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המערערים-

-נגד-

והשומרוןיהודהבפארצה"למוחאתפקד
ח"%-"1וק42ןדהמשיבו~י,-עצמון)רוערס"ןנעיי

ניו%
אתלהגישהתביעהמתכבדת2002,באוגוסט8מיוםהוועדהלהחלטונבהתאם1,

בכתב,למשיבסיכומי

הרקע

עדונמשכות2000ספטמברבסוףשהחלווהחמורות,הרבותהטרורפעולות2.
ולנרקיסאלפיםשללפציעתםאדם,בני600מ"למעלהשללמותםגרמוהיום,

פיגועיבמיוחדבולטיםהפעולותיתרגיןובאזורים.בישראלחמוריםכלכליים
קטלנייםפיגועיםשלזותופעהרבים,ישראליםחיישגבווההקרבהההתאבדווצ
שלושהבתתשתיתבאמצעותהפלסטיניבטרורעיקרילמרכיבוהיתההתממשה
המסייעיםומעגלווזמשלחיםהשותפיםמעגלהמפגעים,מעגל:מעגלים

אתוממאפשרתבוהתומכתובתשתית-בטרורלהילוזםבניסיוךוהתומכים.
שלשורהרבימןמזההמשיב)-להלן(באיו"שצה"לכוחותמפקדנוקט-קיומו

שלגביהםמישלהיקףרחבימעצריםשלבדרךהמשיבפעלהיתר,ביןצעדים.
כניסתןמבוקשים""שלנקודתיים""מעצריס;בטרורלמעורבותחשדקיים

;ממוקדיםסיכולים;וכתריםסגריםעוצרים,הטלונ;הרש"פלשטחיחיילים
בתיםהריסת;מנהלייםמעצריםפח"ע;בעבירותוהעגישוזהאכיפההגברת
וכו',מחבליםהתגוררושבהם

הואהחליטהמדיני,הדרגובהנכייתהמשיב,שנוקטהצעדיםממכלולכחלק3.
בעיקרוזאתכה,עדננקטשלאנוסף,פניעתי"הותעתיבצעדלנקוטלאחרונה

מתאבדיםמחבליםשלוהתומכיםהמסייעיםמעגלעלהנמניםאלהכלפי
עזה.חבללאזורמפגע,שלמשפחהקרובשלמגוריומקוםתיחום:ומשלחיהם

דהיינוקרובו,עםבקשראישיאשםבושדבקמשפחה,קרובלגבייינקטזחצעד
מסויםסיכוןעלהמצביעהבמידהאותו,עודדאובותמךהמפגע,לקרובוסייע
עצמו.הצונשואהאדםמךגם



שעומדתהידפיסההשב"כ,מןהמשיבשקיבלהמקצועיותחרות-הדעתלאורנ4
סיועלהישנותבאשרמביעפיהיבטגםבושישהיא,זהצעדנקיטתבבסיס

-הרתעתיהיבטוגםלאזח"ע,מתוחםמגוריושמקוםמימצדלמפגעים,
משפחהבגיושלאחרים,מגרעיםשלמבוקש),עודנואם(וזמפגעשלהרתעתו
המפגעים.לקרובירוטלסייעהשוקליםאחריםוגאונוספים

ע"יוהןהפצ"רע"יהןאיו"ש,יועמ"שע"יהןנבחנההמבוקשהצעדחוקיות5,
לגיטימי,בצעדהמדוברכיבעמדה,היוכולםישראל.לממשלתהיועמ"ש
בעקרונותועומדבאיו"שצה"לכוחותמפקדשלסמכויותיועםהמתיישב
מקוםתיחוםלהלן,שנראהכפיוהבין-לאומי.הישראליהבנשפטשלובכללים
הואאלאהחוקית,הבחינהכץמומררקלאלאזח"ע,המערעריםשלהמגורים
המערערים_מןאחדכלשלהספציפיבעניינווהןעקרוגיוג,הן-מוצדק

וסמכויותיההוועדהתפקיד

ההצדקהבדברבאיו"שצה"לכוחותלמפקדלהמליץהואהוועדהשלתפקידה6.
שבנדון.הערעורנשואהמערעריםשלבעניינםהמגוריםתיחוםצווילמוצאת

צה"לכוחותמפקדנ'שכשיר765/88בבגאזמהאמורלהקישנוכלזהלעניין
מןאדםשללגירושוצוהוצאתעלבערעורעסקאשר242,גמ)2(פידבאיו"ש,
:נאמרהדיןבפסקשצוטטההוועדה,בהחלטתהאזור.

שיקוליוהיומהאובייקטיביתמבחינהלבחוןהוועדשלשמתפקידוהרי..."
גיבושלשםמתאימהמסגרתהינםאלהשיקוליםואםהאזורמפקדשל

להחלטתשקקמההראייתיתהתשתיתאתלבדוקמחובתנוהגירוש.החלטת
הגירוש".צוויהודעת

איננוהערעורנשואשההליךהיאהוועדה,בדיונישהובעהכפיושמשיב,עמדת7.
ביקורתלהליךבדומהמעיך-שיפוטי,מנהליהליךאםבימלא,שיפוטיהליך

והראיההשכנוענטליעדים,חקירתסדריהדיון,סדרימנהלי.במעצרשיפוטית
שלהאמורבאופיולהתחשבצריכיםראיותשלומשקלןמהימנותןוקביעת
עםאףמתיישבתזועמדהלהלןשיוסברכפי(שיפוטיומעיןכמנהליההליך,
המגורים).תיחוםצווילהוצאותהסמכוונלמקורבאשרהמשיבטיעוני

הוועדהלסמכותבאשרהסתייגויותהתביעההשמיעההדיוניםשבמהלךאף8.
שלאורהריוכיו"ב,84(תיקון(העיקריהצוחוקיותשלבשאלותדעתהלחוייו
נמסרשאףכפידבר,שלבסופווהוסרונבחנואלההסונייגויותהוועדהבקשת

לוועדה.

להואיןבלבד,דעתהלחוותאמורההוועדהכילהזכיר,ראויזאת,עםיחד9.
להימנעאולנקוטהמשיבאתלחייבאוהמגוריםתיחוםצוויאתלבטלסמכות

עצמו.למשיבנונונההסופיתההחלטהכלשהי.פעולהמלנקוט



גשח"3אנשיעדויא

במעמדהעידוהנציגיםשניהכללי.הביטחוןשירותנציגישניהעידוהוועדהבפגי10.
ג'וקרגסיורי","המכונהמהם,אחדעדותם.שלההסויבחלק-אחדצד

המערערים,באי-כוחע"ישעות,6מ-למעלהבתמדיתבהקירה

הפלשתיניתבחברהמפגעיםשלקשריהםעלהעידגדעור'"המכונההשב"כאיש11.
לנקיטתשתהיינההמפגעים,עלאפשריותהשפעותועלמשפחותיהם,בניעם

משפהותיהם,בנינגדצעדים

ושיטותחסוימידעהואלהשהבסיסוכיווןעדותו,שלהכלליאופייהרואל,21
המערערים.באי-כוחעל-ידיעדיונבחקירהזהנציגנתקרלאהשב"כ,שלמתקר
לאורגדעון"."למכונה-באמצעותה-בכתבשאלותהעברתהתירההוועדה
הועברולאהמערערים,ב"כמצדשאלותבהגשתמוצדקובלחיגדולאיחור
שכןהמערערים,הגנתנפגעהלאזאת,למרותכיטוען,המשיבזה.לנציגשאלות
התיחוםבצוומתבטאתהשירותנציגשלמעדותוהנובעת-השב"כהמלצת

במהלךאותהתקפוכברוהםלמערעריםידוענו-המערעריםנגדשהוצא
בוועדה.הדיונים

עלהמצביעחסוי,מידעעלאהד,צדבמעמדהעידיורי""המכונההשב"כאיש13.
האחרונה,העתמןהמוריםלפיגועיםהמערעריםשלאחיהםשלאחריותם
ב"כניסיונותלמרותומהימנה.מבוססת,ברורה,היתהעדותוכיטוען,המשיב

ממשקללגרועכלשהיסיבההוצגהולאשאמר,דבריםנסתרולאהמערערים,
לוועדה.העדשאמרהדברים

שלאחיו-עג'וריעליש-כךעלחד-משמעיבאופןהצביעהיורי""שלותודע.41

לשילוחאחראיהיהוכיעויינת,הבלניתבפעילותמעורבהיהאכן-1המערער
עלעדותוהצביעהעודבתל-אביב.שאעבנווהלפיגועלרבותמתאבדים,מחבלים

הישראליםשנילרצחאחראי2,המערערשלאחיועצירה,ש"כך
ליישובבכניסההפיגועיםשנישבראשןהבלניות,פעולותשללשורהוכןביצהר

עמנואל.

קיימותבפניה,השב"כאנשיעדותפיעלכילקבוע,הוועדהמתבקשתלפיכך,15.

כל-המערעריםשלאחיהםשנילפיהן,וחד*משמעיותמבוססותברורות,ראיות

עודוישראל.האגורבביטחוןשפגעוחמורים,לפיגועיםאחראים-בנפרדאהד
עללהצביעכדיבושישמידעהחסויבחומרנמצאלאכיהעדות,לאורלקבוע,יש

מבוקשים.היותםבתקופתהמשיבאחישלבמסוכנותםירידה

עלי-1המערערשלאהיונהרגכילוועדהנודעהוועדהדיוניבמנולךועוד,זאתנ6.

היושלבאותושעדנוספים,אנשיםשלעדויותלוועדההוגשוזאת,לאורעג'ורי,

מעדויותגםייעצר).אםלעלי,יסייעהמידעשריכוזהאפשרותלאור(חסויות

מחבליםולמשלוחירילפיגועיאחראיהיהעג'ורישעליבבירור,עולהאלוז

.מתאבדים



מבוקשיםשמקבליםהלוגיסטיתהתמיכהשלחשיבותתאתיורי""העדצייןעוד7!.
ושירותיםבגדיםמים,מגון,אספקתבלאכיוצייןוממשפחתם,הסביבוןמן

להתקיים.מבוקשיכוללאיהסעה)וזפצים,העברת(שונים

הפערעויסעדויות.

מחקירתםזכ"דיםוכןכמשטרה,המערעריםשלעדויותיהםהוגשולוועדה18.
משוםנכונות,אינןאלהעדויותכאילולהראותניסוהמערעריםב"כבשב"כ.

סולפושאמרושדבריםאועשו,שלאבדבריםגםפחדמתוךהודושהמערערים
העדויות.אתשגבהמיע"י

דברכלבפניהלהוכיחצורךרואההיאאיןכיהתביעה,בפכיציינההוועדה.19.
המערעריםשמסיולעדויותלתתמשקלאיזהיודעתהיאוכיבעדויות,שכתוב
שלהעדיתחקירתםאתהוועדהצמצמוןגםזו,מסיבהובמשטרה,בשב"כ

התביעה.בידיהמערערים

בדברהמערעריםטענותאתלדחותמבקשתהתביעהכינציין,הדרושמןלמעלה20.
עםמתיישבתאינהפחדמתוךהודוכיונטענהראשיונ,העדויות.אי-נכונות
לדברלהםניתןוכיטובה,האווירההיתההחוקריםמולבישיבהכידבריהם,

לומר.להטשהיהמהכללחוקריםאמרווהםבחופשיות.

עברית,דובריםהםשאיןכךעקבידיעתם,בלאסולפודבריהםכילטעגהשנית,21.
ננקטיםשבעטייםהמהותייםהפרטיםועוד,ואתלסמוך.מהעלזולטענהאין

ע"יוהןשב"כחוקרע"יהן-תלויבלתיובאופןבנפרד-נכתבובעניינםהחליכים

אפסי.הואחשובים-פרטיםאותםשגויבאופןיבינוששניהםהסיכוישוטר,

בשב"כהמערעריםעדויותאתלקבלהוועדנומןאפואמבקשתהעיבתה.22

מלאמשקלוכבעלותכנכונותלקרוביהם,שהעניקוהסיועבדברובמשטרה
;הבאההיזמונהעולהאלהמעדויותומכריע.

עג'ורי:ריפאת-1המערער.3,2

לכךשהסיבהיודעוהמערערישראל,ע"ימבוקשהיהעג'ורי,עליאחיו,א.
חבלה.ומטעניבפיגועיםמעורבותוהיא

הוריו,שלהראשונההקומהבוקומות,שלושבןבבנייןגרהמערערב.
חבריואתאחיואתראההמערערשלו.והשלישיתעלי,אחיושלהשניה

הוריו.לביתכשבאונשק,נושאיםחולייתו

באווחולייתועליהאחחולייתו.חבריעםלביתםלבואעליעלאסראביוג,
תה.להםלהגישנהגואת,.והמערערבכל

ברצפתקלצ'ניקוברובהשהחביאלאחרמיידאחיואתראההמערערד.
החביאכיהמערערבפניצייןהאחהמערער.לדירתשמתחתהדירה

אחותולרבותאחרים,משפויהבניגםתכהיםהיובמקוםרובה.במקום
קטנים.וילדיםאמוהמערער,של



והולייתו,'אחיושלמסונורדירתמפתחלידיוקיבלהמערערה,
נכונותמתוך

הדירה,מןהפציםעבורםלהעביר
משםשמוציאיםוראהאחיו,הולייתשלהמסתורבדירתביקרהאערער.1.

הבלה.מטעניובהםתיקים
הדירהביןמטעניםבהעברתלאחיוממערערסייעעלי,אחיולבקשתז.

אםאחיואתלהזהירשתפקידותצפיתן-שומר,ששימשבכך-למכונית
לו.להפריעשעלולגורםיתקרב

שמתהתבדירה-בוידיאומצלמתעליאהיושלשהולייתוראההמערערה.
הוא(פוטנציאלימתאבדשהואהשבעצמושהמערעראדם,-לדירתו
קוראן).וזיוןהשולקןועלניירדףמתוךהקריא

מתוךפעלכיטענהנטענהלאממבוקש.לאחיולסייעבהר1שהמערערמכאן,24.
שאביוהעובדהאתניצללאגםהמערערחיים.הצלתשלממניעיםאוכפייה,
באחיולתמוךכדיהאבפיאתלהמרותבהרהוא;לביתהאוזשלבואועלאסר

שלמילהאמרלאמעולםהמערערהוועדה,בפנימעדותושעולהכפיהמפגע.
הבלה,במטעניעיסוקובשללישראלמבוקשהיותועצםעללאהיו,הסונייגות

כדידברעשהלא-נשקבומהביאיסאובביתמתאבדשמצלמיםכשראהוגם
בעכיין).מהדבריעשהשהואכדילאביו,סיפרלאאפילו(זאתלמנוע

"קידהקצרע"א-2המערער25.

ישראליםשנילרצחאחראיהואכי-עמידת-אחיומפיידעא.
98'.בייצהר,ביישוב

וביקרלמבוקש,האחהיההפלשתינית,הרשותמכלאאחיושחרורלאחרב.
יותר.רחוקותלעיתיםאולחודשאחתהמשפחהבבית

ברובה.המושאחיואונראההמערערג.
לוסייעוכןובגדים,מזוןלולתתהמערערנהגהמערער,לביתהאחכשבאדי

פעמים.מספרבעצמוהסיעוואףרכבו,אתלושנתןבכך
שלברכבונוסעבעודובאחיותתנקשישראלשמאחששהמערערה.

רכבו.אתלאחלתתהדלולכןהמערער,
נשאלכאשרהנגדיונ,בחקירתומתחמקותונשובותונתןהתפתלהמערערו.

ואמיץ.כגיבוראחיואתרואההואאם

אוכלמתןשלבדרך-עצידה-המבוקשלגיסוגםסייעהמערערז.
בעצמו.והסיעורכבואתלונתןוכןומשקה,

גםבו-ההוריםביתכיעולה,ההסויבחלקלוועדהשנמסרממידעה,

ונשק.מטעניםנפך,בתומרילעיסוקמקוםשימש-גרהמערער

שבהר.מהלומרהיהיכולוכינינוחהבאווירהנגבתהעדותוכיהעיד,2המערער26.

לא-נכוןמידעלהםמסרולכןלתא,משכניושפחדלטענהממששלבסיטניתןלא

שהיהבעתעינוייםכשעברגסכיהעידעצמוהואראשית,לאחיו.עזרתולגבי

ע"יתקירונובעתכיצייןושנית,נכונים,לאבדבריםהודהלא-ברש"פעצור

טובה"."האווירההיתה-והשוטרהשב"כהוקר



לולתתשהפסיקבכךוגםהמבוקש,מאחיופחדלאכיבמפורשציין2המערער27.
כיהודה,2המערערלאחיו.התמדותלהראותתששלאכיהוכיח,רכבוא%

פעילותולהפסיקמעולםלואמרלאוכיאחיו,עםשוחחלאשלבבשום.
החבלנית.

אףהמבוקשים,לאחיהםלסייעבחרוהמערעריםכילומר,ניתןחמקובץלאור28.
מתוךנעשתהלאעזרתםלהם.מיוחסתחמורהחבלניתפעילותאיווהיטבשידעו
הסתייגותהביעוולאבאחיהםכיהןלאהםוהמיכה.הסכמהמתוךאלאפקד,

האחעלאסרשאביוהעובדהאתניצללאאף1והמערערמדרכם,כלשהי
מגוריהם.בבנייןהאחשלפעילותואתמנעולאבבית,לבקרהמבוקש

מגוריםמקוםייחודשללחודתמקוך

1970-תש"ל378(,והשומרון)(מס'יהודה(ביטחוןהוראותבדברלצור~קרפ:92
מגוריםווזיחוספיקוחהגבלה,בצוויעוסקביטחון)הוראותבדברהצו-להלן(
הדברכיסבורשהואבמידהאדם,כללגביליתןהצבאיהמפקדרשאיאשר

המקבילהפרקשלאימוץלמעשההואה'פרקהחלטיים.ביטחוןמטעמיהכרחי
המשפטמהוראותהנובעיםשינוייםשילובתוךהמנדטוריותההגנהבתקנות

מןסמכותלהפעלתמקביליםמקורותכשישלפיכך,הרלוונטיות.הבין-לאומי
בצוהמעוגנתסמכותואתלהפעילהמשיבמעדיףה',בפרקהמנויותהסמכויות

ע"יהצוויסהוצאתשלבחינהמתאפשרתהיתר,ביןכך,ביטחון.הוראותבדבר
ההגנה.תקנוםלפיקייםשאינוהליךוזערעורים,וועדת

עוליםה1(בפתקהקבועיםאלהגסכמו(ה'בפרקבמסגרתהקבועיםחחסדרים30.
ג'נבוזלאמנת78בסעיףהמוזכרותהכובשונהמעצמהסמכויותעטאחדבקנה

בדברלצוא48סעיףאתלראותניתןהמשיבשלזולעמדתוכתימוכיןהרביעית.
אםאלאיופעלו,לאהוו-הפרקיםלפיסמכויותכיהקובע,ביטחוןהוראות
דומהלשון-החלטייםביטחוןטעמיכגללהכרחישהדברסבורהצבאיהמפקד

הרביעית.ג'נבהלאמנת78בסעיףשננקטהלזומאד

במהלךשהוצהרהכפיהרביעית,ג'נבהאמנתתחולתלגביישראלמדינתעמדת31.
שגידיה253/88בג"ץלדוגמהראה(העליוןומשפטביתעל"ידיונתקבלההשנים
משפטמהווהאינההאמנהכיהיא,נ80(,מבנן)פידהביטחון,שוג'ואחי

הישראליים.המשפטבבוניעליוןלהסתמךניתןלאולפיכךמנהגי,בין-לאומי
האמנהשלתוירטיגמוה,1הוראותיהאתליישםהתחייבהישראלואת,עםיחד

ובאזח"ע.איו"שבשטחי

בהתייחסוהאדום,הצלבארגוןמטעםג'נבהאמנותשלהרשמיהפרשןק23.10701
ומעצריםמגוריםבתיחוםהעוסק41לסעיףוזפנייהתוך(לאמנה78לסעיף

צעדיםהסמנהליומעצרמגוריםוייחוסכיקובע,הכובש)בשטחמנהליים
צעדיםכאשרמוגנים,אזרחיםכלפילכגזוטיכולהשמדינהחמוריםביטחוניים
ביטחוךעלשמירה-המטרהאתמשיגיםאינסמכך,חמוריםפחותביטחוניים

והציבור:האגור



fiiah~ranygivinewithoutcontrol'of*measuresשreferredAfticles"882120ז
irtternmentandtesidenceassigned-themOf0"לoutpickstextpresentthedetails;

othetwhenresofteayStatedetainingthewhich10severemostthebeingas- inadequate~'.provedhavemeasures

המערערים,שלמגוריהםמקוםלתיחוםהצוויםכיאנו,למדיםלעילובאמורמן33,
הביטחון,ותחיקתהגין-לאומיבמשפטהוראותעםהיטבמתיישבים
הביטחונימהמצבהמלחייביםביטחוןבצעדילנקוטהצבאילמפקדהמאפשרות

בניסיוןלעיל,צויןשכברכפיהריכשנתיים.מזהבאזוריםהשוררהקשה
מפקדנוקט-קיומואווומאפשרתבוהתומכתובתשתיונ-בטרורלחילכם
כוויות

המעגליםשלושתכלפיצעדיסשלשורהרבזמןמזהבאיו"שצה"ל.
בדרךהמשיגפעלהיתר,ניןהמתאבדים.המחבליםטרורתשוניתאתמרכינים

מעצרים,בטרורלמעורבותחשדקייםשלגביהםמישלהיקףרחבימעצריםשל
עוצרים,הטלתהרש"פ;לשטחיחייליםכניסת;מבוקשים""שלנקודתיים""

;פח"עבעבירותוהענישההאכיפההגברון,ממוקדיםסיכולים;וכתריםסגרים
וכו'.מפגעיםהתגוררושבוזםבתיםהריסת;מנהלייםמעצרים

אזרחיםחייעללהגן-החלטייםביטחוןשצורכילמסקנההמשיבהגיעהנוע.43
תיחום-נוסףצעדלנקוטאותומחייבים-רצחניותטרורהתקפותמפניוחיילים

אשרמשלחיהםאומתאבדיםמחבליםשלמשפחותבנישלמגוריהםמקום
אתשהביאההכרחיהביטחוניהצורךעזה.חבלבאזורלהם,סייעואותמכו

לצו84תיקוןשלבראשיתוביטוילידיבאזו,סמכותלהפעלתהצבאיהמפקד
:ביטחוןהוראותבדבר

והואילכאזורכיוםהשוררותהדוייוצאותהביטחוניותהנסיבותלאור.,,"
עםלהונמודדההכרחובשלואתמחייביםהציבורוביטחוןהאזורביטחוןוטעמי
ומבצעיהן.,,"הטרורפעולות

הסמכותהביטחון,ובתחיקתהבין-לאומיבמשפטלמשיב,שנתונהבלבדוולא35.
צעדנקיטתרואההואאלאכאמור,מגוריםתיחוםצווימתןשלבצעדלנקוט
עללשמורממחויבותוכחלקקטלניים,פיגועיםרצףשלשנתייםאחריכזרו,

:הבין-לאומיהמשפטלהוראותבהתאםזאת,הציבוריים.והביטחוןהסדר

heיו-'.llavingpowerlegitimateoftheauthorityחpassedfact1אתן(theאשי56(0*)

ens~re.86(זrestore.!0power51ח2אmeasuresthe811take5"811lattertheoccupanL

absolutely115501חrespecting,whilesafetv.andorder0216טט~ossible,asfar85
סטמטציי.0

the2תforce1חIawstheprevented,

ביבשה)הלזימהשלומנהגיההוראותיהבדברהאגלתקנות43תקנה(

במקור).לאהדגשה(



אשרפרטנייםמנהלייםבצוויםשהמדוברלעיל,שפורטכפיהיא,התשיבתדמע,63
איןלפיכך,מחבלים.גפעילותותמיכהסיועשלעובדתיאישיבסיסעלהוצאו
האוכלוסייהשלקולקטיביתענישהבצווימדוברכאילולטעננומקום

הרתעתייםמנהלייםבצוויםעסקינןמ"ענישה"בשונתגכללותה.הפלסטינית
עתיד.פניצופיומניעתיים

עלמסתמכיםהמערעריםשלבאוח"עהמגוריםתיחוםצווילאמור,רבעמ.73
יחידהשלמחווותשניזה,לענייןמהווים,ואזח"עאיו"שלפיה,התפיסה

שנחתמוהשלוסבהסכמיביטויהאתמצאהאשרתפיסה-אחתטריטוריאלית
אוטונומית.-מעיןכישותהפלסטיניתהרשונישללהקמתהוהניאואש"ףעם

שני"כימורהלדוגמאהפלסטיניםעםהבינייםלועסכם2לפרק1()סעיף
אחת,טריטוריאליוניחידהעזהוברצועתהמערביתבגדהרואיםהצדדים

בטענתממשאיןזה,בענייןהביניים".תקופתבמשךיישמרוומעמדהששלמותה
באיו"שנפרדותדיניםמערכותשווישלקיומןעובדתמעצםלפיההמערערים
טיעוןבזה.זהקשוריםשאינםאזוריםבשניהמדוברכילהסיקישובאזח"ע,
משפטמערכווננוהגותבהןהמדינותמעטותלאלסמוך.מהעללואיןכאמור,
טענהכלתתקבלולאפדרליווםמדינותכדוגמת(שוניםבמחוזותונבדלותשוגות

הבין-לאומי.המשפטהוראותלענייןנפרדותטריטוריאליותביחידותמדוברכי

מגוריםתיחוםצוויהינםהערעורנושאהצווים-הלאואתאנולומדיםההןןמ.83
על-ידינבחןגירוששלצעדהמערערים.כטענתגירושבצוויהמדוברואין

אףאנואיןכן,עלאשרעתה.לעתבו,לנקוטשלאוהוחלטהרלוונטייםהגורמים
כינאמר,אםדיהאזורים.מןאדםשללגירושוצושלחוקיותולשאלוןכדרשים

על-פיאסורגירושתיקראלאזורמחוץאלהאזורתושבשלהעברווכללא

מפקדנ'ואחיעפו785/87בבגאזפסק-הדיןזהלעייןיפההבין-לאומי.המשפט
4(.במ)2(פ"רהמערבית,בגדהצה"לכוחות

הננקטהצעדמהות

מיועדמגוריםמקוםתיחוםצולסיכומים,ובמבואהדיוכיסבמהלךשצוחןכפי.39

באיורלגוראיו"שלתושבלהורותמיועדהואמניעולי-הרתעתי,אמצעילהוות
ככלבחופשיותלפעולויוכלבאזח"ע,חופשייהיוזהצומושאהאדטעזה.חבל

זה.באזורתושב

ונומךהואכיהראהשכברחמור,מפגעשלמשפחהמבןסיכוןלמנועמכווןהצעד40.
עבירותמלבצעמפגעיםלהושיענועדוכןהמפגע,משפחתולבןומסייע.

משפחהבניולהרתיעלהם,שסייעומשפחתםלבנייבולעיחמורות,ביטחוניות
החמורים.במעשיהםלקרוביהםיסייעולבלמפגעים,של

ב"כלטענתובניגודואחיהם,המערעריםשלמנסיבותיהםשעולהכפי41.
שלמשפחותיהםלבנימצטמצמתאינהוהבצעדלנקוטההחלטההמערערים,

אינהמגוריםמקוםתיחוםצולקיוםוזהצדקהגם,כךבלכד.מפגעים"מתאבדים

הצו.מושאשלקרובומפגע,שלמותועםנעלמת



338חמ)5(פידש"ויו21צה"לכורתשפעונ'מאל6026/94בבגאזלדוגמנוכך42.
העיקרוןמתוךוזאתמותו,אחרימחבלשלביתוחריסתהמשפטביתאישר

:ההרתעתי

לשםלנקוטהמוסמכותהרשויותשבידיהאמצעיםוסבירותהיקף.,,"
הנסיבותשלרקעןעלאלאלהימדדיכוליםאינסהביטחוןשמירת

מחבליםלהרוניעכדיבהישמחבלשלביתוהריסתאםהשאלה.,המשתנות,
מעולםנמצאלאוככללהרבה,פעמיםזהבית-משפטבפניועלתהחורהבכוח
האחראיםהגורמיםשלהמקצועיתהערכתםעלזה,בענייןלחלוק,מקוס
כיביהמ"שסברסותרת,חוו"דבפניומשהובאהגםהביטחון.לקיום

לקיוטאחראיגםאךמומחהשהינומילביןמומחה,שהואמיביןבמחלוקת
שאנובכךדי,..האחרוןשללדעתועדיףמשקלשיינתןהדברטבעיהביטחלן,
שנקיטתכלשהו),סיכויגםולוא(סיכויניצבכשמעדבנעלם,עוסקים
בהערכתומהתערבותלמנענוכדיאדם,בחיישתחסוךאפשרהאמורהאמצעי

לפע"ד).347-349מ'~המשיג".שלובהחלטתו

צעדמהווהמפגעשלמשפחהקרובשלמגוריומקוםתיחוםכיסבורבישמה.34
הערכונכינציין,הפיגועים.לצמצוםיביאאשרבטרור,למלחמהאפקטיבי
להרתעתבטרור,למלחינהכאמצעימגוריםמקוםתיחוםשלוהיעילותההצדקה
שלוקומחיותוסמכותובתחוםהיאלמבוקשים,הסיועולהקטנתמבוקשיט

-משיקמונחוםהעניפההפסיקהמךללמודניתןאםבאגור.צה"לכוחותמפקד

אתבוחןאינולצדקהגבוההמשפטביתשאפילוהרי-מפגעיםבתיהריסת
מפקדנ'דג'לס698/85בג"ץלמשלראה(זובנקודההמפקדשלדעתושיקול
האלוףנ'חלאווה2/97בבג"ץנקבעכך42((.מ)2(פידבאיו"שצה"לכוחות
;פורסם)טרם(ארדשמואל

כישוכנענולאבתיםאטימתשלובצעד119בתקנההשימושליעילותאשר"
כייצויין,העותרים.זהבענייןשטענוכפימרתיעה,אינההתקנההפעלת

בעברנדחתהווטעננו..ונדחתה.בעבר,היאאףהועלתהזומעיןטענה
עלינומקובלת...לנושהובאבחומרענייכומספקת.עובדתיתתשתיתבהעדר
היקפואםגםמרתיעכוח119בתקנההקבועלאמצעיכיהמשיביםעמדת

"..מדעית.להוכחהניתןאינוהמרתיע

היבטשלשילובהואהננקטשהצעדהעובדה,מודגשתשבפנינו,ההליךבנסיבות44.
הרתעתי.היבטעםמניעתי

ושתייהמזוןבמתןלאחיוסיועועיקרהתבטא.עצידה,נאצרע"אשלבעניינו45.

כיפאחשלבעניינומבוקש.היהכשזהלגיסוגםהואסייעאופןבאותוובהסעה,
נהרגעצמוהאחאךיותר,הרבהוחמוררבולחולייתולאחיוהסיועהיהעג'ורי,
הנובעהאישיהסיכוןכילטעוך,המערעריםיכוליםבערעור.הדיוניםבמהלך

הגבוהים.מןאינו-מהם



:להשיב'בשלושהישכךעל46.

מגוריםמקוםתיחוםבצושימושלשםהנדרשהאישיהסיכוןמרכיבראשית,
למעצרהנדרשסיכוןשלרמהבאותהלעמודצריךהואאין:הגבוהיםמןאתו

שלקיומהיוכחכידרישהאיןוגםלחו"ל),לגירושלהבדיל,או,(מנהלי
במובןהצומוצאשכנגדוהאדםמצדחמורותביטחוניותלעבירותשותפות
בחירותהפגיעהכינזכיר,הם).כשמםמקלטובמתןבסיועודי(הפלילי

מכרוכהפגיעהמןקטנה-לאוח"עהעברהבעת-עצמםהמערעריםובזכויות
מסוכנותשליותרנמוכתרמהלדרושמוצדקולכןמנהלי.כמעצראובמאסר
;המערעריםמצדאישית

הקשרלאורגדעון","המכונההשב"כאיששלמעדותושעולהכפישגית,
מקרובסיכוןלהתקייםמוסיףמשפחתו,קרובילביןמבוקשביןשנלמד
;מתשהמבוקשלאחרגםלמבוקש,סייעשכברמשפחה

מסייעהואכיהוכיחכברעצידה)(1המערערזה,מקרהבנסיבותשלישית;
סייעעג'ורי)(2המערערגסכךגיסו).(לעזרתושפונהלמיאלאלאחיו,רקלא

בשטח.פעילעדייןשחלקהחולייתו,חברילכלאלאהמתלאחיורקלא

תיחוםבבסיסהעומדההותעה,לרכיבמתווסףהמניעהרכיבועוד.ואוי47.
נקיטתבעתלגיטימיכשיקולהרביםבהרתעתהכירההפסיקההמגורים.
להריסההטעםשעיקרבכך,בג"ץהכירבתים,להריסתבנוגעמנהלינו,סנקציה

שלביונוהריסתגםהתירולפיכךהרבים,ונרתעתהואמפגעהתגוררבוביונ
2002,באוגוסט8ביוםלאחרונת,הנ"ל).גאל6026/94בג"ץנראהשנהרגמפגע
שלההרתעתים:ההצדקהבענייןבעמדתושינויאיןכיוקבע,העליוןביהמ"ששב

מפגעים.בוניוגריסת

-כמצומצםהמניעתיהיסודאתשבפנינובמקרההוועדהתראהאסשגסמכאן,48.

הרתעתיאפקטבעלאמצעיבהיותםגםהתיחוםלצוויהצדקהשישהרי
טעמישכןא48סעיףהוראתעםאחדבקנהעולהזועמדהכינציין,משמעותי.

הרתעה.צעדינקיטתכיוםמצדיקיםהחלטייםביטחון

להראותשניסובכךהנדון,בצעדההרתעהיסודאתלקעקעניסוהמערעריםב"כ49.
ולאבאישהתחשבולאלאיש,שמעולאהמערעריםשלהמבוקשיםשארזיהם

מיועדהצוכילהשיב,ניתןכךעלעצורים.כשהיוגםאחיהםלעזרתבאו

טרורונשתיתהמהוויםהמעגליםשלושתכנגדהננקטיםהצעדיםבכלללהשתלב
בההבאהבפעםהמבוקשיםשלבשיקוליהםייכללמהלדעתואיןהמתאבדים,

הייםשנצילכלשהובסיכוידיהעליון,ביהמ"ששצייןכפיפיגועים.ביצועישקלו

גזאלבג"ץראה(הרתעתיצעדנקיטתלהצדיקכדי-רביםמניאונדבמקרה-
הנ"ל).



בהםשייתקלוהקשייםאתהוועדהבפנילהדגישניסוהתערעריםב"כס5.
כילהשיב,ניתןכךעלבאזח"ע.כיוםהשוררהקשחהמצבלאורהמערערים;

מןמהותיתשונהאינועדייןיותר,מעטקשההואאטגםבאזה"ע,כיוםהמצב
שלהיום-יוםקשייהגדלתלהתקיים.כיוסקשהככאן,שםבאיותי.המצב
מתוצאווגאהדהיאידיועלהנתמכיםמשפחתובניושלהצומושאהאדם
כשםהחריף,כהרתעתיאופיואתלוהמקניםהמגורים,תיחוםצושלהלוואי
ואשרבית,להריסתשנלוויםהקשייםאחדהואהמשפחהלמגורימקוםשהעדר
שלו.ההרתעתיהמרכיבאתזהלצעדנווננים

מנהליובמעצראדםשללהשמתומצולהבדיל(זהצוכייודגש,ואת,עםדחי.15
מהווהובכךמגוריו:תוחמובובמקוםלפרנסתולעבודהצומושאבעדמונעאיננו

אשרPictet,המלומדדבריזהלענייןראה(בזכויותיופתויושפוגעיוסנקציה
מעצרלעומתרצינית"פחות"סנקציהמהווהמגוריםתיונוםככללכימציין
הצוויםועוד,ואתהרביעית).ג'נבהלאמנת41לסעיףPictetפרשנות(מנהלי
שישהמדיכאשרבלבד,שנתייםשלמוגבלתלתקופההוצאוזהערעורנושא

בעניין.חוורדיוןלהתקייםעתידחודשים

סיכום

שללמוססגרמו2000ספטמברבסוףשההלווהחמורותהרבותהטרורפעולות52.
זוקשהביטחוניתמציאותאלפים.שלולפציעתםאדס,בנישלרבותמאות

המעגליטשלושתכעדמגוונותשונותפעולותבנקיטתצורךאתהולידה
הטרור.תשתיתאתהמהווים

עםהמשיבמהתמודדותהלקמהוויםזהערעורנושאהמגוריםתיחוםיווצ.35
הבסיסוהתומכים.המסייעיםמעגל:קרי-הטרורונשתיונשלהשלישיהמעגל
שלבקיומהובראשונה,בראשמצוי,נרחבבהיקףטרורפעולותשללקיומן
נקיטתכיסבור,המשיבלו.והמסייעתהפוטנציאליבמפגעהתומכתסביבה
ובראשונהוברועש(למפגעיםוהמסייעתהתומכתהסביבהכלפישוגיםצעדים
מגורים,מקוםתיחוםלרבותזה)מעגלעלהנמניםהמפגעים,משפחונוכניכלפי

הפיגועים,תופעתשללצמצוםלתרוםעתידה

הכוונהכבדת"ראש.שקילהלאחרהמערעריםכנגדהוצאוהמגוריםתיהוםצווי54,
סייעעצמוהואאשרמפגע,שלקרובונגדמניעתי-הרתעתי,צעדלנקוטחיא

הפגיעהמבחינתמנהלי,ממעצרבחומרתופהותהננקטהצעדבו.תמךאולמפגע
אףגדולאפקטבאמצעותולהשיגמקווההמשיבאךהצו,מושאהאדםבזכויות

המנהלי.המעצרשלהנקודתיהאפקטמןיותר

וכיקטלניים,לפיגועיםאחראיםהמערעריםשלאחיהםכיהוועדה,בפגיהוכה55.
כלבלאשונות,בדרכיםבהםותמכוולחולייתםלהםסייעוהמערערים
ההבלנית.מדרכםהסתייגות



סייע2המערערכישהובהר,לאחרגסנפגעהלאהתיחוםצווילהוצאתחהצדקו,56.
שלהמבוקשאחיוכישהובהרולאחרוחסעה,משקהבמזון,ולגיסו)(.לאחיו

מניעתיכצעדהןמוצדקהמגוריםשתיחוםהעובדהלאורזאת,נהרג.2חמערער
הרתעתי.כצעדותן

יייי-ל--",.
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רס"ן/עצינון,רתן
אקביעהעלהממונה
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Pictetמתוךקטעים
הבינייםמהסכםסעיפים




