ו ינשט י י ן :צעד ים נגד "כתב י ס יר וב" חרד י ים | News1
הפוך לדף הבית

ראשי

אימייל אדום

יומן ראשי

8/8/2014

חפש...

אקטואליה

בלוגים

14:03:05
יום שישי  08אוגוסט  2014י"ב באב תשע"ד |

בעולם

סקופים

משפט

כלכלה

בריאות

מנוי VIP

המגזין

רשימות | ארכיב יומי | כל הקישורים | סיפורים חמים | ספורט | נדל"ן | תגיות | פורומים | ספרייה מקוונת | בימה חופשית | מיוחדים |

חדשות
בלוגים /

ראשי  /דת ומסורת משפט

בעל טור

הדוא"ל שלי

בלוג/אתר

ר שימות קודמות

"רבין מסר פרטים שתאמו את דברי דכנר"...
 | 05/03/2013תגובות

"צ'רני לא אמר שיתלונן על סחיטה"
 | 05/03/2013תגובות

שמואל דכנר הוא עד המדינה בהולילנד
 | 05/03/2013תגובות
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וינשטיין :צעדים נגד "כתבי סירוב" חרדיים

דת ומסורת
משפט
ביטוח ופיננסים
ביטוח בריאות

מזהיר שהטלת חרמות וסנקציות על מי
שפונה לרשויות המדינה ,מהווה עבירה
פלילית קובע שהמדינה תוכל לקצץ
תמיכות לגופים שיוציאו כתבי סירוב

פ נסיה

ביטוח חיים

קר נות ה שתלמות
ביטוח דירה

ביטוח רכב

חיסכון

ביטוח נסיעות לחו"ל
ניהול תיקי ה שקעות

דרכי הטיפול של רשויות המדינה בכתבי סירוב
המוצאים על ידי בתי דין דתיים  /הנחיות היועץ
המשפטי לממשלה
< צעד חשוב ואמיץ

רשות המסים

▪ ▪ ▪

מועדון +
יועצים אדריכלים
כסף רופאים שמאים
רואי חשבון
עיתונאים
עורכי דין
שופטים
ד"ר י .וינרוט ושות' ,משרד עורכי דין
יצחק ראובן ,משרד עורכי דין
רפאל ר .גלס  -שושנה גלס ,משרד עורכי דין
שוב ושות' ,משרד עורכי דין
אורי סלונים ,משרד עורכי דין

הוצאת "כתב סירוב" בידי בית דין דתי ,המכיל
סנקציות חברתיות ,גינויים ואיומים בחרם ,בגין
הגשת תביעה לערכאות המדינה או בגין מסירת
עדות במשטרה וכדומה ,עלולה להוות עבירה
פלילית של שיבוש מהלכי משפט ,הדחה בעדות,
הדחה בחקירה והטרדת עד .במקרים החמורים
יותר ,היא אף עלולה להגיע לכדי עבירה של איומים
או סחיטה באיומים .כך קובע )יום ג'(5.3.13 ,
היועץ המשפטי לממשלה ,יהודה וינשטיין.

וי נ שטיין .פגיעה בזכויות יסוד

העלמת מס
קו הצדק

מעלימי מס
עבריי ני מס

עובדים ב שחור

צעד חשוב ואמיץ
הנחיו תיו של יהו דה וינשטיין הן צע ד חשוב
ואמיץ לקרא ת השלט תה של מרו ת
המ דינה גם על חלקים מסוימים בציבור
החר די ,המטילים אימה על מי שמעז
להז דקק לרשויו ת אכיפ ת החוק
הממלכ תיו ת .מ דינ ת חוק אינה יכולה
להרשו ת לעצמה מצב כזה .המבחן כמובן
יהיה ביישום ההנחיו ת ובעמי ד תן של
המשטרה והפרקליטו ת מול לחצים
פוליטיים וציבוריים ,ואולי גם פיזיים ,שמן
הס תם י תעוררו כאשר יבואו לבצע או תן.

חינוך טכנולוגי
חי נוך טכ נולוגי-מדעי
מגמות טכ נולוגיות

לימודי מדעים

מסלול מדעי-טכ נולוגי בתיכו נים

פרסום ההנחיה בא בעקבות מספר מקרים בהם
בתי דין פרטיים הוציאו "כתבי סירוב" ,אשר
התיימרו למנוע או להגביל את יכולתם של אזרחים
לפנות לערכאות ולרשויות המדינה .בכדי להבטיח
את הגשמת יעדם ,כללו כתבי סירוב אלו איומים
בחרם או בנידוי ,וכן סנקציות חמורות או איומים
בנקיטת סנקציות ,אשר לעיתים הופנו לא רק נגד מושא כתב הסירוב ,אלא אף נגד בני
משפחתו ,ובהם ילדיו .לדברי משרד המשפטים ,סנקציות אלו פגעו פגיעה קשה בזכויות יסוד
בסיסיות ,כגון הזכות לחינוך ,הזכות לחופש דת ופולחן ,זכות הגישה לערכאות וחופש העיסוק.

בניגוד לשימוש בגולה
לדברי וינשטיין ,אין מקום לשימוש ב"כתבי סירוב" במדינת ישראל ,בניגוד לשימוש שנעשה בהם
בארצות הגולה כדי לשמר את המשפט האוטונומי היהודי .הנחייתו ,מוסיף וינשטיין ,נועדה
להנחות את גורמי אכיפת החוק כיצד להתמודד עם נושא מורכב ורגיש זה ,תוך כיבוד המסורת,
כאשר הדבר עולה בקנה אחד עם החוק.
בהנחיה נקבעו השיקולים שלפיהם יוחלט אם לפתוח חקירה פלילית או להעמיד לדין בגין מקרים
שכאלה .בין היתר צריכים להישקל :חומרת הסנקציות הכלולות בכתב הסירוב ,חשיבות זכויות
היסוד הנפגעות כתוצאה ממנו ועוצמת הפגיעה בהן ,כמות המקרים בהם הוצאו כתבי סירוב
וכדומה .ככל שהסנקציות הכלולות חמורות יותר ,וזכויות היסוד הנפגעות עקב כך משמעותיות
יותר ,תגדל הנטייה לפתוח בהליך פלילי .ההחלטה על כך תתקבל בידי המשנה לפרקליט המדינה
לעניינים פליליים.

בלוגרים  / News1דעות ▪ כתבות ▪ תחקירים
תענוג לראותם בכעסם ותיסכולם
 | 19/03/2013יהודה דרורי
לא שותים אם חוגגים

 | 19/03/2013ד"ר אורנה דלי-גוטפריד
הגה הספינה הציונית

 | 19/03/2013דרור אידר
החיים והמיתוס ,סיפור בתוך סיפור
 | 19/03/2013הרצל חקק
רומן זדורוב בדרך לחופש
 | 19/03/2013ראובן לייב
לר שימות נוספות לבימה חופ שית

לר שימת הכותבים

במקביל ,הותוו השיקולים אשר בגינם תפחת הנטייה לפתוח בהליך פלילי .כך למשל ,אם מושא
כתב הסירוב נתן מלכתחילה את הסכמתו להתדיין בבית הדין הדתי ,תפחת נטייה זו .עוד אומר
וינשטיין ,כי ככל שמדובר בסכסוך פנים-קהילתי ,הקשור לאורחות חייה הייחודיים של הקהילה
שבית הדין פועל בקרבה ,כך יינתן משקל רב יותר לצורך בהכרה מסוימת באוטונומיה השיפוטית
של הקהילה ויפחת העניין הציבורי בנקיטה בהליך פלילי .בכך רומז וינשטיין לבתי הדין החרדיים
הפועלים בריכוזי אוכלוסיה זו.

גם עבירה משמעתית
עוד נקבע ,כי הוצאת כתב סירוב עלולה להוות עילה להגשת קובלנה משמעתית ,אם החותם על
כתב הסירוב הוא דיין בבית דין רבני ממלכתי ,או אם הוא דיין בבית דין פרטי ,הממלא במקביל
תפקיד ציבורי ,כגון רב במשרה שלטונית או כל עובד ציבור אחר.
במישור המינהלי נקבע ,כי במקרה בו תתנהל חקירה פלילית בעקבות הוצאת כתב סירוב נגד
נושא משרה במוסד ציבורי נתמך או מבקש תמיכה ,או במקרה שבו נושא המשרה הורשע
בעבירה פלילית בעקבות הוצאת כתב סירוב ,תיבחן האפשרות לעכב או לקזז את התמיכה
הניתנת למוסד .כן נקבע ,כי גוף ציבורי לא יעמיד נכס ציבורי העומד לרשותו לשימושו של בית דין
פרטי המוציא כתבי סירוב ,ולא יעשה שימוש במשאביו של הגוף הציבורי לקידום ענייניו של בית
הדין ,כגון על-ידי מתן חסות ,פרסום ,שירותי משרד ומזכירות.
תאריך | 05/03/2013 :עודכן05/03/2013 :
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חופש העיסוק

תגובות

יהודה וינשטיין

][4

תפוס כינוי יחודי

מוצגות ] [ 4

כותרת התגובה

כתוב תגובה

שם הכותב

לכל התגובות
שעה תאריך

1

גיבור גדול

ינון ר

5/03/13 20:46

2

הביריונות במייטבה

שלום בן מאיר

5/03/13 23:01

מיכל11

7/03/13 13:58

שםלי

6/03/13 10:53

 לא ממש,3

וינשטיין ממש גבור גדול

חדשות נוספות ברשת
לפחות  50הרוגים ,ו 160-פצועים בשורת פיגועי התאבדות ברבעים השיעיים

 | 11:21 | 19/03/2013תיק דבקה
שידור חי :יאיר לפיד נכנס לתפקיד שר האוצר

 | 11:15 | 19/03/2013וואלה!
צים ביטלה הסכם לרכישת  5אוניות ודחתה קבלת  4נוספות

 | 11:02 | 19/03/2013גלובס | הלל קורן
שמעון קופר יואשם ברצח שתיים מנשותיו  -ישראל היום

 | 10:55 | 19/03/2013ישראל היום

עידן יוסף
הזיכיון לקול ברמה הוארך
רק בשנה אחת

ראובן לייב
רומן זדורוב בדרך לחופש

חניאל פרבר
שלא חיסר בעולמו כלום
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