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78.סעיףלפיבסמכות

ע068)1(גןעיףפלעלמגוריםמטוםניחום:צוהוצאתבמפיסושאמדיםהשיקולים

מיועדזהצוונרתעתי.מניעוני-אמצעילחוותמיועדאגורים:מקוסתיחוםצולעיל,כמצויין28.
באוח"עלנועחופשייהיהחצומושאחאדסעות.חבלזורב4לגוראיו"שלתושבלהורות
זה.,באזורתושבככלוחופשיותלפעולוכל"ווזפלשתונית,המהגצוזבתחומי

לבןבסיועמסוכנותואתהוכיחשכברמפגע,שלשפחח"ובמ334גנפנשטמנמכווןתצעד5.
יבולעטחמורות,ביטחתיותעבירותמלבצעמתעיםזיעלחופגעך-אן-*%משפחתו

לקרוגיהנ)יסוועולבלתפגעיםשלמשפחהבנילהותיע.לוזנהשסחטומשפהתסלבני
מעגלומעגליםשלושתבאמצעותהטרורתשתיתאתלתארננסהאסהחמורים.במעשיהם
שצון,ריוהמסייעים,חתומכיםומעגלסנמלשטחו4השותליםמשלעצמם,המללעיס

אךעצממגולפיגועיםמןיותרמרוחםוהמעגלהשעפתי.צל,מכענלממגוריםמקוםתיחוס
במננעמם__ידלחמשקשיםלסבוחמאפשרתבהשתיתחשובנדבךמהמחואתבכל

י-המסוכנת.ובפעילותם

.ao,מניעתייםשיקוליםבתוכחמשלבתשגורים,מקוםתיהום.צהוצאונעלהתחלטהכאמור
אלה.לצדאלהאוזתאנשה).םהדריםהרתעתייםושיקולים

בדברלצוג0)168(סעיףעלבהתבססשוריםמקוםומתוםצוהוצאתכייטשהמשיב31.
אחדבקנהעוליםבמשולב,והרתעתייםמניעתייםשיקוים:ןוההתחשבותביטחך,חוראות

]..S"S1270/885]5אמורים?דבריםבמהשבידיו.עים:האמישלותסבירותההיקףעם
MANOESSRVICSTftEאוLAWנאמרושנמרץ,ביהודהצה"ליחוהמפקי4אחי
:כי263בעמ'שמגרהנשיאמפי

המקוסנסיבותלאורלחיבתןצריכהבסמכותחשימושסבירות"
שללבוששלנבש?ט_חאורענננשל.קופהבוווופעלתתותזמן,

יכולהאווכחחחי,מזוחכויותהשפעות

שמירתלשםלנקוטהמוסמכוההרשויותשבידיאמצעןם;שלוהסבירותההיקףמשמע,32.
הפעלונאופןכינובעמכאןהמשתנות,חנסיבוהשל'1PGועללהימדדעליתןחביטחון
למדחשמדיסלצרכיםובהתאםלנסיבותבתתאםעשתנה:1דינמיתהיכתהמשיבסמכות
הצבאיו_ננטעם_המפקדיבקנם-איעלהמשיב,שלעיכיו

112תקנחלפילגירושביחסהיחשנחוגוכמומניעתייפם,שיקוורקשהספתןמשיקולים
הרךמגורים)),מקוסתיחוםמצובשונהיירוש*,194,חירום)תע01תהגנהלתקנות

נוספיםםיירקישמ-4א-בשחתהלה4-1%תה1ש:דתכללהביא'עשויותהמשתטחשהנסיבות
כאמור.צוהוצאתעללהחליטהצבאיהמפקדשלאו.בבמניעתיים,לשיקוליםמעבר

ולאינת49סעיףאזכור'
נ'עפו845/87ביד"צדהנענייןשהובאוהשונותהתישתאתבקירחאך/'להזחיאותנומחיבינם,'

דעתממד,ניינוטח0.גירושיםנירי,השנייחהשלםבמלחמתהגאויםי'יעלשבוצעוהסתמןגירושיםולפרעלאסורהינה
ואת,עםיחדאדגירוש,עלאוחלטאיסורלקבוענועד49סעיףכיקבעתאמננבךתשופםשלדעם%וחוותץא4בעושחמצמץ
,עיקתיאימוךעברהלאזושאמנהמכיווךבוראותיהלאנוףאיןוחיכך,,:.הסכמיאמאחינהויבעיתוינבחאמנתכיקבעה

שישאוחמיגחגיהבינלאומיחמשכםאתחיוםהמבטאתאמחזדנבוזשנתב4לראותניתןשתתהןתיזותכיכילצייןאשוב

שלבמאמרו8שולייםבושרתחפירוטר"גהמשפט.ביתידיעלנדחויזסכמי,בינלאומימשפטנמדרנשאיתהיאאםגםלאבטח

5%,בעמ'נשא""49,כת"כשפסי%חעליון",במשפטביתשלדרכו714-ג'נבהאמנהשלופירושוזיאטימך'קרצ'מר,ד'



הועדתאתלהפנותיבקשהמשיבהתיאורטי.במישוראדתנשאואינההאחרונההאמירה55.
לתקנות119בתקנההקבועהבתים,הריסתסמכותהפעלתלאותביהםשהלהלהתפתחות

נהרג.המפגעהמחבלהושר119בתקנהשימושנסהלאבתחילחחירום).שעת(ההגנה
צ,,יילכוהותמפקדהאינכטבק-ינ71ף1ועצובש]2עוע*ה_תנבבכנ-קפוה[%עםאך.

החליטזאת,ולאורהתאבדות,פיגועילביצועבכוחגמדיםמןלהרתיעחיתיצורךבאזור
החרמתבאמצעילנקוט"4וו,גישהמשבתיס.להריסותביחסהגישהשינויעלהמפקך
השינויאתקיבלהעליוןהמשפטביתשהתאבד.מהבלצל.מגוריוביתכלפיגםוהריסה
"pb~ג'נזאל6026/94ביד"צהואקבעוכדבמדוו.,צח"לתכוחמפקדשלבגישתווחטפנה

שלבהרתעההצורךועולהקםמתאבדים,במהבליסכשמדובר"
ובהכוונתםבשליחותםנעשישהאחרתיםטרור.ומעשיבכוה.מוזבלים

בכוונתםכיוהמצטיריםאלהבפיגהמחטבחיםהמרטרור,ארגונישל
ובמפנהבשינויהצורךועולהברורמכאןטרור.פעולותולבצעלהמשיך
שלהמקצועיתהנתםגל'לחלוקאיןהריטחון..,מערכהבמדיניות
אמצעיםשלההשיבותבענייןהביטחוןקיום;'האחראייםהגורמים

הרתעה",לצורךאלה

לנסיבותבהתאםלהשתנותעשויההמשיבשבסמכותוהפט':תאופןכישלההמקובךמן.%
ולאמוצדקיםהיולאשבעברשייתרןשיקולים,בסוגשבותהתובאגור.השוררותמשתנות

הנסיבותלאורהיוםמוצדקיםלהיותעשוייםהסמכות,הפעלתלצורךרכבנטיסהיו
המשתנות.

מצדיקיםהיושגששםשייתכןלשיקוליםביהסעמדהביעלרמבליהפרט,אלהכללווין5*_
ולתרץלהצדיקניתןכיום,כיהיאהמשיבדעונמירוגמ5,ומקונלוניחוםבסמכותשימוש
ושיק,וליטממעתייסשיקוליםשלמשילובנובעו.שימושכאשריו,בסמכותשימוש

למערערת.ביחסהפרטנימוריסתיחוםצוהוצאתלבוזינתכעתנעבורהרתעתיים.

לפערערפ;vfils1הפסמגוריםתיחוחצוולמאתתני40

חעומדיםההרתעתייםוהשיקוליםהמניעתייסוושיקוליסאתהמשיביפרטזהבפרק.%
השיקולבבהונהנחלל~וזח"ע.המערערתשלמגוריהזום:מאתלתהוםההלטתובלסוד

המניעתי.

למערערםביהפמהניעכןהשיטול

באהמגוריםמקוקבתיחוםהטמונההסנקציההעתיד.ל,)מיהענתנוהמניעתיהשיקולז5.
מגורים.מקוסלתיחוםהמיועדמןוזור'להצפויתממששלסכנהלמנוע

העתידכלפיהמצגשהערכההואמובןמניעתיזשיקולל"'התקיימותולחוכיהניתןביצך38.

ההגיוניתמסנונושהריאחרת,יהיהשהדברהנמנעמןעטוכנשבעבר,מעשיםעלתתבסס

שצפוימהעלללמדכדיהעברכעובדותואיןעובדות,על:1להתבסצריכהסמכותבעלשל

בג"צראו(המערערתשלוהעתידיתהנוכה*תפעילותהעל;השלכוישהעברלנתוניבעתיד.

28".נעמי309,לטנאפ"דבאיו"ש,גח"לנוחותמפקדננשאהזן159/84

מכוחלאוירונה,רקקמהלפנימי,חמשושבמישורושותרוןיחודהאזור:1לתרתמחוץמגוריםמקוםלחוחיםהסמכותשהרי*

בתוהוו.הוראותרדררלאו94אמןתיקין



שלבעדותםהנכבדהלוועדהשהוכחוכפיהענר,נתוניפישעלחרילמערערת,בהתייחסא.
שסוחגהבכךמסוכןכאדםעצמתאתחמערערתחוכיהח,',ייחייכוהמכונתיורם"המכונה
החרסגיהאפקטבדברחוועדהבפגילפרטצורךאיןנפץ.ושגורתלחכיןעצ'ורי,עלילאחיה,

פעולותבביצועביותףגבוההטעורבותעלמלמדנפץווגורתבהכנתסיועהנפץ.מטענישל
טרור,פעולותבביצועבעברשעסקתוכמימסובנת,חנה'שתוכיחהוומנסערתטרור.
תינקטלאבאםטרור,בפעילותולעסוקלהמשיךביותר,זח.גבהסבירותברמתחיא,עלולח
טרור,פעולוהבביצוענוספתרבות'מעממנהשתמתסנקציהסדה

van~עליאחיהשלמותואיןחיים,תמכתהשלבעדותוהוועו*הבפנישנטשכפיועוד.זאת40.
תתסוי.הדיוןבמהלךהועדווכפנישפורטכפיוהכלוערערת:השלהתגלניתפעילותהקץעל

הוועדת,גפנילהביאהמשיב,לדעתיחיחחשובהמערערת,שלמסוכנותהלבחינתבתקשר41*
למעצרתשתתייחסולערעוריםחצבתיהמשפטובוסחג,נאיהמשפטביתהו.ולטותאת

שאתמישלמסוכנותונבחנתשבוחליךהינומינהלימעצרכידוע,המערערת_שלחמינהלי
וביתחצבאיהמשפטביתמינהלי.מעצרשלוואגזטבאמ;!עותלשלולמבקשיםחירותו
למידתותתייחסוהמערערתשלהמינהלימעצרהאתאי'י.רולערעוריטהצבאיהמשפט

בהתייחסלקחצבין"ע.1השופטכב'לדברינפנהלמשלבךהמערערת.שלמסוכנותה
?למערערה

לביטחוןמהעצירחחנובעתממשיתסבנהעלע'תאבלישהוצגיהמידע'
סורגמאורוריהעצירהתשחהסאםאלאזךתושלאסכנההאוורר
ובריח".

:לפיהשאולגורדוןאל"מלערשריס,חצבאיחמשפטית:1נשיאשלקביעתואתגםוראו42.

עלללמדכדיבוישאכןכימצאתיהחסוי*בהומשעועתילאחר"
מהווהאשרהסיבוןועלחתורה,בפעילותשתהמנגרעשלמעורבותה

האיור".לביטחוןהיא

התרשםכיבהחלטתוצייןלערעוריםהצבאיהמשפטביתנשיאכילהדגישיהיחחשוב41-
אחיה,שלפעילותולש0במערערתלפגתנועדהמינהליהמעצרשאיןבאופןמהחומר
23מיוםנהחלטהמסוכנת.העוררתשלהיותהעםנמודד,להורקאךהואנועדמשמע,
2002(.ביולי

העדנתיהמיזעאתגםלהוסיףישהעבר,מנתוניכאמורדת(!הנלהמערערתשללמסוככתה44.
מבמיחסעתייפניהצופחזהמפד,החסויבדיוןישה

חצו.לתוצאת

לביןןמבוקשביןשנלמדהקשרלאורגדשן,המכתהשלוומעדישעולתי5כוו.אףזולש45.
לאתהגםלמבוקש,סייעשכברמשצחחמקרובסיכתייםלהתגמוסיףמשפחתיןקרובי

מת.שחמבוקש



בשיקולדיחמערערת,שלעניינתבנסיבותכיהעובדתאףל'גכיהמשיביצייןעצב,בהערת46.
כדיחיים,ותמנונהיוריהמכונתידיעלתועדהבפנישחו:::גכפיטשלנצמו,המניעתי
ינסיכוןמרכיבכילטעוןהמשיבלבועטהמונחלי,האקטיו4גםחמערערתכלפילהצעיק
צריךחואאיןהגבוהים.מןאינומגוריםמקוםתהרוסו::בשימושלשםחנדהשהאישי
בחירושהפגיעתכינזכיריהלענייןמינהלי.למעצרולנדרשסיכוןשלרמהבאותהדומ41

במאסרהקרוכההסיעהמןקטנהק"ח1אלחחעברחועתעצמם,המערעריםובזכויות
צד-שכשמוצא-אישיתמסוכנותשליותרנמוכתרמחשצ2םיקדצומJ~b_anatוגמעצר

מגורים.מקוסתיתוסצונגדו

ןלמערערוביחסההרתעתיהשיסוע

חירום),נשעתההגנהלתקנותן91תקנתפיעלבתיםורישת,.לסמכותביחסכיונצייןנחזור47.
סנקציהנקיטתבעתלגיטימיכשיקולהרביםבחרתעתירההנהעליוןהמשפטביתפסיקת

ראינונזא".6026/94בג"צראו(שנהרגמפגעשלביתוסת'הרגםהתירולפיכך,מינחלית,-
ע-צוייכזבאזורצה"לכוחותמפקדשיהדינמייםור'נרכינזהמשתנמנהנסיבותכיגם

להלכותביחסחשושמשוסבהםשיששינוייםסמכותן,:הפעלובאוץשינוייםוהצדידן
בעבר.כוההסגהפעלתלאוטנוגעותשהיו

שלדעתווחוותעדותוהוצגתושעדהבפנילמערערת.בירתההרתעתישתיקוללעניין48.
למשפחותיהםמבנעיםביןהיחסיםלמערכתהתייחסהוודעתחוותגדעון.המכונה
עשוייםאלהצעדיםהדעת,חוותפיעלמשפהות.בגיגד:כחפקטיסתתליכיםוהשפעת
בפעילותחלקוליטולבפרטהתאבדותפיגועיכביצוענ.ההתנדבותופעתאתלצמצם
גללי.באופןחבלנית

המפקדלחחלטתהנלווהההרבעונילשיקולתוכןמעניקה11דעתחוותבייטעןהמשיב49_
וומעיןדעתחוותשלתוקפתלענייןלקיה.המערערונשלץמגוףמקוםאתלתחוםהצבאי
נזאל6026/94ביד"צהדיןבפסקסובפסקהלנאמררההוואתלהפנותהמשיביבקש
ילעילהנוכר

פכוחמחבליםלהרתיעכדיבהישמחבלשלתוביהריסתאםרזיאלה,,
מעולםנמצאלאוככללהרבה,פעמיםזהשפט,בזת"לפניועלתההירה
חגורמיםשלחמקצועיתהערכתםעלזה,בשייןלחלוק,מקום

סותרת,תעד4תווחלשניומשהובאהגםשחון,:הבילקיוםהאחראיים
שהינומילביןמומחהשחואמיביןבמחלוקתכיהמשפטביהסבר

עדיףמשקלשיינתןהדברטבעיהביטחון,קיוםעאחראיגםאךמומחה

פ"רישראל,eiwnnנ'אחידויקתם390/79::בג"(האחרוןשללדעתו

tP1t(zsבעמ'1,לדגן)

תפשירפחע?פידפיקך.

מקוםתיחוםשלהמינהליהאקטכילטעוןהמערערתב"כיביקשחועדה,בפנישנערךבדיון50.
המשיבשלהחלטהוכילטעוןניסוומכאןמינותני,ממעצר.יותוודרסטיחמורהינומגורים
בהחליטוהמשיב,כיולחראותזוטענהלסתורחמשיבכקשישלהלןבשורותמידתית,אינה

באוץפעל11,החלטתוויסודהעומדיםבעיקוליםזחשב:וברמגורות,מקוםאתלתחום
המערערת.שלבזכויותיהפחותשוגעתהשהינהבסנקציהובתהמידתי

תיחוםשלהאקטלביןמינותךמעצרשלחאקטביןאחבטשווכילצייןנבקשראשית,נ$.

חמורהאדםבזכוווהשפגיעתואקטהינומינהלימעצרי:יעולהלאזח,'ע,מוריםמקום

אמורים?דברימבמחיותר.

3,עילייםת-46ובלעילשהובאתכפו6696,02בא'*ברקwewnעטון,!יהמשנטתי4נשיאשלאמירתןזהתמייןגםראו.
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תמעוגנתלחירות,אדםכלשלהיסודבזכותקשהפגיעהtlyyA~D.מינהלימעצרעלהופלטה ואופןאדחשלהירותואןתגרילהמינהליהמעצרוהירן'תו.האדםכבודבהוק*יסודי
כאשרחווך,וידח.יש_נ8ןריהשלטוטליתבהגבלהבמעטהואהמדוברביותרפ.ההמור
וכותהיאשאףהתנועה,להופךבוכותבפגיעהאמנםודוגרומגוריםמקוםבתיחוםמדוגר
תוכלמגוריםמקוםתיהוטלמרותוו.זכותשלטוטליתיבאלילוהמדובראיןאךיסוד,

עוה,חבלבגיזורוכפלשתיניתוזרשותיור51'בטחופשיבאופןלנועהמערערת

אתהצבאיהמפקדשוקלמגורים,מקוםתיחוםצושלותוהוהבמסגרתלעיל,שציינוכפי
אותושלמעשיועללפקחהרצוןמגווים.מקוםלתיחוםעדהמיתארסשלמסוכנותומידת
באמצעותגםהמתאימים,במקריםאפשרית",כמסוכנותוו"לפגוע'צעדיואתלהצראדם,

לאורמינהלימעצרשל.בסנקציהלנקוטהכרחואיןיירים,מ1מקוםתיחוםשלהסנקציוז
אדם.ותו?'שלבזכויותיוהכהותההפגיעה

אחרת,למדינההגירושלאקטלאוה"עמגוריםמקוטווס'חייאקטאתלהשוותניתןלא
לאוח"ע,פרוריםמקוויבתיחוםמדוברכאשרביותר.שההעהינהפוגגתוכימפקשאין
הרשוהשלשלטיניתאחריותאותהבמסגרתנשאריה,צוהוצאשלגביושהאדםהרי

מנהגים),אותםמטוו.וג,)תיוונומשוניין.הואאליהההברה:נמתנתקהואאיןהפלשתינית,
לוישבנוסף,חברה.אותהשלהלאומיונומהוהותהפוומיתמהזיקהמתנתקהואאי

איף'ש_בתהומישנותרומשפחתובגייוגרעםר'קעעללשמוריותרטובהיכולת

בהיקףגעוצההפרטשלבחירותואחראוזהאמצעישלתו:פג"לקביעתנוספתאינדיקציה
המשפטדיתדהריאתזהלענייןראושלטונלי.רשותתההלניזלהשיפוטיתהביקורת

:nva*71'יפא*לת4,הגהתייי*יאטר;הפמוילנצן*עשס/2079ברע"פ

מתבטאתתסרטשלהירותועללשמירהרה::חשלרגישותהמידת"
הפוגעתשלטוניונרשותההלטתעיהשיווקיתהביקורתבהיקף
לנויקרההפרטהירותעלהשמירהאכן,ה.-'מכיהיאשבהבחירות

כיאניירדעהשלטוניים_הגורמיםשלבידיהם-.אלממאירהמכדימדי,
אךהאדם.וכויותעליעילההגנהתמידכ"חמ1אינושיפוטיפיקוח

האדם.שלבהירותומיעהסופושיפוכהפיקוחהיעדרכיאנימשוכנע
,דין"איןדייןבאין

לתירות,היסודבינותפגיעהמפנימהיוםמספקתעטיתהשיהביקורתוו,גישהפיעל
בג"צ(פרות.פוגעתחליףלהואיןהיוניתהיאשבהםקרים:נלאותםאךוומישעומגבילה
חירותהמינהלי,למעצרהנוגעבכלCS)ab),337.)344אי,*פש*שורש'*גרהם4400/98
המפקי%mףיפ5פהדיןלכןבלבד.הצבאיהמפקדשלין*:בישתופקדמכדייקרההאדם
עלההגנהקוהיא'השיפוטיתהביקורתשיפוטית,קורת.לבנתוןחמעצרצו-לשופט

צה"לכוהותמפקד'4אלפעמלת2SZO/9Sבג"צ(משמרמכלעליהלשמורוישההירות,
571(.96)9חק-עלבאיף'ש,

הצבאיהמפקדבידינותרתהעליונהשהסמכותהריגורים,:'3מקוםלתיחוםשנסעמהבכל
שלמינהליוגבסנקציהבנקיטההפחותההדרסטיותעלשמעיימההשופט,רודיולא

שיקולמעלעומדהשופטשלהדעתשיקולמינתליבמעצרכן,אםמגורים,מקוםוניהום
מסורההסופיתהההלטהשבומגוריס,מקוםוניהוםלצוד.רותהצבאי,המפקדשלהדעת
האלוף.בידי

המערערתנגדטייפחהיאישולהיטליחי*ת81יונהי1ה2

ג57ק)e$n89*אכוייס,:,צה"לנוהגופפקינ'אלמעאלהןיS"xi23108ח
לאוראפקטיביהינןלאוח"עמסוכןאוםשלמגוריםמקוםהיהופכישציוןווהינחסכונהשללעדורולהפכתנבקשיהלשייומ

אלקטרונית.בודרוכורחעיהכיה,גובדה
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עלישלמסוכנותואתהמבססותאמרותתספרתוגשוהערעוריטלועדת:הגלויחחומר88.
במשלוחמעורבותוהןירישגועיבביצועמעורבותתן:ורור,ןבפעולותמעורבותוואתשיורי

דירה,שלאמרותיושיורי,כפאתשלאמרותיוללמשנראומתאבייסמחבלים
עמראח.שלאמרותיונאר,'שלאמרתו

עלמשמעיחדבאופןהמצביעמידעחהסויהדיוןבמסגרתגחושהועלתבפנייההסויתחוסר59.
מחבליםלשילוחאחראיחיהוכיעויינתחנפניתנושעילותמשרבהיהשיורישעליכך

ןחמכונהחייםהמכונתשללעדויותיחםהועדהאתוגמהתודמנויתנבמספרמתאבדיט
שלחחבלגיתנתשיעתשפעילותוהמערערתאתתקושרמי*עהועדתבפניהוצגכןיורח.
אחית.

מעורבותהכלשלוגורפתסתמיתבהכחשהחתאפיינחדה.התבפניהמערערתשלעדותה66.
ידיעהגסוהכהישוזלעשוונהמערערתתגדילהעלי.שחיהלובסיועתנפץחגורתבהבנת
ועלדעתברשכלאףעלזאת,הישראליים.הביטחוןכוחותידיעלמבוקשהיהעלישאחית

הפסיקכיהעובדהנפץ,W~nDפציעתו(שיוריעלישלן.תוהתנהגאתבבוחנוסביר,אדם
מבוקשהמאפיינתבחתנחגותהואהמז-וברכיממסקליועיג1:1היההדיחבמוטלביתלהגיע

כלליזעהלאשיהבעחדתחמערערתהחזיקתזאת,עםץדיהביטחון.מטחותהמתחמק
כיוציינהלעשותהמעחנרתהגדילהטרור.בפעילותאחיהיש,במעורבותוכלע)חשדהולא
אותהשייןכיהעובדתאףעלניאונשנהגכפינהגאחיהג'מחלדעתכללאותתענייןלא

.זחיח.)שלפציעתונסיבותטחןלברר
ן

עלחיסלהזו.בגרסהאמוןלימןלוועדהלהואלסבירות,בחוסרלוקהזושעמדהמוץא.
המערערת'תצהלהגלויותיבאמרותהיתרבין(חוועדהבפנישנפרשתתומרלאורכיתבעת

עםמתיישבתלאגםוועמדה)1?(.מבהקשהואשאחיהלהשר'מקוםאיןכילמסקנת
כיבעובדהועםלוועדהשנווצגכפיהשתייךשאליתבחולייהע*אחיה,שלבכירותועובדונ

ראווו,נקודתלסיכום(תקופהאותהמשךעלי,אחוה,םגאחתבדורהגרההמעותרת
מבוקשי"היהשאחיךביותרתקטןולוחשדלךהיהלאכלתור"אליה:שהופנתהשאלה

בכך").הרגשנולאל'בכ'";המערערתשלותשובתה

ביחסערכיתעמדתמתבעתשיטתיבאופןתמערערתמקח,התוהנגדיתחקירתתבמהלךג6.
חמערערתסירבהלמשלנךטרור.פעולותלביצועלסיועוביחסטרורפעולותשעת
לספרהמערערתסירבתעודהמילה.פירושאתיודעתאינהכ'בטענהשהיד,מיהולהגדיר
המעז.ערתעלי.אחיהשלהחבלגיתלפעילותומודעתחיתהלונוהגתהייתוןכיצדלוועדח

כהדסישראלמדינתבשטחהתאבדותפיגועיבהוצאתשמתעסילואדםלתארסירבה
מתכנןשמישתויודעההויתהלוכוחלאדםשסייעתהייתההאםלצייןסירבהמסוכן,
שכיו.פעילות

בתקירתומפורטבאוצןהתייחסכפתחאהיחכיתעובדהעםלהתמודדיבלהלאהמערערת65.
אחיהכיוטענחחבלניות,פעולוונבביצועעלי,אהיה,שלהפעילו.למעורבותובמשטרה

במשטרה.ע'בחקיר'שקרדבריאמרכפאת

אוזוהןעלילאחיהבסיועמעורבותתאתהןחמערערתשלוהגורפתהסתמיתחכחשתה64.
גרסהעלתועדהאתללמדכדיבהישמבוקש,תינושאחיהכןעלחשדהאוידיעונהעצם

פעילותלנושאמשרבותמכלעצמהלהרחיקמנסוגחמע*ערתהמערערת,שלשקרית
ועםחהיגיוךעםועיקרכללמתיישבתשאינהבעמדההיאנוגיס,גכיעדאחיהשלהטרור
הן(ותעדהיבפב_שהפ41,נלמידעמתווספהכשהיאוו,סתם?_הכחשההסיר,השכל
העממ;,4,44_רחומרוהןרדבבנ2[ו0לועהיישהוגשואמרותהגלויבחומר

ידיעללושהושקלסיועוביושרעגיוריעלישלעליצידףןהךפעץלחנו

חמערערת,שלמסוכנותחעלללמזכדיבהםישהמערערים



המצבלאור'המערערתשתיתקלהקשייםאתהוועדהגיבגלהדגישניסוהמערערתב"כ6$_
מעטקשההואאםגסבאיה"ע,המצבכייחשיב,ניהלכדעלנשווח"ע_כיוםהשוררועושה
אישעדייןיותר,מעטקשהככאן,שם,איו"ש.המצבמןמהותיתשונהאינועדייןיותר,
היוליוסקשייהגדלתלהתקיים.כיוסמשהבכאן,שםי.,באוויוהמצבמןמשואיתשתה
שלהלוואימתוצאותאחתהיאידיועלהנתמבלםמפחתונבניושלהצומושאהאדםשל
העומדהמניעתימעיקולבנוסףההרתעתי,אופיואתלוויםהמקהמגורים,מקוםתיחוםצו
מגורים.מקוםי:וגיחתצוהוצאתבבסיסהואאף

מצביעזהאעאךקשה,מצבהינובאוה'יעהכלאוניוצבאסל!כילציןישוהבהקשיעוד.%
להישכיהעובדהלאורבאזה"עלהתקייםתוכללאי.העצישהמעוטרתכךעלבהכרה
לטפלומגהלהקדישההליטהשלדבריהעדבאיו"ש,עבדהאןוכיכרוקחתוהכשרהמקצוע
,בהוריה

שירוש

היאהכוונהראש.כבדתשקילהלמהרהמערערתננגדהוצאהטנוריםמקוסתיונוםצוז6.
גאבנגמך_בננלמפגסייעעצמוהואאשרממגשלקרובורםהרתעתי,מניעתי-צעדשקוט

מתפשר,הבלחיהמאבק,במסגרתבהם<(elpהמשיבשהחליטמהצעזיסאחדיחו
מבחינתמינהלי,ממעצרבחומרתופחותטענ2ם_בענמפכייצויןובשולחיהם.במרחביים

אףגדולאפקטבאמצעותולהשיגמקווההמשיבאךוצו,.מושאהאדםבזכויותהרגיעה
המינהלי.,svrl~רשלושקודתיהאפקטמןיותר

סייעההמערערתוכיקטלנייםלפה:ועיסאחראיהמערערתשלאחיהכיהועדהבפגיהוכה68.
מקההתיחוםצוהוצאתניהועדהבציהוכחמכאן,וצינחננבתבהכנתולחולייתולו

וברכל-ויצורךהרתעתייםהניע%תםך-ושיקוליםשיקוליסי.'שמשילוכםמוצדקתמגורים

נפרץ,להווןשופכההפיגועיםתופעתעםלהתמודד

שהוצאהמגוריםמקוםתיחוםצואונלקייםלמשיבקמליךנהערריםמועדתנבקשלפיכך,69.
יהסעריגרת.כנגד

4
י634ר4
סהעסו,תישוה
המשיבכ"4




