
 

  

 חי רישום לידת
 ידי "החיים" נוצר עלשתואר 

 רישום תעודת לידה
 תואר שניתנה על ידי המדינה

 , משלוחסחר חליפיןמטען,  (בנכס טבעיניחן ) נולדתינוק 

 תעודת לידה -רישום לידת חי 
 

 תעודת לידה
 

לכונן/להקים רישום שאתה "בעל הנכס בבוא העת"  האמאחתימת 
 ./קרקעשל נכס

ככתב אישום שאין לך פוטנציאל בעלות על  המלשין/החתימת 
 נכס/קרקע.

לילד שנולד מחוץ לנישואין "ממזר"  אמצעיהאם נותנת מוסיפה שם 
 "נולד חי" במרשמים. עדיין זה נקרא

ואתה הופך לרכש  ַצָוָאהרישום סימן הנכס/קרקע שלך כאישור 
 ממשלתי.

 )שם( ניתן כינוי

 )בין החיים(  inter vivos,כינוי חוקי ברישום פרטי

 מסורת בתנ"ך המשפחה 

 שם נרשם
  נרשם בציבורשם מסחרי משפטי 

 המשלב את השם שניתן ושם המשפחה

 ()שם מסחריאמון עזבון  תואר הנכס (כינוי)
  :פורמט הוא אנגלית דקדוקית נכונה כלומרה

 ,ממשפחת דאו ג'ון הנרי

 לבית דאו'או  

 הנרי-ג'וןתואר האחוזה הייחודי כינוי  או 

דפוס כמו במצבות בבית -הפורמט הוא תמיד באותיות קפיטאל

מר ג'ון ה. דאו( אבל יכול להיות  - i.e ) קברות. עם תואר בדיה

 גם כל שם או שם משפחה.

 (=i.e)ישות משפטית

Capitis diminutio minima 

הפחות דרגה הנמוכה ביותר או הירידה בכמות הממון/קפיטאל, 
.ואזרחות ללא שינוי זכות חירות מקיפה של אובדן  

Blak’s Law 2Edition 
 

Capitis diminutio minima 

הפסד של סטטוס הכי גבוהה או הכי מובן בגובה הפסד 
 הסטטוס. משתנה מחופש לקשר 

( bondage.ג'ון דאו .)חיבור/קשר לחוזה 

Blak’s Law 2Edition 

 קרן אמון ריבוני 
" הוא השם ניתןשנוצרה בידי הורה של נשמה חייה כאשר " 

אתה יכול לתבוע תואר על  18" בחוק האדמה. בגיל מוכשר/מחונן"
 הנכס שלך )כל הנכסים( על ידי ִהתַהּוּות הפיכתך המוציא לפועל –

 Situs - Executrixשל כל הנכס/גוף/מיקום-אתר/אדמה 

 של )השם(.

  קרן אמון זרה
בחוק  נרשםמלאכותי  שםנוצרה ע"י חקיקה שיפוטית כאשר  

של הים. נאמנות זאת מחלקת את הנכס שלך )כל הנכסים( 
" תואר משפטילתואר "משפטי" )זכות הקניין( עבור המדינה. ו"

 )זכות השימוש( עבורך.

מכיוון שיש לך זכות כל החיים  קבועהנאמנות  זו היא  
שלך לנכסחוקי  תואר לתבוע  

 

 כיוון שאתה יכול להיות זמניתיא נאמנות זו ה
 "המחזיק בבוא העת" של נכסיך. 

"בעל זכויות"  
הרווח בריביתהמוטב שליט יחידי   

 צודקת" /"בעלות הגונה

 רווח ריבית הוגנת(עם השימוש בהֹוֶגן)

  .(Creditor) נושהה /היאאישה הוא/ברג
 רופה.יכול ליצור עושר, יש לו כוח לת

  .(Debtor) החייבשם האיש הוא 
 תווית לחוב, בטחון של חוב תאגידי.

לאומי, , נושה, מוציא לפועל, מעניק, בוחר  
""מיקום ," "תגמול"משכן" "בלתי מוגבל"  

 החייב, "נאמן", משלם מסים, תושב, 
 "מגורים", "הכנסה", "כתובת" "מוגבל",מצביע, 

שמאשרת הנפקת עבור תעודת לידה כראיה  מונפקתזו  רשומה

 (Bondage -)קשירה/שיעבוד bond קשר/אגרת חוב 
 תעודת הסמכת אגרת חוב זאת היא תעודה

 עם הבנק העולמי כתושב של הנאמנות. 

 כולל את משקל הלידה שלך באונקיות המשמשות 
 לחישוב בטבלאות לזהב

 אגרת החוב המקורית הופכת להיות בטחון 
 שנסחר בבורסה על ה"ערך" שלך.

 ריבון
 בן/בת אדם נולד חופשי על האדמה 

חוק האדמה וחי על פי החוק המקובל  
 

 ָזר
 כלי/משלוח/חבילה בים המסחר תחת 

 חוק הים –חוק האדמירלות הימית 

. בלהיגנהנכס שלך, אשר אז יכול גם  את רישום זה מתעד  
 הוכחה לתביעהושל חיים  (Affidavit) אך זוהי גם הצהרה/תצהיר

 רישום זה מחליף את הנכס שלך לרכוש סחיר ושם אותך 

 דרך ה"שם" (situs)בעבודה עבור נאמנות גוף זר 

 

 זכות תואר ָטבּועַ 
נכס הריבונותשל מחזיק פוטנציאל   
 

 (state)תואר נתבע על ידי המדינה 
 חזקת שווא, של תביעה דרך חוזים 

 )לא גלויים, לא ידועים, מוסתרים(

 

 אתה: הנושה, התובע, המוטב.
 

 אתה: החייב, הנתבע, משלם מס, סחורה בבורסה
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 מן הדין ומן הצדק

לפי סעיף 149)10( בחוק סדר הדין הפלילי, נקבעה טענת ההגנה מן הצדק במסגרת ההליך הפלילי. טענה זו קבילה לאורך כל 

ההליך, אותה ניתן לטעון במידה והנאשם סבור כי כתב האישום נגדו סותר את עקרון ההגינות והצדק. בתי המשפט בישראל 

י, להגנה מן הצדק. קבלת הטענה של אכיפה בררנית והגנה מן הצדק עשויה מכירים בתופעה זו כעילה, במסגרת המשפט הפליל

. להוביל לסגירת תיק פלילי, ביטול כתב אישום או הפחתה משמעותית בענישה  

. 

 מבחן השכל הישר:

קשר סיבתי   

 הקדמה:
 ידי הנתבע )המזיק(-( עלמטרת קביעת הקשר הסיבתי היא הטלת האחריות לנזק שנגרם לתובע )הניזוק

 במרבית המקרים התובע הוא זה שחייב להוכיח את הקשר הסיבתי, וללא הוכחה זו תביעתו תידחה

בתי קשר סיבתי הוא מונח משפטי המשמש בתחומי משפט שונים ובעיקר בדיני העונשין )משפט פלילי( ובדיני נזיקין. בדיני הנזיקין משמש הקשר הסי
 בתביעות רשלנות. 

 רת תביעה נזיקית ברשלנות, על התובע להוכיח כי קיים קשר סיבתי בין הרשלנות של הנתבע לנזק שנגרם לו.במסג 

 נטל ההוכחה בשאלת קיום הקשר הסיבתי מוטל על התובע -  
o .)על התובע להוכיח את התקיימות שני יסודותיו של הקשר הסיבתי )קשר סיבתי עובדתי וקשר סיבתי משפטי 
o  ולא הצליח להוכיח קשר סיבתי בין התרשלות הנתבע לנזק שנגרם לו, תידחה תביעתו.במקרה שכשל התובע 
o לו ישנם מקרים בהם נטל ההוכחה עובר לנתבע, כלומר על הנתבע להוכיח שלא מתקיים קשר סיבתי )לדוגמא במקרים של נזק ראייתי(, ואולם מקרים א

 הסיבתי.  הם נדירים והכלל הוא שלרוב יהיה על התובע להוכיח את הקשר

 יסודות הקשר הסיבתי

  לצורך הוכחת הקשר בין התרשלות אשר צריכים שניהם להתקיים  - קשר סיבתי משפטיו קשר סיבתי עובדתי -הקשר הסיבתי מתחלק לשני יסודות
 הנתבע לנזק שנגרם לתובע. 

 קשר סיבתי עובדתי

  בעולם הפיזי החל מהתנהגותו והתנהלותו הרשלנית של הנתבע ועד לנזק המחבר בין כל שרשרת האירועים שקרו  קשר רציףקשר סיבתי עובדתי הוא
 שנגרם לתובע.

  לפי מבחן זה, השאלה שבית המשפט שואל בבואו לקבוע אם התקיים הקשר הסיבתי, היא, האם שבלעדיה איןקשר זה נבחן באמצעות מבחן "הסיבה ."
אם התשובה על כך היא שלילית )כלומר, אם הנתבע לא היה מתנהג באופן שבו  . רקנגרם לתובע הנזק, היה אלמלא ההתנהגות הרשלנית של המזיק

 התנהג, לא היה נגרם נזק(, ייקבע כי התקיים הקשר הסיבתי העובדתי.

 קשר סיבתי משפטי

  לל בשל שיקול של עובדתי )ורק אם קבע כי התקיים הקשר(, עובר ביהמ"ש לבדוק האם הקשר הסיבתי לא נש קשר סיבתילאחר שקבע ביהמ"ש כי קיים
 סיבתיות משפטית. ישנם שלושה מבחנים המשמשים את ביהמ"ש לבחינת הקשר הסיבתי המשפטי: 

o בודק האם הנזק שנגרם הוא מסוג הנזקים שמפניהם בא המחוקק להגן. לפי מבחן זה, תוטל אחריות בנזיקין כאשר יתברר כי המחוקק  - מבחן הסיכון
 מהסוג שהובילה לנזק. מבחן זה הוא המבחן המוביל בפסיקת ביהמ"ש בעניין קיומו של קשר סיבתי משפטי. התכוון להטיל אחריות בגין התנהגות

o בודק האם הנתבע/המזיק היה צריך לצפות מראש באופן סביר כי התנהגות תוביל לנזק שנגרם לתובע/ניזוק.  - מבחן הצפיות 
o על פי מבחן זה, הקשר הסיבתי ישלל רק אם לאחר ביצוע  ק גרמה עובדתית לנזק.האם ההתנהגות הרשלנית של הנתבע/מזיבודק  - מבחן השכל הישר

 ההתנהגות הרשלנית התערב גורם אחר ובלתי צפוי מסוג אירוע טבע בלתי רגיל, צירוף מקרים חריג או התערבות של אדם אחר.

o https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=729561 

 

 

 

 

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=729561


 

                                                                                                                    שכל הישר, קובעת ערכאת ערעור במחוזי, מבחן ה
 מצביע על כך שארגזי משאיות אינם יכולים להיחשב כמבנה

היתר בנייה שכן נכללים הם  וחלקי המבנים שהם נשוא הצו הוצבו במקרקעין ללא היתר בנייה אף שטעונים הם ביהמ"ש: "אין חולק כי ארגזי המשאיות
 "בגדר 'מבנה' ולכן הצבתם טעונה היתר בנייה

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=729561 
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