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 בכתב שאשם aWNm בטייע' חמשפטיים ההלינים תום עד הנאשט של מעצרו על בקשחבפניי19
 שירות ביצוע מותרת, בלתי בהתאחדות ופעילות חברות ובהם אישום מ-סי ב-3 תתוקןאסנוט20

 שטח_ סגירת בדבר הוראח והפרה מותרת בלתי התאחדותעבור ג1
12
23nwwaבכל ו-2 נ בעמוד 1.09_4 מיום 2 מס' תביעה עד של אמרתו על בעיקר ונתבססה חתביעה 
 פרט את מבססים באמרותיחט ו-5 4 מס' תביעה עדי כאשר והשגי חראשון אישום לפרטיהנוגע2
 השלישי.חאישוס25
26

 אך איו"ש בשטחי ולשחות להיכנס אישי היתר מעולם לו הית שפו מאשר בהודעתוהנאשם27
 % היח לא מעצרו בעת כי חנאשס תודה כן חבליה, ממחנה לפליטים קבוצתי מיתר לו היוולטענתו28
 )חם. בבות ישתיתהיתו-29
30
 וכן סאלם איאד בידי צבאית לתופח נוים הוא כי מציין 09.נ04.0 מיום באמרתו 1 מס' חגיעחעד;31
 עד מציין עדיתו, בך7מש7 באסל, בשם אדם עם יחד צבאית חוליה הקמת על סוכם כימאשר32
 לא המזל למרבה אשר צבאית חוליה הקמת לצורך ובאסל הנאשם עם קשר שבי 1 מס'תביעח,נ3
 חפועל- אליצאה,34
35

, וכי מופסקת גחברות מדובר כי מותרכן בלתי בחתאחדות מדובר שאין חסגגורית פענחמעד, 36'
 מקרה ככל המסכל. לביטחון שללך 2 מא' תבועה עד וכי הפלסטינית גמשטרח שוטר הואהנאשם 37

, טענה שד קיימת. לא שכבר ובחולות 1004-1005 בשנים שהסתיימת בפעילות לטענתהמדובר 38'
 הארגון ותאם מותרת בלתי חתאחדות קיום לגבי התוכחה בנטל עמדה לא תתב"ןו כיהסנגורית 39

, או מומחת דעת חוות באמצשונ ארטן קעס להוכיח יש לשיטתח אלה. בתנאים עומדהנטען 40;
, הפר לא שוטר, שחוא חנאשס, כי הסתווית שעגה עוד חראיות. מן ברור באופן להעלותבחיעדרח, 41
 גס ומה הנטען השטח לגבי שכזאת הוראח הוכיחה לא וחתביעח מאחר שטח סגירת שלתוראה 42

 כשוטר הועברשהנאשם 43ן
 במשטר"

 עד ובאותה לתפקידו הצבת לצורד 995ג, בשנת הפלסטינית
 עבר לטעגתח המערבית. לגדה עדוי מרצועת לעבור כדי סוג מכל היתריס נגרשו לא , מסיתביעה44

 נאמני לא ומעולם במעבר פעם בכל נבטיח שלו הווית תעדת תנדה, אל מאן רבות פעמיםחנאשם 45;
 את לתסדיר נדרני שהוא או חוקית, בלתי הינם ששחייתולו 46ן

 תעגיני
 טעגה עוד השמי. בחיתר

 אך התביעה( עדי ברשימת נ4 גירוש צו כנגדו הוצא וכי 26.3.09 ביום נעצר הנאשם כימסנגורית47
 השופט )כבוד 786/09? גג"צ - 07.06.09 מיוס גהחלטה חעייוו ביממ"ש ל'י הניו-וש עוכבבינתויס48
 מלצר(.חע49
30

 ראוי צעד שאינו אישוס, כתב בחטת המדינה בחרה גירוש, תחת כי חסנגורית הוסיפהעוד51
 שמדובר להניח יש צבאית" "תוליה הדיבר מעצם כי טענה כתשובתה חחיבעת חעגייו-בנסיבות52
 כן ועל ישראל מדינת תחת חתירה משום בכך יש חרי בעזת, למפעיל תקשר ומתוך חוקיותבנוי53
 דעת, תוות אז הכרזת סח"בת אינה וכגואת, מותרות בלתי חיע שמטרותיח בחתאתדו'תמדובר54
 עצם כי התביעה, כדצה עוד האזור, ביטחון נגד פעילות אלא לתחת יכולת לא צבא'טז פעילותשנן55
 כנגד חוקית בלתי צבאית בפעילות שמדובר להסתיר בכך יש כי הנותנונ היא הנאשס שלהכחשתו56
 לחצטרף חכוונח עצם לערעורים ביהמ"ש פסיקת פי על גס כי חתובעת טענה עוד ישראל,מדינתי5
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 טענה שד 1142/09(. "לימ מסוכנות להקיש כוץ בחן יש ערטילאית, חברות אף או צבאיתלחוליה1
 המפגשים לקיום הניסיון בעיזן לראות יש 2 מס' תביעה עד של אמרותוו פי ועל מאתר כיהתובעת2
 אף קינחת שדה וההברות קסמת עודה שהחוליה אומר וזה החוליה של צבאית פעילותכהמשך3
 פי שעל הרי הפעילות, את ולנאשם הכחשת מעצם פי ההובעת, הוסיפה עוד 2008. נובמברבחודש4
 החברות להפסקת טען לא הנאשם שכן מופסקת, לחצרות הוכחה שום ובכך אז קוואסמההלכת5
 איו"ש לשטחי השהייה להיתר באשר אלח, שתיים בע התבדל ורב התגרות את הכחישאלא5
 שקובע 1967, תשכ"ו 34( הס' המערביות הנו-ה )אוור סגורים שטהיס בדבר לצו התובעתהפנתהל
 למעשה הנאשם כי התובעת טענה עוד סגות nww1 המערבית הגדת שטח כל על הכרזם 1בסעיף8
 בכך. ודי היתך לו היה לא כי 13 שורה 2 עמוד 24.3,09 מיום באמרתוסו(-ה9
10
 שהוצגו תראיות סמך על ביהמ"ש פהוק המשפטיים, ההליכים לתום עד המעצו' בבקשתבדיון 1ו

 אין ואף בלבד פניהן על אלא לעומקן הראיות את בודק ו:יחמ"ש אין וה בשלבבפניו.12
 הה"

 יכול
 שוקל אשר השיקוליט פעמים כי יצוין עוד לאו. אם אמת ויובר אחר או זה עד תאםלקבוע13
 יורשע האם יום של בסופו אותו ינחו אשר השיקולים אינם לאו אס מעצר עילת יש אסביהמ"ש4ג
 ייתכן פעמיס לכאורה. ראיות בקיום רק חיא הבדיקח כן ועל פרטיו פי על האישום גנונבהנאשס15
 יום. של בסופו אותו שיגחו מאלו בתכלית שונות יהיו המעצר בשלב ביהמ"ש שלומסקנותיו16

דויף-'
 2008, נובמבר בחודש מעורב הנאשם חרז ביהמ"ש, בפני הונחו אשר ויהדויות מן שנראהכפי5;
 ו- *200 בשנים הצגאית לפעילות ישיר כהמשך לראותה ניתן אשר בפעילות האחרונה, בעתדהיינו19
 לפרט הקשור בכל הנאשס את מפליל 04.01.09 מיום בעדותו ריא נואל 2 מסי תביעה עד20.2005
 ואי עצמו הנאשס של אמרותיו מעצם אשר צבאית", ל"הוליח היא הכוונה כאשר השניהאישוט21
 ובביטחון ישראל במדינת פגיעה הינן שמטרותיה התארגנות בה לראות ביהן כי אני סבורהכהשחוב2
 ניתנה וחיא הביטחון שר ע"י חכרוה או מומחה דעת חוות מחייבת אעה כבוו כן ועלהדווור23
 חירום(. ושעת ההגנה לתקנות ו-85 *8 כסעיפים אשר השיורית מההגדרהלהילמד24
25
 וכבר כדין לשחייה היתר בידו אין כי הודה הנאשס שראינו כפי התלישי, האישוכו לפרטבאשר24
 כי למדים אנו הסנגורית ומדברי הנאשם אמרות מתוך הצע". עצמו משים אדם אין ')כינפסקן2
 אינו כי בעוברו מסודר שהייה חיתר ביקש ולא המערבית חגדח בתחום רבוזז שנים שוהההנאשם28
 הודה הנאשם כי העבדת מעצם כו סבורני התיתר, לסוגיית להיכנס מבלי שכות. להיתרנצרך29
 התמלאו כי סבורני רבות, שגיס באזור להשתקע ביקש לא וכי כדין שלא באיו"ש שוההשהינו30
 מאידך. הסנגורית טענה לו פללי, שהייה היתר app הוכח לא וכי מחד הנטשת העבירהיסודות31
 1969. תשכ"ט ע2ג( )מס' הסתננות מניעת בדבר לצו 6 סעיף גס ראה והלעניין32
33

 הים הנאשם וכי מופסקת בחברות מדוגר איו כי דומני דלעיל, הראיות נוכח כי סבורנילסיכום,3
 מותרת, בלתי בהתאחדות לכאורה, פעל אכן וכי איו"ש בשסהי כדין והתר ללא לכאורה,שוהה3
 לראות ויש ישראל במדינת או האזור, בביטחון <Y1W למטהה לה שמה אשר צבאית, חוליהשהיא36
י-ם התאחדות במסגרת שירות ביצוע של פשלות משוס 2008(, ונובמבר לאחרונה שבוצעובפעולות3
 לכאורו1, מותרתבלתי38
3*
 חברות להוכיח כתפיו על המוטל הראיה בנטל עמד לא הנאשס כי עולת לעיל חאמורמכלל40
 קוואסמה, הלכת מכוחמופסקת41
42

 השירות וניצוע החגרות מעלס מסוכגוה לקיום העילות וממלאו לעיל, האמור ולאור כן עלאשר43
 בעניים, המשפטיים ההליכים תום עד במעצר יישאר הנאשם כי קובע אני כןועל44
45
 ליברמן. מנחם השופט כב' בפני 08.09.א *וס 'והקראה התיק את קובעאני46
ז4
 הצדדים. כמהעדר 26/07/09, היות, והודעניתן48
49
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