
 

 

 

 

     

                                            

                                                                                                      

                                            

                                            

  

  

  
  

  
 :ריבלי
' המשנה לנשיאה א

  

 דבר�פתח

  

שנחקק ,  )החוק  או  חוק  נ כי  רדיפות  הנא צי�:  להל�  (�1957ז"התשי,  חוק  נ כי  רדיפות  הנאצי�                .1

בעקבות  הסכ�  השי לו מי �  שנ חת�   בי �  מדינ ת  ישרא ל  לבי �  הר פובליקה  הפדראל ית  של  גרמניה 

מסדיר  את  נושא  הת גמו לי �  ש מוענ קי�  לניצולי  שו אה  בגי�  נכ ות  שהו סבה  לה �  עקב  ,  1952בשנת  

לדי� ,  שבו  1בסעי   ,  לעניי�  הזכאו ת  לתגמולי�  מפ נה   ח וק   נ כי  רדיפות  הנא צי �.  רדיפות  ה נאצי� 

חוק ).  חוק  ה פיצ וי י�  הג רמנ י:  להל�  (1956הוא  ח וק  הפיצוי י�  הפדר אלי   הגרמני  משנת    –הגרמני  

, אשר  מקנ ה  זכ אות  למי  שנר ד   בתחומי  הרי י"   הש לי שי,  הגבלת  חי רותהפיצויי�  הגרמ ני   מ בחי�   בי�  

43סעי   (אשר  מקנ ה  זכ אות  ג�  למ י  שנרד    מחו#  ל תחו מי  הרי י"   הש ליש י  ,  שלילת  חי רותלבי�  

הבחנה  זו   הו חל ה  על  הת ביעות  לפי   חוק  נכי  רד יפ ות  הנ אצי�  והי א ).  לחוק  הפי צויי�  הגר מני

מעוררת  מעת  ל עת  את  ה שאלה   א�  התעמ רו ת  כלשה י  שממ נה  סבלו   היה וד י�  בתקופת  השואה  על תה 

, העיסוק  בשאל ה  זו  קשה  תמיד.  כדי  של יל ת  חירות  או  שמא  נו תרה  בגדר  ה גבלה  בלבד  של  החירות

 בבית המשפט העליו�

 5512/09  א"רע

 ריבלי�' כבוד המשנה לנשיאה א    :בפני

 ארבל' כבוד השופטת ע  

 מלצר' כבוד השופט ח  

 'אח 108 �הרשקו חיי� ו :המבקשי�

 ד  ג  נ  

 הרשות המוסמכת לפי חוק נכי רדיפות הנאצי� :המשיבה

המשפט המחוזי �די� של בית�בקשת רשות ערעור על פסק
ידי �שנית� על 1828/08א "בע 1.7.09יפו מיו� �אביב�בתל

 שרו��לבהר' ורדי ור' ק, שנלר' כבוד השופטי� י

  (9.11.09)        ע"ב בחשו� התש"כ :תארי� הישיבה

 ד איל� יעקובובי� "עו :בש� המבקשי�

 טישל�ד אביה גולדי�"עו :בש� המשיבה

��פסק  די
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ההבחנה  בי� .  קצהו  של   ה סבל   שח וו   הנ רדפ י��שהרי  המושגי�  המשפטי י�  א ינ�   מבט אי�  ול $  קצה 

ובעניי�  זה  מהדהדי �  דבריה  של  ועדת   הער רי�  ל פי  ח וק  ,  נרד   לנרד   לצו ר"  תחולת  ה חו ק  מכבידה

 :בהחלטתה בפרשה שלפנינו) ועדת העררי� או הועדה: להל�(נכי רדיפות הנאצי� 

  
נסיוננו  ר ב  השני�  בשיבתנ ו  כוע דת  ערר  על  פי  :  נודה  ו לא  נ כח ד

בכל ,  הביאנו  ל מסק נה  כ י  ראו י  היה   להכ יר  כנר ד   על  פי  חוק,  החוק
וחווה ,  יהודי  ששהה  באירופה  או  בצפו�  אפריקה  בתקופת  ה מלחמה 

 . את אימת השואה

  

  

ועל  הדילמה   הנ ובעת  מ�  ,  בהקשר  הנדו �"  אבחנות  משפטיות  ד קיקות "על  הרתיע ה  מ פני                         

ידי  ההסכמי�   ודב רי  החקיקה  הרלבנט יי�  מות ירי � מחו# ל גבול  �ההבנה כ י  הסיווגי�  המוכתבי�  על

הרשות  המוסמכת   217/83ע  "ראו  ר,  "תלאות ו טראומ ות   שקשה ל תאר �"הזכאות  ניצולי  שואה  שחו ו  

 ). 1986 (789) 1(ד מ"פ, שוה�' נ

  

העוצר  החלקי  שה ונ הג ,  לדבריה�.  המבקשי�  הגישו  תביעה  לפי   חו ק  נכי  רדיפות  הנאצי�                .2

מדינות  שלא   הי ו  חל ק  מ הריי "  הגרמני  א "   –בתקופת  השוא ה  בער י�  רבות   בב ולגר יה  ובר ומ ניה  

ועדת .  עולה  כדי  ש לי לת  ח ירו ת  ו לכ�   מזכה  בתג מולי�   לפי  החוק  –פעלו  בהשראת  ה ממשל  הנאצי  

�קבעה  כי  הגבלת  חו פש  ה תנו עה  על ,  )ארבל'  יד  "עו,  יערי'  דד  "עו,  לנדמ
'  מכבוד  השופ ט  (העררי�  

: ובלבד  שמת קיימי �  חמי שה  מדדי�  מצטבר י�  כדל קמ� "  שלילת  חי רו ת"ידי  עוצר  ע שו יה  לה יחשב  


, שלישי;  החלת  העוצר   על   יהודי�  ולא  על  כלל  הא וכלו סייה,  שני;  קיומו  של   צו   של טוני,  ראשו

חיוב   –משמעות  העוצר  ,  רביעי;  אכיפת  העוצר  ב פועל  באופ�  שמי  שמפר  אותו  מסתכ�   בגו פו

קיו�  העו צר  במש"   שעות   מ די   יו�   ול אור " ,  וחמישי;  להימצא  במקו �  מצומ צ�  דוגמת  בית ו  של  אד�

 . תקופה משמעותית

  

ר "ד,  שנלר'  יכבוד  השופ טי�  (בית  המשפט  המ חוזי   .  הדי��המשיבה  הגישה  ער עור   על   פסק                 .3

את   –כלשונו    –"  לעבות"הל"  בדרכה  של  ועדת  העררי�  אול�  ראה  לנכו�   )  לבהר  שרו
'  ר,  ורדי'  ק

לאבית  המשפט   קב ע  כ י  בנו ס   ל אמור  לעיל  נד רש   ג�  שבשעו ת  היממ ה  שבה�  .  המדדי�  שהציבה

חל  עו צר  התק יי�  אל מנ ט  נוס   ששל ל  באו פ�  ר צי   ונמש"   את  חירו תו  של  האד �  ו לא   א פשר  ל ו  

שהרשות  לצאת  הו גבלה  למקומ ות  מסו ימ י�  בלבד  או   למטרה :  למשל,  לעשות  ולנוע  כרצונו

 .מוגדרת בלבד

  

 . ומבקשי� להסתפק במדדי� שהתוותה ועדת הערר" העיבוי"המבקשי� משיגי� על            

  

 הרקע ביתר הרחבה
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כפי  שהתקיי� ,  השאלה  שהונחה  לפני  הועדה  היא  הא�  יש  לראות   בעוצר  חלקי,  כאמור                .4

. המקנה  זכ אות  ל תגמו לי �  ל פי  החו ק"  שלילת  ח ירות"משו�  ,  בערי�  שו נות  בבו לגריה  וברומניה

' גרנות  נ  11196/03א  "הדי�  ש נת�  בית  משפ ט  זה  בדנ�ייאמר  מיד  כי  שא לה  זו   על תה  בעקבו ת  פסק

באותה  פרשה  נדרש  בית  המשפט  ).  גרנותעניי�  :  להל�)  (2005  (88)  3(ד  ס"פ,  הרשות  המוסמכת

ומטבע ,  "הגבלת  ח ירו ת"שלילת  ח ירו ת  ו"העליו�  לעקר ונ ות  הפרשנות  של   החוק  ושל   המונחי�  

הא�  גירוש  שהתבצע  ל לא :  בשאלה  אח רת  דוברהדברי�  פ סיקתו   רלבנטית  לעניי ננו  הג�  שש�  

 ". שלילת חירות"ליווי חמוש עשוי להוות 

  

ועדת  הערר י�  צי ינ ה  כי  בשני �  האח רו נו ת  קיי מת  מגמה  עק בית  להרחי ב  את  הפרש נות  של                        

לגבי  סוגיי ת .  בחוק  סו ציאל י  שעוס ק  בנ יצולי  שואה  דוברזאת  בה תחשב  בכ "  שמ,  עילות  הנ רד פות

�זאת על , העוצר צי ינה  ה ועדה  כי  בר בות  מערי בו לגר יה  ורומניה הו נהג  עוצר בחלק  משע ות היממה

באופ�  כללי  ו מבל י  לקבו ע   –  הט עימה  הו עדה  בולגריהלגבי  .  פי  צווי�  והחלטות  מטע�  השל טו �

ובאזורי� ,  כי  העוצ ר  חל   באז ור י�  מסו ימי �  בכל  שע ות  הי ממה  למעט  שעתיי�  מד י  י ו�  –מסמרות  

הועדה  ציי נה  כי  .    העוצ ר  חל   בעיקר  בשעו ת  החש כהברומניה.  אחרי�  הוא  חל  רק  בשעו ת  החש כה

וכי  הגבל ת  תנועה  הו פכת  לשלי לת   חי רות ,  העוצר  פוגע  במישרי�  ובא ופ�  מה ותי   בחי רות  התנ ועה

לאור  כ ל  אל ה  ו בהתח שב  בהלכת .  כאשר  ה יא  תוח מת  לא ור "  זמ �  את  החופש  לנ וע  לאזו ר  מצ ומצ�

אחת  הח לו פות  בהגדרה  של   –"  חיי�  בתנא י�  הד ומ י�  למעצר"  נקבע  כ י  עוצר  עשוי  ל הי חשב  גרנות

ועדת  הערר י�  נקב ה  כאמור  בח מישה  .  לחוק  הפי צו יי �  הגרמ ני   43לפי  סעי    "  שלילת  ח ירות"

מדדי�  מצטבר י�  שבה תקיימ �  יש  לומר  כי   הע וצר   מ צר  באופ�  מ הות י  ו משמעו תי  את  צעד יו  של  מ י  

 :ולכ� שולל את חירותו, שנתו� לו

  
 ;קיומו של צו שלטוני בדבר העוצר      •
 ;העוצר חל על היהודי� ולא על כלל האוכלוסייה      •
    ;הסתכ� בגופו, כ" שמי שהפר אותו, העוצר נאכ  בפועל      •

דוגמת  בי תו  (העוצר  הכתי ב  המצאות  במק ו�  מצו מצ�  בשטחו              •
 ;)של אד�

 . לאור" תקופה משמעותית, העוצר חל במש" שעות מדי יו�      •

  

  

יו�  לבחו �  לגבי   כ ל  אחד  מ�   העו רר י�  שבאו  לפנ יה    120ועדת  העררי �  הקצי בה   ל משיבה                   .5

הוועדה  הוסי פה  וקבעה  כי  ג�  מי  .  א�  מתקיימי�  בעניינו  המד די�  הנזכרי�)  המבקשי�  כא�(

פי �שבעבר  נד חתה   תביעתו  לתגמ ול י�  יכול   לשו ב  ולפנות  למשיבה  ול הוכיח  את  זכאותו  על 

לגבי :  הועדה  ראתה  ל נכו �  לתח ו�  את  מועד  הזכ אות  באו פ�  הבא,  ע�  זאת .  המדדי�  שנקבעו 

–  2005התגמול  י שול �  מחודש  אוקט ובר   ,  תביעות  תלו יו ת  ועומדות  ו ערר י�  תלוי י�  ועומדי�

, או  מהי ו�  שבו  הו עלת ה  לרא שונה  הטענ ה  בדבר  הע וצר  –  גרנותהדי�  בע ני י�  �המועד  שבו  נ ית�  פ סק

לגבי  תביעות  מחודש ות  של  מי   שתבי עת�  בעי לת  העוצר ;  לפי  המא וח ר  מבי�   שני  מו עדי �  אל ה

ולגבי  תב יעות  חדשות  ;  התגמול  ישול�  ממו עד  מת�   ההח לטה  של  ועדת   העררי�,  נדחתה  בעבר 
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     .התגמול ישול� מיו� הפנייה למשיבה, )כולל תביעות ישנות שלא כללו את טענת העוצר(

  

בית . ה� המבקשי� ה� המשיבה  השיגו  על  הח לט ת וע דת הער רי�  ל פני  בית  המשפט  המ חוזי         .6

הטעי�  כי  בסוגיית  העוצר  לא  עלה  בידי  הצדדי�  להציג ,  בעקבות  ועדת  העררי�,  המשפט  המחוזי

בית  המשפט  המ חוזי  .  החו#�ולכ�  בית   המשפט   בישרא ל  אינו  מחויב  לפרשנ ות  מ�,  פסיקה  גרמ ני ת

בית ".  שלילת  חי רו ת"הוסי   כ י  בית  המשפ ט  העליו�  לא  קבע  עד  כה  שעוצר  א ינו  עולה  כדי  

ועל  ה צור"  הנוב ע  מכ"  ,  המשפט  המ חו זי  ע מד  על  המ הות   הסו ציאל ית  של  חוק  נ כי   ר דיפות  הנאצי�

בית  המשפט  החרה  החזי ק  אחרי  ועדת  העררי �  בכל  הנ וגע  למ גמת  ההרח בה .  לפרשו  באופ�  ליברלי

בי�  הי תר  לאור  ,  שנצפתה  בפס יקה  העוסקת  בזכ או ת�  של  ניצו לי   שואה  לתגמ ול י�  לפי  החוק

–"  שלילת  ח ירו ת"מגמה  ז ו  לא  פס חה  על  עילת  הזכ אות  הנובעת  מ.  מספר�  של   הניצו לי�   וגיל �

בתנאי� "  שלילת  ח ירו ת"כ"  למ של  בהק שר  של  ההכ רה  בחי י  מסתור  כ .  הדגיש  בית  המשפט  המח וז י

ונקבע ,  גרנותהדי�  בע ניי�  �בסוגיה  אחרונה  זו  שונ תה  ההלכה  בפסק.  וכ"  בסוגיית  הגי רוש,  מסוימי�

לאחר  ס קיר ת ".  שלילת  ח ירות"שג�  גירוש  מ אור ג�  שאינ ו  מלו וה  בלי וו י  ח מו ש  עשוי  לעל ות  כדי   

' שלילת  חי רו ת'הדגש  העיקרי  ב"ההתפתחות  הפ סיקתית  בא  בי ת  המ שפט  המחוז י  לכ לל  מסקנה   כי  

וראייתה ,  כפי  שעולה  מ הפסיקה  ה ינה   פגיע ה  בח יר ות  הכר וכה  בפגי עה  בחופש  התנועה  של  הנרד 

 ". כנשללת עקב מגבלה משמעותית ורציפה בחופש התנועה

  

וזאת "  שלילת  ח ירו ת"פסק  בית   ה משפט  המ חו זי  כ י  עו צר  חל קי  עשוי  לה וו ת  ,  לאור  האמ ור                       

בית  המשפט  אי מ#  לעניי�   זה  את  המד די�  שפירטה  ועדת  הע רר י�  והו סי   .  בנסיבות  מסוי מו ת

נשללה  ח ירות  התנועה  ש ל  ,  שנועד  ל וודא  כ י  ג�  בשעו ת  שבה�   לא  חל  העוצר"  מעבה"קריטריו�  

שג�  בשעות  הימ מה  בה�   לא  היה  עוצר   היה  קיי� :  "בית  המשפט  נ יסח  את  הדרי שה  כ".  האד�

את  חיר ותו  של  הא ד�  ו לא   אי פשר  ל ו  לעשות  ול נו ע ,  באופ�  ר צי   ונ מש" ,  אלמנט  נו ס   ששל ל

". כמו  שהיי תה  ר שות   ל צאת  למ קומות  מסוימי�  ומ וגבל י�  בלבד  או  למטר ה  מסו ימת  בל בד,  כרצונו

צריכה  להיבח�  בכל  מקרה ,  כ"  קבע  בית  המשפט  המחוזי,  שאלת  התקיימותה  של  הדרישה  הנוספת

 . באופ� פרטני

  

בית  המשפט  ה מחוזי   לא  ר אה  ל נכו �  להת ער ב  בקביעת  ועדת  העררי �  בכל  הנוגע  למועד                        

נקבע  כי   עמ דת  הועדה   בעניי�  זה  משקפת  איזו�  ר אוי   ב י� .  שבו  תחל  הזכ או ת  לתשל ו�  התגמולי �

האינטרס  ש ל  הנרדפי�  לקבלת  התגמ ול י�  לבי�  האינט רס  שלא  ל העמיס  יתר  על   המ ידה  על  קופת 

 . המדינה

  

 :הוסי  הערה, ורדיהדי� העיקרי שכתב כבוד השופט �שהצטר  לפסק, שנלרכבוד השופט         .7
  

' עיבוי'תו"  ,  סבורני  כ י  בעת  שמצאנו  ל נכו�  לאמ # א ת  קביעות  הו עדה
בפרשנות  מר חיבה ,  מצופה  מהמערערת  שתבח�  את  הנסי בות,  נוס 

 . ומקלה
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הגיעה  הע ת  שאותה   מגמה  מרחיבה ,  כפי  שעו לה  ג�  מד ברי   חברי 
הגענו  לעת  שכיו�  .  תיוש�  ובמדיניות   ר אויה   של  המערער ת,  לזכאות

, היכולי�  וזכאי�  לאותה  הכ רה ,  במתי  מעט  יחסית,  לצערנו,  דוברמ
בהיות�  בגילאי �  שאי �  צור "  ל פרט �  ו אשר  רו ב�  נזקקי�  לאותה 

בהתחשב  בקביעה  בדבר  מו עד  תחולת  ,  ולו  הכרה  מאוחר ת,  הכרה
 . האמור

לא  ל מו תר  להוסי    כי  על   ה מערער ת  לבצע  מי ידית  את  אשר  הו חל ט  
 .מחמת נימוק זה או אחר,  כלשהולעיכובואי� מקו� 

  

 טענות הצדדי�

  

המבקשי�  ט וענ י�  כי  בערעו ר  לבית  ה משפט  המ חו זי   המשיב ה  כל ל  לא  בי קש ה  את  הסעד                 .8

אלא  טענות   המ שיבה  התמקד ו  בני סיו�  לשכ נע ,  המדדי�  שקבעה  הו עדה"  עיבוי:  "קרי,  שנית�  לה

המבקשי� .    לא  הביאה  לשינו י  בעניי�  זהגרנותשעוצר  כלל  א ינו  מהו וה  שלילת   חי רו ת  ושהל כת   

באופ� ,    הביא ה  לשינוי   תפי סה  באשר   ל עיל ת  שלי לת   החירותגרנותמטעימי�  כ י  לפי  שיט ת�  ה לכ ת  

לטענת .  שהדגש  אינו  מצוי  עוד  במיד ת  הפיקוח   ע ל  הגבל ת  חיר ות  התנו עה  אלא  בחו מר ת  ההגבל ה

מנוגדת  להגיו� ,  הדרישה  הנוספת  שקבע  בית  המ שפט  המחוזי  מוקשה  מבחינה  מושגית,  המבקשי�

המבקשי�  מ דגי שי�  כי  הגבל ות  חיצוניות .    ו יו צרת  הכבדה  מעשית   ניכרתגרנותשל  הל כת  

א"  הצו ר"  ,  משמעותיות  הוט לו  כמעט  תמ יד   על   חירות  ה תנו עה  של  י הודי�  בשל   היות�  יהו די �

הקשישי� �לקיי�  התד יינ ות  בעניי�  זה  בכ ל  מקרה  ו מקר ה  ע לול   ליצור  קושי  רב  מבח ינת  הני צולי�

 . את מת� התגמולי� –וא  למנוע  –ולעכב 

  

עד  לה חל טתה  הנ וכ חי ת  של   ועדת  ,  לדבריה.  המשיבה  סבו רה  כי  די�  הבקשה  להי דח ות                .9

חמשת  המ דדי� .  העררי�  ה גישה  המקו בלת  היי תה  ששהייה   בעוצר   אינה   מ הווה  שלי לת  חי רו ת

היוצרת "  המסה  הקרי טית "אינ�  יוצר י�  את  ,  כ"  סבור ה  המשיבה,  שקבעה  ה ועד ה  בהחלטתה 

הקריטריו�  ה נו ס  ,  לדעת  המשי בה.  גרנותואינ�  משקפי �  את  רו חה  של  ה לכת  "  שלילת  ח ירו ת"

מנת  לבטא  את   הצור"  באלמנט  נוס   של  �שקבע  בית  המ שפט  המחוזי  הו א  המינ ימ ו�  הדרוש  על

המשיבה  חולקת  על  ה סבר ה  כי  הלכת .  הגבלת  חופש  התנוע ה  א   בשעות  ש בה �  ל א  ה תקיי�  עוצר

ומכל  מקו �  טוענת  ה משיבה  כי  לפי  כ ל  מבח�  אפשרי  ,    אינה   רו אה  חשי בות  בשאלת  הפיקו חגרנות

המשיבה  גו רסת  כי  אי�  בקשי י�  המעשי י�  שעלי ה�  הצביעו  .  המדדי�  נו תר  על  כנו"  עיבוי"הצור"  ב

המשיבה  מטעימ ה  כ י  בינתיי� .  המוצדק  ל גופו ,  העיבוי�המבקשי�  כ די  להביא  לביטול  קרי טריו� 

קיומ�  של   הגבלות  על   התנו עה ,  ראשית:  העיבוי�היא  גיבשה  את  הת נאי �  ל קיו מו   של   קר יטריו �

באופ�  שזו  ה תאפשרה  רק  בשעו ת  ספו רו ת  במ הל"  הי ו�  או  באזורי�  מסו ימי�  בל בד  או  לצרכי�  

השתרעות  המגבלות  הל לו  על  ,  שנית;  )הליכה  לע בודה   וכ דומ ה,  כגו�  עריכת  קנ יות(מסוימי�  בלב ד  

השני  והשל יש י  שק בעה ,  תחולת  המדדי �  הר אשו� ,  שלישיתו;  מרבית  הזמ�  שבו  לא  התקיי�  עוצר

 . ועדת העררי� ג� על המגבלות בשעות ללא עוצר

  

. פי  הרשו ת  שניתנה�החלטנו  לדו�  ב בקשה  כאילו   נ יתנ ה  רשות  ערעור  והו גש  ער עור   על             .10
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יצוי�  כי .  כ�  החלטנו  לקבל  את  הערעור  במו ב�  זה   שהח לט ת  ו עדת  העררי�   תשוב  על  כנ ה�כמו

הדי�  י ינת�  בתו"  ימ י�  ספור י� �ופעלנו  כדי   שפסק  9.11.2009הדיו�  לפנינ ו  התקיי �  ב תאר י"  

ונית�  י היה  לסיי�  את  הסא גה  המשפטית  ול אפשר  לני צולי�  הזכ אי�  לכ"   לקבל  את  התגמולי� 

 . במהרה

  

 "שלילת חירות"עוצר חלקי כ

  

שכ�  לפי ,  "שלילת  חי רו ת"לבי�  "  הגבלת  חי רו ת"הבסיס  לדיו ננ ו  הוא   ההבח נה  בי�   ,  כאמור            .11

הגבלת  חירות  מקנה  זכאות    –שלאורו  נבחנת  הזכאות  לפי   החוק  המקומי    –חוק  הפיצויי�  הגרמני  

ואילו  שלילת  חי רו ת  מקנה  זכאות  א   למי   שנרד   מחו # ,  למי  שנרד   בתחו מי  הרי י"  השלי שי  בל בד

א "רע;  256,  253)  1(ד  כ ט"פ,  הרשות  המוסמכת'  קלמר  נ  51/73א  "ראו  ע(לגבולות  הר יי"   

זו  כאמ ור  ,  "שלילת  ח ירו ת"אשר  ל ).  620,  617)  1(ד  נ ה"פ,  שטיינפלד'  הרשות  ה מוס מכ ת  נ  954/99

לחוק  הפיצו יי�    43לפי  סעי    "  (דומי�  למ אסר"מתקיימת  בי�   השאר  במ קו�  שבו  תנא י  החיי�  היו   

 ). הגרמני

  

, השאלה  מתע וררת  בזו  הפע�  ל גבי  העו צר  שהוטל  ב ערי�   שונות  בבו לגריה   ובר ומ ניה            .12

 :כפי שציינה ועדת העררי�. שהיה עוצר חלקי כיוו� שלא התקיי� בכל שעות היממה

  
, ברבות  מערי  בולגר יה  ורומ ניה   הונהג  עוצר  בחל ק  משעות  היממ ה...  

 . על פי צווי� והחלטות שלטוניות
על  פ י  עדויות  רבות  שש מענו  במהל "  השני�  ועל  פי  התיעו ד  

כי  העוצ ר ,  בהכללה  ומבלי  לקבוע   מסמר ות,  ההיסטורי  נית�  לומר
בבולגריה  חל  באזור י�  מסוי מי�   במר בית  שעו ת  הי ממה   ל מעט 

 ;ובאזורי� אחרי� הוא חל רק בשעות החשכה, שעתיי� מדי יו�
עולה  כי ,  מ�  הידע  ההיסט ור י  ומ�   העדוי ות  שנ שמעו   ב פני  ו עדת  הערר

 . העוצר ברומניה היה בעיקר בשעות החשכה

  

  

וממילא  ג�   –הדי�  ל הציג  פסיקה  גר מני ת  כל ל  �כיוו�  שבשאל ה  הנדונה  לא  עלה  ביד י  בעלי                       

שנית�  ל רא ות  בה   חל ק  מה חוק ,  מגובשת  ומ וסכמת,  דעה  א חידה"לא  פסי קה  גרמ ני ת  המ שקפת   

–))  1978  ( 276�275,  269)  3(ד  ל ב"פ,  הרשות  ה מוס מכ ת'  שטיי
  נ�לייבנזו
  815/77א  "ע"  (עצמו

נדרשו  ועד ת  העררי�  ו בית  המשפט  המ חוז י  לפרש  את   החו ק  ל פי  עקר ונות  ה פר שנות  המ קובלי�  

 . כ" נעשה ג� אנו. במשפטנו ולאור הפסיקה שעסקה בהיבטי� שוני� של החוק בעבר

  

בהלי"  שלפנינו  אי�  עוד  מחלוקת  של  ממש  ל גבי  הקבי עה  כ י  עוצר  חלק י  כפי   שהתקי י�             .13

" שלילת  חירות"לעלות  כדי  ,  בהתקיי�  תנאי �  מסוימ י�,  בערי�  שונות  בבולגרי ה  וברומניה  עשו י

המבקשי�  בו ודאי  עומ די �  מאחורי .  לחוק  הפיצו יי�  הגר מני  43כמשמעות  הת יבות  הל לו  בסעי   

הא�  יש  :  המחלוקת  היו �  מצומ צמת  יותר .  קביעה  זו   וג�  המ שיבה  למעשה  אינה  חו לקת  עליה   עו ד
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דרישה  של   הגבל ת  ח ירות  התנועה ,    לח משת  ה מדדי �  שקבעה  ועדת  העררי �בנוס�,  מקו�  לקב וע

בעוד  שהמבק שי �  סבור י�  כי   ד י  במדדי�  ש קבעה ,  כלומר  .  התקיי�  עוצר לאבשעות  הי ממה  שבה�  

" שלילת  ח ירות"  הדר וש  כדי  לקיי�   את  הדריש ה  של  המינימו�טוענת  המ שיבה  כי  ,  ועדת  הערר י�

 .העיבוי שהתווה בית המשפט המחוזי�הוא קריטריו�

  

לאור  תיחו � ז ה של  גדר י המ חל וקת  אינ י  רואה  צור"  לה רחיב  את ה די בו ר  באשר  לקבי עה  כ י                     

והיא  מתב קשת ,  קביעה  זו   מקובל ת  על י.  במשמעות  החו ק"  שלילת  ח ירו ת"עוצר  עשו י  לעלות  כדי   

–לדעתי  ה�  מההת פתחו יות   שחלו  בפר שנות  עי לות  הזכ אות   השו נות  לתגמ ולי�  לפי   הח וק  

ה�   –הדי�  של   בית   המ שפט  המחוזי  �התפתחויות  שת ואר ו  בהרח בה  בה חלטת  ועדת  העררי�  ובפסק

אד� ,  אכ�.  המידה  לבחינ ת  שאלו ת  מ הסוג  הנדו ��  שהבהי רה  את  אמו תגרנותובמיוחד  מהלכת  

נית�  לומר  כי   חיי ו  דומ י�  לח ייו   של    –שנכפה  עלי ו  עוצר   למש"  שעו ת  רבות  ולאו ר"   ת קופה  אר וכה  

בביתו "  כלוא"אד�  הנתו �  תחת  עוצר  א מנ�   אינ ו  שוהה  במתק�  כ ליאה  א"  ה וא  .  מי  שנ מצא  במ עצר

הגרעי�  הקשה .  "או  בגב ולו ת  גיאוגרפיי�  תחו מי �  וחירות  התנ ועה  שלו  נשל לת  בצורה  מהו תית

, גרנותעניי�  "  (הוא  הגבל ת  תנועותיו  של  אד�  למקו�  מ תוח �  ומצומצ�'  שלילת  ח ירו ת'במושג  של  

שחותר  הו א  ל הגב יל   את  תנ ועותיו  של   אד� ,  זו  בדי וק   מ טר תו  של  הע וצר).  הדי��לפסק  26'  פס

 . למקו� מתוח� ומצומצ�

  

לחוק  הפיצו יי�  הגר מני  א ינו   מתיי חד  רק   43  כי  סעי    חשי
  הט עי�  השופט   גרנותבעניי�              .14

תנאי� "או  "  חירות�שלילת�מעי�"אלא  ג�  למקרי �  שנית �  ל ראות  בה � ,  לשלילת  חירות  במ וב �  הצר 

�שלילת�מעי�'בקביעת  תחו�  התפר שותה  של   ה:  "ועוד  הוסי ).  ש�(לשלילת  חירות  "  הדומי�

נית�  לו  לפר ש�  לית�  דעתו  לא  א"  ל מר חב  הפיזי  של  של יל ת  ה חיר ות  אלא  ג�  למ הות  חי יו '  חירות

תו"  השוואת�  למהו ת  חייו  של   הנכה  שסבל   מ שלי לת  ',  חירות�שלילת�מעי�'של  הנ כה  הט וע�   ל

  את  סק לת  הפגיעה  ב חירות  שיוצר  חו ק חשי
על  רקע  סיווג  זה  שרטט   השופט  ).  ש�"  (חירות

 :הפיצויי� הגרמני

  
נוכל  לתאר  את  מ יס גרת  ,  בהעמידנו  את  המושגי�  זה  בצד  זה,  וכ"

החוק  הגרמנ י  כסקלה  שבצידה  האח ד  עומד  האד�  החופשי  ובצידה  
האחר  האד�  שנ שלל ה  חיר ות ו  במובנו  המצומצמ�  של  המ ושג  

ננוע  ע תה  על  גבי  הסקלה  מ�  האד �  החופשי ).  ב"מאסר  ו כיו,  מעצר(
של "  מאסה  קרי טית"ובשלב  כל שהו   תי וו צר  ,  אל  העבר   הא חר

�שלילת�מעי�"נמשי"  לנ וע  עד  שנגיע  לתחו �  של  ה".  הגבלת  ח ירו ת"
ענייננו  הו א  באותו  תח ו�  ,  אנו".  שלילת  ח ירו ת"ל  �ובהמש"  ,  "חירות

והשאלה ,  "חירות�שלילת�מעי�"לבי�  "  הגבלת  ח ירות"שבי�  
שלילת "לכיוו�  של  "  הגבלת  חירות"משננוע  מכיוו�  :  הנשאלת  ה יא

אימתי  נגיע ?  "חירות�שלילת�מעי�"אימתיי  נגיע  אל  איזור  ה,  "חירות
כה  לוחצת עד  ,  כה קשה ,  תהא  כה חמ ור ה"  הגבלת  החיר ות "לנקודה  ש

�מעי�"אלא  ב"  הגבלת  ח ירו ת"שנית�  יהא  ל ומ ר  שאי�  עני יננו   א"   ב
     )הדי��לפסק 28' פס, ש�(? "חירות�שלילת
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זו  הסקאלה  שיוצר  החוק  ובה  ננוע  חר    הקו שי  הרב  בקבי עת  קטג ור יות   מסו ג  ז ה  בה קש ר                       

אול� )).  1976  (500)  1(ד  לא"פ,  הרשות  המ וסמכת'  קלינוסקי  נ  660/76א  "ראו  ג�  ע(הנדו�  

ואת  האופ י  הסוצי אלי   של   החוק  יש  ור אוי   להביא  בח שבו�   במ לא כת  ,  מהבחנות  דקיקו ת  י ש  להי שמר

, לכל  הפח ות,  עוצר  המוטל  לאור"  תקופה  אר וכ ה  עשו י  בהחלט  להיחשב.  הפרשנות  של   הח וק

והדבר  תלוי  במידת  הח ומ רה  של  העוצר   ו הקושי   שהו א  י וצר   מבח ינת   תנ אי ,  "חירות�שלילת�מעי�"

המדדי�  שקבעה  ועדת  הערר י�  נו עדו   לז הות  את  העוצר   הכ רו " .  החיי�  של  בני  האד �  שנתו ני �  ל ו

 :בהגבלה חמורה וקשה על חופש התנועה

  
 ;קיומו של צו שלטוני בדבר העוצר      •
 ;העוצר חל על היהודי� ולא על כלל האוכלוסייה      •
    ;הסתכ� בגופו, כ" שמי שהפר אותו, העוצר נאכ  בפועל      •

דוגמת  בי תו  (העוצר  הכתי ב  המצאות  במק ו�  מצו מצ�  בשטחו              •
 ;)של אד�

 . לאור" תקופה משמעותית, העוצר חל במש" שעות מדי יו�      •

  

  

שלילת "  כד י  לסו וג  עוצר   חלק י  כנדרשי�אי�  עוד  מ חלוק ת  כי  מד די �  אלה  ,  כאמור                      

  או  שמא  יש  להוסי   את מספיקי�השאלה  היא  א�  מדדי�  אלה  ").  חירות�שלילת�מעי�"או  "  (חירות

מגבלה (  לשעו ת  העו צר  מחו�העיבוי  המתי יחס  לקיומה  של  מ גבלה  על  חירות  התנ ועה  �קריטריו�

או ,  שלפי  הבנת ה  של  המשיבה  צריכה  להיות  מעוגנת  בצו  שלטוני  ולהגביל  את  המקומות  שאליה�

 ). סיפא 9' ראו לעיל פס –רשאי� יהודי� לפנות מחו# לשעות העוצר , את המטרות שלשמ�

  

גרנותבעניי�      .בשאלה  ז ו  עמד תי  כעמ דת  המבקשי �  האוחז י�  בהחל טת   ועדת  הערר י�            .15

31'  פס,  ש�(וכ"  כתב  .  עוצר:  קרי"  מעצר  בית"למצב  של  ,  דר"  הדו גמה�על,  חשי
התייחס  השופט   

 ):דינו�לפסק

  
בהקשר  עניינ נו   כ א�  חייו ',  מעצר  בי ת'אד�  ש הוט ל  עליו  ,  למשל,  כ"

, ג�  א�  הו תר  לו  לל כת  בבו קר  לעב ודה'  הדומי�  למ עצר'חיי�  ה�  
, כבמעצר  –וא"  ורק  במ קו �  העבוד ה    –לשהות  במקו�  העבו דה  

 .ולחזור הביתה היישר מ� העבודה בלא לעצור בכל מקו� שהוא

  

�נראה כי ד וגמ ה ז ו  המר יצה  את בית המשפט המ חו זי בפ רשה  של פני נו  ל קבוע  את קריטריו�                

שברגיל ,  זו  דר כ�  של  דוגמאות.  העיבוי  הנו גע  ל זמ �  שבו  אי�   הנ רד    מצוי  ב עוצר  בתו "  כתלי  בי תו

א"  ל א  פע�  ה�  משפי עות  על  עיצוב  ההל כה   בפסיקה  מאו חר ת ,  אי�  לה�   מעמ ד  נ ורמטיבי  מ חיי ב

, קלינוסקישנכללה  בפרשת   ,  האופ�  שבו  השפיעה  הדו גמה  של  משמר  מז וי �,  בהקשר  קרו ב,  וראו  ג�(

). גרנותעד  שבו טלה  דרישה  ז ו  בעניי�  ,  על  התגבשו ת  ההלכה  בנו גע  לשלילת  חירות   בד ר"  של  גירוש

ומאמות  המי דה   הפרשנ יו ת  שהו תוו  ,  מכל  מקו�   אינ י  סבו ר  כי   יש  לגזור  מ תו"  הדוגמה  הנזכרת

" חיי�  בתנאי�  הדומי�  למעצר"את  המסקנ ה  כי  הסיווג  של  עוצר   כ,  גרנותהדי�  בעניי�  �בפסק

בכ"  שג�  בש עו ת שבה �  העוצר  מו סר  מתקיי�  צו ש לטוני הקו בע הגבל ות  על  ,  באופ�  הכרחי,  מותנה
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 .התנועה

  

זאת ,  שהגביל  את  תנועת  היהוד י�  לדלת  אמ ותי ה�,  ידי  השלטונו ת�כאשר  הוט ל  עוצר  על             .16

אי�  לומר  כי  הסרת  העוצ ר ,  דמו  ב ראשו  –למש"  תקו פה   מ שמעו תית  ובאו פ�  שמי  שהפ ר  את  העוצר   

. במשמעות  החוק,  לזמ�  קצוב   הוצי אה  את  היהו די �  מ גדר   מי   שתנאי  חייה�  היו   ד ומי�  למ עצר

לחוק  הפיצויי�  הגרמני  אינה  מתייחדת  לשלילת  חירות  במוב�  הצר   43הזכאות  לפי  סעי   ,  כאמור

והוא  מי   שתנ אי  הח יי� ,  אלא  היא  ח לה  ג�  על  מי  שחייו  היו  ד ומ י�  למצב  של  של יל ת  ח ירות

טלו  את  .  ידי  השלטו�  הגבי לו  בצורה  קשה  ומשמ עותי ת  את  ח ופש  התנו עה   שלו�שהוכתבו  לו   על 

כ" .  הנרד   שחי יו   הו שמו   בעוצר  בבו לגריה  וה ותר   ל ו  לצאת  ל מש"   שעתיי�  ביו�  ב לבד�האד�

בוודאי  יל"  להשיג  מ צרכ י�  חיוניי�  לו  ?  מה  יעשה  במש"  השעתי י�  האלה.  לאור"  תק ופה   א רוכה

איני  רו אה  הבדל   ר לבנ טי  .  אי�  הוא  חפ שי  לנ פשו.  או  י בצע  פעול ות   הכרחי ות  אחר ות,  ולבני  ביתו

. בי�  אד�  כזה  לב י�   מי  שלפי  צו  ש לט ונ י  הותר  לו  ל צאת  רק  ל מט רה  מ סוימת  כגו �  רכישת  מז ו�

אי�  צו ר"  בצו  שלטונ י  ל ש�  כ"   שהר י .  ההפוגה�העוצר  מ גביל   את  חו פש  התנועה  ג�  בשעות

ובמיוחד  בימי  אימה  וצלמוות  שבה�  חופש  התנועה ,  הדברי�  נובעי�  מטבע�  של  חיי�  תחת  עוצר

אי�  למנות  כ רו כל  את  שעות  העוצ ר  וא ת  ט יב  המסלול .  היה  מו גבל  ממ יל א  –החופש  לחי ות    –

. בשעות  המוגבלות  שבה�  הו תר  לה�  לצאת  מבי ת�,  לה�  ו לא  ל אחר י�,  שהותר  ליה ודי�  לנו ע  בו 

ובפועל  ג�  י הודי�   בחלקי�   אח רי�   של ,  המציאות  שב ה  ה יו  נתונ י�  יהו די  בולגריה  ורומנ יה

ה�  היו   נ תונ י�  למשיסה  בכל   עת  וניצודו  ה�  בשעות .  האפילה  על  חיי ה�  בכל  ר גע  ור גע,  היבשת

 .חירות� נשללה ג� מחו# לבית�. העוצר וה� מחוצה לו

  

בי�  עו צר    –הדרישה  ל קיו מ�   ש ל  מ גבלו ת  רשמיות  על  התנועה  בשעו ת  שבי�  המצר י�  ,  לכ�                      

עוצר  נדמ ו  לח יי� �תחת�אינה  נראי ת  לנו  תנאי   בל עדי ו  אי�   ל מסקנ ה  שח ייו   של  נר ד   –לעוצר  

, אפשר  שב מקרי�  שבה�   העו צר  חל   בשעו ת  מ עטות  של   היו�  או  לתקופה  קצר ה.  בתנאי�  של  מעצ ר

�מעי�"עוצר  הו א  שי הפ ו"  א ת  הגבלת  החיר ות   ל�ללא�קיומ�  של  מגבלו ת  על  ה תנו עה  ג�   בשעות

בעוצר  ש לטוני  מ איי�  שחל   תקופה  ארו כה  ונ מש"    דובראול�  במקר ה  שבו   מ".  חירות�שלילת

זו .  לא  נ ותר ה  לנרדפי�  חיר ות   תנועה  אמי תית  ג�  בשעות  ההפוגה ,  לאור"  שעות   רבות  מדי  יו�

ואיני  סבו ר  שי ש  מ קו�  לחייב  את  ,  הנחת  העבוד ה  שלפיה  יש  לקבוע  את   הזכאו ת  לתגמ ול י�

התובעי�  בעילת   הע וצר   לה וכיח  בא ופ�   פ רטני  שא כ�  מו גבלי �  היו  בתנועת�  ג�  מ חו#  לשעות  

שימוש  בהנח ות  עבודה  הנו בעות  מ�   הידע ,  בנסיבות  כה   נ ור איו ת,  יובהר  כי   לפי  שי טתי .  העוצר

. ההיסטורי  ומה גיו�  הדבר י�  הוא  מו צדק  ועו לה  בקנה  אחד  ע�  תכליתו  הסוצי אלי ת  של  החוק

הנחות עבודה  אלה  עשו יו ת ל יתר  א ת הצור"  לדרוש  ממת י מ עט  האודי�  המ וצלי� מאש שעו ד נותר ו  

   .להעיד על מוראות התקופה

  

הדי�  של   בי ת  המשפט   ה מחו זי  �לבטל  את  פסק,  אציע  לקבל   את  הערעור,  אשר  ע ל  כ �                      
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) 7'  לעיל  פס(  שנלרהערתו  של  כבוד  השופט  .  ולהחזיר  על  כנה  את  החלטתה  של  ועדת  העררי�

המשיבה  ת ישא  בהו צאות ".  נוס '  עיבוי'תו"  "למעט  המי לי �  ,  ידינו�תראה  כ אילו   נאמרה  ג�  על

   .ח"ש 20,000דינ� בסכו� של �המשפט של המבקשי� וכ� בשכר טרחת עור"

 לנשיאהלנשיאהלנשיאהלנשיאה����המשנההמשנההמשנההמשנה                                                                                      

     

 :ארבל' השופטת ע

  

 .ולכל הנמקותיו, ריבלי�' המשנה לנשיאה א, אני מצטרפת לפסק דינו של חברי           

  

, תכליתו  הס וצי אלי ת  של  ח וק  נכי   רדיפות  הנ אצי�,  וכפי  שעמד   על  כ"  ג�  חברי,  לטעמי                      

, לטעמי,  חשובה  במ יוחד.  ה�  ה עומדי�   ביסו ד  הד ברי �,  והרקע  ההי סטו רי  הקשה,  �1957ז"תשי

מעי�  שלילת "ההכרה  בעובדה  שחיי�  ת חת  עו צר  ה�  ח יי�  של  קיפו ח  ח ירותו   של   אד�  עד  כדי  

נשללה  בהי ותו  כבול  "  כפשוטה"בקצרה  א ציי�  כי  לא   ר ק  חי רו תו  של  אד �  במשמעותה  ".  חרות

זכויות  ר בות  נוספות  נשללו  מ�   האד�  בשל  הצור" ,  לשעות  העוצר   ו מו גבל  לכל  או ר"  יומו  בעט יי�

נדרש  הו א  להגביל  את  תנועתו  ג� ,  כ".  ולאווירה  המת לו וה   אלי ו,  להתאי�  עצמו   ל משט ר  העוצר

, כ";  באופ�  שיעמו ד  במגבלות  שנקבעו ,  בשעות  שאי נ�   שעות  העו צר  ולה ימנע  מלהרח יק  ממ קומ ו

ידי  הצור "  �בחירתו  כ יצד   י עברו  עליו  השעות  שאי נ�  תחת  העו צר  הוכ תבה  ממילא  ג�  ה יא  על

הנרדפי�  הנתוני�  לגזרת  העוצר  נדרשו .  להבטיח  את  צרכי  החיי�  הבסיסיי�  באות�  שעות   מעטות

אמות  מ סגרו ת  העוצר  ולהגבל ות  ק שות   על  '  להתנהלות  אשר  מ טבע  הדברי �  צי מצמה  ע צמה  לד

, על  ר קע  ימ י�  של  מלחמה,  מציאות  זו.  במעגלי�  הקרובי�  והרחוקי�,  הקשר  ע�  העול �  החיצו �

מעי�  שלילת "חרדה  וחוסר  ודאות  ה ינה   משו�  פגיעה  בח ירות  שלט עמי  מגעת  עד  כדי  ,  פחד

 ". חירות

  

שלילת "לא  ראיתי  להרחיב  מעבר   לכ"  באש ר  למש מעות   הר חבה  שיש  לית�  לטעמי  למ ונח                          

ראויי�  ה�  .  ג�  א ני  סבורה  כי  ההכ רעה  בתיק   ז ה  ראו י  לה   שת ינת �  ללא  דיחו י,  כחבריי".  חירות

ראויי�  ה�  של א  לכלות  את  י מי  זק נת�  בהמ תנה   לפסק  די�  ובח יטו ט  כו אב  ,  הניצולי�  ל שגרת  חיי�

 . מחדש בפצעי העבר

  

אני  מ סכי מה  ,  לפיכ".  ג�  אני   סבורה  שאי �  צור"  במד די �  נו ספי�  על   א לו   שקבע ה  הוו עדה                       

השופט '  שיש  לקבל  את  הערעור  ו להח זי ר  על  כנ ה  את  ה חלטת  ו עדת   הערר י�  לצד  הער תו   של  כ ב

 .בהסתייגות שצוינה על ידי המשנה לנשיאה, שנלר

  

 ש ו פ ט תש ו פ ט תש ו פ ט תש ו פ ט ת                                                                                      

  

 :מלצר' השופט ח
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  ו כ�  ריבלי
'  השופט  א,  המשנה  לנ שיאה ,  אני  מ צטר    לפסק  דינו   הממצה  וה רגיש  של  חבר י                .1

 .שנכתבו באותה רוח, ארבל' עהשופטת , להערותיה של חברתי

  

  מתיישבת  ג� ריבלי
'  אברצוני  לה וסי   כי  הגי שה  המנחה  את  פסק  דינו  של  חבר י  הש ופט                  .2

התיבה מורחבת  במסגרת  זו  .    זכויות  אד�להפרתע�  המגמה  הר וו חת   עתה  במ שפט  המשווה  ביחס  

שלילת "ל, במקרי� המתאימ י�, עד כדי קיר ובה )restriction of liberty"  (הגבלת חי רו ת"של 

Blackstone’s Guide to the Human Rights Act 1998, 155: עיינו ).deprivation of liberty" (חירות

-157 (5 th  ed. 2009) .  לא  – דוחק בשי� לב לעוב דה שהצו ר" בסיו� ה די ו�  בענ יינ � של  המבקשי�

אני  מ שאיר   –מעבר  ל הערתי  כ א�    –לפיכ"  .  מצאתי  ל נכו�  להרחי ב  ע וד  בסוגי ה  האמורה  זו  הפע�

–  יסוד  כ בו ד  האד�  ו חירו תו  חוקל  �10ו  5כמו  ג�  את  שאלת  זיקתו  להו רא ות  סעיפי�  ,  מכלול  ז ה

 .לליבו� מפורט בהזדמנות אחרת

  

  

 ש ו פ טש ו פ טש ו פ טש ו פ ט                                                                                      

     

     

 ....ריבלי�ריבלי�ריבלי�ריבלי�' ' ' ' לנשיאה אלנשיאה אלנשיאה אלנשיאה א����דינו של המשנהדינו של המשנהדינו של המשנהדינו של המשנה����הוחלט כאמור בפסקהוחלט כאמור בפסקהוחלט כאמור בפסקהוחלט כאמור בפסק                                    

     

 ).).).).24.11.2009((((ע ע ע ע """"בחשוו� התשבחשוו� התשבחשוו� התשבחשוו� התש' ' ' ' זזזז, , , , נית� היו�נית� היו�נית� היו�נית� היו�                                    

  

  

  

  

  

  

  
_________________________ 
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