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  י
/י
 יקרות/מנויות
 
 בתקופה הקרובה נשלח
 בנפרד ע
 ,לפיכ�. אתר נבו החדשבתקצר היריעה לרכז במקו
 אחד את החידושי
  .הסברי
 ודוגמאות לצור� חיסכו� בזמנכ
 היקר

  .9992099 02התמיכה ' י
 להתקשר אלינו למח/
 מוזמנות/על כל פני
 הנכ�
  


  : הבאי
תוש נבקש להדגיש את של,מבי� כל החידושי
  ;המנוע החדש יחזיר יותר פסקי די� לאות� שאילתות בהשוואה לקוד
. מורפולוגיה  .א
 ';לפי תארי� וכובאופ� שרירותי  פסקי הדי� במס� התוצאות יהיה לפי סדר השפעת
 על הפסיקה ולא מיו�  .ב
 לכל ומכל הלכה נית� להגיע, פסקי הדי� המנחי
 מפולחי
 בקפדנות לכל ההלכות שלה
. עי� המשפט  .ג

שלישי בדעת מיעוט / חיובי– שלילי – אזהרה –פסקי הדי� אשר אזכרו הלכות אילו תו� אבחו� של חיובי 
 . וכמו כ� היק& האזכור


חלק
 הגדול ,  דוקטורנטי
15   בצוות כ.הפרויקט בעיצומו וניתוחי
 חדשי
 של הלכות מתווספי
 מדי יו
 .ש העליו�"מתמחי
 בעבר בביהמ

מספיק כדי לדעת בא
 פסק הדי� רצוי . עט הרציו ומאמרי
 מכתבי, ההלכות. אותמס� התוצכל המידע ב  .ד
 .לנושא או לא

  
  מורפולוגי. א

  נתחיל בדוגמא
   לקראת חתימת חוזהמ בהגינות"ניהול מו: בשדה חיפוש אנא הקלידו

   הציצו לאייקו�
  

  
  

  :ושימו לב כי ברירת המחדל בחיפוש היא
   מילים3במרחק על , י סדר כלשהולפ, בסמוך  וגםמורחב תזאורוס   

  
  

   ועכשיו
  :למשל.  את הפסיקה המרכזית בנושאנקבל בראש מסך התוצאות

  

  ...,חוזה כריתת לקראת ומתן משא בפועל שמנהלוהחלה על כל מי , והגינות המבוססת על אמון ...

  )673) 4(לז  , קסטרו '  נפנידר 7/81דנ ( 

  

  ... רכישההסכם של כריתתו לקראת – הנזכרות בהצעה ... על יסוד לב ובתוםלת  בדרך מקובומתן משא לנהלהרכישה ...

  מ"גאון חברה לבנין והשקעות בע'  נמזר 3160/08רעא (

  

  ....לב-בתום שלא נוהל לקראתו ומתן שהמשא אחרי נכרת מחוזה לבין נזק הנובע חוזהבצורת ...

  778) 2(מא  , סמעאן כורי'  נאריה כהן 82/85עא 
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  :גי קיבלנוובגלל החיפוש המורפול .מ בהגינות"ניהול מוביקשנו , רכםלהזכי
  נוהל, מנהלה, נהלשמחזיר גם י ניהול

  משא ומתןחזיר גם י מ"מו
  תום לב, יושרחזיר גם ת הגינות

  הסכם יחזיר גם חוזה
  :כמו כן למשל

  אחידת עיניים, שקר, מרמה, הערמה, הטעייה, רמאותחזיר גם ת הונאה
  

מקומות המנוע החזיר פסקי דין בו המילים נכתבו ב, 3לפי סדר כלשהו במרחק עד , וךבסמ: בגלל
  .ים שונומרחקים

  . מנוע נבו גמיש דיו כדי לאתר את מירב הניסוחים באשר הם.כל שופט וסגנונו
  

  רעשים
  ).ובניה בנושא תכנון מכלול הפרטים בנוף=  תכסית ("תכסית" למשל  מילה בודדתאם נקליד

 כיסתה, כיסוי רוב המסמכים שנקבל יהיו לא רלוונטיים כמו תזאורוס+ מורחב רת המחדל היא מאחר וברי
לעתים נוריד גם . ואז נקבל רק מסמכים רלוונטיים גיומורפול יש להוריד את החיפוש ל זהבמקרה. 'וכו

  . מדוייקל
  

. השותף הלך גםיתכן ונקבל  הלכת השיתוףחיפוש מושג או ביטוי משפטי מובהק כמו :  נוספתדוגמא
  .בצמוד לפי הסדר ואולי גם תזאורוס + גיומורפולבמקרה כזה מספיק באם נוריד את גמישות החיפוש ל

  ").הלכת השיתוף"טיפ במקום מדויק אפשר בגרשיים (
  

 ולדלג )תזאורוס+ מורחב  (עדיין עדיף להשאיר את ברירת המחדל, במידה וכמות הרעשים סבירה, אבל
  .ונטיותרלו  התוצאות הלאעל
  

  מסך התוצאות ועין המשפט
  

  קינזי: בביטוי חופשי הקלידו
  

  
  

  את פסקי הדין המנחים בהלכת קינזי ראשונים, כברירת מחדל, מנוע נבו יחזיר
   בית המשפט המחוזי באר שבע'  נמדינת ישראל 11339/05בגץ 

   477) 2(ל  , מדינת ישראל'  נמנחם קינזי 194/75עפ 

  
  קניין רוחני: בביטוי חופשי הקלידו

  את פסקי הדין המנחים בנושא קניין רוחני, כברירת מחדל, מנוע נבו יחזיר

   289) 4(נב , פורום אביזרים ומוצרי צריכה' נ . ר.י.ש.א 5768/94רעא 

   133) 4(מח  , lines bros. S.a-exin'  נS/interlego a 513/89עא 

  577) 3(נא , קליל' נארפל אלומיניום  733/95עא 

 

  


