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ְצָמאּות ת ָהעַּ  ְמִגלַּ
י  ִיְשָרֵאל-ְבֶאֶרץ ִדיִנית, ָבּה ַחי ַחיֵּ ַהמְּ מּותֹו ָהרּוָחִנית, ַהָדִתית וְּ ָבה דְּ הּוִדי, ָבּה ֻעצְּ ָקם ָהָעם ַהיְּ

ֻאִמִיים בּות לְּ י ַתרְּ סֵּ ִתית, ָבּה ָיַצר ִנכְּ ַלכְּ ִמיּות ַממְּ ָלל קֹומְּ ֶפר -ּוכְּ הֹוִריש ָלעֹוָלם ֻכּלֹו ֶאת סֵּ ֱאנֹוִשִיים וְּ
ִחי ָפִרים ַהִנצְּ  .ַהסְּ

ִפּלָ  לֹא ָחַדל ִמתְּ זּוָריו, וְּ צֹות פְּ ָכל ַארְּ רֹוַע ָשַמר ָלּה ֱאמּוִנים בְּ ֹכַח ַהזְּ צֹו בְּ ַארְּ ָלה ָהָעם מֵּ ַאַחר ֶשֻהגְּ ה לְּ
ש  ַחדֵּ צֹו ּולְּ ַארְּ ָוה ָלשּוב לְּ ִדיִניתּוִמִתקְּ רּותֹו ַהמְּ תֹוָכּה ֶאת חֵּ בְּ . 

ָתם ָהַעִתיָקה; מֹוַלדְּ ז בְּ ָאחֵּ הֵּ ָכל דֹור ָלשּוב ּולְּ הּוִדים בְּ רּו ַהיְּ ִתי ֶזה ָחתְּ טֹוִרי ּוָמָסרְּ  מתֹוְך ֶקֶשר ִהיסְּ
ִפיִלים ּוָמִגנִ  ָצם ַבֲהמֹוִנים, ַוֲחלּוִצים, ַמעְּ ַארְּ ַשמֹות, ֶהֱחיּו ּוַבדֹורֹות ָהַאֲחרֹוִנים ָשבּו לְּ ִריחּו נְּ ים ִהפְּ

בּותֹו,  ַתרְּ קֹו וְּ ְך ַהַּׁשִּליט ַעל ִמשְּ הֹולֵּ ל וְּ ִקימּו ִיּׁשּוב ָגדֵּ הֵּ ָעִרים, וְּ ָפִרים וְּ ִרית, ָבנּו כְּ ָפָתם ָהִעבְּ ר שְּ שֹוחֵּ
נֹושֵּ  י ָהָאֶרץ וְּ ָכל תֹוָשבֵּ ָמה לְּ ַכת ַהִקדְּ ִביא ִברְּ מֹו, מֵּ ן ַעל ַעצְּ ִתיתָשלֹום ּוָמגֵּ ַלכְּ ָמאּות ַממְּ ַעצְּ שֹו לְּ א ַנפְּ . 

ַנת תרנ"ז ) הּוִדית 1897ִבשְּ ִדיָנה ַהיְּ ִריָאתֹו ֶשל הֹוֶגה ֲחזֹון ַהמְּ קֹול קְּ ֶרס ַהִציֹוִני לְּ גְּ ס ַהקֹונְּ ַכנֵּ ( ִנתְּ
צֹו ַארְּ ֻאִמית בְּ קּוָמה לְּ הּוִדי ִלתְּ כּות ָהָעם ַהיְּ ִריז ַעל זְּ ִהכְּ ל וְּ צְּ יאֹודֹור ֶהרְּ  תֵּ

. 
ֶבר  נֹוֶבמְּ פּור ִמיֹום ב' בְּ ָהַרת ַבלְּ ַהצְּ ָרה בְּ כּות זֹו ֻהכְּ ֻאִמים,  1917זְּ ָדט ִמַטַעם ֶחֶבר ַהּלְּ ָרה ַבַמנְּ ֻאּׁשְּ וְּ

ין יָֻחד ֹתֶקף בֵּ ין ֶאֶרץ-ֲאֶשר ָנַתן ִבמְּ בֵּ הּוִדי לְּ ין ָהָעם ַהיְּ טֹוִרי, ֶשבֵּ ֻאִמי ַלֶקֶשר ַהִהיסְּ ל וְּ -לְּ ָראֵּ כּות ִישְּ ִלזְּ
ֻאִמי יתֹו ַהּלְּ ָחָדש ֶאת בֵּ ָהִקים מֵּ הּוִדי לְּ  .ָהָעם ַהיְּ

ירֹו אֵּ הּוִדים בְּ יֹוִנים יְּ עּו ַלֶטַבח ִמילְּ רְּ ַמן ָהַאֲחרֹון, ָבּה ֻהכְּ ל ַבזְּ ָראֵּ ַלה ַעל ַעם ִישְּ חֹולְּ ָפה, ַהּׁשֹוָאה ֶשַנתְּ
רֹו ִפתְּ ַח בְּ רֵּ ָחָדש ַבֲעִליל ֶאת ַהֶהכְּ ָמאּות ַעלהֹוִכיָחה מֵּ ָהַעצְּ ֻחַסר ַהמֹוֶלֶדת וְּ הּוִדי מְּ ָעַית ָהָעם ַהיְּ י -ן בְּ דֵּ יְּ

ֶאֶרץ הּוִדית בְּ ִדיָנה ַהיְּ הּוִדי -ִחדּוש ַהמְּ ָכל יְּ י ַהמֹוֶלֶדת לְּ ָוָחה ֶאת ַשֲערֵּ ַתח ִלרְּ ל, ֲאֶשר ִתפְּ ָראֵּ ִישְּ
ַות הּוִדי ַמֲעָמד ֶשל ֻאָמה שְּ ַתֲעִניק ָלָעם ַהיְּ ַפַחת ָהַעִמיםזְּ -וְּ תֹוְך ִמשְּ ֻכיֹות בְּ . 
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לּו  רֹות לֹא ָחדְּ י ֲאָרצֹות ֲאחֵּ ירֹוָפה ִויהּודֵּ אֵּ ַהֶטַבח ַהָנאִצי ָהָאֹים בְּ ָלה מֵּ יָטה ֶשִנצְּ לֵּ ִרית ַהפְּ אֵּ שְּ
ֶאֶרץ ִפיל לְּ ַהעְּ ֹבעַ -לְּ קּו ִלתְּ לֹא ָפסְּ ַסָכָנה, וְּ ִניָעה וְּ ל, ַעל ַאף ָכל ֹקִשי, מְּ ָראֵּ י ָכבֹוד,  ִישְּ ַחיֵּ כּוָתם לְּ ֶאת זְּ

רּות ַוֲעַמל מֹוֶלֶדת ַעָמם-חֵּ ָשִרים בְּ יְּ . 

לֹוא ִרי ָבָאֶרץ ֶאת מְּ ִנָיה ָתַרם ַהִיּׁשּוב ָהִעבְּ ֶחֶמת ָהעֹוָלם ַהּׁשְּ ִמלְּ ַמֲאַבק ָהֻאמֹות ַהּׁשֹוֲחרֹות -בְּ קֹו לְּ ֶחלְּ
ָשלֹום ֶנֶגד ֹכחֹות ָהָרָשע ַהָנאִצי, ּו רּות וְּ כּות חֵּ ִתי ָקָנה לֹו ֶאת ַהזְּ ַחמְּ ַמֲאַמצֹו ַהִמלְּ ַדם ַחָיָליו ּובְּ בְּ

ֻאָחדֹות ִרית ָהֻאמֹות ַהמְּ י בְּ דֵּ ַיסְּ ִהָמנֹות ִעם ָהַעִמים מְּ  .לְּ

ֶבר  29-בְּ  נֹוֶבמְּ הּוִד  1947בְּ ִדיָנה יְּ ַחֶיֶבת ֲהָקַמת מְּ ָלָטה ַהמְּ ֻאָחדֹות ַהחְּ ָלה ֲעֶצֶרת ָהֻאמֹות ַהמְּ ית ִקבְּ
ֶאֶרץ י ֶאֶרץ-בְּ ת תֹוָשבֵּ אֵּ ָעה מֵּ ל; ָהֲעֶצֶרת ָתבְּ ָראֵּ ָרִשים -ִישְּ ָעִדים ַהִנדְּ ָכל ַהצְּ ָמם בְּ ַעצְּ ל ֶלֱאֹחז בְּ ָראֵּ ִישְּ

ָהִקים ֶאת  הּוִדי לְּ כּות ָהָעם ַהיְּ ֻאָחדֹות ִבזְּ ָלָטה. ַהָכָרה זֹו ֶשל ָהֻאמֹות ַהמְּ ִבצּוַע ַהַהחְּ ם לְּ ִצָדם הֵּ בְּ
ִד  ָקָעהמְּ יָנּה ִנֶתֶנת ַלַהפְּ יָנתֹו אֵּ  

. 

ִדיָנתֹו ָהִרבֹו מֹו ִבמְּ שּות ַעצְּ ד ִברְּ ַעם עֹומֵּ ָכל ַעם וְּ יֹות כְּ הּוִדי ִלהְּ ִעית ֶשל ָהָעם ַהיְּ כּותֹו ַהִטבְּ ִניתזֹוִהי זְּ . 

ִיּׁשּוב ָהִעְבִר  ְבֵרי מֹוֶעֶצת ָהָעם, ְנִציֵגי הַּ ְסנּו, ָאנּו חַּ נַּ י ְלִפיָכְך ִנְתכַּ
ל ֶאֶרץ ְבִריִטי עַּ ְנָדט הַּ מַּ ִציֹוִנית, ְביֹום ִסיּום הַּ ְתנּוָעה הַּ ִיְשָרֵאל, -ְוהַּ

ת ֲעֶצֶרת  ְחָלטַּ ל ְיסֹוד הַּ ִהיְסטֹוִרית ְועַּ ִטְבִעית ְוהַּ ּוְבֹתֶקף ְזכּוֵתנּו הַּ
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ת ְמִדיָנה ְיהּוִדית  ל ֲהָקמַּ ְכִריִזים ָבזֹאת עַּ ְמֻאָחדֹות ָאנּו מַּ ָהֻאמֹות הַּ
ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל, ִהיא ְמִדינַּת ִיְשָרֵאלבְ  . 

יֹום ַשָבת ו' ִאָיר תש"ח,  ָאנּו קֹוְבִעים ָלה, אֹור לְּ ָדט, ַהַּליְּ ֶרַגע ִסיּום ַהַמנְּ ל מֵּ ַמאי  15ֶשַהחֵּ בְּ
ם 1948 אֵּ ֶהתְּ ִדיָנה בְּ ִדיִרים ֶשל ַהמְּ ַהסְּ ָחִרים וְּ טֹונֹות ַהִנבְּ ַעד ַלֲהָקַמת ַהִּׁשלְּ י -ַלֻחָקה ֶשִתָקַבע ַעל, וְּ דֵּ יְּ

ֻאַחר מֵּ  ֶחֶרת לֹא יְּ כֹוֶנֶנת ַהִנבְּ ָפה ַהמְּ טֹוֶבר  1-ָהֲאסֵּ אֹוקְּ ִדיָנה  – 1948בְּ מֹוֶעֶצת מְּ ַעל מֹוֶעֶצת ָהָעם כְּ ִתפְּ
ֶהֶלת ַמִנית ּומֹוַסד ַהִבצּוַע ֶשָּלּה, ִמנְּ ַמִנית ֶשל-זְּ ָשָלה ַהזְּ ַהֶּוה ֶאת ַהֶממְּ הּוִדית,  ָהָעם, יְּ ִדיָנה ַהיְּ ַהמְּ

ם א ַבּׁשֵּ ִיְשָרֵאל ֲאֶשר ִתָקרֵּ . 

ת ִיְשָרֵאל טֹוַבת  ְמִדינַּ ֹקד ַעל ִפתּוַח ָהָאֶרץ לְּ ִקבּוץ ָגֻליֹות; ִתשְּ הּוִדית ּולְּ תּוָחה ַלֲעִלָיה יְּ א פְּ הֵּ תְּ
רּות, ַהֶצדֶ  סֹודֹות ַהחֵּ ָתָתה ַעל יְּ א ֻמשְּ הֵּ ל; ָכל תֹוָשֶביָה; תְּ ָראֵּ י ִישְּ ִביאֵּ אֹור ֲחזֹוָנם ֶשל נְּ ַהָּׁשלֹום לְּ ק וְּ

ִטיַח  ל ָדת, ֶגַזע ּוִמין; ַתבְּ דֵּ ִלי ֶהבְּ ָרֶחיָה בְּ ָכל ֶאזְּ ִדיִני ָגמּור לְּ ָרִתי ּומְּ ֻכיֹות ֶחבְּ יֹון זְּ ַקיֵּם ִשוְּ ֹחֶפש ָדת, תְּ
ֹמר ַעל ַהמְּ  בּות; ִתשְּ ַתרְּ פּון, ָלשֹון, ִחנּוְך וְּ ֶיה ֶנֱאָמָנה ַמצְּ ִתהְּ דֹוִשים ֶשל ָכל ַהָדתֹות; וְּ קֹומֹות ַהקְּ
ֻאָחדֹות ִגַּלת ָהֻאמֹות ַהמְּ רֹונֹוֶתיָה ֶשל מְּ ֶעקְּ  .לְּ

ת ִיְשָרֵאל ֻאָחדֹות  ְמִדינַּ ִציִגים ֶשל ָהֻאמֹות ַהמְּ ַהנְּ ֻעָּלה ִעם ַהמֹוָסדֹות וְּ ף פְּ ַשתֵּ א מּוָכָנה לְּ הֵּ תְּ
ָשַמת ַהחְּ  ַהגְּ ֶבר  29ָלַטת ָהֲעֶצֶרת ִמיֹום בְּ נֹוֶבמְּ ָכִלית ֶשל ֶאֶרץ 1947בְּ דּות ַהַכלְּ ַעל ַלֲהָקַמת ָהַאחְּ ִתפְּ -וְּ

מּוָתּה לֵּ ל ִבשְּ ָראֵּ  .ִישְּ

ִדיַנת  ָאנּו קֹוְרִאים ל ֶאת מְּ ַקבֵּ ִדיָנתֹו ּולְּ ַין מְּ ִבנְּ הּוִדי בְּ ת ָיד ָלָעם ַהיְּ ֻאָחדֹות ָלתֵּ ָלֻאמֹות ַהמְּ
ל ָראֵּ ַפַחת ָהַעִמים ִישְּ תֹוְך ִמשְּ לְּ . 

ָקַפת - ָאנּו קֹוְרִאים תֹוְך ַהתְּ ינּו ֶזה ֳחָדִשים -ַגם בְּ ִבי  -ַהָדִמים ַהֶנֱעֶרֶכת ָעלֵּ י ָהָעם ָהַערְּ נֵּ ִלבְּ
ָרח סֹוד ֶאזְּ ִדיָנה ַעל יְּ ַין ַהמְּ ִבנְּ ָקם בְּ ִלֹטל ֶחלְּ ֹמר ַעל ָשלֹום וְּ ל ִלשְּ ָראֵּ ִדיַנת ִישְּ י מְּ ָשָוה תֹוָשבֵּ ָאה וְּ לֵּ ּות מְּ

בּוִעים ַהקְּ ַמִנִיים וְּ דֹוֶתיָה, ַהזְּ ָכל מֹוסְּ ִאיָמה בְּ ִציגּות ַמתְּ סֹוד נְּ ַעל יְּ  .וְּ

ִאים ָלֶהם  ָאנּו מֹוִשיִטים קֹורְּ יֶהן, וְּ ַעמֵּ נֹות וְּ כֵּ ִדינֹות ַהּׁשְּ ָכל ַהמְּ נּות טֹוָבה לְּ כֵּ ַיד ָשלֹום ּושְּ
ָרה ֲהדָ  ֶעזְּ ֻעָּלה וְּ ִשתּוף פְּ ָקּה לְּ ֹרם ֶחלְּ ל מּוָכָנה ִלתְּ ָראֵּ ִדיַנת ִישְּ צֹו. מְּ ַארְּ ָמִאי בְּ ִרי ָהַעצְּ ִדית ִעם ָהָעם ָהִעבְּ

ָרח ַהִתיכֹון ֻכּלֹו ַמת ַהִמזְּ ִקדְּ ֻשָתף לְּ ַמֲאָמץ מְּ  .בְּ

ִביב ַהִיּׁשּוב ַבֲעִליָ  ָאנּו קֹוְרִאים ד סְּ ַלכֵּ ִהתְּ פּוצֹות לְּ ָכל ַהתְּ הּוִדי בְּ ַלֲעֹמד ֶאל ָהָעם ַהיְּ ָין וְּ ִבנְּ ה ּובְּ
ל ָראֵּ ֻאַּלת ִישְּ ִאיַפת ַהדֹורֹות ִלגְּ ָשַמת שְּ דֹוָלה ַעל ַהגְּ  .ִליִמינֹו ַבַמֲעָרָכה ַהגְּ

 

ל  ת ָיֵדנּו ְלֵעדּות עַּ ֲחִתימַּ ִמתֹוְך ִבָטחֹון ְבצּור ִיְשָרֵאל ִהְננּו חֹוְתִמים בַּ
ְמִדינָ  ב מֹוֶעֶצת הַּ ְכָרָזה זֹו, ְבמֹושַּ מֹוֶלֶדת, הַּ ת הַּ ְדמַּ ל אַּ ִנית, עַּ ְזמַּ ה הַּ

ָבת, ה' ִאָיר תש"ח, -ָבִעיר ֵתל ֶזה, ֶעֶרב שַּ יֹום הַּ אי  14ָאִביב, הַּ ְבמַּ
1948. 
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 ערעור פלילי מם׳ 336/61

 אדולף אייכמן נגד היועץ המשפטי לממשלה

ם פליליים רי ט לערעו פ ש מ ־ ת י ב ת־המשפט העליון בשבתו כ  . בבי
129.5.62 ,29.3.62 ,28.3.62 -27.3.62 ,26.3.62 ,23.3.62 ,22.3.62] 

, ( ) , מי׳מ הנשיא ( א ג ר נ ט י הנשיא ( א ו ל ש ן  לפנ
ן ו ק ת י , ו ן מ ס ו , ז ג ר ב ל י  והשופטים ז

ח 57, ״ ה ס 5 9 1 ן 0 ־ , ת ש י׳ י ם ה י ר ז ו ע ב ם ו י צ א נ ן ב י ת ד י י ש ע ק ל ו  ח
ת ד ו ק ם 1{א)(1)< 1>א)(2), 1(א)(3), 3, 8, 11, 1׳ 11 (א), p) n— פ י פ י ע  ע׳ 281], ס
י ם ע י פ י ם 19 (ב), 18 — ו ס ״ א 652, ע׳ 263 ] < , j 1 93 6 ת י ל י ל פ ק ה ו ח  ה
, י ״ א ח , ע ל ־ פ י כ ת ב ־ א י ש ו ם) [ ר ט י פ ש ת ( י ל י ל פ ת ה פ ר ו צ י ד ו ר ה ה ד ו ק  פ
א 964, ״ ם ו ת 3 19 ן 9 ־ ן ב ק ו ת י ש פ כ ף 1ד ( י ע ק לו, ע׳ 446], ס ר ך א, פ ר  כ

 ע׳ 97 ]) .

: ו כר ז ן ישראליים שאו  פסקי־די

 [1] . המ׳ 41/49 (ב־ע״א 24/48) - ״שמשון״ בתי־חרושת ארץ־ישראליים למלט־פורטלנד
גד היועץ המשפטי לממשלה: פד״י, כרך ד, תש״י־1950, ע׳ 143, 145—146 ;  בע״מ נ

 פי״ס, כרך ט, תשי״ט/תש:י״ג־1948/52, ע׳ 16.
 [2] בג׳׳צ 279/51 ; 280/51 ; 306/51 ; 17/5210/52 ; 22/52 — ח. אמסטרדם; פ. מרכוס
 1־177 »7ז׳ נגד שר־האוצר: פד״י, כרך ג תשי״ב/תשי״ג־עצ^, ע׳ 945, 966; פי״0,

 כרך ה, תש״ט/תשי״ג־1949/52, ע׳ 483.
גד היועץ המשפטי לממשלה: פד״י, כרך  [3] ע״ פ 53/54 — אש״ד, מרכז זמני לתחבורה נ
 ח, תש<י״ד/תשט״ו־1954, ע׳ 785, 819, 830—832; פי״ס, כרך טז, תשי׳׳ד/תשט׳׳ו־

 1954, ע׳ 100.
גד היועץ המשפטי לממשלה: פד״י, כרך ו, תשי״ב/תשי׳יג־  [4] ע״9 24/52 — מ. פרץ נ

ך זז, תשי״ב~1952, ט׳ 123. ר  1952, ע׳ 419 ; פי״ם, כ
גד היועץ המשפטי לממשלה : פד״י, כרך ט,  [5] ע״פ 49/55 — שמואל ב\ כליל גר נ

 תשט״ו/תשט״ז־1955, ע׳ 1937 ־, פי״ס, כרך יט, תשט״ו־955ו, ע׳ 464,

: זכרו ן א״י שאו ־די  פסקי

[6j Cr. App. 10/42 — Abdul Rahman E l Sheikh Saltm Abdul Rahman r. The 
Attorney General: ( 1 9 4 2 ) , P . L . R . Vol. 9, p . 49; ( 1 9 4 2 ) , S.C.J. (אס״ק)׳ 
Vol. 1 , p . 35; ( 1 9 4 2 ) , Ct. L . R . Vol. 1 1 , p . 149. 
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[7] Cr. App. 73/39 — ízchak Baroukhiel v. T h e Attorney G e n e r a l : ( 1 9 3 8 ) , 
P . L . R . Vol. 7, p . 8; ( 1 9 4 0 ) , S.C.J. (p^yVol. 1 , p . 9; ( 1 9 3 9 ) , Ct.J.-X 
Vol. 7, p . 2 1 . 

: זכרו  פסקי־דין אנגליים שאו

[8] West Rand Central Gold Mmmg Company, Ltd. v. R . : ( 1 9 0 5 ) , 2 K J i . 3 9 1 , 
4 0 6 - 4 0 7 ; 74 L.J.K.B. 7 5 3 ; 93 L . T . 207; 53 W.R. 660 ; 21 T . L . R . 5 6 2 ; 
49 Sal. Jo. 5 5 2 . 

[9] Compartía N a v i e r a Vascongada r. Steamship Cristina and all persons claim-
ing an interest t h e r e i n : ( 1 9 3 8 ) , 1 A l l E . R . 719, 7 2 5 ; ( 1 9 3 8 ) , A . C . 4 8 5 ; 
107 L.J.P. 1 ; 159 L . T . 3 9 4 ; sub nom. T h e C r i s t i n a : 54 T . L . R . 5 1 2 ; 82 
Sol. Jo. 2 5 3 , H . L . 

[10] R . v. Griffiths: ( 1 8 9 1 ) , 2 Q. B . 145, 1 4 8 ; 60 L . J M . C . 9 3 ; 56 J.P. 87; 
3 9 W.R. 7 1 9 ; 7 T . L . R . 478, O C R . 

[II] Phillips v. E y r e : ( 1 8 7 0 - 7 1 ) , L . R . 6 Q . B . 1, 25; 10 B. d S. 1 0 0 4 ; 40 
L.J.Q.B. 2 8 ; 22 L . T . 8 6 9 , Ex. Ch. 

[12] Nairn M o h a n ( O w n e r of M o t o r Vessel "Arya") v. Attorney General for 
Palestine: ( 1 9 4 8 ) , A . C . 3 5 1 , 369, 3 7 0 ; L.J.R. 6 0 1 , P.C. 

:  פסקי־דין אמריקניים שאוזכרו

[13] Respublica v. D e Longehamps; ( 1 7 8 4 ) , 1 Dallas, 110. 
[14] Ex parte Richard Q u i r i n : ( 1 9 4 2 ) , 87 Law. Ed. 3, 12, 1 3 ; 317 U.S. 1. 
[15] General Tomoyuki Yomashita y. Lieutenant General Wilhelm D . Styer: 

( 1 9 4 5 ) , 90 Law Ed. 499, 5 0 4 ; 327 U.S. 1 ; 14 U . S . L . Week 414 (Feb. 
4, 1 9 4 6 ) . 

[16] The Schooner Exchange y. McFaddon and orí.; ( 1 8 1 2 ) . 3 Law Ed. 287. 
2 9 6 ; 7 Cranch 16. 

: ן של בית־הדיז הבין־לאומי הקבוע שאוזכרו ידי  פסקי

[17] The Case of the S.S. "Lotus"; P.C.l.J. Series, N . 10 
Publications of the Permanent Court of International Justice, 1927, ראר׳ •י 
Judgment N . 9, pp. 18, 19, 20, 23, 25, 65, 70, 7 1 . 
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ד היועץ המשפטי לממשלה ג  ע״פ 336/61 אדולף אייכמן ג

:  פםקי־דין של בית־הדין הצבאי הבין־לאומי שאוזכרו

[18] T h e United States of America and ors. v. Herman Wilhelm Goermg and 
ors.; ( 1 9 4 7 ) , International Military Tribunal ( I . M . T . ) , Vol. 1, pp. 218, 
223, 2 2 4 . 

Trial of Major Criminals before the International Military • א ראה 
Tribunal, Nuremberg, 14 Nov. 1945—1 Oct. 1946, published at Nuremberg, 
Germany, 1947. 

[19] U.S. of A m e r i c a v. Altstoetter ( " T h e Justice Case'); Trials of War 
Criminals before the Nuremberg Military Tribunal ( T . W . C . ) , Vol. 3, pp. 
9 6 6 , 9 8 1 , 9 8 2 , 1011, published by U n i t e d States Printing Office, Washing- כ 

ton, 1 9 5 1 . 
[20] The Z y k l o n B . Case. Trial of Bruno Tesch and 2 ors.; ( 1 9 4 6 ) , Law Re• 

ports of Trials of War Cnminds ( L . R . T W C ) , Vol. 1 , pp.' 9 3 , 102, 106, 
published by H i s Majesty's Stationery .Office, London, 1947. 

[21J U.S. of A m e r i c a v. Otto Ohlendorf, et al. ("Einsatzgruppen Case"); ^ 
T . W . C . Vol. 4, pp. 4 8 0 , 4 8 4 , Nuremberg 1946-1949. 

[22] People v. M c Lead; ( 1 9 4 1 ) , 25 Wend. ( N . Y . ) , 481 
Peace through Law by Hans Kelsen, T h e University of N o r t h ~מובא ב 
Carolina Press, 1944, p . 8 3 . 

: ו ר כ מ א  פסקי־דין גרמניים ש

[23] The "Llandovery Castle?' Case; ( 1 9 2 2 ) , American Journal of International 
Law, Vol. 16, pp. 721-722. 

 ה צוטט בתקדים,(21)׳ Ohlendorf הנ״ל ב־ע׳ 464.

[24] T h e Case of General Stenger; ( 1 9 2 0 ) , Drucksachen des Reichstags, Wahl-
periode ( 1 9 2 0 ) , Aktenstück N r . 2584, 1, 2 5 4 2 , 2 5 6 8 . 
Harvard Law Review ( 1 9 4 5 - 4 6 ) , Vol. 5 9 , p  צוטט ב־ 428 .

:  ו אסמכתאות בין־לאומיות שאוזכרו

Charter of the International Military Tribunal ( I . M . T . ) , A71nexed to the London 
Agreement of 8th of August, 1945, A r t . 6, 6 ( c ) , 7, 8. 

: סדרת פסקי־דין במשפטים של פושעי מלחמה, הוצאת יד ושם, ירושלים, תשכ״ב,  ראה
 ז ע׳ 119.

A l l i e d Control Law N o . 10 of 20 December 1945 (Official Gazette of the Control 
Council for Germany, N . 3, p . 2 2 ) . 
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 הנשיא (אולשן), מ״מ הנשיא (אגרנט), והשופטים זילברג, זוסמן, רתקו!

 שנתבאר לעיל. צא וראה עד היכן הגיע ״הדיבוק״ שבו בעניבי הפתרון הסופי, ובאיזו מידה
 ניסה לעלות אפילו על ״רבותיו הגדולים״: באפריל 1945, כחודש ימים לפני מפלתה
 הגמורה של גרמניה, כאשר אפילו הרייכספירר ס״ס, בחפשו אליבי לעצמו, מתחיל כבר
 לשקול ״שיטות יותר הומניות״ ברדיפת היהודים, הוא — אייבמן — עדיין אין לבו שלם
 עם שיטות אלה׳ ורק בדאבוךלב, ומתוך כיבוש היצר, הוא ממלא אחרי הוראות הימלר,
 ^ כפי שאמר לנציג הצלב האדום הבין־לאומי (ת/865). ברור, כי רעיו! הפתרון הסופי לא
 ממנו יצא, אלא מן הפירר עצמו. אבל רעיון זה לא היה קורם עור ובשר זוועתי־אינפרנלי
 שכזה — עור ובשר של מיליוני יהודים מעובים ומומתים — אלמלא תכנונם היסודי,
 קנאותם, להיטותם הפנטית, וצמאון הדמים לא־ידע־שבעה של המערער ועושי דברו. אין
 אנו באים להקל אף כמלא נימה את האשמה האיומה המוטלת על שכמם של רבים רבים

 ב י אחרים ; לא תינקה כל יד ואצבע שהושיטה עזרה, אקטיבית או פסיבית, ישירה או עקיפה,

 לגנגםטריזם הנאצי באירופה. אבל אנו כאן, במשפט זה, באשמתו האינדיבידואלית של
 המערער אנו עוסקים, וביחס אליו הוכח בוודאות שאין למעלה הימנה, כי מקומו היה לא
: ההשמדה הטוטלית, של  רק בין הפעילים, אלא בין המפעילים של הפתרון הסופי, קרי
 היהודים באירופה. המערער לא היה ״קטלא קביא״ בין המפעילים ההם, הוא נטל הלק

 י׳ בראש, ולו היה תפקיד מרכזי, מכריע, ביניהם.

(necessity! "18. ובזה נשמט הבסיס מתחת לטענתו הרביעית — טענת ה״כורה 
 — של בא־כוה המערער. הוא (המערער) לא היה אנוס לעשות את אשד עשה, ולא היתה
 צפויה לן סכנת חיים כל־שהיא, כי הוא — כפי שראינו לעיל — עש־ הרבה יותר ממה
 ד שנדרש או ממה שציפו ממנו העומדים על גביו בשרשרת הפיקוד. איש לא היה בא עמו

 בטרוניה, וודאי וודאי שלא היו מעלים אותו לגרדום, אילו — למשל — הסתמך על הסכמת
 היטלר וריבנטרופ להגירת כמה עשרות אלפי יהודים לשבדיה ושודייץ (ראה פיסקה
 16 (\ך< לעיל), ולא היה חותר תחתיה בצורה בה מרושעת ובדרך כה ערמומית. ו״מעשי
 התנדבות״ כאלה הוא עשה למכביר, .כפי שראינו לעיל. הנאצים לא נזדקקו מעולם —
 י בדרגות הגבוהות של ארגוניהם — לשירותם של אלה שעשו את מלאכתם ״באילו כפאם
; יעילות המלאכה היתה סובלת מכך, וכחסידים נלהבים, בעלי ״עצבים חזקים שאינם ״ ד  ש
 מתמוטטים״, כלומר: מחוסרי כל הרגשה אנושית, לא היה להם כל מחסור. ראיה לכך:
 אותם אלפי הארכי־רוצחים, אנשי עוצבות־המבצע ויחידות־המבצע שפעלו בסביבות ריגה,
 מינסק, קיוב (באבי־יאר) ומקומות אחרים, והשמידו כמיליון יהודים על־ידי יריות בודדות,
 אינדיבידואליות, מידו של הרוצה לערפו של הנרצח, ולא בשלו רגליהם, ולא התמוטטו
 עצביהם (ראה תצהירו של אוטו אולנדורף בנירנברג, ת/312). אילו הפגין המערער באיזה
 שלב שהוא מורת־רוח כלישהיא, או נקיעה פנימית, או אפילו רק חוסר התלהבות מביצוע
ן הסופי, היו מעבירים אותו מכהונתו בשמחה רבה, ומעמידים אחר יותר  תפקידי הפתרו

:  { ,׳כשיר״ הימנו. הבה ביום 4.10.43 נשא הימלר נאום גדול בפוזך ובין יתר הדברים אמר

 ״אם מישהו חושב, כי אינו יכול לקבל על עצמו מילוי פקודה (שניתנה
 לו), עליו לומר ביושר: אינני יכול לקבל על עצמי את הדבר הזה, בבקשה

 .*סקי־דיך, כרך סז, תשב״ב/תשכ׳׳ג־1962 2099
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 ע״פ 336/61 אדולף אייכמן נגד היועץ המשפטי לממשלה

 הנשיא (אולשן), מ״מ הנשיא (אגרנש, והשופטים זילברג, זוסמן, ויתקון

 לשחרר אותי מכך. אז תבוא ודאי, ברוב המקרים, הפקודה: עליך בכל זאת
 לבצע את הדבר. או שחושב (המפקד): איש זה התמוטטו עצביו, הוא חלש. י

מר: טוב, צא בדימוס ״ (ת/1288).  ואז אפשר לו

וךכוח או רפידן־רצון במילוי  המערער לא הראה מעולם לא חרטה, לא חולשה, ולא רפי
 התפקיד שקיבל על עצמו. הוא היה ״האיש הנכון במקום הנכון״, וביצע את פשעיו האיר־ א

 מים־מכל־איום מתוך שמחת לב וחדווה פנימית, לשביעת רצונו הוא, ולשביעת רצונם של
 כל הממונים עליו. לא נתקיימו כאן איפוא בלל וכלל תנאי ה״כורח״ האמורים בסעיף 18
 של פקודת החוק הפלילי, והמערער ראוי היה לעונש המיתה שהוטל עליו על־פי סעיף 1
 של החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם, תש״י־1950, אף אילו לא בוטלה, לגבי העבירות

ת סעיף 18 של הפקודה מכוח סעיף 8 של החוק. ומכל־שכן עכשיו, ך נ  האמורות בחוק, הג
ו את הטענה שהמערער ״עשה  לאחר שבוטלה ההגנה הנ״ל. כי איש לא העלה על דל שפתי
 כמיטב יכלתד בדי להקל את חומרת התוצאות״ של מעשיו, או שהוא עשה את אשר עשה
 ״מתוך כוונה למנוע תוצאות חמורות יותר״ (םעיפים־קטנים (א) ו־וב) של סעיף 11 של

 החוק).

 לא היה כאן איפוא לא ״כירח״ במובן סעיף 18 של הפקודה, ולא ״נסיבות מקילות״ ג
 במובן סעיף 11 של החוק, והמערער ראוי לעונש שהוטל עליו בביה־המשפט המחוזי.

 19. בהחליטנו לאשר את פסק־דינו וגזר־דינו של המערער, ידענו יפה יפה, מה דל ומה
 חיוור יהיה גזר־מיתה זה, לעומת מיליוני המיתות־משונות שגזר הוא על קרבנדהיו. כשם ך

 שאין שם בשפת בני־אדם, כדי לכנות בד מעשים כמעשי המערער, כך גם אין עונש בחוקי
 בני-אדם, שיהא הולם בחומרתו את אשמת המערער.

 אך ידיעתנו כי כל מידה שתימדד למערער לא תשווה, וכל שילם ועונש שיוטל עליו
ע אותנו דדוקא להקל בענשו של זה. הן לא ייתכן י  לא יספיק — ידיעה זו, אסור לה שתנ

 להעלות לגרדום, מכוח החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם, את מי שהורג מאה, ולשלוח ה
ונים! בקבעו, בשנת  לחפשי, או לשים במשמר ועוד לשמור מכל משמר, את מי שהרג מילי
 1950, את העונש המכסימלי האמור בחוק הנ״ל, לא יכול היה המחוקק הישראלי לתאר
 לעצמו פושע יותר גדול מאדולף א־יבמן, ואם אין רצוננו לעשות פלסתר את רצונו של
א:  המחוקק, עלינו להטיל על אייכמן את העונש המכסימלי שנקבע בסעיף 1 של החוק, הו

 עונש מיתה. ו

 גם העובדה כי המערער — על־ידי תחבולות מנוסה, מחבואים, תעודות מזוייפות
ה מוכן לו, בחברת חבריו, בנירנברג, אינה יכולה  וכר — הצליח להתחמק מן הגרדום שהי

 לעמוד לו באן, בתיתו סוף־םוף את הדין לפני בית־משפט ישראלי.

 ז
 לפיכך הוחלט לדחות את ערעורו של המערער, הן לגבי ההרשעה והן לגבי העונש,

ו על־ידי ביתיהמשפט המחוזי.  ולאשר את פסק־הדץ וגזר־הדין שניתנ

 ניתן היום, כ״ה באייר תשכ״ב (29.5.1962).

 2100 ,סםקי־דין״, כרך סז, השכ׳׳ב/תשכ״ג־1962
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 ת"פ   _______ בירושלים בבית המשפט המחוזי
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 שאול בן הנריק אלוביץ' .2 

 

 

 איריס בת באדר אלוביץ' .3 

 

 

 ארנון בן נח מוזס  .4 

 

 

 כתב אישום

 חלק כללי

 הנאשמים והנפשות הפועלות 

ועד היום, למעט התקופה שבין  1988"( כיהן החל משנת נאשם נתניהוהבנימין נתניהו )להלן: " .1

נאשם מילא ה, כחבר כנסת ישראל. לאורך שני העשורים האחרונים 2003ועד פברואר  1999יוני 

 תפקידים ציבוריים בכירים, כמפורט להלן: נתניהו

כראש ממשלת ישראל. במהלך  נאשם נתניהוכיהן ה 6.7.1999ועד יום  18.6.1996מיום  .א

 שנים אלה, כיהן לפרקים גם כשר במספר משרדי ממשלה.

 כשר החוץ בממשלת ישראל. נאשם נתניהוכיהן ה 28.2.2003ועד יום  6.11.2002יום מ .ב

 כשר האוצר בממשלת ישראל. נאשם נתניהוכיהן ה 9.8.2005ועד יום  28.2.2003 יוםמ .ג

 כיו"ר האופוזיציה. נאשם נתניהוכיהן ה 31.3.2009ועד יום  26.1.2006יום מ .ד

כראש ממשלת ישראל, וכן כשר במספר משרדי  נאשם נתניהומכהן ה 31.3.2009יום מ .ה

 כשר התקשורת. נאשם נתניהוהן הכי 2017ועד מאי  2014ממשלה. בפרט, מחודש נובמבר 

( לחוק העונשין, 1כד)34"עובד הציבור" כהגדרתו בסעיף  נאשם נתניהומכוח האמור לעיל היה ה
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 ."(חוק העונשין)להלן: " 1977-התשל"ז

בעל השליטה בקבוצת יורוקום  2010היה משנת ( "הנאשם אלוביץ'"שאול אלוביץ' )להלן:  .2

"(, שבאמצעותה החזיק בשליטה במספר חברות ציבוריות, וקבוצת בזק ביניהן. יורוקום)להלן: "

 800-חברות מקבוצת יורוקום שבשליטת הנאשם אלוביץ' חבו לבנקים שונים חובות בסך של כ

מיליון ש"ח. אלוביץ' כיהן כיו"ר דירקטוריון בזק, וכן כיו"ר דירקטוריון ונושא משרה בחברות 

 .וואלה! תקשורת בע"מ""חברת הן אחרות בקבוצת בזק, וביני

" וביחד עם הנאשמת איריס אלוביץ'איריס אלוביץ', רעייתו של הנאשם אלוביץ' )להלן: " .3

"(, הועסקה ביורוקום ושימשה כיועצת של הנאשם אלוביץ' בני הזוג אלוביץ'אלוביץ': "הנאשם 

 בפעילותו העסקית. 

איש עסקים שעיקר פעילותו בתחום התקשורת.  הוא "(הנאשם מוזס)להלן: " מוזסארנון  .4

, בין היתר, את לאור מוציאה, ההנאשם מוזס הוא בעל השליטה בקבוצת "ידיעות אחרונות"

, מאתרי החדשות בעלי "ynetהעיתון היומי "ידיעות אחרונות" ומחזיקה באתר האינטרנט "

חראי של העיתון "(. הנאשם מוזס הוא העורך האynet)להלן: " החשיפה הגדולה בישראל

 . ynet-ו"ידיעות אחרונות", והוא בעל השפעה ניכרת על תכני העיתון 

קבוצת בזק כללה מספר חברות שעסקו בתחומים שונים של שוק התקשורת, ביניהן חברת  .5

מונופול בתחום הטלפוניה הקווית ובתחום  היתהש , חברה ישראלית לתקשורת בע"מ",בזק"

אביב -חברה ציבורית שמניותיה נסחרו בבורסה לניירות ערך בתל היתה, ותשתית האינטרנט

 . "(בזק)להלן: "

 ,וואלה! תקשורת בע"מ", היתה בתקופה הרלוונטית חברת בת בבעלות מלאה של בזק"חברת  .6

, שהיה בתקופה הרלוונטית "(וואלה" )להלן: "!NEWS "וואלהשהפעילה את אתר האינטרנט 

 .ynetיפה הגדולה בישראל לצד אתר החדשות אחד משני אתרי החדשות בעלי החש

היה מקורבו ואיש אמונו של הנאשם נתניהו. בתקופה שבין חודש  "(פילברשלמה פילבר )להלן: " .7

, שימש פילבר כמנהל קמפיין הבחירות 2015ועד לבחירות שהתקיימו בחודש מרץ  2014דצמבר 

מינה הנאשם נתניהו את  ,2015יוני של מפלגת הליכוד, בראשות הנאשם נתניהו. בהמשך, בחודש 

. בעת 2017פילבר לתפקיד מנכ"ל משרד התקשורת. פילבר כיהן בתפקיד זה עד לחודש יולי 

 מינויו היה פילבר נטול רקע מקצועי בתחומי העיסוק של משרד התקשורת.

. קודם 2014"( שימש כיועץ תקשורת של הנאשם נתניהו ומשפחתו משנת חפץניר חפץ )להלן: " .8

מילא , במשך שנים, עבד חפץ בקבוצת התקשורת "ידיעות אחרונות" בשורת תפקידים, וכן ןלכ

 תפקידי דוברות והסברה שונים בלשכת הנאשם נתניהו ובמפלגת הליכוד. 

ובמהלך כל התקופה  2006משנת  "וואלה""( שימש כמנכ"ל ישועהאילן ישועה )להלן: " .9

 הרלוונטית לאישום הראשון. 

. בעבר כיהן של בני הזוג אלוביץ' חברם הקרוב היה"( רובינשטיין)להלן: "זאב רובינשטיין  .10

מקורב רובינשטיין כנושא משרה בקבוצת יורוקום. בנוסף, במשך שנים ארוכות היה רובינשטיין 

 לנאשם נתניהו ולרעייתו. 

כמנהל לשכת ראש הממשלה. מחודש ינואר  2009-2008"( שימש בשנים הרוארי הרו )להלן: " .11

 כראש סגל לשכת ראש הממשלה. הרו שימש  2015ועד לחודש ינואר  2014
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אזרח ישראלי ואיש עסקים אשר החזיק בעסקים בתחומים  הוא"( מילצ'ןארנון מילצ'ן )להלן: " .12

החזיק מילצ'ן במניות בחברת "מכשירי  2008-2004שונים, בישראל ובחו"ל. בין היתר, בשנים 

החזיק מילצ'ן במניות ערוץ התקשורת "ישראל  2015-2005תנועה" שהתאגדה בישראל ובשנים 

"(. תחום מרכזי בעסקיו של מילצ'ן הינו הפקת סרטים בארצות הברית, שם 10ערוץ " )להלן: "10

 התגורר תקופה ממושכת מידי שנה. 

 בתחומים, אשר החזיק בעסקים אוסטרליאיש עסקים  הוא"( פאקר)להלן: " ג'יימס פאקר .13

במסגרת עסקיו היה פאקר בעלים של  .שונים, בין היתר, בתחומי הבידור, ההימורים והנדל"ן

טק, וכן בחן -חברה בישראל, אשר פעלה בתחום ההשקעות בחברות ישראליות בענף ההי

פאקר בית מגורים רכש  2016-2014שנים מהלך ההשקעות בישראל בתחום התקשורת. ב

  בישראל.ופעל לקבלת מעמד תושבות בישראל 

 תמצית האישומים

 "4000"פרשת  –ראשון האישום תמצית ה

 "(התקופה הרלוונטית: "באישום זה )להלן 2017ועד חודש ינואר  2012בתקופה שבין דצמבר  .14

היה הנאשם נתניהו בעל סמכות להעניק אישורים והיתרים לפעולות עסקיות שונות שבוצעו על 

ידי קבוצת בזק מתוקף תפקידו כראש ממשלה, ולאחר מכן גם מתוקף תפקידו כשר התקשורת. 

 כן היתה לנאשם יכולת השפעה על נושאים שלטוניים הנוגעים לקבוצת בזק.

יץ' בעל השליטה בקבוצת בזק, ובשל כך היה בעל יכולת בתקופה הרלוונטית היה הנאשם אלוב .15

 השפעה על אופי וטיב הפרסומים החדשותיים באתר "וואלה" שבשליטת בזק. 

תחום הסיקור התקשורתי היה בעל משמעות רבה עבור הנאשם נתניהו, וכן עבור בני משפחתו,  .16

 והוא ייחס לו חשיבות מכרעת בכל הקשור לעתידו הפוליטי. 

נוצרה בין הנאשמים נתניהו ואלוביץ' מערכת יחסים של "תן וקח", שהתבססה על  על רקע זה .17

הבנתם המשותפת כי כל אחד מהם מחזיק באינטרס משמעותי שהצד השני הוא בעל יכולת 

 לקדמו.

מערכת היחסים בין הנאשם נתניהו לבני הזוג אלוביץ' התאפיינה בקשר אינטנסיבי ותדיר  .18

ווכים. במסגרת קשר זה הפנו הנאשם נתניהו ובני משפחתו שהתנהל במישרין ובאמצעות מת

", ואף דרשו וואלההסיקור שלהם באתר "אופן ' דרישות שונות שעניינן לבני הזוג אלוביץ

בני הזוג אלוביץ' הפעילו לחץ . נתניהו דרישות הנוגעות לסיקור יריביו הפוליטיים של הנאשם

ת לדרישות אלה. כתוצאה מכך הנחה ישועה כבד ומתמשך על מנכ"ל "וואלה", ישועה, להיענו

"וואלה" לשנות פרסומים באתר באופן התואם את דרישותיו של  ם שלעיתונאיהו םעורכיהאת 

 הנאשם נתניהו. 

אלוביץ'  בני הזוגלאורך התקופה הרלוונטית, כחלק ממערכת היחסים ההדדית של "תן וקח",  .19

בחלק ועשו כל מאמץ כדי לממשן. ן, לדרישותיו של הנאשם נתניהו, באשר הנענו, ככלל, 

 . נתניהו אף נשאה פריהנאשם עבור  םמשמעותי מהמקרים השתדלות

במסגרת מערכת יחסי "תן וקח" שנרקמה בין הנאשם נתניהו לבין בני הזוג אלוביץ', הפעיל  .20

אלוביץ' היה הנאשם סמכויותיו כעובד ציבור כדי לקדם נושאים שאת הנאשם נתניהו את כוחו ו
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חובר על ידי הנאשם  ה"מ, ורד סוויד, תגובה שלא שודרה במלואה בתוכנית. נוסח התגובהאר

נתניהו. הנאשם אלוביץ' ביקש מישועה להדגיש בכתבה את התגובה ולא את טענות התחקיר. 

  כתבי "וואלה" סברו כי בקשה זו היא בעייתית ואף הבהירו זאת לישועה:

 יש לחץ על הכותרת אפשר בראשית להתחיל עם התגובה??   ישועה:

, הארץ. נראה 2כולם כולל כולם עם הכותרת של המבקר... ווינט,  מיכל: 

 מאוד רע אם נקח את התגובה.... 

  .בדיוק היום ישראל כמו נראה אנחנו אבירם: 
 

 בעקבות דרישת הנאשם נתניהו פורסמה ב"וואלה" ידיעה שכללה ברובה את תגובתו לפרסום.

כת הנאשם נתניהו בתקופה הרלוונטית, פנה רן ברץ, ראש תחום ההסברה בלש 27.11.2016ביום  .56

לישועה בבקשה לפרסם ידיעה ובה דברים שאמר הנאשם נתניהו בישיבת ממשלה באשר לשיקום 

חיי האזרחים שנפגעו כתוצאה מגל ההצתות שפגע באזור חיפה. בעקבות הפניה פורסמה ידיעה 

את חיי נשקם ב"וואלה" שכותרתה כללה את דברי הנאשם נתניהו מישיבת הממשלה: "

 ". ישועה עדכן את בני הזוג אלוביץ' על כך שהידיעה פורסמה:האזרחים בהקדם

 ". הוא הודה ...הועלה לבקשת רן"  ישועה: 

 מה שחשוב שניר ורן ידעו ויעבירו לבוסים שלהם שיש" :'איריס אלוביץ

שתפ מעולה.... משתדלים לעשות כמיטב יכולתינו עבור 

 " האבא האמא והבן.
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ממילצ'ן בתקופה )בש"ח( פירוט היקף טובות ההנאה  –נספח ב' 
 הרלוונטית

 

  סה"כ טובות הנאה נוספת שמפניות סיגרים 

*2011 7,562 15,254  22,816 

2012 55,437 30,989  86,426 

2013 42,000 49,741  91,741 

2014 61,833 38,718  100,551 

2015 53,607 30,619  84,226 

2016 46,815 19,127 10,900 76,842 

 462,602 10,900 184,448 267,254 סה"כ

 

  דצמבר בלבד.-הסכום המצוין בטבלה הינו לחודשים אוקטובר 2011לעניין שנת 

 מפאקר בתקופה הרלוונטית)בש"ח( פירוט היקף טובות ההנאה  –' גנספח 
 

 סה"כ שמפניות סיגרים 

2014 43,500 20,349 63,849 

2015 35,602 19,518 55,119 

2016 66,475 43,729 110,205 

 229,174 83,597 145,577 סה"כ
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כן - לוג'יק ממירה גם מצגות

עמוד 19
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פויינט-פאוור–' ושותPPT–מאפשרת גם המרות קובצי מצגות LAWGIC–כן 

LawGic!
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עזרה משפטית

עמוד 21
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טופס בקשה
לעזרה משפטית
בשפה פשוטה

הטופס מיועד לגברים ולנשים

מדינת ישראל
משרד המשפטים

האגף לסיוע משפטי

פישוט לשוני
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מהי עזרה משפטית?

אם לאדם יש בעיה מול אדם אחר, או מול עסק, או מול מוסדות המדינה, והוא 
לא יכול לפתור את הבעיה בעצמו, הוא יכול לבקש עזרה משפטית מעורך דין.

לכל אדם יש זכות לקבל עזרה משפטית בעניינים הנוגעים לחייו. 

עורכי דין הם אנשי מקצוע שנותנים לאנשים עזרה משפטית. 

עזרה משפטית מעורך דין בדרך כלל עולה כסף.

לחלק  משפטית  עזרה  נותן  מהמדינה,  חלק  שהוא  משפטי,  לסיוע  האגף 
מהאנשים בחינם.

למשל, האגף לסיוע משפטי נותן עזרה משפטית בחינם לאנשים שלא יכולים 
לשלם כי אין להם מספיק כסף.

כדי לקבל עזרה משפטית בחינם צריך למלא טופס בקשה.

דוגמאות לבעיה משפטית:
א. בעיות בנישואין וגירושין         ג. בעיה שקשורה בעבודה

ב. בעיות באפוטרופסות           ד. בעיות מול מוסדות המדינה )למשל בעיה           
                                               שקשורה בביטוח לאומי(

איך ממלאים את הטופס?

בטופס יש למלא את כל הפרטים.
למשל שם פרטי ושם משפחה, כתובת ומספר טלפון.

אפשר לבקש עזרה במילוי הטופס מאדם קרוב.

לאחר שממלאים את הפרטים יש להעביר את הטופס לאחד מהסניפים של 
האגף לסיוע משפטי של משרד המשפטים.

רגיל,  דואר  אלקטרוני,  דואר  באמצעות  לסניף  להעביר  אפשר  הטופס  את 
פקס או בסניף עצמו.

לאחר מכן, האגף לסיוע משפטי ישלח לפונה מכתב תשובה בדואר על המשך 
הטיפול בבקשה.

רשימת הסניפים נמצאת בעמוד 3.

עזרה 
משפטית
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אני החתום על טופס זה                                 מספר תעודת זהות                                
נותן רשות לעורך דין שמונה לי מטעם האגף לסיוע משפטי להשתמש בכל מידע שקשור אלי 

לצורך טיפול בבקשה.

חתימת המבקשתאריך

מקום החתימהחתימת העדתאריך

יש לחתום על הטופס בפני אדם נוסף

-9-

מדינת ישראל
משרד המשפטים

האגף לסיוע משפטי

פישוט לשוני

לכל המעוניין
אני החתום על טופס זה                                     מספר תעודת זהות                                 

נותן רשות לכל אדם, ולכל משרד ממשלתי, רשות או מוסד, למסור לעורכי הדין של האגף לסיוע 
משפטי , ולכל עובד של האגף לסיוע משפטי את כל הפרטים על מצב חשבונותיי, על הכנסותיי, 
על נכסי, והנני משחרר בזאת כל אדם, מוסד, בנק, רשות ומשרד ממשלתי, מחובת שמירה על 
לי אליהם טענה בגין הפרת סודיות, פגיעה  ולא תהיינה  סודיות בכל הנוגע למצב חשבונותיי, 

בפרטיות ו/או כל טענה אחרת ו/או תביעה מסוג כלשהוא בקשר למידע האמור. 
וכהוכחה אני חותם:

חתימת המבקשתאריך

טופס ויתור על סודיות
יש לחתום על הטופס בפני אדם נוסף

מקום החתימה:

שם העד לחתימה:                                        חתימת העד:      
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נספח 6

צו שעת חירום (יהודה והשומרון וחבל
עזה - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית)

עמוד 25
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שיפוט  -צו שעת חירום )יהודה והשומרון וחבל עזה 
 -בעבירות ועזרה משפטית( )שטחי המועצה הפלסטינית 

  1 1999-עזרה משפטית בענינים אזרחיים(, התשנ"ט
בתוספת לחוק להארכת תוקפן של  17–ו 16בתוקף סמכותי לפי תקנות 

שיפוט בעבירות ועזרה משפטית(,  -תקנות שעת חירום )יהודה והשומרון וחבל עזה 

, חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[ל 108התקנות(, סעיף  -)להלן  1967-התשכ"ז

, ולאחר התייעצות 1967-, התשכ"זהוצאה לפועלחוק הל 88, וסעיף 1984-התשמ"ד

 עם ועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור: 

  

  -בצו זה        .1

רשות שיפוטית מוסמכת בשטחי המועצה הפלסטינית הדנה  -"רשות שיפוטית" 

 בענינים אזרחיים, לרבות משרד הוצאה לפועל; 

, חוק ההוצאה לפועלכמשמעותם ב -ו"ראש הוצאה לפועל" "לשכת הוצאה לפועל" 

 ; 1967-התשכ"ז

 )א( לתקנות; 9מי שמונה לממונה על העזרה המשפטית לפי תקנה  -"הממונה" 

-, התשמ"דתקנות סדר הדין האזרחיל 1דין כמשמעותו בתקנה -כתב בי -"מסמך" 

בית משפט, בית דין אחר (, שהוציאו תקנות סדר הדין -)להלן  1984

 או לשכת ההוצאה לפועל, לפי הענין; 

 דין שהוציאה רשות שיפוטית. -כתב בי -"מסמך חיצוני" 

 הגדרות 

מסמך חיצוני אשר מבקשים להמציאו בישראל, יימסר לידי הממונה, )א(         .2

בידי מי שהסמיכה לכך המועצה הפלסטינית, בצירוף בקשה להמצאתו, אשר תפרט 

  את זהות הנמען, מענו ומהות המסמך החיצוני המבוקש להמצאה.

למסמך חיצוני ולבקשה כאמור בסעיף קטן )א( יצורף תרגום )ב( 

-, התשכ"אחוק לשכת עורכי הדיןר של עורך דין כמשמעותו בלעברית, ועליו אישו

עורך דין ישראלי(, או של עורך דין הרשום לפי חוק בשטחי המועצה  -))להלן  1961

 הפלסטינית, שהוא תרגום נכון של המקור. 

תרגומו לעברית, יימסר במספר עותקים מסמך חיצוני, לרבות )ג( 

 מספיק בשביל כל נמען, וכן עותק נוסף. 

הממונה ימציא לנמען בישראל את המסמך החיצוני האמור, )ד( 

לרבות תרגומו לעברית, חתום בחותם הממונה, בדואר רשום עם אישור מסירה; 

כן, נתבקש הממונה להמציא מסמך חיצוני כאמור בדרך אחרת, רשאי הוא לעשות 

 ובלבד שהדבר מתיישב עם הדין החל בישראל. 

בוצעה ההמצאה, יעביר הממונה את אישור המסירה או אישור )ה( 

אחר בדבר ביצוע ההמצאה לידי מי שהוסמך על ידי המועצה הפלסטינית כאמור 

יחזיר לו הממונה את המסמך, בצירוף הודעה  -)א(; לא בוצעה ההמצאה 2בסעיף 

  על הסיבה לאי המסירה.

המצאת מסמך 
 חיצוני בישראל 

מסמך שמבקשים להמציאו למי שנמצא בשטחי המועצה הפלסטינית, )א(         .3

יימסר לממונה, וזה יפעל להמצאתו בשטחי המועצה הפלסטינית; המצאה כאמור 

  תיעשה על ידי העברתו לנציג מוסמך מטעם המועצה הפלסטינית.

ראה הממונה כי לא ניתן להמציא מסמך כאמור בסעיף קטן )א(, ( 1)א

 יפעל להמצאתו לנמען באמצעות אחד מאלה: 

 מי שהוא מינה לכך, במסירה אישית; ( 1)

 משלוח בדואר רשום; ( 2)

 משלוח בפקסימיליה. ( 3)

ראה הממונה כי לא ניתן להמציא מסמך לנמען לפי תקנת משנה ( 2)א

את המסמך בכל דרך אחרת הנראית לו סבירה והוגנת,  (, רשאי הוא להמציא1)א

המצאת מסמכים 
בשטחי המועצה 

 הפלסטינית 
 )תיקון התשס"ד( 
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תעודה וכל מסמך רשמי אחר שהוציאה רשות מוסמכת בשטחי המועצה )א(         .8

תעודה(, יראו אותה כ"תעודה ציבורית" לענין סימן  -הפלסטינית )להלן בסעיף זה 

, ובלבד שאושרו בידי 1971-, התשל"אפקודת הראיות ]נוסח חדש[ד' לפרק ב' ל

  הממונה.

הממונה רשאי לאשר בחתימתו תעודה כאמור בסעיף קטן )א( על )ב( 

יסוד בקשה שהוגשה לו שאליה צורפה התעודה המקורית וכן העתק צילומי של 

הפלסטינית, המעיד כי  התעודה הנושא את אישורו של מי שהסמיכה לכך המועצה

 זוהי תעודה שהוציאה רשות מוסמכת בשטחי המועצה. 

 

  (1999בינואר  3ט"ו בטבת התשנ"ט )

 צחי הנגבי 

 שר המשפטים 

 תעודה ציבורית 

 .278(, עמ' 20.1.1999, התשנ"ט )5947ק"ת .[ 1]

 .338(, עמ' 30.3.2004, התשס"ד )6300ק"ת תיקון:
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מכתב לבנק

עמוד 28
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14.07.2020 

www.Traa.co  |  T. +972-3-6347766  |  F. +972-3-6347755 

 

 לכבוד
 בנק לאומי לישראל בע"מ

 משלם תשלומיםסניף 
 8083045-077באמצעות דואל ופקס         תל אביב

 
 

 שלום רב,
 

 

 תוכנות מדהימות יש ספורותהנדון: 

 

אנו מבינים שיש תוכנות מדהימות, אך הן ספורות. דוגמה לתוכנה כזאת היא בהתאם להסכם הנאמנות 
LAGIC  המייעלת את העבודה. מאפשרת לעבוד חכם. נותנת אוויר לנשימה. חוסכת עלויות עצבים

  .ובעיות. מקדמת נראות חיובית ומקצועית

 

 ואחריתה מי ישורנו.

 
 בברכה,         

 נאמן החשבון    

 

 

- 29 -



8 חפסנ .8

 

 

 

 

 

 

 

 

נספח 8

ממירה מיילים: התוכנה המשפטית
הטובה לשנת 2020!

עמוד 30
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From: Shneor Shapira <shneor@mamlaw.co.il>
Sent on: ץרמ 2020 15:52:00 ינש 09  םוי 
To: Adv. Adir Trabelsi <adir@trabelsi.co>
Subject: תנשל 2020 הבוטה  תיטפשמה  הנכותה  !
  

 - outlook ץבוקכ ללכב  ליחתה  וישכע  םיאור  םתאש  ץבוקה 
 ! pdf-ךפה ל דחא  קילקבו 

 
.םירחא םיצבק  רופסניא  יבגל  ןוכנ  הז 

 
/LawGic םע םכח  דובעל  טושפ 

 
 
 
 
 
, הכרבב

רואינש
 
Shneor Shapira, Adv.
_______________________________________________________
Matry Meiri & Co | Law Offices
HaShachar Tower 17th Floor
4 Ariel Sharon Street, Givatayim 5320047 Israel
Tel + (972) 3-6109000 | Fax + (972) 3-6109009
www.mamlaw.co.i l  | shneor@mamlaw.co.i l
 

                                                    

_______________________________________________________
Thi s  Ema i l  me s s a ge  a nd a ny a tta chme nts  to i t, conta i n confi de nti a l  i nforma ti on whi ch ma y
be  l e ga l l y pri vi l e ge d a nd i s  i nte nde d onl y for the  pe rs on or e nti ty to whi ch i t i s  a ddre s s e d
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תזרים השקעה
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buyer company total cost (928,750) €

asset old building personal equity (300,000) €

Apartments sqm 400 yearly gross income 21,212  €         

Garden / Terrac 200 av. yearly direct expenses (54,736) €

units 8 Cash in company account year end 42,012  €         

av. unit size 50 Cash to private account year end 34,946  €         

price per sqm (2,322) € Gross asset Yield 2.28%

gross-net ratio 66.67% Net Yield on personal Equity 11.65%

strategy long-term

asset direct cost (750,000) € client's assumption

purchase tax - IMT (56,250) €

related costs (2,500) €

refurbushing (100,000) €

furnitures & ameneties (20,000) €

total cost (928,750) €

IMI (2,400) €

maintanence (2,000) €

morgtage (628,750) €

morgtage interest (8,488) €

morgtage yearly principle 

return
(31,438) €

owner salary cost (8,910) €

owner net salary (5,400) €

depreciatiion (42,500) €

insurance (500) €

accountant (1,000) €

Rent - monthly income 8,000  €                

Rent - yearly income 96,000  €              

VAT (on expenses) refund - 

1st year
4,114  €                

VAT (on expenses) refund - 

2nd year
374  €                   

earnings before tax - 1st Y (18,622) €

earnings before tax - 2nd Y 138  €                   

1st year tax -  €                   

2nd year etc. tax -  €                   

personal equity (300,000) € client's assumption

% of cost 32.30%

money in account - 1st year 

end
45,378  €              client's assumption

GENERAL SUMMARY

 מטפלתLAWGICגם באקסלים 

ASSET TOTAL COST

ONGOING yearly EXPENSES

INCOME & REFUNDS

COMPANY CASH-FLOW

INCOME TAX
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money in account - 2nd year 

end
41,638  €              client's assumption

10 year avg. csh flow 42,012  €              client's assumption

net salary 5,400  €                

Dividens 29,546  €              client's assumption

Company Gross yield 10.34%

Company Net Yield 4.52%

Personal Net Yield on Equity 11.65%

 בשניהPDF-מה שראיתם כאן זה אקסל שהפך ל

YIELD

PERSONAL YEARLY CASH-FLOW
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 (16 תקנה) 7 טופס

  ההליכים עיכוב תקופת של להארכה או לקיצור בקשה

 

      _______________ השיפוטית בערכאה

           ___________ ב

 __________________  תאריך

 __________________ תיק מספר

 

 :המבקש  שבין בעניין

 כוח בא ידי על מיוצג המבקש ואם

 _____________ :באמצעות

  ___________________ :מרחוב

 ________________: הפקסימילי _____________: טלפון

 

 __________________ :המשיב  לבין

 כוח בא ידי על מיוצג המשיב ואם

 __________________ :באמצעות

 __________________ : מרחוב

 __________________: טלפון

 : __________________הפקסימילי

 

 התדיינויות להסדר לתקנות 16 תקנה לפי ההליכים עיכוב תקופת של להארכה /לקיצור בקשה בזאת מוגשת

 .2016-ו"התשע, משפחה בסכסוכי
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 :התקופה לקיצור הבקשה עילת

 חינוכית למסגרת ילד העברת ןבעניי דחופה בקשה הגשת; 

:  הדחיפות סיבת

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 אשפוז או טיפול, בדיקה בעניין דחופה שאינה בקשה או פסיכולוגי טיפול לעניין דחופה בקשה הגשת 

 ;יןבקט פסיכיאטרי    

: הדחיפות סיבת

__________________________________________________________________________ 

  שנה בתוך סכסוך ליישוב חדשה בקשה הוגשה אם ,משפחתי סכסוך של בעניין תובענה לצורך  

 אם או, לחוק( ה) 3 בסעיף המנויות התקופות חלפו שלגביה כאמור קודמת הבקשה מהגשת     

 ,כלשהי שיפוטית בערכאה משפטי סכסוך של אחר בעניין שיפוטית התדיינות הצדדים בין  מתקיימת     

  .החדשה הבקשה להגשת שקדמה השנה בתוך הסתיימה כאמור שהתדיינות או     

 המתנה שבהם חריגים במקרים,  קשר וסדרי ילדים החזקת או  מזונות  בעניין דחוף לסעד בקשה  

 ;לילדיהם או לצדדים ממש של נזק תגרום ההליכים עיכוב תקופת לתום     

: הדחיפות סיבת     

__________________________________________________________________________ 

 מתגורר שהוא או ידועה אינה השני הצד כתובת אם משפחתי סכסוך של בעניין תובענה הגשת  

 ;ות"המה פגישות קיום את מאפשרת שאיננה לתקופה לישראל מחוץ שוהה או לישראל מחוץ          

 עבירות עקב אישום כתב הוגש השני הצד נגד אם משפחתי סכסוך של בעניין תובענה הגשת לצורך 

 ;מהם אחד של או  הזוג בני  של ילדם כנגד או הזוג בת כנגד  מין או אלימות     

 תום עד עצור או אסיר הוא הצדדים אחד אם, משפחתי סכסוך של בעניין תובענה הגשת לצורך    

 .ההליכים     

 מוכות לנשים במקלט הנמצאת האיש של משפחתי סכסוך של בעניין  תובענה הגשת ; 
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 למכתבים חשוביםחברה חשובה 
4.7.2021 

              
 לכבוד 

 ישראל                               עולם
 , מנכ"לאליהומר אלי 

 , רל"שבקיש נהישמר 
 

 שואליםפרוייקט הנדון: 
 

ציפורים כי האדם עץ השדה וכמו העץ הוא צריך קצת שמש, מים, שמים,  .1
 ושות'.

מרשך מר ציפור פנה למרשתי הכנרית וזימר סילופי לשון ודעת שאף הדרור  .2
לא יאמין לה. כך לדוגמה, מסר כי האריה צפוי להגיע עד ולא יאוחר מבוא 

 השר המשחק בצוותא חדא. והמתינו ולא בא.

 כה לו, כך סברו.ואף על פי שיתמהמה עם כל זאת אח .3

  והמתינו לאור גניבת דעתו., המתינו אחר כלות אמתין לו .4

 ו/או שלא. בכל יום שיבוא .5

 אז? ולא יען. ואם לא אז. .6

מובהר כי אין באמור ושאינו ושאולי רצה להיות אמור כדי לוותר ו/או לגרוע  .7
מר מכל טענה ו/או מענה ו/או טרוניה שישנה ו/או שעשויה להיות למרשי 

 שקיים ואולי לא.בקיש 

 
חידודי הלשון שחידדו הקודמים בעניינים חשובים וכאן מסתיימים החזרות על 

 ועכשיו חותמים
 
 בברכה  

 חמד לצאן
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אינספור לקחת  LAWGICחלק מהיכולת של כאן זה עד מה שראית 

 PDFחוברת  -בלחיצת כפתור  -ולעשות מהם  סוגי קבצים שונים

 מסודרת עם: מקצועית ו

 

 תוכן עניינים 

 )מתוך אינספור טמפלטים שתוכל לייצר( ראשי שער 

 דפי כריכה 

 דמי שער לנספחים 

 נספחים מסודרים 

 עימודים מדוייקים 

 אפשרות לבחור אילו עמודים מאותו קובץ יהיו חלק מהנספח 

 איחוד של קבצים שונים לנספח אחד 

יש עוד אפשרויות רבות )כמו יצירת כרכים ואפשרויות  

 מתקדמות(

  זה עובד גם באנגלית –כן  

 

 פשוט לעבוד חכם!
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