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העובדתית.והתשתיההנמקההעדרטענתנ,לדרןבכדיהנ"לבמסמכיםדי

בטחוןמוףאהצצל864יףןסילפיקטמכותחייגתטענת

זו.בטעכהממשמצאנולא

מקוםשלבתהומיולגורודרשיהיהבפקותהנהוו,אדםכינאמי)1(ב)(86סעיףבגוף

וצבאי.'המפקדע"ישיקבעמסויים

מירים".מקוםתיהום"הינהו:הוראהשמשמשתספקאי

אתקבעאלאמהותישינויהאזורמפקדבצעלאבכות'דתזפת'הת,ע"יהתיקוןאתבבצש

סמכותו.בתחוםמצויתדברכךלן:וכךהסעיף.ביןשלכותרתו



ביוםשנחתםעזהורצועתחמערביתהנדחבדברפלסטינאיחישראליוגבינייםהסבניעפ"י26.

אחת,טריטוריאליתיחידהעזת,וברצועההמעוביתרהםהצדדיםשניראו28.9.95,

גגסעיף(חפלסיטינית,המועצהלסמכותיועברשטתםיוייישמרוומעמדה,ששלמותך

להסכם).

חישראליהצבאימהממשלואחוזותכוחותתעבירהראל''כיהיכםבאוהו:סוכםעוד

וחאחריותהכוחותיועברוחמועצהשללכינונהעךוכי,;.<uylnשלוהאזרחיוהמינהל

.ם)::להם.1סע'(הפלסטיניתלרשות

והיאושומרוויהח-הבאת"המצההשטחכלפידרישהכלם:כיואיןלירדןכיספקכלאין27.

הבריטי,תמנדטע"יפינוןויאועזתבחבלהחזיקהאשה,יםשמצרכשםבו,תריבוןאיננח

ארךחבלעלריבונותהאתהחילהןל),הימיםעוצתלמלחמתועד
וה.ולא

לתושביוהעניקה

האזוריםבשניהריבווהינחחפלסטעיתהרשותכילמסקנהעל"צניתןמנאןאזרחותה.את

עזההבלוכןושומרוןיהיה-

שתוציאחמחולנים,בשינוייםזהה,תיקוןידותחתהוציאוה:,חבלאזורמפקדכילנוידוע

א4.מס'היקון(במחוךוראות;בדברלצואיו"שאזורמפקד

היהרפאומדינת",יבאותה'מדוברהשאלה,יבלעוןאוגדונוןברימדוברביהעובדהללאור28_

הוראותבדברלצו84מס'בתיקוןלקבועבאזור,וישליטהל'בגכעתששוואהאיורמפקד

חריגתבכןלראותואיןמדינה"יאותהשלאחר,לחלקו"יועגהד"רעריםכיבטחון,

הטרשוריאיית.מחסמכות

':::עלגירושאייייטענות

באונחאוסרכנבהלאמנת49סעיףכי30,ועד5בסעיפיםם'המערער'טועניםבערעורם29,

משטחביןרביםשלוביןיחיזישלביןמוגניםאורחיםשלגנוייה:העברהמשמעי,וחדחמור

ותחאכבוש,לשטחכבושמשטחוביןהבוחשתהמדינהנולתנח,מדשלריבונילשטהכבוש

ןתהא.אשרהסיבת

785/87בבג'יצבךהשופטכב'שלמיעוטדעתעלהיתר,ביןוים,:מתבסחםטענתםלחידק

214(פצ"י"ד0ואחר'המעוביתבגדהצה"לות;נ11מפקדנ.חוחייעפואל



שלרבבמספרנידונתמהאיור,לגדשגיטרהלאבנית49סעיףוהקבועהאיסורבדברהטענה30.

שדהתה:'העליוןממשפטבביתדיןפסעף

3%63%7,בע"מ3eP~)3(ל"גפד"יוהשומרוןאזור.יהודהזד:מפנ.קוואדאבוי97/9בבג"צ

,מסמו:תנשיאקבע

לאמינת49לסעיףבסתירהעומדהנ"ל112בתמנההשימושכיבטענהממשמצאתילאי,

כמיבאה,וואמנהמלחמף.בזמןהאזרחיםחגגתבדברן"491האורטטהרעיעותג'נבה

האזרחעללהגןכדיי014בע"מ(האמנחאלכתבאשרינטו!בקו:PIeTETDRשמבאר

אכנך(שרירותימעשהבמני
נ(4כ.

IARBIRARYסעיףשלומטרתוחמחויק,הצבאשל

במלחמתחגרמניםידיעלשנעשוהותעה,מעשיבדוגמת,מעשיבלמניעהיאהו"ל49

בדרךשונות,למטרותמבתיהםאזרחיםשלששוגיםישוישבמשכההשניית,העפם

ואחריםיהודיםגורשווכןהאוייב,עבורכפייהבענודותלהעצידנבדילגרמניהכ%

זזשמדה:עינוייםלצולךריכוזלמחנות

הסדרלשמירתלדאוגהמחזיקההמעצמהשלמחובתהמדעתאינההנ"לתאמנהכיברור,

לאוגם1907,משנתהאגלאנטנת43בסעיףעליהמוטלת:יהמוחזק/בשטחהציבורי

גג5בעמ'ראה,חיאבטחתהלשםישיםדובאמצעיםלנקוטפוכותה

.VictimsofWarןסProtectiI*חשat~dLawHumanitarianeictet,

שנעשווהשמדהעינוינפייהנעבודתלשרךהירושיםעםה1לעניי(איןיבי.............

נארו,מהיאלהעותראתהמציאהואחמשוהשנחתיט41מץת4,*=*%

לקרבא%הציבור,לשלוםממנוחנשקפתהסכנהמפאהקולחדרארצח,ההעירוןיא

."ישראלמדינתלמעןסמיותיעלהשהפיקrw~3אביהכוחאתבמטרה.לנצלאותו

בגדתצה"עניחותמפקדנ'י4עאל785/87בבג"צבהרחבהזובנושאדןשמגרהנשיא31.

מחייבת.הלכההמהוווןהדין,פסקפרטילכללהידרששעםשאיןלכןונראההמערבית,

שרנ.קורסמה698,80בבנ"צוכןהנ"ל97/79בבג"צשנעשותהקביעאתאימץביהמ"ש

אתאימץוכןנ'ניבהלאמנת49סעיףשלפרשכותובדבר627י~ולהפד"ץואחר'הבטתוו

:)%(ור*פד"ייייקאתעזת596/79נ"צ,ב)ויתקוןהשופטכב'דברי

ההשקפתלפיכןועלההטנסי,הבינלאומימהפשפטכחלקותלר!ישענבהאמנתאת"

ביתאללפנותיפולחנפגעחאדטאין4אצלנותםהמקובץט,המש,בארציתהמקופלה

זותגיעהזנותוכויותיו.אתתבוע%טענות,לויששלטומריהגד:שבהמדינה,,שלהמשפט

,שהןינות'תםבידיP?1אךנהננה
יכולהוהנהזוהתדיינוהואףכזאתלאמנהשפריט

בינלאומי".בפורוםרקאלאתמדינחי"חמשפטבביתלתתנהל



;לי)5(סופד"יצה'ילי~mns_מפחדג.טפלםמוחפדן;9229/נדגישקוין,דבהשופרוכב'.;32

המשפטמ4מתותילחלקהפכהתאהעיקהשיבדרךמצהאעאג'נבה,הרביעיתאמנת"

שלההומגיטרייסיעילי%"כיןהצהירהישראלמדיג"!1אטהפומציפלי,תישראלל

המפקדאשףנימית"הגחיהמהמהןווהצהרההנ"ל,חים"בש,פקטודהיחולוזומגח%

."פיה...עלנוהגהצבאי

.33,Pictet78לסעיףבהתייחסווזאדום,וזצלבארגוןמטעםגינבהומנתשלהרשמיהפרשן

)הכבושבשטחמנהלייםומעצריםמנוריםבתיחוםהעוס"4לסעיףהפנייוזתוךנלאמנה

רשאיהשמדינהתמוריםביטחונייםצעדיםהםמינהליצר:וממגוריםתיחוםכיקובע,

אתהשעולא,מכךפחותהמוורםביטחונייםצעדיםכאשרמוגנים,אורחיםבלפילנקוט

וזור.ה:בטחוןעלשמירההמטרה-

fiirtheraaygivingithoutןofcdntol"'(maasl~es10refetredArticlesEarliet"

andmsddenceassi@~(id-them0-0תעoutpickstextpresentthedetails;

ra~ySta~edetiining%):wKch;שseverernost1%6being%8interEtent-

initdequatepEovedhavetaeaa~esOthNwhenrtsoft

דיןפסקהעליוןבןהמ"שי'יניקןלא785/87,גבג"צהדין~poימתןלאהדידיעתםלמיטב(י43

מינחגיןבינלאומידיןקללמעמדהגיעוג'נבהאמנתכיהקובע

הלהימתשלומנהגיההוראותיהבדנרהאגלתקנות43תקנהקובעתשיללאמורבשסף35.

תיחוםצווימועשלבצעדלנקוטהסמכותקיימתשלשלטוןשבבלבדוולאכיביבשה

הסדרעילשמורממחוייבותוכחלקכזהצעדנקיטתרואה,שהואלאכאמור,מגורים

,הציבורייםוחבטחוו

handsסוטiatopassed,fac,%ןlla~ingpower!661%8מtheofauthorityThe"

)0power145ש:wesrneEtheושhkeshalllatterUle,occupanttheof

whilesat'etyiandier0.:iPub~lc,possible88faras,ensureandrestore,
"countrythe!81rce

:.
SwEvent~dabsolutelyualess,respectingיlaws4פו

הדיוןבמתלךלנושהומצאיו?ווהחומרהחיטויהחומר36.
ן

התקבלהואבהיקפוראבהיה

בווישנוספות,והודעותהמערערים,חודאותאתג"וכלללי,ומגיונקשוניםממקורות

עלולתשליךהמבועתייםלשניביחסהאזורמפקדחנטענוונ:לייזהעובדאתלבססבהחלט

יגרים..המעשלמעורבותםמידת
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וכןשרצוככלאותם,ילחקורלפרקליטיהםואפשרנוות:,אחהעידועצמםהמערערים57,

לצורךלנדרשמעבררבומןהשב"כ,אנשי,אחדאחלחקורלהם,אפשרנו
הענין.'

הקלושיםומסבריהםפניעלובשב"כבמשטרההמערעריםהודעוהאתתעדפנוכייצותן38.

כמשכנעים,נהמושלום:הסבוומניט,חקורתםבמחלך

הערבית.בשפהידועלכתבה:גמערערשלהודאתוכייצויין

ביהתנגשותקיימתמתבליטשלמשפחהלקרוביביחסים-,המבמקוםתיחום13בנושא.,%ן

,-שניקטבים

בן,מגווןישאלאואבאבבעתןישאלאבןתמות,חיאאתהחו'הנפש"כי:הכללהאחד,

כ').י"חגיחזקאלתהיה"עליוהרשןעתורגקחיהעליוהצדיקצידסת

לחיסולה.להביאהמגסיםמפניעצמהעללהנירוח711יחדינהריhrh7h1הידיהקטףלגומת

השלטוןשלתפקידוומאודןאבותעלבניםעווןלהחילואין,יומובחטאואישגיסא,מחד40,

הכרמלי.הונייםואורח,הציבוריהסדרשמירת<dnWצוווהזוההפעולותעלאתלעשות

פיגועיםלבצעהטרורארגונישלמוכנותםלאחרונהתקצינה;כסעדוחשים,יודעכםהכלג4.

לאגדעליהםמקבליםהפיגועיםשמבצעיונוך,,כחייליםהיםאןישראלים,תךויצרניים

התכרחשבמסגרתמטירפת,קנאותשלמימדבעלילוסואלה.גפעבמעשילדעתעצמםאת

ניתןאותםהצעדיםבכללנקוטהבטחוןעלהמןפקדותזויותהררשאיות,עמהלהתמודד

מסעאתלדכאהלשויצעדכלולנטוהחמדינהנהונהבקיצוננותההמלחמתבמסגרךלבצע

והפיגועים.ההתאבדויות

מינהלי,מעצרבתים,הריסתשלתקשיםלצעדיםולהסכיםל.לקו.מתקעההאנונני,הלבן24,

אינםמהנפגעיםניכרשחלקיוד~יס,אנוכאשרכמהי4לעיכולתקעוהדבףודומיהם!גירוש

ראשכאשררעב,חרפתסובלות,כשהןנותרותמשפחותהטרורןשקהקשההרעיןקשורים

בהםבתיהןהריסהלאחרגגקורתןחסרותטתרותואחרזתסוגלה;המפגעחמשפ~ה

מדינתשעלאומר,שהשכלבמשפחתט"אלאהתחשבו4אשדס,,המתאבד'בנזקםהתגוררו

בשלםנאורהמדינהבקלככזותחשבואשרליטימיתדרךכל.:תושביהעלהל9ישאל

ישראל.שדינתשנקלעהכפיאנושיותבלוחסךויעמטרורלמטעתקשאשר

מתאבדים.טרוריטטיסאותטעםביחדהתאבדותנויתננועעלינואנו,תייסחפציאס



שלסנקציהמאשריותרקשותסנקציותבעבראושרעליוןרביחמ"שלעיל,וצצייךכפי

שעלתריהעיקרטם,העברייניםאינםשהנפגעיםשהגםן,ומב)מגורים,מקוםלפחום

אפילוהטרור,אווולמנועאזרחיהעללהגןנוסףבניסיוןוהקשהצעדגםלבצעהמדיהן

כחוקית.נחשבתשהיא!ובמיוחדבפרטפגחצהבמחיר

תמחבלשלרקלאתרתעתיתמטרהעומדתהצבאיהממקדצל'סמכותוביסוד"כילזנוריש43.

)2(מ'פד"יצה"לכוחותמס-דג.דגלתם608/85צג"צ(ותו",)הסובביםעיגםאלאעצמו

מיתחםבתוךונמצא,לחלוטיןלגיטימיהיךהרביםהובלעתלעהשיקולכיומכחו!42%4,

בחשבון.הנלקחיםהשקולים

אלאהמבוקשים,שלאחיהםהמערעריךמהיותרקנובעיה%בעגימדובראלונזכיר,ושוב

,בטוחןעבירות"נקייםסאיעצמםהס-מהעובדהגם

מזהזהמרוחקיםה-ביסמהיות,שלינובעהמערערםשלנס'בעניהחלטהn>lpaהקושי44.

השונים.האונ~רסיםביןסיניא1בבלצדלשקולשעלינו1.ומכאממערב,מורחכמרתק

בנסיונוהללילממטמטפלתצבאיהכוויומוטבמוררכאשרהעהים.בצוקאלה,בימים45.

תיחוםדוגמתקשיםצעדיםבנקיטתשהצורךהואברורנעיהם,,בנוללכידתפגוריםלמניעת

שבימיםמאדיתכןאשרבפרט,והפגיעההטחותאיהנזק,עלשברהמגורים,מקוט

קטנהבמידהנפגעיםהיויותר,נמוכהחפעועיםרמתבהםים'יב1נכוןיתראוכתיקונם,

יותר..

אתטובח,חלקהכללהרסהמביאבמיוחדהקשההביטח(ניב.תםאתלשקתןעליטולכן,47..

ותקשרהמערעריםשלחלקםאתהדיון,נשואמהמבו"שיםיאחכלשלמששןוחומרת

מהכ.אוידכלשלוהמשפחתייםהאישייםהתנאיםאתוכן.1הץבוקשיעםשלהם,הפעיל,

1מס'מלרעלשללשיינו

בפניהדיוןכדיתוךאלהבימיםנהרגג,המבוקש-המערערשל,אח'לכן,קודםשציינובפי48.

שלמשפונתובבניורקאךפוגעחמגוריםמקוםתיחוםצוכיים:טו'המערערב'"כ:הוועדה

סבירות.בחוסרו!ה'לוקהולכןהמתהמחבל

בזתושה11118הח'ניל"ית"ל?444,חלוהגסיאיוביא41/42נמ"צ

הבטחוןרשויותשבידיהאמצעיםוסבורותהיקף,כיוקבעןטענההעליוןהמשפט

הנסיבותשלרעועןעלאלאלהימדדיצוליםאינםהבטחון,מירת'ללשםלככךטהמוסתכות

המשויות.
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2,המבוקש-מערער"שלאציושלהמסועפתהחבלניתנו'ופעיתמעשיוחותרתא.49.
במיוחד.חמורההינה

חמוריםלעיל,30בסעיףכאמורלו,תממשיוסיועואחעעם1המערערשלקשריוב.

עליוכפההמבוקשאחיוכיטועןאינושחמעוערהעובדהנוכחמהמיריםוהםכן,גם
עמוולשתףלאחיולסייעשלאהאופציהבפניועמדתהלטשבומכאןטלסייע
פעולה.

הפעועיסelnraהמעורבותלמעגלנסחפונוספיםושפחה(בניגםועוד,'ואת'ג.

ממשי.באופן1וקש:למסייעואףוחלקם!

גמדםמדוברמעדן,50.
ץ

אתבקושיהמפרנסבטחוניאופליליעברללאילדים,לשלוש"ע~28,

נהרס.ביתוואשרמשפחתו

גילמשענההגענוהמקרעו,,ש'אויננואתששגשגולאחר51.
ההדמעהאומנטאתלהעזיףי

ש,ילמפעיקהווא1sdאתכגחולקייטיישהמערערשל;1האישייהשיעמעםפניעל

לצנילהיגרםהעלאהגזטאתלשיאפוטנציאלייםובליםלמולגדוםגנישיוןהאזיר

פיגאיטלןיגצטהםONSמשפחתההם

1מערערכנגדשהוצגתתיההזצואתלאשיאיפוא,ממליציתאגו

2מכי'לערערשללקנייני

תמורההינה2,המבוקש-אחיושלהמסועפתלנית~פעילותומעשיוחומרתגםןא.52,;ן

במיוקד.;

לעיל11בסעיףחור-לו,המס""וסיועואחיועם2ערהסעושלקשהיו2,

-אחיוכיטועןאעוהואוגס1,המערע"שלמזהמשמעותי,נופןובnlhD,~חמו"יס

לן.לסיסיו(עכפה2תמבוקש

שלוחמגוריסביוןוגםבהוריותומךכיהטועןילחים,5ל-אב55בןבאדםמדוברמנגד53.

נהרס,
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שלבעניינוגםכירלבנטיים,לנושניאותשיקוליבו,ללאתויוששקולפישראלה,בנסיבות54.

ולאשרהא,טייס,השיקוליםפניעלהתרשעתיתאינטריאעצלהעדיףאלאאאן2היתערער

האזרז.ף:4מפע"*נגדושתחנטהצואעצ

פחותחמוריפהאישייםמעשיוכילעוציההאמורע8מ4שללגוnalwnקתמפניםאנו

התקופה_n1eaלעניין:'האגמס'מערערשללאלת

'?מערעהכנגדשהוצאהפיחוןנואפ~DA1WNקמיציקאנו

יסו.י:צה~בחעדרגבי2002.8תיוכוניתך

המשמט,ביהמזכירות"הל12רי2ו*בפקס'לצדדיםתועבדההחלטה

ה
ן,(ן 1-.1




