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בשורהכילומר,ניתוזוסקירהשלייבסופהלזו"ח): 67(פס'הבאיםהזרביםגםוראו

היתר,ביותוצאה,הואהקיפוחשונים,בענייניםמקופח.הערביהציבורחשנושאיםשל

היוברשויותגורמיםכאמור,השלטוו.רשויותיזיעללרעההערביהציבורהפלייתשל

תרומהתרמואלהתחושותהמנזר.שלוההפליההקיפוחתחושותשללקיומומוזעים

אוקטורב,אירועיבטרם 2000שנתבמהלךאובחנהאשרהערבי,במגזרלתסיסהממשית

צמתםולעוהאירועיםשללפריצתםאחריםגורמיםעםיחזמשמעותי,גורםהיוותהואשר

החרינה".

.HANNAH ARENDT, ON VIOLENCE 79 (1969) 
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ה Iרט pלדמוהסכנותד.
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החוקאכיפת-האחדטרור:עםלהתמודדותמתחריםמודליםשניישנם

 , llמלחמהכדימגיעשאינומזויןעימותאומלחמה-והשניהפלילי,
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קרובותולעתים ,תביעהיש ,לחקיקההזדקקותחוסךשהואמשוםרק

 ,נאמנותשלשיחמתקיים ; l4סודיותשלגדולהלמידהלה,היענותגם

מןלנאמנות,כסימןמובנההממשלהגיבוי ,ובמסגרתו ,ובגידהפטריוטיזם

מושוויתוהיא ,הממשלהעלבביקורתהחסרונותמודגשים ,השניהעבר

ככל ,כזוביקורתשלהשתקהמתאפשרתכךיוריםיי,יישקט-לבגידה

 , lSקיימתשהיא

בדברמופרזתתפיסההציבוריבדמיוןלהתפתחעלולהשלישית,

בגורמיאמוןמתגבש ; l6שלוטוטלילחיסולשאיפהגםכמו ,הסיכוןחומרת

והמומחיותשהניסיון(אףהבעיהאתלפתורהמסוגליםכמומחיםהביטחון

בתחוםהקיימיםלאלהכללדומיםאינםבטרורההתמודדותבתחום

בכוחהשימושביעילותאמונהלהיווצרועלולה ,הקונבנציונלית)המלחמה

 nothing-וויילדאוסקרשלעטומפרימדבריםבהשאלה-מאסיבי
l7succeeds like excess , 

אובמלחמההננקטיםלאמצעיםהציבוריתשהרגישותמורלבסוף,

המלחמהמלחמה,שלמזופחותהשעוצמתוסכסוךשהינומזויןבסכסוך

בתכלית,כפסוליםייחשבואחרשבהקשראמצעיםמכשירה

עלבהכרזהיתרזריזותמפנילחשושיש ,לשלטוןאלהיתרונותלאור

עימותאומלחמההתקיימוכאילומהתנהגותאומזויןעימותעלאומלחמה

תנאי ,גיסאמחד-במיוחדמפתההיאמזויןעימותשלהקטגוריהמזוין,

בעייתית,הנהממנוהיציאה(ואילויותרמקליםהנםלקטגוריההכניסה

גםמזויןעימותשלהמצבנמשךשבה ,הישראליתהמציאותשמעידהכפי

למלחמה,הכניסהתנאימאשריחסית)רגיעהשלקצרותלאבתקופות

ייעימותעללהכריזכדיהנדרשותוהסיכוןהאיוםשרמותהואלכךהטעם

מלחמה,מצבעללהכריזכדיהנדרשותמהרמותפחותותבהכרחהןמזויןיי

פחותמצבשהנומזויןסכסוךעלהחליםמיוחדיםדיניםאין ,גיסאמאידך
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 .)ב( 10ס'שס, 26

 . 5ס'שס, 27

 .)ה( 5ס' 28
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דינישל IIהשמיכה IIאתזהסכסוךגביעללמשוךאפשרכןעלממלחמה.

שהםולכוחותלסמכויותהיזקקותתוךאלאגורף,באופןלאאךהמלחמה,

שלהןההגנותכלפיומצמצמתמסויגתגישהותוךגיסא,מחדמעניקים

גיסא.מאידךפיהןעלהאויבזכאי

 IIחוקייםבלתילוחמים IIהישראליבמונחביטוילידיבאהזוגישה

הניתנתההגנהלוחמיםלאותםניתנתלאשלפיהשמאחוריו,ובתפיסה

בלתילוחמיםכליאתחוקלמשל,כ,ךהמלחמה.דיניפיעללחיילים

אינו ,) IIחוקייםבלתילוחמיםכליאתחוק II(להלן:-2002ב IIהתשסחוקיים,

גינבהאמנתפיעלמלחמהלשבוייהמוענקותשונותזכויותלכלואיםמעניק

 , 20הולםלביגוד , 19הולמתלתזונה , 18רפואילטיפולהזכותדוגמתהשלישית,

ולשחרור 23החוץעםקשרליצירת , 22דתיפולחןלקיום , 21היגיינייםלתנאים

יוחזק"כלואכי:בקביעהמסתפקהחוק . 24באמנההקבועיםהכלליםפיעל

ומותיר , 25I1ובכבודובבריאותולפגועכדיבהםיהיהשלאהולמיםבתנאים

לפרקמעצרמאפשראףהחוק . 26הביטחוןלשרהכליאהתנאיקביעתאת

של- 27חודשיםלשישהאחתשיפוטיתבחינהתוך-מוגבלבלתיזמן

הדיוןבמסגרתהמדינה.בביטחוןיפגעששחרורולהניחסביריסודשישמי

קיומובדברחזקהמוקמתואף , 28הראיותמדינילסטותאפשרהשיפוטי

לאעודכל ,המבצעהכוחעלשנמנהמילכלביחסכאמורסביריסודשל

הקובעהואהביטחוןשרישראל.מדינתנגדהכוחשלהאיבהפעולותתמו

פעולותאותןתמוומתי ,ישראלמדינתנגדאיבהפעולותמבצעכוחאם

 . 29המשפטיבדיוןלסתירהניתנתחזקהמקימהוקביעתואיבה,

אתלהוכיחמאשרמנהליבמעצראדםלעצוריותרשקלגםברור

ממוקדבסיכולאותולהרוגיותרושקלמשפט,ביתבפניהפליליתאשמתו

גםזהלענייןרלוונטיתשיפוטי.לפיקוחהנתוןמנהלי,במעצרלעצרומאשר

הדיניםלמערכתהמתייחסבשיחמיוצגיםאינםשהטרוריסטיםהעובדה
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בחשבון.כלליובאולאשלהם

אומזוין"עימות IIעםהמתמודדתהמבצעת,הרשותבידיכוחריכוז

בעיה .שלוהאפקטיביותמבחינתשאלהבסימןמוטלאף , IIמלחמה IIעם

עלולהרגילהמלחמהשלהכוונתדרךלטרורשהתייחסותהיאמרכזית
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מצדיתרלתגובתאחתלאתביאיתרתגובת .מנתחשלבדיוקוזאת,

עודשמסוכןמה . 30באלימותהסלמהשללתהליךומכאןהטרוריסטים,
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)" Hunstanton. Nothing succeeds like excess . 
 )-1949ב(נחתמה 453 , 1כ"אמלחמה,בשטייהטיפולבזברגינבהלאמנת 32-29 , 15ס' 18

השלישית").גינבהייאמנת(להלן'

 . 26סישס, 19

 . 27סישס, 20

 . 32-29סישס, 21

 . 34סיבעיקרשס,ראו 22

 . 5חלק 4פרקשס, 23

 . 121-109סישס, 24

השנייה.האינתיפאזהבתחילתישראלמצז

5 



להפיכתםמתכוןזהוגופה,ועלגבהעלנעשיתבטרורוההתמודדותכאויב

בטרוריטטים,במאבקלהצליחמנתעללאויבים.אויבים,שאינםמישל

הםמקרבהאשרהאוכלוטייהמן-ומנטליתפיזית-אותםלבודדחיוני

לעומתתקומה.להםאיןמתוכה,אותםמקיאהזואוכלוטייהכאשרבאים.

ביחטהטרוריטטיםכלפינוקטיםאוהאוכלוטייהבכללפוגעיםכאשרזאת,

לטרוריטטיםגידוללביתהאוכלוטייההופכתכמעוול,ידהעלהנתפט

שיטתכנראה,זו,לטרור.ומטייעיםתומכיםשלמעגלבתוכהוגדלנוטפים,

יתרלתגובותשכנגדהצדאתלגרותהמבקשיםהטרוריטטיםשלהפעולה

לידיהם.המשחקות

מופרזותשהןאומוצדקותאינןלטרורשהתגובותככלועו,דזאת

ביןהמוטריההבדלקטןבטרור,מעורבשאינובמיפוגעותשהןאו

המטרה II-שלפיהגישהעתהנוקטתזואףהמדינה.לביןהטרוריטטים

המוטריהאכילטעקבשהיאגישה- IIפטוליםאמצעיםגםמכשירה

עלולהעצמההמדינהביותרהקיצוניבתרחישהטרור.שיטתשל

שללידיהםמשחקתהיאבכךגםטרור.המפעילהלמדינהלהפוך

הטרוריטטיםלביןהמדינהביןהמוטריההבדלצמצוםהטרוריטטים.

שלהתודעהעלבמאבקהטרוריטטיםשלהמובהקהאינטרטאתמשרת

תודעתועללפעילותם,הקרבןושהיאבאיםהםשממנההאוכלוטייה

הבין-לאומית.הקהילה

יתרונותמניבהמזויןעימותעלההכרזהכיבחשבוןלהביאגםראוי

לכוחותמעמדלשווימבחינתם,לפחות-אותםהופכתהיאלטרוריטטים.

אותםהמגדירההכרזהשלחלקמאותומתרשמיםהםאיןשכןהצבא,

והןלעצמםהן-ההכרזהמןשואביםהם . IIחוקייםבלתילוחמים IIכ

ובפוטנציאלבכוחםלהכרהביטוי-באיםהםשמתוכהלאוכלוטייה

כמיולהציגםמעמדםלחזקלעודדם,כדיישבכךמאבקם.שלההצלחה

שבהכרזההיתרונותאםאפואלשקולישבידו.ולטייעבולתמוךטעםשיש

חטרונותיה.עלעוליםמזויןעימותעל

שלאומלחמהשלמצבעלהכרזהשלהנושאכאשראלה,מטעמים

היטבולבחוןלהידרשישההכרזה,ובטרםהפרק,עלעולהמזויןעימות

-זושאלהעללענותכדיעמו.מתמודדתשהמדינההטיכוןמידתאת

מטפראתהןלבדוקיש-המדינהמתמודדתעמוהטיכוןמידתדהינו

והן ) JIמוגבלבמטפרשמדוברשיתברר(ייתכןמדוברשבהםהטרוריטטים

להפיגאפשראםלבחוןישלכ,ןבנוטףבחזקתם.שנמצאהציודטיבאת

רגילים.באמצעיםשימושתוךמהםהנשקףהטיכוןאת

שלפעולהדפוטעלמוחלטהנוגדים,השיקוליםכללמרותאם,

זובנקודהאי-הבהירותהאויב.אתלהגדירלהקפידישמזוין,עימות

ולעבור IIאויב IIהמונחהגדרתאתלהרחיבישראללממשלתשאפשרהוא

המזויןבעימותשמשתתפיםמיביןלהבחיןישכאן(וגםהטרורמארגוני

החברתייםהשירותיםמערךכאשרגםחברתיים,שירותיםהמטפקיםלבין

(הרגהפלטטיניתלרשות ) Jzלטרורוהצמחהתמיכהמערךאףמהווה

לאוכלוטייהומשםהשנייה)האינתיפאדהבמהלךפלטטיניםשוטרים

ניתן ,"אויב"המונחהגדרתאתהמרחיבהלגישהבכללותה.הפלטטינית

העליוןהמשפטביתלנשיאהמשנההעליון.המשפטביתבפטיקתביטוי

(כאשרפלטטיניםמזוגותהמונעחוקרובבדעתאישרחשין,מישאלדאז

להתגוררמהשטחים)פלטטיניוהשניישראליערביהנוהצדדיםאחד

האזורתושבי IIלנשיא:המשנהכותבדינובפטק . JJבישראלביחד

קבוצתהםמהוויםשכאלהובתורתאויב,נתיניבבחינתהםהפלטטינים

להגנתהמדינה,אפואהיארשאיתישראל.שלולתושביהלאזרחיהטיכון

האזורתושבישלכניטתםעלהאוטרחוקלחוקקותושביה,אזרחיה

(אוהמלחמהמצבנמשךעודכלהמדינה,אל-האויבנתינישל-

כלפיהםשאיןהפלטטיניתאוניטיהפלטגםכלומר . J411המעין-מלחמה)

לאויב.נחשביםטפציפי,חשדכל

למנועישראלביקשהשבאמצעותוהחוקהנהזולגישהנוטפתדוגמה

שלאגםברשלנות,הביטחוןכוחותידיעלשנפגעומפלטטיניםפיצוי

 . J5עדאללהבענייןבג"ץידיעלנפטלאשרחוק-צבאיתפעולהבמטגרת

ניכרתאויביםכאל IIעימותאזורי IIשלהתושביםלכלההתייחטות

ט IIהתשבאלולט IIכיוםמאז IIשם:נאמרהחוק.להצעתההטברבדמי

אופיבעלמתמשךבעימותישראלמדינתנמצאת ,) 2000בטפטמבר 29 (

העויניםטדיריםבלתיאוטדיריםגורמיםלביןהביטחוןכוחותביןצבאי

 ] ... [לשטחהמחוץהמצוייםעימות,באזוריוהןהמדינהבשטחהןלישראל,

ישראלים,וחייליםאזרחיםשלרבותמאותנרצחוהאחרונותבשנתיים

מניעתשתכליתןרבותפעולותמצדהמבצעתישראלמדינתנפצעו.ואלפים

עלומאיימיםנגדההלוחמיםבגורמיםופגיעהוהאיבה,הטרורמעשי

לתושביוברכושבנפשפגיעותגםנגרמובמטגרתןואשרתושביהשלום

כיככללמקובלהמדינה.נגדנזיקיןתביעותלגרורהעלולותהעימותאזור

 . J6I1בנפגעיוולטפלבנזקיולשאתצדכלעלעמים,ביןמזויןמאבקבעת

כהתייחטותהיאהישראלי-פלטטינילטכטוךההתייחטותהרואות:עינינו

ביןהמתמשךהטכטוךשלמהייחודהתעלמותתוךעמים,ביןלמלחמה

כמיגםאלאצבאיכאויברקלאישראלשלממעמדהלפלטטינים,ישראל

דבריםבמצבהאזרחיתהאוכלוטייהשלוממעמדהבשטחים,שמחזיקה

זה.טבוך

שבהתייחטותהקושיעלברקהנשיאעמדעדאללהבענייןהדיןבפטק

כאלמלחמתיות,שאינןפעולותבמהלךשנפגעההפלטטיניתלאוכלוטייה

II אויבII הניתנתזומעיןגורפת"חטינותבנזיקין:לפיצויזכאישאינו

למדינהפטורמתןמשמעה 7 'מטלתיקוןג 5טעיףמכוחלמדינה

פעולותשאינןפעולותשלנרחביםלתחומיםביחטבנזיקיןמאחריות

הותרתמשמעהזה.ביטוישלהרחבההגדרתועל-פיגםמלחמתיות

נפגעוושלאשהיא,עוינתפעילותבכלמעורביםהיושלארבים,נפגעים

עוינתפעילותעםלהתמודדשנועדוהביטחוןכוחותשלפעולותאגב

זוגורפתפגיעהוברכושם.בגופםבחייהם,הפגיעהעלטעדללאכלשהי,

ג 5טעיףשבבטיטהתכליותאתלהגשיםמנתעלנדרשתאינהבזכויות

'מתאימהאינהג 5בטעיףהמדינהשלהאחריותשלילת . 7מט'לתיקון

תחולתםלהיקףמחוץאלמוציאההיאהמלחמה'.למצבהנזיקיןדיניאת

בקנהעולהאינההיאמלחמתיות.שאינןרבותפעולותהנזיקיןדינישל

עזהוחבלשומרוןביהודה,שמחזיקהכמיישראל,שלחובתהעםאחד

פיעלמיוחדותחובותהמדינהעלמטילהזותפיטהלוחמתית.בתפיטה

גורףשחרורעםאחדבקנהעולותשאינןההומניטרי,הבינלאומיהמשפט

 • J7I1בנזיקיןאחריותמכל
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אזםוזכויותטרור ) 2 (

ביטחונייםסיכוניםכלפימופרזותתגובותא.

 ,ברסלייאונבאופןכמעט ,נוטותיביטחונאיוםעםהמתמודדותמדינות

הצדקהללאידןעלמופרותאדםזכויותאיום.אותוכנגדבתגובהלהגזים

מידתי.ובלתימופרזבאופןאו

הלקוחהמובהקתבדוגמהאסתפקאן ,רבותדוגמאותלהציגאפשר

רבים ,תיארצות-הברתושבי ,םייפנ 110,000שלמעצרם : 38מארצות_הברית

שהונחבליוזאת ,השנייההעולםמלחמתבמהלן ,שלהאזרחיהגםמהם

 . 39ארצות_הבריתכנגדמצדועוינתלפעילותעובדתיבסיסמהםמיכנגד

היפניםהושמובתחילה .למעצרםהיחידההעילההיווהפנייהמוצאם

כליאת .מבתיהםעקוריםשלבמחנותרוכזומכןולאחרליליביתבמעצר

עלוליםבארצות-הבריתהמתגורריםהיפניםכימהחששנבעההיפנים

שלאחר ,מוצאםלמדינתחבלהובמעשיבריגולולסייעחמישיגיסלהוות

זאתהאמריקנים.שלבמעלהראשונהלאויבתהפכההרבורבפרלהתקיפה

ממוצאאזרחיםלהוציאלצבאאפשרוהקונגרסוחקיקתנשיאותיצו ,ועוד

האומה.לביטחוןהחשוביםמאזוריםיפני

שבהםהחשובהעליון.המשפטתילבהגיעוזהבענייןדיןפסקיכמה

 ,יפניממוצאאמריקניבאזרחעסקהדיןפסק . 40קורמאטסודיןפסקהיה

בעירולהישארהאמריקני,הצבאשלהרחקהלצולהתנגדהחליטאשר

ממוצאשהייתה ,מחמתולהיפרדרצהשלאמאחרליאנדרו,סן-מגוריו

בנאמנותוספקהוטללאןיהלבשום .הצובהפרתוהורשענעצרהואלבן.

אישרו ,שלושהמולשופטיםשישהשלרובבדעת .לארצות-הברית

שקבעואחרי ,ההרחקהצובהפרתקורמאטסושלהרשעתואתהשופטים

ההרחקהשלהכוללתמהמשמעותהתעלמותותון ,הצושלחוקיותואת

 . 41מעצרבמחנההתייצבותבחובתגםכרוכהשהייתה

מזוע!-שלטוניתהפרזהב.

 .השלטוניתההפרזהלתופעתהסברלהציעאנסה ,הבאותבשורות

 ,רווחותשלטוניותלהטיותאולנטיותלבתשומתמתבקשת ,ראשית

עלולותואשר ,ביטחוןעניינישלבהקשרבמיוחדחריףביטוילהןשיש

 :אדםבזכויותמוצדקותבלתילפגיעותלהביא

עליהםהמוטלתהעיקריתהפונקציהעםמזדהיםההחלטותימקבל . 1

תון ,להומתמסרים-מוערכיםהםבקידומההצלחתםמידתשלפיזו-

 .אחריםשיקוליםשללשולייםדחיקתם

ת.ימוסרמחשיבהלהבדילמעשיתלחשיבהנוטיםההחלטותמקבלי . 2

תון ,להשגתןמיםיהמתאהאמצעיםועלהמטרותעלדגששימת ,לאמור

במיליםהאמצעים.אותםשלהמוסריתהראויותמשאלתהתעלמות

 .האמצעיםאתמקדשתהמטרה-אחרות

למאפייניםשלורדוקציהיידעלנושאשלהמורכבותלפישוטיהינט . 3

לתיאורולבןשחורשלבקטגוריותשימוש-דרכיםבשתיוזאת ,בודדים

אובייקטיבייםיסודותעלדגשושימת ,יותרהרבהמגוונתשהנההמציאות

ממרכיביםהתעלמותתון ,ולכימותלהערכה ,לאיתוריותרקליםשהם

 .ממוטיבציהובמיוחד ,סובייקטיביים

לשולייםדחיקהתון ,קצרטווחשלבשיקוליםהתמקדותשלמגמה . 4

ושלתהליכיםשלרחבהראייההכוללת ,הטווחארוכתהפרספקטיבהשל

אתלהזכיראפשרכדוגמה .המציאותעלזמןלאורןהמצטברתהשפעתם

הרתעהעלשהתבססה ,עזהוחבלשומרוןביהודה,הבתיםהריסתמדיניות

אנטי-רגשותחיזוקשלהאפשרותאתבחשבוןהביאהולא ,טווחקצרת

 .הטרורלהגמתשיביאבאופןהארו,ןבטווחישראליים

התעלמותתון ,מהטרורהנשקףהסיכוןבטיבהממשלהתמקדות . 5

ההתרחשותשסיכויילכןמועטמשקלמתןתוןאוהתרחשותומסיכויי

תון ,כוןיסשל ,ביותרהנמוכהאפילו ,רמהכללאפשרסירוב ,ולעתים ;נמוכים

 .ערכית-הצהרתית)מגישה(להבדילאופרטיביתלגישהזהסירובהפיכת

והכוחותהסמכויותמרבאתעצמועבורלהשיגהממשלשאיפת . 6

 ,ביותרוהפוגענייםהחריפיםהאמצעיםלרבות ,בעיהעםלהתמודדות

שנתפסמההבטחתלשם ,עליהםובקרהפיקוחשלמינימוםעםיחד

 o . 42מרביתכיעילות

האדוםהצבאסיעת(למשלוגרמניהבקנזההטרוריסטיםשמספריוזעיםאנוכיום, 31

מאוז.קטןהיהבאדו-מיינהוף)כנופייתבכינויגםהיזועה

המערךלכללישראלשלהתייחסותהאתלהזכיראפשרכאמורהבחנהלהיעזרכזוגמה 32

המכוניםארגונים,שלארוכהרשימההטרור.מארגוןחלקכאלהחמאסארגוןשלהתומך

ומחזקותבותומכותו/אוהחמאס,לארגוןהשייכותואזח"עבאיו"שהצזקהאגוזות'יי

הביטחוןשרהחלטתראו,מותרות.בלתיכהתאחזויותהוכרזוהחמאס"שלהתשתיתאת

 .) 1588עמיתשסייבברשומותפורסמה , 25.2.02 (מותרתייבלתיהתאחזותעלהכרזהיי

 .) 2006 ( 1754 ,) 2 ( 2006תק-עלהפנים,שונ'עדאלה 7052/03בגייץ 33

עימותנמשךעוזכליי , 27פסישם,גםוראוחשין.לנשיאהמשנהשלזינולפסק 2פס'שם, 34

הטרורממשיךעוזכלהפלסטינים,לביןישראלביו-מעיו-מלחמהשלמצב-מזוין

משפטיתחובהישראלמזינתעלמוטלתאיןישראלים,ולרצוחבישראללהכותהפלסטיני

ולשהותלישראללהיכנסהמזינהלאזרחישנישאוהאזורלתושבילהתיראזרחיה)(כלפי

קושרותרטתזיקותהפלסטיני.לצזנתונהנאמנותםהם.אויבנתיניהאזורתושביבה.

סיכוןקבוצתהםמהוויםכיעליהםחזקהמלחמה,וכבעתהפלסטינית.הרשותלביוביניהם

ישראל,במזינתלפגועמבקשיםהאזורתושביכללאכיכמובו,נסכים,ולאזרחיה.לישראל

ישכיהיאזושלותורתהההנהגה,מ?וונתהנושבת,הרוחאתהעיקרית,המגמהאתואולם

בעמיםיי.ישראלשםאתלהכרית

נפסלהחוק .-2005התשס"ה ,) 7מס'(תיקווהמדינה)(אחריותהאזרחייםהנזיקיםחוק 35

 .) 2006 ( 3675 ,) 4 ( 2006תק-עלחוו,הביטשונ'עדאלה 8276/05בבגייץ

 .) 3173-רשומות-חוק(הצעותההססלזסיהמטאמתוך 36

סק.הנשיאשלזינולפסק 36פס' , 33ה"שלעילעדאלה,פרשת 37

למאמר.ה'בחלקיוצגובטרורהישראליהמאבקבמסגרתאזםזכויותלהפרתדוגמאות 38

פעילותבעתשכוייביינוהללעשותישראלשנהגההשימושאתלהוסיףאפשרשםלאמור

אלוף Iנעדאלה 3799/02בג"ץוראו,בג"ץיזיעלנפסלואשרהכבושים,בשטחיםצבאית

 .) 2005 ( 49 ) 4 ( 2005תק-עלמוכז,פיקוד

זאת,עםהישראלי.בניסיוןהתמקזותתוךודמוקרטיהטרורשלהסוגיהאתבוחןהמאמר 39

כלשלבייחוזההכרהתוךזאת,אחרות.מזינותשלמניסיונוזוגמאותגםבומוצגות

אופיבעלותשהוהמסקנותאתמהםלזלותיסיוןנותוךסכסו,ךכלשלובייחוזוסיטואציה

כללי.

 coram nobis: Korelllafsu v .שלבהליך 1983בשנתבוטלהקורמאטסושלההרשעה 40

) 1944 ( 214 . Unifed States, 323 U.S . בלבדעובדתיהיהההרשעהלביטולהבסיס

בעתהרשויותבפנישעמדהמיזעמלואאתהמשפטבביתמלהציגהמזינההימנעות-

שהרשיעהמשפטביתכיקבעה 1980בשנתהקונגרסידיעלשמונתהועזהגםהצו.מתו

בזמןשנעשתההצבאיתלהחלטההעובדתיהבסיסאתלבחוןשלאבחרקורמאטסואת

 Commission on the Wartimeראו,הממשל.עמזתאתכפשוטהולקבלהמלחמה,
49-,) 1982 ( Relocation and Interment of Civilians, Personal JllSfice Denied 

50 . 
41 ) 1984 . Korematsu v. Unifed States 584 F. Supp. 1406 (N.D. Cal 
 , Kremnitzerראו:לכך.זוגמהמהווהפיזיתלחקירהבנוגעהכלליהביטחוןשירותגישת 42

 . 232-228בעמי , 6ה"שלעיל
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ורשבסקיאיי';ו :צי';ווםאוטובוס,פיגוע

הקושיעסיחדידו,עלהננקטפעולהקולהצדיקהממשלשלהצורך . 7

קיבעוןמתווסףלכךפתוחה.ביקורתיתגישהמתוךבוהשימושאתלבחון

גסנכוןלהיותממשיךמסויסבשלבנכוןשהיהמהכיהמניחמחשבתי

בטעות.להודותהטבעיהקושיגסכמו ,זמןכעבור

 ,כעס ,פחדהממשל.שלהללוהנטיותאתמגדילכשלעצמוהטרור

 ,מעוררשהטרורדומיסורגשותבנקמההרצוןאוניס,חוסרשנאה,

באופןאדסבזכויותשפוגעבאופןלפעולההחלטותמקבליאתמדרבניס

הואההחלטותמקבליעלדומההשפעהבעלנוסףגורסמוצדק.ולאחמור

צעדיסלנקיטתהמניעהמצב,עסהתמודדותיכולתלציבורלהוכיחהצורך

מוביליסאלהדבריסמופרזיס.שהנסאובאמתיעיליסאונחוציסשאינס

 ,גמול ,תגובהביןהנטענתהדיכוטומיתבהבחנהלפקפקישכילמסקנה

בפעילותהיחידהשיקול-הנטעןלפי-שהיאמניעה,לביןוענישהנקס

הדומיננטישהמניעגסוישמעורבת,לעתיסהיאהמוטיבציההטרור.נגד

עבר.פניהצופהזהדווקאהואהטרורנגדלפעילות

כיצד!-החברהבהסכמתהפרזהג.

כלפייעילהכבקרהלשמשהחמהשלכישלונהאתלהסביראפשרכיצד

מופרזיס?אומוצדקיסבלתיאמצעיס

משווק""ותופסהוא)רק(ולאהממשללעיל,שהוסברכפי ,ראשית

יצירשאינוכמיגסאלא ,הידיעהא IIבה IIהאחר IIכרקלאהטרוריסטאת

ועיוותשפלותשלעצמה,משלבקטגוריהמדומ . IIשטן IIאסכיאנוש

הרוצחמןבהרבהוגרועבסוגו(שונההאולטימטיביהרעשלמוסרייס,

שמתכחשבמימדוברהאנושי.המיןשלאבסולוטיאויבבעת,,ובההרגיל)

האדסבנימכללעצמומוציאולכןהאנושי,המיןשלהבסיסייסלערכיס

כמו ,המשפטיתהמערכתלהגנתמחוץשמצוילמי ," Lawless "-לוהופך

 ,כטרוריסטלהיחשדכמועמדעצמורואהאינושאישהיאהתוצאהקין.

גורסמהווהאינוהמדינהשלכוחהמפניעצמיתהתגוננותשלהשיקולולכן

וכךשלהס,מוסריתהשמדהמהווההטרוריסטיסשלהדמוניזציהמרסן.

להשמדתאוהמתתסבאמצעותהפיזיתלהשמדתסהקרקעאתמכשירה

האוכלוסייהעלגסמקרינהזודמוניזציהעינוייס.באמצעותאישיותס

באיס.הסשממנה

להגנתמחוץשמצוימיכאלהטרוריסטאלליחסבולטביטוי

לבין IIמשתייכיס IIכהנחשביסאלהביןביחסלהבדלובהמשךהמשפט,

טרוריסטיסכלפיישראלשלהשונההגישההיא"אחריס",הנחשביסאלה

נהגושבהסהעינוייסלעומתשלהסהחקירהשיטותהגבלת-יהודיס

הננקטיסהמתוניסהמנהלייסהאמצעיס ; 43I1אחריס IIהבחקירתלהשתמש

כללבאהאינההשטחיסתושבייהודיסשלבתיסהריסת-כלפיהס

הענישהורמתבשטחיס;פלסטיניסשלבתיהסהריסתלעומת ,בחשבון

 • 44בתכליתשונותשהןהחנינהבסמכותוהשימוש

משמעותיתתרומהבעליאחריס,אמצעיסנוקטהממשל ,שנית

הקהל.דעתבעיצוב

 ,הטרורנגדבמאבקציבוריתלתמיכהזקוקותשהממשלותהיות

הןומאמציהן,פעולותיהןאתלרסןתנסהלאהקהלשדעתלהןוחשוב

עמדתן.עסשתתיישבכךעליהולהשפיעהקהלדעתאתלהטותדואגות

בכלאעצוריסשלושהשלההתאבדותפרשתהיאלכךטובהדוגמה

המשפט 8



האמריקניבכלאאסיריםשלושההתאבדוזהבמקרה .גואנטאנאמו

בעזרתעצמםאתכשתלו , 2006בנובמברשבקובהגואנטאנאמושבמפרץ

נוספותגינוילקריאותהביאה ,השלושהשלהתאבדותםובגדים.סדינים

המחנהמפקדתיארהאירועאחרי . 45האמריקניבכלאהאסיריםבידודנגד

 " believe this was not an act of desperation 1 ,כך:המתאבדיםאת
" 46but an act of asymmetrical warfare waged against us . 

עלההשפעה ,לעילשהוזכרה ,הטרוריסטיםשלהדמוניזציהעלנוסף

 :מהןחלקנמנה .דרכיםבמגווןהממשלותידיעלנעשיתהקהלדעת

מהשלהאמיתיתהמשמעותאתהמעלימה ,נקייהבלשוןשימוש . 1

בביטוייםהשימושבאזהבכלל : 47אותהממעטתאובאמצעותהשמתואר

 ;"קיצונייםאמצעים IIאו IIלעומקחקירה"כגון ,לעינוייםכתחליףשונים

 ,"וצמחייהבתיםהשמדת IIשמשמעולי IIצהמונח- "חישוף"טוייבבשימוש

ומעצמיםממכשוליםלחלוטיןמנוקהשטחתוואישבהפעולההמתאר

פרדסים ,מטעים ,צמחייהלרבות-הראייהשדהאתלחסוםהעלולים

פעולהלתיאורהרשמיהמונחשהוא- "ממוקדסיכול"הביטוי ; 48ומבנים

 . 49בטרורהמעורביםפלסטיניםכפעיליםשחשודיםמיחיסולשלצבאית

פצצה IIנגדבפעולהמדורבכיישראלטענהבמונחהשימושתחילתעם

בהמשך .ספציפיתטרורפעולתומידיברורבאופןשמסכלת ,"מתקתקת

פעילשלחיסולפעולתכלמתארהואוכעת ,במושגהשימושהורחב

המינוחהוא IIאגביאומשנינזק II ;בטרורבמעורבותהחשודפלסטיני

שאינןאדם)בנישלהרג(לרבותבאזרחיםלפגיעותבעולםהמקובלהרשמי

צבאיות.מטרותנגדהצבאמפעולתהנגרמות ,מכוונות

מתבטאתהקהלדעתלהטייתשימושנעשהשבהנוספתשיטה . 2

מובהקתשבמומחיותלנושאהמדינהשנוקטתהפעולהשיטותבהפיכת

היאהמסתברתהתוצאה .אלהשיטותשמפעיליםלמיזומומחיותובייחוס

 . 50בציבורעורריןעליהןאין ,שגויותשהןפיעלשאףהחלטותקבלת

שישלמיחשודכלהפיכתתוך ,"חשוד"בביטוימשימושהימנעות . 3

 ,עינוייםלהצדיקבאיםכאשרכ,ךטרור.פעילהנוכיגמורהודאותלגביו

פצצהשהניחמיכאלהחשודאלמתייחסיםממוק,דסיכולאוביתהריסת

 . 51טרורבארגוןבכירפעילשהנומיכאלאובפיגועשמעורבכמי ,מתקתקת

אסטרטגיכאיוםוהצגתוהטרורמןהנשקףהסיכוןבתיאורהפרזה . 4

הממשלותעושותבכך ,(ודוקוכזהשאינובמקריםגם , 52קיומיאףאו

 .האוכלוסייה)עלאימהלהטילהמבקשיםהטרוריסטיםשלמלאכתםאת

הביטחוןאתלהחזירשמתיימרמיעליהבולהשליךמוכןהנפחדהציבור

זה.יעדלהשיגהאמורהפעולהבכלולתמוך-הממשלה-

כאשרגם- IIיגונהבלהכרח"בביטויזהירובלתינרחבשימוש . 5

 .כשלעצמוהאמצעיראויותאתכללבוחניםאיןכאשרוגםמידיאינוהאיום

שירותשלהחקירהשיטותלענייןהחקירהועדתח IIבדומצוין ,למשל ,כך

רווחת IIכי ) IIלנדויח IIדו II (עוינתחבלניתפעילותבנושאהכלליהביטחון

לשימוש ,יגונהבלהכרחשקייםבנושאהעוסקיםכלכמעטבקרבהדעה

ברורזהאין . 5JIIע IIפחנחקרישלבחקירותכלשהםפיסילחץבאמצעי

הנחשדיםכללחקירותעלהגורפתתחולתהזו.אמירהמבוססתמהעל

והיא ,ראויהאינהכלשהיעוינתחבלניתלפעילותקשרלהשישבהתנהגות

אדם.בזכויותלפגיעההקהלדעתאתמכשירה

השימושהיאנוספתשיטה- "שרץכלמטהר IIכהמשפטבית . 6

וכאמצעימפוקפקותפעולהשיטותלהצדקתכאמצעישיפוטיתבביקורת

מוצגתהמשפטיתהמערכתולמוסריות.לחוקיות ,קסםבמטה ,להפיכתן

 oלהביאמבליוזאת ,ביותרהמתועביםהאמצעיםאתלטהרשבכוחהכמי

הממשלהראששלמטירובועולהשהיאכפימבי,ןמיזעעלבפרטוסאיוסהגבלתלמשל, 43

טרור,בפעילותחשוזיהוזי,נחקרעללאייסהביטחוןלשירותילאשרבגיןמנחסזאז

אותו.לזובבכאמצעיהנישואין,למטגרתמחוץשקייסיחטיסמערכתמסמיזעבפרטוס

יהוזיס,לטרוריטטיסגורפתחנינהלהעניקישיאליהשרשלהצעתולאחרונהוראו 44

v\vw.nrg.co.il/online/l/ARTl/655/481.html \. אפשרמקלהענישהשלבהקשר

במטגרתסאשרהיהוזית",המחתרתיימחסיעשרהעסשנכרתוהטיעוןהטזריאתלהזכיר

חגיזהלעניין(ראומאטרשנותשבעעלעלושלאיחטיתקליסעונשיסהנאשמיסעלנגזרו

עסשנכרתההטזראתובמיוחז ;)) 1987 (היהוזיתהמחתרתקורותיקרים:אחיםטגל,

פיצוייסתשלוסבתוטפתשירותעטזותחוזשילשישההלהניזוןשבמטגרתוקורמן,נחוס

קלותמתוךשושאחילמיהפלטטיניהילזשלבהריגתושהורשעלאחרש"ח,אלף 70בטך

הזיןוגזר ) 1999 ( 1460 ,) 3 ( 99תק-מחקורמן,נ'ישראלמדינת 202/96(ירושליס)(ת"פזעת

 .)) 2001 ( 11845 ) 1 ( 2001תק-מחקורמן,נ'ישראלמדינת 202/96(ירושליס)בת"פ

45 14-09-45 = w\v\v.nfc.co.ill Archive/OO 1-0-1 02950-00.html?tag . 
46 http://ne\vs.bbc.co.ukl2/hi/americas/5068228.stm . 
ביחטטרוריטטיס"ייבמונחשימושגס,כוללותנקייהבלשוןלשימושאחרותזוגמאות 47

איןכאשרמזוין"עימותייאומלחמה"ייבמונחיסושימושצבאיות;מטרותשתוקפיסלמי

תמונתלעיל.שתוארכפיהציבורית,התוזעהעלאלהמונחיסשלההשפעהעללכ,ןהצזקה

עושיסשהסבשימושהטרוריטטיס,אצללמצואאפשרנקייהבלשוןכזהלשימושראי

לאזרחיס.גסהמתייחטכמונחאויב"ייאוקוזש"מלחמתייעצמית",ב"הגנה

אל-אינתיפאדתבמהלןענישהלשםבתיםהריסתבכפם:עווללאעלבצלס,זו"חפיעל 48

ישראלשמכנהמהבמטגרתמתבצעבשטחיסהבתיסהריטתשלהאריחלק ,) 2004 (אקצה

צבאייס",כ"צרכיסמגזירהשישראלמהבשלמבוצעותאלוהריטותחישוף".פעולותיי

הרט 2004נובמברועז , 2000בטפטמסהאינתיפאזה,תחילתמאזעזה.ברצועתבעיקר

בני-23,900כגרושבהסבתיס, 2,540-כעזהסצועתחישוף"פעולותייבמטגרתצה"ל

נרחבות,חישוףפעולותצה"לביצעאל-אקצה,אינתיפאדתבמטגרתהזו"ח,פיעלאזס.

בוצעהחישוףפעולותעיקרבתיס.אלפיונהרטומטעיסשלזונמיסאלפינעקרושבהן

ביותרהנרחבהחישוףיונס.בחאןבתיסעשרותצה"להרטכיטופיסצירטביבעזה.סצועת

הרטואזס,זכויותארגונילטענתשט,פילזלפי,צירטביבהפלטטינית,רפיחבעירהיה

מאזכיעולה(אונרוו"א)האו"סשלוהטיועהטעזטוכנותמנתוניבתיס.אלפיצה"לכוחות

עזהברצועתחישוף"פעולותייבמטגרתצה"להרט 2004טפטמסועזהאינתיפאזהתחילת

-טפטמסבחוזשיסבצלסנתוניפיעלאזס.בני-22,800כהתגוררושבהסבתיס,-2,370כ

שבהסחישוף",פעולותייבמטגרתסצועהנוטפיסבתיס 170צה"להרט 2004אוקטוס

אזס.בני-1,100כהתגוררו

 ,) 4 ( 2006תק-עלישואל,ממשלתנ'בישראלהעינוייםנגדהציבוריהוועד 769/02בבג"ץ 49

ועזאלהפעולותהחלויימאזהעותריס,טענותלפיכיהמשפטביתציין ,) 2006 ( 3958

למעלהאלה.בתקיפותטרורבארגוניפעיליסמאותלשלושקרובנהרגו 2005שנתטוף

מקוסבקרבתשהואשראזרחיסוחמישיסכמאהנכשלו.ממוקזטיכולניטיונותמשלושיס

נתונילפינפצעו".אחריסמאותאלה.פעולותבמהלךנהרגוממוקזיסטיכוליסשלליעזיס

 210פלטטיניס. 339התנקשותפעולותבמטגרתישראלהרגה 2000טפטמברמאז ,בצלס"יי

 \ vww.btselem.org/hebre\vlאורח.עובריאזרחיסהיו-129ולהתנקשותיעזהיומהס
Firearms/20061219 _Targeted_Killing_Ruling.asp . 

מןחלקמכ,ןתרהימוגבל.בעירבוןהיאבטרורהמאבקבתחוסהמומחיותוכאמור, 50

משתפיעסקשריהסבעקטתהיריבכלפיבוזשליחטעמסלהביאעלוליסהמומחיס

היריב.משורותפעולה

 .) 1989 ( 601 ) 2מז(פ"זעזה,בחבלצה"לכוחותמפקד Iננסמאן 802/89בג"ץ 51

יוצרבעזההמצבפיהסשעל , 26.08.07מיוסישיאליהשרשלזסיואתלמשלראו 52

 \ vww.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3441908,00 .ישראל,מזינתעלאטטרטגיאיוס
html ; 29.01.02מיוסאהרונישקישלמהרהיצב(זאז)המשטרהמפכ"לשלזבריואתאו , 

 \ vww.ynet.co.il/articleslישראל,עלאטטרטגיאיוסיוצרזמןלאורךטרורשלפיהס
0,7340,L-1596328,00.html . 

 . 2.20פטי , 16בעמי , 6ה"שלעיללנזוי,זו"ח 53
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והמשמעותיותהאפקטיביותמידתואתכךלשםהננקטההליךאתבחשבון

השיפוטית,הביקורתשל

המעצרלעומתבישראלהמנהליהמעצראתלהזכיראפשרכדוגמה

מאפשרתהמנהליהמעצרעלהשיפוטיתהביקורתבישראל,באנגליה,המנהלי

בפניהמתקייםשההליךאףארוכות,לתקופותםהשימושאתלהצדיק

להתגונןהעצורשלהיכולתחוטר(בשלאמיתיתבקרהמבטיחאינוהשופט

שלבאנגליהההעדפהלעומתזאת,לתוכנו),מודעהואשאיןחטויחומרמפני

"לזהם"שלאמנתעלשיפוטית,ביקורתללאקצרותלתקופותמנהלימעצר

הצעתוהיאנוטפתדוגמה , 54כזהלהליךיאהשאינובמההשיפוטיהליךאת

 , 55שופטשלבצומראששאושרוובלבדעינויים,לאפשרדרשוביץשל

ליטולמוכניםאיןאופרטיבית,שלפיה,לעילשהוזכרההגישה , 7

שחובתהגישהאחרות:במלים(אוטרור,אירועיתרחששמאכלשהוטיכון

טרור),מפנימוחלטבאופןתושביהועלאזרחיהעללהגןהיאהממשלה

להיותיכולהמוחלטהביטחוןשכןשלטונית,פעולהכללהצדיקעשויה

הפרטיות,ושלהחירותשלהמוחלטתהשלילהבאמצעותרקמושג

האמצעיםבכלתמידשנוקטיםמיכאללטרוריטטיםההתייחטות , 8

ידיעלורקאךהמונעיםייפנאטים"כאל-כלומרלרשותם,העומדים

הטרוריטטיםשלהמוטיבציהשאלתאתהופכת-מחירבכללפגעהרצון

היאהתוצאהרלוונטית,לבלתיעליהשלנופעולותינושלההשפעהואת

עלוליםאלהכאשרגםמהלכיה,ועלהממשלהמדיניותעלביקורתהיעדר

לצמצומו,לתרוםבמקוםטרורלעודד

בזכויותפגיעתןמידתיותמבחינתגבוליותלפעולותהיתריםמתן , 9

מהם,החריגותהרחבתושלאלההיתריםהרחבתשלבטכנהכרוךאדם

רקובים",ייפרותבגדרהןכאלהחריגותכיהיאכללבדרךהנשמעתהטענה

היתממותשלגדולהמידהדרושהואולם , 56דברמהםלהטיקאיןולכן

מיניתהתעללותלביןעצורלהפשיטהיתרביןהקייםהקשרהכחשתלשם

אויותרמוחשיאיוםלשםשחרורולביןהפחדהלשםכלבהצגתוביןבו,

אתלראותשלאמנתעלדרושההיתממותשלדומהמידה , 57תקיפהלשם

לשיטותנתוןהיותולביןדינועורךעםעצורשלפגישהעיכובשביןהקשר

כדיבהטכמתומקומיבתושבשימוששביןהקשראתאו ; 58פטולותחקירה

בושימושלביןצבאיתפעולהבטרםמקומייםותושביםחשודיםלהזהיר

 , 59הצבאילכוחאנושי"כ"מגן

השיחבתחוםהממשלתיתהעשייהשלההשפעותזה,בהקשרגם

ורצוןשנאהאונים,חוטרפח,דכעט,שלפורייהקרקעעלנופלותהציבורי

כשלהיאהציבורשלהמוטריתהרגישותעלהשפעתהכןועלבנקמה,

אתשיטפקבמישהווצורךלביטחוןעזצורךיוצריםפחדיםמרדים,טם

הםבקש,אפילולהיאחזהמוכןלטובעדומיםנפחדיםאנשיםהביטחון,

בשלטון,-שלנוובמקרהביטחון,להםשמציעמיבכללהאחזמוכנים

הביטחון,ובכוחות

תוךהממשלותפעולותבעקבותהאדםלזכויותהנשקפתהטכנה

והשלכותיההטכנהבהערכתוניכרת,מוחשיתאפואהנהבטרורמאבק

נורמותוכמעצבתכמחנכתהממשלהשלתפקידהאתבחשבוןלהביאיש

להצדיקהחברהשלמנטייתהגםלהתעלםאיןמעשיה,באמצעותחברתיות

ובשמה,למענהשנעשהמה

שהנוחריגבמצבשמדוברבכךנחמהלמצואאפשררגילחירוםבמצב

לתחייהיחזורהקודםהנורמותמשטריפוג,החירוםשמצבברגעמטבעו:זמני

כןועלרבות,שניםלהימשךיכולבטרורהמאבקלכ,ךבניגודמלא,באופן

להטדרייהפךזמנינורמטיביכהטדרשכונןשמהממשיתאפשרותקיימת

הבא,בטעיףבפירוטנעמודונגזרותיהזוטכנהעלקבע,שלנורמטיבי

אחריםבתחומיםהטרורנגזהננקטיםהאמצעיםשלהטמעתםסכנתז.

נגדהננקטיםאמצעיםשלההצפהאוהנדידהמטכנתגםלהתעלםאין

אחדות:דוגמאותאזכיראחרים,ולתחומיםלהקשריםטרור

המעצראתלהרחיבהנגביצחילשעברפניםלביטחוןהשרהצעת , 1

 , 60המאורגןבפשעלהתמודדותגםשישמשכךהמנהלי

השב"כידיעלברשותשננקטומיוחדיםחקירהאמצעישלחלחול , 2

משוםיותר,כלליבאופן , 61ערביםשלבחקירותבמיוחדישראל,למשטרת

כלפיוננקטיםשהםמישלדה-הומניזציהעלמבוטטיםהאמצעיםשמקצת

ערבים,כלפיננקטיםשהםומשוםזו,דה-הומניזציהמגבירהונקיטתם

ישראל,לערבייהיחטעלגםרעההשפעהלהםנודעת

בחקיקהשמקורההוראה ,-1994בבבריטניההשתיקהזכותביטול , 3

 , 62IRAב-למאבקשהתייחטהמיוחדת

אךלזרים,רקתחילהשיוחדוחוקיםכמהישנםבארצות-הברית , 4

זה:בענייןמפרט David Coleאזרחים,עלגםוהוחלוהורחבובהמשך

W]hat we are willing to allow our govemment to do to [" 
immigrants creates precedents for how it treats citizens, In 

, 1798, for example, Congress enacted the Enemy Alien Act 
which remains on the books to this day and authorizes the 
President during wartime to detain, deport, or otherwise restrict 
the liberties of any citizen over 14 years of age of a country 
with which we are at war, without any individualized showing 
of disloyalty, criminal conduct, or even suspicion, In World 

110,000 War II, the govemment extended that logic to intem 
persons of Japanese ancestry, about two-thirds of whom 
were U,S. citizens. Similarly, while we think of the McCarthy 
era as beginning in the 1940s, it was in fact preceded by 
several decades of targeting immigrants for their purportedly 

" 6Jsubversive political associations using imrnigration law , 

- 1ו 10בהמתמודדתאל 1ושה.
O הצלחה?של 1ופו

למשכי-ובתוכןרבות,שניםמזהטרורלהתקפותנתונהישראלמדינת

עטקינןלהקשר:להתייחטישלעולםלטרורבהתייחטותקצרים.לאזמן

לאוכלוטייההמשתייכותקבוצותלביןדמוקרטיתמדינהביןבמאבק

עלהשליטהמידתישראל.מדינתשלשונותשליטהרמותתחתהנמצאת

לכדימגעתהיאאםברורולאחלקית,היאההתנתקות,מאזעזה,רצועת

נגדהמנוהלהמאבקלמטרתאשרצבאית.למוחזקזהשטחהעושהשליטה

עלכליהלהביאשואפותבוהמשתתפותמהקבוצותחלק-ישראלמדינת

בגורלםשולטתהמדינהשבובמצבקשורהזושמטרהאפשראךהמדינה,

המשפט 10



הישראליתהשליטהלטיוםלהביאמבקשותאחרותהפלטטינים;של

 .הפלטטיניתבאוכלוטייה

יעניקהטרורעםבהתמודדותהעשירשהניטיוןלצפותאפשר ,לכאורה

לזכויותביטחונייםצרכיםביןאיזוןשלבתחוםיתרוןישראללמדינת

ולפרקמקרובזהלטרורשנחשפואחרותמדינותמוללעומתזאתאדם,

שנשאבהרצאהבירושלים.ברנןהשופטהשמיעזוברוחדבריםקצר.זמן

כי:צייןהוא ,-1987בברנןהשופט

It may well be Israel, not the United States, that provides the " 
best hope for building a jurisprudence that can protect civil 
liberties against the demands of national security. For it is Israel 

 that has been facing real and serious threats to its security ] ...ב
and seems destined to continue facing such threats in the 
foreseeable future. The struggle to establish civil liberties 

, against the backdrop of these security threats, while difficult 
promises to build bulwarks of liberty that can endure the fears 
and frenzy of sudden danger - bulwarks to help guarantee that a 
nation fighting for its survival does not sacrifice those national 

The nations of the ב... [ values that make the fight worthwhile 
world, faced with sudden threats to their own security, will 
look to Israel's experience in handling its continuing security 
crises, and may well find in that experience the expertise to 
reject the security claims that Israel has exposed as baseless 
and the courage to preserve the civil liberties that Israel has 

" 64preserved without detriment to its security . 
היאהטרורעםישראלמדינתשלהתמודדותהכיהטובריםישואכן,

חלקבכך.לפקפקמקוםישלגישתילחיקוי.מודלואף ,הצלחהטיפור

בהתמודדותשימושישראלמדינתועושהעשתהשבהםמהאמצעיםגדול

אתלהזכיראפשרמפוקפקים.אומופרזיםחוקיים,בלתיהםהטרורעם

הבאות:הדוגמאות

הכיבושמתחילתיי , IIבצלם IIארגוןנתוניפיעל-הגירושמעשי

 1,522ל IIלחוהשטחיםמןישראלגירשה 1992שנתטוףועד-1967ב

גירושבמיוחדזכור . 6S "ל IIלחונוטפיםפלטטיניםגורשולאמאזפלטטינים.

 . 66הגירושבטרםשימועזכותמתןללאלבנוןלשטחיחמאטאנשימאות
לרצועתהמערביתמהגדהישראלגירשה 2002אוגוטטמאזלכ,ךבנוטף

צו IIתחתוזאת ,ישראלנגדאלימהבפעילותחשודיםשלמשפחהבניעזה

67מגוריםמקוםתיחום  • 68פלטטינים-32כגורשוזובמטגרת . 11

עבד 'השייחלמשלזכורים- 69ערובהבנישלהחזקהאוחטיפה

שנחטףדיראניומוטטפא , 1989ב-לישראלשנחטףעוביידאלכרים

 . 2004שנתעדערובהכבניהוחזקושניהם--1994בלישראל

 ,כ) II(השבהכלליהביטחוןשירותנהגבעבר- 70עינויים

 • 7מאוזןרחבבהיקףבחקירותיונפשיולחץפיזיכוחלהפעיל

חקירותבאמצעותהנחקרהתשת IIכללוהחקירהשיטות

שביןב'המתנות'ושינהמנוחהמניעתוארוכות;ממושכות

 oהואשבהמכאיבה,בתנוחההנחקרהצבתבאמצעותהחקירות

54 The European Court ofHuman Rights, case no. 5/1992/350/423-424 McBride 
v. the United Kingdolll, para. 32 (Nov. 14 1989): "Decisions to authorize the 
detention of terrorist suspects for periods beyond 48 hours may be, and often 
are, taken on the basis of inforrnation, the nature and source of \vhich could not 
be revealed to a suspect or his legal adviser \vithout serious risk to individuals 

. assisting the police or the prospect of further valuable intelligence being lost 
Any nelv procedure \vhich avoided those dangers by allolving the court to 
make a decision on inforrnation not presented to the detainee or his legal 
adviser would represent a radical departure from the principles \vhich govem 
judicial proceedings in this country and could seriously affect public trust and 

" confidence in the independence of the jUdiciary . 
55 , Alan M. Dersholvitz, ls There a TortltrOltS Road 10 illstice?, L.A. TIMES 

2001 , 8 November . 
ועזתעמזהשעליוהשב"כבחקירותפיזיבכוחהשיטתיהשימושאתברקהנשיאכינהכך 56

 ) 1988 (זינולפטק 6פטי , 357 , 309 ) 4מב(פ"זטובול,נ'ישראלמזינת 23/85בז"נלנזוי

לפקוזתא IOבטיעזישנתןבכתבאמרהיהביטויאתלפרשיששלפיהלעמזתו(כהנמקה

הטעיף),פיעלכראיותלהגיששאפשרהאמרותמגווןהרחבתתוךילירבליי,פירושהראיות

והשפיטהכזיןמתנהלתשהחקירהההנחהבטיטעלשלנוהראיותזיניאתלבנותעלינויי

משקפתהיאכיטבוראניתיאורתי.עניןרקאינהזוהנחהכזין.זעתהשיקולמפעילה

שלקטןמטפרעללזעתי,הצביעוהחקירהועזתיזיעלשהועלוהממצאיםהמציאות.את

בריאים".פירותמלאבטלרקוביםפירות

 Working Group Report on Detainee Interogations inב-מוצגותהללוהטכניקות 57
the Global War on Terrorism: Assessment of Legal, Historical, Policy and 

) 1 Operational Considerations (ApriI4, 2003) (Danner, supra no.16, Appendix . 
אותןלאשרהמליץארצות-הרבית,יזיעלהמופעלותהחקירהשיטותאתשבחןהזוייח,

בטרור.חשוזיםכלפילשימוש

אמנםנזחתהשם ,) 2002 ( 529 ) 3ו(נפ"זישראל,מזינתנןסמירק 6613/99ע"פלמשלראו 58

חקירהאמצעיכנגזוהופעלוזין,עורךעםפגישהממנושנמנעהבעתכיהעצורשלטענתו

שינה.ללאחקירהשעות 17לאחרנגבתההוזאתושלפיהטענתוהתקבלהאךפטולים,

שכן".ב"נוהלהשימושאתהמשפטביתפטלשם , 38ה"שלעיל , 3799/02בג"ץזהלענייןראו 59

בכךהטתפקאלאמיטוזו,זהמהלךפטללאלפיזיוטףהמשפטיםשרכילצייןהראוימן 60

 \ vww.ynet .ראו,מירבית,בזהירותטלהשתמשישאשרחריףבאמצעיעטקינןכישאמר
co.il/articales/0.7340.L-2856208.00.html . 

טרוזי 6702/95ע"פ ;) 13.7.95פורטם(לאשמעוןנ'ישראלמזינת 576/91 )ם-י(ת"פראו 61
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