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לתקתק פצצה יכילה זמן כמה
ריינפלד משה מאת

 אדנים, גיא רס״ז צבאי, שופט
 את תקדימי בצעד באחרונה ביטל

להא יעלוץ משה האלוף החלטת
 העצורים ותיק של מעצרו את ריך

 דדאג׳מה- אימץ המינהליים,
 רראג׳מה שוחרר שעבר בשבוע
לביתו.

 עונש בעבד ריצה דדאג׳מה
 ושדוד טרוד, פעילות על מאכר

הפל הדשות עם ההסכמים פי על
 לאהד אחדים חודשים שתינית.
 אותו עצר ׳,94 בדצמבד שחרורו,
 אלוף מינהלי. במעצר השב״ב
 מעצרו את הארד המרכז פיקוד

 איש־ צבאיים שופטים ושוב. שוב
 מתוך המעצר. הארכות את רו

 כי התברר שבתיקו הגלוי החומר
האס הג׳יהאד בארגוץ פעיל הוא

 לשופטים הגיש השב״ב לאמי.
 ׳׳צוואה׳׳ היה האחד מסמכים. שני

דדאג׳מה. כתב השב״ב שלהערכת

 למל״ הדל דברי רשומים במסמך
 מות שימות ולמי הג׳יהאד המת

 היה השני המסמר בה. קדושים
 אשת של בכליה שנתפס ״שדר״
 בו פורטו מהכלא. כשיצאה העציר

 פצצה. להבנת בעלה של הודאות
 ראיה המסמכים בשני השב׳׳ב,יאה

ולנ מדדאג׳מה הנשקפת לסכנה
התאבדות. פיגוע לבצע כונותו
 ארבע במלאות ׳,99 ביולי 6ב-
 של המינהלי למעצרו שנים
 יעלוץ משה האלוף חתם מה, דראג

 בחצי המעצר את המאריך צו על
 את אישר אורנים השופט שנה.

 להגנת המוקד פרקליטי ההארכה.
 האזרח, אכויות והאג,דה הפרט
 פלג־שריק, תמר הריץ עורבי
 על עידעת יקד, דץ אנוך יעקב

 אל״מ הצבאי השופט בשמו. כך
 עם הערעור. את דחה פסנזוץ עודד־
 האישור כי פבנזוץ קבע זאת.

 כפוף המעצר להמשך נותץ שחרא
כאשר שלפיה להסתייגות

 החדשה, המעצר תקופת תסתיים
 ״מידע להציג השב״ב יצטרך
 לשכנע כרי משקל׳׳ וכבד עדכני
המעצר. בהמשך הצורך בדבר

 שופט עייץ מכץ לאהד כחדש
 רדאג׳מה של בעניינו נוסף צבאי

 על המעצר את להשאיר והחליט
 עדעוד. שוב הוגש כך על כנו.

חסי סא׳׳ל הפעם, בו שרץ השופט
 אל״מ של בקביעתו תמך דים,

 בהארכת הבא בד־־וץ כי פסנזוץ
 ראיות בחומר צורך דיה המעצר
 התקופה בתום אבל מבוסס.
 מעצרו את יעלוץ האלוף האריך

 שנה בחצי דדאג׳מה של המינהלי
ביולי. 25 עד נוספת,
 ערעור שוב הוגש ההחלטה על

 של פרקליטיו אורנים. לשופט
 יעלוץ האלוף כי טענו רדאג׳מה

 שלא משום חץ מסמכותו, חרג
השופ של החלטותיהם בדוה פעל
 משום וחץ וחסדים פסנזוץ טים

משפטית הלכה סותרת שהחלטתו

כשנתיים)פר לפני בג״־ץ שקבע
 אל־ בהלכת אל־עמלה(. שת

 של צדקתו נדונה בה שגם עמלה,
 השד פסק ממושך, מינהלי מעצר

 הוא הכלל כי זמיר יצחק פט
 את להאריך רשאי צבאי שמפקד
 ששופט לאהד המעצר תקופת

 ד. כלל לקצרה. החליט צבאי
 בשני רק הל אינו זמד, הוסיף

 לקצר השופט החלטת אם מצבים:
לאפ נועדה המעצר תקופת את
 מהדש לשקול הצבאי למפקד שר

 ההצדקה את זו תקופה בתוך
שהתקבלה לאהד אם או למעצר,
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מהעציר. הנשקפת הסכנה על
 כי טענו דראג׳מה פרקליטי

 כמוה פסנזוץ השופט החלטת
 המד תקופת את לקצר כהחלטה

 חלה אל־עמלה הלכת p ועל צר,
 כ* העריך פסנזת שהרי עליה,
להאר מספיק אינו הקיים ההומר

אדנים השופט אבל נוספת. כה

 שופט כי קבע הוא זו. סענה דהה
 או לבטל לאשר, מוסמך צבאי

 המר צו ורק אד בתנאים להגביל
 מתייחס השופט אם לפניו. נח

 תוקף פקיעת מועד שלאחר למצב
 היא מחייבת. החלטתו איץ הצו,
לאלוף. המלצה בגדד רק

 כי ומצא אדנים בדק זאת, עם
 מד שונה אינו המדיעיני המידע
 פסנזוץ. השופט לפני מונה שהד

 ־ש אם השאלה כי צייץ השופט
 של שהרורו את להצדיק בדי בכך

 לבטים אצלו עדרה דראג׳מה
 של מעצרו אחד, מצד כבירים.

 שהי־ נכונות על מבוסס דראג׳מה
התאב־ פיגוע לבצע בעבר לו תה

« t  I— m*/ • i l l ו I I U m  I I U  WI

 שני, מצד עצום. הוא בשחרורו
 את להשאיר עשוי ד סיכוץ

 עד ובדיה סדג מאהדי דראג׳מה
המפ שק משפט. בלא חייו, סד
 לעולם הצבאי דשופט הצבאי קד
את עליהם לקבל יסכימו לא

לשחרורו. הכבדה האחריות
 איד השאלה אורנים, לדעת

הביט הסיבוץ - גובר מהשיקולים
 של בזכותו הפגיעה או חוני

 ביץ תלדה, - לחירות העציר
 מאז שחלף הזמץ במשד היתר,

 מער דיעות של ובקיומץ המעצר
 גם יש העציר. כוונות על דכנות
 העובדה את בהשבוץ להביא
 מתארכת המעצר שתקופת שככל
למדנה. העציר של איבתו גוברת

 קבע דראג׳מה, של בעניינו
 הצדקה בעבד דתה אדנים, רס״ץ

 בדבר המדע סמך על למעצרו
 התאבדות. פיגוע לבצע כוונתו

 רב זמץ עדכץ לא ד מידע אבל
 הצדקה עד איץ לפיכך, יחסית.
 החשש אף על מעצרו, להמשך
 השופט פעילותו. לחידוש הטבעי
 בו שעייץ החסר מהחומר כי הוסיף

 מעצרו המשך דווקא בי התרשם
 זיקתו את מגביר דראג׳מה של

האיסלאמי. הגי׳האד לארגוץ


