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רמא ישראק  : " םילשורי "מ  עמ להנמ 
התא דיקפת  הזיא  טילחת  יל :

" הצור
ישראק םרוי  לש  העצהה  " םיסמה : תושרב  םייונימה  קיתב  ותודעב  ינמיס  יבא 

אל ינא  לעופב  .תוברברתהכ  יל  העמשנ  םיסמה  תושרב  דיקפת  לבקל  יל  רוזעל 
" השע אוה  המ  עדוי 

15:21 , 12/05/2010 ןגמ    סדה 

יל העמשנ  םיסמה  תושר  דיקפת ב לבקל  יל  רוזעל  ישראק  םרוי  לש  העצהה  "
להנמ ד )'  ) םויה דיעה  ךכ  השע - " אוה  המ  עדוי  אל  ינא  לעופב  .תוברברתהכ 

.םיסמה תושרב  םייונימה  קיתב  ינמיס , יבא  םילשורי , "מ  עמ תנחת 

תושרה להנמ  םשארבו  רבעשל  םיסמה  תושר  יריכב  םימשאומ  הז  קיתב 
ונענש ךכב  רוג , - ןב יבוק  ישראק ו םרוימ  דחוש  תלבקב  אצמ , יק  ג' רבעשל ,

.םיסמה תושרב  םייונימ  עוציבל  םהיתושירדל 

.הנוכש התואב  ונלדג  , " וירבדל .ישראק  לש  ויתושיגפו  ויתוחיש  לע  דיעה  ינמיס 
". הנוכש רבח  לש  גוס  ןושארה , לגעמב  אל  אוה 

סכמה תיב  להנמ  דיקפתל  ויונימב  ישראק  ול  עיצהש  הרזעל  סחייתה  ינמיס 
ויונימ רואל  תאז  םימשאנה , דחא  רעס , לאגי  הניפ  ותואש  םילשוריב ,

דיקפת תונמתהל  ןוצר  יתעבה  ב-2006  , " ינמיס ירבדל  .ב  " הראב תושרה  גיצנל 
לע תובר  לאגי  םע  רביד  אוהש  רמא  םרוי  .ב  " הראל אצי  אוהשכ  לאגי  לש 

". הזה אשונה 

רמא םרוי  , " תויפלתב ינויב 2006  ישראק  ןיבו  וניב  המייקתהש  השיגפב  וירבדל ,
חינמ ינא  ךתושרל .' ינא  טילחתש -  המ  .הצור  התא  דיקפת  הזיא  טילחת  : ' יל
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םייונמל תורבחתהםיתוריש 

ןובשחו הנשןיד  ינפל 20  היהשמ  רתוי  אל  ךא  הריד -  תונקל  השק  בואט : ןוכמ   06:05 ▾
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הנתנ אל  ןילביר  המחנ 
התוא תונשל  תואישנל 

תעיקשמ וא  םידלי  תבכוכ 
ינח תמכחותמ ? "ן  לדנ

םגו םג  איה  סאימחנ 
ואדיו

! הלאוו רתאל 

קוידב .תועובשה  גחל  םיכירצ  םתאש  ןוכתמה  הז 
תושבי םייתפשל  ורזעי  תמאבש  םירבד   6

םלועבתוקודסו המוריע  תלייטמש  תינמגודה  דבל : הזרא 
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הנש ינפל 20  היהשמ 
תויתשתו "ן  לדנ

הדוליה תינאיש  לארשי :
ללגב קר  אלו  , OECD לש

םידרחה
ץראב

וכפה םימלש  םייח  "
ירחאש םויה  רפאל :"

םיעידומ אובמב  הפירשה 
ואדיו

הרובחתה דיתע  והמ 
? לארשיב תירוביצה 

םדוקמ ןכות 

דיקפת תלבקב  יל  עייסל  עיצה  אוהו  דיקפת , רובעל  ןיינועמ  ינאש  ול  יתרמאש 
". ןיינעתי יתוא  ריכמש  דחאש  יעבט  הז  .סכמה  תיב  לש 

ינא .הזה  ןיינעהמ  םויה  דע  קלוצמ  ינא   " יכ ינמיס  דיעה  הרטשמב  ותריקח  לע 
". יתרקחנ המל  ןיבמ  אל 

יופצ רעס  יכ  עדי  דציכ  רזוע , - ןזור לכימ  "ד  וע תעבותה , ידי  - לע לאשנ  ינמיס 
תשורח שי  דיקפת , הנפתמש  םעפ  לכב   " יכ בישה  ךכ  לע  .דיקפתה  תא  תונפל 

". ותוא לבקל  ךלוה  ימ  יבגל  תועומש 

ירבדל יכ  זועמ  רמא  זועמ , ןתיא  "ד  וע ישראק , לש  וחוכ  - אבל תידגנ  הריקחב 
רוזעל הצור  ינא  .שקבמ  היה  ינמיס  המ  הנשמ  אל  , " הרטשמב ותריקחב  ישראק 

". תודלי רבחל 

ןובשחו ןיד  אשונב  דוע 

הריקחב .ינמיס  לש  ויונימ  לע  וצילמה  םיסמה  תושרב  םיל  " כנמסה יכ  הלע  דוע 
אצמל הנפ  אוה  יכ  ינמיס  רשיא  רוצ , - לת תובנ  "ד  וע אצמ , לש  וחוכ  - אבל תידגנ 
התואב ריק ." לא  ריקמ   " תוצלמה וילע  לביק  רבכ  אצמ  יכו  דיקפתל  ויונימ  ןיינעב 
ותיינפל סחייתהב  וירבדל , .הלע  אל  ללכ  ישראק  לש  ומש  יכ  ינמיס  רשיא  החיש 
 יתוא ." הנממ  היה  אוה  יתכרעהל  וילא -  הנופ  יתייה  אל  םא  םג  , " אצמל

סרוקל לבקתהל  רטוז  דבועל  רוזעל  ידכב  וילא  הנפ  ישראק  יכ  דוע  רשיא  ינמיס 
ןהשלכ תוינפ  לביק  הז  דבלמ  םאה  לאשנשכ  תידגנ , הריקחב  .הפיכאו  הייבג 

לעומ אל  ינא  .דחא  ףאל  בייוחמ  אל  ינא  , " וירבדל .הלילשב  בישה  ישראקמ ,
". ידיקפתב

רבדהשכ .ול  וכרענש  תוריקחהמ  קלח  טילקה  ינמיס  יכ  דוע  הלע  ותודע  ךלהמב 
ירבדל .יכבב  ץרפ  תוריקחה  תחאב  .ונממ  חקלנ  הטלקהה  רישכמ  הלגתה 

אל .םרוי  םע  רבדמ  ינא  הרואכלש  הטלקה  יל  ועימשה  הריקחה  ףוסב  , " ינמיס
שקיבש רקוח  םש  היה  .ינא  אל  הזש  יתרמאו  םלהב  יתייה  .ילוק  תא  יתיהיז 

תושעל םהמ  שקיבו  יתאקיה , וליפא  יכבב , יתצרפתה  זאו  בוט , - בוט בישקאש 
.ינא אל  הזש  וניבה  םה  .לוק  תקידב 

.הזה ןיינעהמ  םויה  דע  קלוצמ  ינא  .יתדחפ  דואמ  .םיואמ  דואמ  יתשגרה  "
אל .יתרקחנ  המל  ןיבמ -  אל  ינא  םויה  דע  יתנבה -  אלו  וזה  הריקחל  יתעגה 

היה אלו  יל , הרורב  התיה  אל  וזה  הריקחה  לכ  .יהשלכ  הריבע  יתרבעש  יתבשח 
ץופקל יתיצר  ...יתוא  וזיב  יילע , וקעצ  תולפשהב : התוול  הריקחה  לכ  .ךרוצ  הב 

". ןולחהמ

? ןובשחו ןיד  אשונב  /ת  ןכדועמ ראשהל  הצור 

תושיגר תוטלחה  תרבעהל  הונ  יפא  לש  קירטה  דבע  ךכ 
ותייער יוניפ  תא  תשרודש  תבהו  חאה  הליווה , ןויפלאב : ךוסכס 

' ץיבולגסו ונינד  ןצינ , יסחיב  הלאשה  ינמיס  הפיכאל : םינחנצהמ 

םג השיגנ   P2P תואוולהב העקשה  קושב : תודונתהמ  גואדל  ילב 
םדוקמ םילארשיל
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": חצר היהיש  ינפל  "
יגהנ יפלכ  תומילאה 

הרגשל הכפה  סובוטואה 

ריאי הרעסהו : ץויצה 
ויבא תא  ךביס  והינתנ 

הרודנפ תבית  חתפו 
ואדיו

Kik תא תעבות  "ב  הרא
לש וטפירק  תקפנה  לע 
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ןובשחו ןיד 
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חוטיבל ליגה  תלבגמב 

יוסיכה לולשת  אל  ףיקמ 
ןובשחו ןיד 

, הליווה ןויפלאב : ךוסכס 
תא תשרודש  תבהו  חאה 
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ןובשחו ןיד 

תואוולהב ועיקשת  ךיא 
"ב? הראב  P2P
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ךתוא ןיינעי  ילוא 

”ל המשרהאוד

תותשרב ונירחא  ובקע       

 ןכדעתהל /י  לכות םהב  םיפסונ  םיאשונ 

, ינמיס רשיא  חוחד , ליג  "ד  וע רעס , לאגי  לש  וחוכ  - אבל תידגנ  הריקחב 
הריקחהש שיגרה  יכ  הרטשמב , ותריקחב  םיפסונ  םיעוריאל  וסחייתהב 

.ויתוריקח תא  טילקהל  טילחה  ןכלו  ויתויוכז , תא  סמורש  ןפואב  תלהנתמ 

היה םא  תושרה  יבשחמב  וקדבי  יכ  שקיב  דמעמ , ותואב  יכ  דוע  רשיא  ינמיס 
קר יכ  דיעמה  ךמסמ  וינפב  גיצה  חוחד  "ד  וע .ישראק  ןיבל  וניב  והשלכ  רשק 

יכ התלעה  וזו  רעס , יבגל  ןהו  ינמיס  יבגל  ןה  הקידב , הכרענ  ןכמ  רחאל  הנשכ 
.ישראק לש  ויקסעב  םיינשה  לש  גירח  לופיט  לכ  אצמנ  אל 

"ב הראב  P2P תואוולהב תועקשה  ןוהה : קושב  תודונתהמ  גואדל  ילב 
םדוקמ םילארשיל םג  תעכ  תושיגנ 

בישה המקנמ , ששח  יכ  קמחתמ  ןפואב  דיעה  םא  חוחד  "ד  וע תלאשל  הבושתב 
םינש ינא 4  .הטושפ  אל  דואמ  היצאוטיסב  אצמנ  ינא  .יעבט  ששח  : " ינמיס

םיבר יילע  ודיעיש  בשוח  ינאו  רשי , םדא  ינאש  עדוי  ינא  .הזה  רופיסהמ  ץחלב 
דואמ ימעטלשכ  קמחתהל , הסנמ  ינאש  םיבשוחשכ  חונ  אל  טלחהב  הזו  הזככ ,

". ןכ ינפל  בר  ןמז  וכרענש  תוחיש  לש  םיטרפ  רוכזל  תושקתהל  יעבט 

.יעוצקמהו ישיאה  ודוקפת  דרי  הריקחה  תובקעב  יכ  רשיא  ינמיס 

דחוש םיסמה תושר  רוג ןב  יבוק  ישראק םרוי  אצמ יק  ג'

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001288388
https://www.globes.co.il/news/home.aspx?fid=1225
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001288299
https://www.globes.co.il/news/home.aspx?fid=585
https://www.globes.co.il/news/click.ashx?nid=7570&did=1001285325
https://www.globes.co.il/news/click.ashx?nid=7570&did=1001285325
https://news.walla.co.il/item/3240114
https://news.walla.co.il
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001287833
https://www.globes.co.il/news/home.aspx?fid=2007
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001288431
https://www.globes.co.il/news/home.aspx?fid=829
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001288396
https://www.globes.co.il/news/home.aspx?fid=829
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001288228
https://www.globes.co.il/news/home.aspx?fid=829
https://www.globes.co.il/news/click.ashx?nid=7570&did=1001286143
https://www.globes.co.il/news/click.ashx?nid=7570&did=1001286143
http://vod.walla.co.il/
javascript:return false;
https://www.globes.co.il/news/click.ashx?nid=7117&did=1001286143
https://www.globes.co.il/news/???_???.tag
https://www.globes.co.il/news/????_?????.tag
https://www.globes.co.il/news/????_??_???.tag
https://www.globes.co.il/news/????_?????.tag
https://www.globes.co.il/news/????.tag
https://www.facebook.com/globesnews
https://twitter.com/globesnews
https://www.instagram.com/globesnews
https://t.me/globesnews


הרישי הייפצ 
םניח

בהוא ינא 
הזור ךתוא 

לטקהךרד יהולא 

1
2
33.6118

*

םינכדועמ וראשיה 
רטלזוינ תריחבל 

רשק רוצ 
5988 

סבולגל יונמ 

 

םירצומ
ילטיגיד ןותיע 
סבולג ןותיע 
ידייל ןותיע 

סבולג
ילש םירצומה 

סבולג תודיעו 

 

םיסנניפ םילכ 
תועקשה קית 

ישיא
TRADEONE

הסרובה ידדמ 
תסרוב ת"א ידדמ 
"ף ועמה תויצפוא 

םיתורש
הכימתו תוריש 
שומיש יאנת 

תויטרפ תוינידמ 
תכרעמ ירבח 
G ןיזגמ

סבולג ןוזח 
תויגת
םיחנומ
תושיגנ
םישורד

 

יסנניפ לטרופ 
תוינמ

' זארטיברא
"ח טמ
"ח גא

תוסרוב
םיידיתע םיזוח 

תוילארשי
תונמאנ ןרק 

לס תונרק 
תויצפוא

"ע ינב היפצ 
רטמורבה

 

 הלעמל הרזח 

תושדח
ןוהה קוש 

ץראב
יקושו ילבולג 

םלוע
תויתשתו "ן  לדנ

וטפירק
תונכרצו קוש  חתנ 

ןובשחו ןיד 
קט סבולג 

תוריית
הריירק
בכר
תועד

G ןיזגמ
סבולג ידייל 
תורתוכה לכ 

        

8
םינוכדעו םירטלזוינ 

2
RSS

4
םודא ראוד 

6
קובסייפ

3
רטיווט

1
םרגלט

9
םרגטסניא

7
IOS

5
דיאורדנא

UI design by

 

Application delivery by

  

http://vod.walla.co.il/
https://vod.walla.co.il/movie/2831984
https://vod.walla.co.il/movie/2831984
https://vod.walla.co.il/movie/2885486
https://vod.walla.co.il/movie/2885486
https://vod.walla.co.il/movie/2964943
https://vod.walla.co.il/movie/2964943
https://www.globes.co.il/
https://www.globes.co.il/news/home.aspx?fid=585
https://www.globes.co.il/news/home.aspx?fid=9917
https://www.globes.co.il/news/home.aspx?fid=1225
https://www.globes.co.il/real-estate/
https://www.globes.co.il/news/home.aspx?fid=9758
https://www.globes.co.il/news/home.aspx?fid=821
https://www.globes.co.il/news/home.aspx?fid=829
https://www.globes.co.il/news/home.aspx?fid=594
https://www.globes.co.il/news/home.aspx?fid=9010
https://www.globes.co.il/news/home.aspx?fid=3266
https://www.globes.co.il/news/home.aspx?fid=3220
https://www.globes.co.il/news/home.aspx?fid=845
https://www.globes.co.il/news/home.aspx?fid=3312
https://www.globes.co.il/news/home.aspx?fid=3314
https://www.globes.co.il/news/home.aspx?fid=9473
https://www.globes.co.il/portal/
https://www.globes.co.il/portal/quotes/
https://www.globes.co.il/news/arbitrage/
https://www.globes.co.il/portal/forex/
https://www.globes.co.il/portal/bonds/
https://www.globes.co.il/portal/stock-markets/
https://www.globes.co.il/portal/futures/
https://www.globes.co.il/portal/israelies/
https://www.globes.co.il/portal/funds/
https://www.globes.co.il/portal/etf/
https://www.globes.co.il/portal/maof/
https://www.globes.co.il/portal/quotes/
https://www.globes.co.il/portal/barometer/
https://www.globes.co.il/portfolio/
https://www.globes.co.il/bulletin/divors/10872.html
https://www.globes.co.il/portal/quotes/sector-indexes/
https://www.globes.co.il/portal/quotes/stock-indexes/
https://www.globes.co.il/portal/maof/
https://www.globes.co.il/news/client_service/clients_service.aspx
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000252043&fid=3038
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001243948&fid=3038
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000252042
https://www.globes.co.il/news/home.aspx?fid=3312
https://www.globes.co.il/news/home.aspx?fid=10136
https://www.globes.co.il/news/tag_index.aspx
https://www.globes.co.il/news/glossary/glossary.aspx
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000933847
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000252044
https://www.globes.co.il/news/home.aspx?fid=2701
https://www.globes.co.il/news/client_service/subscribe.aspx?leadid=1657
https://www.globes.co.il/bulletin/divors/11399.html?leadid=1239
https://www.globes.co.il/news/alerts/?fid=3840
https://www.globes.co.il/conference/
mailto:sherut@globes.co.il
https://www.globes.co.il/subscription/?leadid=1658#utm_content=subscribe&utm_medium=desktop&utm_source=news&utm_campaign=footer
https://www.globes.co.il/news/alerts/?fid=3825
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=851969
https://www.globes.co.il/news/redmail
https://www.globes.co.il/facebook
https://www.globes.co.il/twitter
https://t.me/globesnews
https://www.instagram.com/globesnews/
https://itunes.apple.com/us/app/globes-glwbs/id432767502?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=il.co.globes.android
https://www.danielchen.co.il
https://www.radware.com
https://www.k.co.il
https://www.totalmediasolutions.com/?utm_source=GlobesIL&utm_medium=Banner_Logo

	מנהל מע"מ ירושלים: "קארשי אמר לי: תחליט איזה תפקיד אתה רוצה"
	אבי סימני בעדותו בתיק המינויים ברשות המסים: "ההצעה של יורם קארשי לעזור לי לקבל תפקיד ברשות המסים נשמעה לי כהתרברבות. בפועל אני לא יודע מה הוא עשה"
	צפייה ישירה חינם


