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  הבית היהודי בכנסת יו"ר סיעת  ,ח"כ שולי מועל� 1.  :משיבי�ה

  מנכ"ל סיעת הבית היהודי, ניר אורב% 2.

   , שר החינו�נפתלי בנט 3.
  

 2   23.9.18ישיבת יו� 
#>2<#  3 

 4  נוכחי�:

 5  העותר בעצמו+ עור� די" איתמר סיידה 

 6  (שרקו" ב" עמי אשר נאמ" קינ", עו"ד)בש� המשיבי�: עור� די" אית" הברמ" 

  7 

 8 פרוטוקול

  9 

 10  סיידה: א.

 11  מוגשת בגי" סירוב הבית היהודי לאשר לעותר שימוש באותיות ל ב .עתירה 

 12המבקש מתבונ" לרו. לבחירות המקומיות בטירת כרמל כ רשימה שתעשה שימוש באתיות ל ב 

 13  הרשימה היא עצמאית.

 14  הוראות החוק היא שימוש באותיות של מפלגה קיימת טעו" הסכמת אותה מפלגה 

 15  למבקש הסכמה נכו" שהבית היהודי אינו חייב לתת 

 16ראשית החוק נות" עדיפות למפלגה קיימת. הוא לא נות" לה בלעדיות על האותיות שהיא משתמשת 

 17  בה" היו�.

 18לכ" המבקש פנה לב"כ הבית היהודי והוא אמר לו שיפנה למועמד מטירת הכרמל ויסגור איתו את 

 19פנה אליו בסופו הדבר הזה. המבקש אמר לה� שהוא יעשה את זה א� החלטתו היא החלטתכ�, הוא 

 20של דבר, יש את זה ג� באחד המסמכי� בעתירה ולאחר מכ" שהוא שלח את האישור הזה בכתב ידו 

 21  של המועמד עצמו, ה� סירבו (המשיבי�).

  22 

 23האישור הוא לא רשמי כי מנהל הבחירות הגדיר אנשי� ספציפיי� שה� מוסמכי� לאשר, זו ג� חלק 

 24לאשר או לדחות את השימוש באות זה מר נפתלי בנט מהעתירה. על פי מנהל הבחירות מי שמוסמ� 

 25  או מר רביבו.

  26 
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 1עשו את כל הפרוצדורות  1האות ב' חשובה לנו מכיוו" שהמפלגה מעוניינת להירש� כי זה עשיית לב אחד

 2  על מנת להשתמש בזה, ה� כבר יצאו לקמפיי" ותלו שלטי�.

 3  בהתייחס לטענה לפיה סיעת לב אחד היא אינה סיעה זה לא נכו". 

 4  ישנ� מסמכי� חתומי� ומאומתי� על ידי עו"ד ומשרד הפני� לפיה� קיבל את פנקס הבוחרי�.

 5  מציג לבית המשפט מסמכי� המוכיחי� את קיומה של הסיעה שמבקשת להתמודד.

 6  בהשר לזה שהסיעה אינה קיימת, כפי שהראיתי הרגע.

 7הוא לא  2שובה אינו מתייחס לגופ" של הדברי�, לא מתייחס לחוסר הסמכות, לזה שהמשיב כתב הת

 8  סמכות על פי החוק, לאשר או לדחות, לא הגיבו לעניי" חוסר ההנמקה ולא הגיבו לעניי" חוסר ההוגנות.

 9 23.8.19ה� שלחו את העותר לבקש אישור ממעמד הבית היהודי בטירת הכרמל, האישור התקבל ביו� 

 10, כלומר ה� ידעו שה� לא יקבלו את זה מראש וה� שלחו אותו לבקש בכל 17.8.19 1התשובה נתנה בו

 11  זאת.

 12ה� צריכי� לנמק את ההחלטה שלא להשתמש באות ב', זה לא קרה ולא רק זה, ה� שלחו אותו לבקש 

 13  מהמועמד עצמו, שלחו את העותר להתחנ".

 14  דרוש פתרו".יש לא מעט סיעות לב באר., האות ב' נתנה והעניי" 

  15 

 16  הברמ":א' עו"ד 

 17  ההוראות שאני קיבלתי ה" לא להסכי�.

 18  ככל שמתבקשת האות ששייכת לבית היהודי, על פי החוק, הוא לא יקבל אותה מהבית היהודי.

 19  הסכמת הבית היהודי לשימוש שלה� באות, לא תינת".

 20נכו" מה שאמר חברי  קוד� כל, הרשימה או הסיעה או אי� שה� רוצי� לקרוא לה, טר� הוגשה, זה לא

 21כרגע, הניירות שנמסרו לאדוני ה� ניירות שבה� מבקשת סיעה שמתכוונת להיות לקבל אפשרות 

 22  להיות בקוב. הבוחרי�.

 23לחודש על פי הוראות החוק, אי" סיעה  26127 1הגשת הרשימות היא למנהל הבחירות והיא מתקיימת ב

 24  בפני בית המשפט, אי" רשימה בפני בית המשפט.

 25  לו, הואיל ואתה רוצה להשתמש באותיות שלנו, אתה לא תקבל.אמרנו 

 26היה לו שיחה ע� אד� שנת" לו אישור זה נכו", א� האות שייכת לא לנציג הסיעה בטירת הכרמל אלא 

 27האות שייכת לכנסת וב"כ הסיעה בכנסת הוא האיש שצרי� לחתו�, הוא השר נ. בנט, בענייננו המשיב 

 28הראה לאדוני את האישור שמר בנט הוא ב"כ הסיעה. אי אפשר ללכת  . חברי כותב את זה וצודק וג�2

 29לסיעה מקומית ולבקש מב"כ מקומי ולבקש ולראות את זה כהודאה בהקשר של החוק. החוק מדבר 

 30, מדובר בחוק הרשויות 2באופ" ברור , האות שייכת לסיעה בכנסת, ב"כ הסיעה בכנסת הוא המשיב 

 31  (ג).39המקומיות בחירות, סעי2 

 32בלילה ואי" לי בבית חוק מעודכ",  12בלתי את החומר בתיק הזה מאוחר, את העמדה כתבתי בקי

 33  אבדוק שאני לא מטעה את אדוני לעניי" הסעי2. 
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 1  .6(א) לחוק, ציטטתי את זה בסעי2 42מה שכתבתי בבקשה זה נכו", מדובר ש� בסעי2 

 2בשאלה א� הבית היהודי צרי� למעשה, אי" לאדוני סמכות, לבית המשפט אי" סמכות לבקש או לדו" 

 3או לא צרי� למבקש רשות להשתמש באות ב'.  הבית היהודי, לא הסיעה ולא המפלגה ה� לא גו2 

 4  שבהקשר הזה מתייצב בפני בית המשפט אלא לאחר ערעור על החלטה של מנהל הבחירות.

 5לטירת כתוב בחוק שבתארי� מסוי� הוא צרי� לתת את ההחלטה שלו, זה לגבי כל האר. לא רק 

 6הכרמל וכתוב שיש פנייה לבית המשפט ואז לבית המשפט לענייני� מנהליי� יש סמכות לדו" באישור 

 7  או אי אישור רשימה לרבות האותיות. אז בית המשפט יש לו סמכות ספציפית.

 8  יש הוראות טכניות. ההוראה הטכנית קבועה בחוק. החוק אומר שצרי� חתימה בכתב של ב"כ.

 9רות בכלל, הדברי� צריכי� להיות חדי� וברורי�, מנהל בחירות לא יכול לראות תפיסת העול� של בחי

 10  את הנייר ולומר זאת אות תפוסה, יש או אי" חתימה.

 11יש חוק בית המשפט לענייני� מנהליי� שיש לו תוספת ובתוספת אי" לבית המשפט את הסמכות 

 12  להורות לסיעה בכנסת אי� לנהוג.

 13  המשיבי� לא פה, העתירה לא מכוונת לזה, לא ענינו לזה.לבית המשפט אי" סמכות מכיוו" ש

 14החוק הוא קפד" מאוד בענייני בחירות. זה לא תפיסת עול� כללית. זה חד. החוק אומר בתארי� מסוי� 

 15מנהל הבחירות יית" החלטה, עליה יכול ב"כ הרשימה המבקשת לערער, אי" לנו רשימה, אי" לנו ב"כ 

 16  דעי� מה יקרה.ואי" עדיי" החלטה ואנחנו לא יו

 17אני שואל הא� כשהחוק אומר שלב"כ המפלגה יכול כ" ויכול שלא, אני אומר זה לא עניי" לבית משפט 

 18  להתערב בו. זה כבר לא עניי" של סמכות.

 19  אני חושב שזה עניי" לבג"..

 20  כשלמדתי באקדמיה, סמכות הייתה נחשבת לטענה רצינית.

 21פשר ללכת לפני שרשימה הוגשה, בפני אדוני לא עומדת החוק בענייני בחירות הוא ברור והוא חד, אי א

 22  רשימה, היא לא הוגשה, רק תוגש.

 23  לחודש ספטמבר. 26127 1הרשימה תוגש ב

 24יכולי� לאשר רשימה ולומר לה� לא להשתמש באות כלשהי, ב"כ הרשימה יכול לפנות לאחר מכ" 

 25  לבית המשפט ולבקש את האות למרות קביעתו של מנהל הבחירות.

 26א� מנהל הבחירות לא יאשר את הרשימה מסיבה אחרת? לא יהיה רשימה, לא יהיה ב"כ  מה יקרה

 27  ואדוני יית" החלטה שהיא תיאורטית סת�.

 28מנהל הבחירות זאת סמכותו הראשונית, בית המשפט זה כלי לבקרה על ההחלטות של מנהל הבחירות, 

 29  ות בטירת הכרמל.זה דמוי בג".. זה לא קשור בהתנהלות מפלגה בכנסת. זה חלק מהבחיר

 30  לשאלת בית המשפט הא� יש עוד מועצות שיש מחלוקת דומה בגי" האות ב' אני משיב שאני לא יודע.

  31 

 32  סיידה:א' עו"ד 

 33  אתייחס למה שאמר חברי.
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 1  מנהל הבחירות זה גו2 טכני. היינו אצל הגו2 הטכני. 

 2  לכיוו" הזה כי היה לה� נוח.העותר הוא מר סיידה, ה� הלכו  1העתירה לא נסובה סביב סיעת לב אחד

 3בהתייחס למה שאמר כבודו לעניי" ענייניות ההחלטה, זה מופיע בכתב התשובה שלה� שה� לא נותני� 

 4  שימוש באות ב' בגלל שהעותר הוא לא תומ� במועמד שלה� לרשות העיר. א2 על פי שהוא עצמו אישר.

 5  ת הדבר הזה. ה� הריצו את העותר לשווא, ה� ידעו מראש שלא הולכי� לאשר א

 6  הסמכות לקבוע החלטות בכלל. 2אי" למשיב 

  7 

 8  העותר בעצמו:

 9בהינת" סיטואציה כזו שאנחנו נמתי" להחלטת מנהל הבחירות אז יש מציאות שאנחנו רצי� ע� 

 10ואנחנו כרגע עלולי� למצוא את עצמנו מגישי� את  4אל2  50180חודשי� מושקעי� מעל  3קמפיי" 

 11לכבודו והוא יחליט א� עובר או לא. אנחנו יכולי� לא לקבל אישור  הרשימה תחת הכינוי לב ונבוא

 12ואז נמצא עצמנו פסולי� לגמרי. כל המאות שתומכי� בנו, ורוצי� שהמועמדי� יהיו שותפי� למועצת 

 13העיר, לא יזכו לראות אותנו במועצה. לכ", יש סיכוי שאנחנו נבחר אותיות אחרות ונגיד שיש לה� כוח 

 14בנו, לטרטר אותנו, לסחוט אותנו. שהגשתי את העתירה למנכ"ל הבית היהודי הוא לזלזל בנו, לפגוע 

 15אמר למה אתה לא תומ� בפרג'ו"? בנציג שלה� בעיר שלנו. כשיצאנו לקמפיי" הוא עוד לא החליט 

 16שהוא יוצא לרשות, אני שמחתי שהוא הנציג שלה� כי הוא חבר שלנו, הוא נת" לנו אישור להשתמש 

 17  לש� ראינו שמשהו לא בסדר. יש עוד סיעות שמתמודדות לרשות, וה" אושרו.באות ב', שהלכנו 

 18  מתעללי� בי כדי לראות מי בעל הבית וזה המצב. אני מבקש לקבל החלטה.

 19אני צרי� לרו. לסיעות אחרות ולקבל את האישור שלה�, כל מה שהשקענו והתומכי� שלנו מחכי� 

 20  לי. לראות מה יש בבית משפט ולשמוע על העוול שנעשה

  21 

 22  עו"ד הברמ":

 23לגבי חובת ההנמקה, אני חושב שחברי טועה. זה לא קשור וזה לא עניי" של חובת הנמקה. נאמר 

 24שהייתה חובת הנמקה, יש פסיקה של בית המשפט העליו" שהיעדר הנמקה היא לא הופכת את זה 

 25  לתשובה חיובית אלא אומרת שזה תשובה שלילית בלי הנמקה.

 26ספר שהוא רצה לקרוא לרשימה ב' ולכ" הוא רוצה את האותיות ל"ב, רוב הדבר השני, אדו" סיידה מ

 27רוב� של הרשימות, אני לא רוצה לומר כול" שמא אני טועה, לרוב" יש אותיות אחרות, זה קפריזה 

 28דרכי תעמולה, אומר שאי" לעשות שימוש באותיות  1לחוק הבחירות 7אישית שלו. החוק אומר, סעי2 

 29יו� לפני הבחירות, מתי זה? אחרי שמנהל הבחירות מאשר או לא מאשר.  42הזיהוי של הרשימה אלא 

 30  אי" להפי. אותה בציבור עד שמאשרי� אותה. הוא מלי" על זה שעשה עבירה על החוק.

 31  עו"ד סיידה:

 32מרגע שההחלטה של ב"כ הסיעה הוחלטה שלא על פי הדי", אנחנו מבקשי� שכבודו יפסול את כל 

 33  ר אורב� כי הוא לא בסמכות להחליט החלטות.מ 2ההחלטות של המשיב מס' 
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 1  הצדק צרי� להיעשות וא� לא יעשה אז מה זה יעזור לנו?

  2 

 3  העותר בעצמו:

 4אני יגיש את הרשימה וידחו אותי, יביאו עורכי די", אז אני מקפל את הזנב והול� הביתה, אל2 אנשי� 

 5  רצו אותי במועצת העיר ולא קיבלו כלו�.

 6ויכול להיות שאני אצא בלי כלו�, אני אקח אותיות אחרות, יש בכל העול� נציג הבחירות יפסול אותי 

 7  ל"ב, תפסו אותי אני לא יודע למה.

 8  אני מבקש החלטה, ג� א� תהיה לצד שלה�, זה יכאב לי מאוד אבל אני מבקש החלטה.

 9  מנהל הבחירות לא יית" לי אפשרות למשו� את המחברת ולבחור אות אחרת.

 10לחודש את הרשימה, ע� תומכי�, חשבונות בנק, ואז הוא  26127ש ביו� מנהל הבחירות קבע להגי

 11  רואה את האותיות ל"ב, ל' זה של ליברמ" וב' זה הבית היהודי הוא יפסול אותי.

  12 

 13  עו"ד הברמ":

 14אוקיי הוגשה הרשימה, את האות אתה לא  1מה שמנהל הבחירות יאמר זה אתה מגיש את רשימת ל"ב

 15  דבר על רקע האות. תקבל, הוא לא יפסול ולא שו�

  16 

 17  העותר בעצמו:

 18מנהל הבחירות יית" לי אותיות אחרות נגיד, כשבאתי לבקש את האות ל' אמרו לי מישראל ביתנו שרק 

 19  בצירו2 האות ב'. לא צירו2 אחר. 

 20  אני מבקש סעד.

 21  האישור שהייתי אמור לקבל זה האישור שלה�. מר אורב� כתב את האישור סירוב לפני הפניה שלי.

  22 

 23  סיידה:עו"ד 

 24  ה� מנסי� להביא אותנו למצב שלאחר שתארי� הבחירות יעבור ה� ימשיכו לזלזל בנו כמו בציבור.

  25 

 26  עו"ד הברמ":

 27  אני לא חושב שהסמכות המקומית היא פה, הבית היהודי יושב באזור השיפוט של לוד.

 28זה  1ותאני מבקש שבית המשפט יתמקד בתחומי הסמכות ולא ירחיב לעתירות ולא ית" רשות לעתיר 

 29  מתכו" לסיבו�. העתירה לא טובה, צרי� להוריד אותה מסדר היו�. כאשר יגישו משהו אחר, נתייחס.

 30  ההלי� הזה לא יכול להתקיי�, בזה אדוני צודק, יגישו הלי� אחר, נטפל בו.

 31  הוא טוע" נגד היהודי, איפה סיעת הכנסת של הבית היהודי.

 32הסכי�, חבל על הזמ" של�, בנט לא מסכי� לתת לכ� האותיות שייכות לסיעה בכנסת, אז מי שמקומי 

 33  אותיות, לא תקבל.
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  1 

 2  עו"ד סיידה:

 3  למה הפנו אותי לפרג'ו"?

  4 

 5  עו"ד הברמ":

 6  תתבע מה שאתה רוצה, לא תקבל את האותיות.

  7 

  8 

  9 

  10 

  11 

  12 

  13 

  14 

  15 

  16 

  17 

  18 

  19 

  20 

  21 

  22 

  23 

  24 

  25 

  26 

  27 

  28 

  29 

  30 

  31 

  32 
  33 
  34 

#>7<#  35 
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 1  די"   פסק 

 2  רקע דיוני ועובדתי

 3לרשויות המקומיות העותר יסד מפלגה המבקשת להתמודד בבחירות הקרובות   .1

 4  : יסטוריה של המקו�, בי" השאר, לגבי ההלמועצת עיריית "טירת כרמל", ראו

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%99%D7%A8%D7%AA_%D7%9B%D75 

%A8%D7%9E%D7%9C 6 

  7 

 8של העותר: "לב אחד". הוא מבקש לעשות שימוש באותיות "לב",  שמה של מפלגתו

 9 1בבחירות המוניציפליות הקרובות. לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות) תשכ"ה

 10קשת לעשות שימוש באות או אותיות שבה� רשימת מועמדי� המב(ג), 39סעי2 , 1965

 11הייתה מסומנת רשימת מועמדי� של סיעה מסיעות הכנסת, חייבת לקבל הסכמה בכתב 

 12של ב"כ אותה סיעה או אותה מפלגה. אי" מחלוקת שמפלגתו של העותר זקוקה, לכ", 

 13  בשל רצונה לעשות שימוש באות 'ב' לקבל את הסכמת סיעת הבית היהודי.

  14 

 15יועצת קיבל מתיעוד כתוב ש) 13.09.18(שהוגשה ביו� בעתירתו  העותר ציר2  .2

 16מנכ"ל , כמו ג� מראש לשכתהרפאלי, מאת  1ת לחברת הכנסת שולי מועל�פרלמנטרי

 17  לפיו דחו הכותבי� את בקשתו של העותר לשימוש באות 'ב' בבחירות. ',הבית היהודי'

  18 

 19' לבקשתו, פסול, שהסירוב של 'הבית היהודי ,טענתו המרכזית של העותר היא  .3

 20לנציג 'הבית היהודי'  1בעיקר מכיוו", שתחילה הוא הופנה על ידי חברת הכנסת המשיבה 

 21, שאי" לו התנגדות 23.7.18בטירת כרמל, אריאל פרג'ו", וזה אישר במסמ� מיו� 

 22לשימוש באות 'ב' על ידי סיעת 'לב' בראשות העותר, בבחירות הקרובות לעיריית טירת 

 23  כרמל.

  24 

 25בהרחבה את טענות בעלי הדי" היו� קיבלתי תשובה לעתירה הבוקר ושמעתי   .4

 26  בעל פה.

  27 

  28 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%99%D7%A8%D7%AA_%D7%9B%D7%A8%D7%9E%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%99%D7%A8%D7%AA_%D7%9B%D7%A8%D7%9E%D7%9C
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 1  דיו" והכרעה

 2לכתב  12(סעי2  אני סבור, שטענתו העיקרית של בא כוח המשיבי� בדי" יסודה  .5

 3. בשלב הנוכחי, טר� אושרה סיעתו של העותר כסיעה המתמודדת על פי התשובה)

 4. המועד להגשת 1965 1ת (בחירות), תשכ"ההוראותיו של חוק הרשויות המקומיו

 5במקרה הקונקרטי, תוגשנה הרשימות  (ח') לחוק האמור. 35נקבע לפי סעי2 הרשימות 

 6(א) מוסמ� מנהל הבחירות לאשר 42. לפי סעי2 2018בספטמבר  127ו 26בתאריכי� 

 7רשימת מועמדי� או את האות של הרשימה. ברור, שמנהל הבחירות, יכול לאשר את 

 8. כנגד החלטת מנהל , מצד שניולסרב לאשר את הכינוי או האות , מצד אחד,הרשימה

 9צא תחו� הבחירות, נית" לעתור בפני בית המשפט לענייני� מנהליי� שבאזור שיפוטו נמ

 10  (א) סיפא.42הרשות המקומית הרלוונטית, סעי2 

  11 

 12ד בענייננו, טענות העותר אינ" כנגד החלטה של מנהל הבחירות. טענתו היא כנג  .6

 13סיעת הבית היהודי המסרבת (ג� לפי עמדת בא כוחה בדיו" היו�) לאשר שימוש באות 

 14'ב' לעותר או למפלגתו. הטענה היא שהסירוב האמור, אינו כדי", אינו מבוסס ועל כל 

 15פני�, מנוגד לדברי� שנאמרו על ידי באי כוח הבית היהודי לעותר עד היו�. לשו" אחר, 

 16המשפט האזרחי מנהל הבחירות, אלא ה" טענות במישור טענותיו של העותר אינ" כנגד 

 17כנגד הסיעה שהסכמתה נדרשת לצור� שימוש מטע� העותר באות 'ב' בבחירות 

 18הקרובות. טענות מסוג זה, אינ" בגדר ביקורת שיפוטית הנעשית על ידי בית המשפט 

 19לעניני� מינהליי� מוגדרת משפט 1מחוזי היושב כבית סמכות בית משפטהמנהלי. 

 20.  בענייננו לא מדובר בעתירה 12000לחוק בתי משפט לעניני� מינהליי� תש"ס 5בסעי2 

 21" המנוי בתוספת יכנגד החלטה של רשות או של גו2 המנוי בתוספת הראשונה בעני

 22) לחוק 4), (3), (2(5עניי" המנוי בסעיפי� ).  כ" ברור שאי" בפניי 1(5הראשונה (ש�, סעי2 

 23הסכמה מטע� מפלגה או סיעה לפי חוק הרשויות עצ� העובדה  שנדרשת הנ"ל.  

 24 1,  עדיי" אינה הופכת את אותה  הסכמה או אי11965המקומיות (בחירות), תשכ"ה 

 25הסכמה של הסיעה להחלטה מנהלית הכפופה לביקורת שיפוטית במסגרת הנוכחית של 

 26 שהעותר אינו יכול להביא טענות כלפי מי שסירבו ,עתירה מנהלית. אי" פירוש הדבר

 27לבקשתו לאשר את השימוש באות 'ב'. בשלב הנוכחי, אינני מביע דעה בהקשר זה. אינני 

 28,  מביע דעה לגבי האפשרות שהעותר יבקש להשיג על החלטה הצפויה של מנהל הבחירות
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 1ישמע את טענותיו של העותר לגבי תוכ" החלטת שמנהל הבחירות  או לגבי האפשרות

 2ת על ידי העותר. בשלב הנוכחי, אני סבור סיעת הבית היהודי בהקשר לסיעה המוצע

 3מנימוק  שהדר� הדיונית, בה נקט העותר, אינה מתאימה לסעד אותו הוא מבקש לקבל. 

 4לב לכ�, שהעובדות שנטענו בכתב 1.  בשי�, אני מוחק את ההלי� הנוכחיבלבד זה

 5   התשובה לא נתמכו בתצהיר/י�, אינני עושה צו בדבר הוצאות.

  6 

 7שבשל המועד הקרוב של הבחירות המוניציפליות,  ,בפנייהעותר הדגיש   .7

 8ובהתחשב בעובדה שכבר נעשה על ידיו שימוש בפרסומי� שוני� באותיות 'לב', הרי כל 

 9עיכוב בהלי� שיבח" לגופה את התנהגות סיעת 'הבית היהודי' כלפיו, בהקשר הנוכחי, 

 10 וספי� על ידי העותריגרו� לו נזק משמעותי. אני מורה אפוא, כי א� יוגשו הליכי� נ

 11  בנושאי� האמורי�, הרי ידו" בה� בית המשפט, בהקד� האפשרי.

  12 

#>8<#  13 
  14 

 15כל אחד מהנוכחי� קיבל העתק של   .23/09/2018, י"ד תשרי תשע"טהיו� בפומבי נית" והודע 

 16  .1504הדי" דוור לצדדי� באמצעות 'נט המשפט' בשעה 1פרוטוקול הדיו" (בלבד) בתו� הדיו". פסק

 
  שופט עמית

  17 

  18 

  19 

  20 

   21 

 22 אלטר אליפז ידי על הוקלד




