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si[ent. They Fnay be,0אthis co~try, amid the clash ofamss, the taws are"2

.war as " peaceא!changed but they speak the same language
1Anderson1Liversidge1ת,Lord Atkin, dissenting

אינוהטרור.האנושיותההבחנותעלהתקפההואהטרור,ביותרהבסיסיתברמה
,למוצבביתבין,לאמבולנסטנקבץ,לבגירקטיןבין,לחיילאזרהביןמבחין
,הטרוריסטידיעללרעהמנוצלתהבחנהכל,הואנהפוך.2קדושומקוםצבאימחנה
מהבחנותבהתעלמותו.שביכולתוככלאותהלכבדישתדלהאחרהצדכיהיודע

וביןצבאביןההבחנה-ביותרהחשובהההבחנהאתלערערהטרורשואף,אלה
.ממשאמצעיםבאותםמלחמהלהשיבהצבאאתמכריחהואשכן-טרורארגון
,3המלחמהבדיניהקיימותמההבחנותלהתעלםהצבאינסה,יעיללהיותמנתעל
האחרונההאינתיפאדהבמהלך.טרורלארגוןבעצמווידמהילך,כןיעשהאםאולם
,למשל.בספקמוטלתשחוקיותןחדשותלחימהטקטיקותלהפעלתעדיםהיינו
,("ממוקדסיכול"בשםמכנהשישראל)טרורפעילישלחיסוליםמבצעל"צה

נפגעיםאלהחיסולבהתקפות.משפטללאחשודיםשללהורגהוצאהאלאשאינם
שיגנו"אנושייםמגנים=כבאזרחיםשימושל"צהעשה,כןכמו.אזרחיםגםונהרגים

למצואמהצורךנבעואלהפעולות.מבוקשיםאחרחיפושיהםבמהלךהחייליםעל
הרושם.המשפטבביתנתקפו,שנראהכפי,כולן.בטרורלמאבקיעיליםאמצעים
מבלייעילהבצורהבטרורלהיאבקדרךכלשאיןהוא,מדאיגרושםוזהו,המתקבל

.אביבתלאוניברסיטת,למשפטיםהפקולטה,פרופסור*
1244,206.0.4[1942]AndersonןLiversidge

ר"פ,המערכיתבגדהל"צהכוחותמפקד'נאדםזכויותלמעןרופאים02/2936ץ"בגראו2
מצאומבוקשיםומחבליםבאמבולנסיםנפץ-חומריהועברואירועיםכמספר":3,4(נת3

."חולים-בבתימחסה
ההתפתחויותאחתהייתההמלחמותלשארמותרתמגןמלחמתביןההבחנהעלשמירה3

Walzer.81טגי,זם'Theory:ראו,השניההעולםמלחמתמאזההשובות "rhe Triumph of.4ת
soc69"(5000055;the.קגשא.(2002)925 Dangers of6תפ).
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ולהתעלםהבחנותלטשטשמבלידהיינו-מאודבסיסיבמובןלטרוריסטלהידמות
.מלחמהבעתאזרחיםעלהגנהבגקהבינלאומיהמשפטשלבסיסיותמנורמות

.החייםלשגרת-ובמרחבבזמןמוגבל-חריגמצבלהיותאמורהמלחמה
חזקההקרבבשדהשכןהשגרהלחיימחונןלהתקייםיכולאינו,לכךבניגוד,הטרור
המשחקכלליואת,לשגרההחריגאתלהפוךהיאהעיקריתמטרתולפיכך.שיובס
כדישתוךהסכנהטמונהבדיוקכאןאך.הרגילות4לנורמות-ההירוםמצבשל

אותההופכותאשרבסיסיותמנורמותלסטותחייבתהחברהתהיהבטרורהמאבק
הפליליתהענישהתחוםייחודהיאבסיסנודמותמאותןאחת.דמוקדטיתלחברה

הנורמהטשטוש.הוגןהליךשללפרוצדורותבהתאםהאזרחייםהמשפטלבתי
השימושאתולהצדיקכבהעטרהלהחצהגל"צההחשילשבובאופן,למשל,נדחוף
,החיסוליםלדוגמה.פלילימשפטשלבמונחיםגםשועתבטקטיקותעושהשהוא
המכווןכאמצעיפלילימשפטשלבמונחיםמוצדקים,"הממוקדיםהסיכולים"או
אתלהתקיףבמקוםשכן,במיעוטוכרעולכן,האשםהאינדיבידואלנגדורקאך

הפעולהמתמקדת-הטרורפעילשלמגוריושכונתאוהעיר-כולההסביבה
מתמודדאינושובהצבא,אחרותבמילים.עצמו5בפעיל(בעיקראו)רקהצבאית

שפת,הפליליהמשפטשללשונואתשואלהוא;אשמיםעםאלא"סינונים=עם
זהו,לכאורה.מסוימים6יחידיםשלתקיפתםאתלהצדיקבהומשתמש,האשמה
.אנשיםשלמסוימתלאקבוצהנגדהצבאשלקולקטיביתלפעולהבהשוואהשיפור
הפליליהמשפטשלהאשמהשפתאתאימץשהצבאמכךנובעתהסכנה,ברם

השימושאתההופכיםהפליליהדיןסדרואתהראיותדיניאתבמקביללאמץמבלי
אמיתיפלילימשפטזהאין.ללגיטימי-הפליליהמשפטבמסגרת-באלימות

והמוציאהשופט,התובעתפקידאתהצבאיהמפקדממלאאלהבחיסוליםשכן
.ייחדגםלפועל
בהכרחלכודטרורלפיגועיאפקטיביבאופןלהגיבמאוהגןצבאשלניסיוןכל

הולכתכן,יותריעילהשהתגובהככלכלומר,לגיטימיותמוליעילותשלבדילמה

בניסיון,מזאתיתרה.הטרורלפיגועיהצבאפעולותביןההבחנהומיטשטשת

Dyzenhaus:ראו4 ~fThe Pennanence Of Temporary : Can Emergency Powers Be.0
21(2001,.eds.ע)0Daniels.[.ן)Iae Secarity of

Freedom

.811206חחסא?'
582-63(2004)lheanetical .:

Ingairies

~

IdZN5."SWman "Targeted Killing.לה

הטוענים,5-12(2003)2לאומיביטחון"בטרורמוסריתלחימה"ידלין'ועכשר'אראואולם6

.סיכוניםולמזערלמנועכדרךאלאכענישהאונקמהכמעשהאלהחיסוליםלראותאיןכי
,ברגובימדואןשלמשפטוהואלמשפטוהובאהחשודנעצרשבוהיחידיםהמקדיםאחדד

ניתןהדיןפסק,במערכתשמורעותק)(פורסםטרם)ברגוחי'ני"מ02/1158ח"תפראו
האזרחלזכויותהאגודההצלבצלםשלץ"לבגעתירתםגםראוזהבהקשר.(2004.5.20ביום
הראשיהצבאימהפרקליטהארגוניםדורשיםכעתירתם.מפשעחפיםפלסטיניםהריגתנגד

נטלושלאפלסטיניםאזרחיםל"צהחיליהרגובהםהמקריםבכלצבאיתבחקירהלפתוח
חייליבידישנהרגופלסטיניםשמונהשלמותםנסיבותמפורטותכעתירה.בלחימהחלק
http://www.acri]/:ראולפירוט.2003למאי2002מאיביןל"צה .orgiI/hebrew-acri

ש5ן0!7.ק085[732=4%85(visitedת0ג2004.20)
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המשפטיתהמערכת,השיפוטיתהביקורתשבטתחתהצבאפעולותאתלהעביר
אפקטיביותהבטחת)יעילותשיקולישכן,ממשדילמהבאותהלכודהעצמה

יסודמעקרונותלסטותלנכונותהמשפטביתאתלהובילעשויים(הצבאיתהפעולה
למספרהעליוןהמשפטביתתגובתאתלבחלברצוניזוקצרהברשימה.משפטיים
אלהעתירות.בטרורבמאבקול"צהשנקטהאמצעיםחוקיותעלשערערועתירות
המערכתללבהטרורמחלחלשבוהאופןאתלבדוקייחודיתאפשרותמספקות

עלהטרורהשפעתאתאבחןשלהלןבדיון.עמולהתמודדהנדרשתהמשפטית
האופןכיאטען.זוהשפעהעםהמשפטכיתהתמודדותואתהמשפטיתהשפה

גםהואהמשפטיתלשפההטרורשמציבהאיוםעםהמשפטביתמתמודדשבו

.הפוליטיתהמערכתעלהטרורשלההרסניתהשפעתועםלהתמודדותהמפתח
לכודיםהפוליטייםהשחקניםכאשךאלטינטיבהלהציעהמשפטיכולהאם
בזמניםהשיפוטיתהמילהשלכוחהמהו?ונקמההרג,דםשלאינסופיבמעגל
?שכאלה

.8המשפטגםוכך"שותקותהמתות,רועמיםהתותחיםכאשר"כילהאמיןנהוג
להגןעליוכיבטענה,רבותפעמיםזוקביעהעלהלקהישראליהעליוןהמשפטבית
עם.בטדור9המאבקבמסגרתגםחוקילבלתיהחוקיביןההפרדהעלשאתביתר

ההרסניתההשפעהכינראה,ההתאבדותפיגועישלהאחרוןהגלתחילתמאז,זאת

.10המשפטמערכתשליחסיתבשתיקהמלווההישראליתהפוליטיקהעלהטרורשל
המשפטלביתאדםזכויותארגוניהגישו,מגזחומתמבצעבמהלך,2002-ב

שונותצבאיותפעולותשלחוקיותןעלהמערערותעתירותמעשריםלמעלההעליון
בפעולותלדוןנכונותועלהצהירהמשפטבית.ובסביבותיהנין'בגל"צהשביצע

.מפורטתנורמטיביתבהנמקההחלטותיולוולאהמקריםבמרביתאולם,ל"צה
פעולותחוקיותאת,לקונידיןבפסק,המשפטביתאישרהעתירותבמרבית

במקרים.1'ההומניטרייםהמלחמהלדיניהצבאמחויבותאתמדגישבעודו,ל"צה
בשימושכמו)ל"צהפעולותחוקיותאתלפסולהמשפטביתהיהנכוןשבהםבודדים

ובעקבות,ההחלטהקבלתטרםפקודותיואתעצמול"צהשינה,("אנושימגן"ב

Silent"-"החוקיםמחרישיםמלחמהבעת":קיקרושלבמילותיו8 enim leges inter

~

atnsa".
ed*5,.Watts..1972)16:ראו trans.א.א)Miloneשץ"Cicer.

"Democracy8ת]Supreme cotift801

~

Judging: The Role0תJudge4נ:Hala
~

"Fiareword.ג

16(2002).Fkrv. ] Rev116.התותחיםכאשרגם":מסיקוסבעניןדינופסקאתמצטטברק
עלמבוססארכיהנגדלעמודחברהשלכוחה.החוקעללשמורהצבאיהמפקדחייביורים

,"אלהמערכיםאחדהואהחוקשלטון.להגנההראמיםערכיםעבורנלחמתהיאכי,הכרתה
02/3451ץ"בבגושוב,467,470-477(1)מהד"פ,הביטחוןשר'נמורכוס91/168ץ"בגראו

הפלסטיניםבקרבהמזוןלמצוקתהנוגעתעתירה)30(נת3ד"פ,הביטחוןשר'גאלמדני
.(לגופהשנדחתהעתירה,לחםבביתהקברבכנסייתשהתבצרו

Bilsky[:מאסריראוהפוליטיהשדהעלהטרורהשפעתלפירוט10 "Suicidal Tenor, Radica.]
131(2004)Ik~W!לIheoretical Inquiries5"and

Law

Evil,131510[01160501608ק , and the

;3(3)נוד"פ,עדהברצועתל"צהכוחותמפקד'נאדםלוכדותרופאים02/2936ץ"בגראו11

.S)U(19ד"פ,המערביתבגדהל"צהכוהותמפקד'נאדםליאפיתודכאים211ד/02ץ"בג
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להתערבהמשפטביתסירבאחריםבמקרים.השינוי2ןאתהמשפטביתאישרזאת
שבהםהמקריםבמיעוט.!הלחימה3שלבעיצומההוגשההעתירהשכן,מלכתחילה

המתארנרטיבהמשפטיהדיוןבשוליהוסיףהוא,בפועלהמשפטביתהתערב
ביןהניגודאתומדגיש,הישראליהצבאנלחםשבמסגרתההטרורמציאותאת

גופותלאיתורעתירההמשפטביתדחהלמשל,כך.הצבאפעולתלביןהטרוריסט

.(הצדדיםביןהסכםלקדםוניסה)ולקבורתןלזיהוין,נין'גהפליטיםבמחנההללים
:ל"צהלחימתשלהמגבלותאתהמתאריםהבאיםהקצריםהדבריםנכללובהחלטתו

לביתמביתנלחםהצבא.מחיילינורביםנפלובוקרב-נין'בגהיהקרב"
פגיעההאפשרככללמנועכדיוזאת,האווירמןהפצצותשלבדרךולא

חייליםעשרות.חייהםאתקיפחול"צהמחייליושלושהעשרים.באזרחים
.אחדדברהואטבח.עליהםהמוטלהנטלאתהרימולאהעותרים.נפצעו
.14"אחרדברהואקשהקרב

שלנחישותועלמצהירותהןשכןרבהחשיבותלהןשנודעתהגם,אלהעתירות
חפותאינן,בטרורל"צהשלמאבקועל"החוקשלטון"אתלהחילהמשפטבית

,"נקייה"בלשוןהמשפטביתשעושההשימושבעייתי,ובראשונהבראש.מבעיות
.מגלמיםשהםהלשוניתההסתרהאתלחשוףמבליהצבאמונחיאתהמאמצת
שלהממוקדלחיסולשנגעההראשונהבעתירהמצאהשופטשלדינובפסק,למשל

ולומסגיראינווהשופט,מוזכרתאינה"חיסול"המילה,טרורכפעילישחשודיםמי
לקוניתבהחלטה.הדיןפסקבמרכזהעומדהנושאהואהממוקדהחיסולכיברמז

,הלחימהאמצעיברירת":מצאהשופטכותב(בלבדאחתפסקהבת)ומעורפלת

(1)2003עליוןתקרין(פורסםטרם)המרכזפיקודאלוף'נעדאלה02/3799ץ"בג12

:עדאלהארגוןבאתרראו,זמנימניעהצולמתןעתירה.(עאדלהעניין:להלן)1671

~ת2004.4.220) [http: //ww,adalah,org/eng/inde] oast visitedעדיםאנו,זאתבעקבות

.המותריםהאמצעיםגבולותאתלהרחיבהצבאמצדניסיונותלמספר
ץ"בג;101(6)נור"פ,עזהברצועתל"צהכוחותמפקד'נעמאר02/6696ץ"בג,למשל,ראו13

ל"לצהלהורותעתירה)6(נת3ר"פ,ושומרוןביהודהל"צהכוחותמפקד'נעדאלה02/2977
הביתאתלפנותהזדמנותמתןוללאשימועללא,מוקדמתאזהרהללאכתיםמהרסלהימנע

.(ומיושביומתכולתו
עםהזההנרטיבאתלהשוותמעניין.11,16(3)נוד"פ,הביטחוןשר'נברכה02/3114ץ"בג14

ץ"בגראו.בכרימוחמדהבמאישל"נין'ג,נין'ג"הסרטהקרנתבעניןהמשפטביתהחלטת
,זהבעניין.(בכריענחן:להלן)249(1)נחד"פ,סיטיםלביקורתהמועצה'נבכרי03/316
מוצדקתלאפגיעהשלמהטעםהסרטהקרנתעללאסורהצנזורהחלטתאתפסלהמשפטבית

לציבורלספקהצנזורשלשתפקידוזהשאיןדינובפסקהדגישהמשפטבית.הביטויבחופש
האירועיםשליחידהאמיתיתגרסה

~

מהלהכריעהצנזורשלמתפקידוזהשאין,כמשתמע
התרחשלאכיכהצהירו,המשפטכיחשעפצהמהבדיוקזהו,זאתעם.(נין'בגהתרחשאכן
ואינה,העתירהשלהעוקדילנחבאאינציזעטליתהיאזושקביעהפיעלאף,זאת.נין'בגטבח

ביתשלהנרטיבאתגםראוזהבהקשר.האירועיםשליסודיתמשפטיתחקירהעלנשענת
.בכריבעניןהדיןלפסקבהקדמההמשפט
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מןאינה,רצחנייםטרורפיגועימועדמבעודלסכלבמטרההמשיביםפועליםבהם

.15"בהםלהתערבמקוםיראהזהמשפטשביתהנושאים
עובדתיתמביקורתהמשפטביתשלהימנעותוהואהדיןבפסקינוסףכשל
המלחמהדינישלחדשהפרשניתמבחינההימנעותו,הענייןלצורךאו,מעמיקה

מהוותכהעדלכךיחידחריג.טרורבארגוניהלוחםצבאעלהפעלתםניסיוןתוך
השתמשו,אקצה-אלאינתיפאדתבמהלך."אנושימגן"בלשימוששנגעוהעתירות

החייליםהורומקריםבמספר.אנושייםכמגניםפלסטינייםבאזרחיםל"צהחיילי
מנתעלאוממולכדיםאינםכילהבטיחמנתעללבנייניםלהיכנסלפלסטינים

כדיץ"לבגעתרוופלסטינייםישראלייםאדםזכויותארגוני.הדייריםאתלפנות
ץ"לבגל"צההודיע,העתירההגשתלאחרקצרזמן.זו6ןלפרקטיקהקץלשים

אוירינגד"חייםמגנים"כבאזרחיםלהשתמשמעתהיפסיקוכשטחהכוהותכי
ץ"בגשלחשיבותואתממחישל"צהמצדזהשינוי.הפלסטיניהצדמןהתקפות

וארגוניהאזרחיתהאוכלוסייהוביןהצבאבין(שיהיהככלמוגבל)דיאלוגביצירת
ל"שצההאמצעיםאתלהגבילץ"בגשיוצרהתמריץאת,מכךיותרואף,האדםזכויות

אתלהובילפלסטיניםלאזרחיםהוראהכיטענההמדינה,זאתעם.בהםמשתמש

מגן"בגדרנופלתאינה,"שכןנוהל=בכינויוהידוענוהל,חשודשללביתוהצבא

.אדםאותואתמסכנתואינה,(העתירהבעקבותהצבאזנח,כאמור,שאותו)"אנושי
נוהלהפעלתבעקבותפלסטיניאזרחנהרג2002באוגוסט.אחרתהוכיחההמציאות

גםלהפעילל"צהעלהאוסרזמנימניעהצוץ"בגהוציאזותקריתבעקבות.!זה7

.8ן"שכןנוהל"את
מרכזידיןפסקבולט,המשפטביתשלהלקוניותההחלטותשורתרקעעל
ל"צהכוחותמפקד'נורי'עג02/7015ץ"בבגברקהנשיאשלדינופסק,אחד

תגובהאמצעילהפעילל"צהבהחלטתהפרשהתחילת.!ושומרון9יהודהבאזור
אתהשיגהלאהטרורפעילימשפחותשלבתיהןשהריסתלאחר,יותרוחריףחדש

פעילישלמשפחותיהםבניגירושעלהורההחדשהצו.הרצויההרתעתיהאפקט
לאחר.עזהלרצועתהמערביתמהגדההתאבדותבפיגועימעורביםשהיוטרור

החיסולנושא.1,1(נת3ד"פ,הממשלהראש'נברכה01/5872ץ"בג15
תלויעדייןממוקד"

טרם)ישראלממשלת'נבישראלעימתםנגדהציכוויהועל02/769ץ"בגראו,ץ"כבגועומד
.856(3)2003עליוןתקרין(פורסם

.12הערהלעיל,עדאלהעניין16
לצוכניגוראמשתםככמשכםפלסטריםכאזרחיםשימוש:אנושימגן,בצלםח"דוראולפירוט17

http://ww.btselem.org][:כצלםשלהביתאתרראומקוונתלגרסה.(2002נובמבר)ץ"בג

lastמס2004.5.27) visited(.
זהמניעהצו.2002באוגוסט18ביוםניונן,זמנימניעהצו)12הערהלעיל,עזיאלהעניין18

.(בתוקףעדיין
:להלן)352(6)נוד"פ,ושומרוןיהודהבאזורל"צהכוחותמפקד'נורי'עג02/7015ץ"בג19

זועתירה.ההפרדהגדרבעניןץ"בגהחלטתניתנהבטרםנכתבהזורשימה.(ורי'עגעניין
.ורי'עגבענייןברקהנערבהתווהאשרהשיפוטיתהביקורתשלהכיוץבאותוהולכת
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לבנירקתחולתואתשהגבילתנאילצונוסף,לממשלההמשפטיהיועץהתערבות
הוגשהזהצונגד.האמורההטרורבפעילותממשיבאופןמעורביםשהיומשפחה
ברצוניזוקצרהברשימהאולם,ומורכבמרתקבפרשההדיןפסק.ץ"לבגעתירה

אנישכן,הדיןבפסקהמתגלמיםוטרורשפה,משפטבץהיחסיםאתלהאיראך

גםתפקידוומגבלותהמשפטביתשלכוחולהבנתהמפתחטמוןכאןכיסבורה

אתמסמליםיחדיואשר,אחריםמרכזייםדיןפסקיבשנידיוניאתאתחיל.יהד
.הטרורלאיוםלהגיב,ברקהנקניאשלבראשותו,בהבחרץ"שבגהייחודיתהדדך
ץ"בגהיוורי'עגבענייןהדיןלפסקהדרךאתסללואשרהדיןפסקישרי

'נפלונים97/7048פ"ודני20"מ'נבישראלעינוייםנגדהציבוריהועד94/5100
ידיעלנכתבואלהדיןפסקישניגם,ורי'עגבענייןהדיןפסקכמו.21הביטחוןשר

מדיניותשלחוקיותהאתהמשפטביתבוחןהדיןפסקישלושתבכל.ברקהנשיא
המוקדמיםהדיןפסקיבשני,ברם.בפעילותםלהתערבומחליט,הביטחוןכוחות

,הביטחוןכוחותמסמכותוכחורגתחוקיתכבלתיכולהמוכרזתהאמורההמדיניות

מןאחדלגביהצואתהמשפטביתפוסלאמנםורי'עגבענייןהדיןבפסקואילו

חדשהפרשנותמתןידיעלהצבאשלהכלליתהמדיניותאתמגבהאולם,העותרים

כתיחוםהדןהסעיף)נבה'גבאמנת78לסעיף(ברקהנשיאכהגדרת=דינמית")
.22(בטחוניסיכוןהמהוויםאנשיםשלמושבםמקום

עלדינופסקאתמבססאינוהמשפטביתהמקריםשלושתבכלכילצייןראוי
במדיניותהתערבותואתהמצדיקנרטיבבנוסףמציגאלאצרהלגליסטיתהנמקה
ביתשכן,"ניגודשלנרטיב"כהרטוריתפעולתואתלתאראפשר.הביטחוןכוחות

שללפעילותה,אחדמצדהטרורפעיליביןחריףניגודליצורמבקשהמשפט

מבקשזהניגודבסיסעל.("כמוהםאיננואנחנו"בבחינת)שנימצדישראלמדינת

אשרפעולות,הביטחוןכוחותפעולותעלמשפטיותמגבלותלהטילהמשפטבית

ורי'עגבענייןהדיןפסק,כך.בטרורבמאבקחיוניותהןכיסבוריםהביטחוןכוחות
:הבאותבמיליםנפתח

עזהוחבלוהשומרוןיהודהבאזורימתנהלת2000ספטמברחודשסוףמאז"
בין,משתמשהפלסטיניהצד.היאסבוכהישראלשללחימתה...קשהלחימה
מצוייםבומקוםלכלמגיעיםאלהמתאבדים.מונחותאדםבפצצות,השאר

יהודהבאזוריהיהודייםהישוביםובתהומיישראלמדינתבתחומי)ישראלים
הכוחות,אכן.ובישוביםבעריםודםהרגזורעיםהם.(עזהוחבלוהשומרון
אינםהם;סדירצבאעלנמניםאינםהם;טרוריסטיםהםבישראלהנלחמים

פרשת":להלן)817(4)נגד"פ,י"מ'נבישראלעינוייםנגדהציבוריהועד94/1005ץ"בג20
.("העינויים

.(פלוניםפרשת:להלן)721(1)נדד"פ,הביטחוןשר'נפלונים97/7048פ"דנ21
:להלן)559'בע,1א"כ,1949באוגוסט12-ממלחמהבשבוייהטיפולבדברניבה'גאמנת22

.(נבה'גאמנת
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,באזורהאזרחיתהפלסטיניתהאוכלוסיהבתוךמסתתריםהם;מדיםלובשים
האזרחיתמהאוכלוסיהחלקלתמיכתזוכיםהם;קדושיםבמקומותלרבות
.23"בפרטוקרוביםמשפחהבנישללתמיכתםוכןבכלל

הצבאפעולתלביןהטרוריסטפעולתביןההבדלאתמדגישזהקצרנרטיב
עלהמגבלותזהבמקרה)פעולתועלמטילהמשפטביתאשרהמגבלותבמסגרת
מוצגותהמשפטביתשמטילהמגבלות.(הטרורפעילישלמשפחותיהםבניגירוש

,דמוקרטיתכמדינהישראלמדינתשלמאופייההכרחיבאופןכנוכעותבהמשך
לקידוםאמצעיבכלכוחליםשאעם,אויביהלביןבינהההבחנהאתמדגישותוהן

אצליוצרתהטרורארגוניפעולתדרכישלהמפורטהתיאור,לכאורה.מטרתם

מתחדדתרקזהרקעעל,בולהילהברדיקליאמצעיבללאמץנכונותהקורא
שלטוןמגבלותאתהצבאשלמרצוןקבלהידיעל"שוניםלהיות"הבחירה

בפסקנמצאיםהנגדהשלדומיםנרטיכים.לומורההמשפטשכיתכפיהחוק
פלוניםבענייןהדיןובפסק(כ"השבשלהחקירהשיטות)24העינוייםבפרשתהדין

.25(פלוניםפרשת,חוקייםבלתילוחמיםשלמנהלייםמעצרים)
הקרקעאתמכין"ניגודשלנרטיב"כהשימוש,שלעילהדיןפסקיבשלושת

לוטהכהעדשהייתהמדיניותלגביהנגדוטיעוניהטיעוניםשלמשפטיתלבחינה
עלהמשפטביתנשען,העינוייםבפרשתלמשלכך.ביטחוניותמסיבותבערפל
החקירהדרכיאתלבחוןכדיחוקיהבלחילביןהחוקיביןלהבחיןהשפהשלכוחה

ההיגיוןידיעלנשלטהדיןפסקמתןטרםאשרתחום,טרורבפעילותחשודיםשל
Pain211בספרה.נגדואלימותאלימותשל

~
Body71,(508![7)סקאריאיליין

היא.משטרתיותבחקירותבעינוייםהשימושבבסיסהעומדההיגיוןאתבוחנת
שהלא,המילהשלבכוחהאמונהלסמלאמורותאלהשחקירותאףכימסבירה

השפהשלתפקידהדברשללאמיתו,בזמןמידעלהשיגהיאהחקירהמטרתכל
,כאבגרימתהואהחקירהאתהמנחהההיגית,זאתבמקום.ביותרשוליהואבהן

המשפטביתשלעמדתואתלהאירעשויהזותובנה.עמו26מביאזהשכאבוהאלם
"פיסייםבאמצעיםשימוש",זאתמכנהשהואכפי,או)בעינוייםהשימושבפסילת
.(בחקירה
פיזיבכוחהשימושכיהעליוןהמשפטביתפסקהעינוייםבפרשתדינובפסק
חוקרישלבסמכותםאינוכןועל,הישראליהחוקפיעלאסורהואבחקירות

,זאתבמקום.לגליסטייםלטיעוניםהנמקתואתהגביללאהמשפטבית.כ"השב
כ"השבחוקריושעשולרעההשימושלבחינתדינומפסקגדולחלקמקדישהוא

הקירהשיטותהמתארותבמיליםלהשתמשהנטייהאתבמיוחדומבקר,בשפה

.19הערהלעיל,ורי'עגעניין23
.844-845'בע,20הערהלעיל,העינוייםפרשת24
.743-744'בע,21הערהלעיל,פלוניםפרשת25
2638-28(1987)Pain!4Scany Ihe-

Body

.8.
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.בכוחחוקיבלתיולשימושחריגיםחקירהבאמצעילשימוש"כיסוי"כלגיטימיות
השימושלהחזרתהמשפטביתשלכרטוריקהשניתןהמרכזיהדגשאתלזהותניתן

החקירהאמצעישלחוקיותואתבוחןהמשפטביתכאשרלמשלכך.בשפההרגיל
,נמוךשרפרףעלישובזובתנוחההנחקרחשוד."השבאתתנוחת"בכינויוהידוע

החקירותובחדר,אטוםשקמכוסהראשו,גבומאחוריבאזיקיםנקשרותידיו
הואכאשר.רבזמןלמשךזובתנוחהמוחזקיםחשודים.רמהמוסיקהמושמעת

"כיבוס"עלהביטחוןכוחותאתמבקרהמשפטביתזהחקירהאמצעיבוחן
מרחיביםאלא,המקוריתבמשמעותןבמיליםמשתמשיםשאינםכךעל,המילים

להכירמסרבהמשפטבית,כך.לגיטימיתלאפעילותשתכלולכךמשמעותןאת
.בטחוןמשיקוליהנובעהכרחיכתכתיבהנחקרידישלשגרתיהבלחי"איזוק"ב

:כותבהמשפטבית

מתחתאחתיד.לאחורדווקאכבולותהנחקרשלכשידיונעשההאיזוק"
איןבכך.טבעיתובלחימעוותתתנוחהזו.מעליואחתויד,הכיסאלמסעד
.27"החוקריםביטחוןהבטחתלשםצורך

:המשפטביתמעירהנחקר=הרשבת"שלשגרתיתהכלתיהדרךעל

אינהרנטיחלקהנה,יושבבהיותואדםשלחקירתוכי,עלינומקובל"
המוטהמאדנמוךכסאהואהנחקריושבעליוהכיסאכאשרכןלא.מחקירה
.28"ארוכותשעותבמשךהיאעליווהישיבה,מטהכלפיקדימה

:המשפטביתכותבהעינייםכיסוישלשגרתיתהבלתיהדרךועל

בתנוחת'המתנה'במצוישהואזמןכלאטוםבשקמכוסההנחקרשלראשו"
מחנקהגורםבאופן,לגמריאטוםהנוהשקכיבפנינוהוצהר.'שבאח'ה

כיהנה...אדםשללחקירתואינהרנטייםאמצעיםאינםאלהכל...לנחקר
עיניומכיסוילהבדיל,ראשוכלכיסויבייחוד-נחקרשלראשוכיסוי,כן
עלשמירהשללמטרההכרחיקשרוללאאטוםבשקממושךזמןבמשך-

.הוגנתמחקירהחלקאינו,נחקריםביןקשרמניעתאו,החוקריםאוהנחקר
זמןתחושתלאבדןמביאהוא.אותומשפילהוא.ובצלמובנחקרפרגעהוא

.29"כלליותחקירהמסמכויותחלקאינםאלהכל.מחנקגורםהוא.ומקום

,השגרתיתלמשמעותייצמרוכ"השבחוקריכיהמשפטביתשלהתעקשותורקעעל
מהודאהעצמוהמשפטביתשלהתחמקותובמיוחדצורמת,המיליםשל,המקובלת

הדיןפסקלאורך.אסוריםעינוייםלכדילהגיעעשויפיזיבכוחמופרזשימושכי

.837'בע,20הערהלעיל,העינוייםפרשת27
.שם,שם28
.838'בע,שם29
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המונחאתנוקטזאתובמקום,"עינויים"כמילהמשימושהמשפטביתנמנע

,הדיןבפסקזאתבכלנוכחת"עינויים"המילה,אירוניבאופן."פיסייםאמצעים"
.בישראל30עינוייםנגדהציבוריהוועד-העותריםשלבשמםרקאולם

המנהלימעצרםבשאלתעסק,2001משנת,לענייננוהמשמעותיהשניהדיןפסק

מעצרכיקבעהמשפטבית."חוקייםבלתילוחמים"שכונומישלמוגבלהבלחי
מסמיךחוקלחוקקחובהישוכי,המבצעתהרשותבסמכותאינושכזהמנהלי

,3.

כדידיוניםשניהמשפטלביתנדרשוזהדיןבפסק,העינוייםבפרשתכמושלא
שלהמיעוטדעת.העותריםשלמעצרםמדיניותאתשתפסולרובלדעתלהגיע

להענישיששלפיוהמוסריהעיקרוןעלשהתבססה,הראשוןבדיוןדורנרהשופטת

כאמצעיבאדםלהשתמשואין("יומתבחטאואיש")שלומעשיועלאךאדם
במיוחדדרמתית.בפרשההנוסףבדיוןהרובלדעתהפכה,אחרעללחץלהפעלת

,הראשוןהדיוןמאזדעתואתששינהמודההואשכן,ברקהנשיאשלהכרעתוהיא
:באמרו

חופששוחרתדמוקרטיתבמדינה-לאפשרניתןכי...מניחזהאיוון"
לביטחוןסכנהנשקפתעצמוממנואשראדםשלמינהלימעצר-וביטחון

איןעצמושממנואדםשלמעצרולעברזואפשרותלהרחיבאיןאך,המדינה

המעבר...'מיקוחקלף'אךמהווהוהואהמדינהלביטחוןסכנהכלנשקפת
למעצרוהמדינהלביטחוןסכנהנשקפתשממנואדםשלהמינהליממעצרו

מעבראינו,המדינהלביטחוןסכנהנשקפתלאשממנואדםשלהמינהלי

,המבצעתהרשותבאמצעות,עוצרתהמדינה.'איכותי'מעברזהו.'כמותי'
'חטאו'וכל,סכנהכלממנונשקפתלאואשר,עבירהכלביצעשלאאדם

,ועמוקהמהותיתכההיאובכבודבחירותהפגיעה.'מיקוחקלף'בהיותו
שלנימוקיםאםגם,וכבודחירותשוחרתבמדינהאותהלסבולשאיןעד

.32"זהבצעדלנקיטהמוביליםהמדינהביטחון
ביטחונייםבנושאיםאפילולהתערבותודרךהמשפטביתסללאלהדיןפסקיבשני

בית.33ומשפטייםמוסרייםיסודעקרונותעומדיםהפרקעלאם,במיוחדרגישים
מעקרונותלסטותמתבקשהואשבהבנקודה,לדעתי,הגבולאתמציבהמשפט

ברקהנשיאמשתמש,הברית-בארצותלאחרונהשפרסםבמאמרכילצייןמעניין,זאתועם30
,9Barak,אק.28:ראו.הטקסטלאורךפעמיםמספר"עינויים"במילה ~upra note.

במעצרבישראלשהוחזקולבנונייםאזרחיםהיוהעותרים.21הערהלעיל,פלוניםפרשת31
עצמםהעותריםכיהצדדיםביןמחלוקתהייתהלא.עונשםאתלרצותשסיימולאחרמנהלי

לצורךהייתהבמעצרהחזקתםלהמשךהיחידההסיבהוכי,המדינהלביטחוןסכנההיוולא
.החטופיםהחלליםלהשבתעתקתומתןבמשא"מיקוחקלפי"כבהםשימוש

,המעצרהמשךאתהמאשרתמיעוטבדעת,חשיןהשופטרקכילצייןראוי.741'בע,שם32
.749'בע,שם.העצוריםלתיאור"מיקוחקלפי"במונחהשימושאתאבקר

שיפוטיתלבדלנותמשפטידילולבץ:המקומיהמשפטבביתבינלאומיתליטיגציה"ספרד'מ33

.73(2003)15המשפט"מצבתמונת-
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"איכותימעבר"ישכאשר,ברקשמצייןכפי,אחרותבמיליםאו,בסיסייםמשפטיים
מביתביקשהצבאכאשרהמצבהיהכוה.לגיטימילבלתילגיטימימאמצעי
כדיורקאך,במעצר"חוקייםהבלחיהלוחמים"החזקתהמשךאתלאשרהמשפט

.והנעדריםהשבוייםלשחרורעתידיומתןבמשא"מיקוחקלפי"כלשמששיוכלו
,לעתיםעמוםהואהמשפטביתשמשרטטהגבול.העינוייםבפרשתגםהיהכך
קולקטיביתענישהאפילואוהרתעהשיקוליכיקובעאינוהמשפטביתשכן
משפחותיהםבתיהריסתאת,למשל,מאשרהואוכך)ככלללגיטימייםאינם
כךעלבהצבעההמשפטביתמסתפקזאתבמקום.34(המתאבדיםהמחבליםשל

המשפטביתשהציבהגבולנחצה,כלומר,"איכותימעבר"התרחשאלהשבמקרים
,זאתעם.זהגבולנמצאבדיוקהיכןברורתמידלאאך.הביטחוןכוהותלפעולת

השדהביןלהבהיןהצורךמןנובעת,אלהדיןבפסקיהגבולשבהצבתהחשיבות

בראש.משלודרכיםלמשפטכילציבורלהזכירוכך,הפוליטיהשדהלביןהמשפטי
היגיון)הביטחוניהסיכוןהפחתתלעמודצריכההצבאושלהממשלהשלמעייניהם
אשמתאתלבררהואהמשפטביתשלהמרכזיתפקידו,זאתולעומת,(ההרתעה

.סותריםלעתיםהםאלהתפקידיםהמזללרוע.(האשמהעקרון)לפניוהעומדהאדם
הוא,נאותהלבלתשומתלדעתיזכהשלא,הללוהדיןפסקישלחשובהיבט
משפטתורת"בפיתוחמשפטיותהבחנותועלבשפהשימושעלשמיםשהםהדגש
היאהביטחוןכוחותבפעילותהמשפטביתשלהתערבותומשמעות."טרורשל

.ציבורילדיוןועומדהיוםלאורנחשףסודיותמעטהתחתכהעדשהתרחשמהכי
ומסרב,לפעילותםוהצדקותנימוקיםיציגוהביטחוןכוחותכידורשהמשפטבית

חשובותהבחנותלטשטשאומיליםשלמשמעותןאתלשנותנטייתםאתלקבל
המיליםחוזרותאלהדיןבפסקיכיהיאהתוצאה.ביטחוןהשגתשלהמטרהבשם

שיקולישלבלגיטימיותהעקרוניתהודאתואףעל,כןעליתר.הרגילהלמשמעותן
ההכרעההליךשלהאינדיבידואליטבעואתמדגישהמשפטבית,ומניעההרתעה

הצבאתגובתאתולהתאיםיחידיםשללתלונתםאוזןלהטותהצורךאת,השיפוטי
כאמנותעצמוהמשפטאתמציגהמשפטבית,מזאתחשוב.היחידשללפעולותיו

עבורגרידאמכשוליםלא:חדשבאוראלהמגבלותומאיר,מגבלותהטלתשל
במדינההביטחוןכוחותשללעבודתםמנחיםקוויםגםאלא,הביטחוןכוחות

שלכוחהעלמגבלותבהטלתהואהמשפטשלכוחו,אחרותבמילים.דמוקרטית
.המדינה
שנושאיםהמסרשלהמוחלטהיפוכואתמגלמיםאלהחשוביםדיןפסקי
ובכך,משחיתלכלישלוגופואתהופךהמתאבדהמחבל.המתאבדיםהמחבלים

הביטחוןכוחותאתמחייבהמשפטבית,שכנגדהצדומן,אנושירתואתמאבד
לאפשרמסרבהמשפטבית.כידיהםהעצוריםשלאנושיותםאתולכבדלהמשיך

ץ"בג.המשפטלתחוםזריםכאלהשיקוליםכיחשיןהשופטשלהודאתואתראוואולם34
.353(ע1ד"פ,ש"באיול"צהכוחותמפקד'נסניה96/1730
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אמצעיכאל,שבמדיניותכעניין,שבידיהםלעצוריםלהתייחסהביטחוןלכוחות

יכוליםאלהדיןפסקיאםהיאהגדולההשאלה.קולקטיביתמטרהלהשגתגרידא
.קשהפיגועיםגלשלבעיצומו,משברבעתותמנחיםקוויםלשמש

דיןפסק.הזוהשאלהעםלהתמודדהמשפטביתהחלורי'עגבענייןהדיןבפסק
אינתיפאדתבמהלךניתן,פלוניםבפרשתאוהעינוייםבפרשתהדיןלפסקבניגוד,זה

הדילמה.התאבדותפיגועיגלשלבעיצומונתונההייתהישראלכאשר,אקצה-אל
להבחיןניתן.חריפותהבמלואלפיכךהתעוררההמשפטביתבהתערבותהכרוכה

פסקאתלבססבחרהמשפטבית,ראשית:זהדיןבפסקייחודייםמאפייניםבשני
.הישראליהמנהליהמשפטהלכותעלולא,הבינלאומיהמשפטעלורקאךדינו
במקרהיישומהאתפסלאך,הצבאמדיניותאתהכשירהמשפטבית,שנית

ולהישעןלהמשיךהיהיכוללאהמשפטביתכיהיאהמצטברתהתוצאה.ספציפי
שיקולאתלבחוןונאלץ,חוקיתסמכותהיעדרשלפורמליסטייםשיקוליםעל

.35הקונקרטיבמקרההצבאיהמפקדשלהדעת
המערכתכלפישונהבעמדההמשפטביתאתהציבואלהמאפייניםשני

להיכנסבנבונותו,כלומר,הצבאיהמפקדהחלטתעלביקורתבהעבירו.הפוליטית
סיכן,הרתעהבאמצעילשימושבנוגעהצבאיהמפקדשלהדעתשיקוללתחום
החלטותשלכזהסוגשכן-פסיקתושלהלגיטימציהאתהמשפטבית

עלהמשפטביתהסתמךהפעם.הצבאשלהמומחיותכתחוםכללבדרךנחשב
בבחירתוואולם.הצבאלפעולתתוקףלתתכדיהבינלאומיהמשפטכלליפרשנות
להכרעהלהגיעהמחוקקעלהמשפטביתהקשה,הבינלאומיהמשפטעללהתבסס

העינוייםבפרשתאפשרישהיהמסלול)המשפטביתעליהשיורהמזושונה
חוקבמפורשלחוקקהמחוקקייאלץכךשלשםמאחרזאת.(פלוניםובפרשת
מןחלקבההרואיםאףויש,בישראלשאושררהנבה'גלאמנתבסתירההעומד
לטענתהמשפטביתאתחושפותאלוהחלטות.המנהגיתהבינלאומיהמשפט

בנוגעהןמועדפתבעמדההמשפטביתאתמציבותהןשכן,מוגברתפוליטיזציה
הביקורתבשבטוביטחוןמלחמהבעניינידעתשיקולהעברת)המבצעתלרשות

:Reviewא.11.,:ראו,אלהמאפייניםשלבחשיבותםנוסףלדיון35 Ajuri0850"Benvenisti.א
(2003)Unpublished Manuscript'81איthe West Bank1חIDF Commander,מקוונתלגרסה

I:ראו

.

pd"
qast1-ale9b2020t%[http ://www.tau . ac .ilflaw/members/benvenisti/articals/Ajuri

(04.5.2808visited.
להבדיל)הסכמיבינלאומיממשפטחלקהיאנבה'גאמנתכיקבעהעליוןהמשפטבית36

מפקד'נעפו87/785ץ"בגראו.הישראליהמשפטבביתאכיפההיאאיןלפיכך(האגמאמנת
'דראועפולהלכתבנוגעביקורתיותלגישות.4(2)מבר"פ,המערביתבגדהל"צהכוחות
משפטים"העליוןהמשפטביתוילדרכו-יונבה'גאמנתשלופירושהאכיפתה"מר'קרצ
האמנותתחולתעלחוץוקשריכיטחקשיקוליהשלכות"בנכנישתי'א;49(ה"תשנ)כו

ביתנדרשלא,23הערהלעיל,ורי'עגבעניין.221(ב"תשנ)כאמשפטים"הארץבמשפט
לחלקיםמחויבתהיאכיהמדינההצהרתעלבהסתמכותוהסתפק,לשאלהישירותהמשפט

תוךנבה'גלאמנת78סעיףאתישירותהחילהמשפטבית.נבה'גאמנתשלההומניטריים
.מסוימיםבתנאיםמשפחהבניגירוששתאפשרכדרךפירושו
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הבינלאומיהמשפטמןנורמותפרשנות)המחוקקתלרשותבנוגעוהן(השיפוטית

לאורלקרואישאלושינוייםכילזכוריש,מאידך.(מקומיתחקיקהעלהגוברות
חדשיםבינלאומייםערוציםיצירתדווקא.הבינלאומיהמשפטבתחוםהתפתחויות
כשרותעלץ"בג"חותמת"אתלקבלהצבאלרשויותתמריץיצרושיפוטיתלביקורת

בחינה.הרלוונטיות37הבינלאומיהדיןהוראותשלפרשנותידיעלזאת,פעולותיהן
,יוםשלבסופו,בהישכימגלהץ"בגשנקטהשיפוטיתהביקורתדרךשלמקרוב

.בהמשךשאראהכפי,המשפטביתשלהפוליטיזציהאתלצמצםכדי
מצד.ורי'עגבענייןהמשפטביתהחלטתשלהרטוריהרובדלבחינתכעתנפנה

הדיןבפסק,האינתיפאדהעתירותבמרביתהלקונייםהדיןפסקיכמושלא,אחד

שלהקונקרטייםהצוויםאתבחן,הענייןלגוףהמשפטביתנכנסורי'עגבעניין
לרצועתגירושםמדועוהראהנבה'גבאמנתהרלוונטייםהסעיפיםאתפירש,הצבא
לפיחוקילהיחשביכול,במודעהמתאבדלמחבלסייעואשרמשפחהבנישלעזה

(מגוריםמקוםתיחום)נבה'גלאמנת78סעיףהחלת,זאתעם.האמנההוראות

עזהולרצועתהמערביתלגדהלהתייחסהמשפטביתאתחייבההמקרהבנסיבות
הרבהמורכבת,כמובן,היאבשטחהמציאותאך,ל"צהבשליטתאחתכיחידה
המשפטבית,הצבאמדיניותחוקיותאתמאשרהואכאשר,מזאתיתרה.יותר38

,לאמנה78שבסעיף"מגוריםמקוםתיחום"המשפטיהמונחאתלמעשהמקבל
באמצעותהרתעההשגת-הצבאיהצובבסיסהאמיתיההיגיוןאתהמסתירמונח
במקרההמדיניותביישוםלדוןבנכונותו,שנימצד.משפחהבנישלבפועלגירוש

ומצהירחוזרהמשפטבית,משפחהבנישלושהשלגירושםאתולבחוןהקונקרטי
,לגופםהמקריםאתבוחןהמשפטבית,לפיכך.החוקשלטוןלעקרוןמחויבותועל

ולמידת)האישיתלאחריותםבכפוף,ליחידיםבנוגערקלפועליוצאהצוכיודורש
שלעדיפותואתומאששחוזרהמשפטביתוובדרך.(מהםהנשקפתהסיכון
הפליליבמשפטלהשתמשבצבאומפגיע,מנהלייםצוויםפניעלהפליליהמשפט
.אפשריהדברכאשר

לקרואניתןהמוסדיתברמה.המשפטביתשלהפוליטיזציהלשאלתכעתנחזור

,והמחוקקתהמבצעתלרשותבנוגעהמשפטביתמעמדאתכמחזקתההחלטהאת
הכשרנותןהמשפטבית,המעשיתברמה.הבינלאומיהמשפטעלההסתמכותבשל

ואולם.נבה'גאמנתהוראותשל"דינמיתפרשנות"ידיעל,הצבאלמדיניותמשפטי
הצבאיכולתאתלמעשההלכהמגבילהזוהחלטהכימגלהיותרמעמיקהבהינה

,אחרותבמילים."מגוריםמקוםתיחום"שלבמסווהקולקטיביתענישהלהפעיל
,העוסק)נבה'גלאמנת78סעיףעללהתבססהמשפטביתשלבחירתולמרות

1(.:ראו,מרכזייםדיןפסקיבאמצעותפוליטיתלגיטימציהכמעניקץ"בגבתפקידלדיון37 ~

Legitimacy

: The Case of

Isnel

'
s Hight1he Reproduction of804Shamir "Landmark Cases

781(1999);Id~W * socty ,Rev24"06מ05נ.Of04ש).
38ibid114.בעקבות-למקוםאדםבין:לךלךפרשת"מישאלי'וקבלץפתלי'אגםראו

.56(2003)15המשפט"המערביתבגדהל"צהכוחותמפקד'נורי'עג02/7015ץ"בג
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-(בגירושהעוסק)לאמנה49סעיףעלבמקום,(מגוריםמקוםבתיחום,כאמור

שלבפועלגירושםבאמצעותקולקטיביתענישהלאפשראמורהשהייתהבחירה

למעשההמשפטביתהחלטת-זהבשםזאתלכנותמבלימחבליםמשפחותבני
הצבאיהמפקדשלהדעתשיקולאתלבחוןבנכונותו.הפעולהמהותאתמשנה
בפעילותאינדיבידואליתלמעורבותהראיותאתלשקולמנתעללגופומקרהבכל
שלמהירהמנהליתפעולהלהיותהיהשאמורמהאתהמשפטביתהפך,טרור
לסעיףהמשפטביתשלפרשנותו.אנפיןבזעירפלילילמשפט,קולקטיביתענישה

מוצאלגביואשראדםכלשלהאשמהמידתאתלבחוןהצבאאתמחייבת78
במהירותלפעולהצבאשליכולתועלמשמעותיותהגבלותמטילהזוובדרך,הצו

מחדירהמשפטבית.מחייבתהייתהאמיתיתשהרתעהכפי,קולקטיביובאופן
שלהקונטקסטלתוךאינדיבידואליאשםבחינתשלהמשפטיההיגיוןאתזובדרך

.בשירותיולהשתמשהפוליטיתלרשותשליליתמריץיוצרובכך,הצבאיתהפעולה
,המנהליתהפעולהחוקיותאתלבחוןהמשפטביתשלהנכונות,פרדוקסליבאופן
,הבינלאומיהמשפטכללישלמחודשתפרשנותידיעלהצבאלפעולתהכשרולתת
החזרתדווקא.הצבאעבוריעילללאשנבחרהאמצעיאתהופכתשגםזוהיא

הכשרלתתמנתעלאפילו-המשפטייםוהמושגיםההיגיון,המשפטיתהשפה
המשפטביןמהותיתגדרליצורהמשפטלביתעוזרת-המבצעתהרשותלפעולות

חוסרשלדוקטרינותידיעל)כלילשיפוטיתמביקורתלהימנעבמקום.לפוליטיקה
לדרישותהצוויםאתלהתאיםהצבאאתמחייבתהמשפטביתפסיקת,(שפיטות
אתפותחהמשפטבית,אחרותבמילים.ץ"בג"הכשר"אתלקבלמנתעלהמשפט
המנהליתהפעולההמשפטיתשבמסגרתמראההואאחתובעונהבעתאך,שעריו

ביןהמהותיתההבחנהאתהמשפטביתמחזקזהבאופן.מיעילותההרבהתאבד
שונההיגיוןפיעלפועליםהשדותשניכימראההוא-לפוליטיהמשפטיהשדה

.בטרורהמאבקבמסגרתגםשתיטשטשלהאסורזומהותיתוהפרדה,במהותו

סיכום

פיגועישיצרוהקריטיהדרכיםבצומתהמשפטביתשלהעיקריתתרומתומהי
משפטייםכליםלספקהמשפטמביתלצפותלנואלכיטענתי?ההתאבדות
עיוורבאופןלדבוקלאגםמנגדאך,בטרורבמאבקמקסימליתיעילותשיאפשרו
חשובתפקיד.צרבאופןמלחמהבעתותתפקידואתולהגדירלגליסטייםבשיקולים

לשימושבמחויבותונעוץ,צרכודימוערךשאינופיעלאף,המשפטביתשל

.משפטיותולהבחנותנורמטיבייםלטיעוניםבמחויבותו,בשפה,מעוותלא,"רגיל"
תשומתבמרכזנמצאיםאינםבשגרהאשר,בשפההנאותוהשימושהרטוריקה

עלההתעקשות.שכאלהאפליםבזמניםקריטיתמשמעותמקבלים,המשפטיתהלב
היא,לגופומקרהלכלפרטניתהתייחסותעל,הסברמתןעל,הנכוןהטיעוןמציאת
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.והמשפטיתהפוליטיתהספירותגבולותשרטוטבמשימתמכרעתחשיבותבעלת
הבנהתוך,הפוליטייםהשחקניםעלמטילשהואבמגבלותהואהמשפטשלכוחו
.רדיקלירועעםבהתמודדותיחדגםוהפוליטיקההמשפטמגבלותשל

רוע"עםבהתמודדותוהמשפטשלהאינהרנטיותהמגבלותלגביזותובנה

לספרהבהקדמה.ארנדטחנההפילוסופיתשלללקחיהאותנומחזירה"רדיקלי
Revolution71()באדבילי:קלאסיתספרותליצירתייחודיתפרשנותמציעהארנדט

גלעלמובלעתכביקורתזויצירהלקרואאפשרכיטוענתארנדט.39מלוויללהרמן
הטוב"אתמייצגבאדבילי.הצרפתיתהמהפכהבעקבותצרפתאתששטףהטרור

.אותווהורג,"הרועתכלית"אתהמייצג,בקלגרטהנאבק,הטובהמלח,"המוחלט
החוקבפנילהתייצבנאלץעדייןבאדבילישכן,כאןמסתייםאדנוהסיפור,זאתעם

נושאתוירהחובלרבניצבשבפניההדילמה.וירהחובלרבבפנילמשפטועומד
האנושיהחוקמגבלותעלמשלבסיפוררואהארנדט.הסיפורשלהעמוקהמסראת
בזיכויונכשלגםהואאך,הרדיקליהרועאתכראוילהענישיכולאינוהוא-
קטגוריותידיעלמוגדרהמשפטשלהפעולהשדה,כלומר.המוחלטהתוםשל

ארנדטמוסיפהכאן.("רע"או"טוב"זהויהא)מוחלטותאינןשלעולםאנושיות
המשפטשלהאינהרנטיותמגבלותיוכיטוענתהיא-שלנולדיוןחשובהנקודה

הנמצאתחברהעבורוכיווןהמשכיותשלמסוימתמידהלהבטיחלומאפשרות
.במגבלותיודווקאטמוןהמשפטשלכוחו,אחרותבמילים.במשבר

:ארנדטשלבמילותיה

men, and neither for angels10זmade15that the Iaw15The tragedy"

only)0תinstitutions break down1185811(5תdevils . Laws and100ת[ז

under the onslaught of elemental evil but under the impact of absolute

well . The law, moving between cnme and virtue, cannot85Innocence

mete0)punishment80while ]) has86"
)1beyond15recognize what

11cannot but punish elemental goodness even)1,elemental evil0)out

the viftuous man . Captain Vere, recognizes that only the violence of

The absolute.חמסthe depraved power of0)adequate15this goodness

the Rights of Man1חabsolute was incorporated80Melville0)- and

the political0)1תintroduced15לeveryone when0)spells doom-

.40

'

"realm

המשפטבפניהעומדהאתגר-התאבדותיטרורבצלשיפוט-שלנובהקשר

עצמושלובמגבלותיולהכירכלומרו,הטרורשמכתיבלהיגיוןלהיכנעלאהוא

"יעילה"בתגובהטמוןאינו,זהבהקשר,המשפטשלכוחו.שיצרבהבחנותולדבוק

.(שורר'עידיעלתורגם,ג"תשס)מלח,בארבילימלוויל'ה39
.Arendt.11()חRevolution([ת1965,0060)4084
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שלאלימותוביןמרווחביצירתאלא(באדבילישלתגובתוכמו)רדיקלילרוע
משנילהישמרהמשפטעל.המאורגנתהחברהשלהתגובהוביןהמתאבדהמחבל
,אלה.ורחמיםאלימות-משברבעתותלסגתהפוליטיקהנוטהשאליהםהקצוות
:ארנדטמסבירה

,"shun the drawn-out wearisome processes of persuasion, negotiation

and compromise, which are the process of law and politics, and lend

the suffering itself, which must claim Of SWlft and direct0ןvolce5)1

.41'"of

action

which the means of violence,15acUon, that

,להצדיק,להסבירהחובהעל,המילהשלכוחהעלכולומבוססהמשפט,לכךבניגוד
עםכהתמודדותהמשפטשלהחשובהתרומתו,שראינוכפי.ולהתפשרלשכנע

דווקאאלא,ראוייםקיצונייםתגובהאמצעיבעיצובאינהההתאבדותפיגועי
,עצמוהמשפטלבית,החוקושלטוןהדמוקרטיהגבולותשלמתמדתבתזכורת
ביןמרווהויוצרחוזרהמשפטביתכך.הצבאולרשויותהפרליטיתלמערכת
.מחדשלצמוחהפוליטיקהיכולהבומרחב-הנגדופעולתהפעולה

.1ם15,עא.4186
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