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נ4
החלטה

 5 לסעיף בהתאם שיפוטית ביקורת לקיום המבקשת של nwp1לפני
שכ' כליאורם לחנק

a~nnlS י'החוקיי(. )להלן: 2002, - התש0"ב חוקיים, בלתי 

 ברצועת אשר חמן בבית צהייל ידי על נתפסהפשיטי2
 יישפרת מבצע במהלך  עזה

."niylst

 קצין דונו, סרן חונם ר.5 09.בת.*ריך3.

 שדיעי*
 3)א( סעיף לפי זחנית נליאה הוראת על

 שהובא המידע פי על להניח סביר יסוד י'ויש מאחר חמשיב שללחוק
הוא שהניחא בפני

 חוקי". בלתי לוחם

 על שימוע למשיב נערך 1.09_7,בנטיותיךף
 חבר שהוא טען והמשיב ח.א. אפף סגן ידי

 לו. החיוהס ואת הדמוקרטית החזית על נמנה שהוא והכחישבפהו'ח
 חתם יום באותו

 3)ב()1( לסעיף בהתאם המתאיב של כליאה צו על תאייל 4 רון יפתה במילואיםאלווי
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 המשגסבת*
  020071709בש שגע באר מהת* משפטבית

*ש
 נשיא - פלפל *, השופטכבוד

 יפגע שחרורו וגי בחוק כמשמעוו חוקי בלתי לוחם "הוא שהמשיב ניוון וזאתלחוק

 זה. לעניין המשיב במענות עיין שהאלוף לאחר וזאיר המדינתה"בביטחון

 ארגון מביוץ הוא המשיב גי "עולה המשיב של בעני*מ הק"מ המודיעינימהמידע5.

 חנון. בביות החיי ראש ומשמש עזה ברצועת ייחזי,4'( )להלן: הדמוקרטיתהחזית

 בירי מעורב והוא הרצועה בצפון וקטות יף חוליית ש פיקד הוא ני עולהמהמידע

 מסלול ותיול נשק לירי לחימה אמצעי בביתו UOJIN כן כמו ישראל: לעבררקטות

 לבקשה. 6 סעיף - האחרונה'י השנה במהלך ישראללעבר

במסגרת6.
 הדוו*

 נחה ובזמן מהאולם נוחו ובא המשיב הוצאת על הוריתי בבקשה
 בשב"כ. המתנהל המשיב של התיק לעיוני הוגש וכן השוקע מנציג הסבריםקיבלת,

 המבקשת. לו(צ הוחזר העזן ולאחר מבע סומןהתיק

 נדלקמן: טענות שלוש המשיב לעבפי7.

 פעוטת המבצעים ארגונים אותם על נמנה אינו הדמוקרטיות החזיתארגוןא.

 זה. ומין לגבי ראיה המששט בית בפני הובאה ולא ישראל מדינת נגדאיבה

 עד הוצאה לא הדמוקרטית ההזית "בעניין כ~: הודה בהגינות המבקשת,לע

 לבקשה 6 לרשף המשפט בית את הפנה הוא אבל כזו" הכרזה הזהלרגע

 "הבמסגרת חנון בבית הדמוקרטית החזית ראש משמש שהמשיב נאמרשבו

 פעולות הוא רקטות שיף Vllp אני ישראל. לעבר וקטות ירי על פיקד הואזו

 טרור. ארגון הינו כן, העושה וארגוןאיבה

 *שראל משגות נ' פלוס 6869/08 בע'ש שנפסק למהבהתאם

 החוש מכוח מעצר"לשרך
 הנדו*

 המדגה על לפנינו,
 יתנחם ה*0 הננשר נ* מנהמות nl~alaלהוכיח

 שהעשר - קר* עמדנ*, שיה במשמשוצ חוק*"בל91
נטל

 באשפי
 תרימה בי שיש נשלק עקיף או *שיר

 זניח שאים חלק וד*ק2ללחימה,
 א*

 בפעולות שיי,
a~wnהשת"ך העשר כ* או "שראלן מדונת נגד 

לארם*
 להתחשב *ש TW אובה, פשלות המבצע

 הלחימה למעגל השומר של תרשמכם ובאופיבזהותם
 זה"_ נ8שג של הרחב במבנו הארגוןשל

 (ה707 ק .83
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- [נ המשפטבוץ

 פמ71ס020בש "גבע באר מחתי משפספת

ז נשיא - פלפל י. השופטכבוד

עיי
 נפי חוקי" בלתי "לוחם הינו המשיב גז מגלה לעגני שהוצג השב"נ בתיק

 לבקשה. 6 בסעיףש19רט

 חוקי": בלתי "לוחם של הגדרהלצורך

 כד* הבלוא של ת י ש ' א ת 1 נ ג * 0 מיינדרעשפצ
 המ80ננות לחוק, 2 סעיף מכח זו. הגדרהלקיים

 עצת העצשר אלה: משת* מאחה נלמדתהאישית
 שהוא 1 א ישראל נגד איבה בפעולות חלקנטל

 Dt'V - איבה" פשלות המבצע ל13חמשת"ך

 ישראל מדנת נ' סק*ד מאלף עליא חאלד7446,08
 הדי*. לפפק 21משף

 בפעולות חלון נטל עצמו שהמשיב הוכחה חובת ידי המבקשת יצאהבענייננו

 'שראל נגדאיבה

 וא"
 שהארגון, מפני רק משתצרו "משיב את למפדר מקום

 הכורה לגביו הוצאה שלא סרור ארגון הינו לנאורה משתיוך הואשאקו

 el]~lon שנן המשיב, בר'כ טענת את דוחה אם לחיכך סחר. ארגוןשהוא

 הראשונה. מהחלופהנלמדת

 פול'ח נבר הוא שהמשיב היא: המשיב בע ינק על שנטשה השנייההטענהב,

 עבד האחרונות השביםובנתשך

 "במנגנו*
 החשויי. שנ י'מוחבאר%. הביסחון

 אני ק ועל מבוססת אינה זו שמצה השבייכ בתיק עוון סמך על קובעיאני

 עוצן וק.יונ' al7~naf_1a IW2lrhD שהראיות אפרות במילים אותה.דוחה

 הדמוקרטית. בחזית חבר הדושהתאיב

 לפני שמוע למשיב נעשה שלא הוא המשיב לע שהעלתה השלישיתהסענהג.

 .מעצרו
 נכונה. אינה זוטענה

 לחוק: 3)ב()1( לסעיףבהתאם

 הוא כלפו כ* להנא סביר יסוד הרמטנ"ל על'יהיה
 בביטחון *פגע שמרוח וכי חוקי, בלוילשהם

 להוורא הוא רשא*המדינה,
 נלשאום_..על המורה rP. בחתימת צ*

~aSa! 
 אלאואמ3 ואמור צ* שנשיא שוא

 לפני מעמומן אוז ל4שנמע הזדמנות יכל*אשמוצגה.
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בית המשפטבתי

oDwn *9טק020071בש שבע באר מחת 

 נשנא - פלפל *. uniwnכבוד

 ש*פמיך *משנלה אלוף ao בדרגתסצ*ו
 הרמסניי

 י.9.(. שלי )ההדגשה JaLלעף**

 למשיב ננתך 7.1 09. שבתאריך לבקשה שצורף ה' מהמסמך ללמוד ניתןואנן

 ונדין. כדתשזמוע

 הדין שונת של טענותיה גל את דוחה אנילפיכך
 פלג"שריק. תמי

 גן ועל "זוק 3)א( בסעיף הקבועים התנאים שהתקיימו מוצא הנניל0!כו0ן

 ,7. 1 09. ביום רזן-טל יפתח האלוף ידי על שניתן הנליאה צו את מבטלא'נג*

 30 בתוך להגיש, השאי שהוא למשיב מודיע אני לחוק, )ד( 5 לסעיףבהתאם

 זאת החלטה על העליון משפט לבית ערעור'ום


