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ג בי ת -ה מ ש פ ט ה ע לי ון
ג ש ב מ ו  15י מ ~ מ ש פ ט <  3ו ה ל צדק
בעניין :

.1

א בו ס בי ח ,ה.ז.

.2

א בו ס בי ח ,ה.ז.

.3

ה מו ק ד ל הגנ ת ה פי ט מי סו ד ה של ד ״ד לו ט ה ז ל צ ב דג ד ( ע ״ ד)

ע״י ב״כ עוה״ד לביב חביב ואח׳
מבית חנינא החדשה ,ת.ד , 21225 .ירושלים 97300
פקס , 02-6263212 :נייד 052 44 0 44 77
ה עו מ די ם

־ נ ג ד־
אלוף פיקוד העודף

ע״י פ רקל יט ות המדינה
ה מ שיב

ע מי ד ה ל צו ע ל  -מג אי ו ל צו * מ י י 0

מוגשת בזאת עתירה למתן צו על-תנאי ,חמופנה אל המשיב וחמורה לו לנמק:
א .מדוע לא יימנע מלהחרים ולהרוס את הדירה שבבעל ות העותר מס׳ , 1
והמצו יה בכפר עקב שבירושלים ה מז ר חי ת ,או לפגוע בה בכל דרך אחרת.
ב .ו לחל ופין ,מדוע לא יבחר המשיב בס נק ציה ש פג יעתה פחות חמורה.
ג.

בכל מקרה ,גם אם יוחלט להרוס את הדירה ,מדוע לא יבצע את הה רי סה
בדרך מתונה ,שאינה מותירה נזק סביבתי.

ה ע הי ד ה ל צו ב מ י י מ

עוד מתב קש ב ית -ה מ ש פ ט הנכבד להורות למשיב בצו-ביניים שלא להחרים ולהרוס
את הדירה הנ ״ל או לגרום לו כל נזק אחר ,עד לסיום הדיון בעתירה זו.
ו א ל ה מ מולזי ה ע הי ד ה:

מ בו א ע* 1ד מ <

.1

המשיב מסר לב״כ העותרים הודעה על כוונה להחרים ול הרוס את דירת
אבו סביח ,בהתאם לסמכותו לפי

המגורים בה התגורר בנם המנוח !

תקנה  119לתקנ ות ההגנה (שעת חרום)( 1945 ,להלן :״התקנה״) .בגוף
ההודעה ,ניתנה ה אפ ש ר ות לפנות ל משי ב בהשגה עד ליום . 16.11.16
העתק ההודעה (להלן :״ההודעה״) ,מצ״ב ומסומו ^ ^ .
.2

בגוף הה וד עה נטען כי צעד זה ננקט ״הואיל וביום  9.10.16נסע הנדון (בנו
של העותר ,ל.ח ).בכביש  1בעיר ירושלים ובהגיעו סמוך לתחנת הרכבת
הקלה בירושלים  ...החל לבצע ירי לעבר העוברים והשבים .לאחר מכן
המשיך הנדון בנסיעתו לאזור שייח ג׳ראח ,שם ביצע ירי נוסף לעבר שני
שוטרים רכובים על אופנוע .כתוצאה מ ביצ וע הירי נרצחו השוטר רס״ם
יוסף קירמה ו האז רח ית לבנה מליחי ז״ל ,ונפצעו בני אדם נוספים ברמות
פציעה שונות.״

.3

ביום  16.11.16הוגשה השגה ,ש העת קה מצ״ב כחלק בלתי נפרד מעתירה
זו ,ומסומן ע. '2 -

.4

ביום  17.11.16נתק בלה תשובת המשיב לפיה החליט לדחות את ההשגה,
ואליה צורף צו ההח רמה וההריסה.

העתק ה החלטה הנ״ל על צרופותיה מצ״ב ומסומו ע~ . 3
הצדדים:

.5

העותר מס׳  1יליד שנת  , 1937נשוי ואב לילדים ,תושב ירושלים .העותר
הוא אביו של

המנוח ,אשר נטען כי ביצע את ה פיג וע האמור.

העותר הוא הבעלים של חדירה ה מי וע דת להריסה נשוא הצו .הוא גם
הבעלי ם של דירה נוספת הסמוכה לדירה זו באותה קומה במבנה.

■6

העותרת מס׳  2ילידת  ,1979היא אלמנתו של מסבאח .היא מתגוררת בדירה נשוא הצו
יחד עם חמשת ילדיה.

.7

הדירה

נשוא הצו היא דירה

בשטח כ־

 140מ׳,

נמצאת בכפר עקב

שב ירו ש לי ם המזרחית .היא ממ וק מת בקומה השביעית במבנה בן  9קומות.
.8

ה ע ו ת ר ת מס׳  3היא עמותה רשומה ,הע וס קת מזה שנים אר וכ ות בהגנה על
זכויות האדם.

2

.9

המשיב ,אלוף פיקוד העורף ,הוסמך לשמש כמפקד צבאי לאזור ירושלים
ע ל ־ פ י תקנות ההגנה (שעת חירום) . 1945 ,ככזה ,יש בידיו סמכות להוציא
צווי שמיטה ,אטימה והריסה בהתאם לתקנה  119לתקנות אלו.

הטיעוו המשפטי
ת?;גה  119מצוגדת לנורמו ת ה מ חייבו ת את המפמד הצבאי

 . 10ה מ פ ק ד הצבאי מחויב לפעול בהתאם למשפט הה ומנ יטא רי הב ינ לא ומ י
ודיני הכיבוש הכלולים בו .המשיב הוא נאמ!י השטחים הכ בו שי ם ,ואינו
הריבון שם.
ה בי נל או מי ,

מכלול סמכויו תיו בשטח הכבוש נתון לו מכוח המשפט
אשר

מהווה

את

סמ כו יו ת י ו (בג״ץ 2150/07

הבסיס

הנורמ טיבי

א ג ו צפייה צ' שד

הבלעדי

ל הפעלת

הבי טהון (לא פורסם,

.)) 29.1 2. 200 9

 . 11ת ק נ ה

 119סו תרת שתי הו רא ות מ ר כזי ות של אמנת ג<נבה בדבר הגנת

אזרחים בימי מלחמה (להלן :אמצת ג'צבה הרביעית) ,ה מהו וה את הבסיס
לדיני הכיבוש בדין הבינלאומי .סעיף  , 33האוסר על הטלת עונש קו לקט יב י
ומעשי תגמול כלפי מוגנים ורכושם וסעיף  53לאמנה ,האוסר על המ עצ מה
הכ וב שת להרוס בתים ורכוש .כן סותרת התקנה את סעיף  50לתקנות
ה מצ ו רפ ות לאמנה ,בדבר הדינים והמנהגים של מלחמה ביבשה (האג,
( ) 1907להלן :א מנה האג) ,האוס רת על הטלת ענישה קו לק טי ב י ת ואת
תקנה  43לאמנה ,האוסרת על פגיעה והרס של רכוש.

 . 12ש נ י ת  ,המשיב מחויב לפעול גם בהתאם למ שפט זכויות האדם הב ינ לא ומי,
ובראש ובראשו נה אמנות האו״ם בדבר זכויות אזרחיות ו פו לי טי ות ובדבר
זכויות

חב ר תי ו ת

וכלכליות.

כך

נקבע

ב חו ו ת ־ ה ד ע ת

של

בית־המשפט

ה ב י נל א ו מ י לצדק בעניין ח ומת ההפרדה .גם ב י ת ־ מ ש פ ט נכבד זה בחן את
פע ול ות המפקד הצבאי לפי נו רמות אלו( .בג׳׳ץ  9132/07אל ב סיוני נ  ,ראש
הממ שלה ,תק -על  ; 1213 ) 1 ( 2008בג״ץ  7957/04מראעבה צ' ראש ממשלת
י שראל ,ת ק -על  3333 ) 3 ( 2005סעיף  ; 24בג״ץ  3239/02מרעב נ' מפקד
כוהות צה"ל ,ת ק ־ ע ל  ; 937 ) 1 ( 2003בג״ץ  3278/02המוקד ל הגנ ה הפרט צ'
מפקד בו הו ת הצבא בגדה ה מערבי ת ,פ״ד נז( . ) 385 ) 1

 . 13ת ק נ ה

 119סותרת את סעיף  17לאמנה בדבר זכויות אז רח יו ת ופוליטי ות

(זכותו של אדם שלא להיות

נתון ל הת ערב ות שרירותית או בל תי -חו ק ית

3

בביתו) ,את סעיף ( 12זכותו של אדם לבחור את מקום מגוריו באורח
חופשי) ,את סעיף ( 26הזכות לשוויון בפני החוק) ,וכן את סעיף ( 7הזכות
שלא להיות נתון ליחס או עונש אכזריים ,בלתי אנושיים או משפילים) .כך
מצאה גם וועדת זכויות האדם של האו״ם ( , ) Hum an Rights C o m m i t t e e
האמונה על בחינת יישומה של האמנה במדינות החברות השונות ,בחוות
דעתה משנת  2003בנוגע לישראל.

 . 14כ מ ו כן סותרת תקנה  119סעיפים מתוך האמנה בדבר זכויות חב ר ת יו ת
וכלכליו ת ,ובראשם סעיף ( 11הז כו ת לדיור ולתנאי מחייה נאותים) וסעיף
( 10ההגנה המ יו חדת על התא ה מ ש פ חת י)  ,התקנה ס ות רת את סעיפים ־ 13
 12וסעיף  17מתוך ההצהרה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם ; והיא
עלולה לעלות כדי פשע מלחמה לפי הג דרותיו של סעיף  ) iv ( ) 2 ( 8לחוקת
רומא להקמת בית הדין הפלילי הב י נ ל א ו מי ( Ex te n siv e des truct ion and
.) ap pr opr ia tio n o f property, not ju s ti f ie d by mi litary nece ssi ty

הצו מ הוו ה ה פי ה של ה אי סור על ענישה מול? 1טי בי ת ו פוגע גז פויו ת יסוד

 . 15האיס ור על ענישה קו ל ק ט י ב י ת הוא מ מו ש כל ו ת ה יס וד של המשפט :
חלילה לך מ לע ש ות כדבר חזה ,ל המית צדיק עם רשע והיה כצדיק כרשע,
חלילה לך ־ השופט כל הארץ .לא יעשה משפט (ב ר א שי ת יח .) 25

 . 16ה א י ס ו ר על ענישה קו לק טי ב ית מצא כאמור את ביטויו במשפט הבינלאו מי
המנהגי .סעיף  50לאמנת האג ה קו בע:
No general penal ty, pe cu ni ar y or othe rwi se , shall be infli ct ed
upon the p o p u la tio n on acc ount o f the acts o f individuals for
which they can not be reg arded as j o i n tl y and sev eral ly
resp on sible.

 . 17ו א י ל ו סעיף  33לאמנת ז ע ב ה הר בי עית קובע באופן קטגורי:
No protected person may be punished for an o ff en ce he or she
has not pe rs o na ll y com mitted. C o ll ect iv e pena lties and
likewise all m e as u r e s o f int im id at io n or o f terrorism are
p r o h ib it ed .. .
their prop erty are
prohibited.

and

persons

4

protected

agai nst

Repr isal s

 . 18ו כ ך בא הדבר לידי ביטוי בפסיקת ב י ת ־ מ ש פ ט נכבד זה
כבר עמד חברי השופט מ׳ חשין על כך לעניין תקנה  119לתקנ ות ההגנה
(שעת חירום ) , 1945 ,תפיסת היסוד הינה כי ״איש בעוונו יישא ואיש
בחטאו יומת ...אין עונשין אלא אם-כן מזהירין ואין מכים אלא את
העבריין לבדו״ (בג״ץ  2006/97ג׳נימו* נ׳ אלוף פיקוד מרב?  -עוזי דיין,
פ״ד נא(  , 651 ) 2בעמ׳ .) 654

 . 19י צ ו י ן כי גם אם ,אליבא דהמשיב ,מטרת ההריסה הינה הרתעה ,הרי
שהלכה למעשה היא פוגעת בחפים מפשע ואשר על כו .במבחו התוצאה,
מהווה עונש סולסטיבי,

 . 20ה ר י ס ת בית פו געת בגרעין הקשה של כבוד האדם .כבודו של אדם נפגע
אנושות כ א ש ר הוא מושלך מביתו ונותר ללא קורת גג וללא מחסה .הפגיעה
הקשה בכבוד נו בעת גם מן העובדה שביתו של אדם אינו רק מבנה פיזי,
אלא גם מקום אליו יש לאדם קשר רגשי עמוק ,מקום המכיל את כל רכושו
הרוחני וזכרונות יו.

חו סי מידמיו מ

 . 21עיקרון ה מי ד ת י ו ת הוא עיקרון על ,שעל פיו מחוי יב המשיב לפעול ,בוודאי
בהפעלת סמ כ ות דראקונ ית המביאה לפגיעה קשה בחפים מפ שע כבענייננו:
הפעלת סמכות על פי תקנה  119לתקנות ההגנה צריכה להיות תוצאה של
איזונים :בין חומרת המעשה שביצע המפגע לבין חומרת הסנקציה המופעלת ן בין
הפגיעה שתיגרם למשפחת המפגע לבין התועלת שתיגרם כתוצאה מהרתעת
מפגעים פוטנציאליים אחרים; בין זכות בני משפחתו של המפגע לקניינם ,לבין
הגנה על ביטחון הציבור .איזון זה ,כחלק ממבחני המידתיות החוקתיים
הידועים ,מחייב כי האמצעי ההרתעתי שננקט יביא באופן רציונאלי להגשמת
המטרה הראויה; כי האמצעי יפגע בזכות המוגנת במידה הפחותה האפשרית
לשם השגת המטרה הראויה; וכי האמצעי שנבחר יענה גם על מבחן־המשנה
השלישי של ה״יחסיות״ הרלבנטית ,דהיינו שיימצא בו יחס ראוי(״מידתיות״
במובן הצר) בין התועלת הצומחת מהאקט והגשמת התכלית העומדת בבסיסו
לבין הנזק העלול להיגרם בשל כך לזכות החוקתית(עיינו :אהרן ברק מידתיווג
במשפט  ;)2010( 471השוו :בש״פ  8823/07פלוני נ' מדינת ישראל ,בפיסקה 26
לפסק דינו של חברי ,המשנה לנשיאה ,השופט א׳ ריבלין ([פורסם בגבו),
 .))11.2.2010במסגרת זו יש גם להשתכנע כי לא ניתן יהיה להגשים אותה מטרה
באמצעי דרסטי פחות מהריסת בית או איטומו (ראו :בג״ץ אבו דחים; עניין
שריף)(בג״ץ  5696/09מוגובי נ׳ אלוף פיקוד העורף ,להלן :פט ״ ד מוגרבי ,פס' 12
לפס״ד).

 . 22ל א ו ר דברים אלה יטענו העותרים ,כי החרמה והר יסת הבית לצורך הרתעה
אינה עומדת במבחני ה מיד תי ות  -לא במבחן הקשר הרציונלי בין ה אמצעי
למטרה ,ומעבר לנדרש ,גם לא במבחן ה א מצ עי שמידתו פחותה ובמבחן
הנזק מול התועלת (מידתיות במובן הצר).

 . 23ל א מי ד ת י ו ת ולא שיקול דעת הופעלו כאן ,אלא הוצאה לפועל של החלטתו
של הדרג הפולי טי להרוס בתים ,הא ותו לא .המשיב התעלם מחובתו
לבחון מעת לעת את היעילו ת ש ב הפ עלת הסנ קציה ואת הקשר ה רצ יו נא לי
בינה לבין התוצאה המיוחלת ,ואת ה נטל הכבד הרובץ על כתפיו להצדיק
פגיעה בחפים מפשע בהוכחות ראויות ,ובכך התעלם מדברי בית המשפט
העליון שאומצו וחודדו אך ביום  15.10.15על ידי כב׳ השופט ע׳ פוגלמן
בבג״צ  5839/15סידר ואח'  oמפקד כוחות צה«ל (טרם פורסם) :

״תהילה על אותה הרתעה שמבקשת התקנה נושא דיוננו להשיג ,הרתעת
מהבלים מפני נטילת הלק במעשי זוועה  -ואנו מצויים בימים טרופים ורעים
של גל טרור רצהני,אך גם ב״שגרה  ’1נכוו הדבר  -תועלתה גדולה .למעשה ,אם
הריסת בית מהבל פלוני תרתיע מהבל אלמוני מפני פגיעה בחיי אדם,אזי נאמר
כי השיג האמצעי הצבהר תועלת שהיא אולי הנעלה ביותר מפל התועלות שניתן
להעלות על הדעת .אלא שייתכן שיש מקום להרהר אחר השאלה אם אמנם
הרתעה זו מושגת על דרך שימוש בסמכות שנמסרה למשיבים בתקנה . 119
דומה שכך עשו גורמי הצבא אשר אף שסברו כי ישנו קשר בין הריסות בתי
מחבלים לבין הרתעה ,מצאו לציין כי ברמה המערכתית קיים מתח גי ו הרתעה
לבין" מחיר ההריסות ;״ואף הסיקו כי ״ כלי ההריסה במסגררי המרכיב
ההרתעתי' שחוק( "וראו שקופיות  20 , 17ו ־  22מתוך מצגת שערבו* ועדה
בראשות האלוף אהוד שני אשר בחנה נושא זה בשנים  2005-2004 ,שצורפה
כנספח  1לעתידה בעניין המוקד להגנת הפרט ).בהמשך לכך החאטו גורמי
הביטחון  -החלטה שממנה שינו בהמשך הדרך  -על הפסקת פעילות הריסת
הבתים לצורך הרתעה כשיטה באזור( תוך שמירתה למצבי קיצון( }ראו שם ,
פסקה  6לחוות דעתה של השופטת א' חיות  ).עמד על כך גם בית משפט זה
כאשר הטעים כי אף שאין זה אפשרי להוכיח ,,כמה פיגועים נמנעו ,וכמה
נפשות ניצלו,כתוצאה מפעולות הרתעה של אטימות בתים והריסתם" (בג״צ
 2006/97ג׳נימאת צ׳ אלוף פיקוד מרכז ,פ״ד נא  ( 2א 'גולדברג( }להלן:עניין
לנימת  )},עדיין ״ על גורמי המדינה לבחון מעת לעת את הכלי והתועלת שיש בו
[ ][...ו]להביא ] [...נתונים המצביעים על אפקטיביות האמצעי של הריסת בתים
כהרתעה ,במידה כזו המצדיקה את הנזק למי שאינם נחשדים או מואשמים"
(עניין המוקד להגנת הפרט ,פסקה כ״ז;וכן פסקה  6לחוות דעתה של השופטת
א'חיות).״
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 .24העו תרים יטענו כי עיקרון ה מיד תי ות מחייב להימנע מהריסת הבית,
ומחייב לבחון א פש רות פעולה פחות חמורה ,במיוחד כאשר הבית מאכלס
משפחה שלמה וילדים.

אפלייה;
. 25

מ ש פח תו של עמי פופר ,שטבח בפועלים תמימים ,לא מיהרה לפנות את
ביתה מאחר וסנקציה כזו לא ריחפה מעל ראשיה.

אף משפחת גול דש טיין,

שאמנם תושבת שטחים היא ,לא העלתה בדעתה כי עליה לחפש דיור חלופי
לאחר שבנה טבח בעשרות מתפללים .גם ביתם של שורפיו ורוצחיו של
מו חמד אבו חדיר ,לא נ שק פת לו שום סכנה .משפחות שורפי ורוצחי
מ ש פ חת דואבשה גם הם לא הזדרזו ופינו את בתיהם .העובדה כי המשיב
מי יחד סנקציה זו לפגיעה בפל סטיני ם בלבד ,סנקציה הפסולה לכשעצמה,
מוסיף לסנקציה זו נופך נוסף של חוסר חוקיות.

פגיעה בכל המבנה ;
. 26

קיים חשש כבד לפיו הריסת הדירה שבקומה השביעית תפגע במבנה כולו.

. 27

לפי ה תי יע צ ו ת ראשונית ,ה רי סת הדירה עלולה להביא לפגיעה במבנה בשני
אופנים :האחד על ידי חשיפת המבנה כולו לפגעי מזג האוויר והגשמים,
דבר שיביא לפגיעה קשה בדירות הס מוכות בעקבות רטיבות קשה ,לרבות
הדירה הנ וס פת שבבעלות העותר טס׳  Xהמ מו קמ ת בקומה הש ב יע י ת בסמוך
לדירה נשוא הצו כאמור .השני הוא בכך שהריסת הקירות ,גם ידנית,
עלולה

להחליש

את

המבנה

כולו,

ולפגוע

קשות

בעמי דותו,

ב מיוחד

באירועים חריגים ,כמו רעידת אדמה.
. 28

מעבר לכך ,הכיעור שיותיר ה מש יב לאחר ה רי סת דירה שב קומה שביעית
מתוך  9קומות ,פוגעת בכל הבניין ,בערכו ,ובאיכות החיים של תושבי
הבניין מכל הבחינות ,גם נפשית וגם פיזית .האם המשיב היה מבצע
הריסה דומה אילו היו דיירי הבניין יהודים!

. 29

העו תרים מבקשים להביא חוות דעת מקצ וע ית לעניין זה ,עד יום הדיון,
דבר שלא הת אפ שר בעקבות מסג רת הזמן הנוקשה .העותרים יבקשו לתקן
את העתירה בהתאם ,במידה והדבר יידרש.
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הפגיעה בחפים מפשע ,ברכושם ובחייהם אסורים .זהו ללבו של שלטון
החוק .פגיעה בעיקרון זה ,בוודאי על ידי מו סדות המדינה ,מעבירה מסר
קשה ומסומן .דווקא בימים אלה ,יש צורך במסר מרסן ,ויש צורך בחזרה
לעקרון הבסיסי ,הצודק והמוסרי:
״חלילה לך מעשות כדבר הזה ,להמית צדיק עם רשע ,והיה כצדיק כרשע .חלילה
לך! השופט כל הארץ לא יעשה משפטו״
(בר אש ית יח ) 25
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ואף אם לשון תקנה  119מתירה לעשות כדבר הזה ,לפגוע בחפים מפשע
למען יראו וייראו ,הרי מחויב המשיב ,לפרש את הסמכ ות ולהפעילה ברוח
דברים אלו .ייזהר מל הותיר מש פחה גדולה ללא קורת גג לראשה ,וימצא
דרך אחרת להשיג את מטרתו.
וכך הובאו הדברים בפסיקה של ב י ת ־ מ ש פ ט נכבד זה ,ע ל־ י ד י כב׳ השופט
חשין :
״ואותו עקרון-יסוד כולנו ידענו ושגינו מאז היותנו :איש בעוונו יישא ואיש
בחטאו יומת .וכדבר הנביא :״הנפש החוטאת היא תמות בן לא-ישא בעוון האב
ואב לא ישא בעוון הבן ,צדקת הצדיק עליו תהיה ורשעת הרשע עליו תהיה״
(יחזקאל יח כ) ,אין עונשין אלא-אם-כן מזהירין ואין מכים אלא את העבריין
לבדו .זו תורת משה והוא הכתוב בספר תורת־׳משה :״לא יומתו אבות על-בני ם
ובנים לא-יומתו על אבות כי אם-איש בחטאו יומת״(מלכים ב ,יד ,ו).
...מאז קום־המדיצה  -בוודאי כך מאז חוק יסוד :כבוד האדם וחירותו  -נקרא אל
תוך הודאת תקנה  119לתקנות ההגנה ,נקרא בה ונשקע בה ,ערכים שהם ערכיצו,
ערכים של מדיצה יהודית ,חופשית ודמוקרטית .ערכים אלה יוליכונו היישר אל
ימים קדומים של עמנו ,וימינו אלה כאותם ימים :לא יאמרו עוד אבות אכלו בוסר
ושיני בנים תקהינה .כל האדם האוכל בוסר שיציו תקהינה.״
(בג״ץ  2006/97אבו פארה געימאת ואח<  0אלוף פילזוד מרכז .פ״ד נא( ,651 )2־ 654
 ;655ור׳ גם את חוות-דעתו של כב< השופט חשין בבג״ץ  4722/91חיזראו ואח' 0
מפסד כוחות צה«ל באיו״ש (פ״ד מו( ;}150 )2בבג״ץ  4722/92אלעמריו  0מפסד
כוחות צה״ל ברצועת עזה (פ"ד מו( )693 )3ובבג״ץ  6026/94נזאל ואח ,נ< מפקד
כוחות צה"ל באיו«ש (פ״ד מח().)338 )5
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מצ״ב תצהיר לתמי כה בעתירה.

מכל הטעמים הנ״ל מתב קש ב י ת ־ ה מ ש פ ט הנכבד להוציא מתחת ידיו צו ע ל ־ ת נ א י
וצו ביניים כמבוקש בראש העתירה ,ולאחר שי שמע את תשובת המשיב £
להחלט יים.

