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ישראלמדינתעלכיוסבוריםהפוגה,ללאהעיראתשפוקדיםהמזוויעיםהטרורבפיגועי
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טרור.מפעולותכתוצאהנפגעו

קרדינליתבסוגיהלהכריעבבואושניתן,ככלרחבטיעומם,מגווןלשמועהמשפטביתעל8.
כאשרוכמהכמהאחתעלישראל,מתושביואחדאחדכלחייעללהשפיעשבכוההוו
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לחופשתפלשתיניםשלזכותםעלגודרתלחיים/ישראלמדיותתושבישלכותם?

ממרעעיהם.עלולבעלווצהפרנוסיהתנרעח,

לחייםהזכות-ביניתםבהתנגשותככלל,א,ארגעה:עלבתמציתמתבססזהטיעון
והורגיםשטובחיםהםהפלשתיניםבוזה,במקרהבפרטב.אהרוס.יסודזכויותעלגוברת
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זכויותאתלהפרכדיבהםישאםגםהאיום,אתלסכלהנדרשיםהאמצעיםבכללנקוט
תושביה.שלהיסוד
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לכך.צורךויש
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שם].שם,[הקהילהשלהונקיןהחייםמהלךל1'ומאייםהאוכלוסיה,

אפליהבמניעונהדן1982בשנוגבאו"םועדהלוותשהוגשבדו"חצוטטההגדרהאותה20,
בלתיבנסיבותקוריםחירוםמצביהדו"ח,מחבריפיעלהמיעוטים.וכויותעלוהגנה
ומוחשית,כמוויםסכנהמחויםשוגותברמוונאשרזמגייספוליטייםגורמיםבהן,רגילוונ

החוקופוהמקומיהחוקהןכאלה,בנסיבותהאומי,.שלהתקיניםהחייםעלהמאיימת
מסויימותאדםזכויותעלההגנההשהיתמאפשריםהאדם,זכויותעלהמגניםהבינלאומי

האדם.שליותרהיסודיותהזכויותעללשמוריהיהניתןולמעךהאיום,אתלסכלבמטרה

2האדפזרויותשלהפותרתההפיהמחיג2.
יסודזכויותאילואחרותבמליםאוהשונות'האדםזכויותאתלהפרניתןמידהבאיוו
חופשהעיסוק,חופשהתנועה,חופשכמוהירויותכיהוא,הרווחהכלללהגביל!ניתן

הנחשביםמעשיםלבצעניתןלאזאת,לעומתחירום.במצבלהגבלהניתנותהביטוי
וכד'.המונימוותעינויים,עבדות,כדוגמת,הבינלאומי,הריןפיעלהאנושותנגדפשעים

1CovenantIntematiollal!0(חאו"םשלהאדםלזכויותהבינלאומיתהאמנהלדוגמא,22.
RighhYoli~ical8216(cjvilבסעיףהללןההגבלותאתמונה)קובעת,האמנהשבה.4)2

במצבייפגעולאבאמנהו-151618,נ1,ו-2(,)6,781,בסעיפיםהנמנותהזכויותכי
:המגבלותואילוחירום.

לחייםהזכותאתמעגך6סעיף
אנושיבלתיעונשאובייונןע1אוסר7סלף
כפיהעבודותאובעבדותסהרעבדות,וסר"8סעיף
חובתשלוםאיבגיןמאסראוסר11סעיף
רטרואקטיביתפליליתענישהאוסר15סשף
משפטיתלאישיותהזכותאתמעגן16סעיף
והמצפון.הדתחופשאתמעגן18וסעיף

יי1(מIreftwnd,]2הינוPublicה-emsr~encyכללהחלתבסוגייתהמנחההדיןפסק23.
0"111155]011((,EI,R,.?(Eur_!Report)ם'.section8()5,90ז82%)1960-1961(

להשתייכותבחשד1957ביולי,נוביוםדבליןתושבנעצרזה,במקרהלעיל.המוזכר
משפט.ללאבמעצרחודשיםחמישהווזוהזקע(,1-ה1,לאירגון

קבעו,ושניהםהמשפטביתבפגיהובאואחרהאירופיתהועדהבפנילדיוןהובאהמקרח24.
בעתכילהגנתה,טענהאירלנדהאירופית.האמנחשלהפרהמהווהמשפטללאמעצרכי

לפימותרתהיתההענירבזכויותהפגיעהכןועלבמדינה,ציבוריחרוםכנצבשרר'המעצר
לאמנה.15סעיףהוראות

ומצאהבזמנו,שהיההחמורהבטחוניהמשבראתהועדהחוגרהבמקרני,דיוניהבמסגרת25.
למותםגרמוואשראירלנד,בצפוןבריטיותמטרוניכנגדאלימותבפעולווגנקטה-4~15כי
חוקיבלתיצבאיארגוןהיגוןא"4-הכיציינה,הועדהח-lliA_ואנשימשטרהאנשישל

שלבשטחהשתמשאנ4-ח1וכיפוליטיות,מטרותלהשיגכדיבאלימותהשתמשאשר



כיהועדה,מצאהכןלגבול-מעברתקיפהפעולותלפועללהוציאכדיהאיריתהרפיבליקה
האירית,הרפובליקהשלוהצבאייםהכלכלייםהמתחיםלהעלאתגרמההאלימות

ה-IRAאלימותכיצויין,לכךבנוסףוואזרחיס,ושלוםהציבורבטחוןעללהגןבמאמציה

האירית.והרפובליקהבריטניהשביןביחסיםפגעה

ברפובליקההאדםלחיימוחשיתסכנהנשקפההעת,באותהכיהועדה,מצאהכןעלאשר
האירית.

:טמצאיםשלושהעלעם,דתואתבבססוהועדה,מסקנותאתאימץהמשפטבית

גרםאשרהאיריתהרפובליקהבשטחהפועלחוקיבלתיצבאיארגוןשלקיומו1.
לאלימות.

האיו-ית.הרפובליקהשלוגהוץיחסיעללאלימותשישהמזיקהההשפעה2.

הנדונה.בתקופההאלימותברמתההתגברות3.

ואילוחרוםמצבהתקייםהאםלקברעדעתשיקולישלמדינהכיקבע,המשפטבית
עללהגןממשלהעלהמוטלתהרבהלאחריותבהתייחסובתגובה.לנקוטישצעדים

מדווח-מסוימתרמהתהיהשלממשלהצריךהאומה,חייעלמוחשיאיוםמפניאזרחיה

האומהחייעלהמאייםציבוריחרוםמצבמתקייםהאםלקבועדעת,שיקולשל-מסוים
האמנה,פיעלמחוייבתהיאלהםבזכויותהפוגעיםצעדיםכקלטתמצריךואשר

Irek~zdו',Eur.25Kitgdo~t(1~tited,1(א.ג1_,567(ל)(41207156011011הדיןפסק

העיתותבזכויותלפגועהמאפשרתהנ"ל,ההלכהאתהחיליותר,המאוחר78-79)1976(
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הדין.תפקלמקראיגחך~Lawiesי)Irehlnd-1המקרהעובדותאתשיקראישראלי
בחומרתוושבעשבעיםפיעולהישראלבמדינתששוררהבטחונישהמצגספקכלאין

באירלנדהמצבהוגדרכן,פיעלואףהדין.בפסקכמתוארבאירלנד,ששררמהמצב
אירלנדהיתהרשאיתוזביגלאומיהמשפטפיעלכיונקבע,חירום,כמצבתקופהבאותה
ויזרהוהבטחוןהשקטאתלהביאמנתעלהאדם,זכויותאתוומפריםבאמצעיםלנקוט

לאזרחיה.

בשלושישראלמדינתאתשפוקדיםהזוועהבאירועיעסקינןכאשרוכמהכמהאחתעל
האחררנות.השנים



איוםמידהקנהבכלטהוויםרחם,ללאישראלמדינתאתשתוקפיםאלו,טרורפיגועי

חודשבתקופתביותרקיצוניהפךזהאיוםהמדינה.תושבישלהתקיניםחייהםעלהמור
ישראלים.120נרצחוזהבחורש2002.מרץ

בניבשכונתלמרץב-2ההתאבדותפיגועעםנפתו,זהבחודשהרצחנייםלפיגועיםהאות
אזרחיםו-3חילים7נרצחולמחרתנפצעו.ו-50ישראלים11נהרגובובירושלים,ישראל
מאזנפצעוו-4נרצחחיילהיוםבאותובעופרה.צה"למחסוםלידהתאבדותבפיגוע

שלושהלמרץב-5שבעזה.כיסופיםלמחסוםבסמוךפלשתינימחבלידיעלשנפתחה
אשהנרצחההיוםבאותובתל-אביב.בטסעדהבפיגוענפצעואירחיסו-20נרצחואורחים
שמעוועשרותאשהנרצחהחיוםבאותועודנפצע,ובדלההמגהרות"בכביש"יריבפיגוע

שנינרצחולפורץב-6עפולה.שלהמרכזיתבתחנה823בקועצמופוצץמתאבדכשמחבל
וישראלים5נרצחולטרץב-7ניר-עוז.קיבוץלידממארבוהשנייונסבתאןהאחדוזייליבו

בטולצלףטידיחיילנרצחלמרץב-8בעצמונה.הישיבהעלטרורבהתקפתנפצעו23-
שנישהשליכוורימוניםמירינפצעווכחדישיםואזרחתינוקתנרצחולמרץב-8כרם.

פוצץמתאבדכשמחבלנפצעוו-54אנשים11נרצחוהערבבאווגובנתניה.במלוןמהעליס
לידבאשעליופתחכשפועלחיילנרצחבמרץב-10בירושלים.מומנט""בקפהעצמו

קריתבמווסומאשעליהםכשנפענחהנפצעאחדועודישראלינרצחבמרץב-12גצריס.

עלשירוצה"לבמדילגושיםמחבליםשניידיעלישראלים6נרצחויוםבאותוספר.
בףרמאללה.לידישראליחיילנרצחבמרץג3-בלשלומי.מצובהקיבוץביןחולפיםרכבים

בוהטנקנגדעצמהרבמטעןהופעלכאשרנפצעונוספיםושנייםחיילים3גרצחולתרץ14
ישראליםו-16נערהנרצחהלמרץב-18אזרחית.שיירהכשליוןקרני-נצריםבצירנסעו

חיילנרצחלמרץב-19כפר-סבא.במרכזושביםעובריםעלבאשפתחכשמחבלנפצעו

שראלים(7נרצחולמרץב-20היריון.בבקעתאשעליהםכשנפתחהנפצעונוספיםושלושה

למרץב-21ערה,ואדיבכבישמוסמוסליד823בקוהוגאבדותבפיגוענפצעווכשלושים

קינגברחובעצמופוצץמתאבדכשמחבלנפצעוו-86נוסףואדםשמשרזזוגבניגרצחו
באוטובוסרמאללהלידשנסעהאזרחיתמירינרצחהלמרץב-24ירושלים.במרכזג'ורג'

בחברוןזריםמשקיפיםשנילמרץב-26הברון.לידמיריאזרחנרצחהיוםבאותוטטוגן.
פוצץמתאבדכשמחבלנפצעוכו-140אגשים30נרצחרלמרץב-27חלחול.לידמירינרצחו
למרץב-28הסדר.לילסעודתבאמצעבנתניהפארקמלוןשלהאוכלחדרבמרכזעצמו
למרץב-29באש.עליהםופתחמורהבאלוןלביתםחדרכשטהבלמשפחהגני4נרצחו
לידחייליסשנינרצחויוםבאותונצרים.ליישובמחבלשלבחדירתאורחיםשגינרצחו

פוצצהמתאבדתכשמחבלתנפצעוו-28ישראליםשנינרצחויוםבאותוגםרמאללה.
שניע"ימג"בשוטרנרצחלמרץב-30בירושלים.יובלקריתבשכונתבסופרמרקטעצמוו

15גרצחובמרץב-31גרבייה.אלבדקהישראללשטחלהכנסשניסומתאבדיםמחבלים
חיילנרצחבאפרילב-1בחיפה.מצה""במסעדתהתאבדותבפיגוענפצעוו-40אנשים

אחד.בחודשוהכלסחור,מביתצלףשלמיריבירח~ליסהר-חומהבשכונתמילואים

רחם.ללאישראלמדינתבאזרחיוטבחומפלצתיים,למימדיםהגיעוהדמיםפיגועי
דמיםאירועיאירעו2002מרץבחודשרקהמדינה.שלטובהחלקהבכלפגעוהפיגועים

בבקעהבכרכור,מורה,באלוןבעפולה,בכיסרפים,בעופה,בנתניה,בתל-אביב,בירושלים,
ובעודוויעדןבבקעתסבאבכפרצוף,בנוהבחלחול,בחברו,אפריס,במעלהגרביה,אל

הפך2002אפריללחודשעדוחציכשנהבמשךששררנסבלבלתימצברבים.מקנטות
מצבבעקבותואכן,חירום.מצבהמגדירותחמורותנסיבותלאותןוהגיענסבל,לבלתי
ההפרדה.גדרהקמתעלישראלממשלתהחליטהלאחריו,ומיידזה,חירום

הפרדה,גדרמהקמתכתוצאההגירמתהפלשתיניםהתושביםשלבזכויותיהםהפגיעה
חופשהגבלתהפרתן,אתמתירהבינלאומישהמשפטהזכויותביןוהיאומנית,הינוו

אשרמעשיםהינםפרנסתם,הגבלתמטקרקעיהם,חלקתפיסתהפלשתינים,שלתנועתם
מדינתנמצאתבוהחירוםבמצבהטרור,ממעשיהנובעהאיוםשלהסיכולבתנאיעומדים
ישראל.

מדינתרשאיתהאדם,שלהיסודערכיאתהמקדשהדיןאותוהבינלאומי,הדיךפיעל
היאבוהחירוםטצבעקבבעתירה,המנויותהפלשתינייםהתרעביםבזכויותלפגועישראל

אזרחיה.חייעלהמונחהמוחשיהאיוםאתלהסירבמטרהוזאתנתונה,



התנוקה,לחופשהפלשתיניםשלזכותםעלגובותלחיים,ישראלמדינתתושגישלזיותס
מקולעיהם.עלולבנגליתהפרנסה

הפלשתיניםהטרורארגוניבהםשביצעוהדמיםבמעשינרצהוישראליםפ-מ90למעלה37.

קשהבאורורמהםגדולחלקנפצעו,ישראליםשלרביםאלפיםהאחרונות.השניםבשלוש
מקרבאיגדיוידואליםאופלשתיניםטרורארגוניידיעלבוצעואלומעשיםאנוש.ואפילו

הפלשתינית_הרשותושלהפלשתיניםהוגושביסשלוגלויתוהלסבעידודהפלשתינים,

מתלהמיםמנהיגיהישראל.אורחיכנגדהאלימותלמעשימסיתההפלשתיניתהרשויו

הפלשתמתהרשותהיהודים.כנגדלג'יהאדוקוראיםההמוניםובהפגנותהתקשורתבכלי
מפעילירביםטרור.פעולותביצהולשםהטרורבארגונוחומריתותומכתכספיםמעבירה

כעובדיהתפקידםבמסגרתהפלשתיניתמהרשותחודשיתמשכורותמקבליםהטרור

שוטרבובירושלים,ג9בקוימיםרבעה"לפגירקבוצעאשרהפיגועראהושלוהיח.
בתוךק"ג6שלמטעןהפעילהפלשתיכית,מהרשותחודשישכרהמקבלפלשתיני,
בירושלים.אדםהומהאוטובוס

שלורצונותיהםמאווייהםאתמשקפתהיאהריק.בחללפועלתאינוןהפלשתיניתהרשות38.
מעונייניםהפלשתיניםהתושביםלשלטון.בנציגיהבחרואשרהפלשתיניםהתושבים

האוכלוסיהבקרבשנעשיםסקריםדרך_בכלאותםומעודדיםהטרורפעולותבחמשך

למספרבהתאםעולההפלשתיניתהרשותמקרבארגוןשלקרנוכימעלים,הפלשתיגית
במוסדותלאחרונהשנעשובבהירותלמותם.להביאהצליחשהואהישראליםויהרוגים

הגבוההלפופולאריותהחמאסארגוןוכההפלשתיניתהאוכלוסיהבקרבאקדמאיים
ז'ארגונים.מיתרישראליםביותרטבחשבואמשוםביותר,

קוראיםרבבות,יוצאיםאליהםהפלשתיגיםהכפריםבתורכיהמתקיימותהמוניםהפגנות39.
טרור,לפעילישנערכותבלוויותישראל.ובחייליבישראלים-קודשמלחמת-לג'יהאד
הוריםקדושים.יהפכושבניהםחולמותאחהותלקדוש.המחבלשלדמותומועלית

ישראלים.כנגדהתאבדותפיגועילבצעילדיהםמעודדים

הקפהבבתיפלשתיניםהורגיםאינםישראליםבפלשתיגיס.טובחיםאינםהישראלים40.
פלשתינאיםעםעוליםאינםלשראליםשלהם.במסעדותאושלהםהקניותבמרכזישלהם,

שלגבוהובריכוזגרמיםאלפישלבמטעניםלמוותעצמםומפוצציםשלהם,לאוטובוסים
בלתימנשקלמוותבהםויוריםהפלשתיניםברחובותמהלכיםאינםהםברזל.מסמרי

במטרהפלשתייניםעובריםבהםבכבישיםצדמטענימטמיניםאינםישראליםנצור,
מוציאיםאינםישראליםהספך.לביתדרכםהעושיםוכלמידיםעמוסיאוטובוסיםלפוצץ

לינץ'.בהםעושיםאינםגםהםישראל,שללשטונהנקלעושבטעותפלשתיניםלהורג
חודריטלאהסהבית.בדייריוטוברימהפלשתיניםשללבתיהחחודריםאינםהישראלים

בתלמידיהם.וטובחיםשלהםהלימודלמוסדוונ

והםהאנושות,כגרדפשעשללדרגהמגיעיםהפלשתימםשלהטרורמעשיניתממה.בלג4_
ומתלהמתגלויהובתמיכההפלשתינית,הרשותבעידודפלשתינים,ידיעלכולםכלנעשים

כדיישראלמדינתשתנקוטצעדכלאבלצעד,כללפיכך,הפלשתינים.התושביםשל
שלהיסודבזכויותעולההואאםגםצעד,כללגיטימי.הינוהטרוראתלהשקיט

מנהליים,מעצריםממוקדים,חיסוליםבתים,אטימתבתים,הריסתהפלשתינים.
קצהישראלתושביחנבדה.הטרוראתלהדבירשיכולצעדכל-וכתריםסגריםגירושים,

חייעללהגןהמוזוייבותישראלולמדינתהפלשתינים,עליהםשהשליטוהטרורבחיינפשם
תושביה.

שלבדרךאלימה,בלתיבדרךצבאירנ,לאבדרךהפעםלנקוטבחרהישראלמדינתוהנה,42-
ולמנועהדחיסאירועיאתלהפנייתאוליבאמצעותהשיהיוזגדרהפרדה.גדרהקמת

המתועב.וממםאתבאזרחיהולבצעישראללמדיגתלחדורדםתאביממחבלים

גבולותהירוק",ה"קושלהתוואיעלנבניתאיננהוזגדרכיהפעם,:צעקהקולקמהושוב43.
הירוק.לקושמעבריהודיםישוביםעלגם-וחוצפתהיומרתהבמלוא-מגנהוהיא67',

האוכלוסיהעלהןהשלכותיהלביןההפרדהגדרחקמתביןהאינטרסיםבאיזון

9-



האקוטיתהיהודיתהאוכלוסיהישראל,מדינתאוכלוסיתעלוהןהמקומיונהפלשתינים
שלהלן.השיקוליםאתלהביאישזה,בכלל

כגוןהפלשתינים,שליסודבזכויותלפגועאאנסבהישהגדרהקמת:אמרנושכגראלה44.
טאידד,במקרקעיהם.לשימושהזכותאובכבוד,להתפרנסהזכותהתנועה,לחופשהזכויו

שלהשלמיםבחייהםאםכי-מעטותיסודבזכויותלא-בחייהםתפגעהגדרהקמתאי
מהוויהאשרושומרון,יהודהבאיזורהיהודיםהמתיישביםחייזהובכללישראל.אזרחי

מוגיסודבזכויותפגיעהעליהם.להגןהחובהישראלושלמדינתישראל,מאזרחיחלק
עדיפה.שלמיםבחייםפגיעהמפגישמירה-שלמיםבחייםפגיעה

בתים,הריסת:מעלהשתקבולצעדיםיחסיתאשרכסיבייצעדחינוזהגדרהקמתשנית,45.
הפחותהצעדהיגחגירושים,אומנהלייםמעצריםממוקדים,חיסוליםבתים,אטימת

פחותההמקומיתהאוכלוסיהבזכויותושפגיעתומכולם,אליםהפחותמכולם,צבאי
מכולס.

הגוירהקמתאמרנו:לאשעודמהשלישית,46,
לטרורפרסבחינתאלאתהיהלא67,גבולעל

השיחותמכשלוןכתוצאה2000בספטמברפרצהאקצהאלאינתיפאדתהפלשתים.
סברו,הפלשתיניםדיוויד.בקמפהפלשוניניתהרשותנציגיעםישראלמדינתשניחלה
בכחלקבליצליחווהמתן,המשאבכחלקבלהצליחושלאמהכיהיום,גמוסוברים
שלאובהיקףבתדירותאלימים,כאירועיםהפלשתיניםפתחומכך,כתוצאההזרוע.

עלהגדרהקמתלדרישותיהם.להסכיםישראלמדיננואתלאלךבמטרהקודם,ידענוהנז
שללשליטתםושומרוךיהודהשטחיכלאתתותינוצדדי,וחדסמליבאופןאשר67',גבול

הפלשתיני.לטרורנצחוןבחינתתהיההפלשתינים,

והותירהמלבנון,צדדיחדבאופןכשיצאהאחת,פעםהזוהטעותאתעשתהכברישראל47.

ישראלכיהפלשתינים,אתלימדהזופעולההחיובאללוו.שלהמלאהלשליטונותשטחאת
אירועיואכן,אלימים.באמצעיםרקדרישותיהםאתלקבליצליחווכיכח",רקמבינה"
ישראלשלצדדיתהחדליציאתהבסמוךמיידפרצואקצהאלאינתיפאדהשלהדמים

הרשותובקרבהפלשתיניםהתושביםבקרבערוךלאיןעלההחיובאללהשלקרנומלבנון.
הזרועובכחנואש,אמרלאישראל,שלידהאתלכרפף""שהצליחנמיהפלשתינית,

האחרונותהשניםשלושבמשךולמדו.הפלשתיניםראךמ"שטחו",אותהלגרשהצליח
בשיטתיותבלבנון.ווחיזבאללהמפעולותשלמדותלקו,אתליישםהפלשוניגיסמנסים

מחרידים,ובמימדיםבמספריםבנו,ורוצחיםישראלבאזרחיהורגיםהםובעקביות
מ"שטחם".ישראלאתלגרם"":זה)בשלב(ויחידהאחתבמטרה

להגןהיאמטרתהושכלהפלשתינים,שלהדמיםממעשיכתוצאהאלאבאהשלאהגדר,48.
כניעהאותכעתלהוותצריכהלאשניתן,ככלישראלותושבימאזרחירביםחייעל

שוםאיןוכיטשתלס,אינוהטרורכילפלשתיניםלהוכיחישראלמדינתעללפלשתינים.
שהוכלכדישגיתןכמהעדההפרדהגדראתלהרחיבישראלמדינתעלבצידו_נאהפו-ס

בבטחונם,מחוייבתהיאלהט-ישראליםהאפשר.ככלרביםישראליםבתוכהלהכיל
חייהם.בשלמותמחוייבתהיאלחם

העתירהדיןלעתירה,המדיגהבתשובתהמועליםהטעמיםעלחמתווספיםאלה,מטעמים49,
להידחות.

עו"דטנר,
מבקשים-=
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