
."אדם החי"חירות ה – אלקטרונים חופשיים לפסח  

 

 תרגום לעברית: 

 מדברת בחלק הראשון איך להציג את המכתב ומה לכתוב למעלה:

 הנחיות:

וכו מצד שמאל למעלה 2/3, 1/3חשוב למספר את העמודים בצורה הבאה   

 

שפחה()שם מרגל -פשיטת)שם פרטי שמסמל אשה בשר ודם(  גאולהמימין, שם השולחת  למעלה  

". המילה "לבית" בתנ"ך רגל-פשיטת"התאגיד  לבית  - כתבב -קטנות באותיות שם פרטי)רגל -פשיטת לבית גאולה,

, זה להשתמש במונחים הכי פשוטים משלנו בעברית " ההאצלה שבאה מבית/שם המשפחהאצל"מקבילה למילה בצרפתית 

שלכם הוא שם הנשמה הפרטי . השם ת ממנו באתםהוא הבישם המשפחה  , יד בבכת הנכונה. השם שלכם הפרטי תמיד

. הכתובת אתם יכולים ולא באותיות דפוסבכתב יד תמיד  בייכתולכן השם שלכם  "האדם החי"שההורים נתנו לכם. אתם 

 לבחור 

.מיקוםאו במילה  גר/ה ב:,: במילים  

 

 

 

 

 

 

 



וס, לרשום בדפוס בצבע המתאים. הרשומים בדפ השמות או הכתובותהמכתב נכתב בכתב יד בלבד, למעט   
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זכויות ה   -אין נוטלים ואין מגבילים את חירותו של אדם  -תוב כ –חירות אישית  5חוק יסוד ב

עלי זכות בם זכויות האדם ה וההתנגדות לדיכוי. כלכלי בטחוןהוא  ןיקניהרות הטבעיות של חי

עוברים על חוקי זכויות האדם. בעיקר כשאלו ,האזרח ותוזכוי תוחובמול  עליונה  

אה להזמין אתכם בנימוס , למען הבטיחות מחובתו של כל אזרח לדעת את החוק ולכן, אני ב

 האישית שלי, לשחרר אותי מחובות.

ות היא כללית במדינת ישראלתהבחנתי בעובדה שהשחי  

 

 

 מספר תאגיד: 0000052749

טת יותר מתפש ל עולמית. בנוסף אני מבחינה שהיאות היא בן לאומית וכלתהובא לידיעתי שהשחי

, האדמה והפלנטה.ויותר, על פני הארץ  

 "אין פוגעים בקנינו של אדם"   –שמירה על הקניין" "  3חוק יסוד   – תביעת זכות הקניין הנושא:

, השייך ובלעדי לי,  שאני אישה בשר ודם נשמה אלוהית בגוף הפיזי ה"אדם החי"  הכלכלי של ןלביטחו  

 ולא לשום ישות משפטית אחרת או תאגיד או מדינה שהיא תאגיד.

    IL123456789RRמספר דואר רשום: 

 012345678מספר תעודת זהות:  



", מיועדת להגן עלינו העם ןהקניי"שמירה על  – 3חוק יסוד סעיף  -  ות מתרחבתהיות והשחית

היא ענין של בטחון כלכלי. ןהקניישמירה על האזרחים נגד השחיתות הגוברת,   

 

 ישנן המון דוגמאות. עובדות ידועות לציבור )ציבוריות( של אותה שחיתות.

ברק, ביבי, , הונאת הבנקים, ינויים פוליטיים ללא מכרזיםמחטיפת ילדי תימן, תרמית הגז,  :כגון

, אפי מהמשפטים, ליברמן  אנטרקטיקהניצולי השואה, גניבת כספי תשלומים לגניבת כספי הפנסיה,  ,

נתינת יד פנימיים בישראל, ומשפטיים  םפוליטייאנשים ומינויים  הפלואור במים, פרשת הצוללות.

נפט באזור ים המלח בשיטה הרעילה ביותר על ידי כריית פצלי הפקת , לזיהום האוויר כיימטרייל

  .ועודודעים לכך ..הרשימה ארוכה ואתם מ,.21וגם אג'נדה  עסקת הצוללות, שמן ושריפת פלסטיק

הסכמי מסטריכט שנחתמו באירופה בשיתוף פעולה נרחב דרך הבנק האירופאי בשליטתם של 

..בנק ישראל וכןים בעולם הבנקהפדראל ריזרב  בעליהם גם לדים שישטהרו  

 

ונושאים אלו בארץ ובעולם כולו. בענייניםרבות נשמע ודובר   

שאם היא נלקחת , א שמטרתו להגן על כבוד האדם וחירותו1חוק יסוד סעיף כפי שכתוב ב נוסףב

בלתי  משתנהבלתי  היא זכות בסיסית הגנה על עצמי. ההתנגדות לדיכויהיא אך טבעית ממנו 

, זאת היא זכות טבעית.ערעוראו  או שינוי ל.ניתנת לביטו   

בעקבות זאת, זכותי המוחלטת להתנגד באופן נחרץ לדיכוי בכל צורותיו, עם כל האמצעים 

. שברשותי  

 

בזאת  לבטלו לכליביטחוני האישי והכ  להגנתלאור עובדת החוק, אני פונה אליכם באופן רשמי, 

של הישות המשפטית המייצגת אותי. שמחזיק בקרן חשבוןל"בנק ישראל"  יחובותיאת    

תכם, חיובית או הנני ממתינה לתשוב זאת כי אינני עוד בעלת יכולת לכסות את צרכיי החיוניים.

ימי עסקים. 8שלילית, תוך   

 

כותי , כהסכמה להנות מז, בתום לבלהעדר תגובתכם מעבר לתקופת הזמן הרשום מעלה, אתייחס

ות הרשומות על שמי ישולמו על ידיכם, בהגעת החשבונות , והחובהחוקית לביטחון אישי וכלכלי

 אליכם.

שלי עינינילכם על תשומת הלב ל אני מודה  

 בברכה

 

©לבית פשיטת רגל גאולה: אשה בשר ודם"האדם החי"   

 כל הזכיות שמורות ללא דעה קדומה

:בעלת הישות המשפטית של      

©גאולה פשיטת רגל          

 

         



 

 

 

 

 

במכתב. שמצויןיש לעקוב אחר הצבעים במכתב בדיוק כפי   

 "האדם החי" – גאולה לבית פשיטת רגל  עט -  כחול או סגול.

 ישות משפטית – גאולה פשיטת רגל  עט שחורה אותיות דפוס. 

 

לכתוב בעט כחול או סגול כיאה לעם סגולה לבחירתכם. זה מנהג שהיה קיים בעבר. הוראות:  

. חותמים על הטביעת אצבע בשם הפרטי בכתב יד, שם (לבחירתכם סגולאו  כחול אדוםבצבע  טביעת אצבע )אוטוגרף עם ותם:ח

טביעת אצבע בוהן ימין או שמאל. .ליד ולא על הטביעת יד משפחה באותיות דפוס גדולות  

בכתב יד על החותמת בוהן תעשה באלכסון, כאשר אחת האותיות נוגעת בכל הזכיות שמורות... החותם:  

 

 שולחים בדואר רשום. את מספר הדואר הרשום רושמים בתוך המכתב במקום המצוין לו. 

 

במכתב. נאות לגבי המכתב עצמו, כיוון שהם לא מתכוונים לגלות לנו, אנו עושים להם גילוי  

אחרי שבוע עד 8 ימים משליחת המכתב לא תקבלו תשובה כמובן, אחרת זאת הודאה באמת שהמכתב שלכם מגלה. אם הבנתם 

: חשבון חשמל, מים, ומסים, ביטוח לאומי, אחרי הזמן שנתתם ת שלכם לבנק ישראלנכון אתם יכולים להתחיל לשלוח את החשבונו

ממסחר בבורסה על נייר הערך שהוא מספר תעודת הזהות  םמיסי עיריות או כל קנסה שאתם מקבלים. שהרי הם עשו מיליארדי

 שלכם. דאגו לכך שהם יקבלו את החשבונות שלכם.

הבחירה בידכם.  , במיוחד בנושא גילוי השחיתות.כם לשנותו בחלקים מסוימיםשימו לב המכתב הוא דוגמא ויש באפשרות  

 

 הסבר על נושא הריבונות: 

ריבונות. הדרך המוצגת למעלה הינה הפשוטה  ה תהליכים עם מסמכים להגשת תביעתמה זה אומר להיות ריבון? ישנם הרב

ראה  –דרך החוק המסחרי המאוחד  דאו של ראסל ג'אי גולד, אוהתחביר הקוונטי ראה ווי חוק המקובל,ישנן בביותר. דרכים שונות 

טובות. אבל תמיד יש את הצורך ללמוד את הדרך.כל הדרכים  לימודים אצל ביבי בכחוס לקחת בעלות על איש הקש.  

נשמה שחשה  . כלשל בן אדם וזאת מזכות כניסת הנשמה לגוף פיזי םריבוניימה זה אומר בכלל להיות ריבון? ובכן כולנו נולדנו 

ריבון מקדם את הטוב, ראה ילדים קטנים הם מיד יכעסו על אי צדק שהוא. בצדק או באי צדק תדע מיד מהו הטוב? ומה הוא הרע? 

., עבור עצמו ועבור אחרים ראה ציוי "ואהבת לרעך כמוך"תובע אותו ומשתמש בו לטובה כמה שיותר  

לא אומר שצריך לזלזל  עורך דין של עצמו וגם מעל השופט. זה עדיןמעל המערכת המשפטית הקיימת. הוא ה א/היאוריבון ה

על  ם. ככלל הוא היא מאוד אחראילכל אדם לכולם בכבוד לשוטרים לעורכי דין לשופטים ובכלל סמתייחנהפוך הוא הריבון  באנשים,

שאים שקשורים לחברה בה הוא חי. יכול ושומר עליו, במיוחד בנוכל הפרטים של חייו. הוא לומד את החוק יודע אותו כמה שהוא 



השאלה כמובן על איזה חוק הוא שומר? נשארת תמיד בחירה אישית. זהו טבע הדברים, ללכת בדרכי שלום אינו אומר לא לעמוד 

  על שלך.  

אלות ולכן לא יושב. הוא זה ששואל את השאלות ולא השופט, אם עניתם על ש "על שלו"הריבון אינו יושב בבית משפט הוא עומד 

המשטרה או השופט נכנסתם לחוזה בלתי כתוב ולא ידוע לתוך המערכת שהם יצרו. חשוב להבין שכל העולם שלנו נבנה על חוזים, 

זרימה חופשית של מסחר זה מעולם  םשל התנהלות חברה מחייבי םהחוקים האוניברסליי כל עולם המסחר הוא חוזים על חוזים.

אחת של אנשים שכאילו שומרת עליך כי אתה לא מספיק אחראי וזקוק למישהו אחר שינהל  לא נועד להיות מנוהל על ידי קבוצה

 אותך. ובטח שלא נועד להגביל את המסחר על ידי מיסוי, רישיונות ועוד ועוד הוראות של מיסוי. זאת גניבה לאור יום.

אם אתה לא  צריך ללמוד על הנושא הזה,כאשר אתה הריבון אתה כותב את החוזה שלך מול המערכת ולא ההיפך. אבל אתה עדין 

אל תשלח את המכתב אם אתה לא בטוח או לא יודע.  .כגון חוק האדמה החוק המקובל ועודיודע הנך מוזמן ללמוד על הנושאים 

 למד, חקור, זאת היא זכותך לדעת. 

הרעיון של אלקטרונים חופשיים לפסח הוא ללמוד על הנושא של תביעת הריבונות לביטחון כלכלי ולשלוח אותה כולם ביחד 10 

ימים לפני פסח.  שיהיה לנו פסח אמיתי של חירות. שליחת מכתבים ב יום ה ה18 למרץ משאירה לכם בדיוק 8 ימי עסקים לא כולל 

 שבת לפני פסח. אתם בהחלט יכולים לשלוח אותו גם לפני.

 

* שמייחחירות בברכת *   

 

 

  

 

 

 :למחקר נוסף קישורים

 ותגילוי נא

מהותיות שיש בהן כדי להשפיע על תוצאה  הוא חובתו של אדם או ארגון לגלות עובדות גילוי נאות, משפטיםב
 . הנוגעת לצד שלישישל פעולה 

 

 גילוי נאות בתחום הכלכלה

רואה והוא אחת מהמטלות החשובות של  ,כלכלההשימוש המקורי והנרחב בגילוי נאות נעשה בתחומי ה
או של ארגון כלכלי  חברהשל  יםדוחות כספיבמערכת כלכלית: ב המבקר את הפעילות החשבונאית ,חשבון

, ובו כל העובדות המהותיות והחשובות, כדי שאלה יתנו תמונה ברורה על הדרישה לצרף גילוי נאותמוטלת עליו 

  .פיננסי של החברהמצבה ה

הגילוי הנאות נרחב יותר, והוא כולל את תחומי הפעילות של החברה, את תוצאותיה הכספיות  הנפקת מניותבעת 

המוצעים לציבור ועל השימוש  ניירות הערךא נחשפת אליהם בפעילותה. כן הוא כולל פרטים על ואת הסיכונים שהי

  .שהיא מייעדת לתמורה שתתקבל מהנפקתם

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%95%D7%90%D7%94_%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%95%D7%90%D7%94_%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA_%D7%9B%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94_(%D7%AA%D7%90%D7%92%D7%99%D7%93)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A0%D7%A4%D7%A7%D7%AA_%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8_%D7%A2%D7%A8%D7%9A


 גילוי נאות בתחום המשפט

 הכנסתטוי נפוץ גם בחקיקה המשפטית על כל תחומיה, והדרישות לגילוי נאות משובצות בחוקי השימוש בבי

. כך, למשל, לבין גופים המספקים לו שירותים צרכןשבין ה, בעיקר בכל הנוגע למערכת יחסים ובתקנות נלוות

וחברות  ,חבילת תיור נדרשים סוכני נסיעות להביא לפני הצרכן גילוי נאות בכתב על השירותים הניתנים במסגרת

את המידע המפורט בתקנות מיוחדות. כמו כן נדרשים  פוליסהנדרשות במסגרת הגילוי הנאות לפרט לרוכשי ה ביטוח

   .מוכרי רכב משומש למסור במסגרת מסמך גילוי נאות את היסטוריית הרכב

 

 

 
   ומה עם השירות שהמדינה נותנת לנו כצרכנים??? -
 אלינו? נעשה להם גילוי נאות על השירות שלהם חרנו אותם כ"שומרים בשכר"שב ומה אם אנחנו -
 ! השכר שגנבו את הנכס כי אין דורש שומרי -

 

 

 

 

 הרחבת השימוש בגילוי הנאות

הגילוי הנאות מבטא  .כוחו של הביטוי ועוצמתו המחייבת הביאו להרחבת השימוש בו בכל תחומי החיים
המשתתף בוועדה העוסקת בתחום הקשור  חבר כנסת ,כך, למשל את יושרו ואת כנותו של המשתמש בו.

הכותב על אישיות שהוא קשור  עיתונאילענייניו הפרטיים יביא לפני החברים בוועדה גילוי נאות על מצבו, ו
 .עמה בקשרים עסקיים ושיש לו צד בעניין, יביא לפני קוראיו את הגילוי הנאות על כך

 

 1967 -לחוק השומרים, תשכ"ז 2-ו 1סעיפים ? "מה ההבדל בין "שומר שכר" לבין "שומר חינם
 :מבחינים בין שומר שכר לשומר חינם וקובעים את מידת אחריותו של כל שומר

 שמירה ושומרים  .1

  .)א( שמירת נכס היא החזקתו כדין שלא מכוח בעלות

lawyers105117.html-https://www.fridmanwork.com/LAWx 

 

 
 

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%A8%D7%9B%D7%9F
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%97%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%AA_%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%A8&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%A1%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%91%D7%A8_%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%90%D7%99
https://www.fridmanwork.com/LAWx-lawyers105117.html


 אישיות משפטית

, ורק האדם, הוא אישיות משפטית טבעית אדםה. משפטיותהעניק לה כשרות לשאת בזכויות ובחובות  חוקהיא ישות אשר ה אישיות משפטית

)וכן צמחים וחפצים דוממים( אינם מוכרים כאישיות משפטית ואינם כשירים לשאת זכויות ו/או  הכשרה לשאת זכויות וחובות. יצורים אחרים

, לסוגיו השונים, הוא אישיות משפטית מלאכותית הנבדלת מהמחזיקים תאגידחובות אם כי בשיח המודרני, קיימת מגמה של זכויות בעלי חיים. 

 ישות או ישויות אחרת/ות שהם אדם או תאגיד.  -בה 

, ניתן לתבוע אישיות משפטית לדין והיא יכולה לתבוע אחרים. יש חוזיםוזכות לחתום על  זכות הקנייןהחוק מקנה לאישיות משפטית את 

 -אישיות משפטית מלאכותית בני אדם;  -. אישיות משפטית טבעית אישיות משפטית מלאכותית, לבין טבעיתאישיות משפטית להבחין בין 

לזו  - שהוא יציר הדין כגון חברה, עמותה או אגודה שיתופית. לא כל הזכויות המוקנות לאדם מוקנות גם לאישיות משפטית מלאכותית תאגיד

כאשר . עבירה פליליתוזכות להתחתן, למשל. מדינות שונות נבדלות זו מזו ביכולתה של אישיות משפטית מלאכותית לעבור  זכות בחירהאין 

  יוטל רק על אדם, ולא על אישיות משפטית מלאכותית. מאסר, אך עונש קנסאישיות משפטית עוברת עבירה פלילית, ניתן להטיל עליה 

ישות שהדין מעניק לה את הכוח להיות עם כל הזכויות והחובות שטבעי עבורה  -כמו כן, יש להבחין בין המונח "אישיות משפטית כללית" 

הדין  -להינשא, להיכנס לבית הסוהר וכו'(, לבין המונח "אישיות משפטית מוגבלת"  )אדם לא יכול להתמזג ולהתפרק וחברה בע"מ לא יכולה

מגביל מראש את כל הזכויות והחובות האפשריות, למשל, רשות שלטונית היא מוגבלת כי מותר למדינה לעשות כל מה שהחוק מאפשר לה 

 במפורש, לעומת אדם שכל עוד לא נאסר עליו, הכל מותר לו. 

חבר בני אדם במשמע, בין שהוא תאגיד ובין שאינו תאגיד". עם זאת נקבע אף  -"מקום שמדובר באדם  חוק הפרשנותל 4קובע סעיף  ישראלב

, אך תאגיד אינו רשאי לעשות זאת. הבדל זה אינו מהותי בית משפט לתביעות קטנותכי רק אדם )כולל בני אדם אחדים( יכול להגיש תביעה ב

 תאגיד המעוניין להגיש תביעה, עושה זאת בבית משפט אחר.  -אלא פרוצדורלי 

, ניתנת לכל חוק יסוד: כבוד האדם וחירותוכפי שנקבעה ב נקבע כי זכות הקניין, אהרן ברקשל הנשיא )בדימוס(  [1]פסק דין בנק המזרחיב

 ק לבן אדם. נימוקי פסק הדין לכך,,,,אישיות משפטית ולא ר

-אדם. הוצאת הישות המשפטית שאינה בן-תר, בסופו של דבר, בןראשית, מאחורי כל אישיות משפטית מסת

שאף היא  –אדם מתחום המעמד החוקתי של זכויות האדם, תיפגע קשות בבני האדם. שנית, הזכות להתאגד 

תתרוקן מכל תוכן ממשי, אם התאגיד אשר יקום לא ייהנה מזכויות חוקתיות. לבסוף, הפעילות  –זכות חוקתית 

שפטיים שאינם בני אדם היא אלמנטרית בחברתנו. אין להלום חברה מודרנית בלעדיהם. באמצעות גופים מ

 מניעת זכויות אדם מגופים אלה תיפגע קשות במרקם החיים המודרניים.

https://he.wikipedia.org/wikiאישיות_משפטית/ 

 

ת שחיתות שילטוני  

http://cafe.themarker.com/post/378910/ 

 

 רשם החברות

https://data.gov.il/dataset/ica_companies 

https://data.gov.il/dataset/ica_companies 

 

 

 

יתות בנק אגוד לישראלשח  

https://www.msn.com/he-il/news/other/%D7%94%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%94-

%D7%94%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%9C-

%D7%91%D7%A0%D7%A7-%D7%90%D7%92%D7%95%D7%93-%D7%A2%D7%93-%D7%9B%D7%9E%D7%94-

%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99-

%D7%98%D7%A4%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%9C-

%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%9D-

%D7%95%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99/ar-BB19yuz2 

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%93%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%90%D7%92%D7%99%D7%93
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https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%96%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%94_%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A0%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%90%D7%A1%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%A0%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98_%D7%9C%D7%AA%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%AA_%D7%A7%D7%98%D7%A0%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A1%D7%A7_%D7%93%D7%99%D7%9F_%D7%91%D7%A0%D7%A7_%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%AA#cite_note-1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%94%D7%A8%D7%9F_%D7%91%D7%A8%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93:_%D7%9B%D7%91%D7%95%D7%93_%D7%94%D7%90%D7%93%D7%9D_%D7%95%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/אישיות_משפטית
http://cafe.themarker.com/post/378910/
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https://www.msn.com/he-il/news/other/%D7%94%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%94-%D7%94%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%9C-%D7%91%D7%A0%D7%A7-%D7%90%D7%92%D7%95%D7%93-%D7%A2%D7%93-%D7%9B%D7%9E%D7%94-%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99-%D7%98%D7%A4%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99/ar-BB19yuz2
https://www.msn.com/he-il/news/other/%D7%94%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%94-%D7%94%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%9C-%D7%91%D7%A0%D7%A7-%D7%90%D7%92%D7%95%D7%93-%D7%A2%D7%93-%D7%9B%D7%9E%D7%94-%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99-%D7%98%D7%A4%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99/ar-BB19yuz2
https://www.msn.com/he-il/news/other/%D7%94%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%94-%D7%94%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%9C-%D7%91%D7%A0%D7%A7-%D7%90%D7%92%D7%95%D7%93-%D7%A2%D7%93-%D7%9B%D7%9E%D7%94-%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99-%D7%98%D7%A4%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99/ar-BB19yuz2
https://www.msn.com/he-il/news/other/%D7%94%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%94-%D7%94%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%9C-%D7%91%D7%A0%D7%A7-%D7%90%D7%92%D7%95%D7%93-%D7%A2%D7%93-%D7%9B%D7%9E%D7%94-%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99-%D7%98%D7%A4%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99/ar-BB19yuz2
https://www.msn.com/he-il/news/other/%D7%94%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%94-%D7%94%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%9C-%D7%91%D7%A0%D7%A7-%D7%90%D7%92%D7%95%D7%93-%D7%A2%D7%93-%D7%9B%D7%9E%D7%94-%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99-%D7%98%D7%A4%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99/ar-BB19yuz2
https://www.msn.com/he-il/news/other/%D7%94%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%94-%D7%94%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%9C-%D7%91%D7%A0%D7%A7-%D7%90%D7%92%D7%95%D7%93-%D7%A2%D7%93-%D7%9B%D7%9E%D7%94-%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99-%D7%98%D7%A4%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99/ar-BB19yuz2
https://www.msn.com/he-il/news/other/%D7%94%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%94-%D7%94%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%9C-%D7%91%D7%A0%D7%A7-%D7%90%D7%92%D7%95%D7%93-%D7%A2%D7%93-%D7%9B%D7%9E%D7%94-%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99-%D7%98%D7%A4%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99/ar-BB19yuz2


 

 למי שהחמיץ את הטור של 

Guy Rolnik 

 :על פישמן והבנקים

קורא מן השורה די נדהם לשמוע שיש אנשים בישראל שיכולים להמר במיליארדים על כסף ציבורי. אבל הקורא המתוחכם,  ..."
שנה את הסיפור הבא: פישמן הימר במיליארדים,  11ים, מתפלץ. בר מספרת לנו באיחור של שמכיר חדרי עסקות מט״ח בבנק

מבלי שהיה לו כסף נזיל, על הכסף שלנו. כלומר, אם הוא היה מצליח בהימור והלירה הטורקית היתה עולה, הרווחים כולם היו שלו 
ן, טייקון. ראשי המשק וראש הממשלה, הרגולטורים )מינוס עמלות של הבנק(. העיתונים שלו היו ממשיכים לכתוב שהוא גאו

והח"כים היו עולים אליו לרגל כדי לקבל ממנו עוד עצות כיצד לנהל את המדינה )לחסל את הרגולציה, להבטיח יציבות, להימנע 
 .מתחרות, לא להקים ועדת ריכוזיות וכדומה(

לו את האשראי, אולי אפילו יעמידו לו הלוואות נוספות, חדשות, אין בעיה: הבנקים ימשיכו לגלגל  -אם, לעומת זאת, פישמן מפסיד 
 ."..עוד ועוד ועוד כך, שהוא, ילדיו, מקורביו וחבריו ימשיכו לחיות כמו מלכים

עד היום התירוץ הרשמי שבו נאחז בנק ישראל להסתרת הפרשיות החמורות האלה היה סודיות בנקאית. זה תירוץ מגוחך נוכח ..."
באנשים ובבנקאים שמשחקים רק בכסף ציבורי. אבל מתברר שבנק ישראל עצמו לא מאמין לתירוץ הזה: כאשר העובדה שמדובר 

בר ראתה את הגל הציבורי מתקרב לכיוונה, היא לא הגיבה בקריאות "סודיות בנקאית", אלא החלה לפרט בדיוק כיצד התנהלו 
 .הבנקים בפרשת הלירה הטורקית של פישמן

שראל "משנה את דעתו", חושף מידע קריטי לציבור או פועל בנחישות רק כאשר יש תשומת לב תקשורתית הדינמיקה שבה בנק י"
אדירה היא קייס סטאדי קלאסי לדרך שבה פועלים רגולטורים שבויים: ביום־יום הציבור הרחב אדיש, לא מיודע, בור רציונלי ללא 

המפוקחים שלהם. כאשר הציבור מתעורר, יתעוררו אחריו  יכולת השפעה, והרגולטורים יודעים את זה ויכולים לשרת את
הפוליטיקאים, ואז הרגולטור "משנה את דעתו" או נהפך לפתע לגיבור הפועל בנחרצות ועושה את מה שהיה צריך לעשות 

 ...מלכתחילה

ת ואת מאזן הכוח בין אם בנק ישראל היה רוצה להראות שהוא לא "שינה דעתו", אלא החליף דיסקט ונחוש לשנות את הנורמו..."
הרי ראינו  -הציבור החלש לבין מוקדי הכוח בבנקים, הוא לא היה מספר לנו שוב ושוב על חוזרים ונהלים חדשים ששלח לבנקים 

שאפשר לעקוף, להתעלם או לאיין אותם, אלא היה יוזם בעצמו פרסום של כל המסמכים הפנימיים של הבנקים ושלו בפרשות 
להקמת ועדת חקירה שתסמן את כל הבנקאים, הדירקטורים והמפקחים על הבנקים שלקחו חלק באירועי  פישמן ודנקנר, וקורא

העשור האחרון. הוא היה תובע להדיח את כל הדירקטורים והבנקאים שעדיין נמצאים במערכת ומפרסם דו"ח שעוסק בשורשי 
 "הבעיה ולא בסימפטומים המשתנים

https://www.facebook.com/j14live/posts/1722619084432669 

 

 

 חדווה בר מאשרת: בנק ישראל נשבה בידי הבנקים והטייקונים.

https://www.themarker.com/markerweek/thisweek/1.4177002?fbclid=IwAR2SnKeFu3bFs9L4x63hT0xM_PXw9

D9My8f4YS-K6yh0vZSgamQUIFiugEo 

 

 

 

 ליים בארה"בחקירות הבנקים הישרא

 כך עבדה שיטת ההונאה של בנק מזרחי: לקוחות בשמות בדויים, תקשורת בקודים והסתרת מפגשים

מיליון דולר  195שנות חקירה של משרד המשפטים האמריקאי נגד מזרחי טפחות בגין העלמות מס הסתיימו בהסדר ובקנס של  5

•  ות מופנות נגד עובדים זוטרים, והבנק מואשם בהיעדר פיקוח ראויהטענ• ההסדר חושף שיטות שלא היו מביישות ארגון ביון • 

 "משרד המשפטים האמריקאי: "מוסד פיננסי אינו ישות ללא פנים. כאשר עובד מבצע הונאה, הבנק צריך לקחת על כך אחריות

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001277965&fbclid=IwAR3zU_WgPcrBg6o5bwCgaxtxJlYIYhlCp

oAft8E0tx1yw-9okfBSAx859oA#utm_source=social 

 

https://www.facebook.com/guy.rolnik?__cft__%5b0%5d=AZUAzpGgLs1OHUorO3cOkl_GzdoCuoLZqDhuP0fRPHaD44nMv_hdpzRfNT9wNvUj5akZOWR818X_ORRvZcbBetClbBT33aBujaPdymKhrcj5GkDWl9-BcDcJz6NNrOh4yy-FofimOApLR7BZwTbpye-V&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/guy.rolnik?__cft__%5b0%5d=AZUAzpGgLs1OHUorO3cOkl_GzdoCuoLZqDhuP0fRPHaD44nMv_hdpzRfNT9wNvUj5akZOWR818X_ORRvZcbBetClbBT33aBujaPdymKhrcj5GkDWl9-BcDcJz6NNrOh4yy-FofimOApLR7BZwTbpye-V&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/j14live/posts/1722619084432669
https://www.themarker.com/markerweek/thisweek/1.4177002?fbclid=IwAR2SnKeFu3bFs9L4x63hT0xM_PXw9D9My8f4YS-K6yh0vZSgamQUIFiugEo
https://www.themarker.com/markerweek/thisweek/1.4177002?fbclid=IwAR2SnKeFu3bFs9L4x63hT0xM_PXw9D9My8f4YS-K6yh0vZSgamQUIFiugEo
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001277146
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001277965&fbclid=IwAR3zU_WgPcrBg6o5bwCgaxtxJlYIYhlCpoAft8E0tx1yw-9okfBSAx859oA#utm_source=social
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001277965&fbclid=IwAR3zU_WgPcrBg6o5bwCgaxtxJlYIYhlCpoAft8E0tx1yw-9okfBSAx859oA#utm_source=social


 

 אתר הפיקוח על הבנקים

https://www.boi.org.il/he/BankingSupervision/BanksAndBranchLocations/Pages/IsraeliBanks.aspx 

 

 

-צאת הישות המשפטית שאינה בןאדם. הו-ראשית, מאחורי כל אישיות משפטית מסתתר, בסופו של דבר, בן

שאף היא  –אדם מתחום המעמד החוקתי של זכויות האדם, תיפגע קשות בבני האדם. שנית, הזכות להתאגד 

תתרוקן מכל תוכן ממשי, אם התאגיד אשר יקום לא ייהנה מזכויות חוקתיות. לבסוף, הפעילות  –זכות חוקתית 

נטרית בחברתנו. אין להלום חברה מודרנית בלעדיהם. באמצעות גופים משפטיים שאינם בני אדם היא אלמ

 מניעת זכויות אדם מגופים אלה תיפגע קשות במרקם החיים המודרניים.

https://he.wikipedia.org/wikiאישיות_משפטית/ 

 

 

https://www.boi.org.il/he/BankingSupervision/BanksAndBranchLocations/Pages/IsraeliBanks.aspx
https://he.wikipedia.org/wiki/אישיות_משפטית

