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ורזגנו םינומא  תרפה  לש  תוריבע  שולשב  עשרוה  "ב , הראב םיסמה  תושר  גיצנ  רבעשל  רעס ,
םיכרעב תיתוהמ  העיגפל  ומרג  אל  ויתולועפ  : " וניד יכרוע  .לעופב  רסאמ  ישדוח  וילע 5 

" םינגומה
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םיסמה תושר 

.השרפב ותעשרה  דגנ  ןוילעה  טפשמה  תיבל  רוערע  םויה  שיגה  םיסמה  תושר  תשרפ  ימשאנמ  רעס  לאגי 
 

הכוזו םינומא  תרפה  לש  תוריבע  שולשב  רבמבונב 2011   עשרוה  "ב , הראב םיסמה  תושר  גיצנ  רבעשל  רעס ,
הירכז טפושהו  לעופב  רסאמ  ישדוח  וילע 5  ולטוה  .דחוש  ןתמל  עויסו  דחוש  לש  תוריבעמ 

.ןולק שי  וישעמב  יכ  עבק  זכרמ  יזוחמה  טפשמה  תיבמ  יפסכ 
 

.ןועיט רדסה  תרגסמב  עשרוה  אלש  השרפב  םימשאנה  תנומש  ןיבמ  דיחיה  אוה 
 

.םיסמה תושרב  "ל  כנמסל תונמתהל  ול  עייסל  ןקז , הלוש  לש  היחא  ישארק , םרוימ  שקיב  יכ  םשאוה  רעס 
ךכ תובקעב  .ךכ  רחא  וב  רזח  לבא  דיקפתל , ותונמל  חיטבהש  זאד , תושרה  להנמ  אצמ , יק  ' גל הנפ  ישארק 

.טרמלוא דוהא  זאד -  רצואה  רש  םע  עובקל  שקיבש  םייונימל  עגונב  השיגפ  אצמל  םאתל  ןקז  הלוש  הבריס 
 

ישדוח העבש  ולטוה  וילע  ישארק  םרוי  לעו  רסאמ  תנשל  חלשנש  אצמ , יק  לע ג' רסאמ  ישנוע  ולטוה  וז  השרפב 
.דבלב תוריש  תודובע  ישנוע  ולטוה  השרפב  םירחאה  םימשאנה  תשמח  לע  .לעופב  רסאמ 

 
הייטס וויה  אל  ויתולועפ  יכ  ןעוט  תיזג , דדועו  טורניו  בקעי  גרבנטור , תילג  חוחד , ליג  ןידה  יכרוע  תועצמאב  רעס 
ומרג אל  ויתולועפ  יכ  הלעמ , רערעמה  עשרוה  םניגב  םישעמה  לש  הניחב  : “ שגוהש רוערעה  יפ  לע  .הרושה  ןמ 

". םינגומה םיכרעב  תיתוהמ  העיגפל 
 

םיריכבה ןמ  היה  אל  תיטנוולרה  תעב  ודיקפת  ללכ , םיניינע  דוגינב  לעפ  אל  רעס  : " יכ םינעוט  ןידה  יכרוע 
תעב םימייק , ויה  אל  ןכש  הרושה , ןמ  הייטסב  לעפ  אל  ףא  רערעמה  .יפסכ  טביה  לכ  וישעמב  היה  אלו  תושרב ,
החוור ןלהל , רהבוי  ףאש  יפכ  .וישעמ  תא  םילסופה  "פ , עב וא  בתכב  םיללכ , וא  תויחנה , םימידקת , תיטנוולרה ,
שורדה רימחמ " ןפ   " ותוא ונניינעב  םייקתה  אל  רומאה , רואל  .רערעמה  לש  וזל  המוד  תולהנתה  םיסמה  תושרב 

”. םינומאה תרפה  תוריבעב  העשרה  םשל 
 

םג ךתוא  ןיינעי  Recommended byילוא 

https://www.calcalist.co.il/home/0,7340,L-8,00.html
https://www.calcalist.co.il/home/0,7340,L-3674,00.html
https://www.calcalist.co.il/home/0,7340,L-3673,00.html
https://www.calcalist.co.il/markets/home/0,7340,L-2,00.html
https://www.calcalist.co.il/real_estate/home/0,7340,L-7,00.html
https://www.calcalist.co.il/internet/home/0,7340,L-4,00.html
https://www.calcalist.co.il/local/home/0,7340,L-3772,00.html
https://www.calcalist.co.il/local/home/0,7340,L-14,00.html
https://www.calcalist.co.il/world/home/0,7340,L-13,00.html
https://www.calcalist.co.il/sport/home/0,7340,L-18,00.html
https://www.calcalist.co.il/consumer/home/0,7340,L-3,00.html
https://www.calcalist.co.il/local/home/0,7340,L-4022,00.html
https://www.calcalistech.com/ctech/home/0,7340,L-5211,00.html
https://www.calcalist.co.il/local/home/0,7340,L-5494,00.html
https://www.calcalist.co.il/stocks/home/0,7340,L-3965,00.html
https://www.calcalist.co.il/home/0,7340,L-8,00.html
https://www.calcalist.co.il/local/home/0,7340,L-14,00.html
https://www.calcalist.co.il/local/home/0,7340,L-3772,00.html
https://www.calcalist.co.il/homenc/0,7340,4158,00.html
https://z.calcalist.co.il/mvc/short/2018/Dreamcard/Home/Index
https://twitter.com/calcalist
https://www.facebook.com/calcalistonline
https://www.calcalist.co.il/home/0,7340,L-3855,00.html
https://www.calcalist.co.il/real_estate/articles/0,7340,L-3763578,00.html
https://www.calcalist.co.il/real_estate/articles/0,7340,L-3763578,00.html
https://www.calcalist.co.il/real_estate/articles/0,7340,L-3763578,00.html
https://www.calcalist.co.il/marketing/articles/0,7340,L-3763519,00.html
https://www.calcalist.co.il/marketing/articles/0,7340,L-3763519,00.html
https://www.calcalist.co.il/marketing/articles/0,7340,L-3763519,00.html
https://www.calcalist.co.il/markets/articles/0,7340,L-3763529,00.html
https://www.calcalist.co.il/markets/articles/0,7340,L-3763529,00.html
https://www.calcalist.co.il/markets/articles/0,7340,L-3763529,00.html
https://www.calcalist.co.il/sport/articles/0,7340,L-3763416,00.html
https://www.calcalist.co.il/sport/articles/0,7340,L-3763416,00.html
https://www.calcalist.co.il/sport/articles/0,7340,L-3763416,00.html
https://www.calcalist.co.il/marketing/articles/0,7340,L-3763518,00.html
https://www.calcalist.co.il/marketing/articles/0,7340,L-3763518,00.html
https://www.calcalist.co.il/marketing/articles/0,7340,L-3763518,00.html
https://www.calcalist.co.il/markets/articles/0,7340,L-3763612,00.html
https://www.calcalist.co.il/markets/articles/0,7340,L-3763612,00.html
https://www.calcalist.co.il/markets/articles/0,7340,L-3763612,00.html
https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3763618,00.html
https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3763618,00.html
https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3763618,00.html
https://www.calcalist.co.il/local/home/0,7340,L-3772,00.html
https://www.calcalist.co.il/Ext/Comp/ArticleLayout/CdaArticlePrint1280/0,16492,3560898,00.html
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3a%2f%2fwww%2ecalcalist%2eco%2eil%2flocal%2farticles%2f0%2c7340%2cL%2d3560898%2c00%2ehtml?ref=facebook
https://twitter.com/home?status=https%3a%2f%2fwww%2ecalcalist%2eco%2eil%2flocal%2farticles%2f0%2c7340%2cL%2d3560898%2c00%2ehtml ???? ??? ???? ????? ??? ?????? ????? ???? ?????
https://calcalist.careebiz.com/search-results
https://www.calcalist.co.il/home/0,7340,L-3704,00.html
https://www.calcalist.co.il/home/0,7340,L-3704-27527,00.html
https://www.calcalist.co.il/home/0,7340,L-3704-69306,00.html
https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3551790,00.html
https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3556252,00.html
https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3763586,00.html?obOrigUrl=true
http://rdrct.cc/go/list-hb?obOrigUrl=true
https://round-table.co.il/?p=1095&utm_source=outbrain&utm_medium=cpc&utm_campaign=00ebd396371b96d025dd7fd6ac28f7b889&utm_term=$section_id$&utm_content=00f118eb47505e45132611d517b78044fe&obOrigUrl=true
http://www.finarsky.co.il/articles3.php?obOrigUrl=true
http://hackeru.co.il?obOrigUrl=true
http://trk.trkmm.com/790e3ce4-ce8f-4c8e-9815-09107b60f380?utm_source=ob&utm_campaign=0504_desktop&utm_term=$section_name$&utm_content=006ded2af2ecd2d5cbb45c93bd3722362c&obOrigUrl=true
https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3763410,00.html?obOrigUrl=true
https://www.mariefrance.fr/culture/george-ryan-et-moi/patrimoine-politiques-francais-452516.html?utm_source=Outbrain&utm_medium=Discovery&utm_campaign=MF_patrimoine_politiques_francais_16-05-2019&obOrigUrl=true
https://www.outbrain.com/what-is/default/he
http://www.yit.co.il/
http://www.basch.co.il/


טפאב ןרוו  םע  החורא  רובע  רלוד  ןוילימ  םלישש 4.6  שיאה  הז 
טסילכלכ תוריש   04.06.2019

עיגהל סאמנ  תוינפיל  תוכילהו ? םיסומינ 
הדובעל בקע  ילענב 
טסילכלכ תוריש   22:03

תחפשמ הקיתשב : הז  לע  רובעל  רוסא 
קדנסה תסרג  רפוע ,
טוליפ ןאירדא   22:33

הבוגת בותכ 

זזאב

לדגוי תוריחבה  תדעו  לש  הביצקת 
זרוזמ הקיקח  ךילהב 

ץראב טסילכלכ - 

תא םיפירטמש  םיבינגמ  םיט  ' גדאג
םלועה

www.latestbuzztoday.com

תשרה יבחרמ 

הבושתהש ןכתיי  םיבאכמ ? םילבוס  ןיידע 
םילכוא םתאש  ןוזמב  תאצמנ 

תואירב   Round Table

תשרה יבחרמ 

לא "ל  וחב םילארשי  לש  דמעמ  תרדסה 
אבצה תויושר  לומ 

יאבצ ןיד  ךרוע  ילילפ  ןיד  ךרוע 

תשרה יבחרמ 

טנרטניא ידומיל  םיבשחמ , ידומיל 
וירקאה  | HackerU קטייהו - 

קטייה ידומיל  וירקאה -   | HackerU םיבשחמ -  ידומיל  | 

תשרה יבחרמ 

Le «dégraisseur de l'intestin» révélé
par un nutritionniste

Nutrivia

תשרה יבחרמ 

יפלא לש  תובוח  םולשתל  עצבמ  םויהמ :
םבכר תא  ותיבשהש  םיגהנ 

ץראב טסילכלכ - 

La valeur des fortunes de 21
politiciens français

Marie France

תשרה יבחרמ 

https://www.calcalist.co.il/world/articles/0,7340,L-3763558,00.html
https://www.calcalist.co.il/world/articles/0,7340,L-3763558,00.html
https://www.calcalistech.com
https://www.calcalist.co.il/world/articles/0,7340,L-3763595,00.html
https://www.calcalist.co.il/world/articles/0,7340,L-3763595,00.html
https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3763618,00.html
https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3763618,00.html


; תוילעל טירטס  לוו  תא  חלש  לוואפ 
ספיט ב-2.6% "ק  דסאנ

ןוהה קוש  יבתכ   23:03

: תיאקנבה תכרעמה  לע  חנימע  קסור 
הביל תוכרעמל  הפיטע  קר  וז  לטיגידה  "

" תונשוימ
ןמדניב ילחר   02.06.2019

לש ורומחכ  םינוליחה  אבה : רודה  תולישמ ,
הלואגל ךרדב  חישמ 
ילרוג השמ   04.06.2019

םידחוימ םיטקיורפ 

םיפאטראטסה  50 דחוימ :
לש 2019 םיחיטבמה 

השוע המ  תוחירו : םידש 
ונלש תונורכזל  חירה 

רשועה לע  ברקה  דלונ  ךכ 
םלועה תא  תונשל  יושעש 

תא וריכה  "ן : לדנ ןיזגמ 
הירפירפב םיאפרה  תונוכש 

ונשיש תויסנניפה  תוטלחהה 
םייחה תא  םכל 

תפמ טסילכלכ 
רתאה

ונל תכרעמהובתכ 
רעשטסאקדופ

רלודה
טסילכלכ םודאהתודוא  הלהנההליימה 
שומיש ורויהיאנת  טסילכלכרעש  תודיעו 

תויטרפ ונלצאתוינידמ  ףדלומסרפ  ךופה 
תיבה

יללכ "ח  טמ ךלצאדומע  טסילכלכ 
רתאב

תוינמ ירעש 
ןויכרא
םירעשה

תוארתה

קובסייפ

RSS

רטיווט

ישיא קית 

ןותיעל יונימ 

רטלזוינ

טסאקדופ

ראוד
םודא

טסילכלכ
בויטויב

https://www.calcalist.co.il/markets/articles/0,7340,L-3763529,00.html
https://www.calcalist.co.il/markets/articles/0,7340,L-3763529,00.html
https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3763393,00.html
https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3763393,00.html
https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3763521,00.html
https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3763521,00.html
https://newmedia.calcalist.co.il/calcalist-50-startups/index.html
http://newmedia.calcalist.co.il/calcalist-smell/index.html
https://newmedia.calcalist.co.il/calcalist-tax/index.html
https://www.calcalist.co.il/local/home/0,7340,L-5566,00.html
https://newmedia.calcalist.co.il/zero-to-120/index.html
https://www.calcalist.co.il/home/0,7340,L-8,00.html
https://www.calcalist.co.il/home/0,7340,L-3839,00.html
https://www.calcalist.co.il/home/0,7340,L-3800,00.html
https://www.calcalist.co.il/home/0,7340,L-3802,00.html
https://www.calcalist.co.il/home/0,7340,L-5369,00.html
https://www.calcalist.co.il/stocks/home/0,7340,L-4135-22212222,00.html?quote=%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%A8
https://www.calcalist.co.il/home/0,7340,L-3854,00.html
https://www.calcalist.co.il/home/0,7340,L-3801,00.html
https://www.calcalist.co.il/home/0,7340,L-3856,00.html
https://www.calcalist.co.il/stocks/home/0,7340,L-4135-22242222,00.html?quote=%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%95
https://www.calcalist.co.il/conference/home/0,7340,L-5144,00.html
https://www.calcalist.co.il/home/0,7340,L-3855,00.html
https://www.calcalist.co.il/home/0,7340,L-3799,00.html
https://www.calcalist.co.il/stocks/home/0,7340,L-4135,00.html
https://www.calcalist.co.il/home/0,7340,L-3912,00.html
https://www.calcalist.co.il/stocks/home/0,7340,L-6,00.html
https://www.calcalist.co.il/home/0,7340,L-3849,00.html
https://www.calcalist.co.il/home/0,7340,L-3837,00.html	
http://www.hamara.co.il/
https://www.calcalist.co.il/home/0,7340,L-3875,00.html
https://www.facebook.com/calcalistonline
https://www.calcalist.co.il/home/0,7340,L-3695,00.html
https://twitter.com/calcalist
https://www.calcalist.co.il/home/0,7340,L-4163,00.html
https://www.calcalist.co.il/local/articles/ https://z.calcalist.co.il/mvc/short/2018/Dreamcard/Home/Index
https://www.calcalist.co.il/home/0,7340,L-3857,00.html
https://www.calcalist.co.il/home/0,7340,L-5369,00.html
http://www.youtube.com/calcalist

	יגאל סער הגיש ערעור נגד הרשעתו בפרשת רשות המסים
	סער, לשעבר נציג רשות המסים בארה"ב, הורשע בשלוש עבירות של הפרת אמונים ונגזרו עליו 5 חודשי מאסר בפועל. עורכי דינו: "פעולותיו לא גרמו לפגיעה מהותית בערכים המוגנים"


