
 

9  

 תוכ� הענייני�

  13...................................................................................................הקדמה

  15......................................................................................................מבוא

  27........................................................................הגדרת הטרור: פרק ראשו	

  individualistic(...............................................................29(הגדרות הטרור העצמאי 

   התמודדות הפרוטוקול הראשו	 –מלוחמת גרילה לטרור : פרק שני

  45.............................................................................ע� לוחמה בלתי סדירה

  65.................................................................טרור ועימות מזוי	: פרק שלישי

  66............................................................................................מהו עימות מזוי�. 1

  77.........................................................................לאומי��בימות מזוי� עיור כטר. 2

  81................................................................לאומי��בימות מזוי� שאינו עיור כטר. 3

   99.................................................................................................טרור וכיבוש. 4

  109................................................ההבחנה בי	 לוחמי� לאזרחי�: פרק רביעי

  109..............................................פורמליז� וקטגוריות משפטיות, על דיכוטומיה  .1

  123....................... לגיטימיותעקרו� ההבחנה בי� מטרות לגיטימיות למטרות בלתי  . 2

  127................................................................................... לוחמי�–כוחות מזויני�   .א

  133................................................... לוחמי� הזכאי� למעמד של שבויי מלחמה  )1(

  139............ ניתוח ביקורתי של הבעיות והפתרונות הקיימי�– הטרור ומושג הלוח�  )2(

  151...........................................................................................................אזרחי�  . ב

  155......................................................................................................מוגני�  )1(

   157............................................................ בלחימההמשתתפי� ישירותאזרחי�   )2(

   169..............................................מסגרת ארגוני טרורהגדרת משתת� ישיר בלחימה ב  .ג

  176 ............. מעשיותותוצאות הבחנות תאורטיות –דיני השותפות במשפט הפלילי   )1(

  180........................................................................... סולידרית של קושרי�אחריות

  183..................................................................................חברות בקבוצה עבריינית



  לאומי הומניטרי��טרור ומשפט בי

  

10  

  185 .....ההבחנה בי� ביצוע לבי� שידול והשתתפות� בלחימה של מנהיגי ארגוני הטרור

  195.........................ילי� בארגוני טרור� בלחימה של פעמבצעי� בצוותא והשתתפות

  204..........................................................תומכי לחימה ומשתתפי� ישירי� בלחימה

   208........................................................................................הערות וסיכו� ביניי�

  209........................................ בלחימהה הישירההשתתפות גבולותיה הזמניי� של )2(

 בלחימה על פי מודל ההגנה העצמית השתתפות ישירהפרשנות גבולותיה הזמניי� של 

 212.............................................................................ודיני הניסיו� במשפט הפלילי

  221.....מעצר והגנת אזרחי�,  כללי פגיעה–בשדה הקרב " י�שחקנ": פרק חמישי

  222.....................................................................................................אזרחי�  . א

   שהשתתפו ישירות לוחמי� ואזרחי� –משתתפי� ישירי� בלחימה   . ב

   230................................................................................בלחימה בעת שעשו כ�

  230....................................................................................................הגנה עצמית  .1

  239..................................................................טר של כיבוש ושליטה אפקטיביתמש  . 2

  242..................................................................................................שבויי מלחמה  .3

  245................................................................................................. צבאיותתרומט  . 4

  246.............................................יטימיות ועקרונות המשפט ההומניטרי לגתרומט )א(

  248................................................................................................. צור� צבאי)1(

)I(253.................................................................................... מונעתהריגה י מה  

)II(259............................. לגיטימיות למטרות בלתי לגיטימיותת הבחנה בי� מטרו  

)III( מידתיות (Proportionality)....................................................................268  

   287............................ ארבע פרדיגמות–  התגובה כלפי משתתפי� ישירי� בלחימה)ב(

   295................................... מודל חדש–ירי� בלחימה התגובה כלפי משתתפי� יש  .ג

   295.......................................................... עימות מזוי�עתתחולת דיני זכויות האד� ב  . 1

   301......................................................................משפט זכויות אד� ולחימה בטרור  . 2

   311.............................................מנגנוני ביקורת על אמצעי התגובה כלפי פעילי טרור

  320..................................................................משתתפי� בלתי ישירי� בלחימה  . ד

   – בלחימה ישירה השתתפות הגדרת: פרק שישי

  325..............................................................ושיפוטיות ותמחקרי התפתחויות

   – ÚÂÂ‰ È¯Â·Èˆ‰ „‚� ÌÈÈÂ�ÈÚ �' ˙Ï˘ÓÓ Ï‡¯˘È„ 769/02 �"בג  .א

  325....................................................אזרחי�ל לוחמי� בי� ההבחנה על השפעתו



 תוכ� הענייני�

11 

   326......................................................................................................ההחלטה סיכו�

  328........................................................................בהחלטה המשפטיות השאלות ניתוח

  328.................................................................................................כלליות סוגיות

  332..........................................................בלחימה הישירה ההשתתפות סוגיית ניתוח

   לפירוש המושג לאומי�בי�מדרי� ועידת הצלב האדו� ה  . ב

  336........................................................................"השתתפות ישירה בלחימה"

�  336.....................................................................................................מסקנות המדרי

 337......................................................................................................ניתוח המסקנות

  341......................................................................................סיכו� ומסקנות

  347...............................................................................................מפתחות

  

  

 




