
בבית משפט השלום בירושלים ת.א 056873-02-16
בשעה 13:00 בפג< בבי השופטו�ג מרים ליפשיץ פריבס קבוע לקד"מ ביום 11.7.2018

בבניין שבין? עמותת בני ברוך ע.ר 58029753
ע"י משרד עו"ד ונוטריון גבירי-ג1ו-קידר-בל1ם ושותי

גיל נבו ו/או עמרי כבירי ו/או אורי קידר ו/או אבי בלום ו/או סמדר
טל-טביביאן ו/או גלינה רונקין ו/או טום פרז ו/או סימה סלע פלקס
ו/או עופר שכטר ו/או מיכל ליבל ו/או הילה עובד בנאי ו/או עומר בן-
צבי ו/או שיר אנג'ל-כץ ו/או עמוס נוה ו/או דניאלה זלוטניק ו/או
אורי כהנא ו/או דנה נחמן ו/או גיא וייס ו/או בועז גדות ו/או הילה
בר אילן ו/או יואב יעקב ו/או עידן שחם ו/או היבה חוסיין ו/או רחל

אל-שי ו/או סיון כרמי ו/או יעל בן סעדון ו/או ניצן כהנא
, רח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן ממגדל משה אביב (קומה 4-6)

: 03-5668665 פקס: 03-5667665 התובעת טלפון

ד - ג נ  -

יבין.- 1. מר דידי רמז ת.ז 811317*02
2. מר גיא בבר, ת.ז 036850485

שניהם באמצעות עו"ד אסף וייצן
מרח' נחלת בנימין 75, תל אביב 65154

: 03-5602530 פקס: 03-5605175 טל'
3 גב' דליה אלוני, ת.ז 13218896

באמצעות עו"ד פורת עופר דב
רח' יגיע כפיים 21 ג' (פארק דניה), פתח תקווה 49130

טל': 03-9210060 פקס.- 03-9210090
הנתבעים

הודעה על הגשרנ ונצהיוי עדות ראשיוו מסעם התובעת
בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד, כב' השופטת מרים ליפשיץ- פריבס מיום 17.7.2017,

: מתכבדת התובעת להגיש תצהירי עדות ראשית מטעמה, כדלקמן

1. תצהירו של נציג התובעת, עו"ד חנוך מיילביצקי, היועץ המשפטי הפנימי של התובעת.

2. חוות דעת מומחה מטעם מר ערן שיוביץ.

, -. ~בן0̂/
0̂ גלינה יונקין, ע1

כבירי נבו קידר ושות/ עורכי דין ונוטריונים
ב"כ התובעת



ווצהיי
אגי הח"מ/ חנ1ך 3(<לג<צק<, ת.ז. 025300112 לאחי שהוזהרתי על ידי עוון דין בי עליי לומר אוו

האמת וכי אם לא אעשה גן אהיה צפוי לעונשים הקבועיט בחוק, מצהיר מאת כדלקמן:

1. הריני עושה תצהיר זח כתצהיר עדות ראשית בהליך ת"א 56873-02-16 עמותת בני ברוך - קבלה
לעם ני רמז ואוד המתנהל בבית המשפט השלום בירושלים.

: "העמותה"), והאמור בתצהירי זה ידוע לי 2. הנני משמש כיועץ משפטי אצל התובעת (להלן
מידיעה אישית וממסמכים המצויים בפניי מכוח תפקידי.

3. עמותת בני ברוך הינה עמותה הרשומה כדין במשרדי רשם העמותות בישראל. העמותה היא
גוף לא מסחרי (מלכ"ר) העוסק בלימוד והפצת חכמת הקבלה בארץ ובעולם. העמותה מפעילה
מערך לימודים ופעילויות חברתיות, אחריו עוקבים ומשתתפים באופן פעיל כ-2 מיליון איש

ברחבי העולם.

4. ביום 24.2.2016 גילתה העמותה, כי פורסם, ברשת האינטרנט, קמפיין שיווק ממומן, אשר כלל
מודעות באתר האינטרנט ןח00.£0061€.^\¥ג, שיש בהן כדי לבזות ולפגוע בשמה הטוב של

העמותה ולהציג אותה - באופן מכוון ושקרי - ככת, ואת פעילותה, כפוגעת בבני אדם.

5. כך, התברר כי באמצעות חיפוש פשוט במנוע החיפוש של "16§000", הקלדת שמה של העמותה,
הקלדת המילים "בניברוך'' ו/או "קבלה לעם", ו/או הקלדת שמו או חלק משמו של הרב לייטמן
בשורת החיפוש, מובילה לכך שבשורות הראשונות של תוצאות החיפוש מופיעות המודעות

: כדלקמן (להלן .? "המודעות הפוגעניות")

1!1101̂ "נפגעת מפעילות בני ברוך! -1ט3101£0
¥¥1וי ¥̂.11111 מודעה 1/861118301£11][01£01;1^01€]

אנא צרו איתי קשר בדיסקרטיות מלאה ועזרו לי לזכות בתביעה
שהוגשה נגדי".

"נפגעת מפעילות קבלה לעמו -מ3101.001]61!ם1
�¥1 ¥̂1.111101 מודעה 1!033111£[3611[/£31:01€0111

אנא צרו איתי קשר בדיסקרטיות מלאה ועזרו לי לזגות בתביעה
שהוגשה נגדי".

11110̂ 101x001 -!נפגעת מפעילות לייסמן"
111101£.¥ד̂¥ מודעה 11011�1831מ36[/ט31:01.1:01

אנא צרו איתי קשר בדיסקרטיות מלאה ועורו לי לזכות בתביעה
שהוגשה נגדי".

[א] העתק תדפיסי צילומי המסך מיום 24.2.2016 מצורפים כנספח אי לתצהירי.

6. מעיון בתוצאות החיפוש הנ"ל התברר לנו כי המודעות היו מודעות ממומנות (דהיינו, מודעות
בתשלום), שכן לצד כל אחת מהן הופיעה המילה "מודעה".

7. אקדים ואבהיר, כי, למיטב ידיעת העמותה, קמפיין מודעות דיבתיות זה היה "באוויר" כין
חודש פברואר 2016 לחודש יולי 2016, דהיינו במשך כ-5 חודשים.



8. כפי שעולה מעיון במודעות הפוגעניות, הן פרסמו את אתר האינטרנט
: "אתר האינסרנס''), והמשויך 10̂.^\¥^<י//:ק111! העוסק בנושא "כתות" (להלן 0 ות1̂01.00
: ''המרכז לנפגעי לגוף פרטי המתקרא "המרכז הישראלי לטיפול בנפגעי כתות בע"מ" (להלן
כתות"). משתמש, אשר ביקש אותה תקופה להיכנס לקישור של המודעה הנ''ל, היה מגיע אל

16ת6£/תז0100^1:0ח1.'\\¥\¥ץ). דף העוסק לכאורה בעמותה (1011ת3

9. כמו כן, המודעות הממומנות פירסמו גם את הבלוג הממוקם בכתובת
הגלוג'י). בלוג זה, בשם "התביעה - בני ברוך תובעים 018.11.תי£1111ג51)[ק3ן£1.¥\¥ץ¥ץ//:ק1111 (להלן: "
: "אפלבאומ"), ונחזה להיות מוקדש - על הנייר בלבד אותי", משויך למר אהרן אפלבאום (להלן
- לנושא התביעה שהוגשה על ידי העמותה נגד אפלבאום בקשר עם הוצאת לשון הרע על ידו

(ת.א. 23862-03-13 עמותת בני גרון נ' אהרן אפלבאום, להלן: "תביעת אפלבאום").

למען הסדר הטוב אציין, כי תביעת אפלבאום הוגשה על ידי העמותה בגין מכתב דיבתי, מבזה
ומשמיץ אשר כתב והפיץ אפלבאום, ואשר כולל האשמות סרק קשות ומכפישות נגד התובעת,

ובפרט טענות (שקריות) כאילו התובעת הנה "כת" המבקשת "לשלוט באנשים".

10.אקדים ואבהיר, כי המרכז לנפגעי כתות, על אף שמו המטעה, אינו גוף בעל מעמד רשמי כלשהו,
אלא, למיטב ידיעת העמותה, מדובר בהונאה שיווקית שמטרתה קידום אג'נדה חשוכה

וקיצונית של ארגון חרדי קיצוני בשם "יד לאחים".

11.באשר לבלוג, הרי שתחת כסות של בלוג העוסק בהתפתחות תביעת אפלבאום, בפועל מהווה
בלוג זה פלטפורמה להמשך הפגיעה בשמה הטוב של העמותה, והוצאת לשון הרע נגדה.

12.כן יצוין, כי לאחרונה הגישה העמותה תביעה נגד המרכז לנפגעי כתות, נגד אפלבאום ונגד
נתבעים אחרים, וזאת בגין מסע הכפשות רחב היקף, הכולל פרסום שיטתי של עשרות רבות של
פרסומי לשון הרע נגד העמותה. בתוך כך, הוגשה התביעה נגדם גם בגין קמפיין פרסום המודעות
הפוגעניות מושא תצהירי זה (ת.א. 9194-11-17 עמותת בני גרון נ' המרכז הישראלי לנפגעי
כתות בע"מ, להלן: "תביעת המרכז''). נכון להיום הוגשו על ידי הצדדים בתביעת המרכז כתבי

טענות, וקבוע בתיק קדם משפט ראשון ליום 12.3.2018.

13.מכל מקום, בחודש מרץ 2016, בסמוך לאחר שנודע לעמותה על קמפיין המודעות הדיבתיות
הנ''ל, פניתי בשם העמותה אל חב' ''16§000" בקשר עם המודעות הפוגעניות, וביקשתי כי

יוסרו המודעות הפוגעניות.

14.בתגובה, נמסר לי על ידי חב' "10§000" כי הנושא אינו מצוי בתחום טיפולה של החברה.

15.במקביל, ערכה העמותה בדיקה באשר לזהות בעלי ומנהלי אתר האינטרנט והבלוג, אשר אותם,
כאמור, קידמו ופרסמו המודעות הפוגעניות. והנה, באמצעות בדיקה פשוטה התברר כי אתר
: "גבי אלתי"), ואילו הבלוג נמצא בבעלות מר האינטרנט נמצא בבעלות גב' דליה אלוני (להלן

: "מר בכר"). דידי רמז (להלן: "מר רמז") ובניהולו של מר גיא בכר (להלן

16.כך, כפי שעלה מהמידע של ארגון האינטרנט הישראלי מחודש מרץ 2016 (מידע הזמין לכל
משתמש באתר האינטרנט של ארגון האינטרנט הישראלי), מר רמז היה הבעלים הרשום של

̂//:ק*111. מתחם הדומיין של הבלוג, 11.§ע1.0זז311כ161ק(31.י\\¥ץ

17.באותו אופן, עלה מהמידע הנ''ל, כי נכון למועד הבדיקה היה מר בכר רשום כמנהל
האדמיניסטרטיבי של הבלוג.

[ב] העתק תדפיס מאתר האינטרנט של איגוד האינטרנט הישראלי מחודש מרץ 2016 מצורף כנספח
_י לתצהירי. ב



111£0̂ .¥\¥\¥\//: ק1±ד1, הבדיקה באתר האינטרנט 18. באשר לאתר האינטרנט 1מ101.00
̂ן01011.¥ץ¥<י¥\ העלתה, כי גב' אלוני רשומה כבעלים הרשום של מדומיין. 01ת./ת1310ו1111

10111̂)//:ק1111 מיום 4.12.2017 50̂מ£1/1מ.7ע0ז1111115 [ג] העתק תדפיס מאתר האינטרנט 1ח101.00
מצורף כנספח <י לתצהירי.

19. כאן המקום לציין כי עיינתי בכתבי הטענות של גב' אלוני ובטענתה כי נרשמה כבעלת חדומיין
"בטעות".

20.בהקשר זה אבהיר כי על פי דו"ח הבדיקה שהזמינה העמותה מחברת 00013111X0018 מיום
20.1.2017, האתר הוקם בשנת 2006 ועד לשנת 2010 הדומיין של האתר היה רשום על שמה של
גב' איילת קדם, מנכ"לית לשעבר של המרכז לנפגעי כתות. והנה, בשנת 2010 בוצעה העברת
הבעלות בדומיין, כך שגב' אלוני נרשמה כבעלים הרשום של הדומיין. כן אציין כי, כפי שעולה
מחוות דעת מומחה, המוגשת כתיק זה במקביל לתצהירי, פעולת "העברת הבעלות בדומיין"
אינה דבר של מה בכך, ובכדי לבצעה נדרשת סדרה של פעולות, הכוללות מילוי טפסים, תשלום

כספים וכן אימות חתימה מול עו"ד.

1̂מ0(1 מצורף כנספח רי לתצהירי. [ד] העתק תדפיס מחברת 10018 מ1

21. יתרה מכך, בניגוד לטענה שהעלתה גב' אלוני, כביכול היא איננה קשורה כלל ועיקר לאתר
האינטרנט או למרכז לנפגעי כתות או לעמותה, הבדיקה שערכה העמותה העלתה כי דווקא

ההיפך הוא הנכון.

22.כך, כפי שעולה מדו"ח של המוקד הטלפוני של העמותה מיום 20.5.2014, באותו יום התקבלה
כמוקד הטלפון שיחה של גברת בשם דליה אלוני מפתח תקווה, אשר ביקשה לשוחח עם הרב
מיכאל לייטמן, העומד בראש העמותה. באותו אופן, מפרסמת גב' אלוני באתר האינטרנט שלה
¥\¥\¥>י) ובאתר האינטרנט של השירות הפסיכולוגי החינוכי (שפ"י) מאמרים .̂ (1ת111£110€15.00
, ואף פרסמה מאמר בנושא של גב' איילת קדם וקישורים (לינקים) בנושא "נפגעי כתות"

(מנכ"לית לשעבר של המרכז לנפגעי כתות).

[ה] העתק דו"ח המוקד הטלפוני של העמותה מיום 20.5.2014 מצורף כנספח הי לתצהירי.

[1] העתק תדפיסים מאתר האינטרנט של גב' אלוני מצורפים כ3ספה_ר לתצהירי.

[ו] העתק תדפיסים מאתר האינטרנט של שפ"י מצורפים כנספח זי לתצהירי.

23.במאמר מוסגר אציין עוד, כי מבדיקה שערכה העמותה עלה, כי גם מר בכר קשור בקשרים
הדוקים למרכז לנפגעי כתות ואף מנהל את "הקו החם" שמפעיל המרכז (אף שנמנע לציין זאת

בתצהיר שהוגש מטעמו במסגרת תיק זה).

[ח] העתק תדפיסים מאתר האינטרנט של המרכז לנפגעי כתות מצורפים כנספח חי לתצהירי.

24.מכל מקום, כתוצאה מפרסום המודעות הפוגעניות, נגרם לעמותה נזק חמור.

25. כך, בשל פעילותם של הנתבעים נוצר מצב שבו מי שמקליד היום את שם העמותה "בני ברוך"
או "קבלה לעם" או "לייטמן" בעמוד החיפוש 1ח00.1€§£00.¥\'\\'\\, מקבל השלמת מילים
אוטומטית (או "חיזוי" חיפוש) ל-"בני ברוך כת" או "קבלה לעם כת" או "לייטמן כת".
להערכתנו, בין החודשים פברואר 2016 - יולי 2016 נחשפו לקמפיין המודעות הפוגעניות כחצי
מיליון איש. אציין, כי הערכה זו מבוססת על כמות החיפושים הממוצעת למילות החיפוש



וההקשרים שלהם שקשורים לקבלה (כגון�: קבלה, קבלה לעס, קבלה לייטמן, מיכאל ליישמן,
חכמת הקבלה, בני ברוך קבלה, קבלה שמות,.קבלה אסטרולוגיה, וכד')

שפורסמה נגדה, בין היתר, על: יזייה נתבעים. בעקבותכך נאלצה העמותה לפעול לביטול החלטתהכרה בהיותה "מוסד ציבורי" לצורך סעיף 46 לפקודת מס הכנסת, וזאת בשל טענות הדיבה26.בנוסף, לשם הדוגמה בלבד, בחודש מרץ 2016 החליטה רשות המיסים שלא להעניק לעמותה
רשות המיסים האמורה, אשר אין לה על מה לסמוך כמובן.

[ט] העתקי החלטת רשות המיסים מיום 21,3.2016, ובקשת העמותה לביטול ההחלטה מצורפים
כנספח טי לתצהירי.

הנתבעים " פגע משמעותית בתדמיתה ובשמה חטוב של העמותה הן בקרב הציבור והן בקרב27. הנה כי כן, קמפיין המודעות הפוגעניות - אשר קידם את האתר ווזבלוג� בבעלות: ובניהול
רשויות השלטון, בפעילותה כעמותה, ובהשגת מטרותיה.

$$תיר בזאת כי זו?1 שמי, זו חתימת* ותוכן מצהיל* אמת.. אני- *

וליאית 4אתי^9^*ע!תוכ1ימלו0< 1.3.18:

/ חנוך מ:י<1יצק<

) אישיר .עורך די
/ . מאשר בזה כי ביום 1.3.18 הופיעכפניי �./ £, / /"/ד/י/ ̂! , מרחי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יע'^בז כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפניי.,מר חנוך מילביצקי ת.ז. 025300112 ולאחרשוזזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפויאני הח"מ, עו"ד י 7^



תוכן עניינים
מספר הנספח | וניאור הנספח

נספח�א7 העתק תדפיסי צילומי המסך עם המודעות הפוגעניות
מיום 24.2.2016

נספח בי העתק תדפיס מאתר האינטרנט של איגוד האינטרנט�"
הישראלי מחודש מרץ 2016

נספח ג; העתק תדפיס מאתר האינטרנט
0111̂!)//: 3|1111 מיום 1111118101^.1161/111101^̂ 0100111

4.12.2017
1)0111̂ נספח ד; העתק תדפיס מחברת 11110018

ה; העתק ךן,,ח המןקך הטלפןנל של העמןתה מיום נספח
20.5.2014

נספחר העתק תדפיסים מאתר האינטרנט של גבי אלוני
ספה ד העתק תדפיסים מאתר האינטרנט של שפ"י נ

ח; העתק תדפיסים מאתר האינטרנט של המרכז לנפגעי נספח
כתות

/ העתקי החלטת רשות המיסים מיום 21.3.2016, נספח ט
ובקשת העמותה לביטול ההחלטה



נ^פרו אי-
העתק תדפיסי צילומי המסך עם המודעות

הפוגעניות מיום 24,2,2016



: . _ א/ —; 6)6009-בני בחך - חיפוש ב . ו 2/24/2016
2^פי �"-ייי"ל יי13*5 דנם1מת |3|  ̂ 000€|̂  /

1 הנל תמונות חדשות םרטוניט מסות עוד " כלי חיפוש | ! ?

כ-2,900,000 וטצאות <0,45 טניות)

| *—^ נפגעת מפעילות בני ברור ? - ודו3101.00>01}ו11
̂,י/*1 �"? , ו01ג1ץ6163ח8/וה00.0$ז3>)0?ח|.¥ : ;11ו".י

עזרו לי לזכות בתביעה שה1געיה נגדי אנא צרו איתי קשר בדיסקרטיות מלאה ו
י ביקרת ב-1דו3101.00.י01ןדו! פעמיים. ביקור אחרון: היום

: דרך בן גוריון 24, רנות גן - 03-570-8811

בני ברוך - קבלה לעם
̂.^^\ > ני אנחם �י� : !00.1.נ81

.,, , לאחר פטירת מנרו, הרב בחך אשלג (הרב"ש), הקים הרב דייר מיכאל ל"נימן (פחמי ; . • כשטז 1991

ן דיר לפילו0ו3'ה, 8^ בב'1-קיברינ,"קה1 את קב1*ת המקובלים "בני 2ד/ךי, וקר* לח על שם ...

בני ברוך / קבלה לעם ] ספר הז1הר | לימודים | מ' אנחנו
-אגחנו/ו3131נ1ג8£>1/|ו,0ס.ט3>1.**'1?\ -י : מי

, ואת מייסדה והעוםד בר>".ע\ה הרב ד"ר מיכאל ל"טסן, : .בני גוון�, קבלה לעם - הכיח את "קבלה לע0"

! המנוכים 0ת דרכם טל ר<רב"ט ובי^ל הסולם - גחלי המקובלים ^ל דורט.

קבלה לעם - הכול א1ד1ת חכמת הקבלה
: /1!.00,כ31>1.י**י* -י

: ניפת האתר; |; תבלוג של ד"ר מיכאל ל"טמן; |; גני בר1ך. "קבל75 לעם* - אחר הרטכן הגחל ותתקיף

רי קבלה און-ליין, 0רטי0, תזנניותוקליפ�ם מעתץ הקבלה ... בבושא קבלה: שיעו בי)תר

? .• ? .- .:.- .::.:?.:י. ?. -!̂ --.-: • :? ? ? ?? ??-- יי �� ? ברוך -םיעמיוח�לג�במ - -י- י :- /:-: 3;י:-:: ̂;:א::;^:; .;:.;;; -: . -: 0. ;. " ;?: • !*?? • ? •;;. ו ?י
. ןיזזןגל^גר^

... 
.ז. ...,.".. _ -:: -: "י : -- ? :•? . ;? : �: ? ..; ? ;- ̂?ל.. י ,  - -:":- ?י::. :. ? ? ::;. ? ;? :" :- . - : - י  - • ? -?: ? ! :

^
-:;; - - :"::- | - ̂;;ןן.^י ?:ו1; יצ^^.? ,, =1 .?^ !̂ ;-:;,^ך: ̂י:-::: ?ז|:1י י. .;— .., :..? . 
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! עמ1תךנ בבי ברוך - קבלה לעם
: 4 סקירות ? ארג1] ללא מטרות ח1ת

: 4.8 ק"מ - הנבטים 12 ? 1-700-509-209 אתר : מ0ל|ל

ן עמותת בני ברוך
• סקירה אחת • לימודי דת

! 4.9 ק�נו • דרך זאב 1יב<טינםקי 112 ? 1-700-509-209 . ט0ל|ל

בנ1 ברוך { לולאת האל
/.בני-גר1ו/139/ו��ח00.00ו5�!6ק�ו6וו]10 �'�

! (קוראים יקרים, יש לנו השבזע קט! מנת יתר של גני בד1ך, נ0ן. >?בל פש/0 0ין ברירה, ני בדיוק תוגטה

| תביעה גדולה נגד ה7ג7/י1ת, ונח�ובר במי12ר רציני. נתחיל 00 ק בהקדמה לטובת טי שלא ...

; תביעת ענק הוגשה נגד תנועת "בני ברוך" | לולאת האל
6חט/2011/08/25/רח00.00ז5�ו6ק161וו10 יי ; /1!נו5_ו)0נ311נ!_1

, יש לט השב1ע קצת מנת יתר טל בגי בחך, גנון, 0בל <גשזג! *ין ברירת, 25 ב0וגי 2011 - קוראים יקרים

̂ה יזביעה גחלה נגד התם^ה. 1נלר!בר בסיפ�ר רציני. נתיויל אם כן ... כי בדיוק ח!ג�

: פ!ר1ם: הנה ימים באים - כת. הנקראת "בני ברוך" זהירות - בחדרי חרדים
: 00.11.!םו?נ1.**̂ו > בית > פ!חםי0 > דח ואמזנה > הנה ימים באים ->י

9 פרם1יו'0

... , יי ללי10ד קבלה, 1מצי?1 אח� עצמם חיים לפי חוקים מאונים ן / 7 ב 1 הצטרפו למרכז "בגי  מיכל 1מר7ן

ן הי;?!0מ/ כ^פג:̂� לרפויה >?ת קב:^ת לילתץ�י הקבלה "בגי בר1ך": הקביצה ע1ר<רי שיעוריפ ...

! בני ברוך - קבלה לעם - יד לאחים
̂.1ץ'1י.1 -י ם0.וח!ו6301!36ץ.' :- 160=0)111016^11181=ט1ץץ690}03?/1!.

מהי קבוצת גג* 1ר1ך בוינ0ל ל"ממן, ואנשי! — תברי קםוגת גני בר!ך 0וענים כי שיטת הלימוד ב0ת::ן

"'�?בלה לעמי היא זו המקובלת והידועה, מדורי דורות - כחכמת הקבלת. שיטרי ז1 שנמסרה ...

קבלה לעם בלי חשבון: הארג1ן המסקרן של מיכאל ל"טמן - 0וף שב1ע ...
6/1ח!3932וץן/11.גט.331612ו1.*** " .1807417 :

22 0<וגי 2012 - המנגס! 0גזפעי7 את המטוגר, הוא עמותה בשפ "גני בר/ך" ^גןםדה ב-97י. בארצ1ת

! 1/2 ...7ם95%^^ס0/^7%ס70/091%ס%•1^7%ס00/0^70/0ם1%^^



500916-קבלח לעט- חיפוש ב 1? 2/24/2016

71\ -�� � ! ~
̂יי*7" י161"0 י11"0"  .2̂ ,1̂ 2£ ; ^?0£0|16

הבל תמונות תדש1ת סרטוניס ספרים עור 'י כל' חיפוש ! 1 *

כ-231,000 תוצאות (0.37 שניוול)

¤-8#11י:: 1̂ |81̂ ̂ח1 21  לעם ? - ות3101.00>01

 קבלה
 נפגעת מפעילות

^—•
?-1!;̂ ̂;;"!-ה:-; ^^::�ר :̂ :--ח~

?- - ̂רון./^^י\ *~ 1-י ^יןי: ו!0ון!33;£ת8/וחם01-0}3>!0 ןן ל

;!;!!??!5?(̂ ?:̂ -̂ *?�:̂ ;̂ • אלא צח איתי קטר בדיסקרטיות מלאה ועזרו לי לז�כ1ת בתביעה שהוגשה נגדי טי: .

̂-?|?:;יוק3^;גק-!לי!:י ^.̂ י י ̂נ*!! פעמיים. ביק1ר אחרון: חיום §י\;!; | ביקרתב-1זזסנ>1ם31

�;-̂ ̂ל1 ;:;;111 ון 24. רמת גן - 03-670-8811 |'1:ל;;;̂; -י �דרך בן גור'
̂§ז|| :!;:?;�;-:81:|̂ב >:| 

?

קבלה לעם - המד אוד1ת חכמת הקבלה ; ?:#;!;:ג*1!*\|^;2:4::1י;�:
^̂ ̂ו8*ן**^!)50!5 ^̂ 1 /1|.00.נ31ז1.'***ו " _י

̂: שיעור' קבלת און ל"], 0ר0ים וקליפים, םגזין קבלה ̂יא קגל  אתר חתוק הגד]ל והמקיף ב'ןתך בגו
!

!! ל1\ם
11̂~ - ל?!"?1 עכשווי. 150�' מקור לה!רדה, קמט0 קבלה- למתחילים (למתקדמים. 011(11111 311" 1!

3̂̂ ? ££ י / את1_ ן : נ1]0£?ת מ-!1.ם0.

ס ! ארגון ללא מסחת רווח • 4.8 קיי
: השיעור הי/םי המכללה

̂ים של טנללת "קבלה לעם" נת1בו1; הנבטים 12, פחח תקווה, 4934629 שי11!ר הקבלה היוטי ג0עב1� על-ידי הרב דיר "סני&�ם תו-

... בכזתבנבת קצרי! £1זזלת נפתחים ... . 700-509-209 1 : םי0?ל ל"טנק למיליוני צ91ימ ברחב'

תבע בעלות על העסק י שלח הצעה לעריכה

קבלה מדיה
̂יז1 , ̂.*** -י ביקוחת ? גת<ג1 ו<8(8ג1ג31 ; 6ו|/0*ח3.1ו()*וח

6000 ! 1, כגט קגלה לעם העולמי 2015, שיעגר. 62400 ,., 10^ שיע1ר בסשא " הכבה לקונגרס". 38:01:25. 4 בףקור!ח: 16
ו 62401 ץ^הר לעם, קטעים נבחרים. פרק 8ט1בור'^י', קתרול "לצפ!ז1 לאור", 00:33:41 ,.,

קבלה, ט�רע 1מש1!ע1ת החיים - הבלוג של הרב ל"טמ; "יי"" י"יי19!
ן /11.גט.ח3וח1ו13 י- .

| קגלה, נדד'ג ום'<!\ג1ע!1�ז החיים המ הבל1ג האישי של הרב נ<'0ול ל'יםמן - ט"םד ארטן *ז>בלה לעם".

ן רייכגס6 וקרא1 מה םרג'ש !ה1שב מק1בל ומד'^ן �1ל איחעי היום: /<ל קבלה וג1ל משבזעזת החיים. אכשימ מחפפים בם

£^^^^^  ̂ 8̂ ^^^^  ̂ ^ :-̂ ! ר^תר יי0כיגה טובה" מר^בר >?תכם 7^זרימה החחנ'ת ה'1מ'ת. מעדכן אתכם בזמן אמת על כל איחעי ���.י:".-;1*-;-.-�";

65̂ ^^^ץ^^^ ^^^  ̂ ^\י י י י * .: מאפשר לכם לשמור על קשר עם הכל' העולס:; בכל שעות היממה. ,י 1 � "קבלק לעם" העולק"ם, ו
: 166*0̂1113 הםרכץ לקבלה 1זז00.ו01*+)

ו31|63כ!3>| לילדים -
קבלה לעם1)00^6ם3=1 - *ת**03* איחעים,מת...

00כ13£61(.***י/י,:5ק4זו< -י י ^ ; !ו£0נ51)|י1ד]כ0.

ה/̂<3! 1417 � 65>]11. "ק1תית לעם" - *תר הת1כ! הגדול והמקיף ביותר 1ו01נ]5 @ ו ק^ת לעמ . 3592 8!ף!1
̂'ע1ר' ק1לה1!ון-ל"ן. ת!כבי1ת וקל!9גם מעחץ 66... ! בםע4א קגלה: /

בבי בחך - קבלה לעם - יד לאחים
- 160=ם0161*ז\^111=0]'<�ום60*03?/!ו.00.וחוו)1630(:3'ג.'.-ו"'"'-<

ן הקדמה. כפי י^מזגם בג!ם* למרכז לחקר הקבלהי, ישנם כמה וכמה הבדלים בי] 2 חכוקת המלניחח
... | !)נלה, ז1 טל 0ר טיטל ל'יטנזן. 1זז של מר 5יל-פ ברג; אפ סר בר; יעדיף לנזטר טיעור'נ!

2>(00כ661 - חמת ספרים און ליין
/00.11.£>1ט0נ661 -

̂]-'ם גם/4£א'0 חברה, ילדים. כלבלה. קגלה *ע1ד, בשיה^ף 7̂ 0ג מ<7 ספרים אינטרנט1!!, במ�טו! רז1ב י ; ח

0<;ר|ם ^גל"ן ב1*ר0ת ... ̂אט�3 0פר'ם שוםתבג'הן קגלה לעם. כב<( ק ה?רדת | ^ל �י1ז

... תחקיר "העין השביעית"; מ0ע ההשתקה של תםעת קבלה-לעם | העין
9.11/155960^6.0ץ£79ו*1.י<!,-** -י

ו 7 בטאי 2015 - בנקיסת של תגיקורה: עומדת אבחנה חריקה בנוגע למהותה של אותר, וגמעה, המונרת
... קגלה-ל1נם" ו"בר-ברוך", ו57יה טדו1:ר לט/גו^ה גכת הפוגעתבה!<עעי האישי | בשמות "

61חץ פיתרון ליוקר המחייה? התחשבז בזולת - כלכלה
!1ז61.00.11/3ח'<.'*""'\ - 1-4595922.ם0,734;0168 1ודןזד!.00.

?י 1 ברצגר 2014 - נך *<מר הרב דיר מיכאל ל"טמז. שמיביל את םקבלה לעט" - אחד נל&ני הזרמים

הבזלכףיס של הקבלה תק!00-נ<1דרניג1, "מ1רל כלכל1 נכון "צא -נתחברה יזחכדת 1מ1:גכ)<£ח: ...

י: ת'פ1שים הקשורים ל; קבלה לעם

קבלה לעם הביעור הי1גזי קבלה לעם תל אביב

קבלה לעם 0רכי1ן קבלה לעם פתח חקו1ה

! קבלה לע0 הגרויןהנ קבלה גודיה

60 '̂ ̂ סביבה ם/בר. קבלה לעם 90

1 2 3 4 5 6 7 8 9 הגא 0! 

1/2 ,..ס2%&70/0ס%^7%9ם%+094/^ם%^7%9ם0/7%91°ם7%^^
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£)!|000€ / ל"טמ1 איי�אל |31חזג) תם1םת ||||

הגל תגז01ת חדשזונ 0רטונים מ13ת עוד י� כלי חיפוש ו : ;

/ 150,000-5 ת!צ*!ת (0.20 ש0ות}

̂.6ך1'/:3ק1̂ו ?" ! גרכאל_ל"ט0]/!>11*/3.019ו()106ז1ו

 ל"013(1
י*"0נז!(םלדב'31 באוטמט 1946) הוא אליש קבלה ישראלי, ב!גל ו0אר דייר לפילזםופיה, נזייטד 0י3)^?י 0'0<ל

קב>*1~ "בני ברוך" והעומד בראשןז. הזרם שמוביל לייסמן ה1א אחד גלשני הזרמים הבולטים ...

ר לפ,לן0ןפ,הן ס,.0ד
.,
̂.^ ה)א א,ט קמ.ה .^^ בעל ת)אר ד  

ח>1 - נזשגתו - מבנה הקבוצה ודרכי המגה - הפולמוס סביב ל-טטן ובני ברוך ם,0(ל

בדזךי והע1מד בראשה. הץרם שמוביל ל"טכז) הוא אחד משני הזרמים ת1
, י ר'ם ̂ד" שקמ, בשלחי המאה̂  / קבלה, מדע !ב!שמע1ת החיים - הבלוג של הרב לי�טמן 7**די =<םט-"ידיניי< �=חח העיד, 

.. , שרגאברג. ןיקיפדיה ?י ...
ן /|!.00.וז3וז1]131 "

קבלה, מד1( ו-1^0ע1ת וזח"ס הו0 חבל1ג האיש" ע<ל הרב נ1יג)?ל ל"6מן - מ"0ד ארמן "קבלת לעם". • תארין לידה; 31 באוגוםט 1946 (גיל 69), ויםבםלן, בל^ח0
ה'כנ0נ וקראו מה בזר.?".* !ת!שב מק1בל 1מדען על אירזעי רלום, ^ל קבליז ועל כוש-מעיה החיים,

̂דיבה י 0דם הראשון - כנם י ם&ר הזזהר
0פר'ם

§̂ ^̂ ^̂  ¥ ^3<י ^ ̂̂�י  י הערה: היקאר �רב" הו11בק לדיר ל"ממ; על ידי תלמידיו טת1ךגב1ר והערכת לר.1ר0ת1 או3 חכמת 

§̂ ^̂ ^̂ : הקבלה זלס0<חתו רבת-השגיט לחינ!ך ולהפצת החכמה. הוא 0יט "רב" מזסמך על ידי מוסר רבני ... "1̂11111 111111=?111 

 טנדל בבל "ם ב"קםת הלב
מיכ^ל ל"טמן

6ו1,וזז00.וו3וה$ו3!361ח0ווה.**̂י -יי הקוטר, הו1תיד 2003

ד"ר מיכאל לי*ט<?ן רך0 ה5גג! דע!רנ ביבלא1םי שמקדיש או1 ת"ן ליצירת ובינוי יטויח בחברה באמצעות האחחנה ^0ק2

נג. כ3ו1 כ], הרב ... ~00* ר!*םך גלובלי חדש, המח1וה מפר7ח לפתרון הב/נ*!5ז תדות?ז1תביותר ^ל ימ'

? קבלה לעם - ק"0בוק
1!ם0ס3ז1י.וח00.)3066001:ו.!64ו]//:5נן1זו1 "

מה אכ! מצווים לק"ם בדרך חרוחכיח. מה >עחב! הקריביפ לעיים כך וכיצד בעזרה ההיב1ר הנסי בינינו

̂ ושמואל ... נגלה י?ת ולכ!נת הה'^<-י1ה !ה^הבה? שיחה על פרשת השב151 עם ז-"ר מי0?ל ל"מגז

קבלה לעם>3065001? -

... טוק להתקשר לאיריס אחריט. מהי הםוקיבציח לכך ובזה סקת-לז ומניע אוחו להתקדם בזה- יזז�זר

!י1!�1ר? חרב ד"ר נ1י0?ל ל"קמ^ זהצו1ת הכלכלי חהרימ ל'̂�זחח 1גל החזון הכלכלי של בעל ה0!לם.

| הקבלה של הרב ל"טמן: חצאי-אמיתות !יומרות ללא כיסוי | לולאת האל
]/2003/04/23/ת01ט.ס0!5�61נןו6וח0) י /ח3ו1ו1ו13-ונ1כ31^-ז0-ו(3!3סכ31>;-3ט0ו0!ז6}6ז(

, כלאת: מינ0ל 23 באפר 2008 - נפגמים ע2 קבלה: *ישי ציב1ר ו>?מ;ים משוחחים על םי-^מעות הח"ס

ג! השליחה הקבלה >'ת... ל"טמן. ה!צ*ה קבלה לי1ט, 3יס20, 264 עבל. גר�אה שביק'
ו

1 בגי ברוך - קבלה לעם - יד לאחים
̂!!.00.וזז1ו1ם63|!5€--."1'1<\^ -י 11151̂=0!'5זם03169? 160=ם1§ו0ו1ז

? הי�דנזה. כסי שכתבט.ב3?ב1א קימו�כ�ו לד!קר חקגלהי, י�&נם כבזה וכמה יזבדל'מ בין 2 הכתוה: ריגזלסד:יח:

: קבלה. זו ו^ל מר מ;0?ל ל"טמן. הו ו^ל כור פילי5 ברג: אמ תר בת יעדיף 7י<*ס*ר 1^יע1רי0 ...

! אכזבה על דבריך לגבי הרב ל"טמן | הידברות
̂ו " '̂ 1̂ו1. 2/ו01וז1163^/6ו!/8^001.0'וג<ק 1614 !

/ 25 בפבני 2014 - אכזבה על דבריך,לנבי חרב ל"טמ)","אני נזאןכזבוג מהתשובה שלך על הרב

לעומת זא1ע ... ות לבבותיהם של ה>?ם(1.1ת. .הוא עוגר, על הרבה )^0לות . | ל"נ1ט;.הרב מנטה לקרב

י 61חץ פיתר1( לי!קר המחייה? התחשבו בזולת - כלגלה
-'• *̂ 4595922-_!,5/0,7340©|0ו.ז�ו3;]|.61.00ווץ.'*," וח1ד!.00, 1 |

7 מ�צמי 2014 - לרב מיכאל ל"נ1<?4 בביר בנמלם ה7נבלה. "^ הרבה טעמת כלפי ה-ר!ברה הישראקי'ת,

, תבעי111 ... !ה] מהחיל!!? בבעיה מרכזית: 0ץ -ערבית הז�ד'ה והוזזו^<ב1ת בזולד3. לנק ל�דע??!

; קבלי0מ שמחולל ביםים בעולם
̂ 1נ33.'ע/י̂�/י\ -� -;-י /וח35312.00 | ;וו!

: קבלי0נ1 בעל י&ם י1:לנד ם*זג מותרו מעל 50 כתבות על ג-0ים •וגוההיל מיץ !ג;ע'.ל0

103̂ - רדיו ללא הפ0קה - ד"ר ל"סמ; - חכמת הקבלה ן 1/^
ן הזד-ץי, /1!.00.י'<ח33וז!.'ל>1;1>1י* -

: רק במעריב אונל"ן תוכלו לקרוא א,�; הפרשמיות ב!ר,כ!תייגו חטובים בישראל!

מעריב- רכילות- העריב- חדש1ו7- מעריב- עםק'ם - מעריב- תהב!ת

קבלה הרב ל"נ1מן
̂י -י 31336רח.1'.-^ -:-. /00.11.הסז3 נ!!"

, £*0ו קבלה הרב לייג^מ/ קבל! ונוגות איטהףות בנזה'רות אדירה

70/0990/0070/0990/0070/0980/0070ם00/0^7ס70
^

1/2 ^70/09ם0/0



• 500916-כ['3*ל ל'יטמן - חי9ושב __2016>24^2

X116^00 י מי0"" ל"טמן . אוריאל |ו3וה2 תמומת ||||

| הגל תמונות חדשות םרטונים מפות עגריי כל' \ז<19ש { ! ;

: ג-ס92,90 תוט'ות (0.22 שניות)

; —-^ נפגעת מ5עיל1 ת ל"טמן ?-וח310100^0זח1 _ , יי"*-
 י* ~ף>~?|3 '—

^ 
̂י̂' 'י 1 ?* " י י ̂ה1-'* ; מיזי.!: <�1401�£150יו8/תו00.זכ;31>!0

"̂ ^16"̂ ̂.^^ * )*קי ! אנא צרו איתי קשר בדי0קר0י!ךכ מלאה זעזרו לי לזמת בתביעה שהוגבה נגדי ון^י * 4 * - 

 י*8
 ^ י � .ין�-**

~ 
^ 

; מיכאל ל"טמן - ויקיפדיה

 - , 1 , .� י י£4|
8̂נ)1>11*.6ח//:5נן1)ת -י יי י . - י 18.0[9 ̂ו̂י 1 טינ^ל_ל"30<]/1

_ _111* - —
, בעל תואר ד"ר לפילוסופיה, מ"0ד - _ . ��_ י -י נולד ב-31 ם<ו.נו0נ1 1946) ת1א איש קבלה ישראלי טיג*ל ל"טמן (

: 7<1:1צו7 "בני ברור" והע1נזדבראשה. הזרם שמ1ביל ל"טמן הוא אחר משני ריזרמ'פ הבולטים ...

!)0138 * ̂ ל / ו חי1 � משגת! - מבנה הקםצה 1דרני הפצה - ה19לםו0 00כ ל"טמן ובבי ברזר 53* 3

י"לי. בע;י י0*"" ד"י לפילוסופיה, מ"0ד ̂" י"י  
י דייר מיכאל ל"טמן 1 קבלה לעם ! בני ברוך "י0"1 יייטמי ת"י י^יי11

^ |{ 00 36* """ע > מי אנחם - בי'ר" יהעומי�בה"]1ה- ה1ים ש0וב''י ל"ס10 ה" אחי 0"ני יייי0יס חי
̂י יי^^י י ̂י-י י-" ̂"�טיייי1 ב"ח יזע�^ הי'"י '*'<"   ̂ ל,י א"ילנ, בט ר,בנ,ר של י הרב .-'ר מ'ג0ל ל"ט*, תיה תלי'יח ו "ח י! ה0'"- טל הרב בחר '.לזג. ה

; טחבר כיחש "הסולם" לספר ודזורור, חרב 'הורה אשלג, הרב לייטג!] 0'בר למי^לת מ-30 0<!ד' ...^ שרגא ברג. ויקיפז�'ה

! תאריך לידה: 31 ב0<ט0ם 1946 (גיל 69), ויםבםק, בלאחס

; מיכאל ל"טמן
| £ו1/<זוס0.ח13זי.1!136113?;1£וח.'1י1̂' -י ם&רים

_ ן ,  , ... | דייר נזיכאל ד"סמן היס הוגה דעוז! ב"נז^וקי טנוקדיש את ח"ו ליצירת ע."סי יםודי בחברה םומגעות

̂" ו ̂'-� . <1ר7יז�  "̂ .̂ , ה*ט0קים ... .^"."- -^ ? כ0: ק, הרב ל"טמן הוא מ"0ד וב'^יא מכון האך"י למחקר וארג!) טב1^ בהר" הע1למי

לי�'.� ;-ריי _ן  ̂ ; ? י—יי

? �ייי^< ? ^"'
"

�� ^̂ ^ !- 
טמ/ קבלה, מדע !מש1זע!ת הרו"ם - ה1:ל1ג של הרג: ל"

^7^י י -• -^1 *^"י �.�?" ו /00,11.ח8גח1ו3! �'י 111̂§|11!1 "<
_.. *,?י י ! י*-""*;- 1 _ ^ .̂ , ה/א הבל!ג האיש1 של הרב מ*<;*ל" ליישמן - כו"סר א רטן "קבלה לעם11 ? קבלה, מדע ןמ^גזעות הה"ם 

"
 ב'עקטולתלב

""*" י
 ו^עם

 י
^^ 

̂נלע]1�ל התייבש חןטב מקובל !מז">�ן על א*ח 1* ה'1ם. על קבלי; ועל 1?ו 1 /̂ | היגנםו ןקךאן ינה מרג1

! | הקזמת תערכ'ד -2003
גה >200

 ̂| 
9י-00ק - | קבלה לעם

; 1ום1360|/וחנ0.)001נ3031:(.5-11ה//:5ק11ו) -י |
; הרב ד"ר מיג�^'ל ל"טמן והטנת ה<7כלי חוזרים ל^וחח על החזון הכלכלי של בו1ל ת0ולם. ןזבזש3ה

— איך תנבלו להשפיע על העולם? יש לבו כט"ה ... ח/י הכלכלית ... מאמר מ2ף לז^ר ל"טמן ב4?!1ר̂ 

1̂ ! ^306600? - מיכאל ל"סנזן - ח3ות1!3_3611ו1101
̂*//.י5ק11ו1 -י ? /נ61חה3וווק13;וח11.00ס10^306?.*'

1̂ !ו01ט3 9^ו!!!918*32 - 93!<!!- חרב ד"ר טיגאל ! ח8ור1311 !36ו*0ו><! - מיגאל ל"טמן , 10360 115
1 ל"טכז{; 0"0ר 1!0ש "קבלה לעם י* ללימוד ולהקצת הכמת הקבלה^

! קבלה לעם>001נ]6ם3::! -
̂/:5ק11ר1 �י ̂י\1 '.̂ : ן|00מ3^/לה00.^305500 י

: ... ביז?^ להתקדר לאגשימ אחרים. פח' המוטיבצ'ר. לגך 01רי 1ז3תז( ומ0ע א*ת1 להתקדם בזה יותר

1י!תר? הרב ד"ר טיג>?יל"טמ( והטות הגלנלי חחרים לשותת 1ל החז5) הבלכלי 8)ל ב<1ל תסולמ.

; בני ברוך - קבלה לעם - יד לאתים
^3י<.<*^* י < 160=11101810^1118=0]7י690}03?/!00.1.וזו!^650!

/ 2 הכדקת תגז7מדוו�7 , ישנם כ&ה וכמה הבדלים ב- י הקדמת. כפי שכתבם בב?0א לימר<ז לחקר הקבלהי
ע7יף למ110~ שיעורים ... , ח! ^ מר פיליפ ברג; אם מר בדג י ! קבלה, זן של מר היכאל ל"0ג11

! הקבלה של הרב ל"טמן: חצאי->?מזר3ות ויומרות ללא כי0/י / לולאת האל
16נן/08/04/23ם2/הז00.00ו5ח6נןו6תן10 י� 1 י,ח13ה4ו3!-1ג1נ]13-?0-ו1ו�!3כ!ג!3)!-£ע0ו0רו16*

? 23 באפר� 2008 - נפגמים ע0 קבלה,1 >**שי ציב1רואמני3 משנחהים על משמעות הו�ו'�ים, נ0<ת; מיב^ל

ל"טמן, הוצאת קבלה לעם, 2008, 264 עמי. נראה שבימימ השלימה הקבלה את ...

1 מיכאל ל"טמן - 01ת¥
! םיג0ל_ל"טנ1]/1335י<61.00.11הץ.¥\^י^ -

/ טיבאל ל"טט? - מנ5ן כנ1בות אןד1ת מ<£?ל ל"טגז! באתר !3ד!ץ. כ2>ו וקראו על כל הנושאים שהכי
| םענ"גים אתכ2. חדשות המות, עדגוגים ומב�זלףם.

; מיסטיקן שכבש את כל העולם
̂י^\ �^ 3811̂.�^י ^ו ייני; /רה0ם.3!3גו3 - :

גיל 00י0 שיזולל גא!�ץ ובשלט ו מיסטיקן בעל שם ע?לטי נמייג באתרו מעל 50 כתבות 

; 0דבה לקבלה מעשית
-£!1�.;ה קבלה-0עעית/3.11ז10םח3/\10.*** *

!!'̂ 0רנרי ללי-מור מ11�ע!^ #<0!ד!.י1 הבריאה. להרשמה ופרסים מסגרים, הננם! ע!:/
1 כלרכז ת5בםת ? ק1ר0י .העשרה ' קנר0) ךיועמחוו� ' יקי עי1ן

מיסטיקה !קבלה ב"תכליתיי
""-....?! /^.00.נודד�''4ה.'\,-** יי 052-763-2687

סידרת ומעורים מאל&ו! ב0שא ייהי1יפי.!ת המזל על הת&תחות הילד" ;ע:ד
רות 1 קורס ל11אולינג גר9ולוניה - זווגי בית- מפגשים לצעירים - מפגשים לצעי

חיפושים הקשורים ל: מיכאל ל"טמן

ס09£%/^ם >̂̂  ...ס0/°^9ס/7°ס%+^70/090%07%9ס0980/0/7°ם0/י^
ו 1/2
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נספח די
העתק תדפיסים מאתר האינטרנט של שפ"י



ה. - ידע תיאורם1 ו"שוםי 27.11.2017 בכת/ : מעור11ת 

^">*?1***̂ ג ::ייי *ך >י" י ," ,/:י "4 י�: י י יד " -  י: *י< *~
 ̂  £ :" *י* י~

£� -יל� ל !" *
\ ק88333ר*~ ?

̂י ' י וכווון 915י03 ^1*יע<69'נ^ ו
^^^^^^^^^.. ,. _ . !

בכת1ת >> התבהג11ת 0יכ1ן והפרדת הדפסת עמ1ד ן*^". >>ידע תיאורם1 (יישומי >> מע1רמח:

שליחה לתבד

_ 1, ז*י<5יט | שילטף בפ"00ק ,  ?

בס"�סי ̂. ש�"ף  |^ל^
ב{{ >0 

1י^ .̂̂  © םלם 
טגח�

אתי ?•)

[ ל^ מגנה, ח17ן ]גמ�י1יות 55^

̂: מעורבות גגתות � יידע ת8א8011 ו1£168ומ8  !
̂ן נהלים וטפסים י

ם "7י 9ע*ל1ת של כתות שוטת ב#רץ. לע'תי גוקים הכח!ה]ם עם
'11 "י1* טקטעי יהכשרה מך5 פעם^ אב] ש1מע,

י5פז-סונ5�ם ^ות מב0ים להשתלב בפעילות של בתי ספר במ0*וה של תכ3'1ת העשרה. לעתים עולה
1£ התפתחות ושלב' חיים לכותרות מע1רב1תן של קבוצות בב' כוער בכת זו או אחרת. בב01ף נפתחו לאחרונה

| 1^ הוג^ט ומתקהה קבוצ1ת רוחנ'!ת ורשה להבחין ביק לבי// קבוצ1ת לימוד.
, מ8דע על המאפ"סם ואופגי הפע1לה 1 י^ מיניות �חג-זת ומגדר מטרת הכתבה שלהלן, היא לספק לכם אנשי שפ"1

?£ של כתות, השפשת הכת על חבריה ועל ילדיהם. כמו כ; תמצאו בכתבה סימנים לזיהוי
111 גישורי ת'ייט ו מיץ�ה ש'עב1ד לכת והצעות לפעולה לנוכח חשד למעורבות בכת.

0*] א06יו0^ות ייחודיות
̂י! לק!יות לםיז�ה ןה&רעות ך

~ קשב

אקלים ומניעת אלימות ט שיעבוד 3פש'י ב00ווה של רוחג"ות, מאת: איילת קדם, מבהלת המרכז הישראלי וב
לן^לחץ, חירזם ומשבר לנפגעי כת1ת

 ^ סקים, אלכוה1ל וסגק
.

/7/ התעללזת ו&ג'עה ט*נ'ת
;^ז התנהגויות 0*0ן

והמרעות
! > אלימות ובריונות

> אל'םות בחברות ובזוגיות
> בעיות התנהגות

ן > תלמידים ע1בר' ח1ק
! > הימורים

! > היעדרויות 1נשירה
| > דח"ה חברתית
1 > הפרעות אכילה

* ילז��ם וגוער בסימן
" מע1רב1ת בכתות

ידע תיאורטי [יישומי
̂ים 2] 0דמ<116 תכב^ח וג

5 20 ק*ש!ריט

��̂ 13,

̂חן: 24/01/2013 תאריך עדמן א
̂) 761705 תשיק1ו1* ביג'חת ספרותיות 0<תר בחמות )*ק1"ס 3̂ 6וז7 036 1996-2017 נ6£'ח636^ 12ר91*^ 11* .131391 ?ק 6^3 , © ̂ם0 ̂ץ ^11 

 ישר^ל
 כל הזסיןתשםוחת© גזז�'טל

 ש'ם1ט

תנאי

6̂.£רד!0//;ק11^ ̂(5/ח6ר51/1£זח(13/1^0חםו£010031/11./\90-ח0ו031)1 ̂חו1 ©0^3̂ 1̂ע 3^01/ 1/1
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שפ"י >>שיעבוד נפשי במסווה של רוחניות >> מעורבות בכתות >> התנהגויות סיכון והפרעות הדפסת עמוד

שליחה לחבר

/,. שיתוף בפייסםק •>*, • . . 1 "י5"6 1 . .
נ,גחי 0 טלם 3<^/1/*. 0'כ// /8$י*/< שיתוף בטוויטי אתי *

^ נעבבה, חזון ומז�'ביזת 135

> אגפים ויהי"ת שעבוד נפשי 1:מ0וור. של רוחניות
>, נהלים וטקסים

4� ידע מקצועי והנשרה מ*ת איילת קדם, מנהלת המרכ! הישראלי לנפגעי בתות"
> י פרסומים -*,
להורדת הקובץ לחץ גאו 123

>• התפתחות ושלבי ת"ם

>?! הורים ומשפחה

> מיניות זוגיות ומגדר בשנתיים האחרונות, החלו לפרוח בישראל קבוצות רוחניות רבות. קבוצות אלה, שחלקן
> גישורי ת"ם ולמידה מכםת את עצמן במינוח "קבוצות מודעות", מציגות את עצמן ככאלה שבמסגרתן

>י אונל!סי!ת ייחודיות מתבצעים תהליכים מואצים במיוחד של התפתחות רוחנית, התפתח1ת התודעה וכדומה.
7^נ במרכזה של כל קבוצה כזו עומד מורה רוחני , המעיד על עצמ1 כי הוא עשה דרך ועבר> לקויות למידה והפרעות , . ., ., .

> אקלים ומניעת אלימות תהליכים של התפתחות פנימית, המכשירים אותו להורות את הדרך לאחרים.

> לחץ, חירום ומשגר לעתים קרובות, קבוצות חחניות אלה הן למעשה כתות מסוכנות. שההצטרפות אליהן

הב,# ^,ר, שעםך נפש11 כ0פ. ןלעת,ם קךןבןת אף לשעב1ד מיני.  ^^ ל
 וטבק

> סמים, אלכוהול
> התעללות 1פגיעה מינית . . . , ,

בישראל פועלות כיום עשרות כתות ואת מספרם של הנפגעים ניתן לאמוד במאה אלף. 4 התנהגויות סיגזן
והפרעות מרבית הנפגעים הנם צעירים בני עשרים עד שלושים פלוס, בעלי רקע אקדמי. רובם

> סדנא1ת תכניות וכלים ממשפחות מבוססות ובעלות אמצעים. חלקם מגויסים עוד בעת שירותם הצבאי. ההגעה

1. קישורים לכת1ת נעשית במסגרת תהליך של חיפוש עצמי ועל רקע האקלים החברתי-מדיני הקשה

<? ש3 י של מדינת ישראל, המצמיח את הצורך באסקפיזם ובחיפוש מסגרות רוחניות. אשר

מעניקות מענה פסאודו-פסיכולוגי ללבטים, שאלות ותופעות ק"מות.

אך רבים נחשפים לכתות גם קודם. כשהם מצויים באמצעו של תהליך התבגרות.

בשנותיהם האחרונות בבית הספר התיכ1ן, או מייד עם סיומו ועם תחילת שירותם הצבאי.

כתות הרסניות נמנעות לעתים מלגייס לשורותיהן קטינים, אך לא במובהק. בעבר כבר

היו מקרים של גיוס קטינים למרתונים של הא" אם-שנפםקו בעקבות פסיקת בג"צ. ואין

מדובר במקרה יחיד.

בנוסף, מנסות כתות שונות לחדור למערכת החינוך, תוך שהן מסוות את זהותן האמיתית

ומציעות תוכניות לימודים והעשרה, הצג1ת, ימי כייף ופעילויות שונות- בחינם.

כדי לאבחן ולזהות את אותם קטינים המגויסים לכתות וכדי למנוע את חדירתן של כתות

לבתי ספר ולמערכות חינוך, מן הראוי לעמוד על מאפייניהן של הכתות. ללמוד מהן דרכי

פע1לתן וכיצד ניתן לזהות האם מדובר בכת או בקבוצת לימת� רוחנית, שאינה מסוכנת או

משעבדת. לשם כך בדיוק נכתב המאמר הזה, המהווה סקירה קצרה ותמציתית של

הנושא.

• מהי בעצם כת?

? אז איך בכל זאת ניתן להבחין בין קבוצת לימוד רוחנית לבין כת לפני

שמשתעבדים?

? מדוע, אם כן, פונים צעירים לכת1ת?

? עד כמה הרסניות יהיו השפעות הכת עבור ילדי הדור השני?

? האם יש סממנים התנהגותיים, לפיהם ניתן לזהות שצעיר כלשהו נקלע לחברות

בכת?

• מה ניתן לעשות כשחושדים?

מה1 בעצם גת

בדברי ההקדמה לדו"ח וועדת כנסת שבדק את נושא פעילותן של כתות בישראל ופרסם

את מסקנותיו בשנת 87י (דו"ח תעסה-גלזר), מוגדר המושג כת: ..."קבוצות חדשות,

בעלות אוריינטציה מעין דתית ומעין תרפויטית, שבכל אחת מהן, לכאורה, שילוב ייחודי

של גילויים מדאיגים ואלמנטים שאינם מתיישבים עם ערכי היסוד של חברתנו".

בדוח תעסה-גלזר נכללו עשר כתות הפעילות בישראל, ביניהן כת1ת בינלאומיות.

1̂", טבע בראשית שנות ה-90 את ההגדרה הבאה: הארג1ן הקנדי לחקר הכתות "0-01111

"כת היא קבוצה מניפולטיבית, המנצלת את חבריה ועלולה לגרום להם לנזקים

פסיכולוגיים, כלכל"ם ואף לפגיעה פיסית. הקבוצה מכתיבה באופן טוטאלי את אופי

ההתנהגות, החשיבה והרגשות. טכניקות שונ1ת שונות של מניפולציות משמשות בה, כדי

, צייתן וכנוע. קבוצות כיתתיות טוענות לקיומו של להפוך מגויס חדש לחבר כת לויאלי

̂£/11.90¥.ח0ו031ו1^5.6וזז0//:נ]טו1 ̂ו1כ1131ץ1101/3>3¥114831ז160/\1/חט>511/ו61ו^115/3חט/13/\01ח10*3סו1 #חז1ו].1ו51^3א 1 1/4
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סטאטוס מיוחד למסגרת התנועתית שלהן או למנהיגן. כתות טהגות להסתיר את אופ"ן

ומטרותיהן האמיתיות באמצעות פעילות מטעה ומוליכת שולל, שנועדה לפתות מתגייסים

חדשים".

הוגי החוק הצרפתי נגד כתות (חוק-אבו פיקר�ד) שנחקק ב-2001, הגדירו כת כישות

שמטרותיה או תוצאותיהם של מעשיה, גורמים בהכרח לשעבוד.

אנחנו, במרכז הישראלי לנפגעי כתות, מגדירים כת כקבוצת לימוד המשעבדת את

חבריה. השעבח� יכול להיות נפשי, כלכלי ולעתים אף מיני.

ישנן כת1ת מסוגים שונים. כתות פוליטיות, דתיות, חברתיות או תרפויטיות. הפיכת קבוצה

כלשהי לכת, מתרחש בשלבים. בשלב הראשון מתקבצת קבוצת אנשים בעלת רעיון או

, שהיא רואה ב1 מודל לחיקוי. אידיאולוגיה משותפים, סביב מורה או מדריך כריזמטי

מתק"מים שעורים ומפגשים פעם עד פעמיים בשבוע, ביתר הזמן חופשיים חברי הקבוצה

לעיסוקיהם הפרטיים.

, מתחיל כעבור פרק זמן שאינו קבוע או ידוע מראש, כשאצל מנהיג הקבוצה השלב השני

חל שינוי מסוים. בשלב הזה יגדל מספר המפגשים השב1ע"ם, כמו כן תגדל השליטה

בחברי הקבוצה. פעמים רבות, שלב זה מתחיל כשהמורה מכריז על עצמו שהוא מואר.

בשלב השלישי הולכת הכת 1נ0גרת. "תכנו מגורים בקומונה וריכוז משאבים ורכוש, אך

לא בהכרח. הקבוצה נסגרת, הקשרים עם קרובי משפחה וידידים מתרופפים.

יש לס"נ 1לומר שישנן כתות שבהן קיים שעבוד, גם כשהמפגשים השבוע"ם אינם

תכופים.

אדם שלא נתקל מעודו בניצולי כתות ואינו מכיר כלל את התופעה, יתקשה להבדיל על

סמך הגדרות אלה, בין קב1צה רוחנית תקינה לבין כת משעבדת. מהסיבה הפשוטה:

כתות אינן נראות הרסניות, לפחות לא בהתחלה, כשנכנסים לתוכן. הן נראות יותר כמו

קבוצות תמיכה מלוכדות. השעבוד נחשף הרבה אחר כך. פעמים רבות, כשכבר הופעלו

, שטיפות מוח ומניפולציות וחבר הכת משועבד לגמרי. גם אם הוא נוכח לחץ קבוצתי

במניפולציות המופעלות עליו, הוא אינו מסוגל לקום ולעזוב, כי כבר לא נשאר דבר מחייו

הקודמים, והכת היא כל עולמו. מנגנוני הדחקה יסייעו לו לפת1ר את הדיסוננס שהוא חש

בתוכו. בין ההבטחות של הכת שניתנו לו, לבין מה שמתרחש שם בפועל. הוא יאשים את

עצמו בכך שאינו "נקי" מספיק, שאינו "רוחני" דיו ואינו מספיק מחויב לקבוצה, ובכך יסביר

את הטעם לתחושותיו הקשות.

מה שעלול לגרום, לעתים קרובות, למשברים נפשיים.

/ קב1צת לימוד לבין כת? י ב אז איך בבל זאת ניתן להבחין 

ישנם מספר סממני אזהרה, שבעזרתם ניתן לזהות ולדעת כי מדובר בכת משעבדת ולא

בקבוצה רוחנית או בתכנית לימודים תמימה כלשה1, כשנתקלים בכזו:

1. עמימות. כתות משדרות עמימות ומ0ת1ריות. כשמצטרפים לכת, אף פעם לא ניתן

לעיין מלכתחילה בכל החומר חתיאורטי-רוחני הנלמד בה. החומר אינו חשוף לעין

עיינו בכתבי הקבוצה בבוא העת. כשיהיו כל, אלא הוא סודי. לסקרנים נאמר כי י

מוכנים לכך. מחבר במניפולציה, שמטרתה שליטה וליבוי הסקרנות, כדי שאותם

סקרנים יימשכו פנימה, לתוך הכת. בא1תו אופן, מגיבים אנשי הכת לשאלה מי

עומד מאחורי תכנית לימודים כזו או אחרת, שהם מציעים למערכת החינוך.

התשובות תהיינה מתחמקות. ייאמר, למשל, כי הם זוכים למימון מצד ארגון כזה

או אחר הנחשב לכת, אך הם אינם חלק ממנו.

2. הבטחות פיקטיביות לשיפור מדהים בכל תחומי החיים, מחקרים פיקטיביים או

מוטים על שיפור מדהים באמצ!ג1ת תגני הקג1צה. בכל הכתות מבטיחים שפור

שייווצר באמצעות לימוד התכנים של הקבוצה. בחלק מהמקרים גם מראים

מחקרים מוטים, להוכחת טענות אלה. יש להיזהר מהבטחות המציינות שיפור

מהיר ויחיד במינו ת1ך פרק זמן מינימאלי.

3. ניתוק מהורים, מתגרים ומכל מי שאינו חגר בקבוצה. מנהיג הקב1צה מטיף,

במישרין או בעקיפין, לניתוק מהורים וחברים. בתואנה כי אלה מהווים אבני נגף

בדרך להתפתחות הרוחנית המיוחלת. המטרה: יצירת בידוד חברתי לשם שליטה.

4. פצצות של אהגה. בכתות, מקבלים את המצטרפים החדשים בפצצות של אהבה

אינסופית. או אם תרצ1, בלש1ן הניו-א"גי: "אהבה קןסמיתיי. חץכים מרובים,

חיבוקים, פרגון הדדי מוגזם מהדקה הראשונה- המטרה היא ליצ1ר באמצעות עניין

זה לחץ קבוצתי ולטעת במצטרפים תחושה של שייכות לקב1צה.

5. שימוש בטרמינולוגיה שונה. בכל הכתות נעשה שימוש בטרמינולוגיה שונה,

ייחה�ית לכת. מונחים שגורים זוכים לשמות ולכינ1"ם אחרים, שזר לא יבין אותם.

השימוש בטרמינולוגיה ייחודית לכת, יוצר תחושת בידול של קבוצת איכות

נבחרת. השימוש בטרמינולוגיה שונה, יבוא לביטוי גם בתכניות לימוד שכתות

שונות מנסות להחדיר לבתי ספר.
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6. שליטה. הגורו, בכל הגתות, שולט במאמיניו שלטון ללא מצרים. הוא מחליט

עבורם בכל תחומי החיים. כך מאבדים חברי כתות כל שביב של מחשבה

חופשית.

7. 0ק0י0, מסרת- על, ניתוק מההיסטוריה ומהעבר. במרבית הכתות מתקיימים

טקסים, לעתים םוד"ם וריטואלים שונים. לטקסים ולריטואלים יש לעתים אופי

מדיטאטיבי והם מהווים למעשה היפנוזה לכל דבר ובאמצע1תם מתבצעות

שטיפות מוח. לכל הכתות יש מטרת על, במקרים רבים בלתי ניתנת ליישום

בעליל, שעתידה להתגשם אי-שם בעתיד לא ידוע. לשם מטרת העל הזאת

מגויסים כספים וחברי כת חדשים. דוגמאות למטרות-על של כתות: כינון שלום

, הקמת כפר רוחני לבני כל הדתות, הענקת ידע חדש לכלל האנושות. כלל עולמי

כל הכתות מנתקות את חבר הכת מההיסטוריה הפרטית שלו, הנחשבת בכל

מזיקים ולתת הכתות כלא רלוונטית. לכאורה, על מנת להיפטר מדפוסים ישנים ו

לכל אדם הזדמנות לח"ם חדשים, מעין לידה מחדש. אך למעשה, מחיקת העבר

וההיסטוריה הפרטית, עלולה למח1ק את האישיות של טרום-הכת וליצור אישיות

חדשה. מה שיכול להתברר כתהליך מסוכן ואף עלול להביא למשברים נפשיים

ואף לניסיונות אובדנ"ם במהלך השהות בכת או בעת עזיבתה.

8. הדחקת רגשות, הדחקת הרציונאל. כתות מסוימות, בייחוד בעלות גוון תרפויטי

או מיסטי, מטיפות לזניחת הרציונאל ולשימוש ברגשות בלבד. בכתות אחרות,

, ישנה הדחקת רגשות לעומת שימוש עודף ברציונאל. בשני בעלות גוון פילוסופי

המקרים, נוצר חוסר איזון פנימי, שעלול להביא במוקדם או במאוחר למשברים

נפשיים בדרגות עצמה שונות. בהתאם למבנה האישיותי.

מדוע, אם גן, פונים צעירים לכו�מת?

, מומחה לפסיכולוגיה קלינית ולפסיכו-אנתרופולוגיה, את התשובות לדברי הדייר ארנון לוי

לכך ניתן לתלות בג1רמים חברת"ם-תרבות"ם.

לוי: "תופעת הניו-א"גי של היום, היא תולדה של הפו0ט-מודרניזם. במאה ה-20 השתנה

היחס אל המדע. אם בתחילת המאה הגישה הייתה של פוזיטיביזם-לוגי, הרי שלאחר

מלחמת העולם השנ"ה היחס כלפי המדע נעשה יותר סקפטי. אפילו המדע עצמו הפך

ספקן. בנוסף, החלו להופיע אמונות חילוניות שונות, המאמינות בתקשור או בשחזור

גלגולים. הפוסט-מח�רניזם, על היבטיו השונים, נותן אם כן לגיטימציה מלאה לאמונות

ולדתות, וכך ההצטרפות לכתות נראית, על פניו לגיטימית. ההגעה לכתות גם נובעת

מכך שלשאלות קיומיות אין בעצם תשובה בחיים ה"רגיליםיי.

ייעל פי הגישה של פרויד, אנשים המגיעים אל כתות, הם לעתים בעלי חסך נרקיסיסטי.

הם מחפשים דמות חזקה שתתן להם משמעות קיומית. הם כאלה שבילדות היו להם

אולי חסכים בדמויות משמעותיות. התוצאה היא חוסר ערך עצמי וקשר הורי שאינו מספק

מבחינת הנרקיסיזם האישי. הצורך הזה קיים אצל רוב חברי הקבוצות.

לדברי צבי להב, פסיכולוג קליני ומרכז הוראה באוניברסיטה הפתוחה, "אנשים לא

הולכים לחפש כת, הם הולכים לחפש דרך. משהו שה1א מעל לקיום היומיומי הרגיל, כי

יש בתוכם אי שביעות רצון. ואז הם נקלעים לדרך מסוימת, שיש בה אלמנטים הרסניים.

הם לא מחפשים אוטוריטה.

עד כמה הר0ני!ת יהיו השפעות הכת עבור ילדי הדור השני?

לפני כשנה, פרסמה מרואשה פריזוניוס ספר על קורות חייה. היא גדלה בכת של אושו,

הוריה היו חברי כת מאמינים שחשבו שהם מעניקים לה את החינוך הטוב ביותר.

בספרה, יוצאת פריזוניוס נגד הכת ונגד אימה. "הם לא הניחו לי להיות אני", היא אומרת.

כשנשאלה על ידי העיתונאי תומר פרסיקו, מה הייתה מייעצת להורים הלוקחים את

ילדיהם לקורסים א1 למורים רוחניים, השיבה: "הייתי אומרת להם לנהל את החיפוש

הרוחני שלהם בעצמם ולעזוב את הילדים לנפשם. הילדים יוכלו לעשות את זה

כשיגדלו...שימרו על הילדים טוב-טוב, ולא משנה מה אומר על זה הגורו".

"ילדים שהוריהם חברים בכתות, נחשפים למודלים חריגים של משפחתיות, קשר

וזוגיות", מסבירה חני די-נור, פ0יכ1לוגית חינוכית מומחית. "הילדים לא מודעים לגמרי

לע1בדה שבכת מתחוללים דברים מתחת לפני השטח, אך הלא-מודע שלהם קולט

שמשהו לא מסתדר. כי כלפי חוץ מפגינות הכתות התנהגות שתתאים לקודים המקובלים

ובפנים מתנהל משטר דיקטטורי. יש כאן בעיה, כי אין חפיפה בין החוץ לפנים. זה יכול

להביא לידי שבירת אמון בשלב יותר מאוחר, כשעיניו של הילד נפקחות. ואז התחושה

היא של סטירת לחי.

"מבוגר שנולד וגדל בכת, עלול להיות חשדן עם קווים פרנואיד"ם. כי הוא רגיל שכל דבר

שהוא רואה-אינ1 בדיוק כפי שהוא רואה. הבעיה היא שהדברים הללו הם מתחת לפני

השטח, זה חלק מהתחכום הגדול של הכתות. שנוצר כדי שהילד לא ידליף מידע".

האם יש סממנים התנהגותיים, לפינם ניתן לזהות שצעיר גלשהו נקלע

לחברזת בכת?
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בניגוד לשנות ה-80, בהן נכתב ופורסם דו"ח תעסה-גלזר, חברי כתות אינם ניכרים עוד

בלבושם השונה, הנבדל. ולו על מנת למנוע מראש אנטג1ניזם, מצד החברה הסובבת

אותם. כלפי חוץ, מתנהלות כתות לפי הקודים החברתיים המקובלים. פעילותן החריגה

וההרסנית, מתבצעת בחדרי חדרים.

אך בשל אופי פעולתן של כתות שפורט לעיל, צעירים שהם חברי כתות משנים בהכרח

את התנהגותם. אם כי קשה להצביע על שינויים מובהקים, שכן ייתכנו הבדלים בהתאם

למבנה האישיותי ולאופייה של הכת. כך, למשל, צעירים החברים בכתות בהן יש דגש על

יתנהגו באופן מ1כני. הם ימעטו בהבעת רגשות ויפגינו קרירות וריחוק. ולהיפך. הרציונאל,

בנוסף, ישתנה מערך חייהם. הם עשויים להפסיק את לימודיהם ועיסוקיהם ולהטיף

לערכים שקודם לכן לא היו חלק מעולמם.

מלים כגון "מצאתי את האמת" "מצאתי את דרכי", יהיו שגורות בפיהם.

בנוסף, ישעבדו את כל זמנם הפנוי לטובת מפגשים קבוצתיים עלומים, שיתמשכ! עד

שעות הלילה הקטנות. הם ייעדרו מביתם ומחברת יקיריהם יותר ויותר. לעתים יתרצו

זאת בכך שמצאו חברים חדשים. פעמים אחרות, יאמרו שהם חברים בקבוצת לימוד

חדשה, א1 בקבוצת מודעות

סמנים אלה, מהווים סמני אזהרה לזיהוים של חברי כתות. אך יש להדגיש, עם זאת, כי

אין די בסממן אחד כזה, כדי להצביע על כך שאדם מסוים הנו חבר בכת.

נזה ניתן לעשות כשחושז�ים?

בכל מקרה, יש להימנע מעימותים. שום דבר טוב לא ייצא מזה. יש להתייחס אל החברות

בכת כאל התמכרות, שמי שנקלע אליה צריך לעבור הליך של גמילה כדי להיחלץ. כמו

בכל התמכרות אחרת. כתות מפעילות מניפולציות, לחץ קבוצתי ושטיפות מוח. תהליך

ההחלמה ה1א ארוך וקשה, לעתים יחלפו שנים עד ששורד כת יוכל לעבד את החוויות

שעבר.

י לפנות לגורמים מקצועיים קליניים כדי לערבם בתמונה. במקרה במקרה של קטינים, רצו

של בגירים, הרי שלא ניתן לעשות דבר, מלבד להעניק תמיכה רגשית ולנסות לדבר על

לבו של חבר הכת, תוך מתן אינפורמציה רלוונטית.

מכיוון שבישראל לא קיימים חוקים נגד פעילותן ההרסנית של כתות, הרי שאין כל גורם

ממסדי המטפל בשורדים ובבני משפחותיהם ומנהל מעקב אחר כתות.

כשמתעורר חשד כי גורם כזה או אחר המנסה לחדור למערכת החינוך הוא למעשה בת,

או כשנתקלים בתכנית לימודים חדשה ונשאלת השאלה האם כת היא זו העומדת מאחורי

התכנית-צריך לבדוק. הדרך היחידה לתהות על קנקנה של כת-היא בדיקה מקיפה. כפי

שכבר צוין קודם-כתות משדרות עמימות. הן גם משנות תדיר את שמותיהן, כדי שלא יעלו

על עקבותיהן. יש להניח שבדיקה מקיפה תוכיח כי מדובר בכת. יש לשאול את מפעילי

התכנית שאלות מקיפות ולא להסתפק בהתחמקויות. תשובות כגון "הם מממנים את

הפעילות אבל איננו חלק מהארגון שלהם", צריכה לעורר חשד. יש לערוך בירור

באינטרנט, ללמוד את הארגון ולקרוא עליו חומרים רבים ככל האפשר.

לשאלות והבהרות, ניתן לפנות למרכז הישראלי לנפגעי כתות. בטלפון שמספרו -03

6708811

. ̂\י1'\'*\ א1 לאתר האינטרנט של המרכז. שכתובתו וח31:01.00>1:01חו.'
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נספה וה-
העתק תדפיסים מאתר האינטרנט של המרכז

לנפגעי כתות



המרכז הישראלי לנפגעי כתות (רול"צ) - צ1ות המרכז לנפגעי כתות 3/1/2018

ז�ף הבית | מ1 אנחנו | מידע | לתרומות ] 8*3ח00 | חנות | "צירת קשר | הרשמה לניוזלטר- לקבלת עדטמם קבועים ] 0ל הקניות שלי

עברית ] ו01131ח£ |
ארניון-לקריאת ניוזלטריט | הצטרפ! אלינו לפ"סב1ק | לקבלת תמיכה: 03-5708811 |

. . - . ,.,. 7,ב< 0<5ר במתנה / _\ ~~~~~~.~~~^^ ,,. :

^ צוות המר3ז לנפגעי כתות ______"^"""". /"*!*̂ו "__________________ י ___________ 8̂י
איך פ1עלות כ01ת

 י דף הבית >> מי אנחנו >> צוות המרכז לנפגעי כתות
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המרגז הישראלי לנפגעי כתות (חל"צ) - צוות המרכז לנפגעי כתות 3/1/2018

אהובה פונדק גרומר - "עוץ למשפחות

חגי פ"נגולד - יועץ תקשורת

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר המרכז הישראלי לנפגעי כתות שייכות למרכז הישראלי לנפגעי כתות (להלן "המרכז") או לכותבים וגופי תקשורת אשר נתנו למרכז את הסכמתם
, אופטי, מכני או אחר, להעביר, לשימוש בחומר. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, לשנות, לפרסם, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט באמצעי תקשורת אלקטרוני

למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע, במאמרים, בסרטים, בקבצים המופיעים באתר או בכל חלק שלהם, אלא באישור מראש ובכתב מאת המרכז.

יהמרנז הישראלי לנפגעי גתות (חל"צ)1

רחי 1] ג1ריון 24 (.בית ליגב), רמת גן
טל: 03-6708811, פקס: 03/6708822
505.̂ דוא"ל - 64.11ח.^313נ}@^310

[חזור למעלה] [הוספה למועדפים] [מפת האתר] [יצירת קשר]

ג/ע: |3 חיפאית /ב /ביי ± עיי

לייבסיט" - בג"ת אתר'ם
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נספח ט'-
העתקי החלטת רשות המיסים מיום
21.3.2016, ובקשת העמותה לביטול

ההחלטה
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מחלקת מוסרות ציבור ומללירימ

<"א אדר ב תשע"ו
21 מרץ 2016

לכבוד
קנובל בלצר סוראיה ושות' -רו"ח

לידי רו"ח 1ן רבץ

בפקס .• 03-6393021

ו**זין: בני ברוך - קבלה לעם (ע"ר) - 580292753 - בקשתכם
למכרה כמוסד צלבומ לענליו סע<ו> 46 לפקודת מקי חכנטח.

הועדה חפנעןלת ברשות המקילם שהתבדה בתארלך 16,12,2015 החליטה שלא לאשר את
בקשתכם שבנדון בשלב זח.

החלטת הוועדה נסמכה, בין היתר, על טעגות שהועלו כנגד העמותה, טענות שהן רלוונטלות לדיון
בבקשתכם, כפי שעולה גם מהתביעה שהגשתם ת"א 23862-03-13.

לאור כך, אנו ממתלנים להחלטת בלת המשפט.

^ - בכגידרב6?/\~ 1
רו''ח אח אורעדה1"

: מנה< תחום בכלר מוסדות צ^ור ומלכ"רלם

העתק �מר אברהם שורץ מפקח ראשי - מוסדות ציבור ומלכר"ים
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כבירי נבו קידר ושותי

ן
רמת גן, 18 באפריל 2016

לכבוד
מר ארז אורעד, רר'ח מר אברהם שוורץ

מנהל תחום במר מפקח ראש*
מוסדות ציבור ומלכ"רים מוסדות ציבור ומלכ"רים

נציבות מס הכנסה נציבות מס הכנסה
רחוב כנכי נשרים 5, רחוב כנפי נשרים 5,

ירושלים ירושלים במסירה ידנית

מבלי לפגוע בזכויות:
שלוט רב,

/ הנדה: בני ברוך - קבלת לעם (עייר 580292753)
; בקשה להברה 3מ1סד ציבורי לענייו סעיף 4-6 לפקחית מס הכנסה

! [סימוכין: מכתבכם מיום 21.3.2016, אשר התקבל אצלי מו�שתנו ביום 29.3.2016]

� ''מרשתנו"), הריני להשיב בשם מרשתנו, עמותת בני ברוך - קבלה לעס (ע"ר 580292753) (להלן
למכתבכם שבסימוכין בעניין שבנדון, כדלקמן:

1. ביום 5.5.2015 הגישה מרשתנו (באמצעות רו''ח דן רבץ) בקשה להכרה בה כמוסד ציבורי
: "הבקשה"). | לעניין תרומות לפי סעיף 46(א) לפקודת מס הכנסה (להלן

2. למותר לציין כי הבקשה הוגשה באופן מסודר, מפורט ובצירוף כלל המסמכים הנוגעים לעניין,
| והכל בהתאם למדריך הרשמי למילוי בקשה כאמור, כפי שפורסם על ידי רשות המסים

י (להלן: ''הרשות'').

3. והנה ביום 29.3.2016 קיבלה מרשתנו לתדהמתה את מכתבכם שבסימוכין, בו נתבשרה
כדלקמן:

\ "הועדה הפנימית ברשות המסיט שהתכנסה בתאריך 16.12.2015 החליטה שלא
; לאשר את בקשתכם שבנדון בשלב זה.

החלטת הועדה נסמכה, בין היתר, על טענות שהועלו כנגד העמותה, סענות שהן
רלוונטיות לדיון בבקשתכם, כ3י שעולה גם מהתביעה שהגשתם ת"א -23862-03

.13

לאור כך אנו ממתינים להחלטת בית המשפט."

(להלן •. "ההחלטה")

4. כפי שיובהר להלן, מדובר בהחלטה מינהלית תמוהה ביותר, אשר סובלת מעמימות רבה, אינה
מנומקת כנדרש, אינה מעוגנת בדין, נסמכת על שיקולים זרים לעניין, וגם לגופו של עניין אין

לה כל הצדקה וביסוס.

5. אי לכך הנכם נדרשים לחזור בכם מאותה החלטה, ולאשר את בקשת מרשתנו להכרה בה
כמוסד ציבורי לעניין סעיף 46(א) ל9קודת מס הכנסה בהקדם, והכל כפי שיפורט להלן.

, עו"ד ונוטריון 1 אורי קידר, עו"ד 1 זיוון אלינו1, עו"ד ומטריון | סימה 0לע פלק0, עו"ד גיל נבו, עו"ד ונוטריון 1 עמרי כביר'
ל-טביביאן, עו"ד | גלינה רונקין, עו"ד | עופר שכטר, ע1"ד | מיכל ל'בל, עו"ד | אבי בלום, עו"ד | גל קנר-אלימי, עו"ד םטדר ט
הילה עובד בנאי, עו"ד ] טום פרז, עו"ד | עומר בן-צבי, עו"ד | שיר אנגיל-כץ, עו"ד | מר'אנה גיזונטרמן, עו"ד | יעל ר>ב0י-אהר1ני, עו"ד
, עו"ד | דנה נחמן, ע1"ד | גיא ו"0, ע1"ד עמום נוה, עו"ד | דניאלה זלוטניק, עו"ד | איתי שפרבר, עו"ד | אורי כהנא

נמחד דרור, עו"ד | ניצן כהנא, עו"ר | יעוץ: אמיר ברק, עו"ד | רחל קוטלוביץ, עו"ד ונו0ר1ן __^______
כת1בת: םגדל משה אביב קומה 46, רחי זיבוט�נסקי 7, רמת גן, מיקח� 5252005, טל: 03-5668665, פק0: 03-5667665
1̂^ח^@0?תו  אלקטרוני ח01ס./ו

אתר האינטרנט: 00.11.'*\13:>1ת>1./*^¥ כת1בת דואר
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| כבירי נבו קידר ושות'

1

א. רקע נורמטיבי

: / 6. סעיף 46(א) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש] (להלן: "הפקודה") קובע כדלקמן

: "(א) אדם שתרם בשנת מס פלונית סכום העולה על 180 שקליט חדשים לקרן
ן לאומית, או למוסד ציבורי כמשמעותו בסעיף 9(2) שקבע לעמן זה שר האוצר
[ באישור ועדת הכספים של הכנסת, יזוכה מהמס שהוא חייג בו באותה שנה (...}."

[ההדגשות אינן במקור, הח"מ]

! 7. ויוטעם, הטבת המס האמורה ניתנת אמנם באופן ישיר לתורמים ל"מוסד הציבורי'', אך ברור
! כי בעקיפין נהנה ממנה גם ה"מוסד ציבורי", אשר הודות לסיווג זה זוכה להגדלת שיעור

הכנסותיו מתרומות.

8. ומיהו אותו ''מוסד ציבורי" הזכאי להטבה האמורה?
ן

בעניין זה מפנה סעיף 46(א) לסעיף 9(2) לפקודה, הקובע את ההגדרה ל"מוסד ציבורי'' הפועל
: למען "מטרה ציבורית", כדלקמן

ן
| "מוסד צינורי" - חגר בני-אדם של שנעה לפחות שרוב חבריו אינם קרובים זה
ו לזה, או הקדש שמרבית נאמניו אינם קרובים זה לזה, הקיימים ופועלים למטרה
! ציבורית ונכסיהם והכנסותיהם משמשים להשגת המטרה הציבורית בלבד, והם
: מגישים דיו וחשבוו שנתי לגבי נכסיהם, הכנסותיהם והוצאותיהם להנחת דעתו של

: פקיד השומה על 3י תקנות שהתקיו שר האוצר (<..).

"מסרה צינורית" - מטרה שענינה דת, תרבות, ח*נון, עידוד התיישבות, מדע,
! בריאות, סעד או ספורט וגן מטרה אחרת שאושרה על ידי שר האוצר כמטרה

ציבורית;" [ההדגשות אינן במקור, הח"מ]

9. בעניין זה קבעה הפסיקה כי ההחלטה באשר לסיווג מוסד כמוסד ציבורי צריכה להיעשות
באופו ענייני, סביר ושוויוני. בהתבסס על קריטריונים גלויים ושקופים.

ר' בג"ץ 637/89 חוקה למדינת ישראל נ' שר האוצר, פ"ד מו(1) 191 (17.12.1991):

"(...) ההברה ב"מוסד ציבורי" ומכאן ש*0 ההכרה ב"מטרה צינורית" צריכות
להיעשות באופן סביר וענייני, תח� הק0דה על שוויון. על-מנת שעקרונות מהותיים
אלו יקוימו, ועל"מנת שהדברים יהיו ידועים וגלוייס ל9ני הציבור, שומה על

המדינה להתוות קריטריונים ברורים וליתן להם פומבי (...)."?

10. בהתאמה, ביום 27.8.1992 פירסמה הרשות את המדריך הרשמי למילוי בקשה להכרה
כ''מוסד ציבורי", אשר בו נקבעו התנאים, הקריטריונים והדרישות הטכניות להגשת בקשה

להכרה במוסד ציבורי לצורך סעיף 4-6(א) לפקודה.

11. בהמשך פירסמה הרשות את חוזר 2/2001, שביקש לכאורה לבאר את מדיניות ההכרה
במוסדות ציבוריים לצורך סעיף 46(א) לפקודה.

12. בשנת 2012 ניתנה פסיקת בית המשפט העליון בעניין בג"צ 10893/08 עמותת בג"ץ
10893/08 עמותה לו<9אסנה בישראל נ' שר האוצר (פורסם בנבו, 23.8.2012).

בעניין זה אמנם נדחתה עתירתה של עמותה אשר ביקשה הכרה כ''מוסד ציבורי" לצורך סעיף
46(א) לפקודה, אלא שדחייה זו נעשתה בכפוף להסתייגות בית המשפט העליוו ממדיניות
ההכרה במוסדות ציבוריים על ידי הרשות. שהוגדרה כבלתי ברורה. ואשר מעלה חשש

להפעלתה באופן שרירותי ומפלה.
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! כבירי נבו קידר ושותי

: וו�' בלשון בית המשפט העליון
|

| "אני רואה לנכון להתייחס לבסוף לאופן התנהלות המשיב בעמיתו ולהוסיף בהקשר
זה הסתייגות מסויימת ביחס לתוצאה המוצעת.

ן
| בית המשפס בעניין חוקה לישראל דן לפני יותר משני עשוריט במצב דומה למצב
ו המצב לפנינו כעת, ואף שלא הביע עמדה באשר להתקיימותה או אי-התקיימותה
של עילת הפליה שם, קרא למשיג להסדיר את אופן מדיניותו במכלול זה באופן
ממצה. דומה שגם כיום, גהלוף השנים, עדייו רב אי-הסדר במדיניותו של המשיב
\ מושא. ס3ק ג0 אם הקריטריונים שנקגעו בחוזר 2/2001 הנ"ל - די בהס מיי
: להצביע על מדיניות נרורה דיה, שנמחה לאיי1 את החשש מפני הפעלה שרירותית,
ו או אף מ0לה של הסמכות המסורה למשי!. ל&יגז, אציע לחבריי כי נמליץ למשיב
| לגבש בתון שנה קריסדיווים בתרים שיהיה בהם גדי לאיין את החשש ט9ני
הפעלה מפלה של הסמכות המסורה למשיב מכוח סעיף 46(א) לפקודה. במסגרת זו
! ראוי כי המשיב יבצע <0 בדיקה פנימית, שתפקידה יהיה לבדווי א0 ה<ו3ים
; המוכרים כיום לצורך סעיו6 46(א) לפקודה תואמים את מדיניותו המוצהרת."

ן [ההדגשות אינן במקור, הח"מ]

! 13. בהתאם להלכה פסוקה זו, מינה שר האוצר ועדה ציבורית בראשות השופטת בדימוס שרה
; "ועדת פריש'י), אשר נועדה לבחון את מדיניות ההכרה במוסדות ציבור לצורך • פריש (להלן

ו סעיף 46(א) לפקודה.

; 14. ואכן, מרבית המלצותיה של ועדת פריש אומצו על ירי שר האוצר דאז, ובפרט

| ? א. במטרה להעביר את ההחלטה לגורם מקצועי - הואצלה סמכות ההגדה במוסד ציבורי
| למנהל הרשות.

; ב. במטרה לסייע למנהל הרשות לקבל החלטות וכן על מנת ליצור שקיפות ובהירות -
? הוקמה ברשות וועדה פנימית לבחינת בקשות ההכרה.

ן

| ג. במטרה ליצור בהירות, אחידות ושוויונות - נוסחו מחדש הקריטריונים המנחים להברה
! במסגרת חתר מס הכנסה 9/2015.

ב. לגופו של ענייו

15. כפי שיובהר להלן, החלטת הרשות בעניינה של מרשתנו נגועה בפגמים מינהלייס חמורים,
ולפיכך דינה להתבסל.

16. כאמור, לפני כשנה הגישה מרשתנו את בקשתה, בצירוף כלל המסמכים הנוגעים לעניין.

17. מסמכים אלה הוכיחו בבירור כי מרשתנו עומדת בדרישות הדין לעניין הכרה בה כ"מוסד
ציבורי'' לצורך סעיף 46(א) לפקודה.

18. בפרט עולה ממסמכים אלה כי מרשתנו פועלת בתחומי הדת, וכפי שעולה בבירור מלשון
הפקודה והחוזרים הרלוונטיים לעניין, פעילותה זו מהווה "מטרה ציבורית" מוכרת.

19. בעניין זח ר' הגדרת מטרות מרשתנו, כפי שפורטו בטופס הבקשה (סעיף ג') וכן בתעודת
התאגדותה מיום 20.2.1997 (שצורפה כנספח לבקשה):

"פעילות לקידום והפצת ערכי היהדות, תודת הקבלה ומחשבת ישראל בארץ
ישראל, עזרה ותמיכה רוחנית בקליטת עליה ברוח ערכי היהדות."

20. למעשה, גס בהחלטה שניתנה בעניינה של מרשתנו לא נטען אחרת.
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כבירי נבו קידר ושות'

21. לעומת זאת ההחלטה נומקה באופן עמום ביותר כנסמכת "כץ היתר, על טענות שהועלו כנגד
ות לדיון בבקשתכם". העמותה, טענות שהן רלוונטי

22. זאת, מגל* שהוסבו טה הן אותן הטענות, על ידי מ* הועלו, מצד הן רלוונטיות לעניין, ועל
0ה עוד "ביין היתי" נסמבת ההחלסה. ומצד לכולו? מרשתנו להתגונן נ<פני טענות עלומות

אלה!

גם<< (ולאן עוד?) לתביעה שהגישה מרשתנו בעניין ת"א | 23. לתדהמת מרשתנו, ההחלטה הפנתה "
; "תביעת הדיבה")1, תוך שנטען כי הוועדה הפנימית ברשות ממתינה 23862-03-13 (להלן

לכאורה להחלטת בית המשפט.

24. מדובר באבסורד בלתי מתקגל על הדעת, שהרי מדובר בתביעת דיבה שהגישה מרשתנו נגד
אדם שהשחיר את שמה באופן בלתי חוקי לכאורה, באמצעות פרסומים שקריים, מכפישים

ומבזים, שבינם ובין המציאות אין דבר.

25. והנה, באופן תמוה ביותר ואף בלתי חוקי, הרשות מסתתרת מאחורי תביעת הדיבה הזו,
ורואה בעצם הגשתה על ידי מרשתנו עילה לשלול ממנה את זכאותה להכרה כמוסד ציבורי

לצורך סעיף 4-6(א) לפקודה.

! 16. במילים אחרות, החלטת הרשות נסמכת, למעשה, על לשון הרע של אדם פרטי. כל זאת,
כאמור, מכלי לנמק את החלטתה ומבלי לבססה על דרישות הדין.

27. ברור כי התנהלותה המינהלית של הרשות במקרה זה הינה פסולה באופן היורד לשורש
, ויש בה כדי להצדיק את הביקורת שהשמיע בעבר בית המשפט העליון, לפיה מדיניות העניין
הרשות באשר להכרה במוסדות ציבור לצורך סעיף 46(א) הינה בלתי ברורה, מופעלת באופן

שרירותי, מפלה, בלתי ענייני ובמנותק מהקריטריונים שנקבעו בדין.

1 28. ויוטעם, אין כל קשר בין תביעת הדיבה שהגישה מרשתנו, ובין בקשתה לקבל הכרה לצורך
סעיף 46(א) (וממילא אין כל צורך להמתין להכרעת אותו הליך לשם קבלת החלטת הרשות

בעניין).

29. שהרי בין אם יוכרע אותו הליך אזרחי לטובת מרשתנו (וכך אכן מסתמן) ובין אם לאו, אין
בכך כדי להשליך במאומה לעניין היותה מוסד ציבורי הפועל למען מטרות דת, אף אם תכניה

ו/או אופן פעילותה אינו מקובל על אדם מאן דהוא (הפועל באדיקות להשחרת שמה).

30. תמוה הדבר כי הרשות, מתיימרת בעניינו לאמץ את טענותיו השקריות, הפוגעניות וחסרות
הבסיס של הנתבע בתביעת הדיבה, תוך נקיטת עמדה משתמעת ביחס לתכנים הדתיים אותם

מפיצה מרשתנו, וזאת ללא כל הסמכה שבדין ואף בניגוד מוחלט אליו.

31. ויודגש, אין מדובר בענייננו במצב שבו המדינה היא שנקטה בהליך משפטי נגד מרשתנו
(ובפרט לא בהליך פלילי).

32. ההיפך הוא הנכון - בידי מרשתנו מלוא האישורים לכך שהיא פועלת בהתאם לכל דין, ובפרט
; מאז הקמתה מחזיקה מרשתנו אישור רשם העמותות, הפועל כזרוע של משרד המשפטים
; והיא אף עברה בהצלחה ביקורות עומק על באישור ניהול תקין (אשר צורף כנספח לבקשתה)

ידי רשם העמותות.

33. זאת ועוד, להשלמת התמונה יצוין כי שלושה משרי ממשלת ישראל, ובהם -
; השר לביטחון הפנים, השר לנושאים אסטרטגיים ושר שר התחבורה, מר ישראל כץ
; ושרת התרבות והספורט, הגב' מירי רגב - ההסברה, מר גלעד ארדן

נכחו ואף נאמו בכנס עולמי שקיימה מרשתנו ביום 24.2.2016.

1 ת"א (שלום פ"ת) 23862-03-13 >?מוז?מ בני 3תך ג' אהרון א3<3או0.
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34. במסגרת זו הביעו השרים - בשם ממשלת ישראל - את תמיכתם הגורפת במרשתנו ובפעילותה
למען מדינת ישראל, למען עם ישראל ולמען הציונות. נדמה אפוא כי החלטת הרשות
מתיימרת לערער, במנותק מהדין, לא רק על קיומה של מרשתנו, אלא גם על עמדה הרשמית

של ממשלת ישראל.

| 35. לא זו אף זו, אם מבקשת הרשות לבסס את החלטתה "בין השאר" על תביעות דיבה אותן
פתחה מרשתנו במטרה להגן על שמה הטוב, מוטב היה אילו היתה הרשות מתייחסת גם
לפסק הדין שניתן במסגרת ת''א 20693-05-10 עמוונת בני בתך ג' המרכז הישראלי לנפגעי

כזג1ו1.

/ 36. במסגרת הליך זה תבעה מרשתנו את המרכז הישראלי לנפגעי כתות בע"מ, וכן את מי שהייתה
בזמנו מנכ"לית הארגון, הגב' דנית קרן, ביחס לאמירות פוגעניות שהופנו כלפי מרשתנו, לפיהן

היא פועלת לכאורה ככת פוגענית.

/ 37. למען הסר ספק, מדובר באמירות כמעט זהות לאמירות שהשמיע אותו אדם פרטי (מר
; אפלבאום), ושבגינן הגישה מרשתנו נגדו את תביעת הדיבה עליה מתבססת החלטת הרשות

ו בענייננו.

38. והנה, אותו הליך משנת 2010 הסתיים בהסכם פשרה, שקיבל תוקף של פסק דין, ובמסגרתו
[ המרכז לנפגעי כתות והעומדת בראשו חזרו בהם מדבריהם הפוגעניימ גל&י מרשוגגו, ואף
י התחייבו לפרסם התנצלות, להסיר את שמה של מרשתנו מכל פרסום של המרכז לנפגעי כתות,

וכן לבדוק בעתיד את מכלול הנתונים בטרם יבצעו פרסום נוסף כלשהו כעניין מרשתנו.

[א'] העתק הסכם הפשרה מיום 10.8.2011, בצירוף החלטת בית המשפט (ת''א 20693-05-10) מיום
12.8.2011, אשר העניקה להסכם תוקף של פסק דין, מצ"ב יחדיו ומסומנים ב3ספח אי.

39. משכך, תמוה ביותר מדוע מאמצת הרשות באופן עיוור וחד צדדי אמירות שקריות ופוגעניות
דומות שהושמעו כלפי מרשתנו על ידי אדם פרטי.

40. למען הסר ספק, יובהר כי מרשתנו כופרת מכל וכל בטענות המשתמעות לכאורה מהחלטת
הרשות, ולפיה היא פועלת כ"כת''.

41. אך בכך העיקר, ברי כי הרשות אינה מוסמכת לבסס את החלטתה על הטענות הפוגעניות
והשקריות האמורות, אשר א2ע מצויות בתחום סמכותה על דין ו/או בתחום מקצועיותה.

42. משכך, הסתמכות הרשות על הטענות העלומות הללו מהווה שיקול זר אסור בהחלטת הרשות.

ג. סיב1ם

43. לאור האמור לעיל, ה33ם נדרשים לחזור מהחלסתכם הקודמת ביחס למרשתנו, 1לאשד את
בקשת מרשתנו להכרה בה כמוסד ציבורי לעניין סעיף 4-6(א) לפקודת מס הכנסה.

44. היה ולא וגעשו כן בהקדם, תיאלץ מרשתנו ל30ות לערכאת* המוסמכות במטרה למצות אוו
זכויותיה על פי דין, וזאת גויה המקים החמורים שהחלטתכם הבלתי חוקית והבלתי סגירה

גורמת לה.

ת מרשתנו בעניין שבנדון ו/או לגרוע 45. יובהר כי אין באמור במכתב זה בכדי למצות את סע^
מכל זכות לה היא זכאית על 0י כל דין.

^ בכבוד רב ובב"ר>, -, ח

אורי קידרל^ןל שיי אנג''^בץ,ע1"ד
כגירי^^גנך ישות/ עורכי דין ו3וטר<1ן
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- נג1 -

גמן: 11 **ר �ד*?'* ופז 01 24111317©

2, ©ר ניא בכר, ו0 85*850*03

3, גגי ךל<1* **ל*גי, .ת.? 13218896

̂ו; ^ וזצווו

̂מ*3© ואנ* ̂יץ ו1*ז, 17)0359334, נוונן- הת1* �ד*** ז1 ב©ק£0 *ךזמ. ב2יו*  זו ו8ג* ה*ז"ט^ 1#ן̂ 
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ג. ני5יונ1ו1נ!5נ.:

1. 2014 - גוםיוי = ו�'רקסורנגז ב5"51, >זינ*י3רס*סו1 בר אילן בתוכנית לפנךונ, 31רה 1ט'כ3ו̂�ניה.

̂:2- 2006 תואר שני בנודע ה3נ!�*נה, א1נ*ברסיסת: ת"א, ם* צכויינומ;. ?- .2

3.. 2002 -2005 הנואר ראשוני במדע הםנד<3ה, *נוגי!:רסי3י0: ו1"א,



ניסיון מקצועי:

4. 2009 - נוכחי מייסד ומנכ"ל דיג'יגאידנס לשיווק באינטרנט - ניהול החברה על 2 מותגיה:

111̂§1§1!)//:ק1111- שירותי קידום אתרים ללקוחות 1מ1100.00

:011.1161ץ1111£}3//:ג}*111- פרסום בפייסבוק

5. 2008 - 2009 מנהל שיווק באינטרנט, מכללת מהות.

6. 2006 - 2008 מנהל שיווק באינטרנט ארוחית.

ג. בסיס המ<דע
7. כתב התביעה שהגישה התובעת נגד הנתבעת (כולל נספחים).

8. בקשת הנתבעים 1 ו-2 לסילוק על הסף (כולל נספחים).

1,2 (כולל נספחים). 9. כתב ההגנה שהגישו הנתבעים 3,

10. תשובה לבקשת סילוק על הסף.

11. המסמכים שהתקבלו בעקבות גילוי המסמכים בתיק.

ז*- הצדדים
12. עמותת בני ברוך- התובעת את הנתבעים 1,2 ו-3 בגין פרסום לשון הרע.

1,2- הנתבעים על ידי עמותת בני ברוך. 13. הנתבעים 3,

ה. הרקע לתביעה
14. ביום 25.2.16 הגישה עמותת בני ברוך תביעה נגד הנתבעים, בסכום של 414,341 ¤, בגין

לשון הרע.

15. ביום 27.3.16 הגישה הנתבעת 3 כתב הגנה מטעמה וביום 18.4.16 הגישו הנתבעים 1 ו-2
כתב הגנה מטעמם.

16. במהלך שנת 2017 התקיימו הליכי גילוי מסמכים בין הצדדים.

17. נתבקשתי על-ידי העמותה לחוות את דעתי המקצועית כמומחה בתחום השיווק באינטרנט
והעוסק בכך באופן יום יומי, כאשר לשאלות העולות אגב בעלות בדומיין (שם מתחם).

1. דומיין- משמעויות הבעלות בו
18. דומיין (או בעברית: "שם מתחם") הינו כתובת אינטרנט המשמשת כשירות להפניית

כתובות. במילים פשוטות, ניתן לחשוב על שם מתחם כעל שלט שתפקידו להציג אדם בפני

קהל היעד שלו. כל החומר המכיל את האתר ממוקם על גבי שרת עם כתובת ייחודית, היא

כתובת ה-?1.



19. כתובת הדומיין מפנה את מבקרי האתר שהקלידו אותה בשורת הכתובת של הדפדפן אל

האתר המבוקש באמצעות תרגום הכתובת לזיהויה המספרי, היא ה-?1. באמצעות הדומיין
ניתן להגיע בקלות לאתרים על ידי הקלדת כתובת האתר.

20. לכל אתר מוקצה שם ייחודי לו בלבד, בדומה לתעודת זהות, המבדיל אותו מיתר האתרים
באינטרנט.

21. המשמעות של בעלות על דומיין הינה בעלות מלאה על אתר אינטרנט מסוים, על הדואר
האלקטרוני שלו, על השאלה להיכן ינותב, ומול אילו שרתים יעבוד, כמו גם על הנוכחות

שלו בתפוצת האינטרנט.

22. רישום דומיין על שם של אדם מסוים משמע שהזכויות בדומיין שייכות לו. אי לכך, ישנן
משמעויות עסקיות וכלכליות לבעלות על דומיין.

23. אדם המבקש לדעת מיהו הבעלים על דומיין של אתר מסוים יכול לעשות זאת בקלות על-
ידי בדיקה באתרי האינטרנט המיועדים לכך, למשל על ידי חיפוש באתר האינטרנט

: "אוגר ו?ון*פ1ש;/). ̂.¥\¥\¥ן (להלן ̂\ע¥\//:5ק1-111/ או 01ת.7"151111115101מ0 ת¥11015.001<י.^

לאחר כניסה לאתר החיפוש, יש להקליד בשדה המיועד לכך את שם הדומיין אותו מבקשים
לבדוק, ומיד לאחר מכן יופיע בתוצאות החיפוש שם בעל הדומיין, וכן פרטים נוספים.

גויין חדש, על המזמין לפנות אל איגוד האינטרנט 24. בישראל, על מנת לרשום בעלות על רו
הישראלי, האמון על רישום בעלות על דומיין חדש, דרך חברת רישום מתווכת. כן אציין,
כי מניסיוני, החברות המתווכות אינן נוהגות לרשום את שמותיהן כבעלות הדומיין, אלא
דורשות ששמו של המזמין יופיע כבעל הדומיין. כלומר, בעלות על דומיין נרשמת, ככלל, על
מי שהינו אכן הבעלים של הדומיין בפועל. הפנייה לאיגוד נעשית דרך הרשמים אשר ניתן

למצוא אותם בכתובת הבאה:

̂\ע//:8ק1111 ̂/11.£ץ0.150£.¥^ ̂ת-ת1^ךת0 ̂/ץ-ץ6-16£151ו0 ̂וז01 ̂ת-ת1 ̂י15-1££1511ד1 1�5

[א] צילום מסך של האתר בו נמצאים שמותיהם של הרשמים דרכם ניתן לפנות לאיגוד
האינטרנט הישראלי מצ"ב לחוות דעת זו ומסומן גנספח א/

25. לשם הרישום, יש לפתוח חשבון אצל אחד הרשמים, לספק לרשם הדומיינים בעלים ואיש
קשר אדמיניסטרטיבי או טכני לכל דומיין שמעוניינים לרשום, וכן לשלם עבור רישום
הדומיין. מניסיוני, ככלל נהוג שאם נותן שירות רושם דומיין עבור לקוח שלו, הדומיין
יירשם על שם הלקוח ונותן השירות יוגדר כמנהל הטכני. רישום שם המתחם כולל את פרטי
הבעלים ופרטי איש הקשר האדמיניסטרטיבי (במקרה שהבעלים הוא חברה) או איש הקשר
הטכני (במקרה שהבעלים אינו מתמצא בניהול המתחם ונעזר בשירותיו של איש מחשבים).

26. למידע שמוזן בשם המתחם ובעיקר לכתובות הדואר האלקטרוני שסופקה קיימת חשיבות
רכה, משום שלפני פקיעת התוקף של המתחם תישלח הודעת דואר אלקטרוני לכתובות
הרשומות, כדי להזכיר על חידוש הבעלות. אם הוחלפה הכתובת ולא עודכן הרישום, לרשם

לא תהיה אפשרות לאתר את בעלי הדומיין.



ז. ונהליך העברת בעלות על דומינו
27 שלא כרישום דומיין חדש, שהיגו פעולה פשוטה יחסית כפי שהסברתי לעיל, העברת בעלות
על דומיין קיים בישראל הוא תהליך מורכב יותר, שכרוך בהוצאה כספית וביצוע פעולות

נוספות.

28. כך, אם דומיין נרשם אצל רשם ספציפי ממבחר הרשמים בישראל, כעת ניתן לבצע את
תהליך העברת הבעלות של אותו דומיין אך ורק אצל אותו רשם, אשר רק הוא יכול להסדיר

את תהליך ההעברה.

29. תהליך זה של העברת הבעלות של הדומיין הינו תהליך בירוקרטי הכולל מספר שלבי ביצוע,
לרבות מילוי טפסים, חתימות בעלי הדומיין (מחזיק נוכחי ומחזיק חדש), חתימת עו"ד וכן
שליחת הטיוטה בפקס למען בדיקתה במחלקה המשפטית. לשם הדוגמה בלבד, בכדי לבצע
העברת בעלות בדומיין, באמצעות חברת "דומיין דה נט", על בעל הדומיין המעביר לבצע

את הוראות החברה כדלקמן:

• מילוי טפסים - יש למלא את הטופס תוך ציון שם הדומיין, פרטי המחזיק הנוכחי ופרטי
המחזיק החדש.

• חתימת הבעלים - יש להחתים את שני הצדדים הן את המחזיק הנוגחי והן את
המחזיק החדש (במקרה של מכירה הן המוכר והן הקונה). יש להקפיד כי פרטי

המחזיק הנוכחי זהים לפרטים המופיעים לגבי הדומיין במאגר ה- ¥11018\.

• חתימת עו"ד - על עו"ד או נוטריון לחתום ולאשר בסעיפים המיועדים לכך, כי הוא
זיהה את החותם וכי החתימה היא חתימתו. האישור חייב להיות הן לגבי המחזיק

הנוכחי והן לגבי המחזיק החדש.

• כמו כן, עורך הדין מאשר כי החותמים רשאים לחתום כשם המחזיק. כלומר, במידה
והמחזיק הוא חברה, יש להקפיד כי החתימה על ההסכם מסעם ההגרה מתבצעת

בהתאם לאישור מורשי החתימה של החברה.

• שליחת טיוטה בפקס\ מייל - על מנת להתחיל את התהליך, יש להעביר טיוטה של
הטופס המלא בדוא"ל או בפקס זאת על מנת שהחברה תבדוק את תקינותם ע"י

המחלקה המשפטית של החברה.

• יש להעביר את הטפסים המקוריים בדואר על מנת להשלים את התהליך.

• יש לצרף טופס תשלוט על סך 6.62*2 ש"ח גולל מע"מ עבור העברת הבעלות.

[ב] צילום מסך של ההוראות להעברת בעלות מתוך אתר דומיין דה-נט מצ''ב לחוות דעת זו ומסומן
כנספח בי.

ח. בעלות הנתבעים על הדימיינים באתרי האינטרנט מושא התביעה
30. עיינתי בתוצאות בדיקה שערכה העמותה במרץ 2016 באתר איגוד האינטרנט הישראלי
ובדיקה זו מעלה כי בזמנים הרלוונטים לכתב התביעה, הנתבע 1, מר דידי רמז, היה

;^^ הבעלים הרשום של מתחם הדומיין של אתר האינטרנט 11.§1.01םט3(161קק3.̂¥

; ואילו הנתבע 2, מר גיא בכר, היה המנהל הרשום של הבלוג והאיש הטכני מטעמו



31. ג3י שעולת ט20ב הזזגטה של הנתבים עצמם, ד"טווט זז? ל31 ש#ת **א* ה^פנונ האתי מי

ל1?*שז? **31 הוגבהה ננז- הב31מנינ£.

ת זו ̂וון ז�̂' [ג] נ1דפ*0 םאונד הא<03רגקי של איגודי הא<ג0רג© הישראלי 3גח1דש מרץ 201£ מצ,"ב לך
,^ ומנמ�טן ב^יס^ת

̂ם 4.12.2017, ̂ז א?*ני, *5י*נתי בבדיקה קמ1�כה על יד< הוגמוקוז ב 32 א^ר לנוגמית 3, גב' רל

̂-^ וכן בדז"ת *< 0בוק ̂י ̂נ© 01ז:ץז*1$1£ ו1ינו31וו01נו,י ̂מצ*טץ1. }1#ר וזאיגג 1

̂יק 5!700מ31וז001 מי01 20.1.2017, אק3ר ק1זקן לבקשונ ו?עמ1ו1ן1. 3ד*קוז וז'וי'ח >?לה̂ 

כי מאז הוקם אתר ה>?*נטדנט 0*200610 ועד לשנת 2010, הנב' א'�ילת קדם וזייוטי. דשתוה

לוו ו7דזמ<<1801ר וגז, אן�י&חגגו&ו 2010 מ©ו3ו7 הוגגיזז 33אל1ו1 הז'ומ**! <גל ©*7 <*ל נ̂ג

מנמב^מ 5, ג2' ז*ל*ז? אלון*. הטשמונות 1ז<א *הג3י אלו̂נ הייתה מגלת וזיומיץ 6-3 שנים.

1̂י<ו{11.ו:01ב מ:יו[ מיךכו 4.12.2017 3מג,"ב  > ̂ו1.ז7 1.1: " ̂טרנס ורט. י0ז1. [ד£ ו1זז£<קי מ4<11ר חא

ס&חדי. לחההת; דעו! זו ומ7זז�מן ̂ב

 לחוות, 101 זו וטקוטן ^^^ז_ו̂ן
 טצ"ב

20.1.2017 
 מ<וס

 מ!31ז0*0<1
[71] ווז�3*ס תוברו! 10015

̂ שאורך ̂ירטהני לע*ל, 1ז*טבדת בזג&ית על דומיין- קיים חזא הלין ט�זצדיראלי ו0ש0 33- 35י קמ

ת או 03ע1ונ, זמן ועולת כסף, ולא גיגשזז בהלסת ה̂ד

,29 ̂ *  שהוצגו̂ג
̂י© בפי ̂:3<*0 דנט^ב 34, ל3*13,, כ3^ קוךגלין� ה*ג3דוגז�1מ**ן מצ?ל̂� ?ן

לוזנ #ל; ו6** ?*<ש ל!??ז*'ק ו*3ך 3י הגיגוממ 3?, גב* זיולונ*, ן?<<ו*<? 0^30 להל*ך ז7*בדז3 ויו̂ג

ותימו; טול **ורך דין ^ילי ט*�!** ה*3�ק ̂ו, לרגית̂  ̂ו ̂ול* <)0הרך גיי ©פז?, ומן©1? ב

ו?*ו0-, 1ב©רך 2018

~ד40ו 1 1 ו'"יןן'
'?-' ? !- דג וןוץש*1ג*ך/ן*,ז.י * /



תוכן עניינים

מספר הגס&ח תיאור הנספח ?

נספח א' צילום מסך של הרשמים דרכם ניתן לפנות לאיגוד האינטרנט הישראלי

נספח בי צילום מסך של ההוראות להעברת בעלות מתוך אתר דומיין דה-נט

גספח ג' תדפיס מאתר האינטרנט של איגוד האינטרנט הישראלי מחודש מרץ 2016

11̂ מיום 100131111115101̂)//:ק 1161/111.י 10̂ נספח רי תדפיס מאתר האינטרנט 1מ101.00

4.12.2017

01113111(1 מיום 20.1.2017 גספח הי תדפיס מחברת 10018
1 



נספח וב-
צילום מסך של הרשמים דרכם ניתן לפנות

לאיגוד האינטרנט הישראלי



איגוד האינטרנט הישראלי - (6ת131\| ח31וח00) רישום שם מתחם 3/1/2018

איגוד האינטרנט הישראלי

רישום ¤ מתחם
[1)0013111 ̂ 131110)

השום שחות מתחם תחת הסיומת 11 נעשה באמצעות
י רשמים מוסמכים. הרשמים הינם נופים שהוסמכו ע"

איגוד האינםרנס לחשום שמות מתחם (-ח31רח00
65ודו13\1), לאחר שנבדקה עמידתם בקחסחונים סכנ"ם
ושירות"ם. בין הרשמים מתקיימת תחרות חופשית, איגוד

הא'נםרנס ממליץ לבדוק ולהשוות בין השירותים והמחירים
המוצעים על ידי הרשמים, ניתן לעיין במדריך לבחירת

רשם.

כמו כן, מעמיד האיטד לרשות המשתמשים מנגטן לסיפול
בתלונות על רשמים. במידה ונתקלתם בבעיה מול

הרשמים - אנו חצים לדעת על כן. לפניות לנציב תלונות

רשמים.

65ודו3ח6ז53 גווני אונ0וא1ן10ב

1101 בוג''מ

 ע1ע1א1ננ צרו השר ועבנגאננ צרו השר

מרמ  אעטוספייס
הודעה

אתר זה משתמש בעוגיות [165>01כם] למ0חת שונות, כמפורס בהצהרת הפרטיות
̂\//:5קטח 69151̂�ו-6וח3ח-ח31רח010/ץץ69151ץ-6וח8ח-חו3וח10)/9.11�ז0.ם150.)^¥\ 1/2 8�ו3



איגח� האינטרנט הישראלי - (6וח13א1 ח31וח0ס) רישום שם מתחם 3/1/2018

ד1מ"| 1ה נט 0111 ואתו צוו קשו

קומ'ונעל תקשורת טריפל ס1 מחשוב בודמ

1ע " עברו לאתר צוו קשורוו"ח

החברה
 עברו לאתו צוו הטו

בע"מ בזק בינלאומי בע''מ . פליגון

עבת ואתו צח קשו 111רו לאתר צוו קשו

החברה החברה

ליייבדאנאס בע''מ

עברו (אתר צרו קשר

החברה

הודעה
אתר זה משתמש בע1גי!ת [1:001065] למטרות שונות, כמ9ור0 בהצהרת הפרטיות

̂\//:8ק11ו) ̂-6חז3ח-ח31וח7/110ו89181�ו-6וח3ח-ח131ח0נ9.11/0^1800.0.*^\ 2/2 5^3ו69181



נספח בי-
צילום מסך של ההוראות להעברת בעלות

מתוך אתר דומיין דה-נט
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'6מורנ דומיין הסיומות החדרות דומיין ב/נברית אחסון אתרים 5631 156ח1 £ 551 אבטחת מותג ניהול חשבון

 ̂
!!!! ותמיכה ש1

העברת בעלות

המדריך בעמוד זה כולל תוכן אינפורמטיבי, אשר מוצג באתר האינטרנט של דומיין דה נט טכנולוגיות בע"מ כשירות לציבור הגולשים.
מובהר, כי המידע המוצג במדריך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ טכני מקצועי ו/או תמיכה מקצועית מכל סוג.

כל שימוש במידע המוצג במדריך שבעמוד זה נעשה על דעתו ועל אחריותו של המשתמש בלבד, ודומ"ן דה נט טכנולוגיות בע"מ לא תהיה אחראית
לכל תקלה ו/או חק ו/או הפסד אשר יגרמו בשל שימוש כאמור.

^^ מדריכים רלוונטיים נוספים
5ו0ו^\ - מאגר מידע

ה^ברת דומייו םו~ש0 אחר 2וכ1:0/1ו]010/1/)6ח/וח00
הוראות ביצוע

00.11 העברת דומייו בסיומת 010.11 /

עדכון אנשי סשר

הערות

1. מבוא
דזמ"ן דה נט הינה מהחבתת הקפדניות ביותר בע1לם בתחום אבטחת הדומיין.

ן, עםקאות להעברת מניות, וכוי. את טפםי העברת , כנהוג בעסקאות נדל" לפיכך אנתמ רואים בפעולה של העברת דומ"ן כפעולה שיש לנהוג בה בזהירות רבה, תוך שימוש במסמכים בעלי ת1קף משפטי
הבעלות יש למלא בעזרת עו"ד או נוטריון,

על בעל הדומ"ן הנוכחי ובעל הדומ"ן החדש להתייצב מול עו"ד לצורך ביצוע הפע1לה.

2. הוראות ביצוע :

להלן מספר הוראות על מנת לאפשר תהליך מהיר ובטוח של העברת בעלות בשם דומ"ן: :

א. מילוי טפסים- יש למלא את הטופס ת1ך ציון שם הדומ"], פרטי המחזיק הנוכחי ופרטי - :
המחזיק החדש. (להורדת הטופס לח.ץ_2א|) ::

ב. חתימת הבעלים - יש להחתים את שני הצדדים הן את המחזיק הנוכחי והן את המחזיק החדש - ;
̂\ ניתן לבדוק באתר בכת1בת / (במקרה של מכירה הן המוכר והן הקונה). יש להקפיד כי פרטי המחזיק הנ1כח1 זהים לפרטים המופיעים לגבי הדומ"ן במאגר ה- 013!-!י
ן) : ^//;ק11ר< (לקריאה בוספת אודות מאגר 1015^ - לחץ כא '̂\\'.̂ ̂/רחסם.61ח6ר11ח31ח01 ק35.£!0ר|'

ג. חתימת עו"ד - על עו"ד או נוטריון לחתום ולאשר בסעיפים המיועדים לכך, כי הוא - זיהה את הח1תם וכי החתימה היא חתימתו. האישור חייב להיות הן לגבי המחזיק הנוכחי והן לגב' המחזיק החדש. 1

כמ1 כן, ע1רך הדי1 מאשר כי החותמים רשאים לחתום בשם המחזיק. כלומר, במידה זהמחזיק הוא חברה, יש להקפיד כי החתימה על ההסכם מטעם החברה מתבצעת בהתאם לאישור מורשי החתימה י:
של החברה /
(לדוגמא במקרה — ומתבר בשני חותמים וחותמת. יש להקפיד כי שני החןתמים חתמו ועל עורך הדין לאשר את החתימות של שניהם). =

חברה. - יש להעביר טיוטה של הטופס המלא בד1א"ל או בפקס זאת על מנת שבדוק את תקינותם ע"י המחלקה המשפטית של ה ד. שליחת טיוטה בפקס\ מ"ל - על מבת להתחיל את התהליך,

ר7, לאחר קבלת אישור מאיתנו על שהטפסים תקינים - יש להעביר את הטפסים המקור"ם בדואר על מנת להשלים את התהליך.
יש לצרף טופס תשלום על סך ;

246.62ש"ח כולל מע"מ עבור העברת הבעלות.
באם ברצונך לחדש את הדומ"ן ליותר משנה אחת - ניתן להוסיף תשלום בהתאם.

להורדת טופס התשלום לחץ כאן

:- : כת1בתנ!
דומ"ן דה נט טכנולוגיות בע"מ

, רמת השרון — ^ סוקולוב 81
מיקוד: 47238 /

דוא"ל : וח0ס,1ת1^@011קכןט5 :
פקס : 03-7600505 ;

חזור למעלה

̂.)^^\//;5כן11^ ̂ח1^ודו0 ̂.^6ח6ו< 8̂�ו6ח^6/0ו^/רח0 ̂גוז_�ו31:6ח̂�וז_ק1 x 1/3ק33.|^ח0



העברת בעלות 3/1/2018

3. הערות

שם הדומיין ח"ב להיות רשום דרך דזמ"ן דה נט על מנת לבצע את התהליך. במידת הצורך יש לבצע העברת רשם לדומ"ן קודם לכן. (לחץ כאן למידע כוםף אודות העברת רשם)

ן) הדומ"ן חייב להיות בתוקף על מנת לבצע העברת בעלות. במידה והדומיין לא בתוקף יש לבצע חידוש לפני ביצוע העברת הבעלות. (לחץ כאן למידע נו0ף אודות חידוש הדומ"

דומ"ן בסיומת 00.11 אן 9-11�ו0 מקבל תוקף לשנה אחת בלבד מרגע ביצוע העברת הבעלות ללא קשר לתוקף הנוכחי של הרומיין (למעשה תהליך זה דומה לתהליך שבו נמחק הדומ"ן ובאותו הרגע נרשם
מחדש ומקבל תוקף לשנה אחת בלבד).

^\//:3ק^^^ ̂.^6ח6ו|^ח|^וח0^.̂/ ̂.|3ו�ו40ג^ז_�ו51:6ח̂�וX_ק11�)3�ו6ח/*\6/0ו|/וח0 x 2/3ק8



נספה גי-
תדפיס מאתר האינטרנט של איגוד

האינטרנט הישראלי מחודש מרץ 2016
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