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 מרכז לבריאות הנפש שער מנשה .1

  מדינת ישראל, משרד הבריאות .2

 חיפהידי פרקליטות מחוז -על

 /נתבעיםהמשיבים         

 

 

 בקשה להצטרף כ"ידיד בית משפט"

המשפט" -, במעמד של "ידיד ביתלהליך המשפטיבית המשפט הנכבד מתבקש לצרף את המבקשת כצד 

וזאת מן הטעמים  ,פה-שלים טיעוניה בעללהכן ו 22.6.16 –הקבוע מחר, ה ולאפשר לה להופיע בדיון 

 הבאים:

לבטחון מירבי בבית המאושפז במחלקה  32בן גבר , את המבקשלשחרר  ה של תובענה זועניינ .1

בחדר מזה חודשיים ברצף  . המבקש הושםבידוד רחדהשמתו הממושכת במ, החולים שער מנשה

וזאת מייד לאחר שנקשר בארבע גפיים במיטת קשירה במחלקה, במשך לכל הפחות חודש בידוד, 

 -יפול בחולי נפש, התנש"אלחוק ט 34על פי החלטת צוות בית החולים, מכוח סעיף שלם. כל אלה 

  )להלן: החוק(. 1991

ההצדקות ל, השמת המבקש בבידודלהצדקות החוקיות להנוגעים  נימוקיםמעלה  תובענה זו .2

בעלת היבטים חוקתיים היא ככזו, התובענה  .בידודותנאי חומרת ו ההשמה בבידוד; להימשכות

 כלליים, הנוגעים לזכויותיהם של מטופלים באשפוז פסיכיאטרי.
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בשורה ארוכה של פסקי דין, קבעו בתי משפט בערכאות שונות שהם מוסמכים להורות על צירוף  .3

היבטים כוללניים  שהם בעליבתיקים מסוימים  . זאתמשפט"-צד להליך במעמד של "ידיד בית

מומחיות ושיקולים שאינם בהכרח להביא בפני בית המשפט זאת על מנת לאפשר ורחבים. 

, בעמ' 529( 1כוזלי נ' מ"י, פ"ד נג ) 7929/96מיוצגים על ידי הצדדים הישירים לסכסוך. )ראו: מ"ח 

554.) 

קבע כבוד הנשיא דאז ברק רשימה בלתי סגורה של קריטריונים לצירוף צד לעיל, בהלכת כוזלי  .4

הייצוג שהוא  ,ומומחיותו; ניסיונו במעמד "ידיד בית משפט", הכוללת את מהות הגוף המבקש

 סוג ההליך והפרוצדורה. כן מעניק לאינטרס שבשמו הוא מצטרף; התרומה הפוטנציאלית לדיון, ו

 המבקשת תטען כי נוכח הלכה זו יש לצרפה כ'ידיד בית המשפט', כלהלן: 

ועלת , היא עמותה הפהמרכז לזכויות אדם של אנשים עם מוגבלויות – עמותת בזכות המבקשת, .5

שלא למטרות רווח לקידום זכויותיהם של אנשים עם כל סוגי המוגבלויות )נפשית, שכלית, חושית 

ופיסית( בכל תחומי החיים, ובכללם בתחום בריאות הנפש. העמותה היא ארגון הסנגור המרכזי 

 בישראל למען אנשים עם מוגבלות, היא מוכרת כארגון יציג באו"ם, ובולטת בזירה הציבורית. 

כמו כן  .1998 –חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח ין היתר, המבקשת יזמה את ב .6

, שנחתמה על ידי ישראל (2006אמנת האו"ם בדבר זכויות אנשים עם מוגבלות ) היתה ממנסחי

. אמנה, אשר חורטת על דגלה זכויות אדם ושילוב של 2012ואושררה על ידה בשנת  2007בשנת 

 בלות בכל אורחות החיים. אנשים עם מוג

בית המשפט העליון הכיר במומחיותה של המבקשת  בסוגיות רוחב שונות המתייחסות לזכויות  .7

אנשים עם מוגבלות, כאשר צרף אותה במעמד "ידיד בית משפט" בכמה הליכים שהתנהלו בפניו. 

הפסיק כך למשל, צורפה המבקשת במעמד ידיד בית משפט בעתירה הנוגעת להחלטת הממשלה ל

החלמה ונופש ניהול ושירותים  2531/05התקשרותה עם מוסדות פסיכיאטריים פרטיים )בג"ץ 

בעתירה שעניינה הנגשת ועדות רפואיות של המוסד לביטוח לאומי נתניה נ' מדינת ישראל( ; 

לאנשים עם מוגבלות דוברי ערבית; בעתירה שעניינה זכותו של אדם עם מוגבלות נפשית לבחור 

 חולים הפסיכיאטרי בו יאושפז, ועוד. את בית ה

בשנה האחרונה פועלת המבקשת באופן ספציפי בתחום זכויות מטופלים באשפוז פסיכיאטרי.  .8

מטופלים באשפוז הגבלת במהלך חצי השנה האחרונה ערכה המבקשת מחקר מקיף בנושא 

המבקשת דוח, ראשון מסוגו בישראל, הסוקר את היקף  פסיכיאטרי. לפני חודשיים פירסמה

ואת הנסיונות לצמצמה  הגבלההתופעה, את פגיעת זכויות היסוד הכרוכה בה וכן את החלופות ל

 בישראל ובחו"ל.

כרוניקה של הפרת זכויות דוח  :קשירות מטופלים באשפוז הפסיכיאטרי  -'שוברים קשירה  ראו: 

 .ון בזכות( )להלן: דוח קשירות בישראל()אתר ארג .2016והמלצות", מרץ 

-content/uploads/2016/03/%D7%93%D7%95%D7%97-http://bizchut.org.il/he/wp
-%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D

%D7%A7%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%94.pdf 

 

http://bizchut.org.il/he/wp-content/uploads/2016/03/%D7%93%D7%95%D7%97-%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A7%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%94.pdf
http://bizchut.org.il/he/wp-content/uploads/2016/03/%D7%93%D7%95%D7%97-%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A7%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%94.pdf
http://bizchut.org.il/he/wp-content/uploads/2016/03/%D7%93%D7%95%D7%97-%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A7%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%94.pdf
http://bizchut.org.il/he/wp-content/uploads/2016/03/%D7%93%D7%95%D7%97-%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A7%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%94.pdf
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הושמו בבידוד לאנשים אשר שהגיעו לבזכות באשר פניות רבות הרקע למחקר ולפרסום הדוח היה  .9

ואף  בארבע גפיים למיטות קשירה למשך שעות רבותבמהלך האשפוז הפסיכיאטרי נקשרו או 

 . ימים

במסגרת המחקר שערכה המבקשת, ועל פי נתונים שהועברו אליה באמצעות הליכי חוק חופש  .10

היינו, כל אדם רביעי נקשר  .25% –שיעור הקשירה באשפוז פסיכיאטרי עומד על כ  ,המידע

יש  זהו נתון שהוא מן הגבוהים בעולם המערבי כיום. ש בכל שנה.אי 6,000 -במהלך האשפוז. כ

 להניח כי שיעור השמת מטופלים בבידוד אף גדול יותר.

 המקרה הקונקרטי העומד בבסיס בקשה זו מעלה על פניו שאלות מהותיות בכמה מישורים:  .11

 ;חומרת הפגיעה בזכויות יסוד חוקתיות של המבקש 

  למשך זמן כה רב;בבידוד  להשים את המבקשסבירות ההחלטה 

  נוכח החובה לנקוט בחלופות פוגעניות פחות; בודדולמידתיות ההחלטה להמשיך 

 העולים לכדי פגיעה חמורה בזכויות יסוד; בידודתנאי ה 

לעניין צירופה כידידת את טיעוניה בכתב להלן , תפרט המבקשת בקצרה ענייןמפאת דחיפותו של ה

 .פה במהלך הדיון-הטיעונים לגוף העניין בעלבית המשפט ותבקש להשלים את 

 

 חוקתיותפגיעה חמורה בזכויות אדם  –ך ושבידוד ממ .א

אין מחלוקת כי הזכות לכבוד, שהיא זכות יסודית, נתונה לכל אדם המאושפז באשפוז  .12

 פסיכיאטרי, יהיה מצבו אשר יהיה. כלל יסוד זה הבהיר לפני שנים בית המשפט העליון כך: 

חולה הנפש, ש.פ[ היא כזכותו של כל אדם. כבודו שלו הוא ככבודו של כל אדם זכותו ]של "

אחר. פגיעה בחירותו כמוה כפגיעה בחירותו של כל אדם אחר. אדם אינו מאבד את זכותו 

פלונית נ' הפסיכיאטר המחוזי פ"ד  2060/97]ראו: רע"פ  ."לכבוד ולחירות אם הוא חולה נפש

 [.697( 1נ"ב )

גורמת לפגיעה מטופל  הגבלה שלשלפיה  ,בה במחקר ובכתיבה המשפטיתקיימת הסכמה רח .13

 . חמורה בכבודו, ולהשפלתו

בעניין באשפוז פסיכיאטרי. אולם, מטופלים  הגבלתפסיקה העוסקת בבישראל ידיעה אין הלמיטב  .14

המשפט המחוזי קבע בית , באשפוז פסיכיאטרי נשלחים להסתכלותהדומה, של איזוק עצירים 

 מפי כב' השופט עודד מודריק, כך:

"ההחלטה היא בגדר מקרה קשה שכן ניתן לזהות התנגשות בין שני אינטרסים. האינטרס 
הפרטי להגנת כבודו של אדם.  ההגנה על כבוד כוללת גם הגנה על שלמות הגוף  אין ספק 

מגבילה את יכולתו  שעות  גם אם הכבילה אינה 24וגם אין מחלוקת כי כבילת אדם למשך 
להתנועע ממקום למקום ויכולתו לישון את שנתו , זו השפלה.  הגורם הכובל מתייחס אל 
הנכבל כאל חיה שאין דרך להבטיח שלא תימלט אלא באמצעות כבילה. להשפלה האמורה 

להגדירה במדוייק )...( כמובן שאין  נלווית גם פגיעה גופנית ונפשית ברמה שאינני יודע
ם מציאות מתמשכת שבה מתקיימת השפלה ופגיעה כאמור בעצירים )...( להסכין ע

הסוגייה דנן כבר עמדה לפני בתי המשפט בנסיבות שונות לרבות לפני בית המשפט העליון. 
התמונה שהוצגה לפני מראה שבכל המקרים הללו הורה בית המשפט להסיר את הכבילה." 

 ([.20.5.15)לא פורסם, )עציר( ת"פ )מחוזי ת"א( מדינת ישראל נ' פלוני]ראו: 
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הידע המחקרי מלמד כי כבילת מטופלים )בפרט , לעילשפורסת על ידי המבקשת כ כמפורט בדוח .15

הוכח כי אלה אף עלולים להוביל  .וחמוריםמשמעותיים נפשיים נזקים להם קשירתם( מסווה 

טראומה זו הוגדרה  טראומטיים.-לטראומה נפשית למטופל, ובעקבותיה אף למצבי דחק פוסט

זו (, והיא (sanctuary traumaבספרות המדעית כטראומה ייחודית, המכונה 'טראומת המחסה'  

פוטנציאל החמרה של סימפטומים נפשיים לזו במקום שאמור להיות מגונן ובטוח. הנגרמת 

 קיימים.

ד מטופלים בידו, היסודיות ויותיונוכח הפגיעה הקשה בכבוד האדם של מטופלים שנקשרים ובזכ .16

מועצת קבעה  1991. בשנת לגינוי גורף במסגרת המשפט הבינלאומי ומטופלים זכ םקשירתו

 Principles for the)כללים בנוגע לזכויות אדם במסגרות אשפוז פסיכיאטריות האו"ם 

Protection of Persons with Mental Illness and the Improvement of Mental Health 

Care השתמשבזכויות אדם, ועל כן מוטלת חובה ל תמטופלים פוגענקבע כי הגבלת (. בתוך כך 

 1בצורה קפדנית ומידתית מאוד. כלים אלהב

פועלת כגוף המפקח והמתווה מדיניות מכוח , הועדת האו"ם לזכויות אנשים עם מוגבלותגם  .17

די ישראל בשנת אושררה על י, ש(UNCRPDאמנת האו"ם בדבר זכויות אנשים עם מוגבלות )

מטופלים בבתי חולים פסיכיאטריים אינה עולה בקנה אחד  הגבלתכי הפרקטיקה של קבעה  ,2012

שעניינו בין היתר  15לאמנה, שעניינו הזכות לחירות ולביטחון אישי, ואף לא עם סעיף  14עם סעיף 

    2הגנה בפני יחס בלתי הומני, משפיל ואכזרי.

הגבלת קבעה כי  United Nations Committee against Torture ועדת האו"ם נגד עינויים .18

מטופלים מהווה הפרת הזכות להגנה בפני יחס משפיל ובלתי הומני, הקבועה באמנה נגד עינויים 

  3ונגד יחס ועונשים אכזריים, בלתי אנושיים או משפילים.

 החלטת המשיבים סבירות  .ב

 ; וזאת:למניעת סכנה או מתן טיפול רפואי רק :תיעשה הגבלת מטופללחוק קובע כי  34סעיף  .19

החוק או התקנות לו אינם מפרטים את משכי הזמן "רק במידה הדרושה", ול"זמן מוגבל". 

 המירבים לבידוד.

שומה על בית המשפט הנכבד המטופל,  -ונוכח הפגיעה החוקתית הקשה בזכויות המבקש משכך,  .20

רציפה ה קשירתוקדמה כאמור לה )אשר  כמה שבועות במשךבבידוד  מואת ההחלטה להשילבחון 

לאור מבחני הסבירות והמידתיות, המקובלים , (מייד קודם לכן בארבע גפיים במשך כמה שבועות

בהקשרים אחרים של פגיעה בזכויות אדם; כן יש לבחון האם ההחלטה להגביל את המבקש עונה 

, שהוא המווה תית של המונח "סכנה"החוק, וזאת לאור פרשנות תכלי יבאחד דרישות הסף שמצ

 .את העילה הרלוונטית בנסיבותיו של תיק זה

                                                           
1 United Nations General Assembly: Resolution 46/119. The protection of persons with mental illness and the 

improvement of mental health care. 1991, United Nations, A/RES/46/119 (http://www.un.org/documents/ga/res/46/

a46r119.htm)  
2 Committee on the Rights of Persons with Disabilities (2015). Guidelines on Article 14 of the Convention on the Rights of 

Persons with Disabilities:The right to liberty and security of persons with disabilities.Adopted during the committee’s 14th 

session, held in September 2015  

 HTTP://WWW.OHCHR.ORG/DOCUMENTS/HRBODIES/CRPD/GC/GUIDELINESARTICLE14.DOC. 
3 .1039, ופורסמה בכתבי אמנה 1991נכנסה לתוקף בישראל בשנת    

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRPD/GC/GuidelinesArticle14.doc
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הסיבות להגבלת העדר פסיקה מנחה בנושא, לא פעם , בקשירות בישראלעל פי ממצאי דוח  .21

שבעילה על פי החוק להגבלת 'סכנה' מטופלים חורגים משמעותית מפרשנות סבירה של המונח 

ואף מצבי אי שקט, הפרות משמעת, עוברים הגבלה פיסית במטופלים. בפועל, מטופלים רבים 

במצבים של תוקפנות, שכלל לא ברור האם יתממשו. נדמה, וכך גם במקרה זה, שעצם קיומו של 

 . ביל מטופליםפוטנציאל לסכנה, מקנה בעיני אנשי הצוות בשטח הצדקה להג

תחום בריאות הנפש לנבא זו מדאיגה ביתר שאת נוכח הקושי הידוע של אנשי טיפול ב הפרקטיק .22

הוכח כי יכולתם האובייקטיבית של אנשי צוות להעריך בזמן אמת את דרגת מסוכנות. כך למשל, 

-מחקר שנערך בארה"ב מצא כי רק בהסכנה שבסיטואציות שונות היא חלקית ומוטלת בספק. 

מהמקרים הגיעו אנשי צוות סיעודי להסכמה ביניהם אם סיטואציה מסוימת עולה לכדי  22%

 מצויים אנשי צוות הםרמת הדריכות שבהמתח ופירושו של הדבר כי  4אם לאו.ממשית סכנה 

ד נראית , אשר בדיעבהגבלת המטופללמובילים לא פעם  של עימות עם מטופליםבסיטואציות 

 i 5.מופרזת ואף שגוייה

בהעדר הלכה מחייבת בנושא, ניתן ? הגבלת מטופלים מבחינה נורמטיביתמהו רף הסכנה המצדיק  .23

מסגרת ת חירותם של קטינים מטעמים הגנתיים וטיפוליים בלשליבאנלוגיה לפסיקה בעניין לפנות 

, הפגיעה בזכויות אדם, מצד אחדמעצר בית. בעניין זה קבע בית המשפט העליון כי נוכח חומרת 

כפי  ,חומרת הפגיעהעולה עליו לאין ערוך מבחינת מטופל  בידוד)ויוער, כי הכרוכה במעצר בית 

לא כל סכנה יכולה  -מצד שני ונוכח המטרות הטיפוליות וההגנתיות של החוק,  ;(שפורט לעיל

 . כך:שמקים את רף הוודאות הנדר חשש כלשהוכל ולא  ;להצדיק שלילת חירות

אני סבור כי יש לפרש את סמכות בית המשפט להורות על מעצר בית מטעמים הגנתיים, "
ככל שהיא נובעת מחוק הנוער שפיטה, באופן כזה שניתן יהיה להורות על מעצר בית הגנתי 

רק מקום שהחשש לשלום )או על הרעה בתנאי מעצר הבית מטעמים הגנתיים כבענייננו( 
, הקשור לנסיבות בגינן מתנהל ההליך הפלילי נגד הקטין. וממשי הקטין הוא חשש קונקרטי

דוגמא מובהקת למקרה שכזה היא כאשר בגין המעשים המיוחסים לקטין נתקבלו איומים 
פלוני. נ ג  .3527/11" ]ראו: בש"פ .קונקרטיים המקימים חשש ממשי לשלומו של אותו קטין

 [[22.05.2011] .המשפט העליון ד. מדינת ישראל. בבית

מנהלי, הפועל על פי סמכויות כפייה הנתונות לו -הואיל ומדובר בהחלטה של גורם מקצועינוסף, ב .24

במבחני סבירות.  להשים את המבקש בבידודלהמשיך  ת המשיביםבחוק, יש לבחון את החלט

לעמוד כל החלטה מנהלית, בפרט זו המערבת פגיעה בזכויות אדם, חייבת הלכה פסוקה היא, כי 

מבחנים: איסוף נתונים; שייכות הנתונים לעניין; אמינות הנתונים; ראיות מהותיות בארבעה 

  (.412( 5פ"ד מח) ( בע"מ נ' שרת התקשורת ואח',1992יורונט קווי זהב ) 987/94בג"צ ראו: )

דרישות אלה צריכות להתקיים מקל וחומר כל אימת שמטופל מושם בבידוד או נקשר בבית 

האם התגבשה ידיעה למשל, כך, שומה על בית המשפט הנכבד לבחון,  בתוך. חולים פסיכיאטרי

אמת; או שמא –קונקרטית אצל הגורם שאישר את המשך הבידוד לגבי חומרת הסכנה בזמן 

 . ציון סתמי כי 'קיים פוטנציאל לסכנה'הסתפק ב

 

                                                           
4
 Holzworth, R. J., & Wills, C. E. (1999). Nurses' judgments regarding seclusion and restraint of psychiatric patients: A social 

judgment analysis. Research in Nursing & Health, 22(3), 189-201.  
5
 Daffern, M. (2007). The predictive validity and practical utility of structured schemes used to assess risk for aggression in 

psychiatric inpatient settings. Aggression and Violent Behavior, 12(1), 116-130. 
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 מידתיות ההחלטה נוכח החובה לנקוט בחלופות פוגעניות פחות .ג

רק ")...( מטופל, כך:  להגבילבמסגרת ההחלטה יות תמבחן המידלחוק מחיל את )א( 34סעיף  .25

  ".במידה הדרושה לצורך הטיפול הרפואי בו או כדי למנוע סכנה לעצמו או לזולתו

הוראה מפורשת זו בחוק, שהיא ביטוי של עקרון המידתיות שבמשפט החוקתי, פועל יוצא של 

 . מטופל להגבילחלופות מידתיות יותר טרם ההחלטה מחייב בחינת 

 פסק בית המשפט: ,קשירת אסירים ביטחוניים למיטתם בבתי כלא שעניינובעניין דומה  .26

"הגעתי למסקנה כי גם אם העותר הוא עצור בטחוני הרי כבילתו למיטה בכל שעות היממה, גם  
אמצעי לא מידתי יום הוא  66באזיק אחד, כאשר הוא נמצא זמן קצר לאחר שביתת רעב בת 

שאיננו מוצדק לאור אמצעים אחרים שיש בידי המשיב, שנוקט בחלק מהם ורשאי לנקוט 
ושיש בהם כדי להבטיח את הצורך בשמירה על תנועותיו של  באמצעים חוקיים נוספים

מוסא נ' שירות בתי הסוהר )טרם פורסם(  ח'דר עדנאן 80090-39-89)ראו: ת''א  ".העותר
23.2.2012.) 

בידוד במשך אמנם, יש הגורסים כי השמת מטופל בבידוד מידתית יותר מקשירתו, אולם ברי כי  .27

 כול להיחשב כצעד מידתי בפני עצמו.שבועות רבים ברצף, אינו י

צעדים  ואלביש לבחון  בידוד המבקשהבחינה האם נעשה כל שניתן כדי למנוע את המשך במסגרת  .28

למשל, . האם או למצער בחנו, כדי לייתר את המשך הפגיעה הקשה בזכויותיו נקטו המשיבים

 בתנאים מפוקחים ובצורה הדרגתית? בית החולים להתיר את המבקשיסה צוות נ

, על בית המשפט המבקש בבידוד למשך פרק זמן כה ארוך השמתבבחינת חוקיות לסיכום איפוא,  .29

חוקיות ההחלטה, את סבירותה ואת מידתיותה, נוכח חומרת הפגיעה בזכויות אדם  לבחון את

, יש לתת את הדעת לכך לבין מניעת הסכנההפגיעה בזכויות האדם בין הכרוכה בה. בעת איזון 

, במערכות אחרות של טיפול רפואיהיא צעד חמור, חסר תקדים  מטופלהגבלת פרקטיקה של ש

 .ועית ומשפטית בעולםלביקורת מקצ היה מושאוכזה 

מהווה פגיעה חמורה במושכלות יסוד של הדין  ההגבלההמקרה שלפניינו מעלה חשש כי המשך  .30

מושמים בבידוד במשך חודשים, יום אחר החוקתי. גם המסוכנים שבעבריינים בבית הכלא אינם 

. במסגרת מחלקה סגורה באשפוז פסיכיאטרי חזקה על הגורמים המטפלים שיימצאו את יום

, בדרכים טיפוליות ו, ואת שלומם של הסובבים אותשהדרכים להבטיח את שלום המבק

 והומניות. 

מפאת חוסר הזמן עלה בידי הח"מ להשיג רק את עמדת הלשכה לסיוע משפטי לבקשה, וזו נתנה  .31

 הסכמתה.

לאור כל האמור, בית הדין הנכבד מתבקש ליתן למבקשים להצטרף להליך במעמד של ידיד בית 

 , הכל כמפורט בכותרת לבקשה זו. המשפט

 

 2016ביוני  21היום, 

            
       ______________ 
 שרון פרימור, עו"ד        
 ב"כ המבקשת        
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