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מפעילשבמהלכןקרקעיותלחימהפעולותביןהבחנהלעשותהמקוםגםכאן
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6s~pra,אקק.212-179:ראוזהאחרתלענין18 note,01055.
ל"צהכוחותמפקד'נבישראלהמיעוטלנכויותהמשפטיהמרכז-עדאלה02/2977צ"בג19

.6,8(נת3ד"פ,ושומרוןיהודהבאזור
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רקלאשהשתכנעלאחר,לצדקהגבוההמשפטביתכיהאמורנוכחנופתעלא
מחויביהיושלאסיכוניםעצמועלנטלהצבאכיאלאנין'בגטבחהיהשלא

ההומניטריהמשפטהוראותאתהפרולאהחייליםכיקבע,המשפטאוהמוסר
.במלחמהאזרחיםשלהגנתםבדבר
פעולותאתכיהעובדההיא,מספיקהדגישלאהעליוןהמשפטשביתמה
,מגןמלחמתשלכאספקלריהלראותישהפלסטיניותהעריםוביתרנין'בגהצבא
הדרכיםכלשמוצוולאחר,טרורארגונישלתוקפנותמפניעצמיתהגנהשלאקט

שנדרשכלעצמיתהגנהשלבמצב.אלורצחפעולותלהפסקתלהביאהאחרות
היהיכולהצבאכיספקאין.20"מידתיות"נקטכילהראותהואהלוחםמהצד
שאליהםבמקומותלאזרחיםהולמתאזהרהמתןידיעלזודרישהחובתידילצאת
שעשוכפי,האווירמןהאזוראתלהפציץמכןולאחרמידלעזובולבקשםנכנס

בדרךהצבאבחרזאתבכלאם.הברית-ארצותבעיקר,באפגניסטןאחרותמדינות
מןיותרעשההרי,לביתמבית,יבשתיתבדרךללחום,לחייליוומסוכנתקשההיותר
.המשפטיההיבטמןוהןהמוסריההיבטמןהןהנדרש

רפואיטיפולמניעת.ג

מונעל"שצהטענותהועלו,לפניווכן"מגןחומת"מבצעשלהלחימהבמהלך

הכנסתםמניעתידיעלזאת,פצועיםאוחוליםלאנשיםרפואיטיפולמתןבכוונה
במחסומילצורךשלאהאמבולנסיםעיכובאוהמחנותלתוךהצלהשירותישל

.הצבא
האדוםהסהרשלרכביםעוכבומקריםבמספרכיהתברראכן,למעשההלכה

מעמדםאתניצלושמחבליםלאחרזאתאך,בדיקתםלצורךהצבאבמחסומי
להסתיראוחבלהחומרילהבריחלנסותמנתעלאלוהצלהכוחותשלהמיוחד
רפואיטיפולמניעתשלמדיניותשוםנקטלאל"צה.21כחוליםשהתחזומחבלים

מתןכאלובזמנים,הדבריםמטבעכיאם,לחימהבתקופתלאגם,לאוכלוסייה
תוךאלפרצוחמושיםאנשיםכאשרגםכך.יותרקשההואהרפואייםהשירותים

המחבליםעלוהקשההמקוםעלצרל"צהאמנם.לחםבביתהקברכנסייתמתחם
.22רפואיוטיפולתרופותמנעלאהואאך,לצאתשםשהתמקמו

ואיכותהאדםזכויותעללהגנההפלסטיניהארגון-)Law(קאנון02/3022ץ"בגראו20
.9(נע3ד"פ,המערביתכגדהל"צהכוחותמפקד'נהסביבה

כגדהל"צהכוחותמפקד'נ"אדםלזכויותרופאים"עמותת02/2936ץ"בגלמשלראו21
בכמהכינתבררשבמהלכה,עצמההלחימהמןנובעהדבר":3,4(3)נוד"פ,המערבית
."חוליםבכתימחסהמצאומבוקשיםומתבלים,באמבולנסיםנפץחומריהועכרואירועים

,22(3)נוד"פ,ישראלממשלת'נסנטהטרהדהאינטרנציונלההקסטודיה02/3436ץ"בבג22
:כהן-שטרסברגטובההשופטתציינה,(הקסטודיהעניין:להלן)24

ל"צהכוחותידיעליהכמורהלאנשימוגשתבמקוםל"צהנמצאבההתקופהכלבמהלך"
שרצהמיכללפינויסיועניתןכך.ידיהםעלהמתבקשתעזרהכללמיתחםמחמןהנמצאים
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והוא,הבינלאומיהמשפטלפיעליוהמוטליםההומניטרייםלכלליםערל"צה
הומניטריותחובותליישבכיצדהיאעמהמתמודדל"צהאשרהבעיה.להםמחויב
ביטוללאהןל"צהשמצאהתשובות.המחבליםידיעללרעההציניניצולןעםאלו

באמצעיםלהשתמשניסיוןכללסכלמנתעלזהירותאמצעינקיטתאלא,החובות
העירהכךועל,המחבליםשלהמלחמהמטרותאתלקדםמנתעלאלוהומניטריים
:דורנרהשופטת

הכלליםאתלקייםמחויביםהלוחמיםכוחותינוכילהדגישאנורואים"
השימוש.ההרוגיםובגופותבחולים,בפצועיםלטיפולהנוגעיםההומניטריים

ל"צהאתמחייבובאמבולנסיםחוליםבבתירפואייםבצוותיםשנעשהלרעה
שלגורפתהפרהמתיראינוכשלעצמואך,כזאתפעילותלמניעתלפעול
עמדה.המדינהשלהמוצהרתעמדתהגםזוהי,ואכן.ההומניטרייםהכללים

אלא,העותריםמסתמכיםשעליו,הבינלאומיהמשפטמןרקלאמתבקשתזו
.23"ודמוקרטיתיהודיתכמדינהישראלמדינתשלמערכיהגם

דוגמתהרפואיהקורפוסלאנשיחסינותהמעניקותנבה'גאמנותכילהדגישראוי
.לדעהינוצללאשהואבכךזהמיוחדמעמדהתנו,האדוםוהסהרהאדוםהצלב
כזהבמקרה.השניבצדפיגועיםלקדםמנתעלמאחוריולהסתתראיןבוודאי
כלפיולפעולשמותרלוחםצדלהיותוהופךמיוחדמעמדכלהרפואיהגורםמאבד

.24לוחםלאותושמתייחסיםכפי

ממוקדסיכול.ד

להגיעלנסותהואהפלסטיניבטרורבמלחמתול"צהשאימץהאמצעיםאחד
.כלפינופועליםהםבטרםבהםולפגועלשולחיהםאולמפגעים
ומשפטיות26מוסריות25שאלותמעורר,בשולחואובמחבלפגיעהשלזהנושא
עובדה.צבאותשניביןרגילהממלחמהשונהמטבעובטרורמזויןמאבק.סבוכות

בתוךל"צהשלבלחימהמדוברכשלעתיםבמיוחד,שונותלחימהצורותמכתיבהזו

תרופותהועברוגםכך.שנדרשככלחוליםלנתיופונופצועיםטופלוכןכמו...להתפנות
."ל"צהלכוחותכמורהאנשיידיעלשנמסרומרשמיםלפי

.4-5'בע,21הערהלעיל,02/2936ץ"בג23
אמנותלפילוחמיםשללהגנותזכאיםאינםהםולכן,חוקייםלוחמיםאינםלדעתיהמחבלים24

,7Gross:מאמריזהלענייןראו,נבה'ג sapra note.
Self:מאמריראוהממוקדהסיכולשלהמוסריההיבטעל25 Defense Against"055]0.ע

(2002)aal ofMilitary EthicsM7ean?" JourאTenorism - What Does.
kfThwaTtillg:מאמריראו26 Terrorists Acts by Attacking The Perpetrators or Their07055.ת

ProtectשAct of

SelfI

Defense: Human Righa Versus The State Duty8תCommanders as

'בע,3הערהלעיל,גרוסגםראו15נ5ת01620"15קדישו.Comp11'1"7.1.ן(2001)195
581.
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אשר,הפלסטיניתהרשותשלאלאישראלשלביטחוניתבשליטהשאינםשטחים
נוכח.המידיולמעצרםמתחומהמפגעיםיציאתלמניעתאחראיתההסכמיםפיעל

בעיקר,2000ספטמברשלהאלימיםהאירועיםפרצומאזהסתבכהאשר,זומציאות

הייתהלא,מאחוריהםעמדהאלאפיגועיםמנעהשלארקלא,שהרשותמשום

.הרשותשלנ(שטחיתחומיבתוךגםלפעולאלאברירהישראללממשלת
זולמעשה,דמוקרטיתמדינהשלזכותהעללחלוקיכוללאאחדאףכינדמה

נגדהפיגועיםהמשךאתלמנועכדימגןלמלחמתלצאת,אזרחיהכלפיחובתהגם

שנכפתהמציאותכורחהיא,זומגןמלחמתכילזכורצריךשוב.המדינהתושבי
,27עצמהעללהגןמדינהשלזכותהמוכרת,הבינלאומיהמשפטבמישור.עלינו
למגילת51סעיףדוגמת,ההסכמיבמשפטוהן28המנהגיבמשפטהןמעוגנתזוזכות

למלחמתלצאתישראלשלזכותהעלהחולקיםישזאתבכל.המאוחדות29האומות
בעינישנחשבבמיממוקדתפגיעהכלומר,"ממוקדסיכול"המכונהמהסוגמגן

מדוברכיטועניםתגובהשלזומצורההמסתייגים.במשלחו30אוכמחבלישראל
,כךהטועניםשלדידםלגבי.המדינהידיעלהמבוצערצחבמעשהלמעשהכאן

הזכותשלילת.ולמשפטהוגןלהליךחשודאדםאותושלזכותובשלילתמדובר
יסודבזכויותקשהפגיעהמהווהראויולהליךלמשפטחשודאדםשלהזוהבסיסית

כיאם,לגופןאלובטענותדןטרםהמשפטבית.המדינהשלהדמוקרטיובאופי
לקבועצורךמבליהעתירהנדחתה,כלליאופיבעלתשהייתהמשום,אחרתבעתירה
.31זובצורהלהתגונןישראלשלזכותהכלפיערכיתעמדה
שאםהיאדעתיאך,זהבנושאהעליוןהמשפטביתיפסוקכיצדיודעאיני

אלאאינה"ממוקדסיכול"המכונהזוהגנהפעולת,הבאיםהתנאיםמתקיימים
את.לפרטהיריעהקצרה.עצמיתלהגנההמדינהשלזכותהבמסגרתמותרתפעולה

.עצמית32הגנהבמחבליםבפגיעהלראותישמדועהנימוקים
או,מזויןמאבקשלאחרסוגאלאאינוהטרורכיהיאאותישמנחההתזהתמצית
דמוקרטיתכמדינהישראלומדינת,מותרתפעולהכללא,במלחמהכמו.מלחמה

ממקוםהיוצאתבפשיעהמדובר.הבינלאומיהמשפטשלהמלחמהלכלליכבולה

,מקוםאותועלהמופקדתהרשותכאשר,ישראלמדינתשללתהומהמחוץהמצוי
כזהבמקרה.אותםמעודדתגםאלאאלומעשיםלמנועדברעושהשאינהרקלא

כינכון.בוופגיעההאויבאלהגעהכולל,הגנהפעולותלנקוטלמדינהמותר
עליהחובהוגם,הנכוןבאדםפוגעתאכןהיאכילוודאמחויבתהמדינהככלל

.19-22(ג"תשמ)מלחמהדינידינשטיין'יד2
28289,287(1987).PrDC

"
ן

"1Am. soc ~y81"TerrorismשBoyle "Militafy Responsesי. ,26Gross,אקק.220-212:במאמריזהבנושאנרחבדיוןראו29 supra note.
תקרין;ישראלממשלת'נבישראלהעינוחםנגדהציבוריהועד02/769ץ"בגלמשלראו30

.856,(3)2003עליון
.1(נת3ד"פ,הממשלהראש'נברכה01/5872ץ"בג31
,25Gross:האמורבמאמריראו,האסמכתאותגםכמוזהננושאנרחבדיון32 supra note.
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ישראלאם,למשלכך.המידתיותבדרישתעומדתאדםבאותוהפגיעהכילוודא

לעשותעליהחובה,מעצרוידיעלהמחבלשלנטרולותכליתאתלהגשיםיכולה

מותר,כוחותינושלסבירבלתילסיכוןלגרוםעלולהכזופעולהאםזאתעם.זאת
אין.ונטרולומחבלבאותוהממוקדתהפגיעההיאזודרך.אחרתדרךאחרלחפש
יטעןלאאחדאףשהרי,מחבלמאותובסיסיותזכויותמניעתעלזהבמקרהלדבר

יש.ממנוחוקתיותזכויותמניעתבהישבאויבפגיעההקרבבשדהכיברצינות
לכלמשפטהמבקשים.זהמסוגבטענותסרקזםאוציניותשלקטנהלאמידה
אתלעצורהניסיוןבעצםאחתלאהכרוךמהסיכוןהסתםמןמתעלמים,מחבל

אויבשלבמעצרואלאהמדינהבתחומיפושעשלבמעצרומדוברלא.המחבל
מעצריםלבצעמדינההמחייבתהבינלאומיבמשפטנורמהכלאין.שטחובתוך

מסכןאינושובאונכנעשהאויבמקריםבאותםזולת,אחרתמדינהשלכשטחה
.בומפגיעהלהימנעחובהכלאיןאחריםבמקרים.כוחותינואת

הומינטריסיועהספקתמניעת.ה

הגשתבכוונהמנעל"צהכיהייתה"מגןחומת=מבצעבמהלךשרווחוהטענותאחת
,הנורמטיביההיבטמן.33הלחימהבאזוריהאזרחיתלאוכלוסייההומניטריסיוע
,לוחמתהלאהאוכלוסייהעללהגןיש,מלחמהבזמןגםכיחולקאיןשוב

לאפשר,בעיצומןשהקרבותבזמן,ניתןתמידלאאך.האזרחית34האוכלוסייה
שלורווחתםשלומםהבטחתשחובתהגם,אחרותבמילים.ההומניטריהסיועאת

ישלמשלכך.בעייתיתפעמיםהיאהיישוםשאלת,במחלוקתשנויהאינההאזרחים
והןוהביטחוןהסדראתלהבטיחכדיהןמסויםמקוםעלעוצרלהטילצורךשקיים

האזרחיםביכולתפוגעתהעוצרהטלתכיברור.מחבליםשלתפיסתםלאפשרכדי
,הפנימיהמשפטגםכמוהבינלאומיהחוק.רוציםשהיוכפיחייהםצורתאתלממש

לאוכלוסייהלאפשרכדיזמןלפרקיהפסקתומחייביםאך,עוצרהטלתמאפשרים
אותםיחסרולאכילדאוגאמורהצבאכןעליתר.הבסיסייםבמצרכיםלהצטייד
ביתאכן.35וכדומהחשמל,מים,מזוןכמו,עוצרבזמןחייםלקיוםחיונייםדברים

באותולהצטיידהאזרחיםשלזכותםעלעמדזהבנושאבדונוהעליוןהמשפט

.העוצראתלשרודכדימינימום
בביתהקברבכנסייתשהיהמהדוגמתמסויםמקוםעלצרהצבאכאשרגםכך
,כורחםבעל,הכנסייהבתוךשהוחזקובאזרחיםדוברכאשרכזהבמקרהגם,לחם

02/3451צ"בג;22הערהלעיל,הקסטודיהעניין;1הערהלעיל,ברכהענייןלמשלראו33

.30(נת3ר"פ,הביטחוןשר'נאלמדני
.אזרחיםשלבהגנתםהעוסקת1949משנתהרביעיתנבה'גאמנתלמשלראו34
,6Gross,אקק.222-216:במאמריהעוצרבנושאדיוןראו35 supra note.
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,מזוןכמו,הומניטריתמבחינההחיונייםהשירותיםאתלהםלספקהצבאהקפיד
.36רפואיוסיועתרופות
שמירת.מכובדתלקבורהמתיהןאתלהביאהמשפחותשללזכותןבאשרגםכך
הבינלאומיבמשפטהומניטריתזכותרקלאהיא,קרבותבתקופתגם,המתכבוד
עלמוטלתהחלליםפינויחובת,זאתעם.היהודית37התרבותאתגםמסמלתאלא
אינוופינויןממולכדותאינןהגופותכילוודאכדיפעלשהואלאחררקהלוחםהצד

המחלוקת,ההומניטרייםהנושאיםביתרכמוזהבנושאגם.כוחותינו38אתמסכן
.היישוםאופןבנושאיותרקיימתהיא,הזכותשלקיומהבעצםממוקדתפחות

איזון.האזרחיםשלזכותםלביןהצבאצורכיביןצודקאיזוןשלתולדההואהיישום
המפקדיםשלדעתםלשיקולכללבדרךמסורוהוא,הזכותלהבנתהמפתחהואזה

.בהפעלתהוביושרבהגינותפועליםשהםעליהםשחזקה,בשטח

ייןעורךידיעלמיוצגלהיותהזכות.ו
במחבליםמלחמתובמסגרתל"צהפעולותשלנמנעותהבלחיהתוצאותאחת
.לטרורשלהםוהקשרמעורבותםמידתאתלבחוןשראויאנשיםשלמעצרםהיא

שישאנשיםלעצורהכוחותמפקדיאתוהסמיךסמכותואתהפעילהצבאיהמפקד

.האזורתביטחוןאתמסכניםהםכיבהםלחשודסיבה
לכלהיאבסיסיתזכות,לחימהבמסגרתושלאכתיקונםבימיםכיחולקאין
החשודיםבאנשיםמדוברכאשרזאתעם.מעצרולאחרדיןעורךעםלהיפגשאדם

פעולותשבמהלךהדעתעליעלהלא":הריטרורלפעולותבקשראובמעורבות
שהםחששלגביהםשקייםאנשיםשלפגישההמשיביאפשרלהןובסמוךלחימה
ביטחוןאתאול"צהכוחותביטחוןאת,האזורבטחוןאתלסכןעלוליםאומסכנים
נסיבותיושקילתהמאפשריםהתנאיםבשלולאעודכל,דיןעורכיעםהציבור

.40"ועצורעצורכלשלהאינדיווידואליות

.33הערהלעילהפסיקהראו36
,לכולנוחשובהמתכבוד":ברקהנשיאהעיר,16'בע,1הערהלעיל,ברכהבעניין,זהלעניין37

,בכבודתיעשהשהקבורההוארצויכימסכימיםהכול...האדםניבראאלוהיםבצלםשהרי
."המרביתובמהירות,הדתכלליפיעל

.שם,שם38
'נ(ר"ע)זלצברגרלוטהר"דשלמיסודההפרטלהגנההמוקד02/2901ץ"בגלמשלראו39

.19(נת3ד"פ,המערביתכגדהל"צהכוחותמפקד
שללתקופהעדביטחוןבעברותחשודשלמפגשמניעתשלדומההוראה.21'בע,שם40

,(מעצרים-אכיפהסמכויות)הפליליהדיןסדרלחוק35'בסקבועהימיםואחדעשרים
.1996-ו"תשנ
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"מגןחומת"מבצעאגבמשפטייםהיבטים-2002שנתבטרורישראלשלמאבקה

סיכום.ז

,העליוןהמשפטביתמפסיקתשעולהאותהרואהשאניכפי,המרכזיתהבעיה
בשטחיהזאתלעתל"צהשלהלחימהפעולותאתלהגדירכיצדההתלבטותהיא

גדר.אחרשםכלאו"נחושהדרך"או"מגןחומת"במסגרתבין,ושומרוןיהודה
הרי,מלחמהלמעשהשהואמזויןבמאבקמדובראכןשאםמכךנובעתההתלבטות

,מלחמתיותבפעולותלהתערבהעליוןהמשפטביתמוכןכמהעדהבאההשאלה

הפרקליטותהעלתהמקריםבמספראומנם.השפיטותשאלת,אחרותבמיליםאו
לגופןוהשיבהכךעלעמדהממשלאאך,לעתירותמתשובתהכחלקזושאלה

אופיבעלותבשאלותמלדוןיימנעהעליוןהמשפטביתכיראויאכן.הטענותשל

אומסוימתמלחמתיתדרךלנקוטל"לצהראויאםלמשלכמו,מובהקמלחמתי
:מסויםמלחמתיבאמצעילאחוז

מבעודלסכלבמטרההמשיביםפועליםשבהםהלחימהאמצעיברירת"
מקוםיראהזהמשפטשביתהנושאיםמןאינהרצחנייםטרורפיגועימועד

.י4"בהםלהתערב

ארגוןשהואאויבמולמלחמה,מדינותשביןמלחמהכלליכמושלא,זאתעם

המשפטכללישליצירתיתפרשנותאוחדשיםמשפטכלליגיבושדורש,טרור

מכליותראוליבטרורמלחמהשלבניסיוןעמוסה,כולנולצער,ישראל.הקיימים
שמירתביןהראוייםהאיזוניםאתלמצואעלינושומהולכן,בעולםאחרתמדינה
.וחיילינואזרחינועלאפקטיביתהגנהלביןההומניטריהמשפטוכלליאדםזכויות

,02/3022ץ"בג;19הערהלעיל,02/2977ץ"בג,עודראו.31הערהלעיל,01/5872ץ"בג41

.20הערהלעיל

193ד"תשסן'טהמשפט




