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המכנהאזילמנוע:כפוליומטרחלהשיגוהוהדשניי-יגרצעדבאמצעותמבקשצה"לכוהות

אופוטנציאליים,מתאבדיםלהרתיקבעהובהאיו"ש,בשט,"חופשיבהתהלכהממנההצפויה

מסכניםכיברורמסרבהעגירוהנפשעים,במעשיהםיחיןמלהגאהיה,דוגמתמתאבדישמשלהי

הקרובה,משפונתםגורלאתאףשלהם,וייוגע.ואתחירושםאתרקלאבמעשיהטהם

הכלתי-נסבלתוהפגיעההאהרוגיס,בחודשיםהויזאבדותפיגועיריבהכיספקאיןאכן,

נאלצהכלקהימדינהאםספקאשרבטחוניתמציאותיצחמפשע,הפהאזרחיתבאוכליסיוז

ומעתם.מאזשכמותהעםלהתמודד



אשראלהbYנוספיםחוקייםאמצעיםאחרלחיפושוריס,:הומטבעהבשה,ו,?מיוהדתמציאות
הפחות,לכלאוי,ההתאבדותפיגועיהושטושללמיגורחלאאםלהביאבשיוךכח,עדננקטו

לצמצומה.

שומהעזה,חבלימו1ותאלמחבליסמשפהותבגיהרחקתש'באמצעיהשימושאתלבחוןבדואגו
:אלהשלושלבחוןעלינו

לגטימי?הינוחרתעה,לצוייאףכאמור,המיועד,זה,ןבאמצגהנאמושתאנש1.

אפקטיביזזהיבאמצעהשימושוגאם1.

שבפניעזבמקרהלו,<PDnוראוינכוןהאם.3

הלגיסיייותפשעצל

שלהמרכזיהמטסותיהןאחת
השימוניכיהיאשבהן,המרבויתלאאםהמערערת,ב"כ.

ה%י2פ_גכרצלנועדפצורים,מקוסייהודואףגירושלי,.מנרמעצרדוגמתאישיות,בסנקציות

השימושאתועאפוסלוממילא-פסוללצרכי,רת*ינובאלהw~nwוכלבלבל,אהנדגידואלית

הצו.למטרתם'הזרבשיקוליםנגויגהבהיותההסנקציה

גמוד.משוללתאינהלנמר,ש,זו,טעם,

-ביg5d)בעמ'הנ"ל"ggga,,צמריןנקבעכבר,יתגירוגבסמכותלשימושהטגעבכלנך,

שלשכנהפגע*fUtSמאf*aen,שמגיהפושטיותה*צאג*יישנא2םשע

f'fעגשישגזהי*צייןעג82י71ניהגשעגרש/.:המוסולאשרהצפוייהמפש

סיערן

במקוהאינהההדגשה(

פיקוחובצוויהגבלהבצווישיינואשר$lNS,סי(בטחוןת.:הוראבדברלצוה'לפרקבפתיחאמנם,

-כי)1945((,תירוסשעתההגנהלתקנות108בתקנהלקבועשדומהנקבעמיוחד,

מד*אג"אםאשג141/תוקןחשהקזזפסןו1*ג:ייצגםמא2עפאתךשגיל*טג"/

ומם*""":7181נ,awשפג"12"*ד"11קץ

מישלהאישיתו1הליעפפוינבעוצויךהמדובריםזביטהון:טעמיכימלמדאינולכאורה,וה,פתיח

אם;אחרתלשוןבטפשיים.לצוניםעעדההכבחששאית:"שהצליתבכן'לנוודיחצו,לושהוצא

שאהדומיגילנבועלנעשההדבראש)אףבבטחון,מלפגוע.הציבוולהרתעת,תביאהסמכותהפעלת

לסייגחוטאואינוהמחוקקשלהכלליההחנחייהאתתרסאינושהדברהריאה.הבסהון,מסכן

הסמכות.להפעלתתנאיהינואשר

!הבאיםמהטעמיםאחדמכללהתקבליכולהה.אישכזושעמדהמשוםאמוען,לכאורה



בוךלתביאהמנהלית,הרשותובענייננוהשופיהעל.אשרד!'א!היבטאלאאיםהחוקלשת1.
מגשיםאשרמובןאותולמיליםליתןאותנונ!נחיםרבליםחמקת%%ר18רכללישיקולקל.7

תתוק,שלתכליתואח

מגתעלשלאמשל,דרךמנחלי,במעצרחשימושכירעות,בוזבנקבע,כברזהבסיסעל
החוקתםבענייןברקתנשיאקבעוכךהוא.פסולעצמו,ףתעצימךהנובעתסכנחלמטע
פיירתפסחון,שונ'עלונים7041/97,נדנ"פלבענייסתיס.אוישלממושךמנחליבמעצר
ומעב'741(711,ןדנ1(

..
משרוביטויייוכפשושהטיפדפקוטיפה2*י%פשפשוע.."וע
אןהמיינה,(Jmvaהנ18נשקפתעצפו~uaוהצראצםשלמנהלי

ושופתאנןעקשפש%18אדפשיפעורועתן?י2רשפא81שהרהיבאין
..#,qwp*יקלףא9אגשANW55יעטההשעאש*8לטענהל*

ןה4עצמופסנואשרפיסשלתנ"כיבמעצרובכוי.ודבנהרו*הפגיעה

איטהפרשןציעדריפו,קשההיאחפורנה,עביטףיךשרנהנשקפת

ו.ן?קשחג"*ה*להשיגם*יהאנסכילהגיחישאי

i1WT)752(געמ'והוסיףלוין,עוןחשופטכבישהש,ל!תנדשנהאףווצטרףוו;

שתםפשובהלמשיביםםגהאינהשהטשטושיאהנטavמיניםי2א'ן'

4ח91שאא,ם*י*ייאיגשאשש
משקףפ4*יחופהיח*יסי9פילוטי%ט99

ש7Jaxvותל"%9שמ1%*טחוביק4%הש"ש,םש
%יאפסמיאסהיא*,5"קיי1מא4שיש,51

ח1.

כיחואאףילמדביטחון,חוראותבדבךלצוח'משקתהקגושהשונוהבחוראותעיון2.

אשרחמסויסחאדנ)מןחנובעתהמבנחאתלמוצימתמהןבוהללחמההשונותהסנסצית

עללחוויעאדטהמחייבתהוראהכימובןרקידוגמא,כךלהצר.תוחלטצעדייאת

שלמסוימותבשעותביתודלתותמאחורילהישאראוויםמסבמשוםלחתייצבתנועותי,
אדם.מאותוחצפויהחסכנהאתולצמצםלמטותולא'.איש,להרהיעגוערהכאחיום,

%הדגשאתשמהאשרכזומצמצמת,פרשנותמחיבתחוגנוסחאףכיאפוא,שלהין-
תצו.נושאז;אדאותושלחאישיתמסוכנותו

דרךהמופזר,לכללונוצגתינחההריח,אתלחרתשורתעמ?אשרסנקציהכיחולקאיו3.

איש"aa/נ*'יישוםישגשקג2ע,AvauReug'יאורשא*""נחנותםכריבוע,בפרשתמקרה

חלואבמקומותינו,זחלכללישאווחויגרקואכן,ז)."גכייד,ירבד03ימפוי5פהקתו
ארסשלביתוהריסתהמתירה)1945(,חירוםשעתפוענחלתקנות119בתקנהקבתהוא.

מביתו.יצאאשרחוטאעל,ידלאאפיעוחטא,לאאפיט"



הביטחוגיונהמציאותאםואףלביקורת,נושאועודנה,גה,הייוזווחמורהחריגהסנקציה
לבאשראדםלךאיןות,באמצעילא,מבוטלשימושית:ולילחוורחגורךאתחולידת
ףרהחעווללאעלפעםלא4נהרסביתםאשרמשפחותל'"בכאבםיחושלאאשרבקרבו

במילפגועגוזדא,הרתעהמשיקוליתתיכח,חוקהוראתגי'לקבועפ"אבנקללאכימכאן,

אמרכברדא,כגוןעלהחוק,מןשרyn*a4%שלחר:,הואםוטת*חטאסיאשר
7412(עמ'ל":חפלינימ""בענהןברקהנשיא

הנ*רנ114ישוחחוךיגישהי*"יש22שופשףאישןלחלףאה11414י4אג2גי,לנ44פ"י/

אינופפדינהןלביטתםהנ48נשקפפאיינמנמנו"axצולהלעפלילנועציו

יא"518*'."אשערזהוt/~inaolמעיר
ץ-קיק

באמצעיטשימושמאפשרתלצוםט68סעיףהוראתכימלקבוענוהר'אט,אףואכך,

כד.~חרתעהלצורכיבוהקבועים ק-,ץ-

האמורה,בסנקציהשימושלשלולכדיאלהאחרוניסריס::בדישכיביצאנולאלעיל,חאמורחרף

להרתעתוהןחצו,הוצאטהאדטמןתצפויההסכנתתלמנתהןלהבחןהואנויטהבומקום

הרבים.

,1wlvt~נובעאינותיז6מנמופ",מוויהבדולחרתעתית'י,"סנקצית:!שבשימושהמסול,;ונרצוואם

תם-לבאףואולימפשע,חףבאדםהשימתיתןאלאיא,";מכוונתאליההרחבהוויעדמקבוצת

להעבירניתןאם;מעתהאמורחהרהעתי.תמסרלוהביתלכליבטובחי,שלאההופך,וישר-דרך,

אףישנואםמכך,ויותראסורה,בפעילותממשיחלקכגולאשראדםבאמצעותהרתעהשלמסר

איננושתדבררקלאחריחאסורה,פעילותוהמשךאתעלמ"על-מנההסנקציתבהפעלתצורך

עוראוי,הואמוצדקאףאלאאסור,
a;_-

היגחאינדביתאלית,סכנתלמנועהמיועדתסנקציחעלתהוכייסכימוהכל;דברינואתנבהיר

לח,לקשורמבקשיםאשרוהקלקוליטהפגמיםתרףית,חחרתשויסנקציחוראויה.לגיטימיונ

אשרחמנ"שתיתושסקציהמןלתבדילאךמניעם,אלאגה;איחחרתעחמתים,עשרתחיאראויה

בכוחחחהרתעתיוגשהסנקציההריאחד,מארסnslosnוכבכנראתהיותר,לכללשנוע,בכווזה

הרבים.סותצפויההצגהלמטע

הייע,ברגיל,אליהחנלווההפגםאתהיזש2יוהתחי3ןניויחמךהו9*שניתןוככלכן,עלאשר

אתהיאמונעת;הראשונההמאיהמןמנעתיונלסנקציהיה4הופכתתרימפשע,בחפיםתפגיעה

חרבים,אתהיאומונעהתפרט,

בסנקציהלנקוטשבהחלטהההרתעתיושןאתמלהדגישהמשיבכ'(2נזתרוכולווזיהוןבמועלך

אוהמגשמיהשיקולופ,משניאיזהמלקבועהםשנפנפוי'התוכחשלאשחדברוהגםהמאברת,

מכורה.שלמעמדבעלתינוההרתעתי,



תמגיעתיונהמטרהשביןהתדויההיחסמהולהכריעאנושנדהרהלאכיבוזרלעול,האמורלאור
במניעהשניונםקולקטיבית.מנקתאלאשאיננהגתית,ההרתהמטרהלביןהאינדבידואלית

היאהסנקציהשלההשובותממסעותיהאההכימלא,פה:ו.מלהתשת,לחשושאעבןועלעניינם,

הרבים.אתלהרעישאף

תרומהתרמוזואףהפורה,בבעיטתnps9עירבהצוה:פאהמעוערת,;הפרטאלהכללומן
ישיחרהחומרהרקלאאךרבים.חיילקטולהייתהוקןאמואשרזדוניהלתוחמהמשמעותית

נכונהכיבמעשיתהמערערתמשגלתהבעתיד_סמלתהוך,להמז0כסאףאלאהעבר,מןבמעשיה

-.ממשיחלקליטרהנבכיםח"
--.--

ברובשהארנוהריוו,כלליתלאמירהומעברבנוסף,וזיד.בטממנההנובטיהמסוכנותעלללמד
מקרהשלבנסיבותיופיהן,%ואשריחיים",'המכונהגרת,:בשויהשב"כמנהלשללהערבותיוקשב
התחוינה,רקהתקבלאשרועדכניהדשבידעכישלהד.ענוספת.משמעותוולאמירהישווו,

אהיה.מותלאחראףזאתהמערערת,מןלנובעתיכעסתמקזימ.~0עלאורלשפוךחסואףעשוי

בהצרתקמששלצורךמשישנוהתאבדות,פיגועילהכפתה:שייוהטערערתכימשנמצא;כןכיהנה יי
גבה"עללהעמכן"פסולוההיהכימצאנולאבעתיד,יזהפעיהמשךאתלמנועבמסעםצעדיה

בוודאיותיורי,עלישלמשתההוקרובתהיהט,עובדתכיירדהוהכללית.ההרתעהמשאאתאף

ב"בבטענתממשמצאנולאאולס,לותי,יובהרשעודכפויה,במיקרההשקלועלתהייתה
עגיווץמשכהתבניאתולהענינולפגועאלויאזורהזד-כוודחו"לבילאלפיהיהטערערת

לשארביתםסיאףהנ"ל,עלישללחוריוביחסלאקטה,נלאדומהסנקציתכינזכירןככאלה.
מקבילה.ועדהבפניתומדיויתעניינואשרכיפאחאחיולמעטאוזיו,

האפקטיבייםטהזשצי

ווו,בהקשרתמדוהו-ת.הסנקציהשלהאפקסיביוהסידת:יהנוגעבכלבפנינוהועלושתותטענות

תחוות-זעתאחדעדבמעתדאותוהקרנונאף"f"1traה;המכושלחוווג-דעתואתלידינוקיבלנו

היפעתאחלצמצטעשוייטמפגנכםאומתאבדיםצחות.מבניצדהננקטיםצעדיםבישלהוו

בכלל.הבלמתבפעילותהלקולנטילתט,.בפ,ההאבדוונפיגועילביצועההתנדבות

השיבואףהצדדום,במעמדוהבענייןהענדאשרתיימי',יהמכונהשלהערכותיואתשמענוכן

אשרהנזקמןמוטרדיטאינםהתאבדותבפיגועיומקים:ו"להערכונו,המערערת.ב"בלשאלות

בבניאפשרית.מפגיעתיחששואךביותר,הקרוביטלחבריהםלאאףבמעשיהם,יגרמו

שהלכי-הרוההריכה,עדבוצעהטרםמשפחהבניעדזושפנקצא,והגםלגרסתו,משפחותיהם,

בו.שרהצ,מימןכנמשיwwnעלנגגינגי'יטדוו,יצעי:באלכקוטהוחלטמאיהערבית,ברברה

להערכותהעגעשבכלאלאגרידא,בהערכותהמזיבדי:'השערערהכ"1מצייניםבצדק,אכן,

האוכלוסייהעםקרובההיכרותעלהמבוסריותוזעוצותהשא'הריגורמי-הבוטהוןשלמקצועיות

מרזן.טיבוהבידינוואיןי'הבנטהילגורסיוהגנוזגם-כבגוותרבושם
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ועיחעליון,ביהמ"שבפגילא-אחהונדונהעלהחכברושניותהרחסנקצייתשלחאפקסעביותשאלת
פידצה"ל,נוחותמפקדמהוח'טאל94"6026,בגגך(וינשל""במנייןמצאהשיופטכב'אמרכברכך

!8*3(1338חמ)5(

פ15וnseaפה**יפלהןת*עת9*פהש*,AanDיז*געמצירה89ם*חשריה"
אקישמעאסגפצאלאופוללהרבה,פמפסהיט9שפ*תיבטצןהצתה
שנימשהאהראייטהלגרפיטשלהמשיעקשמשםאששעלזה,במייןלחלוק,

הב*טהין."

רקעועלהתרתעתינ,למטרתהתצלחלאהמוצעתסנקציהוכילקטועבידינוומשגזעכן,עלאשר
איגועיסההתאבדותפיטעישלהיקפטלצמצםכדיבהנזיא.האשראמצעיםבנקיותןהמובןהצורך

זובטוניהאףיהמערערתיננתגלדחותאלאלנואיןאתריס,חמווים
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