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הורוסקופ וידאו בלוגים מקומי ירוק להיות הורים דעות רכילות סגנון תרבות ספורט עסקים חדשות ראשי
 

 הצג את כל הערוציםוידאוטלטלה במזרח התיכוןהישרדות בכביש היומיהראיוןבריאותבעולםבארץצבא וביטחוןמדיני/פוליטימבזקים

 

מבזקים

חפשו ? סל הכביסה מלא
 מכבסות בדפי זהב

ל "ישראלים שנפצעו בחו:  תקדימיתפסיקה
 לא יוכלו לתבוע פיצויים בארץ

 המשפט העליון קבע כי ישראלי שנפגע במדינה זרה יהיה כפוף בית
 המתנהלת כבר למעלה מעשור על זאת בעקבות תביעה, לחוקיה

 תאונה קשה שהתרחשה בניו זילנד

בית המשפט העליון קבע ?  בישראלל והתכוונתם לתבוע פיצויים"נפצעתם בתאונה בחו
,  אם נפצעתם במדינה זרהוכי, בהחלטה תקדימית כי לא תוכלו לעשות כן) 'ד(אתמול 

 יש מי שישלם אולם, בחלק מהמקרים תצאו נשכרים מההחלטה. אתם כפופים לחוקיה
 . ביוקר כתוצאה מכך

 
 הרכב השופטים החלטת

המורחב בעליון ניתנה 
במסגרת תביעה משפטית 

שמתנהלת כבר למעלה 
תאונת דרכים : הרקע .מעשור

קשה שהתרחשה בניו זילנד 
שנה שבה היו  12-לפני כ

 ישראלים מעורבים שלושה
 . שנסעו באותה המכונית

 
, רוני יובינר, אחד הנוסעים

 משותק עם נפצע קשה ונותר
עם חזרתו . 100%נכות של 

ארצה תבע יובינר את 
 ודרש, נטע לי סקאלר, הנהגת

פיצויים על הנזק שנגרם לו 
כשהוא טוען שהתאונה קרתה 

 .  רשלנימשום שניסתה לעקוף משאית באופן
 

 ניסו בכל ערכאה. מאז הגיש את התביעה עבר הדיון בפרשה בין כמה בתי משפט
 השופטים להכריע בסוגיה ולקבוע מה קורה בתביעה שכזו כשמקום התאונה הוא מחוץ

 . אך המעורבים בה הם אזרחי המדינה, לישראל

 הפצוע לא יוכל לתבוע את הנהגת

 שופטי בית המשפט העליון בסוגיה וקבעו כי תביעות  הדין שניתן אתמול הכריעובפסק
. נזיקין בעקבות תאונה שהתקיימה בניו זילנד יתקיימו לפי החוק באותה המדינה

לא יכול לתבוע בעקבות נזקיו את , שנותר משותק מהתאונה,  היא שיובינרהמשמעות
 או את הנהג שהתרשל והוא נתון לסכומי הפיצויים שיינתנו לו לפי החוק הרשויות בישראל

  .בניו זילנד
 

 יכולה לנשום לרווחה שכן בית המשפט מצא אותה, שנהגה במכונית, סקאלר, מאידך
 . מוגנת מפני תביעת פיצויים שהייתה יכולה לעלות לה כסף רב

 
  ד עמיקם"עו

פ ואלי לוי המייצגים את "חרל
 המשפט בית"סקאלר מסרו 

העליון קיבל אתמול את 
ההחלטה ההגיונית היחידה 

על , המתקבלת על הדעת
 לנהוג בכל מקום יש, פיה

, בעולם על פי החוק המקומי
וכי עוולות המתבצעות 
כל .  להתדיין בבתי משפט באותן מדינות בהן התקיימו העוולותבמדינות שונות צריכות

בגין ,  צוהר מסוכן להגשת אינספור תביעות נזיקין בישראלהחלטה אחרת הייתה פותחת

9:47 27/10/2011 | זוהר שחר לוי

0 תביעה,ל"חו,תאונה,פיצויים :תגיות Recommend

  פ"עמיקם חרל

 

''בארץ''עוד ב

  הוסרא"ת' איום השביתה של הסגל הבכיר באוני
  12:27 28/10/2011,עמרי מניב

  הבימההמחאה מתחדשת בכיכר: 20:00-מחר ב



בגין ,  צוהר מסוכן להגשת אינספור תביעות נזיקין בישראלהחלטה אחרת הייתה פותחת

 

ייצגו בתיק עורכי הדין אלי לוטן , בנוסף". ברחבי העולם עוולות שהתרחשו בין ישראלים
  .לוטן-ונעמי ארגמן ממשרד הררי

 

 

 

0 Recommend Be the first of your friends to recommend this.

שתף לחברשלח לעורךכתובהגיבוהוסף תגובה

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך

 ? לכתבהיש לכם מסר מסחרי הקשור
 

 דיונים 3-תגובות ב 4: עד כה

 

 לקריאת כל התגובות ברצף

פרטים |   תגובה ממומנתהוספת

תגובות

 הוספת תגובה

שם

 כותרת /נושא 

 תוכן

לתנאי האתר ה/בשליחת תגובה אני מסכים

 )ת''ל( .. של חשיןהוא לא בן, מסכן התובע.3
 12:05 27/10/11 ,שפטן. מ

 ל ליד דברי הבלע'' האנושיות להוסיף את המילה זאם לפחות היה לך את 
E13:36 27/10/11, חד 

 )ת''ל(  להרוג את עצמם בכבישים בכל מקום בעולםהנהגים הישראלים חייבים.2
 12:04 27/10/11, פקק תנועה 

 גם דורסי לי? בני זילנד, שיכולה לקחת שנים,  תביעהאיך יכול נכה לנהל.1
 12:02 27/10/11?,  יכולים לשבת בצרפת ולדרוש שיתבעו אותם בארץזיתוני

 

פייסבוק

דעות וטורים

יהודה שרוני
ראשי האיחוד 

 האירופי בסך הכל
קנו עוד קצת זמן

עפר שלח
איך "שאלה כמו 

 כבר" לא התרעתם
אינה רלוונטית

דרור ימיני-בן
משה לדור בסך 
 הכל ממשיך את

המסורת המעוותת

שלח שאילתה:בחר מרשימת הכותבים הקבועים  

nrgטורס

עד  04/11/11
לילות-3 07/11/11

$601

עד  02/12/11
לילות-3 06/12/11

€636

עד  31/10/11
11/11/11

$484

..עודילדיםאופנהספאחופשותמסעדותקופונים

  הכי חמים ישירות למיילקבל את הקופונים

שלח שאילתה

בלוגים

מתנגדת  :בשידור חי
המשטר חזרה מהקבר

הרופא לא יוכל  :ד קבע"ביה
להיפגש עם הבנות של 

המאהבת

הכל :  באבאבמיטה עם
אודות הסקס גורו מאריזונה

 בארץ ל"בחו רגע אחרון
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 תל אביב  2קרליבך , כל הזכויות שמורות לקבוצת מעריב© 

 למעלהחזרה

 
 ראשי
 דעות
 יהדות

 בריאות
 ירוק

 בלוגים
 הורוסקופ

 הצילו

 חדשות
 מבזקים
 מדיני/פוליטי

 צבא וביטחון
 בארץ
 בעולם
 בריאות
  היומיהראיון

 הישרדות בכביש

 כלכלה
 בארץ

 שוק ההון
 צרכנות

 טכנולוגיה
 מחשבונים

 ספורט
 ליגת העל

 כדורגל עולמי
 כדורסל

 טניס
 עוד ספורט
 לוח תוצאות
 סטטיסטיקות

 תרבות
 טלוויזיה
 מוזיקה
 קולנוע
 ספרות
 אמנות

 תיאטרון ובמה
 ארכיטקטורה ועיצוב

 סגנון
 אופנה
 אוכל

 תיירות
 'ניו אייג

  הוריםלהיות
 חודשים 9

  חלבטיפת
 ילדודס
 אבאמא

  איכותזמן

 רכילות
 לוקאלי

 אינטרנשיונל

 מקומי
 ירושלים

 מרכז
 שרון

 שפלה
 צפון
 דרום

 

RSS מעריב nrg-פרסמו ב  במעריבדרושים מנוי לעיתון מעריב  שימושתנאי עזרה  לנוכתבו

עיצוב פנים ספא מטבחים רהיטים רכב לימודי אנגלית ריצוף ואמבט

 

 

  

 שליט הציגה כניעה לנורמה מוסרית עסקת
מעוותת

 דרור ימיניבן

 

גם התקשורת בישראל חוטאת :  עם שליטהראיון
בראיונות דומים 

 לאור טל

 

 לראות את צבא החרדים ומגבעותיהם נמשיך
 ומתעצםהשחורות הולך

 בן מנחם

 כח אדם מוצאים בדפי זהב? מחפשת עובדים

פורומים

 .... גרפל נחת בישראל ותנחשו מהאילן
 19:49 27/10/11,   אקטואליהפורום

 ! חםסקופ
 23:12 27/10/11,   אקטואליהפורום

  פה כמה בורים ביהדות היו
 15:04 27/10/11,   אקטואליהפורום

 ?מה הסכנות - התושבים הפרוץ מאגר

שלח שאילתה:בחר פורום   

 

Facebook social plugin

Add a comment...

Post to Facebook

ל"צה, תביעה נגד הצבא
ד שחר "עו? במהלך השירות נפגעת או חלית

המאירי תביעות נגד הצבא
law.co.il-www.hameiri

הנחה 70%-אופני כביש ב
 .אופני הרים וציוד רכיבה בהנחות ענקיות, אופני כביש

הירשמו וקבלו קופונים
www.groupon.co.il

מימוש זכויות רפואיות
פגישת ייעוץ ! בוא לדרוש את שמגיע לך, שנים שילמת

עם מיטב המומחים חינם
doctors.alldeals.co.il
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