
116 

לוביןאבי

האחרון oהוואל

החיסוליםנוכחברקאהרןשלהמגושםהפרידהמחול

לקראתהעליון,המשפטביתהתפנההגשתה,מועדלמןשניםכחמשלאחר

(בג"צהחיסוליםמדיניותנגדבעתירהלדוןברק,אהרןהנשיאשלפרישתו

המשפטוביתממוקדים","סיכוליםהמדינהמכנהאותהמדיניות ,) 769/02

גםולעתיםמחבלים,למותהגורמתמונעתכ"פגיעהעכשיוהגדירה

כפעולתעל-ידונתפסשכנראהבמהברק,הנשיאלב."תמימיאזרחיםשל

בלתיאינוהמדינהשל"כוחהכיהדיןבפסקהסבירומדוקדקת,רגישהאיזון

שהאוכלוסיההינדהבסיסי"העיקרוןוכיכשרים",האמצעיםכלו"לאמוגבל"

מטרהואינםהצבאיתהפעילותסכנותמפנימוגניםיחידיםואזרחיםהאזרחית

הםבוזמןאותוולמשךאםאלאלאזרחיםניתנתזו"הגנהואולם,להתקפה,"

בפסקהאיזוןבמקור).הסגנוני'(הערפולהאיבה"במעשיישירחלקנוטלים

לאמנת(בהתאםבדיןלהכריעכדילפיהבקביעהמתרכזברקהנשיאשלהדין

הביטחונייםהאינטרסיםהבטחת-"האחד :ציריםשניביןלאזןישהאג)

האזרחיתהאוכלוסיהשלצרכיההבטחת-האחר ;התופסשלהלגיטימיים

בפקולטותתילמדשבוודאיזו,קביעהלוחמתית."לתפיסההנתוןבשטח

המשפטביתמאמיניםאכןאםתמיההמעוררתאיזון'שלכמופתלמשפטים

 .בפסק-הדיןמפזרשהנשיאהריקותהאמירותבשללעצמווברק
מתרחשים 2000ספטמברמסוף"החל :למדיניותהרקעאתברקתיארכך

עקבישראל.נגדוטרורלחימהפעולותעזהוחבלשומרוןיהודה,באזור

אלפיםישראלים.אזרחיםלאלףמעל 2005-2000בשניםנהרגואלהפעולות

אפילואחד,בפרטלפחותברקהנשיאמטעהזובנקודהנפצעו."נוספים

אינםהםכילהבהירנועד'אזרחים'במלההשימושאםברורלאלשיטתו.

במילפגיעההכוונהשמאאובהמשך),אעמודעודזוהבחנה(עללוחמים

עלהרקעאתומתארממשיךברקלוחם).ושאינו(לוחםישראליתשאזרחותו

פיגועיעםלהתמודדנועדהאשרהביטחוניתמהפעילות"כחלק :הבנתופי

הממוקדים'.הסיכולים'מדיניותמכנהשהיאמהאתהמדינהמפעילההטרור,
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 2005שנתסוףרעדאלהפעולותהחלומאזהעותרים,שמסדרנתוניםלפי

למעלהאלה.בתקיפותטרורבארגוניפעיליםמאותלשלושקרובנהרגו

שהראשראזרחיםוחמישיםכמאהנכשלו.ממרקדסיכולניסיונותמשלרשים

מאותאלה.פעולותבמהלךנהרגוממרקדיםסיכוליםשלליעדיםמקרםבקרבת

הפלסטינים)(לגבי"אזרחים"במלהשהשימושברורכברכאןנפצעו."אחרים

גםחשובכזה.פעילשאינומילביןטרור"בארגון"פעילביןלהבחיןנרעד

"פצצהשהואפעילביןלמשל'מפרידה,אינהזרהבחנהכילבלשים

כזה.שאיננופעיללביןסינרןשמהורהארמתקתקת"

מדיניותאתלבטללמדינהלהורותהמשפטמביתביקשוהעותרים

אמצעי"ברירתכיהעליוןהמשפטביתקבעקודמתבפרשההחיסולים.

לסכלבמטרהא"ל]המדינה,-בכלומרהמשיביםפועליםבהםהלחימה,

יראהזהשבית-משפטהנושאיםמןאינהרצחניים,טרורפיגועימרעדמבערד

ראשנ'ברכהמוחמדהכנסתחבר 5872/01(בג"צבהם"להתערבמקרם

הראשונה,בתשובתהואכן, .) 29.1.02מיוםואח',שררןאריאלהממשלה

להתערבולאזרברוחלפעולהמשפטמביתכאןגםהמדינהביקשההמקדמית,

מבצעיאופיבעליענייניםאלומבחינתהשכןהלחימה",אמצעיב"ברירת

במשךהנסיבותשינוילארדואולם,מוסדית.מבחינהשפיטיםשאינםמובהק,

טענותכתביהצדדיםהגישולדירן'דירןביןשעברהרבהזמןובשלהתקופה

לאמפתיע,באופן lשןנןת,הזדמנויותבשלושמשלימים)טענות(כתבינוספים

מדועהמוסדית.השפיטותחוסרטענתעלאלהטענותבכתביהמדינהחזרה

לפיההגישהמןבהחזרההמדינהכילהניחקשה ?זרבצררההמדינהפעלה

יימנעשזהראוירכיבסכסוךלדוןהראויההמסגרתאיננוהמשפטבית

רכיבטעותשמדוברלהאמיןגםקשההמבצעיים.בשיקוליםמהתערבות

ציני'הסברהזהלצעדלהעניקאפשרהדעת.בהיסחמקוררהטענהעלהוויתור

בשיקוליה,יתערבלאממילאהמשפטביתכימניסיונה,יודעת,המדינהלפיר

החיסוליםלמדיניותתעניקשיפוטיתביקורתשלרטוריקהכימבינההיאאך

להעמיקראויכךארכךבינלאומית.לגיטימציהאףואולימשפטית,לגיטימציה

המוזכרים.הציריםשניביןלאזןבבראוהמשפטביתשלבשיקוליו

l שהציגלשאלותהתייחסותשכללומשלימים,טענותכתביהצדדיםהגישוהראשונהבפעם
בקשתדחייתלאודמשלימיםטענותכתבילבקשתם,הגישו,השנייהבפעםהמשפט.בית

בעתידה.הכרעהשתינתןעדהחיסוליםמדיניותהפסקתעלשיודהבינייםצולהוציאעותרים
במהלכהשנהכחצישלתקופהלכךקדמהפסק-הדין.כתיבתלקראתחיתההשלישיתהפעם
החיסולים.במדיניותהשימושאתהשעתהכיהודיעהשהמדינהמאחדבעתידההדיוןנדחה
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הביטחונייםהאינטרסים"הבטחת :האיזוןשלהראשוןלצידאפנה

האינטרסיםאופיאתלבחוןהמשפטביתעלהאםהתופס."שלהלגיטימיים

עמדתאתלקבלהמשפטביתועלשפיטאינוזהשנושאאוהביטחוניים

עלהמשלימיםהטענותבכתביחזרהלאהמדינהכאמוד' ?כלשונההמדינה

להכריעצדיךהיהלאהמשפטביתולכןמוסדית,שפיטותחוסרשלהטענה

כיוקבעהשפיטותחוסרלטענתלהתייחסבדקהנשיאבחדזאת,למרותבה.

שפיט.הענייןכיקבעבדקכלומד'-שלפנינו"בעתידהתחולהלה"אין

אמצעיבדידתשלזהתחוםגםולבחוןלהיכנסבדקהנשיאביקשלכאודה,

שאלותלדיוןלהעלותבליהאיזוןשלזהבצידדןהואלמעשה,הלחימה.

וחבריובדקהנשיאכילהסיקניתןמפסק-הדיןבבסיסו.העומדותמרכזיות

הלגיטימי.הצבאיהצורךעםהחיסוליםמדיניותאתהנראה,ככלמזהים,

להיותיכולההחיסוליםמדיניותכידעתםעלאפילומעליםאינםהשופטים

פיגועילהגברתשתביאבכך(למשל'הלגיטימיהביטחונילאינטרסמנוגדת

המסכנתהיאזומדיניותדווקאאולי ;הסכסוך)אתשתחריףבכךלמשל ;הנקם

 ?מחיסוליםמהימנעותיותרהציבוראת

להניחמתכווןאינוהואמאוזן.שופטכידוע,הוא,בדקהנשיאואולם,

הואזאת.מצדיקיםהביטחונייםשהצרכיםמשוםדקאחדכללהרוגלמדינה

ישאםלדאותמבקשבדקהשופטביטחוניים.צרכיםסתםלאתרמבקשאינו

הואהשני'לצידיעבודבטרםעודלכן'לגיטימיים.ביטחונייםצרכיםכאן

לוחמיםביןהבינלאומיהמשפטשעושההבינאדיתלהבחנהנדרש

) combatants ( כאןלאזרחים)לושישלמימתייחסאינואזרחיםהמונח

ההגדרה).לפילוחםשאינולמיאלאאזרחות

הבינאדיתהחלוקהעללוותרובעל-פה,בכתבבטיעוניה,ביקשההמדינה

בלתילוחמיםשלנפרדת(שלישית)בקטגוריהולהכירלוחמים/אזרחים

עמדתאתמסבירבדקהנשיא .) unlawful combatantsלמונח(תדגוםחוקיים

כןועלמזוין'בסכסוךומתמשךפעילחלקהנוטליםאנשיםהם"אלה :המדינה

הםואיןלתקיפה,לגיטימיתמטרהמהוויםשהםזהבמובןלוחמיםכדיןדינם

וההגנותהזכויותלכלזכאיםהםאיןזאת,עםלאזרחים.הנתונותלהגנותזכאים

מקיימיםאינםוהםמאזרחים,עצמםמבחיניםאינםהםשכןללוחמים,הנתונות

מלחמה."שבוישללמעמדזכאיםהםאיןלמשל,כךהמלחמה.דיניאת

נהניםאינםאךהלוחמים,שלבחובותיהםמחויביםהם-אחדותבמלים

כזאתבקטגוריהההכרהאפשרותהאזרחים.שלאוהלוחמיםשלמזכויותיהם

המשפטשלהקייםהמצבפישעלמאחדהמשפט,ביתבידימוכרעתאינה

שלבקיומהלהכירלנוהמאפשריםנתוניםמספיקבפנינו"איןהבינלאומי'

בדק.הנשיאדבריזו,"שלישיתקטגוריה
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הבינלאומיהמשפטלפיהקיימותהקטגוריותמשתילאיזוהנשיאשואללכן

הואהבדיקהאתאזרחים.אולוחמים-הבלתי-חוקיים""הלוחמיםמשתייכים

(כהגדרתםלוחמיםבהםדאינואילובלוחמים.שמדוברבאפשרותמתחיל

בהם.לפגועזכאיתישראלחיתהבדק,הנשיאפיעלהבינלאומי),במשפט

שכח,זובקביעתוהנשיא.סבורלגיטימי,הואהביטחוניהצורךכזהבמקדה

היאהבינלאומי,המשפטפיעללפחותהלחימה,שלמטרתהכיבדק,כנראה,

שלהריגתושגםהעובדהמןמתעלםהואהריגתו.דווקאולאוהאויב,הכנעת

מגשימהאינההריגהלשםהריגהאיום.מהווההואכאשדדקמוצדקת"לוחם"

מונעת"פגיעהשלשמדיניותהעובדהמןמתעלםגםהואהלחימה.מטרתאת

דקרלוונטיתלב"תמימיאזרחיםשלגםולעתיםמחבלים,למותהגודמת

לא(כתיאור'חוקיים"בלתי"לוחמיםעל-ידושמכונהבמהמדוברכאשד

כלפימופעלתהיאאיןמדועלשאולאפילוטורחואינונפרדת)כקטגוריה

לגיטימית.אכןהיאאםאויב,מדינותשלסדיריםחיילים

 :בדקהנשיאשוללבלוחמים,מדוברכיהאפשרותאתכך'אוכך
אופיבעלמזויןסכסוךישראללמדינתישעימםוארגוניהם,"המחבלים

הםאין .) combatants (לוחמיםשללקטגוריהנופליםאינםבינלאומי,

מעניקלהןליחידותנופליםהםואין ) anned forces (הצבאלאנשימשתייכים

מאחדזאת,כל ,,לוחמים.שללזההדומהמעמדהמנהגיהבינלאומיהמשפט

האגלאמנתהנספחותלתקנות 1סעיףשלהתנאיםאחדממלאיםאינםשהם

חליםהמלחמהשלוהחובותהזכויות"הדינים,כיהקובעות , 19מ-דסהרביעית

הממלאיםמתנדביםיחידותועלמיליציהעלאףאלאבלבד'הצבאעללא

להםיש ) 2 ( ;לפקודיוהאחראיאדםעליהםמפקד ) 1 ( :הבאיםהתנאיםאחדי

וכןבגלוי;נשקנושאיםהם ) j (3מדחוקבולהבחיןשאפשרקבועהיכרסימן

ומנהגיה."המלחמהלדיניבהתאםפעולותיהםאתמנהליםהם ) 4 (

ולהתייחסחוקייםהבלתיהלוחמיםעםלהקלבדקהנשיאמוכןלכאודה,

הםחוקייםהבלתיהלוחמים :בהסתייגותכמובן'זאת,אזרחים.כאלאליהם

במעשיישירחלקנוטליםהםעודכלמתקיפהמוגניםאינםאשדאזרחים

חוקיים,בלתילוחמיםשאינםאזרחים,שלמזכויותיהםנהניםהםהאיבה.

האיבה.במעשיישירבאופןעתבאותהמשתתפיםהםשאיןובלבד

ישירחלקנוטליםהםבוהזמןאותו"למשךמוגניםאינםאזרחיםכן'אם

סבורהמשפטבית ?הזמן"אותו"למשךבמונחהכוונהמההאיבה".במעשי

על ,) revolving door-ה(המסתובבת''הדלתשלמהתופעהלהימנע"ישכי

פונההואאליהםמקלט''עדיאומזבח''קרנותמעיןמחבללכלישפיה

בוהאיזוןתקיפה".מפניהגנהלומעניקיםשהםתוךולהתארגנות,למנוחה

מקריאהאבללגופו,מקדהכללבחוןכמובן,אותו,מחייבהפורשהנשיאנוקט
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למונחרחבהכהפרשנותלהעניקמבקשבדקשהנשיאדומההדיןפסקשל

ב"אותומדובראיןכילומדאפשרמתילהביןשקשהעדזמן",אותו"למשך

פעמיחדבאופןאיבהבמעשיישירחלק"נטלאדםבהםמקדים(מלבדזמן"

בדוחאםלשאולמעניין .)"וזמפעילותעצמומנתקמכןולאחדספורדי,או

מדינתשלחוקי""לוחםלחסלישראלשלבזכותהמכידבדקהנשיאהיהדומה

לגישתומצדיקיםהיוהלחימהדיניהאםבביתו.בחופשהנמצאזהכאשדאויב,

מותרת.הריגהבכךדואההיהבדקשהנשיאלהניחקשה ?'כזאתפגיעה

הדיאזרחים,להיותחדלולאחוקייםהבלתישהלוחמיםלמרותלמעשה,

שלבפקוחאותהמעצמםשללוהם"בפעולותיהםבדקהנשיאשללגישתו

המשתתףאזרחלכן' ,,הצבא.שלתקיפתומפניהגנהלהםהמעניקהאזרחותם

לתקיפהאובייקט-בדקהשופטלפילוחם,כמו-להיותעשויאיבהבמעשי

אינםשאלהמאחדכאמוד,מותרת.הריגהגישתו,פיעלזוהי,מוות.הגודמת

למשל,כמו,לוחמים,שלמזכויותיהםכמובן,נהנים,אינםגםהםלוחמים,

שבתימניחיםאםפעוט,לאענייןשבייתם.בעתמלחמהשבויישלמעמד

בביתהיושבים"ביטחוניים"המוגדריםבאסיריםגדושיםישראלשלהסוהר

אףעלבדק,הנשיאמכידבפועלכילדאותכןאםניתןמשפט.ללאהסוהר

נהנים,שאינםחוקיים,בלתילוחמיםשלשלישיתבקטגוריההמפורשים,דבריו

אובייקטמהוויםאךלוחמים,שלמזכויותיהםולאאזרחיםשלמזכויותיהםלא

יותר.ואףלוחמיםכמולתקיפה,לגיטימי

במעשיישירחלקהנוטלטרוריסטלעצורניתן"אםכימסבירבדקהנשיא

מאחדזאת, ,,אלה.בצעדיםלנקוטישלדין'ולהעמידואותולחקורהאיבה,

שימושעלעדיףש"משפטוכיווןמלוחמים)(להבדילבאזרחיםמדוברשכזכור

שניתןאמצעיםאינםוהמשפטהחקירה"המעצר,לדבריוואולם,בכוח."

כרוכההיאלעתים jכללקיימתאינהזואפשרותלעתים .תמידבהםלנקוט

קביעהזוהי ,,בה.לנקוטנדרששאיןעדהחיילים,לחייגדולכהבסיכון

החיסוליםשמדיניותבכךלמעשהמכידהואזובאמידהשכןתמיההמעודדת

אלאענישה,סתםולא-ענישהמהווהולמעשהמשפטי,להליךתחליףמהווה

ה"נאשם"יכולבוראויהליךשלקיומווללאמשפטללא-מוותדיןגזר

 .דבריואתלהשמיע
למותהגודמתמונעת"פגיעהכיסבורהמשפטביתאםהאמור,כללאוד

שאלבאמתלאהמשפטביתאם(גםלגיטימיביטחוניאינטרסהיאמחבלים"

אלאישראל,שלהביטחוניהאינטרסאתתואמתכזאתמדיניותאםעצמואת

עםזהאינטרסלאזןהואלעשותושנותרכלהדיכזאת),הנחהמנקודתיצא

האג.באמנתביטוילידיהבאהשניהציד
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בשטחהאזרחיתהאוכלוסיהשלצרכיהב"הבטחתדןכזכור,השני,הציד

אולהורג,להוצאההמועמדיםשללצורכיהםלוחמתית."לתפיסההנתון

-המשפטביתפיעלאזרחים,בהםלדאותישכזכור,אשד-ממוקדלסיכול
להיותעשוייםהםלוחמים,כמושהדירבה,חשיבותמעניקאינובדקהנשיא

בדקהנשיאכאשדכילומדניתןלמעשה,מוות.הגודמתתקיפהשלמושא

(ולאהלבתמימילאזרחיםדקכהגדרתו,מתייחס,הואהשנילצידמתייחס

מונעתפגיעהבשלנגדםשמותםחוקיים")בלתי"לוחמיםשחינםלאלה

הנלווה".(הנזק)ל"אובדן-שלובמינוחאומחבלים,למותהגודמת

אינהלב)(תמימיאודחועובדידייריםעשרותוהריגתמהאווירביתהפצצת

עלביתממדפסתהיורהצלףלהרוגנועדהאםבדק,שלמבחינתומוצדקת

לתארמצליחהואבומקדהבודהבדקהנשיאואולם,ישראלים.חיילים

ממדפסתאזרחיםעלאוחייליםעלהיורההצלףלעבדירייה :מוצדק""חיסול

לבתמימיבאזרחיםבפגיעהכרוכההיאאםגםומידתית,מוצדקתתהיהביתו

אוהעיתוןמןמנידיםשאנחנומהמבחינתמופרכת,הזאתהדוגמהבקרבתו.

מקומותלתוךהבחנה,ללאוידיוהפגזותוטיליםהליקופטריםעלהטלוויזיה

לעבדוידיהאםזו.בדוגמהדווקאבדקמשתמשמדועבדודלאאדם.הומים

לומדהיתממותזותהאלא. ?ממוקד""סיכולהואהבדויהצלףשל

מדיניותממדפסת"."יודהשהואבשעהאדםנגדמופעליםשהחיסולים

היאבדקשלהדוגמהידי.בשעתאדםעםמתמודדתלאכידוע,החיסולים,

היהאםבדקהשופטאתלשאולכמובןניתןבנוסף,דמגוגית.רבהבמידה

צלף,לידהמצוייםלב)(תמימיישראליםבאזרחיםפגיעהקלותבכזומצדיק

ערובהבניהמחזיקטרוריסטשלחיסולואתלמשלאוביתו.ממדפסתהיורה

ייתכןהערובה.בנישללמותםגםיגדוםשחיסולובדודכאשדיהודים,

תוךכאלה,באנשיםפגיעההמשפטביתמצדיקהיהמסוימותשבנסיבות

בצודהכזהכללקובעשהיהלהניחקשהאךלב,תמימיאזרחיםשלהריגה

נקודותשתיביןמקדה,בכלהפרטניות.בנסיבותמעמיקדיוןוללאגודפת

זהבתחוםקודהמהרחב.בינייםתחוםישנובדק,השופטמציגאותןהקיצון

בלשוןולכן' •ומקדהמקדהכלשלמדוקדקתבדיקהנדרשתכאן ?גישתולפי

חוקיתתמידהיאמונעתפגיעהכילקבועבידינו"איןהמשפט,בית

ובשבילחוקית."אינהלעולםהיאכילקבועבידינושאיןכשם

זהבשביל ?להשקדמוהעמודיםעשרותאתכתבהואהזאתלמסקנהלהגיע

כילקבועבידינו"איןלכתובכדי ?שניםהרבהכךכלהנכבדיםהשופטיםחיכו

אינהלעולםהיאכילקבועבידינושאיןכשםחוקיתתמידהיאמונעתפגיעה

חוקית."?
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כוחותעלמקשהזוהחלטתוכיסבורהמשפטביתמוזר'קצתבאופן

כילכן ..."מודעיםהשופטיםוחבריוהואכימסבירבדקהשופט .הביטחון

עליה.הקמיםכנגדהמדינהשלהמאבקעלמקלאינופסק-דיננוהקצרבטווח

עומדיםאנולדיןיושביםאנוכאשדשופטים.אנואןעלינו.מקשהזוידיעה

עלהקללאהדיןפסקבהשגםדומה,אחרת,פרשהמצטטאףהוא ,, .לדין

ביתאסר(לכאודה)שם .הביטחוןכוחותפעולתכלפיביקורתיוהיההמדינה

הדיןבפסקנכתבבפועל,חקירותיו.בעתעציריםלענותהשב"כעלהמשפט

כן:ההוא

"שבאח"בתנוחתלהחזיקואדם,"לטלטל"סמכותלשב"כאיןכימצהיריםאנו

צפרדע"ב"כריעתלחייבו ,) 30בפסקהכאמורהאמצעים,שילובאת(הכוללת

אנוכןהחקירה.מצרכימתחייבשאינובאופןשינהממנוולמנוע

סמכותמקררלשמשיכולאיכרהעונשיןשבחרקח"צררך"סייגכימצהירים,

חשב"כ,לחוקריהנחיותלקירםבסיסבראיןרכיאלחחקירהבשיטותלשימוש

שלילתבהחלטתנואיןבעת,בהאלח.מעיןחקירהבשיטותשימושהמאפשרות

שלדעתושיקולבמסגרתביןשב"כ,לחוקריעמוד'הצורך'סייגכיהאפשרות

פליליילדיןיועמדאםרביןלדיןלהעמידיחליטאםלממשלההמשפטיהיועץ
א"ל]שלי,חן[ההדגשותהמשפט."ביתשלדעתושיקולבמסגרת

שלפנינו,בפרשהכמוממשהעינויים,בפרשתממש.לא ?כדרבנותמלים

הביטחון'רשויותמולוהתייצבהרואיתבצודהפעלכיהמשפטביתמאמין

עםהחיסולים,בפרשתכמוהעינוייםבפרשתאותנו,השאירשבפועלבשעה

-בעתידהשנדונההפעולהעלדברלומדאפשראילפיהמתוכן'ריקהקביעה
הדיןפסקשלקריאהלכן'מעבדאסורה.היאולפעמיםמותרתהיאלפעמים

בכלמתייצבבדקהנשיאכילמסקנהמובילההתחתונה)השורהשלדק(ולא

תרצו,אםשלו,הדיןפסקלהורג.להוציאישראלשלהזכותלצדמשקלוכובד

המוותעונשאתמכשירהואאבלהומתו,כבדלמוותשהנידוניםלאחדניתן

בדיעבד.הזה,הסיטוני
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