובדות" אותן ציין המשיב (צילום גופת אדם, כאשר המערער מחייך), קבוצה
שנייה היא קבוצת "הדעות" של המשיב (הכוללות קללות, גידופים ואמירות חמורות ביותר

בציבוריות הישראלי כגון חלאה, קוזאק פוגרומצ'יק, זורח אירוטית, בין נאצי לקוזאק).

14. בפתח פסק דינו קבע בית המשפט קמא כי הדברים שאותם פרסם המשיב הס דברי לשון
הרע בהתאם לסעיף 1 לחוק איסור לשון הרע, תשכ"ה~1965 (להלן • "החוק").

15. אשר לקבוצת "העובדות", ביהמ"ש קמא קבע כי על יסוד סרטון שהגיש המשיב ניתך ללמוד
שבמהלך האירוע המערער צילם את גופת המחבל ומשכך אין צורך להכריע באשר למועד
הצילום קרי האם בתמונה אורנה העלה המשיב לחשבון הפייסבוק שלו נראה המערער

כשהוא מצלם את הגופה אס לאו.

6ג. בנוסף, בית המשפט קמא קבע כי אמכם לא הוכח שהמערער חייך כשצילם את הגופה אם
כי על פי קביעת כבוד סגן הנשיא, היה סביר להניח באופן סובייקטיבי שהמערער חייך ובכל

מקרה המדובר ב�'"פרט לוואי" בלבד.

17. על סמך כל אלה, קבע ביהמ'יש קמא כי למשיב עומדת הגנת אמת כפרסום.

18. בהמשך פסק דינו קבע בית משפט קמא כי בדברים שפורסמו היה עניין ציבורי וכי המערער
הוא איש ציבור. על יסוד כל אלה קבע בית משפט קמא כי למשיב עומדת הגנת סעיף 14

לחוק ביחס לחלקים "העובדתיים".
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19. אשר לקללות, גידופים, ושאר דעותיו של המשיב הכוללות כזכור בין היתר אמירות

שהמערער הוא חלאה, קוזאק פוגתמצ'יק זורח אירוסית ובין גאצי לקוזאק, קבע בית
המשפט כי למשיב לא עומדות ההגנות הקבועות בסעיף 15 לחוק.

20. אשר להגנת הבעת דעה (שראוי לציין שכלל לא עלתה מפורשות בכתב ההגנה של המשיב)
קבע בית המשפט כל השמטת הפרט שמדובר בגופה של מי שניסה זה עתה לרצוח יהודים
בשל יהדותם, והשוואה בלן הנתבע לבי הנאצים ומעשיהם מהווים השמטה של מלוא
העובדות המאפשרות לקרוא הסביר להבחין בין מעשיהם של הנאצים למעשהו של התובע.

21. נקבע כי הנתבע הביע את דעתו על התובע בחריפות תוך כוונה לפגוע במידה גדולה
משהייתה סבירה ועל כן בנסיבות העניין הבעת דעה זו נכנסת לגדר סעיף 1 לחוק בהיותה

לשון הרע על התובע ולא עמדה למשיב הגנת תום לב בהתאם לסעיף 15 לחוק.

20 22. נוכח זאת, קיבל כיהמ"ש קמא את התביעה בחלקה, והורה על סכום פיצוי בסך של 000,
¤ בתוספת שכר טירחת עורך דין על 5,000 ¤ זאת בהתבסס על אמירת המשיב לפיה
המערער הוא "כין נאצי לקוזאק1'. ומכאן לכתב הערעור שמתמקד כל כולו בשאלת הפיצוי.

נימוקי הערעור;

23. כבר בפתח הדברים ייאמר, כי לשיטתו של המערער סכום הפיצוי שנפסק נמוך מאוד,
כאשר בית משפט קמא התייחס לאמור בפרסום השלישי ("בין נאצי לקוזאק") בעיקרו
בעוד שלגישת המערער גם אס הלה מדובר רק באמירה זו יש לפצותו פי כמה וכמה קל
וחומר בין בנו של קל וחומר שיש לפצות את המערער בסכום גבוה הרבה יותר גס על

האמירות האחרות וכלל הפרסומים של המערער.

24. יודגש כי בין יתר דברי הבלע ולשון הרע שכתב המשיב על המערער היו אמירות כגון חלאה
חייכנית.,, קוזאק ופוגרומצייק, זורח אירוטית כאשר כבי- השופט קמא מצא לפצות את
המערער בעיקר בגין הפוסט הנוסף שכתב המשיב בו קבע שהמערער הוא ל "חלאה, בין גאצי

לקוזאק".

25. הדברים מתעצמים שעה שהמשיב הוא איש תקשורת ידוע במדינת ישראל, הפוסט הראשון
שלו זכה ב421 שיתופים ו898 סימני חיבוב (ראו עמוד 3 בנספח ד' שצורף לכתב התביעה}
הפוסט השני עמד על 142 שיתופים ו689 סימני חיבוב - מה שמלמד על כך שעשרות אלפים
צפו בדברים וכפי שנאמר על פגיעה באינטרנט היא ממשיכה גם בשעה ששורות הודעת

ערעור זו נכתבות!

? ? בקצרה - את מהות מעשי הפוגרומצ'יקים, הקוזאקים והנאצים: 26 עוד יש לציין •

• פוגרמצייק - הם אלה אשר טבחו ביהודים (וגם בעמים אחרים) ללא רחם, רצחו 6,000
יהודים בפאס שמחקו, רצחו 12,000 יהודים בגזרות תתנ"ו בעמק הריין, טבחו ב500
יהודים ביורק שבאנגליה, החריבו 120 קהילות יהודיות בצרפת וספרד, פרעו בקישנכ
באלפי יהודים, רצחו כליל הבדולח בין 2,000 ל 4,000 יהודים, הרסו 8,000 חנויות

והשחיתו 1,046 בתי כנסת ועוד ועוד ועוד (ערך בוויקפדיה ועוד).

• הקוזאקים היו אנטישמים שטבחו ביהודים תמכו בנאצים ואף הם ביצעו פוגרומים רבים
(עיין ערך כווקיפדיח).
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• ובאשר לנאצ<מ - אין לנו אלא לצטט את דבריה של כבי השופטת אילה פורקצ'יה בפרשת
כן גביר: "המושג "נאצי" בעידן שלאחר מלחמת העולם ושואת יהדות אירופה מבטא
בעיני אדט בן-תרבות את התגלמותה של החייתיות שבאדם; הוא משקף בעיני יהודי,
באשר הוא, את שאול התחתיות אליו עשויה להגיע שנאת אדם על רקע תורה גזענית
חשוכה, ואת מקור הטרגדיה האנושית הנוראה שהעם היהודי נפל קרבן לה אך לפגי
מספר עשורים. למושג "נאצי" משמעות בעלת עוצמה שלילית ייחודית בעיניו של יהודי
כפרט, ובעיניה של החברה בישראל שקמה על הריסות יהדות אירופה שהושמדה
בשואה. "נאצי" בעימו של יהודי בארץ ישראל מסמל לא רק משטר שהפך גדול אוייבי
האנושות, אלא את הקשה שבאוייבי העם היהודי בכל הזמנים, אשד הוביל קהילות
שלמות של יהדות אירופה למשרפות הגזים, רצח בדם קר מאות ואלפים, שנורו אל תוך
קברי אחים, הרג תינוקות, נשים תקנים ללא אבחנה, הרעיב עד מוות את אסיריו
במחנות הריכוז, והוביל אותם למותם מקור וממחלות. זהו מושג הנקשר עם רעיון
השמדת'עם, שביקש למחוק את העם היהודי מעל פני האדמה? זהו מושג הנקשר עם
תורה גזענית המבקשת להכחיד את המשך הקיום האנושי של קבוצות שאינן נמנות על
בני ה"גזע העליוףי; זהו מושג שקשה למצות את תוכנו המפלצתי במינוחים שגרתיים,
זוהי הקונוטציה האמיתית של המושג "נאצי" בתידעת בגי העם היהודי, שחוויית ההרס

והחורבן האישי והלאומי שהמיט עליו השלטון הנאצי עדין חי ושותת דם בקרבו".

, שמעשיהם של הנאצים היו מסתכמים "בצילום גופה" של מי שביקש לרצוח ילדים ? הלוואי 27
גרמנים כמה דקות לפני כן, הלוואי ומעשיהם של הפוגרומלסטלס היו "לחייך1' נוכח גופרנ
מחבל הרוג שהגיע לרצוח ילדים סלאביס שישבו במז�רח אירופה!!!! משכך גס אם מקבלים
את טענת ההגנה היחידה של המשיב (ובית המשפט קמא לא קיבל אותה!) כי המערער חייך
וצללס = אין בכך כל הגנה, הוא הוציא לשון הרע, ויש לחייבו במלוא הסכום במיוחד נוכח

חומרת הדברים והפגיעה הקשה.

28. גם באשר לנזק, בית המשפט קמא קבע כי נגרם נזק, אך לא ניתן לדעת מה גובה הנזק
לפיכך לא כתן לכך משקל בפסק הדין אפילו לא על דרך האומדנא, ו

29. לשיטת המערער, על אף שלא ננקבר סכומים ספציפיים כתצהיר, הרי שלאור הוכחת
המערער בתצהירו כי מנהלת משרד פרסום איתה עבד נמנעה מלשכור שירותיו כמפיק
אלרועיס והדבר משפיע על עבודתו ופרנסתו וזאת מעבר לפגיעה הקשה שנגרמה לו באופן
כללי, כמו גם התצהירים של יוני בלייכברד קב"ט חברון שעובד גם ביחסי ציבור ביישוב
, ומנחם ומספר על הפגיעה הקשה שנגרמה לפרנסתו של המערער וכן תצהירי יונתן איבגי
שקד, המשרתים עם התובע בשירות מילואים היה מקום לפסוק למערער סכום פיצוי

משמעותי בהרבה מהסכום שנפסק.

ולמעלה מזאת: עיון בפסיקה מלמד שאפילו במקרים קלים פי כמה נפסקו פיצויים .30
משמעותיים ביותר והנה מקצת מההחלטות ?

א ת.א. (נצרת) 3464-07 אדלשטיין נ' דודי (פורסם בנבו) - פיצוי על סך של מאתים אלף
>! בגין ראיון טלוויזיה בערוץ הספורט שבו השמיץ דודי את מאמן הפועל ירושלים !!¤
(דאז) ואמר שהוא .? "בושה לעולם הספורט... בושה לכדורסל... אדם מסכן.. אדם רע,..יש
¤ 264 לו סגידה עצמית חולנית" - נפסקו גם 64,000 ש"ח הוצאות משפט ובסה"כ 000,
(מאתים ושישים וארבעה אלף ¤), הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי (ע"א 10365-07-13
דודי גי אדלשטיין (פורסם בנבו} והסכום פחת למאתיים אלף ¤ כולל הוצאות
משפט במקרה שלנו אמנם סכום התביעה הוא רק מאה אלף ¤ אד אט בענייו אדלשטייו
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התקבל פיצוי של מאתים אלף בגין אמירות רחוקות מאוד מהמקרה שלנו. הרי שבענייננו
היה מקום לפסוק את מלוא הסכום המבוקש בתוספת הוצאות משפט.

ב. ת.א (ת"א) 78285/96 אפלים חירמ גי ד"ר יקותיאל שרעבי (פורסם בנבו) - כרוזים שהפיץ
הנתבע בו הוא השווה את התובע לצורר הנאצי אדולף היטלר (לא במפורש כמו בעניינן
שלנו...) הכרוז צוטט בתקשורת המקומית ברמת השרון� "ונעשתה אנלוגיה והיקש בין
דרכו של התובע לדרכו של צורר היהודים" - בגין כך, נפסק פיצוי על סך של מאה אלף ¤
ועוד סכום של ארבעים ושבעה אלף ¤ הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין!!! ויפיס דברי
בית המשפט: "השוואה של אדם כלשהו לצורר היהודים היא השוואה שנועדה להעביר
מסר מסית משפיל מסוכן ופוגעני, ההברה שלנו נדרה נדר לעקור מן השורש כל התבטאות
או מסר פוגעים ומסיתים... השתלחות חסרת רסן באיש ציבור בעודו מכהן, על דרך
הכפשתו והשוואתו לנאצים או צוררי היהודים איננה יכולה להתפרש אלא כמסע הסתה.
על כן יש ליתן משקל של ממש בקביעת סכום הפיצוי; למען ידע כל אדם ובמיוחד מי
שעוסק בענייני הציבור ששמו של אדם כבודו ולעיתים אף בטחונו אינם הפקר" (סעיף 88

לפסק הדין).

ג. תא (י-ס) 1999/86 ח"כ שולמית אלוני ני שבועון "המחנה החרדי" (פורסם בנבו) - פיצוי על
סך של חמישים אלף ¤ ועוד עשרים וחמישה אלף ¤ הוצאות משפט ושכר טירחת עורך דין
." וכוי - . . בגין אמירות כגון.- "אנטישמיות חילונית". מזכיר את ביקור הנאצים בסקוקי

אמירות פחות חמורות מאלו שנאמרו במקרה שלנו.

ד. תא (י-ם) 21671/96 קצובר צבי ני ספירו גדעון (פורסם בנבו} - במקרה של קצובר המדובר
; "שראש במקרה פחות חמור מהמקרה בו עסקינן כאשר כל שנטען נגד מר קצובר הוא
העיר של מיסיסיפי דומה כל כך לראש מועצת קרית ארבע קצובר". נפסק פיצוי של
50,000 ¤ בתוספת 10,000 ¤ הוצאות משפט - הערעור נדחה - המקרה שלנו קל וחומר בן

בנו של קל וחומר מהמקרה של קצובר.

ה. ת"א (נצרת) 5640-05-09 נרזיני ני עיתון עורי עיר ואחי (פורסם בנבו) - שימוש בביטויים
פוגעניים כמו שתיין, סופר קשקשן ואנטישמי, בית המשפט פוסק פיצוי על סך של ארבעים
- ¤ 23 וחמישה אלף ¤ ובנוסף שכר טירחת עורך דין והוצאות משפט בסך כולל של 000,
ראוי לציין כי חרף האמירות החמורות בענייו שלנו לצערנו הנתבע נקט באמירות קשות פי

כמה ויש הבדל ביו אמירה כגוו אנטישמי לפוגרומצייק או נאצי.

ו. תא (ת"א) 33239-07-12 יורם שפטל ני נתן זהבי (פורסם בנבו) - נפסק פיצוי על סך של
35 ¤ בגין האמירה (הבודדת) אדולף, כלפי התובע עו"ד שפטל, ראוי לציין כי במקרה ,000
: בית המשפט מבהיר כי בפסיקת שלנו נאמרו אמירות חמורות יותר, אלא שעוד חשוב לציין
הסכום לקולא, בית המשפט לוקח בחשבון כי גם התובע ידוע בלשונו החדה והבוטה, והוא

משתמש לא אחת בביטוי זה כלפי אחרים!!! (סעיף 40).

אשר על כן ולאור כל האמור לעיל יתבקש בימ"ש הנכבד לקבל את התביעה על מלוא חלקיה
לקבוע כי הפרסומים מהווים לשון הרע, כי עסקנן לשון הרע פורסמה במטרה לפגוע וכי
הנתבע זכאי לפיצוי במלוא הסכום - מאה אלף ¤ בתוספת הוצאות משפט ושכר טירחת עורך

דין.
, עו"ד איתמר ב(*ביר

ב"כ6#*4ג

איזןמר"בן-גביהעו'יד
מ. ר. 6107$

טלי 052-8693867
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בערע1ר שכנגד לעיוור 1. מאחר שמד1בר
/ ע"א 28952-09-18 (קבוע לדיו] ביום י י נ ע ב
0ופ0 1 20.2.2019 בפני הרכב השופטים אי דראל,

י יון), מתבקשת המזכירות להעביר נגר וא (תקנה 7א(ב}> עי זי
̂ן את הודעת הערעור שכנגד אל התיק האמ1ר |£ו| !ל0גור את התיק חנד!ן.ן

 מדינת ישראל
~ 2. יש לצרף גם את החלטה זו אל התיק

? / ח ) האמור. ? ד* ב ? :? ת9*09 ג*

י 3. לתש1מת לב המערער; בעת סריקת

הראש.^ טופס1-פתיחת הליך אזרחי ה^ד
̂  ל0ך[ק 0פךך אן (לפ. תקגה 7 *(ב) לתקנ1ת סדר .ד, ה"רחי. הת"מיי- הטןפ0 הנל|ןה| שאןןנן

0מן .במשבצת המתאימה: י�

__ 1. המסמך המוגש _

נ1 תובענה עיקרית מ ערע1ר ם ה1דעה לצד גי ב
ו

?י 1£ ערעור שכנגד

 ̂
ו

2. (א) 0;ג תיק בהליך אזרחי

1_ ? בקשת / ? בקשה ם בקשה ? הגבלים ? הטרדה ם המרצת ? המרצת ? ועדת ? חתה
אבעיה לאישור לפי ח1ק לתשלום עסקיים מאיימת 1צו פתיחה פתיחה ערר אחיד�

עיקול להגנה על תכוף הגנה בוררות
! / עדים,

| התשם"ט-
; _____ 1 2008! ו

? פ חיקור ? ניהול | 0 ערע1ר ? ערעור 0 ערע!ר ם ערעור 0 ערעור ם ערעור ם ערעור ם ערעור
דין אזרחי רכושם של / אזרחי בחירות על בית דין על בית דין על בית דין על בית דין לפי חוק על החלטת

; [עדרים א1 | למשמעת משמעתי משמעתי משמעתי ח"לים ועדה
שבויים ו של רשויות של עובדי של לשכת שנםפו

? | מקומיות מדעה עורכי הדין במערכה
| (תגמ1ל1ם
! ושיקום},
התש"י-
[ 1950נ

0 ערעור ם ערעור 0 ערעור ? ערעור ם ערר על ? עתירות ? פירוקים ? פשיטת ? רשות ? רשות
מיסיס נועי על החלטת שונה פי חוק אסירים רגל ערעור ערעור על

, אזרחי החל0ת אץרחי רשם בית אזרחי המים
ו המשפט התשי"ט- רשם

| ! 1959ו ההוצאה
1 לפועל

0 רש]ת ? [ םתיק ? תיק ם תיק ם תביעת םחובעבה
ערעור על אגירות | אזרחי אזרחי א�זרחי בוררות "צ1נ'ת

די] דין בסדר תביעות ! בםדר
קסנות / | מהיר | מק;צר | | |_ 1 .

1 ס''ת התשס"ט. עמ' 98.
- ס"ח ההע'"י, עמ' 162.

3 ס"ח התשי''ס. עמ' 169.



(ב) 10ג תיק בהליך משפתה

ש/ב | ם ערע1ר 1 ם ערעור 1 ם רשות בקשה 1 0 1 ם היתר 1 0 " "ם י ? אכיפת 1 מ
� ם |

. אימוץ אפוטרופשת פסק חוץ לאיש1ר ה0רדה 1 נישואין 0כ10ר משפחה על החלטת ערעור

 דשם משפחה
. עיקול מאיימת י

: וצו הגנה

ת̂ק 70רע!ר
תביעת ם קביעת ם התרת ם תיק 0 תיק | ם תביעת ם~ .משינוי ל

: שם בוררות גיל נישואין ה0כם משפחה נזקקות עזבונות משפחה
 ! 1 1 | 1 1 אימוץ

.3

ם סכום התביעה (בתביעות ג0פיות בלבד):

.4

ו ם סוג עניין {יש למלא בהתאם להודעת מנהל בתי המשפט לפי תקנה 7א(ג) לתקנות סדר הדין האזרחי,
התשמ"ד- 1984 כפי שמתפרסמת ברשומות מזמן לזמן)4;

 . (באפשרותך לבחור יותר מ10ג עג"ן אחד
באותו התיק, והאגרה שתשולם היא האגרה הגבוהה ביותר)

5. בעלי הדין- פרטי מגיש התובענה (די בציון פרטי בעל הדין הראשון) ם קטין ם חסוי

 ן
1 שס (סרטי 1משפחה/תברה/מו0ד) 1 מספר זהות/ מספר ח"פ נז0פר טל13ן 1 גתובת י ~
, י .  . _ , . . .� : : . : ] ן י ?. * / ,, י. . ., . ... 

* בהתאם לתקנה 7א(ו) לתקנ1ת סדר הדין האזרחי. חתשמ"ד-1984, אם אין בידי מגיש התובענה יימםפר זה1תיי כהגדרתו בתקנות האמורות,
/ לפרט את הטעמים לכך. לפיכך, אם אין ברשותך מ0פר זהות, נא פרט: עלי

6. פרט* בעל-דץ שכנגד5 (די בציון פרטי הנתבע הראשון) 0 קטין 0 חסוי

] שם (פרטי ומשפחה/חברה/מוסד) מספר זהות/ מספר ח"פ מספר טלפון כת1בת
ן , . ו

! גענ"ן עיזבון המגוח (בתיקי עזבונות בלגד) מספר זהות תאריך פט�רה

ל. אחר:
? הוגשה בקשה לפטור מתשל1ם אגרה בהתאם לתקנות בת' המשפט (אגרות), חתש0"ז-2007יי או

תקנות בית המשפט לעניני משפחה (אגרות), התשב"ו-71995.

8. פרט בקש1ת שנפתחו לפני פתיחת ההלין הנוגח1:

* כהחאח יתקנה 9(2) לתקנות סדר הדיו האזרחי, התש3ז�ד-984ו. פרטי הנתבע ימולאו עד כמה שניתן לבררם.
?' ק''ת התשס"ז. עח' 720.

תשנ'�ר. עמ' 8. יי ק-ת ה
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9. פרטי בא כוח (אם מגיש התובענה מיוצג)
| שס עורך הז�ין (שם סרטי 1טם ש0 משרד עזרך הדין | מ0פר רשיון מספר קק0 1*ספר� טל119

 ? :ן .-
י
;\-.,.-? -. . יי - .. / / / י<  ,/ ך ך� י. ץ .;/ } י�

" י \ � > | • ? .- � ;.
* ? / ! .. \ יי ? ? _ ?/ ,- . ? , ן > , , . . - ! משפחה) .

אני מצהיר כי ידוע ל* שסעיף 4 ל10פ0 זה משמש, בין היתר, לצורך שומת אגרת בית משפט
ואני מתחייב כי אין התובענה כוללת 0וגי עניין שלא פורטו ב0עיף 4 לטופ0 זה.

 '. י" יי- ו !'* י ~ יי / יי^י.
 י

>

תאריך חתינוה ,

גן�ג^י;^י א<תמי
מ. ר. 61078

טל' 052-8693867




