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מןיוצאתאוחריגה,מיוחדת,היתהלאזואפיזודה

המשטרההשתמשההאחרונותבשנימהכלל.

אזרחיפלסטיניממפגינימנגדמיותרתבאלימות

מפגינימכנגדמופעלימשאינמובאמצעימישראל

התנגשו,למשל, 1998באפריללימ.ישראיהודימ

אל-סחאליבאומוהמשטרהפלסטינימאזרחימ

לפיבישראלפלסטינייממגורימבתיהריסתבעקבות

המשטרההתנגשה 1998בספטמברמשפט.ביתצו

מפגינימעמימימ,שלושהבמשךאלפחמ,באומ

אדמותהפקעתנגדשמחוישראלאזרחיפלסטינימ

לשטחהפיכתןלשמערביתבבעלותחקלאיות

ובהמפלסטינימ,אזרחיממאותצבאי.אימונימ
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הקןלקטיביתהקרימינליזציהעל

פןליטייםמפגיניםשל
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הקרימינליזציהתהליךאתומנתחמתארזהמאמר

-קיבוציעבריינרתחותםהטבעת-הקולקטיבית

שהשתתפוישראלאזרחיפלסטיניםכלפישהופעל

עםסולידריותמתוךפוליטיתמחאהבפעולות

 . 2סססבאוקטוברהכבושיםבשטחיםהפלסטינים

תהליךשלהראשוניםבשלביםמתמקדהמאמר

תוםעדומעצראישוםכתבהגשתמעצר,-זה

המשפטייםלכליםכוונתיייתהליך"במלהההליכים.

שוניםבשלביםומשמשיםעצמובחוקהקיימים

ובתיהתביעההמשטרה,-המדינהמוסדותבידי

שלקיומהאתמאפשריםואשר-המשפט

אלוכליםבאמצעותהקיבוצית.הקרימינליזציה

כבעיההפלסטיניותהפוליטיותההפגנותהרגדרו

שלהן.הפוליטיההיבטאתלעקרמנתעלפלילית,

המדינהמוסדותכימעלה,התהליךבחינת

שהשתתפופלסטיניםאזרחיםאלהתייחסו

ולאפושעיםשלקולקטיבכאלפוליטיותבהפגנות

היסודותלאחדבניגודעומדהדברפרטים.כאל

האחריותעקרוןהפלילי:המשפטשלהחשובים

שלהמחאהשביטוייהגםהאינדיבידואלית.

החלרבות,צורותלבשוהפלסטיניםהאזרחים

יידויכמובפעולרתוכלהבהפגנותגרידאבנוכחות

לכולםהיחסהיהמעטים,באנשיםשפגעואבנים,

עלקולקטיביאיוםוכאלהתקוממותמעשיכאל

השניכחוטעברההזאתה"קולקטיביזציה"המדינה.

המוניים,מעצריםביצעההמשטרה-הדרגיםבכל

עדמעצרושובשובהמקריםבכלדרשההתביעה

כמעטאישרהעליוןהמשפטוביתההליכים,תום

שנעצרומישלמעצרםלהארכתהבקשותכלאת

 . 2סססונרבמבראוקטוברבחודשים

דןשבוהראשוןבמקרהבעיקרמתמקדזהמאמר

-ההליכיםתוםעדבמעצרהעליוןהמשפטבית

והגישההמסגרתהותווובו-חאמדפרשת

מכן.לאחרנידונואשרהמקריםלכליסרדששימשו

בו,שניתנהוההחלטההזההמייצגהמקרהניתוח

המשפטביתשלאחריםדיןלפסקיהשוואתותוך
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והרטורייםהמשפטייםהכליםאתחושףהעליון,

האזרחיםאלהיחסהתגבששבאמצעותם

חוק.פורעיפושעיםכאלכקבוצה,הפלסטינים,

המשטרה

אלןמשתמשאירלנדבצפוןהאלימותעלבמחקרו

מנתעלהמעצר"שלייהקולקטיביזציהבמונחפלדמן

כוחותשביצעוההמונייםהמעצריםאתלתאר

אירייםאזרחיםבקרבהבריטייםוהמשטרההצבא

כותב:הואוכךה-ס.דבשנות

מושתתיםליברליותדמוקרטיותלהיותהנחזותבמדינות

המשפטדרןהמעצר,למן-והענישההמשפטיהטיפול

אינדיבידואליזציה,על-הכלאבביתבמאסרוכלה

מערכותבאמצעותמשפטיסובייקטיצירתכלומר,

ההתייחסות.מרחבצמצוםוכןוהבדיקההתיעוד

למרכיבוהפיכתםוהחקירה,המעצרשלהקולקטיביזציה

עקרוןשלהפרהבגדרהיתהיום-יום,בחיישיגרתי

העצוריםהפלילי.למעשההאינדיבידואליתהאחריות

וקונספירציהסכנהשלכסמליםוהוצגותוארו

הפארא-צבאיהארגוןמןהתפשטואשרקולקטיביות

האתנית.'הקהילהכללאלוחילחלו

בספטמבר 28מיוםהמשפטים,משרדנתוניפיעל

משטרתעצרהשנהאותהבארקטובר 3סועד 2ססס

פלסטינים 66ס(מתוכםאדםבני 1כ-ססס,ישראל

הכררכיםמעשיםבגיןישראלים)יהודים 34ו-ס

הפלסטיניםלמעצרהסיבותימים.ןאותםבאיררעי

בעריםשנערכוההפגנותבזירתגרידאמנוכחותנעו

דרכיחסימתועדהארץ,ברחביפלסטינייםובכפרים

הצתתבאמצעותהפלסטינייםליישוביםגישה

בקבוקיהשלכתרלעיתיםאבנים,יידריצמיגים,

סיבותבאיש).פגעו(שלאשוטריםלעברתבערה

מעטיםלאנשיםנזקשגרמופעולותהיונוספות

בשלבעיקרנעצרוישראליםיהודיםולרכושם.

סיסמאותקריאתכגוןרעהר,כנגדאדםשלעבירות



פלסטינימתקיפתלערבימ",יימוותבנוסחגזעניות

להמהקדושימולמקומותלרכושמרבהרסוגרימת

קרובות,לעיתימפלסטינימ.נגדהתפרעויותבמהלך

הפלסטינימלאזרחימעזרהלהושיטבמקומ

אלימימאמצעימהמשטרההפעילהשהותקפו,

בתוקפימ.כלומרהישראלימ,ביהודימוצידדהנגדמ,

שלהמעצרימנמשכו 2000נובמברבמהלך

במחאותהשתתפוכיבטענהפלסטינימ,אזרחימ

מעצרימביצעההמשטרה . 2000אוקטוברבתחילת

הפלסטיניימולערימלכפרימבכניסותברחובות,אלו

עשרותובאמצעות ,"מיימחסומיהצבתבאמצעות

יישובימבעשרותבתימעלייקומנדו"פשיטות

רבימפלסטינימאזרחימבישראל.'פלסטיניימ

מידיברוטליליחסזכוהמעצרימבמהלךכידיווחו,

ואיומימאינטנסיביפסיכולוגימלחץהחלהשוטרימ,

מפיהמלחלץמנתעלהכאותועדהחקירה,בעת

בהתנגשויות.'השתתפותמבדברהודאהבכפייה

ועלביטחוניימ",יימקרימהוגדרומהמעצרימכמה

 .)כ"בש(הכלליהביטחוןשירותהופקדבהמהחקירה

פעולותשביצעוהפלסטינימהוחזקואלהבמקרימ

ימימ,כמהבמשךמבודדבמעצרפוליטיותמחאה

 5סניגוריהמ.אתלפגושעליהמונאסר

הקרקעאתיצרוהמשטרהשלהפעולות

האזרחימשלקולקטיביתלקרימינליזציה

פוליטיות.במחאותשהשתתפוהפלסטינימ

אזרחימשלהמונייממעצרימביצועבאמצעות

הצבתכגוןהפחדהבאמצעישימושפלסטינימ,

לילה,באישוןבתימעלופשיטותמחסומימ

המשטרההעצורימ,כלפיברוטליכוחוהפעלת

המוחימשלהשונימהמעשימביןלהבחיןסירבה

הגדולמספרמהקהילה.בנישארשלמעשיהמלבין

עלמלמדהואמאלף:נתוןהואהעצורימשל

להפעיללנכוןמצאוהמדינהשרשויותהאמצעימ

להגבילמהפלסטינימ,המפגינימעללפקחכדי

בהמ.-ולשלוט

 Dפוליט" Dמפגינישלהקולקטיביתהקרימינליזציהעל

הפרקלךטות

קרובותלעיתימהוגשואלומעצרימעלבהתבסס

שלעבירהבגיןפלסטינימאזרחימנגדאישומכתבי

זו,עבירהתחבורה.דבנתיבבמזידאנשימחייסיכון

ממניעימאבנימכ"יידויבציבורהמוכרת

והריגה,רצחכמועבירותלצדנתפסת,לאומניימ",

והעונשבנפש,פגיעהלגרומשעלולהכעבירה

שתילגביבחוקהקבועלזהזההבגינההמרבי

אחרותעבירותמאסר.שנות 20-הללוהעבירות

הסדרהפרתבתחומהיוהמפגינימהואשמושבהן

התפרעות,אסורה,התקהלותקיומכגוןהציבורי,

שוטרתקיפתתפקידו,מילויבשעתשוטרתקיפת

מילויבשעתלשוטרוהפרעהמחמירות,בנסיבות

נגדבעבירותשהואשמוכאלהגמהיותפקידו.

בזדון.·היזקגרימתכגוןהרכוש,

דרשו 2000ונובמבראוקטוברהחודשימבמהלך

למחאותבקשרהנאשמימכלכיהפרקליטותנציגי

אמבין-ההליכימתומעדייעצרואוקטוברבחודש

אמביןבחמורות,וביןקלותבעבירותמדוברהיה

כךעלנוסףקטינימ.היואמוביןבגירימאלההיו

העליוןהמשפטביתבפניהפרקליטותנציגיערערו

לשחררהורואשרדלמטההשופטימהחלטותכלעל

אלו,בקשותשהוא.טעממכלהנאשמימ,את

עמודימ 3בןבמסמךנאחזונע,סרטעלכמושהוגשו

 , 2000באוקטובר-10בהמדינהפרקליטתשהפיצה

לנהוגכיצדהארץברחביהפרקליטימהונחוובו

אלו.·במקרימ

המדינהפרקליטתמגדירההמסמךבתחילתכבר

עלכ"התפרעויותהפלסטינימהאזרחיממחאותאת

שהחלו"האירועימכיומציינתלאומני",רקע

למגזראףלאחרונההתרחבוהערבי,במגזרתחילה

להתפרעויותעדימאנוהאחרונימובימימהיהודי,

היאערבימ".כלפייהודימשלאלימותומעשי

"למאמץנדרשתהפרקליטותכיומדגישהממשיכה

בלימתהחוק,לאכיפתלהביאמנתעלמוגבר

המתפרעימ".עמהדיןומיצויההתפרעויות
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פוליטייסמפגיניסשלהקולקטיביתהקרימינליזציהעל

היאקבעה,לנקוט,הפרקליטימשעלהמדיניות

המקרימ:בכלההליכימתומעדלמעצרחתירה

שלההליכימתומעדמעצרלבקשכן,על"ראוי

סכנהבהיותמאלימות,להתפרעויותהשותפימ

מכתהינןההתפרעויותעודכלהציבור.לשלומ

ואיןמ,הליכיהתומעדבמעצרמהכרחישמדינה,

חייהמאתבמעשיוהמסכןאדמ,שללמעצרוחלופה

עלולהנאשמלכך:והנימוקאחרימ".שלוגופמ

ברחביהמהומות"משפשטו-מעשהועללחזור

המעצר".בחלופותערךאיןהארץ,

לפרקליטתישבישראלהמשפטשיטתבמסגרת

שלפניבשלבהאמורבכלנרחבדעתשיקולהמדינה

להחליטסמכותלהישהפלילי.בהליךהמשפט

באילולהחליטהנחקרימ,יואשמועבירותבאילו

אתלשחררולהמליץאישומ,כתבייוגשומקרימ

ההליכימתומעדמעצרואתלבקשאוהעצור

הוקנתהמסוימותעבירותלגבינגדו.המשפטיימ

אישומ.כתבילהגישהסמכותלמשטרה

 28מיומלעצורימביחסרשמיימנתונימפיעל

שנה,אותהבאוקטובר 30עד 2000בספטמבר

ביןגדולהבדלישנושלהלן,טיבטבלההמפורטימ

שלמספרמלביןשנעצרוהאנשימשלהכוללמספרמ

אזרחימבקרבהןאישומ,כתבינגדמשהוגשואלה

זאת,עמישראלימ.יהודימבקרבוהןפלסטינימ

ישראלימ.יהודימבקרביותרבולטהדבר
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נגדאישומכתביהוגשוכיעולה,אלהמנתונימ

עבירותבגיןשנעצרוהפלסטיניממהאזרחימ 38%

השיעורזאת,לעומתאוקטובר.באירועיהכרוכות

.עולהך 9%עלעמדישראלימיהודימבקרבהמקביל

אישומכתבלהגישהפרקליטותשלכוחהכימכה

נוצל-עבריינותשלחותמבפרטלהטביעובכך-
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כלפימאשריותרשניימפיפלסטינימאזרחימכלפי

במהלךשגמהיותמזאת,יתרהלימ.ישראיהודימ

פלסטינימ,אזרחימעשרותעודנעצרו 2000נובמבר

נגדשהוגשוהאישומכתביששיעורלהניחניתן

יהודימנגדשהוגשולאלהבהשוואהפלסטינימ

ניכרת.במידהעלהישראלימ

הנחיותליישומביחסרשמיימנתונימבידינואין

איןשכןבפועל,הפרקליטימבידיהמדינהפרקליטת

עדמעצרלהארכתהבקשותמספרעלרשמימידע

זאת,עמהארץ.רחביבכלשהוגשוההליכימתומ

באותהלנהוגהמדינהפרקליטתהורתהאמאפילו

שיישומהריכאחד,וערבימיהודימכלפיצורה

חמורהיההפלסטינימהאזרחימכלפיהמדיניות

נגדשכןישראלימ,יהודימכלפימאשריותר

נגדמאשראישומכתבי 4פיהוגשוהראשונימ

לימדההמציאותבכ,ךדילאואמהאחרונימ.

בבתיישראלימיהודימשלעניינמנדוןשכאשר

דבקולאהמחוזיימ,המשפטובבתיהשלוממשפט

באשרהמדינהפרקליטתשלבהנחייתההפרקליטימ

ההליכימ."תומעדלמעצר

אתוחיזקההמשיכההפרקליטותכן,כיהנה

המשטרההחלהשבההקולקטיביתהקרימינליזציה

האזרחימבקרבההמוניימהמעצרימבאמצעות

כתבילהגישהסמכותמלואניצולתוךהפלסטינימ.

בכלההליכימתומעדמעצרולבקשאישומ

אתיותרעודהפרקליטותנציגיהחמירוהמקרימ

הפלסטינית.הפוליטיתהאופוזיציהדיכוי

המעצררםחוק

מעצרימ),-אכיפה(סמכויותהפליליהדיןסדרחוק

כלעלחלמ)מעצריהחוק-(להלןך-996תשנ"ו

כליממעוגנימבחוקבישראל.המעצרהליכי

בתהליךלהמשיךהמשפטלבתיהמאפשרימ

עדהמעצרבאמצעותהקולקטיביתהקרימינליזציה

ההליכימ.תומ

הקבועההחוק,שלהמוצהרתמטרתובעוד



אדםשלועיכובו"מעצרוכיהיאשלו,ר(ב)בסעיף

האדםכבודעלמרביתשמירהשתבטיחבדרךיהיו

במסגרתהעליון,המשפטביתהורהזכויותיו':ועל

ההליכיםתוםעדמעצרעלהחוק,פיעלפסיקותיו

אזרחיםבפניושהובאוהמקריםבכלכמעט

המפתחפוליטית.מחאהביטאואשרפלסטינים

הסתירהחשיפתהואהמעצריםחוקלהבנת

עקרונותכוללאמנםהחוקבו:הטמונההפנימית

מעקרגםהואבזמןבואךפרטים,שלחירותםבדבר

מתוכן.אותם

כתבהגשתלאחרבמעצרעוסקלחוק 21סעיף

המשפטביתיהיהמקריםבאילוומפרטאישום,

ההליכיםתוםעדאדםשלמעצרועללהורותרשאי

בפרט. 2רסעיףמתמקדאחדמצדנגדו."המשפטיים

לפנייקבע,המשפטביתכידורשהחוקלמשל,כ,ך

אמנםאםההליכים,תוםעדמעצרעלמורהשהוא

בטחונואתיסכןשהנאשםלחששסביריסוד"קיים

המדינה"בטחוןאתאוהציבור,בטחוןאתאדם,של

שדינהבעבירההואשםהנאשםאם ;))ב(קטן(סעיף

בעבירהבטחונית,בעבירתעולם,מאסראומיתה

אוחדש),(נוסחהמסוכניםהסמיםפקודתלפי

אובאכזריותאוחמורהבאלימותשנעשתהבעבירה

או ;)-4ר X(גקטן(סעיףחםאוקרבנשקשימושתוך

באמצעותהמעצרמטרתאתלהשיגניתןלאאם

שפגיעתםאחריםתנאיםאובערובהשחרור

 .))ב(קטן(סעיףפחותהתהיההנאשםשלבחירותו

כיעוד,נקבעהמעצריםחוקנדוןשבהםבתקדימים

הנאשם,שלאישייםגורמיםגםלשקולהשופטיםעל

באלו."וכיוצאהנקיעברובריאותו,מצבגילו,כגון

ה"סכנה":עקרוןגםמעוגןעצמו 21בסעיףומנגד,

בטחוןאתאדם,שלבטחונואתיסכןייהנאשםהאם

 .))ב X1X(אקטן(סעיףהמדינה"בטחוןאתאוהציבור,

שיקולהמשפטלבתיומותירמאוהרחבהזההסעיף

 1X-ג X1X(אקטןלסעיףבניגודזה,סעיףעצום.דעת

בחוקספציפיותלעבירותמפנהאינולמשל, ,) 4

אינווגםבגדרו,בהןהנאשםאתשיכניסוהעונשין

 Dפוךיטיי Dמפגינישךהקוךקטיביתהקרימינךיזציהעך

מידתהערכתלשםשהואקריטריוןשוםעלמצביע

הוא,זהלסעיףהפירושיםאחדבו.שנזכרתהסכנה

כלאתבוחניםכאשרהספציפי,הנאשםהאם

הציבורבטחוןעלאיוםמהווההאישיות,נסיבותיו

האםהוא,אחרפירושהמדינה.בטחוןעלאו

כזה.איוםמהווהמקבוצה,כחלקהנאשם,

טמונהאכןכיהמשפטביתקבעאםגםואולם,

עלחלהבחוק,הקבועותאלומעיןסכנהבנאשם

קטןסעיףלמעצר.חלופותלבחוןהחובההשופטים

צוייתןלאהמשפטייביתקובע: 21סעיףשל ) 1X(ב

לאחרנוכח,כןאםאלא ,)א(קטןסעיףלפימעצר

להוכחתלכאורהראיותשישהצדדים,אתששמע

ביתיצווהלא ,) 1 ()א(קטןסעיףולענייןהאשמה,

להשיגניתןלא ) 1 (כי:נוכחאםאלאכאמור,המשפט

ותנאיבערובהשחרורשלבדרךהמעצרמטרתאת

 ." ...פחותההנאשם,שלבחירותושפגיעתםשחרור,

נדרששבוהמנחההדיןפסקגנימאת,בפרשת

הגשתלאחרהמעצרלענייןהעליוןהמשפטבית

ביתראשית, 14סוגיות.שתינידונואישום,כתב

ל"מכתשהיועבירותכיאחד,פהקבעהמשפט

מהוותאינןמכוניות,גניבתזהבמקרהמדינה':

המשפטביתשלובלשונומעצר.עילתכשלעצמן

עלמוטלהנטל ...מעצרעילתאינהמדינהיימכת

-לחוק ) 1 ()א(א 21סעיףשלבגדריו-המדינה

לחששסביריסודקייםכיהמשפטביתאתלשכנע

הציבורשלוםאתיסכןהואישוחרר,הנאשםאםכי

כךעל-ידיזהנטלמרימהאינההמדינה ...וביטחונו

שהיאעבירהביצעשהנאשםכךעלמצביעהשהיא

הרתעהכינפסק,רובבדעתשנית,ן 5מדינה'".'מכת

לאשובבצידה,סכנההוכחתבלאכשלעצמה,

ההליכים.תוםעדלמעצרעצמהבפניעילהתהווה

הואגנימאתדיןבפסקביותרהחשובהדבר

שלבחשיבותההכירהעליוןהמשפטשביתהעובדה

במיוחדהפרט,שלחירותובדברהחוקתיתהזכות

וכךוחירותו.האדםכבודיסוד:חוקחקיקתלאחר

שם:נפסק
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 Dפוליט" Dמפגי['שלהקולקטיביתהקיימי[ליזציהעל

!! 

היתההיסו,דבחוקכיומהמעוגנתלחירותהאדמזכות

מעוגנתזוזכות ...ישראלבמדינתעקרון-עלומתמידמאז

מגכילימואיןנוטלימ"איןכיהקובעהיסוד,בחוקכיומ

בכלאובהסגרהבמעצר,במאסר,אדמשלחירותואת

אתההולמ"בחוקרקמותרתזופגיעהוכי ...אחרת"דרך

ובמידהראויה,לתכליתשנועדישראל,מדינתשלערכיה

וקלהיסוד,לחוקקודמגמ ...הנדרש"עלעולהשאינה

האדמזכותאתלרגלינוכנרלהציבעלינולאחריו,וחומר

הוראותאתלפרשעלינוהיסוד.בחוקהמעוגנתלחירות,

להשיגועלינוהיסו,דחוקלאורזוזכותשללאורההתיקון

על-פיהציבוריהאינטרסלביןבינההראויהאיזוןאת

המעצרסמכויותאתשנפעילבכךהחוקתית,התפיסה

דרושהואהדברבומקומבכלהראויהבמידהשבידינו

והכרחי."

העליוןהמשפטבית

~ 

המשפטביתדן 2000ונובמבראוקטוברבחודשימ

להארכתבקשותשלמקרימ-22בלפחותהעליון

אזרחימשלהיומקרימ 16מ.הליכיהתומעדמעצר

ביתנענההמקרימ 16בכלכמעטפלסטינימ."

לעצורוהורההפרקליטותלבקשתהעליוןהמשפט

וקטינימבגירימ-ההליכימתומעדהנאשמימאת

להמ.שיוחסההעבירהבחומרתהבדלבלאכאחד,

שבהממקרימאותמ-הבודדימהכללמןהיוצאימ

למעצרהמדינהבקשתאתהעליוןהמשפטביתדחה

היושבהמתיקימשניהיו-ההליכימתומעד

ועימאדבנובמבר)כדפלוניקטינימ,הנאשמימ

בגיר.הנאשמהיהשבוסעי,ד·'נוסף,ותיקעדאווי,"

בית . 2000בנובמברניתנוהללוההחלטותשלושכל

המחמירהמדיניותופיעלנהגהעליוןהמשפט

לנאשמימביחסגמההליכימתומעדמעצרבעניין

אותמבגיןעבירותלהמשיוחסוישראלימיהודימ

לאהמשפטשביתהוא,לכךאפשריהסבראירועימ.

בשמיוגשורבימשערעורימאפשרותליצוררצה

ממעצרלהשתחררשיבקשופלסטינימ,נאשמימ

שהמדיניותאלאהחלטותיו.עלבהתבסס
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עדלמעצרימביחסהפרקליטותשלההשוואתנית

בקרביותרהרבהקשהביטויקיבלהההליכימתומ

יתרההרב.מספרמבשלהפלסטינימ,העצירימ

העליוןהמשפטביתשנקטה"שוויון"מדיניותמזאת,

אותועלהעבריינימ-לכאורהכלאתהעמידה

סימןהצבתהיההדברפירושרבימבמקריממישור.

האזרחימשלהפוליטיתהמחאהפעולותביןשוויון

יהודימשביצעותקיפהמעשילביןהפלסטינימ

פלסטינימ.נגדישראלימ

המשפטביתשעשההשימושאתהיטבלבחוןיש

ביתההליכימ.תומעדלעצורבסמכותהעליון

להארכתבבקשותלדיוןהקדישהעליוןהמשפט

ואתיחיד,שופטהכריעמקרהבכלקצר,זמןמעצר

ההליכימתומעדהנאשמאתלעצורהחלטתו

שלושהעדאחדעמודפניעלפירטנגדוהמשפטיימ

לאבקצרה,הנימוקימניתנוהמקרימבכלעמודימ.

לתקדימימ,היזקקותהיתהולאעובדותבהמפורטו

בלאהוסקווהמסקנותהמשפטית,ההנמקהחסרה

לחלוטין:ברורההיתההתוצאהרקולהצדיקן·לנמקן

המשפטיימההליכימתומעדנעצרוהנאשמימכל

נגדמ.

חאמד.ס'שלזההואזותופעהשממחישהמקרה

העליון,המשפטביתדןשבוהראשוןהמקרההיהזה

שלהפוליטיותהמחאהלפעולותבסמוךממש

ביומניתנה(ההחלטההפלסטינימהאזרחימ

פלוני"פרשתעמביחדחאמדפרשת .) 8.10.2000

היו ,) 0.2000-10.1בניתנהבעניינו(שההחלטה

ההתייחסותמסגרתואתהגישהאתשקבעוהסמנימ

ההליכימתומעדמעצרלהארכתהבקשותלכל

והערכאותהעליוןהמשפטביתמכן.לאחרשבאו

 ;:בנותההחלטותעלוהסתמכושבויותרהנמוכות

מחייבתקדימכעלבהתאמה,עמודימ,ושניעמודימ

שללמעצרמוכבסיסאחריהן,שנידונוהמקרימבכל

תומעדפוליטיותבמחאותשהשתתפופלסטינימ

ההליכימ.

אזרחפלסטיניחאמד,מחמודמוחמדמרנגד



כתבהוגשנוספימצעירימשניונגד , 18בןישראל,

אסורההתקהלותבגיןמשטרתיתובעבידיאישומ

שהתובעאףעל , 3 ,,סך 2סססביומבנצרתוהתפרעות

ייעצרוהצעירימושניחאמדמרכידרש,המשטרתי

ביתהורהנגדמ,המשפטיימההליכימתומעד

בתנאימהשלושהשחרורעלבנצרתהשלוממשפט

אתקיבלבנצרתהמחוזיהמשפטביתמסוימימ,"

והורההאחרימהצעירימלשניביחסהמדינהערעור

הערעוראתדחהאךמ,הליכיהתומעדמעצרמעל

ביקשההמדינהלשחררו,"והורהחאמדלמרביחס

עלערערהואזנענתה,בקשתהשחרורו,אתלעכב

זוערכאההעליון,המשפטביתבפניההחלטה

עלהנמוכותהערכאותשתיהחלטותאתהפכה

תומעדחאמדמרשלמעצרועלוהורתהפיהן,

נגדו,המשפטיימההליכימ

ראיותנמצאוכיקבע,העליוןהמשפטבית

שבהןלעבירותחאמדמראתהקושרותלכאורה

המשטרהשבידיהחומרעלהסתמכותתוךהואשמ,

חשין:השופטקבע

ומצאהלמקוםהמשטרההגיעההדיוןנושאהאירועבעת

גדולות,אבניםבוערים,בצמיגיםיימכוסההכבישאת

ניתןולאמטרך 5כ-סשללאורךוזאתאשפהופחיברזלים

מידכיואומר,השוטרמוסיףהציר,"",עללנסועהיה

מתוךצעיריםהחלולמקום,המשטרהשהגיעהלאחר

מודהעצמוהמשיבגםלעברה,אבניםליידותהשכונה

אכן,השוטרים,עלאבניםזרקכיבמשטרהבהודעתו

כדיבכךאיןאךרחוקים"ייהיוהשוטריםכיטועןהמשיב

נזרקושבהבהתפרעותהשתתףכיהעובדהמןלמעט

השוטרים,·'אלאבנים

כיחשיןהשופטמסיקאלהממצאימעלבהתבסס

חאמדמרהמעצרימלחוקב) Xך X(א 21סעיףפיעל

היודה"אדמלעוצרו:עילהישולפיכךמסוכן,הוא

ברחובסדרלהשליטהמבקשימבשוטרימאבנימ

ולסכןלהוסיףהואעלולכיעצמועלמלמדציבורי,

יים Dפולימפגיניםשליבית Dהקולקהקרימינליזציהעל

לאחר 25בציבור",בטחוןאתאואדמשלבטחונואת

אפשריתלמעצרחלופההאמחשיןהשופטבוחןמכן

עדחאמדמרשלמעצרועלשהורהתוךלאו,אמ

חשין:השופטפסקנגדו,המשפטיימההליכימתומ

צפאפרהבשכונת- 2סססבאוקטוברה-:כיוםשלבנצרת

נשלחואשרהמשטרהואנשירבתי,התפרעותהיתה-

נתקלה-מסודרתלמדינהכראוי-במקוםסדרלהשליט

מצבבאבנים,בהלחמואשרבצעיריםר"ר)-במקור(כך

בישראל,צעיריםיידעו ..עימו,שנשליםלנואסורזה

הבאבשוטראבניםהיודהכיכאח,דומבוגריםצעירים

כיעצמועלמעלההתפרעויותשלבמקוםסדרלהשליט

כךובהיותוהציבור,ולשלוםאדםשללשלומוהואמסוכן

יסודערכיאותםעללהגנהייעצרכיהואצפוימסוכן,

אדםאכן,ראויה,חברהלקייםנוכללאשבלעדיהם

אישעלאבןהואמריםבכוונת-מכווןכיעצמושהוכיח

חלופתוסדר,משטרלהשליטאותושלחההחברהאשר

שעשה,"מעשהשובמעשותלמונעותיסכוןלאמעצר

במילימ:חשיןהשופטחותמההחלטהאת

יהיהניתןתנוח,והארץהרוחות"משתשקוטנה

טרמאולמהמשיב,שלמעצרונושאאתשובלשקול

 27הזו",לעתהגענו

תומעדלמעצרחאמדמראתלשלוחבהחלטה

המשפטביתהתעלמנגדוהמשפטיימההליכימ

דהיינוהמעצרימ,חוקשלממטרתוהעליון

שתבטיחבדרךיהיואדמשלועיכובוש"מעצרו

נוסף 2זכויותיו",'ועלהאדמכבודעלמרביתשמירה

הואשקבעמהבעקבותהמשפטביתהלךלאכךעל

לגנימאת,בניגודבחאמך,גנימאת,דיןבפסקעצמו

כלאיןהפרט,שלחירותולשאלתהתייחסותכלאין

לעקרונותהמשפטביתשייתןההגנהבסוגייתדיון

הצורךבשאלתאפילואווחירותו,האדמכבודשל

לביןאחד,מצדהפרט,שלאלוחירויותביןלאזן

בניגודלמעשה,האחר,הצדמןהביטחוני':"המצב

העבירותשכלפסק,העליוןהמשפטביתלגנימאת,
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עילהמשמשותכשלעצמן 2000באוקטוברשבוצעו

ההליכים.תוםעדלמעצר

לייבטחוןסכנההיווהחאמדמרכילקבועמנתעל

מרחיבהפרשנותהעליוןהמשפטביתנתןהציבור"

בשאלתעסקלאכללהמשפטביתהמעצרים.לחוק

ואףהמעצרים,בחוקהמטרותסעיףשלמשמעותו

פשוטהואגנימאת.פרשתלאורהמקרהאתבחןלא

הבאבשוטראבנים"היודהכיגורף,באופןקבע

עלמעלההתפרעויותשלבמקוםסדרלהשליט

ולשלוםאדםשללשלומוהואמסוכןכיעצמו

אשרהמחוזי,המשפטביתזאת,לעומתהציבור".·'

מרשלממעשיוכיקבעחאמהמראתלשחררהורה

"אתלסכןכדיבהםהיהכילהסיקאי-אפשרחאמד

בטחוןאתאוהציבור,בטחוןאתאדם,שלבטחונו

זוקביעתואתהמעצרים.בחוקכנדרשהמדינה",

הבאות,העובדותעלהמחוזיהמשפטביתהשתית

להןהיהלאהעליוןהמשפטביתשלשבהחלטתו

האבןאבנים,ביידויהשתתףחאמדשמראףעלזכר:

מעשהלעשותביקשלאחאמדמרבשוטר;פגעהלא

ולדעתהעבירה,בביצועהודהגםחאמדמרקיצוני;

ניסהלאחאמדמרלזכותו;עומדהדברהשופט

פלילי.ס,עבראיןחאמדולמרלמעצרו;להתנגד

כיזהגורףכללעלחזרהעליוןהמשפטבית

תוםעדלעוצרםוישמסוכניםהםאבניםמיידי

העוקביםבתיקיםגם-נגדםהמשפטייםההליכים

למשל,כ,ךההליכים.תוםעדלמעצרבקשותשל

ביידויבגירהואשםשבוחירבארי,ייאילבעניין

בנסיבותשוטרבתקיפתשוטרים,לעבראבנים

צייןתפקידו,מילויבעתלשוטרובהפרעהמחמירות
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שניתןעבירותעמהיאשנמניתבעבירהמואשמהעורר

כעבירותשלאאלו,עבירותדיומא","עבירותלכנותן

כולנונקווה ..גרמן,שהזמןעבירותהינןאחרות,פליליות

כאמור,היומ,בואעדתשקוט,והארץ-היומירחקלאכי

כמעשימעשיממפניבקפידההציבורעללהגןיש

לציבורמסוכןאדמהינומכווןבכוונתאבןהיודה ..העורר,

זההכלל,דרךעלהואכךההליכימ,תומעדמעצרודינו

העורר,"שלדינואף

למעצר,חלופותשקללאאףהעליוןהמשפטבית

אםגםכיקובע,החוקהמעצרים.מחוקכמתחייב

מסוכן,הנאשםשלהיותובדברלכאורהראיותישנן

לא ...כןאםאלא ...מעצרצויתןלאהמשפטייבית

שחרורשלבדרךהמעצרמטרתאתלהשיגניתן

שלבחירותושפגיעתםשחרור,ותנאיבערובה

קבע,המשפטביתחאמדבענייןפחותה"."הנאשם,

לאמעצר"חלופתאבניםמיידהשלבמקרהכי

שעשה"."מעשהשובמעשותלמונעותיסכון

הרתעהכיקבעהעליוןהמשפטביתאחרות,במילים

תוםעדלעצורההחלטהביסודהעומדתהיא

מאפשראינוהמעצריםחוקכאשרוזאתההליכים,

בפסקמזאת,יתרההזה.הטעםמןאדםלעצורכלל

כשלעצמה,שהרתעהאסורכינקבע,גנימאתדין

עדמעצרעילתתשמשבצידה,סכנההוכחתכשאין

בענייןהעליוןהמשפטביתבהחלטתההליכים,תום

עלהמדינהשהביאהראיהכלמאוזכרתלאחאמד

תוםעדלמעצרחלופהאיןכילהוכיחמנת

הנשקפתהסכנהבשאלתכמוזה,בענייןההליכים.

הנסיבותאתלבחוןהמשפטביתעלהנאשם,מן

אתלנאשם,המיוחסתהעבירהשלהמיוחדות

לשחררוהאפשרותואתהאישיות,נסיבותיו

במקריםכמוזה,במקרהלמעצר,חלופהבאמצעות

לשאלותנדרשלאכללהמשפטביתאחריו,שבאו

אלו,

בחוקחשיןהשופט"שתל"חאמדבפרשת

עצמו,בחוקקייםאינושכללחדש,טקסטהמעצרים

תוםעדייעצראוישוחררנאשםאםלקבועמנתעל

אבניםיידויכילקביעתוגלויהבסתירהההליכים,

תוםעדמעצרמחייבולפיכךמסוכןדברהוא

אפשרכיחשיןהשופטמצייןמבצעו,שלההליכים

המעצרשאלתאתולשקוללשוביהיה



ישזובאמירהתנוח".והארץהרוחות"משתשקוטנה

שקטה?הארץאמשיקבעזההואמיבעיות.כמה

ביתשופטאוהממשלהראשהפרקליטות,המשטרה,

כאשרכנועלשבהשקטהאמהעליון?המשפט

האמהמשטרה?עמההתנגשויותכלמסתיימות

אזרחימשלהפגנותיהיולאששובפירושושקט

פירושמבמדינהורגיעהשקטהאמפלסטינימ?

עירשלבתחומיהמאומסוימ,באיזורכולה,במדינה

מ?מסוימיכפראו

מעצרלהארכתבקשותשלהבאימבמקרימ

שופטימהלכוהעליוןהמשפטביתבפנישהובאו

למבחןבאשרחשיןהשופטשלבעקבותיואחרימ

להארכתעצמממשלהנמקותומצאוהרגיעה,

שלמעצרועלהורהכאשרלדוגמא,המעצרימ.

שהואשמפלסטיניבגיראגבאריה,אל-דיןעלאא

אסורה,בהתקהלותשוטרימ,עלאבנימביידוי

ב-אלפחמבאומשוטרובתקיפתבהתפרעות

טירקל:השופטקבע , 2.10.2000

ראויוברחובותינו,בערינוושלווהשקטשלבזמנימאבן,

רוחבאורךשכזהר"ר)-במקור(כךבקטיןלנהוגהיה

אותולכלואשלאהיהשראויובוודאיהרחמימ,ובמידת

עדייןלוחשותשבהמבזמנימאולמ,העבריינימ.עמ

בערינומחדשלהתלקחעלולהוהאשהגחלימ

יותרהיתרה.הזהירותבמידתלאחוזישוברחובותינו,

צריכההשעהלכ.ךצריךהציבורלכ.ךצריךמשהעבריין

לכך·"

כהנוספות.בעיותעורררקהרגיעהשמבחןאלא

בןשלמהדאז,פנימלביטחוןשהשרביומבולמשל,

ביתנתןשליטה","תחתייהמצבכיהכריזעמי,

מעצרהארכתבענייןהחלטותיואתהעליוןהמשפט

בעניין 37דראישה.וחידלפה 36אגבארלהבפרשות

אתהעליוןהמשפטביתהפךדראישהחידלפה

 3לשחררשהורההמחוזיהמשפטביתשלהחלטתו

בהשתתפותשהואשמופלסטינימקטינימ

v מפגינישלהקולקטיביתהקרימינליזציהלD "פוליטD 

בתחילתבנצרתשוטרלתקוףובניסיוןבהתפרעות

תומעדמעצרמאתלהאריךבהחלטתו 3אוקטובר.·

מקבלאינוכיהעליון,המשפטביתקבעההליכימ

שלהחלטתההמחוזי.המשפטביתממצאיאת

פניעלהשתרעהלציין,ישיותר,הנמוכההערכאה

הרגיעה.מבחןעלתיגרוקראהעמודימ, 12

עדהמעצרשאלתביןנתקיוצרהרגיעהמבחן

עצמו,לנאשמביחסהשיקולימלביןההליכימתומ

הואהקהילה.התנהגותעלהתוצאהאתומשתית

כלומולאלהשאיןחיצונית,סיטואציהעלמתבסס

בביצועה,מואשמשהואהעבירהועמהנאשמעמ

ייעצר.אוישוחררהנאשמאמלקבועמנתעל

העליון,המשפטביתשנוקטהשפהבחינת

היאואלימות,סמכותשלתיאורלצורךבמיוחד

שממלאהתפקידעללעמודשמנסימבעתמאלפת

הקרימינליזציהבתהליךההליכימתומעדמעצר

נורי:אלןאותנושהורהכפיהקולקטיבית.

הפליליהמשפטאתלציירמנטההליברליתהתיאוריה

כלשבוקונצנזואליעולמבתוךמתקיימהואכאילו

טענהזוהיהחוק.שלבצלויחדיוחוטימכפרטימהפרטימ

,וכןהפליליהמשפטשלובמעשבתיאוריהמרכזית

הפליליהמשפטמערכתשלהפילוטופיתבלגיטימציה

חברתיימקונפליקטימיששבהשבחברהאלאכולה.

עדאמ,רקכזהמצבלהתקיימיכולעמוקימופוליטיימ

בביתרגלדריטתתהיהלאלקונפליקטימשניתן,כמה

החברהלביןהמדינהביןהרמוניהלקיימאפשרהמשפט.

מראשהצידהמטלקימאמרקהפליליההליךשלבהקשר

החברתיימ."הקונפליקטימאת

ההליכימתומעדהמעצרהארכתבהחלטות

המשפטביתנמנע 2000ונובמבראוקטוברבחודשימ

להתקוממות;הפוליטיותבסיבותמעיסוקהעליון

והפגנותמחאותשללקיומןהסברכלנתןלאהוא

מתארותרקההחלטותהפלסטינימ.האזרחימשל

עלהמאיימימחוקפורעיפלסטינימאזרחימהמוני
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 Dפוליטיי Dמפנינישלהקולקטיביתהקרימינליזציהעל

Iו

למהלךהמנוגדכזה,תיאוראותמ,ותוקפימשוטרימ

מהקשרמהמעשימאתומוציאבפועלהמאורעות

באותומדוע,להביןלקוראיממאפשראינוהפוליטי,

אתישראלשלהפלסטינימאזרחיההביעובזמן,רגע

חסר-תקדימ,ס.בהיקףכךלשמוהתגייסומחאתמ

 13כיאלו,מהחלטותילמדולאגמהקוראימ

מאותוכינהרגו,ישראלשלהפלסטיניממאזרחיה

ישראלמשטרתאנשימעשיעקבנפצעונוספימ

ביתמתארשבההדרךמ,אירועיאותמבמהלך

מתארהואמהכלומרהמשטרה,אתהעליוןהמשפט

לעקרבידומסייעתמהתיאורימ,משמיטהואומה

אתולהציגהמחאהמפעולותהפוליטיהמרכיבאת

~ 

חוק",ו"פורעיכ"מתפרעימ"בהןהמשתתפימ

אתהעליוןהמשפטביתתיאראלובמקרימ

וכמינייטרליימ,סדר"כ"אוכפיהשוטרימ

במקרהוהסדר",החוקעל"לשמורשמתפקידמ

השוטרימכיהמשפטביתהדגישלמשל,חאםד,

-במקומסדר"להשליטצפאפרהלשכונתנשלחו

אבנימהיודה"אדמכימסודרת";למדינהכראוי

הציבורי,ברחובסדרלהשליטהמבקשימבשוטרימ

בטחונוולסכןלהוסיףהואעלולכיעצמועלמלמד

שמיידהמיוכיהציבור";בטחוןאתאואדמשל

עללחזורעלולסדר"להשליטהבאייבשוטראבנימ

נגדו,י'ההליכימתומעדלעוצרוישולכןמעשהו

אופניו;עלדבורכדברהמשפטביתמציגהסדראת

זאת,לדעתלקוראימלא-זהסדרהופרמדוע

היתהלאשכללבכךהועלמההמשטרהאלימות

ביתהעליון,המשפטביתבהחלטותאליההתייחסות

העובדותכלאתמלחשוףנמנעהעליוןהמשפט

האזרחימכלפיהמשטרהשללברוטליותביחס

אתוכןפוליטיות,במחאותשהשתתפוהפלסטינימ

בישראלהפלסטיניתהקהילהנגדהמשטרהאלימות

דןכאשרלמשל,כ,ךתקופה,אותהבמהלךבכללה

נקבע:במשטרה,חאמדשלבהודעתוהמשפטבית

השוטרימ",עלאבנימזרקכי ..מודה,עצמוייהמשיב

חלקהעליוןהמשפטביתמהחלטתבהעדרובולט
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אבנימידהשהואחאמד:מרשלבהודעתואחד

ביתולעבריורימהשוטרימאתראהכאשרבשוטרימ

העליוןהמשפטביתמתיאורינעדרתכןומשפחתו,"

בעתאותוהיכוהשוטרימכיחאמדמרשלטענתו

מדמיעבגזהשתמשוהשוטרימכיבמעצר,שהיה

מצופהמתכתמכדורנפצעהואוכיהמפגינימ,נגד

לאההחלטהמןמזאת,יתרההשוטרימ,"שירוגומי

בנקודותהוצבוצלפימכיללמוד,הקוראימיוכלו

מתכתכדוריירוהמכינצרת,העירבתיביןחבויות

וכיצעירימ,עלחיימכדורימוכןגומימצופימ

במחאהשהשתתפופלסטינימשניהרגוהשוטרימ

 Z,44סססבאוקטובר-3בפוליטית

לאלימותזכראיןשבהמנוספיממקרימשני

בענייןדדאישה,·'ותאיפיק 4Sסאברהמהמשטרה

תומעדמעצרעלהעליוןהמשפטביתהורהסאבד

תהיותשל"שורההעלההסניגורכיוקבעההליכימ,

ר"ר)-וההודאה(ההודעותהןשבהלדרךבקשר

החקירהגורמינהגובהלדרךוביחסהושגו,

באלאהעליוןהמשפטביתבהחלטתוהתביעה",

בוקרלפנות 3בשעההמשטרההסתערותשלזכרמ

המשטרהכיהעובדהשלסאבר;מרשלביתועל

ימימ 4במשךפרקליטואתלפגושסאברממרמנעה

המשטרהשהפעילההאכזריותושלמעצרו;לאחר

בפרשתהודאה,"ממנולהשיגכדיסאברמרעל

עלהעליוןהמשפטביתהורהדדאישהתאיפיק

ההליכימ,תומעד,סטודנט, 19בןצעירשלמעצרו

שביתאלאאבנימ,יידויבדברהודאתועלוהסתמך

דראושה,מרשללטענתוכללהתייחסלאהמשפט

הרצפהעללשכבוהוכרחושובשובהוכההואכי
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הלאומי-מהקונפליקטכחלקהפלסטינימהאזרחימ

כלעצמה,עללהגןהמדינהחייבתשנגדופוליטי
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Detainees, 28 September-30 October 2000." Available on 
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www.adalah.org/coi_reports/detainees.htm 
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da1ah, "lnterim Report on Is1'ae1," submitted to the Unitecl \/ 
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הערכית).כשפהכעיתונים
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 ,) 2000ונוכמכראוקטוברבחודשיםשנעצרופלסטיניםאזרחים

IJ פוליט"סמפגיניסשלהקולקטיביתהקרימינליזציהל

ראו: 5.

Jamil Dakwar, "Without Counsel: Palestinian Citizens of 

Israel," in 44 Crimina1 justice Matters (King's College 

.) 2001 ( 32 ) London 

חירוםלכינוסעדאלהקראההללוההמונייםהמעצריםעקב 6.

השתתפודיןעורכי-140מלמעלהפלסטינים.דיןעורכישל

עלהעומדתזוגםובהןהחלטות,שורתכוהתקכלהבכינוס.

אתלהכיעבישראלהפלסטיניהציבורשלהיסודזכות

הדיכוילמדיניותכיחסהפוליטיותהשקפותיוואתמחאתו

יצאההכינוסמןהפלסטיני.העםנגדישראלממשלתשל

החלטהוהתקכלההעצורים,שלהמיידילשחרורםקריאה

ישראל,שלהפלסטיניםאזרחיהנגדהמשטרהאלימותכגנות

בעתבהתנדכותיוצגווהעצוריםארצית,רשתהוקמהכן

למשפט.שקדמוההליכים

 .-1977תשל"זהעונשין,לחוק 332סעיף 7,

אסורה:התקהלות- 151סעיף ,-1977תשלייזהעונשין,חוק 8.

מילויבשעתשוטרתקיפת- 273סעיףהתפרעות:- 152סעיף

סעיףמחמירות:בנסיבותשוטרתקיפת- 274סעיףתפקידו:

היזק- 452סעיףתפקידו:מילויבשעתלשוטרהפרעה- 275

בזדון·

האחרונה",בתקופהסדרהפרותבתיקיהפרקליטות"מדיניות 9.

תיק , 10,10,2000מיוםארבלעדנההמדינה,פרקליטתבחתימת

 . 2000-0047-15224סימוכין: , 628מסי:

 .לעיל 2הערהראו . 10

מאתנרחבתכתבההארץעיתוןפירסם 2000נובמברבתחילת 11,

 3מעורביםהיושבודדאושה,חידיפהתיקעלדייןאריה

היושבועפולה","תיקועלישראל,אזרחיפלסטיניםקטינים

המאמרשלכותרתויהודים.אזרחיםשהםקטינים 3מעורבים

כךעלדיברההמשנהוכותרתעמים",לשניחוקים"שניהיתה

נעצרויהודיםצעיריםושלושהעשרהבניערביםששלושה

ובעפולה:בנצרתהעמיםביןבהתנגשויותהשתתפותםבשל

בית.למעצרנשלחוהיהודיםבכלא,עדייןהיוהערביםבעוד

היאמהמקרים,אחדכלעלנרחבדיווחמובאזובכתבה

עדלמעצרביחסהפרקליטיםבבקשותהשוניאתחושפת

בש"פנידונובכתבהביקורת.עליהומותחתההליכים,תום

המחוזי(ביהמ"שיאחיפליגיגיישראלמדיגת 2752/00

שוחררו:היהודיםהקטיניםחיטיב:השופט , 13.10,2000בנצרת,

 35/00ובש"פהשחרור):לעיכובבקשההגישהלאהמדינה
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Aryeh Dayan, "T\\lO Laws fOl' T\vo Peoples," !-Ia'al'etz 

. 2000 ber רEdition, 7 Noven רEnglisl 
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אישוםכתבהגשתלאחרמעצר : 21סעיף 12.

כתבהוגששבפניוהמשפטביתרשאיאישום,כתבהוגש )א(

ההליכיםתוםעדהנאשםשלמעצרועללצוותהאישום

מאלה:אחדנתקייםאםהמשפטיים,

נתקייםכילו,שהוגשחומרסמךעלסבור,המשפטבית ) 1 (

מאלה:אחד

אי-מעצרואוהנאשםששחרורלחששסביריסודקיים )א(

אושפיטהמהליכילהתחמקותמשפט,הליכילשיבושיביא

עללהשפעהרכוש,להעלמתיביאאומאסר,עונשמריצוי

אחרת;בדרךבראיותלפגיעהאועדים

שלבטחונואתיסכןשהנאשםלחששסביריסודקיים )ב(

המדינה;בטחוןאתאוהציבור,בטחוןאתאדם,

מאלה:באחדהנאשםהואשם )ג(

עולם;מאסראומיתהשדינהעבירה ) 1 (

 ;)ב( 35בסעיףכאמורבטחוןעבירת ) 2 (

חדש),(נוסחהמסובניםהסמיםפקודתלפיעבירה ) 3 (

אובסםלשימושהנוגעתעבירהלמעט ,-1973ג Hהתשל

עצמי;לשימושסםלהחזקת

תוךאובאכזריותאוחמורהבאלימותנשעשתהעבירה ) 4 (

חם;אוקרבנשקשימוש

) ... ( 

אםאלא ,)א(קטןסעיףלפימעצרצויתןלאהמשפטבית )ב(

לכאורהראיותשישהצדדים,אתששמעלאחרנוכח,כן

ביתיצווהלא ,) 1 ()א(קטןסעיףולעניןהאשמה,להוכחת

אלה:גםנתקיימוכןאםאלאכאמור,המשפט

שחרורשלבדרךהמעצרמטרתאתלהשיגניתןלא ) 1 (

הנאשם,שלבחירותושפגיעתםשחרור,ותנאיבערובה

פחותה;

שלאשברצונוהודיעשהנאשםאוסניגור,ישלנאשם ) 2 (

סניגור.בידימיוצגלהיות

) ... ( 

הדין,פסקלמתןעדבתוקפויעמודזהסעיףלפימעצרצו )ה(

 ) ... (אחרתהמשפטביתקבעבןאםאלא

ראו: 13.

The State of Israel, Ministry of ]ustice and Ministry of 

Foreign Affairs, "Combined Initial and First Periodic Report 

Concerning the Implementation of the International 

Covenant on Civil and Political Rights." Submitted to the 

. 133 . United Nations Human Rights Committee (1998), pp 

 • 589 ) 4 (מטפ"דישראל,מדינתביגגימאת 2316/95דנ"פ . 14

ברק).(הנשיא 648בעמישם, 15.

גם:ראושטרסברג-כהן).(השופטת 633בעמישם, 16.

Eliahu Harnon, "The Im.pact of the Basic Law: Human 

Dignity and Liberty on the La\v of Criminal Procedure and 

.) 1999 ( Evidence," 33 (3) Israel Lalv Revielv678 

ההחלטותרובהמאמר.בסוףנמצאתהמקריםרשימת 17.

העליון:המשפטביתבאתרנמצאות

Vww.court.gov.il \ 

עורכיעל-ידילעדאלהנמסרופורסמו,שלאאחרות,החלטות

בהתנדבות.עצוריםפלסטיניםאזרחיםשייצגורביםדין

נגדנמרצותמחתהבישראלהפלסטיניתהקהילהבעוד 18.

הציבורמתחילתה,כברהנוקשההמעצריםמדיניות

 • 2000נובמברבתחילתלמחאההצטרףהיהודיהישראלי

עורביולשכתזה,בענייןדיוןקיימההכנסתשלהפניםועדת

הסניגורמשרדדין,עורביבהשתתפותכינוסקיימההדין

קטינים.שייצגולא-ממשלתייםוארגוניםהארצי,הציבורי

ביתהחליטהאירועים,החלומאזלראשונה , 1.2000-7.1ב

ישראליקטיןלשחררנפרדים,מקרים-2בהעליון,המשפט

ישראלמריגת 7927/00פ Hבשראוקטין.פלסטיניואזרחיהודי

ישראלמדיגת 7936/00פ Hובשואחישלביתאופיקבזיוסףבי

והתקייםאוחדהבקשותבשתי(הדיוןואחיבגדלסייזבי

פ Hובששוחרר);היהוריהקטיןלוי;השופטבפני-7.11.2000ב

השופט ,-7.11.2000מ(החלטהפליניגיישראלמדיגת 7934/00

 8630/00בש"פגםראושוחרר).הקטיןהפלסטיניהאזרחלוי,

לוי,השופט , 28.11.2000 (עריייעימארגיישראלמדיגת

שוחרר).הקטיןהפלסטיניהאזרח

 , 20.11.2000 (ישראלמדינתניסעידפתחי 8151/00בש"פראו 19.

שטרסברג-כהן).השופטת

חאמדמחמודמיחמדגיישראלמדיגת 7171/00בש"פ 20.

חאמד).פרשת(להלז:חשין)השופט , 8.10.2000 (

השופט , 10.10.2000 (ישראלמדינתביפליגי 7103/00בש"פ 21.

חשין)·

יאחיחאמדמחמירמוחמדגיישראלמרינת 651100בש"פ 22.

אזולאי).השופט , 5.10.2000בנצרת,השלום(בימייש

יאחיחאמרמחמידמוחמדגיישראלמרינת 2721/00בשייפ 23.

ממן).השופט , 6.10.2000בנצרת,המחוזי(ביהמייש

 . 2עמילעיל, 20הערהחאמר,פרשת 24.

שם,שם. 25.

שם. 26.

 • 3בעמישם, . 27

המעצרים.לחוק )ב( 1סעיף . 28

 . 2עמילעיל, 20הערהחאמר,פרשת 29.

לעיל. 23הערהחאמד,פרשת 30.

 , 25.10.2000 (ישראלמדיגתניחירבאייייאיל 7554/00בש"פ 31.

חשיז).השופט

המעצרים.לחוק ) 1X(ב 21סעיף 32.

 • 3עמילעיל, 20הערהחאמד,פרשת 33.



ישראלמדינתניאגבריהאריזעלאא 7406/00בש"פ 34.

טירקל).השופט , 24.10.2000 (

הוכחהכלהסניגורימחיפשוחאמדבענייןההחלטהאחרי 35.

זכרלהשאיןכזו,אחתעדותורגעה.שקטהשהארץלכך

שובהתבקשהעדאלהאךהעליון,המשפטביתבהחלטות

דאז,פנימלבטחוןהשרשלהצהרתוהיאלספקה,ושוב

יבינושכולממקווהמאד"אני : 24.10.2000ב-עמי,בןשלמה

פונהאנירגילימ,לחיימלחזורלהתפכח,שעהשזאת

לחנויות.לבואלנצרת,לבואערבימ,לכפרימלבואליהודימ

שלהמכריעשרובהיודעאנירגוע.הואשליטהתחתהמצב

רוצימהסטודנטימ,אתכוללואניהערבית,האוכלוסיה

חשיבותישהזאת.במדינהזכויותשווהאזרחימלהיות

וגמיהודימגמהחרדה,אתמליבנולהסירמאדגדולה

לנגב-לחנויותללכתהשני,שללביתואחדלבואערבימ,

יפעת:הראשונה",המעלהמןחשיבותלזהישביחד.חומוס

 , 19:15,1ערוץחדשותבע"מ,תקשורתילמידעהמרכז

24.10.2000 . 

לעיל. 34הערהראו 36.

לעיל. 11הערהראו 37.

שמ. 38.

Alan Norrie. Crime. Reason and History (London: .39 

Buttersworth. 2001). pp. 222-223. 

למשל:ראו . 40

A Double Responsibility: Palestinian Citizens of Israel and " 

the Intifada - An Interview with Azmi Bishara" and Hassan 

abareen. "Palestinians in Israel." 217 Middle East Report נ

. ) 2000 26. 30 (Winter 

 . 5עמילעיל, 20הערהחאמד,פרשתראו . 41

 . 14עמילעיל, 23הערהחאמד,פרשתראו . 42

שמ.שמ, . 43

See Adalah. "Report on Submission to the Commission of .44 

Inquiry." 21 january 2001. 

 , 9.11.2000 (סאברביאלנגדישראלמדינת 8102/00בש"פ 45.

לוי).השופט

 , 21.11.2000 (ישדאלמדינתנידראושהתאופיק 8153/00בש"פ 46.

שטרסרבג-כהן).השופטת

(ביהמ"שישראלמדינתניסאברכיאל 3998/00בש"פראו 47.

ישכינקבעגירגיורה;השופט , 19.10.2000בחיפה,המחוזי

עקבאישומכתבנגרוהוגששלאבגירפלסטינילשחרר

מדינת 4041/00בש"פוכן:המעצר).בהליכימהותיימפגמימ

 , 7.11.2000בחיפה,המחוזי(ביהמ"שסאברכיאלניישראל

IJ פוליטייסמפגיניסשלהקולקטיביתהקרימינליזציהל

כתבנגדוהוגששבינתיימהעצור,כינקבעגירגיורה;השופט

ביתעלכיהשופט,קבעזהנדירבמקרהישוחרר.אישומ,

המצבלהרגעתבעקיפין,יד,"לתתחובהמוטלתהמשפט

יאפשרואמזאת]'לעשותיכול[והוא ...לנורמהוחזרה

מעצרבתנאידיומאייעבירותאתשערבועצורימשלשחרורמ

ניתןאמ ...הציבוראתיסכנולאאלהשנאשמימשיבטיחו

ההליכימתומעדבמעצרלדעתיצורךאיןזומטרהלהבטיח

היסודבזכויותפגיעהתהיהשלאדאגהמתוךשהמחוקק,

דעתשיקולהמשפט,לביתלתתהקפידהאדמ,שלובחרותו

ראו: .) 15בעמי(שמ,מעצר"חלופתלבחוןימימ,במעצראפילו

12-18 ( 15 . HRA, "Weekly Review of the Arabic Press," No 

.) 2000 December 

באלאיתיחאד-15.12.2000בשפורסמממאמרמצטטזה(מסמך

טאבר).פרשתמתוארתובו

(ביהמ"שדראושהתאופיקניישראלמדינת 33/00בש"פראו 48.

עדאלה,ראוכןדוד).בןהשופט , 10.10.2000בנצרת,המחוזי

וראו:לעיל, 3הערה

21-27 ( 12 . HRA. "Weekly Review of the Arabic Press," No 

.) 2000 November 

עמאלאיתיחאדשערךמראיוןציטוטיממובאימזהבמסמך

דראושה,מרסיפררבאיון .-24.11.2000בופורסמדראושהמר

הואוכיבהתנגשויות,מעורבותכלבעקביותהכחישהואכי

לאלצומנתעלולאיומימפסיכולוגיללחץהעתכלנתוןייהיה

במעורבותו".להודות

דאלה IJבהפיתוחמנהלתהיארוזנברגיו'נה
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העליווהמשפטביתהחלטות

זהבמאמרהנזכרות

 2000אוקטובר-נובמבר

מיחמדב'ישראלמדיבת 7171/00בש"פ

נגדחשין).השופט , 8.10.2000 (חאמדמחמיד

בגיןאישומכתבהוגש 18בןפלסטיניאזרח

בנצרתוהתפרעותאסורההתקהלות

אתהפךהעליוןהמשפטבית .-3.10.2000ב

והורהיותרהנמוכותהערכאותשתיהחלטות

נגדו.המשפטימההליכימתומעדמעצרועל

דברהואאבנימיידויכיקבע,המשפטבית

חזרהמפניתרתיעלאמעצרחלופתוכימסוכן

המשפטביתקבעזובהחלטהאלו.מעשימעל

הרגיעה"."מבחןאת

לשראלמדלבתב'פליבל 7103/00בש"פ

קטיןפלסטיניאזרחחשין).,השופט 1 0.1 0.2000 (

ביידויאחרימשלושהעמיחדהואשמ 14בן

אומצומתעלהמשקיפהמגבעהאבנימ

בגרימתבצומת,שחלפומכוניותעלאלפחמ

ביומהכל-ובהתפרעותאחתלמכוניתנזק

עלהורההעליוןהמשפטבית . 1.10.2000

כישצייןתוךההליכימ,תומעדמעצרו

ייעבירותהןהקטיןמואשמשבהןהפעולות

פליליעברהעדרהצעיר,גילווכיחמורות",

רפואיטיפולהמחייבהירוד,בריאותוומצב

כשיקולימלשמשיכולותאינמיומיומי,

ב"מבחןוהשתמששבהמשפטביתלקולא.

הרגיעה".

פליבינגדלשראלמדלנת 7507/00בש"פ

יהודיקטיןטירקל).,השופט 19.10.2000 (

עלבנייןמגגאבנימביידויהואשמישראלי

בהןשהנוסעימהנחהמתוךחולפותמכוניות

ביומבירושלימ,היההדברערבימ.המ

תיכוןספרביתתלמידהקטין,הכיפורימ.

ויחסיופליליעברלוהיהלאטובימ,שציוניו

במעשיוהודהטובימ,משפחתובניעמ

היההכלעלעליהמ.חרטהוהביעבמשטרה

לאאףהמדינהכתיקנמבימימכימוסכמ,

לאובוודאיאישומ,כתבנגדומגישההיתה

ההליכימתומעדמעצרואתדורשתהיתה

הורההעליוןהמשפטביתנגדו.המשפטיימ

בנימוקהמשפטיימההליכימתומעדלעוצרו

המצבוכימסוכןדברהואאבנימשיידוי

ורגוע.שקטאינובמדינה

לשראלמדלנתבגדפלונל 7506/00בש"פ

יהודיקטיןטירקל).השופט , 22.10.2000 (

אחרימחמישהעמיחדהואשמישראלי

עלמולוטובבקבוקילהשליךקשרבקשירת

בירושלימ.מ"מיעוטילייבניהשייכימבתימ

הנערימ,לשארקשרלואיןכיטעןהקטין

מבוגרימואףחילונימהמכחרדי,לו,שבניגוד

המשפטביתהאישומימ.בכלוכפרממנו,

מעצרעלוהורהערעורואתדחההעליון

בנימוקהמשפטיימההליכימתומעדהקטין

רגעה.טרמהארץוכימסוכןשמעשהו

לשראלמדינתב'טרלבלאשרינן 7532/00בש"פ

יהודיבגירחשין).השופט , 22.10.2000 (

בכךהואשמובגרזן,ברזלבמוטחמושישראלי,

,תקף-1.10.2000בבכרמיאלמכוניותשעצר

כןלמכוניותיהמ.נזקוגרמהערבימ,נהגיהןאת

לערביממקומאין"די,המותקפימ:לעברקרא

אנחנובארץ.כולכמאתלהרוגוצריךבמדינה

כךבשלהערבימ".בני-זונות,יאאתכמ,נהרוג

במזידאדמחייסיכוןשלבעבירותהואשמ

שלחבלההגורמתתקיפהתחבורה,בנתיב

לרכב.במזידוחבלהמחמירות,בנסיבותממש



תומעדמעצרועלהורההעליוןהמשפטבית

העבירותחומרתבגיןהמשפטיימההליכימ

שחלופתובנימוקהאידיאולוגיימ,ומניעיהן

תיסכון.לאמעצר

חידלפהנ'ישואלמדיבת 7620/00בש"פ

חשין).השופט , 24.10.2000 (יאח'דואישה

הואשמוקטינימפלסטינימאזרחימשלושה

לתקוףובניסיוןבהתפרעויותבהשתתפות

בית . 2000אוקטוברבתחילתבנצרתשוטר

עדהקטיניממעצרעלהורההעליוןהמשפט

במדינה.רגיעהשאיןבנימוקההליכימתומ

ישואלמדיבתב'ג'בןאיהאב 7402/00בש"פ

פלסטיניאזרחטירקל).השופט , 24.10.2000 (

 1ב-שוטרימעלאבנימביידויהואשמבגיר

שגרמדברבטורעאן, 2000באוקטובר-2וב

למעצר.ובהתנגדותשוטר,שלבידולשבר

וצייןבעבירות,הודהשג'בןטענההמשטרה

והזדהותתמיכהמתוךהמעשימאתשעשה

כיטענההמדינההאיסלמי.הג'יהאדעמ

ואי-אפשריעילהתהיהלאמעצרחלופת

נמנעתשהמשטרהכיווןג'בן,עללפקחיהיה

ביתמסוימימ.פלסטיניימלכפריממכניסה

תומעדג'בןאתלעצורהורההעליוןהמשפט

חומרתעלבהתבססהמשפטיימההליכימ

האידיאולוגייממניעיוועלהעבירות

מ.מוצהריה

נ'אגבריהאל-אדיןעלאא 7406/00בש"פ

טירקל).השופט , 24.10.2000 (ישואלמדיבת

עלאבנימביידויהואשמבגירפלסטיניאזרח

בהתפרעותאסורה,בהתקהלותשוטרימ,

 .-2.10.2000באלפחמבאומשוטרימובתקיפת

תומעדמעצרועלהורההעליוןהמשפטבית

שקטשאיןבנימוקהמשפטיימההליכימ

v פול'ט"סחפג'['סשלהקולקט'ב'תהקי'ח'נל'זצ'הל

בטחוןאתמסכןאבנימיידויוכיבמדינה

הציבור.

ישואלמדיבתב'חירבאייויאיל 7554/00בש"פ

בגירפלסטיניאזרחחשין).השופט , 25.10.2000 (

בתקיפתשוטרימ,עלאבנימביידויהואשמ

לשוטרובהפרעהמחמירות,בנסיבותשוטר

המשפטביתבירושלימ.תפקידומילויבעת

ההליכימתומעדמעצרועלהורההעליון

-העבירותכלעלבהתבססהמשפטיימ

אינהשהמדינהכךעלוכן-דיומא"ייעבירות

שקטה.

בזיוסףב'לשואלמדיבת 7927/00בש"פ

מדיבת 7936/00ובש"פואח'שלביתאיפיק

השופט 7.11.2000, (ואח'בבדלסייזב'ישואל

בשתיהדיוןאוחדהעליוןהמשפטבביתלוי).

ארבעהמעורבימהיושלבלבתיקהבקשות.

בהתפרעות,שהואשמופלסטינימבגירים

חולפות,מכוניותעלובקבוקימאבנימביידוי

סמוך-2.10.2000בלמכוניתנזקוגרימת

שנימעורבימהיובנדלבתיקלאיכסאל.

בעבירותשהואשמוישראלימיהודימקטינימ

מעצרעלהורההעליוןהמשפטביתדומות.

הפלסטינימארבעתשלההליכימתומעד

הקטיןאתושיחררהיהודימ,הקטינימואחד

לא"מעולמקבע:המשפטביתהשני.היהודי

בפסיקה,אחרתאוכזומדיניותהורתה

המסוימהנאשמשלמנסיבותיוכליללהתעלמ

אתלתתנדרשימאנובמיוחדלדין;העומד

צעיר".נערעלמעצרשלניזקועלהדעת

ביחסחדשהמדיניותקבעלכךבהמשך

ייהקטיןכןאמאלאישוחררקטיןלקטינימ:

איןכןועל ...חריגהואלימותיוזמהמגלה

הנוגעבכלאבחנהלבוגרבינולעשותמקומ

במעצרמ".הצורךלשאלת
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פליביב'ישראלמדיבת 7934/00בש"פ

הפלסטיניהאזרחלוי).השופט , 7.11.2000 (

שיחרר.העליוןהמשפטשביתהראשוןהקטין

ועלשוטרימעלאבנימביידויהואשמהקטין

באוקטובר-2וב 1ב-בטורעאןחולפותמכוניות

מעצרכיצייןהעליוןהמשפטבית . 2000

לפגועעלולהדברוכיטראומטיהואקטינימ

בנסיבותכיצייןהמשפטביתבעתיד.בהמ

 17בןמהוגן,ב"נערמדוברכאשרהעניין,

בהנמצאשלאנורמטיביתלמשפחהבןבלבד;

בחומרההמשיבשלמעשיואתוהרואהפגמ,

מדורגשינוי"לעשותהראוימןיתרה"

כה".עדנקוטהשהיתהבמדיניות

מדיבתב'שאיליבילדיסלב 7933/00בש"פ

יהודיקטיןלוי).השופט , 9.11.2000 (ישראל

בערבימלפגועשקראבכךהואשמישראלי

העליוןהמשפטביתלמעצר.להתנגדוניסה

וקבע:ההליכימתומעדמעצרועלהורה

שהעוררהרושממתקבלהראיות"מחומר

לפגועאחרימועודדושהנהיגואלהעלנמנה

אכן,מעשיו.חומרתנעוצהובכךבערבימ,

היהלעוררשיוחסהסוגמןמעשהשגמייתכן

שחרורהמצדיקככזהכתיקונמבימימנראה

כשהתקופהאךמעצר,חלופתשלבתנאימ

האוכלוסייהחלקיביןמתחשלתקופההיא

ליפולבערבימלפגועקריאותעלולותהשונימ,

ממש,שללאלימותועדומכאןקשבת,אוזןעל

ביותר".קצרההדרך

סאברכיאלב'ישראלמדיבת 8102/00בש"פ

בגירפלסטיניאזרחלוי).השופט , 9.11.2000 (

נהגעלאבנימביידויאחרימעמיחדהואשמ

לידלמכוניתנזקוגרימתישראלייהודי

מעצרועלהורההעליוןהמשפטביתג'דיידה.

עלבהתבססהמשפטיימההליכימתומעד

האידיאולוגיימ.מניעיוועלשבמעשיוהסכנה

בטחוןעליונותאתצייןהעליוןהמשפטבית

פניעלבכבישימלנהוגוהזכותהציבור

הפרט.שלחירויותיו

אחמדב'ישראלמדיבת 7937/00בש"פ

אזרחלוי).השופט , 9.11.2000 (מחאמיד

עלאבנימביידויהואשמבגירפלסטיני

מידיבבריחהמשטרתי,רכבועלאוטובוס

בפניושהלמבכך-תפיסתוולאחרהשוטרימ,

אלפחמבאומוהכלשוטרשל

עלהורההעליוןהמשפטבית .-11.10.2000ב

ש"רוחותבנימוקההליכימתומעדמעצרו

האישוכיבארץמנשבותעדייןהמלחמה"

במיוחד.מסוכן

מדיבתבגדג'הג'אהאבדאהיס 8230/00בש"פ

שטרסברג-כהן).,השופטת 19.11.2000 (ישראל

אבנימביידויהואשמבגירפלסטיניאזרח

עלהורההעליוןהמשפטביתשוטר.ובתקיפת

בנימוקההליכימתומעדמעצרו

שכיחה"לתופעההפכושההתפרעויות

להפרתרקלאלהביאכדיבהוישבמקומותינו

להסלמהאלאהציבור,שלומאתולסכןהסדר

ישראלאזרחיביןהיחסימבמערכתקשה

אבנימהשלכתשלבהאשמהדי ...למגזריהמ

מעצר".עילתלהקיממנתעלשוטרימלעבר

עברועלגמהמשפטביתנסמךכךעלנוסף

הנאשמ.שלהפלילי

ישראלמדיבתב'סעידפתחי 8151/00בש"פ

אזרחכהן).שטרסברגהשופטת , 20.11.2000 (

בהתקהלותבהתפרעות,הואשמבגירפלסטיני

מחמירותבנסיבותשוטרובתקיפתאסורה

הבגירהפלסטיניזהו . 0.2000-3.1בבנצרת

לשחררוהורההעליוןהמשפטשביתהיחיד



סעידאלה:היוהשחרורנימוקיבית.למעצר

פלילי,עברלוהיהלאיומ, 50כברעצורהיה

וה"רוחרת"תקינימ,חיימוניהלעבדהוא

שנתנותצהירימגמלכךסייעונרגעו.בנצרת

ראשרהמשטרה,אלימותתוארהרבהמעדימ

במקומנכחרקהואכיסעידשלבטענתרתמכו

העובדהוכןבהתפרעריות,השתתףלאאך

שלו.הודאההיתהלאהמדינהשבידי

דחלהיוסמיזועביבימיסטפא 8097/00בש"פ

שנילוי).השופט , 21.11.2000 (ישואלמדיבתב'

הואשמובגירימפלסטינימאזרחימ

משטרתירכבעלאבנימוביידויבהתפרעות

העליוןהמשפטבית .-1.10.2000בבטורעאן

תוךההליכימתומעדמעצרמעלהורה

עלשבמעשיהמ,הסכנהעלהתבססות

שה"גחלימכךועלהאידיאולוגיימ,מניעיהמ

בערהלכדילהתלהטועלולותלוחשות

גדולה".

מדיבתב'דואישהתאיפיק 815.3/00בש"פ

שטרסברג-כהן).השופטת , 21.11.2000 (ישראל

עברבלא 19בןישראלאזרחפלסטיניסטודנט

בהתפרעויותבהשתתפותהואשמפלילי

הורההעליוןהמשפטבית . 3.1.-0.2000בבנצרת

מנעובכךנגדרההליכימתומעדמעצרועל

ביתהרפואה.לימודיאתלהתחילממנו

רקעעלאלה,"התפרעויותכינימקהמשפט

יחסירקעועלוהביטחוניהמדיניהמצב

קשהתרפעההיאהפלסטינימ,עמישראל

לאמעצרחלופתשומכיצוין,כן ." ...ומדאיגה

היומשעותבכללנועמהעותרלמנועתוכל

רפואה.בלימודילהתחיללויותראמ

ישואלמדיבתב'טלאלי 8027/00בש"פ

ישראלייהודיבגירלוי).השופט , 21.11.2000 (

פוליט"סמפגיניסשלהקולקטיביתהקרימינליזציהעל

המשפטביתלערבימ"."מוותבקריאתהואשמ

ההליכימתומעדמעצרועלהורההעליון

בענייןכמושיקולימאותמעלבהסתמך

שאיליב.

ייסףמחמידב'ישואלמדיבת 8576/00בש"פ

אזרחלוי).השופט , 24.11.2000 (אלג'מל

אסורה,בהתקהלותהואשמבגירפלסטיני

מחמירותבנסיבותשרטרובתקיפתבהתפרעות

הורההעליוןהמשפטבית .-1.10.2000בבג'ת

עלבהתבססההליכימתומעדמעצרועל

ועלבארץשקטאיןכיהמשטרהדו"חות

דבראלג'מל,שלהאידיאולוגייממניעיו

אתממנו.הצפויההסכנהאתשהגדיל

מנהלתהעלירןהמשפטבביתייצגההמדינה

המדינה.בפרקליטותהפליליתהמחלקה

עדיייעימדב'ישואלמדיבת 86.30/00בש"פ

קטיןפלסטיניאזרחלוי).השופט , 28.11.2000 (

שוטרלתקיפתבניסיוןאבנימ,ביידויהואשמ

ובהתקהלותבהתפרעותמחמירות,בנסיבות

המשפטבית .-2.10.2000בבטורעאןאסורה

אתלשקולשישבנימוקלשחררוהורההעלירן

בקטינימ.מדוברכאשרבמיוחדהמעצרחלופת
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המדינהאלימותעלהמשפטתפיטות
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ועדתישראלממשלתמינתה 2000בנובמבר-8ב

לחקור ,-1968תשכ"טחקירה,ועדותחוקלפיחקירה,

לאזרחימהביטחוןכוחותביןההתנגשויותייאת

אזרחימונפצעונהרגוהיתר,ביןבהן,וערבימיהודימ

הדיבור ,", .. 2000בספטמבר 29מיומהחלישראלימ

הוועדהשלהמינויכתבבנוסח"התנגשויות"על

שלהפוליטיותהמחאותעלדיבורבעצמהוא

סולידריותשלהפגנותישראל,אזרחיהפלסטינימ

אשרהכבושימ,בשטחימאל-אקצאאינתיפאדתעמ

ומקצתןכנגדן,כוחהפעילהישראלמשטרת

כללוה"התנגשויות"התקוממות,למעשיהתפתחו

יהודימאזרחימשעשואנטי-פלסטיניותמהומותגמ

"מותבישראל,פלסטיניותבשכונותישראלשל

אזרחימ 13מותכלומרופציעתמ",ישראלימאזרחימ

יהודימכמהכוללאזרחימ,מאותופציעתפלסטינימ

שללמעצרמהביאוגמה"התנגשויות"ישראלימ,

אוקטובר-בחודשימישראלאזרחיפלסטינימכ-םםד

לאינתיפאדה,הקשורותעבירותבשל 2000נובמבר

שלזהחלקהעמידהלאהוועדהאולמ

לחקירה,"ההתנגשויות"

 2001בפברוארבעבודתההחלההוועדה

העדויותשמיעתשלהראשוןהשלבאתוהשלימה

 349הוועדהשמעהזותקופהבמשך , 2002בפברואר

נוספותראיותסמךועלהעדויותסמךעלעדימ,

בחרהלפיהןראשוניות,למסקנותהוועדההגיעה

הממשלהלראשאזהרהמכתבילשגרהוועדה

פנימ,לביטחוןלשעברלשרברק,אהודלשעבר,

בנוסףמשטרה,קציניולתשעהבן-עמי,שלמה

ציבורנציגילשלושהאזהרהמכתביהוועדהשיגרה

כתבעלהשגותמכמההתעלמהובכךפלסטינימ,

ההשגהשבהן,האחרונהאתודחתהשלה,המינוי

הטענה,עלעמדההמינויכתבנגדהאחרונה

לחקורמוסמכותממלכתיותחקירהשוועדות

בלבד,'המבצעתהרשותשלפעולות

הוועדהשלהביניימבמסקנותדנהאינהזומסה

מתמקדתאלאהאזהרה,במכתבישהוסברוכפי

לחקורכדיהוועדהשהפעילההמשפטיותבטכניקות

מעשיפירוט,ובייתרהמדינה,שלהאלימותמעשי

בישראל,פלסטינימנגדהמשטרהשלהאלימות

צורותהוועדהמאבחנתכיצדבודקתהמסה

פלסטינימ,אזרחימנגדאלימות-מדינהשלמסוימות

זו,אלימותהוועדהמגדירהגבולותאילוובתוך

שלספציפיותבצורותתחילהמתמקדתהמסה

לחקור:לנכוןהוועדהמצאהשאותןמשטרהאלימות

ואזרחיממפגינימאבנימ,מיידיפלסטינימעלירי

במערכתדנההמסהופציעתמ,הריגתמשלווימ,

אתמבנותאשרובאסטרטגיותבלוגיקה,ההנחות,

אחרותצורותבוחנתהיאאלה,אלימותסוגיחקירת

חקירתמכללשהוצאוכאלהאלימות-משטרה,של

וההפגנהוחקירה,מעצרעיכוב,טקסיכמוהוועדה,

הערימברחובותהמדינהעוצמתשלהתיאטרלית

אופיימכיטוענתהמסהבישראל,הפלסטיניות

מבנההמרכיבימאלה,אחרוניממעשימשלהאלימ

מעשימבוועדה,נחקרולאהוכרלאמאיימ,כללי

ולגיטימיותחוקיותכפעולותבוועדהסווגואלה

שלטוןאתולהבטיחהסדרעללשמורשמטרתן

החוק,

בנצרת,המסהמתמקדתאלהבשאלותלעייןכדי

במהלךחברו,שמבישראל,פלסטיניתעיר

לעיל,המוזכרימאלימותסוגיכלהאינתיפאדה,

לפעולותביחסהוועדהאבחוןאתמנתחתהמסה

אינהאךנבדקת,שחוקיותןהמשטרהשלהאלימות

משטרהפעולותהמסהבוחנתכןמופרכת,בהכרח

ולכןהאלימ,באופייןמכירהאינהשהוועדהאחרות

לבסוףשלהן,בלגיטימיותספקמטילהאינהגמ

שלהשלכותיהןעלהרהורימהמסהמציעה

ג'נדרשאלותעלשכאלהמשפטיותטכניקות

ואזרחות,

כפיהוועדההליכיעלבעיקרמסתמכתהמסה

המחברתרשמיעלוגמשלה,בפרוטוקולימשתועדו

ב"התנגשויות"שעסקוהוועדהבישיבותמביקוריה

שעומדימהרציונלימאתמייצגימהציטוטימבנצרת,
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נה 1המדמןת 1אל ל(\המשפטןת D1תפ

I! 

הנחותואתהאלימותאתהוועדהתפיסתבבסיס

יסודוהנחותרציונלימנצרת.במקרהשלההיסוד

ועוד,זאתסתירות.נטוליאועקביימאינמאלה

אלאאינןאלימותעלהוועדהשלהקונספציות

תחומימביקורתי.עיוןהדורשרביממניאחדתחומ

משפטיימ;למסמכימהוועדהפרשנותכוללימ:אלה

הכרעתעצמה;שלההמינוילכתבהוועדהפרשנות

הכללימאחרימ;ולאאלהעדימלזמןהוועדה

ביןהמפגשהחקירה;בהליכיהוועדהשהנהיגה

השאלותסדרתהשונימ;לעדימהוועדהחברי

בשאלותשונימלעדימהוועדהשהציגההשונה

ההקשרוהעלמתלאלימות;קשורותשאינן

ההיסטורי.

והמוקצההכלול

אתבנימיןוולטרמגדירהאלימות"ב"ביקורת

שלושימורוייסודומעשהלעצמכשייכתהאלימות

כפול:ותפקידההחוקמקורהיאאלימותהחוק.

אתשקובעתהמייסדתהאלימות-מחוקקתאלימות

אתשמבטיחההאלימותמרת Wואלימות-מהחוק,

זוהבחנהאכיף.היותוואתהחוקשלקיומוהמשך

במוסדמושעיתלחוקביחסהאלימותתפקידיבין

בובחקיקהעוסקתתמידהמשטרהשכןהמשטרה,

כותבהקביעה,החוק.מרת Wכממתפקדתשהיאבזמן

כי:'בנימין,

למשפטתמידזהותהמשטרהאלימותשלמטרותיה

למעשהאמת.אינהאליו,קשררותאפילראוהכללי

אינה ...המדינהשבההנקודהאתמסמןהמשטרה"משפט"
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מספוררבימבמקרימביטחון""מטעמיהמשטרהמתערבת

שלשמץבלי ...זאת][הדורשברורמשפטימצבאיןשבהמ

כנטלהאזרחאתמלווה[היא]חרקיות,למטרותקשר

אותקנות,באמצעותהמוסדרימחיימלאורךבררטלי,

עליו.מפקחתסתמ

צורותלהפעילהסמכותנתונהלמשטרהובכן,

הקטגוריהבתיווךכה,עדהופעלושלאאלימות

זו,משפטיתטכניקהביטחון"."טעמיהמשפטית

הרחבתאתמאפשרתהכללי,למשפטהשייכת

חדשותצורותשיכילוכךהחוקשלהשליטהמנגנוני

עדבלתי-חוקיותשהיוכאלהמשטרה,אלימותשל

שהקטגוריההיותהאחרונה.המשטרהלפעולת

בכוחה,ישהכללי,למשפטשייכתביטחון""טעמי

הסתמכותהמצדיקותעובדתיותראיותכשקיימות

משטרהפעולתשהשיגהמטרהכללהפוךעליה,

לייצרלמשטרהמאפשרתהקטגוריהחוקית.למטרה

אותו.'מרת Wמבעודההחוק,את

 13למותשהביאהבישראל,האינתיפאדה

עלמעידהמאות,ולפציעתפלסטינימאזרחימ

המשטרה.אתשמאפיינתהמחוקקתהאלימות

ועלחיימעלהאלימותבהפעלתכיטוען,בנימין

צעדבכלמאשריותרעצמואתמאשררהחוקמוות

לחקירתהמוגבלתהוועדה,חקירת 4אחר.משפטי

מעשימכחריגימהנתפסימופציעהירימעשי

רחבכהלאיומנתונימהיושלאחיימעלהמאיימימ

האמפיריותהמטרותבחוקיותעוסקת-לפניהמ

באלימות-המחוקקתהמשטרה,שקבעההחדשות

לאהריממלכתיותחקירהועדותהמשטרה.של

הדופן,ביוצאאלאוביומיומי,ברגיללעסוקנועדו

אלימותחוקרתאינהשהוועדהמכאןובחריג.בחדש

מעצרימכמוהמשטרה,שלמרת-חוק, Wמרגילה,

ראשיושבשואלשבוהבא,הציטוטוחקירה.

בצלפימהשימושעלאור,תאודורהשופטהוועדה,

בחדשהענייןאתמסבירפלסטינימ,אזרחימנגד

 5הדופן:וביוצא

בשניימהזה,היומלפניהאמאיר:תאודירהשופט

יריבצלפימ,שימושהיהלידיעתךבצפרן,לארקטרבר

במדינת-ררוגטקרתאבנימזורקילגביהרגליימלכיוון

ישראל?

לי.זכורלא :'ס



שניםכמהכשאתהל,ךזכורלאאור:תאודורהשופט

בימ"מ?

מדבראתההשופט,כבודסליחה ..מדבר,אתהאה,סי:

התקופה?כללאורךבכלל

התפרעויות, ..ישראל,במדינתכן,כן,אור:תאידורהשופט

אומקרהשהואבאיזהבעברנתקלתאתה ..היה,האם

שהיאבאיזההתפרעותבגללשבומקרהעללךידוע

אורוגטקותשלשבמקרההנחיההייתהוזהתהלוכה

חי?בירילהשתמשישבקת"בים

 ..של,משולם,עוזישלהאירועאתלתתאפשרסי:

 ..אחר,מקרהזהאור:תאודורהשופט

 ..התפרעות,סי:

 ..אחר,מקרההיהזהמשולםעוזיאור:תאודורהשופט

 ..חביות,שלזריקהוגםיריגםסי:

מישהוהיהששםיודעיםאנחנואור:תאודורהשופט

מקרהעודעליודעיםאנחנוהכוחות,לכיווןחיירישירה

לגבישאלתילכןברור),(לאמסביבוירההתבצרשאדם

בעברפעםאיהאםסדר,הפרותהמוניות,התפרעויות

שימושהיהכזאת,הנחיההייתה ..היה,סדרהפרותלגבי

כצלפים?

לי,שזכורלאסי:

והריגהפציעהירי,

שביןבפערהחקירה,ועדתעוסקתהזההחדשבפער

חדשות,אמפיריותמטרותלביןישנותחוקיותמטרות

משטרהלאלימותרגילהמשטרהאלימותשבין

שלחדשהפעילותשיצרהבפערדופן,יוצאת

המטרהאתלבססיכלההמשטרהאלימות-מחוקקת,

היוהמהומותכיהטיעוןעלבהסתמךהחדשה

חייבוביטחוןושטעמיחירום,מצביצרושהןחריגות,

הוועדה,האלימות,שלשכזווהתפשטותהרחבה

אלימות-מחוקקתשלחוקיותהאתחוקרתבתורה,

המשטרה,מטעםכזו

מעשיםשלחוקיותםאתהוועדהחוקרתכיצד

מחליטהאיךמופרזת?אלימותשלאלהחדשים

המשטרהשנקטההאלימיםהאמצעיםאםהוועדה

נה 1המדמות 1אלעלהמשפטות D1תפ

בנימיןחוקיים?היובנצרתבהפגנותבהתערבותה

מערכתשבתוךביותרהאלמנטרייםשהיחסיםטוען

למטרות,אמצעיםשביןהיחסיםהםהחוק

בתחוםרקמופעלתלהיותיכולהושאלימות

המערכתאבלהמטרות,בתחוםלאהאמצעים,

-לאלימותעקרוניקריטריוןכוללתאינההמשפטית

בלתי-אומוסריאמצעיהיאאלימותאםלמשל,

בלתי-צודקות.אוצודקותמטרותלהשגתמוסרי

באלימות,שימוששללמקריםהואהיחידהקריטריון

אלימות.הופעלהשבהןהנסיבותלמשלכמו

מתמקדתאכןשהיאמעידיםהוועדההליכי

במתי,באלימות:שימוששלאלהבמקריםבדיוק

פעולותבאלימות.השימוששלובכיצדבהיכן

ככאלה,נדחותאומתקבלותאינןאלימותמשטרה

עומדיםבאלימותשנעשוהשוניםהשימושיםאלא

לקציניהוועדהשהציגההשאלותלבדיקה,

קטלניבכוחהשימושחוקיותעלאינןהמשטרה

והפרופורציונליההולםהשימושעלאלאכשלעצמו,

במרחקעמדמשטרהקציןאםהשאלהקטלני,בכוח

כשפתחהאבניםממיידימטרים 90אומטרים 50

היותהוועדה,בפנימרכזיתלשאלההופכתבאש

בעודבאש,לפתוחחוקיזההיההראשוןשבמקרה

ירתהאםהשאלהחוקי,זההיהלאהשנישבמקרה

תחמושתאובגומי,מצופיםמתכתכדוריהמשטרה

אףעלנוסף,מרכזיענייןהוועדהבעיניהיאחיה,

הירי,מןנפצעאונהרגמישהוהמקריםשבשני

אינםהקטלנייםוהאמצעיםהקטלניותההשלכות

(אוקטלנייםבאמצעיםהשימושעודכלחשובים

שלהמשפטיבקריטריוןעמדקטלני)בכוח

הוועדה,חברשואלהבאבציטוטפרופורציונליות,

שבוהמרחקעלהמשטרהאתשמיר,שמעוןפרופסור

 6שימוש:נעשהשבוהנשקסוגועלהתייצבה

מטווחכזהאיוםישכאשרלידיעת,ךשמיר:שמעוזפרופ'

יכולהיהלאגומיהאםמטר,שבעיםעדארבעיםשל

הטווחבדיוקזההלואיעיל,פחותולאבטוחיותרלהיות
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המדינהאלימןתל vהמשפטןת Dתפ'

 ) ... (גומי?אמצעישל

תראולהם,לומרהיהאפשראימדועשמיר:שמעוןפרופ'

בירילהשתמשצורךאיןגומי,ליריהאפקטיביהטווחזה

הזה?במקרהחי

לגביפלסטינילעדדומותשאלותהציגאורהשופט

אנשיה:דשנשאווהנשקהמשטרהמיקומ

קצרזמן[המשטרה]אותםראהוהואאור:תאודורהשופט

לפני?זמןכמה-ארוךזמן-נפגעשהואלפני

דקות. 7עד-5כשלבערךאותםראיתיכרייס:אברהיס

עושים?הםמהראההואאור:תאודורהשופט

ראיתילאשם,עומדיםאותםראיתיאניכרייס:אברהיס

עשו.הםמה

ביד?נשקלהםהיהאםראההואאור:תאודורהשופט

נשק.היהלכולםכרייס:אכרהיס

אותםראהכשהואהנשקהיהואיפהאיר:תאודורהשופט

עליהם?היהכיוונו,אותו,החזיק-

דומהשאלההציגח'טיבהאשמהשופטולבסוף,

נחשפה:·לאשזהותךמשטרהלקצין

עלמדבריםאנחנואםלדעת,ךהאםחטיב:האשסהשופט

שאלשמירפרופ'שחבריכפימטר, 70-50שלבאמתמרחק

אתבדיוקראוהםשגםיט"םכוחותאותםמדועאות,ך

עלרוגטקותזורקיאותםאתניטרלולאהימ"משראומה

 ?'טמרתשובה,איזהלךיש-בגומייריידי
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המאומןלקוראמאליוכמובןלהיראותעשויזהכל

לאמודאחרתדרךאיןכילטעוןאפשרשכןבמשפט,

אלהשאלותאבלאלימות.פעולותשלחוקיךתןאת

לאלה,נפגעו.אושנפצעולאלהמאליהןמובנותאינן ;::ן
:::. 
1"" 
ג:

'" r.: 

כדורימדמיע,גזהפעילההמשטרהאמהשאלה

שאלהאינהחיה,תחמושתאובגומי,מצופיממתכת

שהמשטרההעובדהחשובהלהממרכזית.

כפלסטינימ.נגדמאלהבאמצעימהשתמשה

המשטרהאלימותאתתבחןזואחרונההסתכלות

והשלכותיה.תוצאותיהפיעלאלאכאמצעי,לא

האלימותאמצעיביןהבדלימשאיןטוענתאיני

מבקשתאניאלאהמשטרה,שמפעילההשונימ

הפךזיטיביסטישהמשפטהשאלותסוגמהולהזכיר

זאתלזכורחשובולחקור.לשאולמסוגלהמודרני

חקירהבאמצעותפוליטיבעימותלעסוקכשמנסימ

בציטוטמענה.ללארבותשאלותהמותירהמשפטית

בפנישהעידלואבנה,שאוקתמרעונההבא

האמצעימעלהוועדהחברילשאלותהוועדה,

אתלצייןגממנסההואאךהמשטרה,שהפעילה

אתלהעבירגופו,עלהאלההאמצעימהשפעת

הגופנית,האלימותממשותאלהאמצעיממןהמוקד

עדותו:'עלשנכפיתהמשפטיתללוגיקהלהפריע

קורהמהלראותעליתיאנשים,שמעתילואבנה:שאוקת

 ...דבריםלומררוצהאניאיתי.שקרהמהוזה

בבקשה.כן,אור:תאידורהשופט

רוצהאניחיי.נהרטו ...עכשיואנילואבנה:שאוקת

לי.שקרהמהלכםלהראות

ומראהחולצתואתמריםהעדכן.אור:תאודירהשופט

גופו.את

מרוצה.הייתיעבדתי,שנפגעתילפנילואבנה:שאיקת

טיוליםקודם,כמואלימתקרביםלאשליהילדים ...שאלו

טיפולמקבלאניעכשיועדבלילה.כאביםישהפטקתי.

שבעבר.כמולאחייבשבוע.יומייםרמב"םחוליםבבית

לאאניקודם.כמואלימתקרבלאבניבגופי.מחטוריש

הקטנים.ילדיאתבידייםלקחתיכול

ביוםלא ...המקרהשביוםזוכרהואאיר:תאודורהשופט

הצבעהבדו"חהיההואהוועדהחוקריעםהמקרה,

במקום?

ועינוייםחקירה]מעצר,

ביטחוןוכוחותשוטרימלפריסתעדההיתהנצרת

בנשקשימושעלנוסףימימ.כמהבמשךברחובךתיה

נוכחותהפגנתהשוטרימפעולתכללהקטלני



למעצרימ,עדוהפחדההטרדהמעשיוגמברחובות,

ייקומנדו"בפשיטותלשיאההגיעההמשטרהפעולת

לבצעכדיבתימעלהשוטרימהסתערואזליליות,

ולעיתימנחקרו,המאנשימ,משנעצרומעצרימ,

לנו,איןברוטלייחסעלדיווחומהמרבימהוכו;

זובתקופההמעצרימעלרשמיימלנתונימגישה

עצרהשהמשטרהמורימהקיימימהנתונימבנצרת,

-30לבספטמבר 28ביןהארץברחביאנשימ-1,000כ

-340ופלסטינימאזרחימ 660מהמבאוקטובר,

אינמאלהרשמיימנתונימישראלימ,סדיהודימ

בגיןהבאימבחדשימשנעצרואלהאתכוללימ

הפלסטינימרובלאינתיפאדה,הקשורותעבירות

פוליטיותמחאהבפעולותשהשתתפומשומנעצרו

אבנימ,השלכתזהבכללוהמדינה,המשטרהנגד

ובאזרחימבשוטרימשפגעוכיווןנעצרוהייתר

בגללנעצרוהישראלימהיהודימרוביהודימ,

רכושמ,ועלפלסטינימעלהתקפות

המפלהלמדיניותהביחסשאלותלהציבבמקומ

תפקידיהמאתלהביןלנסותחשובהמשטרה,של

הרשמיימ,הנתונימלפיאלה,מעצרימשלהשונימ

לדין,הועמדוהפלסטינימהעצורימ 660מתוך 248

ההליכימ,"לתומעדבמעצרוהושמוהואשמו-126ו

לדיןהועמדוהעצורימממחציתשפחותהעובדה

עבריינימלאתרורקאךנועדולאשהמעצריממראה

להשיברקכוונולאגמהמעצרימאותמ;ולהעניש

עבריינימהוצאתידיעלכנועלהסדראת

המעצרימהקהילה,מןחוקפורעיאינדיבידואליימ

עלובקרהמידעהפקתכמנגנוןתיפקדו

אתשמסמלימטקסימגמהיווהמהאוכלוסייה,

שהמדינהלאוכלוסייהותזכורתהמדינהעוצמת

עלשלהלמונופולאתגרימלדכאיכולהבהחלט

בנימין,זאתאומרשהיהכפיאו,האלימות,"

אתמרת Wמאשר(האלימותמרת-חוק Wמאלימות

אלימותהיאאכיף)היותואתומבטיחההחוק

שהתיאוריהכפילהרתיע,נועדלאהאיוממאיימת,

ודאות,דורשתהרתעהלהציגו,מנסההליברלית

המדינהאלימותעלהמשפטות Dתפי

שבאלימותאי-הוודאותהאיומ,רעיוןאתשסותרת

בנימין,אומרשמאיימ,הוא

כיאיומסימנהנצרתברחובותהמשטרההצבת

לעצורבאש,לפתוחכוחהאתתפעילהמשטרה

אלהסמכויותשלהתקופתיתההפעלהולענות,

מימושוכילאוכלוסייהומזכירההאיומאתמחזקת

האוכלוסייהתנהגלאאמאפשרי,הואזהאיומשל

ממנה,כנדרש

רבימשכמוסיפורדראושה,תאופיקשלסיפורו

הוועדה,בפנילחקירהיעמודלאלודומימאחרימ

נעצרדראושהתאופיקהאיומ,אופיאתמאיר

כשביקשההמשטרה,לכיווןאבנימיידויבגיןבנצרת

נגדוההליכימתומעדמעצרואתלהאריךהמדינה

ועלמעצרועלפרטימדאהוד,פהימדינו,עורךהציג

שעבר:העינויימ

היאטענתנואבלאבןבזריקתבמשטרההודההמשיב

לגביקשה,באלימותמרצונושלאנגבתהשההודאה

ראיותלענייןמספיקההודאתואמגמלבאורה,הראיות

נסע 2המשיבהראיות,בחומרכופרימואנחנולכאורה

משפחהקרובאתואספוהקטינימאחיושניעמיחד

שללבתימלהגיעאותמשידריךמנתעל , 1משיב

בכפרשבתביומשמתקיימתאחותולחתונתמוזמנימ

אתלעצורנאלצוספאפרה,שבשכונתבנצרתאיכסאל,

בבחורמדוברומכות,אלותעמהרכבמתוךנמשכוהרכב,

ללימודיהתקבלבהצטיינות,י"בכיתהשסיימצעיר

שרוצהאדמפלילי,עברעמקשרשומלוהיהלארפואה,

האמאיכסאל,בכפרזהאתלעשותיכולאבנימלזרוק

ברכבכאשרשלו,אחימשניעודעמלנסועבחרהוא

מהאוטולרדתלנצרת,להגיעאחותו,שללחתונההזמנות

למח"ש,לפנותבדעתי-שוטרימעלולזרוקאבןולקחת

לאימימשמזכירהפסולהבשיטההשתמשוהשוטרימ

החקירותחדרלתוךכלבהכניסוהזהלצעירכאשריפימ

תחתהאבן,אתשזרקתתגידואומרמעליועומדושוטר

אניניסיון,חסרכזהצעירמודרךמאולףכלבשלאיומ

היתהוזוהחקירותבחדרמכותקיבלכמוהו,עושההייתי
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המדינהאלימןתעלהמשפטןת J]תפי

דברובכה.ישבבתאאצלוישבתי ...שלוהיחידההברירה

לו."מודעהמשפטשביתאדירנפשינזקגורמכזה
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עללאיימנועדוהמדינהשלאלהטקסימ

מכוננימהמכניעות.עליהולכפותהאוכלוסייה

האלימותולאמצעיהחזקהצדלעוצמתתזכורת

אלימותמפעילהכשהיאמכ,ןחשובשברשותו.

ביןהבחנהליצורהמשטרהמצליחהמזpמרת-חוק,

מצדומופללת,סדרפורעתאלימה,פעילות

עצמה,שלהפעילותהלביןהמבוקרת,האוכלוסייה

כנו.עלהסדראתכמשיבההמוגדרת

אינןאלימותשלאלהמשמרות-חוקצורות

לעיתימלמעשה,הוועדה.בפנילחקירהעומדות

שהשמיעוהביקורתעלהוועדהחבריתהוקרובות

ברחובותהמשטרהנוכחותעצמנגדפלסטינימעדימ

שהיתהבעוינותלהכירסירבוהוועדהחברינצרת.

הוועדה,חברילפיהמשטרה.כלפילפלסטינימ

פועלאשרנייטרליכגורמהמוגדרתהמשטרה,

ברחובותנוכחותלהפגיןצריכההסדר,להשבת

לאמטיל-טרורכגורמהמשטרהשתפקידכיווןנצרת,

להכרה.זכה

המעצראתהמגדירהחוק,שלתיווכובהתאמ,

מיעלמקשהלגיטימיימ,כמעשימוהחקירה

מטילות-טרוראלימותצורותעלסיפורימשמחפש

בפנימהעדויותאחתכלהוועדה.שלבפרוטוקולימ

שמופעלדיבורזהואבלישיר,בדיבורניתנתהוועדה

שאינהממלכתית"חקירהשלדרישותיהלפי

הטקסימועלהמשטרה,נוכחותעלשאלותשואלת

המשטרה.שמפעילהוהבלתי-קטלניימהאלימימ

המכיהפרופורציונליות,למבחןעומדימאינמאלה

ובלתי-חריגימ.א-פריורי,לגיטימיימנחשבימ

כוחשלעקבותלמצואניתןזאת,כלאףעל

הפלסטינימבעדויותמטיל-הטרורהמשטרה

הזמינהלאמצדההוועדההוועדה.בפנישהופיעו
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בן-אסעדאבועומראחריהן.עקבהולאאלהעקבות

כוחותבידילואבנהאיאדהריגתעלשהעידוואליד

עלמידעשמסרלפניהיסוסואתהסבירמשטרה,

ן 5המקרה:

סיפרתאתההמקרהאחריזמןכמהארר:תארדררהשרפט

פעממתיעודה?דיןלעורךהזההמקרהעלראשונהפעמ

היהמההסיפור,אתוסיפרתאליךפנואופניתראשונה

השאלה?אתמביןאתה-יומבאותו

הבנתי.לאלא,רראליד:בזאסעדאברערמר

 2יומ,מאותועברזמןכמהארר:תארדררהשרפט

מ-למישהוהראשונהבפעמסיפרתשאתהעדבאוקטובר

קרה?מה"עדאלה"

חודשיימ-שלושה.לפחותרראליד:בזאטעדאברערמר

עשיתלאלמהחודשיימ-שלושה.ארר:תארדררהשרפט

 ...שאדמראיתנהרג,שאדמאיךראית-קודמזהאת

לפניאדוני,לךאגידאניואזרראליד:בזאסעדאברערמר

ששוטרימאחרתתקריתירעלעברתיהזאתהתקרית

שלו,הביתמולאותולקחוזועבי,איאדבשמבחורלקחו

כאילוזהלהאסבירואנישלי,האוטועמעובראני

לידאותוחטפוהמאז ...למח"שהלכתילאלמההבסיס

כמו-ממשהביתה,אותווהחזירומכותלונתנוהבית,

בכנופיה.

 ...כןארר:תארדררהשרפט

מתוךכאילו, ...מתוךאניואזרראליד:בזאטעדאברעומר

אבלרציתי,לאהאלה,בעניינימלהסתבךלאכזאתנסיגה

מהכללדברוהרצוןהכוחאתלאזןרצריךשנימצד

יודע.שאנימהכלועלשראיתימהכלועלשראיתי

בלבךזהאתשמרתאתהואזארר:תאודורהשופט

חודשיימ?

המשטרה,לכיווןלאאבלכן,וואליד:בזאסעדאבועומר

גבייתןלאנכוו,גבשייתןמישהולפחותייעדאלה",לכיוון

השוטרימ.אחרילתפור ...האתלסגורכאילו

טוב.אור:תאודורהשופט

השלכות

ולהבחיןמהאינתיפאדהלהיפרדמבקשתהוועדה

בשטחימפלסטינימשלהנמשךההרגמןאותה



ספציפיותלפעולותהדיוןצמצוםעל-ידיהכבושים,

הוועדהאוקטובר,במהלךבישראלהמשטרהשל

בחיישמשלהאליםהמבנהאתמצמצמת

ומוות;פציעהשלמבודדיםלמקריםהפלסטינים

מסוימים,בזמניםשפעלומסוימיםאלימיםגורמים

רישומימסוימים,וממרחקיםמסוימים,ממקומות

בדיוק:כזהתהליךעלמעידיםהוועדהישיבות

כעובדהוהצבתוהחימהקשרואירועניתוק

תהליךזהוהכוח,ליחסימחוץריקה,פוזיטיבית

פרטכולה,המדינהאלימותאתלהעליםשמכוון

דופן,יוצאתקטלניתפעילותשלוליישם"ל"אז"

למערךמומרהאמיתיתהאלימההחוויהמרקם

הבלתי-חוקיאתלהפרידשמבקשותשובותשאלות

להעריכו,שאפשרכדברבנפרדולהציגוהחוקי,מן

עיצבואשרכחוקי,שמוגדרמהכלעללדחותו,ואף

ולאחריה,האינתיפאדהבמהלךהפלסטיניםחייאת

הדיון,לתחוםמחוץנותרהואשאלות,שואליםאין

המשטרהשלאלימות-מחוקקתשלזהנראטיב

ללוגיקהלהתאימםכדיהאירועיםרצףלתוךמתפרץ

במקריםרקשמתרחשתזומשפטית,התערבותשל

המדינה,נגדמחוייפשוט"לאהפלסטיניםדופן,יוצאי

למעשי"לפתע"התפתחולאממחאותיהםוכמה

תוצאתאלהמעשיםהיורביםבמקריםהתקוממות,

שאינןאלההמשטרה,שלהרגילותהפרקטיקות

רביםבמקריםהוועדה,בחקירתלמבחןעומדות

ופעולותיההמשטרה,שלהמאיימתנוכחותההביאו

במהלךרקלאשנחווכפיהבלתי-קטלניות,הפוגעות

עםבמגעיםלכןקודםאףאלאהאינתיפאדה,

אתשמסמלתהמשטרהנגדלמהומותהמשטרה,

עלאלה,מהומותנגדקטלניבנשקהשימושהמדינה,

מתוצאותיהן,אחתהיהלמשטרה,סכנהשנעדרהאף

הנראטיבשלהאחרוןבקטעהחקירההתמקדות

החוויהאתמעוותתהקטלני,בנשקהשימושבלבד,

הקטעחקירתהפלסטינים,האזרחיםשלהמלאה

שהחריגהשכחהמשמעהלבדובנראטיבהאחרון

הרגיל,בעקבותתמידבא

המדינהאלימותל vהמשפטתפיסות

אלימותלמעשיהחקירהאתכשמצמצמיםבנוסף,

שנעשותהעדויותולפציעות,ליריותספציפיים,

עדיםשהיופלסטיניםאזרחיםשלאלההןרלבנטיות

ממנה,שנפגעואזרחיםשלאוהמשטרה,לאלימות

עדויותמרת-חוק, Wממאלימותמובחנתשזוכפי

שנחרדואלהמהבית,לצאתשחששואלהמפי

מבנילהיפרדשנאלצואלהברחוב,מהליכה

-לכלאשהושלכושעונו,שנעצרו,אלהמשפחתם,

שאיןכךלחקירה,רלבנטיותאינןכולןאלהעדויות

בפניהעידופלסטיניותנשיםשתישרקמפתיעזה

בןעםבמכוניתכשנסעהנפגעהאחתעדההוועדה,

אובבית,שהיונשיםבחזית,הפגינהוהשנייהזוגה,

לאהפגינו,דווקאשלאונשיםנצרת,ברחובות

המשטרהאלימותאתחווייתןעללהעידנתבקשו

אפקטיבית,עדותהיתהלאעדותןזה,זמןבמשך

בחמשתנשיםעדויותעלשכתבהרוס,פיונה

והפיוסהאמתועדתלישיבותהראשוניםהשבועות

שונותשעדויותטוענת ,) SATRC (אפריקהדרוםשל

ברובן,אחת,חשובהמבחינהדומותהיואלה

אדםזכויותהפרותעלנשיםסיפרורוס,מציינת
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עלהמשפחה,הבית,חייעלהאפרטהיידמשטרת

הג'נדר","תפקידיועלהדורותביןהיחסים

ואין , SATRCה-אינההישראליתהחקירהועדת

מעמדה,שלה,המינויכתבאליה,אותהלהשוות

שונותממנה,הציפיותאלהמכלויותרהליכיה,

שלהבחנתהזאת,עם , SATRCה-שעוררהמאלה

מציעהשהיאההסבראחר,באופןרלבנטיתרוס

מאיראפריקהבדרוםהנשיםעדויותשלללוגיקה

החקירהועדתשלהענייןלחוסרהסיבותאת

עדויותיהןפלסטיניות,נשיםבעדויותהממלכתית

קשורותתהיינהלאנשיםשלהפוטנציאליות

הנשיםפעלוהמקריםברובישיר,באופןלאירועים

האלימיםלאירועיםעדותהיוולאהביתי,בתחום
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המדינהאלימותעלהמשפטות Dתפ'

העדימכלהוועדה,אותמשהגדירהכפיעצממ

מ,פוליטייאנשימהיוהוועדהשחקרההפלסטינימ

האינתיפאדה,באירועיישירותמעורבימשהיואו

אחרימרבימשלהעדרמעלמורההנשימהעדר

ומןהספרמבתימבתיהמ,המדינהאלימותאתשחוו

כוללת,אינהכשאלימות-המדינההשכונות,

שלטקסימשלה,הרשמיתבקונספטואליזציה

הרלבנטיתהעדותהגדרתמרת-חוק, y:rמאלימות

אלשמגיעהמיגדריהכוחמבנההיא,גמנפגעת

 1המוכרימדוהחללימהאינטימיימהרגשותתחומי

הלכתמרחיקותהשלכותיועלועדויותנבחן,אינו

אפקטיביות,כעדויותמופיעותאינן

המשטרהאלימותאתמצמצמימאמלבסוף,

המבנהואמופציעה,ירישלקונקרטיימלמעשימ

הפלסטינימהאזרחימעלשנכפההכלליהמאיימ

אתלהעריךקשהיהיההוועדה,בחקירותנזנח

שמפעילההאלימותשלהמבניותההשלכות

האלימותהפלסטינימ,האזרחימנגדהמדינה
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במעצראיןמדרךוחקירה,מעצרימדרךהנחווית

נצרת,ברחובותהמשטרהנוכחותמגלמתשאותו

מידהבאותהוחברתיתפוליטיתמבחינהמכריעה

אלה,אלימותטקסיהקטלני,הנשקחווייתשמכריעה

מטרותאתמשרתימפלדמן,אלןלנושמזכירכפי

ןכןהחלל,והצרתהמידעהפקתוהתצפית,ההאזנה

משפחתיימיחסימשלהתקופתיתההפסקה

מיהןלפלסטינימכתזכורתפועלותהן 1וקהילתיימ,·

ממשטרותוהןהאלימות,עלבמונופולהמחזיקהצד

הפוליטית,התנגדותמפוטנציאלואתהתנהגותמאת

הנרתעימחרדהאחוזיאזרחימלייצורתורמותהן

פוליטי,לשינויומחתירהמאתגרותדעותמהשמעת

עלגממעידהןפציעהיריבמעשיההתמקדות

הריגתבישראל,הפלסטינימשלאזרחותמהצטמקות

נישולצעדבבחינתהיתהפלסטינימאזרחימ 1.3

אתמאזרחימשגוזלימלאחראולטימטיבי,אזרחות

המדינה,יכולהלנתינימ,אותמוהופכימזכויותיהמ

להרוגאןאזרחיה-נתיניה,אתלגרשאחרון,כמוצא
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לאחררקלקרותיכולכן,אמההריגה,מעשהאותמ,

לאחרבהדרגה,הופרואונשללו,שהזכויות

אזרחימ-דה-פקטו,לנתינימהפכוכברשהאזרחימ

מגויסימעצממאתלמצואיכולימאלהנתינימ

חיימ,לקיימלחיות,מאבקימקיומיימלמאבקימ

במעשישהתמקדההוועדהרקזוהיתהשלאמכאן,

הפלסטיני,הארגוןגמאלאוהפציעה,האלימות

במעשיהמתמקדןתעדויותלוועדהשסיפקעדאלה,

שלהריגתממעשהדומה,באופןהמוגדרימאלימות

ואחרימעדאלהבעיניהיה,פלסטינימאזרחימ 13

בקשריהמשברקוחריג,מעשההפלסטינית,בקהילה

מןציפיותיהמאתדקעדששוחקהמדינה,עמ

הפןטנציאלידיכויימגבולותאתמרחיבהמדינה,

למטרהאזרחותממהותאתןמכווץהרג,להכילכדי

במילימהמדינה,שהציגההחדשההאמפירית

להריגה),(ניסיוןלפציעהאולהריגהאחרות,
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אלימיםשיפוטתחומי

אוסלותחתהדיסקורסשלה 1והפרגמ[טצחללמשפט,על
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הטתייגותהריבמפורט,יפותחזהשטיעוןלפני

כמטגרתבאוטלושימושאינההמאמרמטרתאחת.

אוטלוהישראלית.האלימותשלחוקיותהלאומדן

אשרהחללשלמחדשלארגוןכמקוררלבנטי

במשךישראלשלמסוימימאלימותמעשימאפשר

ניתוחהגנה.להמומעניקהנוכחיתהאינתיפאדה

אוסלותחתהאלימותאי-חוקיותשלדוקטרינרי

מחוררמשפטיכמטמךאוסלושימושי.תרגילאינו

כצפוי,אשר,ודו-משמעויותקונפליקטימבפערימ,

האלימותשלהאי-חוקיותניתוחאתהופכימ

הואייטגר"שכיומנראהקונקרטי:ובאופןלמטושטש.

קולקטיביתענישהשלביותרהבסיטיהדפוס

שלבטיסיתדוגמאהנההכבושימ.בשטחימ

מחייבאוסלול"סגרימ":בנוגעאוסלועקבהטשטוש

רגילהתנועהעלושמירהל"כיבודהצדדימשניאת

רכבכליאדמ,בנישלמכשולימ,ללאושוטפת,

הגדהוביןהמערבית,הגדהבתחומיוטובין

אתאוסלועושהכך 4עזה".לרצועתהמערבית

לבלתי-חוקית.אלהכבישימעלה"טגרימ"מדיניות

בתחומינמצאימעצממאלהכבישימזאת,עמ

אוטלותחתישראל.שלביטחוניתשבשליטהשיפוט

כבישימעלייסגר"להטילחוקי,באופןישראל,יכולה

עמהכרחיימ.ובטיחות"ביטחון"שיקוליעקבאלה

מ.מוחלטיאינמהישראליימהביטחוןשיקוליזאת,

אתלטגורשלאישראלמחויבתאוסלו,תחתשוב,

הכלכלהחייב"חשיבותשתפגעבדרךהכבישימ

שירותיומתןלפיתוח,ופרויקטימתוכניותוהחברה,

לכן, 5הפלטטינית".לאוכלוסייהרפואיימחירומ

אינמביטחוןמטעמיטגרימשאפילולטעוןאפשר

בכפוףלבלתי-חוקיימטגרימיהפוךאוסלוחוקיימ.

המטמך.אתתקראווכיצדהיכן,מתי,לשאלה

מטגרתהואאוסלו,לאהבינלאומי,המשפט

שלחוקיותהלקביעתהרלבנטיתההתייחסות

הכתובההפלסטיניתבמצגתקולקטיבית.ענישה

גמ(הידועהאל-שיךשראמשלהבדיקהלוועדת

ענישהכיטיעוןשומהועלהלאמיטשל)כוועדת

זאתתחתאוסלו.תחתבלתי-חוקיתהיאקולקטיבית

במהלךאלימותכיהפלסטינית,המצגתטוענת

שלמאי-ציותהיוצאייפועלהיאהאינתיפאדה
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אל'מ'סש'פוטתחומ'

האדמלזכויותבנוגעהבינלאומילמשפטישראל

שלעמידתהמחוסרוכןההומניטרי,לחוקובנוגע

לחוקימישראלציותעלהבינלאומיתהקהילה

אלה".-

למהאסבירתחילהזה,למאמרחטיבותשלוש

אתשאמפהבכךפוסט-אוסלו"ב"חללהכוונה

לארגוןאותוואשווהאוסלושלהשיפוטמשטר

הדפוסימאתאתארכךאחרקדמ-אוסלו.שלהחלל

תחתהמתאפשרימקולקטיביתענישהשלהשונימ

איךבשאלהאדוןלבסוףאוסלו,שלהשיפוטתחומי

עלהשיחאתגמהחללשלהפרגמנטציהניתצה

הכיבוש.אודות

וחללמשפט
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המערביתהגדהשטחכלהפך 1967מלחמתבעקבות

שיפוטתחומשלרציפהאחתליחידהעזהורצועת

נתונימהיוהפלסטינימישראלי.וצבאיכיבושתחת

השטחימכלעלשהוחלאחדשיפוטלמשטר

התיישבואושטיילושישראלימבעודהכבושימ,

שלאקסטרה-טריטוריאליתלהחלהנתונימהיושמ

סמןהיאהדרכיממחסומיהסדרתהישראלי.החוק

היהיכולבשטחהשיפוט.תחומישלזהלמשטרטוב

ובכלשהואמקומבכללהיותהישראליהצבא

פלסטיניותקהילותבתוך-יחדגמהמקומות

קהילותהמחברותבדרכימוכפריות,עירוניות

השטחיממןהמובילותבדרכימואףכאלה,

כל- . 1948שלפניפלסטיןגבולותלתוךהכבושימ

בחלקהמסבירההצבאשלהפוטנציאליתנוכחותו

דרכיממחסומישלמוחלטהכמעטהעדרמאת

קדמ-אוסלו,בחללכ,ךאלה.דרכימעלקבועימ

היהאפשרשבהןילידי;תמפות-מנטלי;תנוצרו

בעקבותהארץחלוקתמאזלראשונהלדמיין,

המנדטורית.פלסטיןשטחבכל,תנועה 1948מלחמת

שלמשטרעל-ידישנשלטומחסומימנטולותדרכימ
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המערביתהגדהעריאתחיברויחידשיפוטתחומ

פלסטין,שלהעורףעמוגמזו,עמזועזהורצועת

בלתי-נגיש.אזעדשהיהישראל,בתוך

מכבליו.השיפוטתחומהותרפוסט-אוסלובחלל

"שניכיבאישורפותחאמנמהביניימהסכמ

יחידהעזהורצועתהמערביתבגדהרואימהצדדימ

יישמרוומעמדהשלמותהאחת,טריטוריאלית

אתמשברהואבהמשךאךהביניימ",·בתקופת

שיפוט:תחומסוגילשלושההכבושימהשטחימ

מאמרכתיבתבעתואישי.פונקציונליטריטוריאלי,

הטריטוריאליימהשיפוטתחומימחולקימזה

עיקריימ:חללמשטרילשלושהוהפונקציונליימ

כרגעהכוללימ , Aבאיזורי '. Cו- B ,Aאזורי

שלהשיפוטחלהמערבית,הגדהמשטח-17,2%כ

ואחריותכוחות ... "לענייניהפלסטיניתהרשות

גמישלרשות".סי ...ציבוריוסדרפנימביטחוןוענייני

 , Bבאיזוריהאזרחיימ"."והאחריותהכוחותייכל

ישהמערבית,הגדהמשטח 28.30כ-ס/הכוללימ

לפלסטינימ",ציבוריייסדרעלבלעדישיפוטלרשות

בעוד ,"מאזרחייואחריות"כוחותשלמגווןוגמ

עללביטחוןהמכריעהב"אחריותנושאתשישראל

איומעמולהתמודדישראלימעללהגןמנת

משטח-59%כהכוללימ , Cאיזורילבסוף,הטרור"."

בנוגעמלאישראלילשיפוטנתונימהמערבית,הגדה

אזרחיימב"עניינימוכןהציבורי,ולסדרלביטחון

ותשתית,משאבימ(הקצאתלטריטןריה"הנוגעימ

אזרחיימואחריןת"כוחותיששלרשותבעודלמשל),

תחומישלדומהחלוקהלשטח"."קשורימשאינמ

שלישיתומןטציהעזה,ברצועתקיימתהשיפוט

בגדהחברוןבעירנבחרימאזורימעלחלה

למשטרגמאלההסדרימכפופימבנוסףהמערבית.

לישראללמעשההמעניקאישישיפוטשלמכריע

 ' 4הכבושימ.בשטחימישראלימעלבלעדישיפוט

הסמכויותבכללהחזיקממשיכהישראלולבסוף,

אחדבמסגרתבמפורשלרשותמועברותשאינן

הללו.מההסכמימ

על-ידינשלטקדמ-אוסלושחללבעודלפיכ,ך

פוסט-אוסלןחללשיפוט,משטרשליחידהמערכת



משטרפנימיות,הבחנותשלבקרעיםמיסודורצוף

שללעיצובהאחראיאוסלושלהחדשהשיפוט

מנטליותמפותולהחדשה,פלסטיניתסובייקטיביות

אשרעזהורצועתהמערביתהגדהשלחדשות

בדפוסיהאחרוןהשינויאחרלעקובכדינוצרות

מתרחשתאלהבמפותהכיבוש,תחתהתנועה

בלתי-יציבים,שגבולותיופרגמנטריבחללתנועה

השיפוטמשטרלכליאה,אוטונומיהביןשנקרעחלל

בכךהפלסטיניםחייאתלשפרנועדאוסלושל

בובענייניהם,למשולאוטונומיהיותרלהםשיעניק

כלפועללאוטונומיה,ההבטחהבאמצעותבזמן,

לתושביו,ככלאגםאוסלושלהשיפוטמתחומיאחד

להיותעשוייםלמשל, , Aבאיזורישרחובותבעוד

אחדמאיזורתנועהישראלים,מחייליםחופשיים

מחסומיםבחצייתכעתכרוכהאחרלאיזור

לחסוםתמידשיכוליםישראלים,בחייליםמאוישים

גבולותועוד,זאתהשיפוט,תחומיביןהגישהאת

מחסומיםיציבים,מלהיותרחוקיםהזההחלל

שלהשוניםהשיפוטתחומיגבולותאתשמסמנים

הזמן,כלומשתניםטעמיםבמבחרמוצעיםאוסלו

שפלסטיניםמההיאזהלענייןהפרדיגמטיתהדוגמה

חייליםשלחבורההמעופף":ייהמחסוםמכנים

אחרתוסוגריםאחתדרךפותחיםאשרישראלים

מיוםומשניםקלות,פלסטיקקופסאותבאמצעות

מסומנתשבההמנטליתהמפהאתלמשנהואחד

נתונות,נקודותשתיכלביןהדרך

פוסט-אוסלולחללשמעניקהמונחהואשיפוט

ממשיכיםבכךוכלא,מיקלטשלנוגדיםתפקידים

המשפטיתהחשיבהשלמלאכתהאתאוסלוהסכמי

חדשיםשיפוטהסדרישבההניאו-קולוניאלית,

שיוךעלבהתבססישניםסמכותיחסימממשים

האפרטהיידלמכביר:דומותדוגמאותישחללי,

אסטרטגיותבהרחבתבלטאפריקהבדרוםהמאוחר

ביןההפרדהשלקפדניאכיפהכמודוסשיפוט

משטרשחורים,שלעונילמשכנותלבניםשכונות

משמוניםשחוריםאפריקאיםלמעשהגירשזה

 Dאלימ'שיפוטתחומי

היאאירלנדצפוןהאומה,אדמתשלאחוזיםושבעה

 15דומה,למטרהבשיפוטשימוששלנוסףמקרה

המקומיהשלטוןחוקהואמידהבאותהחשוב

מקומייםשיפוטתחומייייצירתשםהברית,בארצות

יעילהאסטרטגיהלהיותיכולה ..מקומיות,ותרבויות

ישראללבסוף,ריכוזית",·'סמכותולקיוםלגיבוש

שלכוחםאתליטולכדישיפוטהסדרימחילה

שלכוחוהאלההמקריםבכלהפלסטינים,ןדאזרחיה

סמכותמהגדרתלהימנעביכולתוטמוןהשיפוט

אתעושהשהואבכךהשיפוט,כוח,שלבלשון

רוב/מיעוט,(שחורים/לבנים,המעורביםהצדדים

מתרחקהואכאילונראהלשווים,כבושים/נכבשים)

המוסדרליברלילעולםאליםמעמדימשטרמכל

חוזית,·והסכמהבאמצעות

ואלימותחלל

הכבושיםבשטחיםפלסטיניםנגדישראליתאלימות

שקייםבמידהזאת,עםעצמו,הכיבושכמשךקיימת

ספציפיטיפוסגםישפוסט-אוסלו,חללשכזה,דבר

ישראל,לרשותהעמידזהחדששחללאלימותשל

הואזהבמאמרהנבחןהספציפיהאלימותטיפוס

הקשורהקולקטיבית",ייענישהשלחדשהצורה

לעיל,המתוארהשיפוטתחומילמשטרהדוקבקשר

באופןמתרחשת,קולקטיביתענישהשלזוצורה

הצבאייםהדרכיםמחסומישלבהקשרכללי,

אחדשיפוטמתחוםהדרךעלמציבהשישראל

במחסום,להתרחשעשויהשענישהבעודלמשנהו,

פלסטיניםכך:זהאיןלרובכמשמעו,פשוטו

פיסיתשמופרדבחללקולקטיביבאופןמוענשים

האופיהמחסום,בצלנטועיםשורשיואךמהמחסום,

המתוארותשונותענישהצורותשלהקולקטיבי

מהפלסטיניםאחדלאשאפילובעובדהניכרלהלן

מהפלסטיניםאחדלאאפילונפצעו,אושנהרגו

מעורבהיהלאנפגעה,שפרנסתםאונפגעשרכושם

פשוטהםלכיבוש,בהתנגדותאובהתנגשויות

עונשםלומר:רוצהשם,שהיוהעובדהבשלהוענשו
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פוסט-אוסלו,בחללחייהםמעצםורקאךהתאפשר

שלהשיפוטמשטרבתוךלנועשביקשומפנירק

אוסלו,

עקביתאיננהואףמקיפהאינהשלהלןהרשימה

אלאמכוונתהיאאיןקונספטואלית,מבחינה

הקולקטיביתהענישהשלהשוניםהסוגיםלהמחשת

השיפוטתחומישלההשקהבקוויהמתרחשים

אוסלו,שלהדרכיםמחסומימסמניםשאותם

הפשוטההדוגמאעצמו,במחסוםלהענשהביחס

בגופםלחצותהמבקשיםפלסטיניםשלהיאביותר

למשנהו,אחדשיפוטתחוםמתוךהמחסוםאת

קולקטיביבאופןעליהםנאסרקרובותולעיתים

אוסלו,שלהשיפוטתחומישבוהרגעזהכן,לעשות

מתהפכיםאוטונומיה,שלמחסהשמבטיחיםאלה

סוהר,ביתמעיןבחלל,כלאשלתפקידוממלאים

הניפוץמןמוטציות,מאותמולידהזופשוטהנוסחה

הממתינותפלסטיניותמכוניותפנסישלהשיטתי

ועדישראלים,חייליםבידיבמחסוםלעבור

כמשמעו,פשוטחייהם,אתשמאבדיםלפלסטינים

המונעיםעיכוביםבמחסום,עיכוביםבגלל

האדוםהסהרבזמן,מחסומיםחצייתמאמבולנסים

חודשיבמהלךאירועים 162לפחותמנההפלסטיני

מןנמנעשבהםהראשוניםהאינתיפאדה

ישראלייםמחסומיםדרךמעברשלוהאמבולנסים

 , Bו- Aאזוריבין

רשימהמניבמחסוםסגירתשלהפשוטהמעשה

עלהמתפרסתקולקטיבייםעונשיםשלארוכה

למשל,כלכלי,"לפיתוחועדמחינוךתחומים,מיגוון

מחסומיםסגירתגרמההאינתיפאדהתחילתמאז

-20,000כביקרושבהםספרבתי 41לסגירת

שובשספרבתי-275בהחינוךועוד,זאתתלמידים,

בכיתותחסריםרביםלימודספריחמור;באופן

הנושאותלמשאיותמתירהאינהשישראלמשום

אי-לכלכלה,אשרמחסומים,לחצותאלהספרים

החסומותבדרכיםלנסועפלסטיניםשליכולתם

המוערךיומיכלכלילהפסדגרםבמחסומים
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 ן::;
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הלאומיבתוצר 51%שלצניחהדולר, 12,ד-00,000ב

-125,000מכמחסומיםמונעיםיוםמדיהגולמי,

לאובדןבכךוגורמיםלעבודה,להגיעפלסטינים

הפלסטיניםמספרדולר, 6,250,000בסךיומיהכנסה

דולרים-2מפחותשמשתכריםאלהבעוני,החיים

אשרמחסומים,מסגירתכתוצאההוכפלביום,

העולמיהבנקאדם,בנימיליון 1,3עלהיוםמשפיעה

הסגריםמדיניותתיפסקלאשאםבזמנו,העריך

 50%יחיוהכבושים,בשטחיםוהפנימייםהחיצוניים

 , 2001שנתבסוףהעונילקומתחתמהאוכלוסייה

הרחקצילםאתלהטילהמחסומיםיכוליםכך

עלמצורהטלתתופסים,שהםהמיידילחללמעבר

הבולטתהדוגמאהיאפלסטינייםאוכלוסייהמרכזי

מחסומיםסגירתכיצדהממחישהביותרוהנפוצה

לצורךקשרכלבליפלסטיניםלענישתמובילה

הואהסגרשלמשמעוהמחסום,אתלחצותשלהם

ופינוימיםאספקתכמוהציבוריים,שהשירותים

באהההתדרדרותועםבמהירות,התדרדרואשפה,

המועברותמחלותבתפוצתחדהעלייהגם

הבריאותשירותיאתשיבשוסגריםמים,באמצעות

לאבחוןותוכניותחיסוניםכוללילדים,-500,000ל

בעזהמהילדים 60%כמעטהתוצאה:מוקדם,

אפילובטפילים,שמקורןמדלקותכיוםסובלים

מנעוהאינתיפאדהראשיתמאזנפגע:הפולחןחופש

הפלסטיניםשלהמוחלטמהרובדרכיםמחסומי

לנוצריםהקדושיםבאתריםולבקרלירושליםלהגיע

פסחאכמודתייםחגיםבמהלךאפילוולמוסלמים,

ורמדאן,

רואיד-טרייהמרהתיכון,למזרחהאו"םשליח

הענישהצורותאתשלובדו"חמתארלארסן,

החמורכמערךלעילהמוזכרותהקולקטיבית

עלהוטלואשרתנועההגבלותשלביותרוהמתמשך

טמוןכאן 2,ס-1967בהכיבושראשיתמאזפלסטינים

השטחיםחיתוךפוסט-אוסלו:חללשלהפרדוקס

מימושאיפשרשיפוטתחומילאינספורהכבושים

עונשיםהללו,הקולקטיבייםהעונשיםשל



קודמלדמיינמהיהאי-אפשרחלליתשמבחינה

חייבאפשרי,יהיהקולקטיבישעונשכדילאוסלו.

חללמובחן,בחלללהימצאהמוענשהאנשימציבור

לעיל,שנטעןכפיבו.ולשלוטאותולחסומשאפשר

בלתי-מובחן:דברשלבעיקרוהיהקדמ-אוסלוחלל

פתוח.וכולוכבושכולו

אלימותמעשיאחת.הסתייגותלצייןעליכאן

התקיימופלסטיניימהתנגדותומעשיישראליימ

בשנתכיומקיימימשהמכפיקדמ-אוסלובחלל

בפוסט-החללשלהחדשהעיצובעמאבל, . 2001

אלימותשלשונימאופנימגמעוצבואוסלו

רבימ,ביטויימהיוקדמ-אוסלולאלימותוהתנגדות.

הכיבושצבאשלהפיסיתנוכחותובשלהייתרבין

בניגודוכפרי,עירוניפלסטיניחללבתוךהישראלי

ומסביבמחוץהצבאשלפוסט-אוסלולנוכחות

הוטלשלאכמעטלמשל,שסגר,בעודכ,ךכזה.לחלל

היואוסלו,לפניפלסטיניימוכפרימלערימסביב

אתשהגביללעוצרושובשובנתונימאלהחללימ

השתנו.ההתנגדותאופניגמבתוכמ.התנועה

בתוךהישראליהצבאשלקדמ-אוסלונוכחות

שלשפעהולידהפלסטיניימעירונייממרכזימ

אלהחברתי,ברישותשיסודןהתנגדותאסטרטגיות

גורמימבגללהראשונה.האינתיפאדהאתשאפיינו

שלהאסטרטגיותרובהחלל,ביניהמשונימ,

לרשותעומדותאינןהראשונההאינתיפאדה

עולהלאמכאןפוסט-אוסלו."בחללההתנגדות

או"השתפרו",ולהתנגדותלאלימותשהתנאימ

ולכןהחלל,אוסלו.בגללאיכותית"התדרדרו"

השתנו.פשוטוההתנגדות,האלימות

מפורר IJקור IJד'שבור,חלל

נתפטריתמוטטכשהואכיטבוןעלהמפהאתציירת

האלה?"הטיפשייםמהגבולות

רקאינהפוסט-אוסלוחללעלינושהמיטהאלימות

החללשיבורדיסקורסיבית.גמהיאפיסית;

אלימיםשיפוטתחומי

מספרלהטילאיפשרשיפוטתחומילאינספור

זאת,עמהפלסטיני.העמעלקולקטיביימעונשימ

הארגוןבכך.מסתיימותאינןהפרגמנטציהסכנות

ארגוןגמיצראוסלותחתהחללשלמחדשהמשפטי

העומדותדיסקורסיביותפרקטיקותשלמחדשיסודי

במידההכלבוש.נגדבעבודתמדיןעורכילרשות

השטחימאתניתץאוסלושלהשיפוטמשטרשבה

אנושבוהאופןאתגמניתץכךלשברימ,הכבושימ

מדרישההוויכוח.אתפירקאוסלובכיבוש.דנימ

משפטיימטיעונימנותרולדה-קולוניזציהבהירה

השונימ.השיפוטבתחומיהסמכותאופיעלדקימ

במשךהמשפטשלהרלבנטיותהיתהזהבמובן

מאשריותרדיסקורסיביתהנוכחיתהאינתיפאדה

הואובעוול.בצדקעוסקאינוהמשפטנורמטיבית.

אתמעצבהמשפטובחובות.בזכויותעוסקאינוגמ

שאינממהאתמכך:וחשובהאנשימ,דברי

לארגון-אוסלוגרמזומבחינהעליו.לדברמצליחימ

בדיסקורסשלטוגמהחלל,חוויותשלאליממחדש

מחדש.אותוועיצבאלהבחוויותדנימשבאמצעותו

לגליזציה,תמידעברהישראלי-פלסטיניהסכסוך

עלהדיוןנושאילעיצובפעלתמידהמשפט

היהלאהכיבושעלקדמ-אוסלודיסקורסהסכסוך.

הסכמילפניגמפוסט-אוסלו;זוגומבןיותרקוהרנטי

שבור.באופןבכיבושלדוןהדיןעורכינאלצואוסלו

זערוריותבשאלותתמידהוטבעוהדיןעורכי

הריסתכמוספציפייממאתגרימהחלומורכבות,

פלסטיניות,אדמותהפקעתאופלסטיניימבתימ

במסגרתהכיבושעלמגה-ביקורתבהצגתוכלה

טמונהההסכמיממשמעותהבינלאומי.המשפט

לפחותדרכימבשלוששיצרו.הפרגמנטציהבסוג

אוסלושלהשיפוטתחומיתחתהחללניתוץמפורר

בכיבוש.דנימאנושבההדרךאת

איפשרואוסלושלהשיפוטתחומיראשית,

לעכב,זמן,להרוויחכדיבחוקלהשתמשלישראל

שלללגיטימציהלהביאובכלללהשעות,לדחות,

ישראללדוגמא,הדה-קולוניזציה.תהליךהקפאת
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אלימיםשיפוטתחומי
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הסדרעלומתןלמשאתשבשלאוטעוןחזורטענה

 100% "הפלסטיניתהרשותשתספקעדלסכסוךקבע

שיצרהשיפוטתחומימשטראבל,לאלימות".סוף

לעמודלחלוטיןכמעטהרשותמןמונעאוסלו

שליטהלפלסטינימישהמערביתבגדהכזו.בדרישה

כוללימביחדחלקיהמשכל , Aבאיזורירקביטחונית

אלהאיזורימלעיל,שצויןכפיהגדה.משטח %1ד

שיפוט.שלומנותקימקטנימלאייממפוררימעצממ

שמסתכמימהשטחימאשכולותביןלנועכדי

לקבלפלסטינימביטחוןאנשיצריכימ %1דבאותמ

תחומידרךלעבורישראלשלרשותהאתתחילה

ומסרבתמעניקהישראל . Cו- Bשבאזורימשיפוט

אתבכךומגבילהשרירותי,באופןכזורשותלהעניק

בדרישותלעמודהפלסטיניתהרשותיכולת

סמכויותחלוקתמאפשרתזובדרךהישראליות.

ללאומתןלמשאשובהאתלדחותלישראלהשיפוט

זמן.הגבלת

יישותיכולהשבושיפוטמשטרביצירתשנית,

במידהליהנותהפלסטינית"ייהרשותהמכ~נה

הסכמימקדמימ Aבאזורימ"אוטונומיה"מסוימת

קיימתכאילובהחלטושקרימטושטשרושמאוסלו

למאבקמגויסזהרושמעצמאית.פלסטיניתמדינה

תמרונימבמיגווןהפלסטיניימבאינטרסימ

הרשותשיפוטעלבהתבססלדוגמא:דיסקורסיביימ.

ועדתבפניישראלטענה Aבאיזוריהפלסטינית

הואהכבושימבשטחימהנוכחיהסכסוךכימיטשל,

נועדכזהאפיוןלמלחמה"."קרובמזוין,"עימות

אלימותלהפעלתלגיטימימרחבלישראללתת

כזהשאפיוןלומרצורךאיןפלסטינימ.נגדצבאית

בשטחימהמשפטישהמצבמשומולומדויק,אינו

עליווחלימצבאי,כיבוששלמצבהואהכבושימ

ז'נבהואמנתהבינלאומיההומניטריהמשפט

שלהמטושטשהשיפוטמשטרועוד:זאתהרביעית."

הפלסטיניתברשותלהדביקלישראלמרשהאוסלו

העולמאתומרחיקריבונות,שלמוטעהרושמ

המערביתשהגדההפשוטההעובדהמןהחיצון
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ראלה

מה,עלכיבוש.תחתנמצאותעדייןעזהורצועת

הפלסטינימ,מלינימולמהושוב,שובהזרימשואלימ

אומרימטיימססי-אן-אן/בי-בי-סי/ניו-יורקשהרי

קוראימאיךחשובלאעודפימ,אזורימ , Aשאזורי

שמשטרההסבר,כיבוש?תחתאינמכברלהמ,

ניאו-תרגילבעצמהואאוסלושלהשיפוט

בכיבושלהמשיךלישראלמאפשראשרקולוניאלי

לעיתימנוטהמכ,ךפסקהכאילוולהראותהשטחימ

מפלסטין"ה"עייפותסינדרומאתלעוררקרובות

התקשורת.שמובילה

עלמקלההחללשלהפרגמנטציהשלישית,

הפלסטינימ,נגדשלההאלימותאתלהצדיקישראל

פרטימכריבואכעתנראיתישראליתשאלימותכיוון

וכלאחר,חלללפירורשייכתפעולהכלספציפיימ.

 , Xבתרחישיממפורר.משפטילדיסקורסנתוןפירור

Y , אוZ , שיפוטבתחומB ,A , אוC , זההיההאמ

האמבולנס/אתלעצורישראלמצדבלתי-חוקי

הבית/המטע/אתלהרוסהספר,ביתהפועל/תלמיד

אתלהרוגאומכוניתי,פנסיאתלנפץהזיתימ,כרמ

שלהמפוררתהמסהכובדתחת-שכנישלבן-דודו

באופןלהתמודדמנסימשאנובעודהסיפורימ,

יכולהשלו,השיפוטתנאילפיסיפורכלעממשפטי

הפלסטינימקלות.ביתרמעשיהאתלהכשירישראל

עובדותכלפיהחיצוןהעולמאהדתאתמאבדימ

כעתהמסתתרותהכיבוששלהבסיסיותהחיימ

אוסלו.שלהשיפוטתחומיתחת

הואכ"תהליך"אוסלושמותאףעלכ,ךהנה

מציגהאוסלושלהשיפוטתפיסתשחוקה,קלישאה

העניינימאתלעצבביכולתהעצומהתמדהכושר

אחרות:במילימהיומ.מתווכחימאנושעליהמ

זה,במובןדיסקורסיבית.רפאימרוחישלאוסלו

שלבפרגמנטציהנעצרתאינהאוסלושלהאלימות

אינספורתחתלסבוללאנשימשגורמבאופןהחלל

עצממ,אלהעונשימהוא,נהפוךקיבוציימ.עונשימ

אתהמשתיקימהמפוסט-אוסלו,חללשלתוצרימ

שמבקשימאלהעבורהכיבוש.מכל:הגדולההבעיה



,האלימותהישראליהכיבושנגדטיעונימלנסח

לדוןבמקומדיסקורסיבית.היאאוסלושלהמיידית

עדשקועימאנובדה-קולוניזציה,המיידיהצורךעל

סגרגציהשלחוויותעלסיפורימבשבריצוואר

שאינןדרכימעלמחסומימ,בצלהמתרחשותבחלל,

מקומ.לשומאותנומובילות

אלימיםשיפוטתחומי

הערות

חמאמי,רימהאסמיר,סאמרהבלנק,לישילהודותברצוני

עלזרייקוראיףסאייגייזידרוזנברג,רינהקנדי,דייוויד

זה.מאמרשלמוקדמותלטיוטותביחסהמועילותהערותיהמ

משרד-פורדמקרןנדיבהלתמיכהזכתההמאמרכתיכת

קהיר.

לתיאורמתאימאךמדי,אופנתיכליהוא"חלל"המונח 1.

ביןהמחברימדיסציפלינרייממהלכימשלהחדשהמערך

כאןמשתמשאניבכוונהלגיאוגרפיה.חברתיתתיאוריה

מאסכולותומדביקגוזראופורטוניסטי,באופןזהבמונח

שבהןשונותמתודולוגיותשלמצויןלאוסףבתחומ.שונות

ראו:להשתמשאפשר

Mike Crang and Nigel Thrift, eds., Thinking Space 

.) 2001 , London: Routledge ( 

זהבמאמרישמש"אוסלו",ובקיצוראוסלוי:"הסכמיהמונח . 2

לשחרורוהארגוןישראלמדינתביןהסכמימסדרתלתיאור

עלהעקרונותהצהרתהמאלהבהסכמימהחשובימפלסטין.

 , 1993משנת ) DOP (המעברלתקופתהעצמיהממשלהסדרי

המערביתהגדהבדברפלסטיניהישראליהביניימוהסכמ

הביניימ").("הסכמעזהורצועת

בשטחימישראלימעלשחלהאישיהשיפוטמשטרלמשל, . 3

קדמ-אוסלומסורתאתממשיךאוסלוהסכמיתחתהכבושימ

ראו:זהענייןשלנוסףלניתוחזה.בתחומ

Raja Shehadeh, From Occupalion 10 Inlerim Accords: Israei 

, and Ihe Occupied Terrilories (London: Kluwer Academic 

. 79-93 . 1997), pp 

 .) 2 ( 1,סעיף 1נספחהביניימ,הסכמ . 4

 .)ב X2)IX,סעיף 1נספחשמ, . 5

A Crisis of Faith: Second Submission of Ihe Pa/esline .6 

Liberalion Organizalion 10 the Sharm a/-Sheikh Facl 
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אל-אקצאואינתיפאדתהכבושיםהשטחיםליוו, Uההמשפטבית

אנ" Uל BIIIניתר

ברזל,יצולתחתנאנקיםאומלליםאנשיםרואהאנישם

נזעםואספסוףמדכאים,באחיזתמחוץהאנושיהמין

גבריםשותיםודמעותיודמושאתורעב,כאבהלום

החלשיםנגדהחזקיםחמושיםובכלבשלום,עשירים

החוק,שלהנוראבכוחו
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גםכובשהואטריטוריה,רקכובשאינוהכיבוש

העבר,אתכובשהואהיומיום,חייואתאנשים

ההיסטוריה,אתמסלףהכיבושוהעתיד,ההווה

ידבמחיהכבוש,העםשפתאתומדכאשמותמשנה

ושומרון",ל"יהודההמערבית""הגדההופכת

הופכת"אל-ח'ליל"ליישכם':הופכת"נאבלס"

ל"איזור",הופכיםהכבושים"ו"השטחיםל"חברו/'ן

הופכתהשפהייהשטחים",אוהמוחזקים""השטחים

מנגנוןהמציאות,אתומחביאהמסווהלמנגנון

אריזהבאמצעותאלטרנטיביתמציאותשמציג

עםפעולהמשתףהעליוןהמשפטביתמחודשת,'

לשיכתובחלקואתתורםובכךאלה,תהליכים

הלכותבייצורהכבושים,השטחיםשלההיסטוריה

ביתהטמיעמשפטיתלמורשתהשניםעםשהפכו

זואתודיכאהכובששלמבטונקודתאתהמשפט

הקורבן,של

להיותיישלאליוטאר,כותבהקורבן",של"מטבעו

הקובלנהבעלעוולה,לושנגרמהלהוכיחמסוגל

אמצעיםבידיווישנזקלושנגרםמישהוהוא

מאבדהואאםלקורבןהופךהואזאת,להוכיח

קורהאםלמשלמאבדםהואאלה,אמצעים

אוישירהבצורהלהיות,הופךלנזק , ..שהאחראי

עדותואתלדחותסמכותלויששלו,השופטעקיפה,

'העבירהפרסומה,אתלמנועאושקריתבתור
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חירשותהעדים,שלשתיקתםבהשגתאלא

העדות"של(אי-שפיותה)ואי-עקביותההשופטים

 ',)ס"נ-שלי(ההדגשות

אתלבחוןליוטאר,בעקבותינסה,זהמאמר

המשפטביתאתהמשרתיםהרטורייםהאמצעים

,בדחייתוהפלסטיניהנראטיבבמחיקתהעליון

בהחלטותיתרכזהמאמרשרידיו,וברמיסתכשקרי,

בשםשהוגשולעתירותהמתייחסותהמשפטבית

אינתיפאדתבמהלךהכבושיםמהשטחיםפלסטינים

המאמר , 2000ספטמברבסוףשפרצהאל-אקצא

החלטותמושתתותשעליוהמשפטיבשיחיתמקד

שאינםנראטיביםשניביןהפעורהובתהוםאלו,

היהודי-הישראליבנראטיבאחת,בכפיפהדרים

עלהמאיימיםוטרורכאלימותהאינתיפאדהנתפסת

שלהאישיהביטחוןועלהיומיומיהקיום

נתפסתהערבי-פלסטיניבנראטיבהישראלים,

לאומי,שחרורחופש,שלבמונחיםהאינתיפאדה

בכיבוש,ומאבקעצמית,הגדרהעצמאות,

בתקופתהעליוןהמשפטביתפסיקת

זעקתהפלסטיני,הנראטיבכימראההאינתיפאדה

אינםאותו,המאפייניםלחופשוהרצוןהכאב

אינםהשופטיםהישראלי,המשפטבשיחנקלטים

כשקרי,נתפסאשרהפלסטיני,הסבלאתמבינים

כותבתבאלימות,כרוךהמשפטיתבשפהוייצוגו

נוטותיותרחלשותששפות"מאחרג'יוסי:מאי

 ..בתהליך,עליהןהנכפההצורהשינויעםלהסכין

בכורחנעוצהה'אחר'עלהמופעלתהאלימות

שלבמונחיועצמואתלהציגזהאחרעלהכופה

ביתמולבעומדוהפלסטיני,על 4השליט",השיח

הנחתהטכניקותמופעלותהעליון,המשפט

כתחבולותפלדמןאביגדורמגדירשאותןמשפטיות,

בית ..ושיכחה,התחמקותהצדקה,ייהדחקה,נפש:

שמעגלאנשיםבשטחיםשופטהעליוןהמשפט

מנוכרתתרבותםלו,זרהשפתםלו,נוגעאינוחייהם

 5לבינם",בינותקשורתערוץאיןלתרבותו,

ליוו Uההמשפטבית

שלוחומרתןתכיפותןעלוהאינתיפאדהפרוץעם

בשטחיםהפלסטיניםשלהאדםזכויותהפרות

הציבהזוהתדרדרותישראל,על-ידיהכבושים



גדוליט.אתגריטהישראליהעליוןהמשפטביתבפני

זכויותעלהגןלאהכפפה,אתהריטלאהמשפטבית

גומיחותמתלשמשובחרהכבושיט,בשטחיטהאדט

ביתהפעילבכךמפוקפקיט.ביטחוןשיקוליעל

לאהמשפטביתמשפטייט.ודיכויאלימותהמשפט

בשיקוליטלהתערבשלארצונואתהסתיר

ותקבעלתאנהעלהוה"ביטחונייט",הצבאייט

לביתשפנוהפלסטיניטבפלסטיניט.אנושהלפגיעה

לסיועזכוולאריקותבידייטחזרוהעליוןהמשפט

שביקשו.

סיכוייכיארלי,ךאבישימצא 1986-בכבר

לביתבעתירהלזכותהכבושיטבשטחיטהפלסטיניט

עתירות 59מתוךאפסייט.הטהעליוןהמשפט

זכולא 1986שלהשנייהבמחציתשהגישו

כיארלי,ךמצאעודבאחת.לאאףהפלסטיניט

שלפיסיכוחבהפעלתעסקומהעתירות 87.7%

הפקעתבתיט,ואטימתהריסתכגון:הצבאיהשלטון

חופששלילתהמדינה,מתחומיגירושוקרקע,רכוש

ומניעתמהארץויציאהכניסהעלהגבלותהתנועה,

 6משפחות.איחוד

שהגישועתירות 557מתוךכימצא,שמיררונן

רק , 1986-1967בשניטהכבושיטבשטחיטפלסטיניט

עמדתהתקבלה ) 1 %-מ(פחותעתירות-5ב

 65רקבנוסף,הרשויות.עמדתונדחתההעותריט

שמירהמשפטית.ההתדיינותלשלבהגיעועתירות

היההפלסטיניטזכושבהןבעתירותגטכימציין,

אוששהאלהבמקריטוגטבלבד,סמליניצחונט

שלהלגיטימיותאתהעליוןהמשפטביתפסיקת

הדיןבפסקיעיוןישראל.ךשלהכיבושמדיניות

ועד 2000ספטמברמסוףהעליוןהמשפטביתשייצר

בהמש,ךנסקורחלקטשאת , 2001ספטמברתחילת

ושמיר.ארליךשללאלהדומיטממצאיטמעלה

העליוןהמשפטלביתהפנייהעלהוויכוח

יש 8חדש.אינושבההתועלת)חוסר(אווהתועלת

המשפטלביתהפנייהעצטכישטענו,פלסטיניט

ומתןהכובשתבמדינההכרהמשמעההעליון

המושלמתבירה IJה

תמורהללאהצבאי,הדיכוילשלטוןלגיטימציה

המשחקכלליקבלתעצטכיאוסיף,לכךהולמת.

ובשפהאלה,בכלליטמגבילשימושבהכרח,גוררת,

שבההשפהכלומרהמשפטי,ההליךמתנהלשבה

המנגנוןשלהמשחקכלליהמשחק.כלליכתוביט

בכך.מהשלענייןאינוושינוייטנוקשיט,המשפטי

עט"ללכתהניסיוןהמאמר,במהלךשאדגיטכפי

מבליהמשפטלביתלפנותכלומרבלי",ולהרגיש

ואינומוצלחאינוהמוכתביט,לכלליטלהיכנע

הישג.לשוטמוביל

לפלסטיניטניתנההעליוןהמשפטלביתהפנייה

זופרקטיקהכיהטועניטישכזכות.ולאכחסד

דוחהארליךהכיבוש.שלהליברליאופיואתסימנה

העליוןהמשפטביתשעריפתיחתכיוטועןזו,טענה

מעמדאתלערערנועדההפלסטיניטבפניהישראלי

ברמאללה,שפעללערעוריטהעליוןהערביהדיןבית

אתשמסווהלכיבושליברליתתדמיתוליצור

לטובתפסיקהכיטוען,שלףליאוןהדיכוי."מציאות

התניית ... "ההסדר:לתוךהובנתההשלטונות

כבלההשלטונות-המשיביטבהסכמתההתדיינות

לטובתהחלטותריבוישכן,המשפט,ביתידיאת

המשךאתבספקלהעמידעלולהיההעותריט

דשלף,אליבאההסבר,זההמשיביט".סדהסכמת

בנושאבפסיקהשבלטההשיפוטיתלפסיביות

ביטויהאתשמוצאתפסיביותהכבושיט,השטחיט

טיעוניאתלקבלהמשפטביתשלבנכונותו

הביטחון.דדלשיקוליבאשרהשלטונות

 Dהנראטיבי'המקצועכלי

 Dוהרטורי'

העוסקיטהדיןפסקישלהאריחלקשלבולטמאפיין

אל-אקצאאינתיפאדתבמהלךהכבושיטבשטחיט

מוניטאינטהדיןפסקימרביתיריעתט.קוצרהוא

בפרטיענייןאיןהמשפטלביתמעטות.שורותאלא

אתלקבלממהרוהואבעתירה,המפורטיטהדיכוי

מתייחסאינוהמשפטביתהשלטונות.עמדת
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המושלמתהעב'רה

אמון,חוסרומפגיןהפלסטינים,לעתירותברצרנות

הסבלוכלפיהעותריםטענותכלפיוזלזולאטימות

כילהוסיףיש(לכךבפניולפרוסמבקשיםשהם

אוהמשפטבביתדיוןבליניתניםהדיןפסקימרבית

בלבד),אחדדיוןלאחר

הקולקטיביותהואנוסףבולטסימפטום

על-ידיניתןאינודיןפסקהפסיקה,שלהאנונימית

אובהסכמהאלרומצטרפיםשאחריםאחדשופט

כלחותמיםזאתבמקוםמיעוט;בדעתעליוחולקים

זואנונימיותהדין,פטקעלבהרכבהשופטים

שופטישלוקונצנזואליתאחידהגישהעלמצביעה

להסביר,ניתןהישראליהעליוןהמשפטבית

מהקונצנזוטחלקהשופטיםבהיותזואנונימיות

היותםעלנוטףפלסטין,לשאלתביחטהישראלי

המשפטביתשופטיכלבעיצובו,חשובתפקידבעלי

משורותבאיםורובםיהודים,הםהעליון

השופטתהרשותאתרשלהלוגוהפרקליטות,

ושברהתפדהבמשפט"ציוןבמיליםנפתחבאינטרנט

ככלינתפסהמשפטכלומר, ,)'א(ישעיהובצדקה"

הציטוטומכאןיהודית,קולקטיביתמטרהלהשגת

הדתי,
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מעלבזנקוהמשפטלביתהמטריענוטףמאפיין

השימושהואהפלסטיניםשלהחייםלמציאות

בלשוןכאן,גםדעתנוי:יינחההמיליםבצמדהתכוף

שותףעצמורואההעליוןהמשפטביתרבים,"

לרשויותנותןהואישראלי.'"עםשללמערכה

מפריע,באיןהחשובה""העבודהאתלעשות

שמאאועצמו",אתיישוכחהמשפטברתלעיתים

בליומאמץשיוכו,אתששכחולאלהמזכיר

ביתהופךבכךהמדינה,רשויותגישתאתהרהורים

שלהביטחונייםהאינטרטיםאתהעליוןהמשפט

נתונרםשאינםוטבעייםנעליםלאינטרסיםהמדינה

אלעשי,"עבדטעריבפרשתלמשל,כךלביקורת,

הביטחוןשירותהחלטתאתהעותריםתקפושבה

דינו,עורךעםעצורשלפגישתועללאטורהכללי

כי:חשין-אנגלרד-לויהשופטקבע
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ושלאסגורותבדלתייטקראנו,העותרבא-כוחלבקשת

העותר,שלבעניינולנושהוגשבכתבחומרבנוכחותו,

מחייביטחמדינהבטחיןשלנעליםאינטדסיםכיושוכנענו

 ",)ס"נ-שלי(ההדגשההעותרלבא-כוחלגלותושלא

תקפו 15אטתיארירהמקומיתהמועצהבעניין

כישטעןהצבאידיעלקרקעהפקעתהעותרים

רכבלמעברכבישטלילתלצורךנחוצההקרקע

אתהציגברק-דורנר-בינישהשופטבלבד,צבאי

הבא:באופןהדיןפטקשלהראשונהבשורההטוגיה

צבאיים",לצרכיםנתפסההעותררםשלייקרקע

לאחרהעתירה,גורלאתחרצההענירןשלזוהצגה

קבעשורות,בשתיהעותריםטענותאתשטיכם

כי:ההרכב

עלאבניטנזרקובעברכבראלה,טיעיביםלקבלבידניאין

אתלקבלשלאיסודלנואין ..הקייט,בכבישרכבכלי

ובאשרזה,צעדלנקיטתהמניעבענייןהמשיבעמדת

לאקולקטיבית,ענישהבואיןהאיזור,לביטחוןלתרומתו

דיןאלהמטעמיטשנעשה,במעשהסבירותאיכלמצאנו

 ,)ס"נ-שלי(ההדגשהלהידחותהעתירה

דן 16ארםלזכולותרופאלםעמיתתבפרשתהדיןפטק

הדיןפטקמחסומים,הצבתשלהמריניותבחוקיות

הראשונותבשורותוכברהעוברות,בהצגתפותח

העתירה:גורלאתחורץ

אחדיט,חודשיטמזהוקיימיטמוקמיטאלהמחסומיט

כחלקאלה,בשטחיטהשוררהקשההביטחוניהמצבעקב

כבדמחירהגוביטים,גיעפילמניעהצבאיהמאמץמן

העיתדתישראל,ובשטחעצמטבשטחיטאדטבחיי

גורמיטכתר,אוסגרהיוצריטאלה,מחסומיטכיטיעבת

 ,)ס"נ-שלי(ההדגשות ..האזרחית,לאוכלוסייהסבל

הצבאטענותאתמציגהעליוןהמשפטבית

הואלעולםהפלטטיני,הטבלמוצקות,כעובדות



אתהמשפטביתמאמץכךבלתי-אמינה,טענה

נחרציםקצרים,במשפטיםודוחההצבא,גישת

דיןפסקיחשיבותהעותרים,טענותכלאתוסתמיים

כללרוב,בהם,איןבהם,שאיןממהגםנובעתאלה

הספציפיים?העותריםהםמיכמו;לשאלותתשובה

איךמחייתם?תנאימהםלהם?שנגרםהנזקמה

וכוי,חייהם?המשךועלעליהםהדיןפסקישפיע

ואינםהמשפטלביתחשוביםאינםאלהעניינים

"כיבוש",המלהתימצאלאהעליוןבפסיקתמעניינו,

איןכיבוש,איןכאילומתנהלהכלבמקרה,ולא

שכפהבמציאותבעטיו,נזקנגרםולאבצדועוולות

דיןאיןכאילומתנהלהכלזאת,לעומתהכיבוש,

דיין,ואין

פורמליזם:די 1על_מות 1אל

ת 1כללרה 1עתמוקדמת,רה 1עת

תחילתמאזישראלשנוקטתהדרסטייםהאמצעים

התנועה,חופשהגבלתובמיוחדהאינתיפאדה,

וכןוגסותן,האדםזכויותהפרותשלהעצוםמספרן

אלהכלהאירועים,מתרחשיםשבההמהירות

לאסוףקשההאדם,זכויותארגוניעלמקשים

המחסורנוכחבמיוחדותצהירים,עובדות

ארגוניםממלכדהזמןגורםאדם,ובכוחבמשאבים

העליון;המשפטלביתלעתורהמבקשיםופרטים

אתלייתרעלולהוהמתנהמאוד,דחופיםהמקרים

להביאאומדי,למאוחרתאותהולהפוךהעתירה

המשפטלביתנמהרתפנייהשיהוי,בעילתלדחייתה

מנימוקיםהעתירהשלדחייהתגרורהעליון

ופנייההליכיםמיצויהעדרשלפרוצדורליים

כלליתשהעתירהבטענהאוהמשפט,לביתמוקדמת

בענייןכ,ךמספקת,עובדתיתתשתיתונעדרת

השופטפסקבתיםךרהריסותנגדהישראליתהתנועה

כי;חשין-זמיר-ביניש

היא,מוקדמתזועתירה ...העתירהשללגופהשניכנסבלא

לתשובהלהמתיןהעותריםעלעליהםהיהשומהבאשר

המןשלמתהעבירה

לרשותמוקדמתפנייהלבג"ץ,בעתירהשפנועדלמכתבם

להשיבלתגובהראויהשהותמתןלרבותהמוסמכת

המשפט,לביתלפנייהמוקדםתנאיהינהפנייה,לאותה

דיןועל-כןעליהםהמוטלאתמילאולאהעותרים

נדחית,העתירההסף.עלתידחהכיהיאהעתירה

לחלוטיןמתעלמתזוופרוצדורליתפורמליתהנמקה

 29ביוםהוגשהאשרהעתירה,שביסודמהעובדות

מזויניםחלקםמתנחלים,שעשרותבעת , 2001במרץ

ונדליזםמעשיביצעוימים,מספרבמשךנשק,בכלי

אלחילילבעירהפלסטיניםהתושביםנגדובריונות

נגדלפוגרוםסכנהשיקפואלהמעשיםרכושם,ונגד

מולנעשוההתקפותהמקום,תושביהפלסטינים

ברחביהתמונותאתששידרההתקשורתעיני

אינםהישראליםוהשוטריםכשהחייליםהעולם,

נוקטיםואינםהמתנחליםכנגדאצבענוקפים

כבדחששהיהההתפרעויות.להפסקתאמצעים

שכונתנגדצבאיתפעולהיבצעהישראלישהצבא

בעיר,היהודיתלהתנחלותהסמוכהסנינה,אבו

חלקהריסתאווהריסתהמתושביהפינויהלרבות

ואתאלהחששותבעתירתםציינוהעותריםממנה.

ואףהעתירה,אתלהגישבהםשהאיצוהנסיבות

וביקשהשכונהאתהפגיזהצבאכיציינו

המשפטביתלהתפנות.הפלסטיניםמהתושבים

המשפטלביתעזרהזוגישהלעותרים.גבואתהפנה

מלהיכנסחשובים,מנושאיםידואתלמשוךהעליון

אתמלבחוןוכןקשות,בהכרעותהקורהלעובי

ביתאישרכךוכנותם.הביטחוןשיקוליאמיתות

בזכויותקשותהפוגעותפסולותפרקטיקותהמשפט

שלמשימתםהצבא,אתמלהגבילונמנעהאדם,

לבלתי-אפשרית,הפכההעותרים

ארגוניניסוהשנייההאינתיפאדהתחילתעם

הישראליהצבאמדיניותאתלתקוףהאדםזכויות

השטחיםרחביבכלפיסייםמחסומיםהצבתבדבר

פלסטיניםתנועתמונעיםאלהמחסומיםהכבושים,

מזוןשלסדירהבאספקהמחבליםפרטיים,רכבבכלי
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המושלמתהעבירה

שלהנורמליהחייםמהלךאתומשבשיםותרופות,

הראשונותהעתירותשתיאתפלסטינים.מיליוני

בטענההעליוןהמשפטביתדחהזהבענייןשהוגשו

והאגודהאל-עדרהסאלםנעיםבענייןכלליות.שהן

מצא-דורנר-השופטקבע ' 8בישראלהאזרחלזכויות

כי:טירקל

בצךלמשיבלהךרךתנתבקשנךהעתירהשלהשניבראשה

החסימךתאתבאיזךרךהדרכיםהכבישיםמכלללהסיר

מןךאילךמכאןלהימנעךכןידך,עלשהךצבךהפיזיךת

זהחלקפיזיים.מחסךמיםהצבתשלבאמצעיהשימךש

המשפט.ביתלהתערבךתעילהמגלהאיננךהעתירהשל

תשתיתכלנעדרהריהךךסתמי,כללימהיךתךלבד

סבירךתךאתלבחךןהמשפטלביתשתאפשרקךנקרטית

המטרךתלהשגתהמדךבר,האמצעישלךמידתיךתך

אפךא,היא,התךצאה ...שימךשבךנעשהשלשמן

נדחית.שהעתירה

שהציגוהעובדתיתמהתשתיתמתעלמתזוהחלטה

ובתצהיריםבעתירתםרב,בפירוטהעותרים,

שלתיאורםאתממירהדיןפסקלה.שצירפו

הצבתשלהדרסטיותההשלכותאתהעותרים

עמיתתבפרשתוסתמי.כוללנילתיאורהמחסומים

חשין-זמיר-השופטקבע ' 9אדםלזכוייתריפאים

כי:ביניש

ללאכלליתתמךנההמשפטביתבפנימציגההעךתרת
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 ...כמבךקשצךעליהלבססכדישתספיקעךבדתיתתשתית

הסעדאתלעךתרתלתתלנכךןרךאהאינךהמשפטבית

עךבדתיתתשתיתללאכךללני,סעדשהךאהמבךקש,

 ...ךכנדרשכמקךבל
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זכויותארגונינאלצואלהדיןפסקימשניכתוצאה

באזוריםשמתמקדתסיזיפיתלעבודהלפנותהאדם

ביתשהציבבדרישותלעמודכדייותרקטנים

הכלליתהתמונהנדחקהובכךהעליון,המשפט

 Zהמרכז.סעלהשתלטווהשוליים-לשוליים

משוואהעולההעליוןהמשפטביתשלמפסיקתו

כךוהדיכוי,העושקהקיפוח,שגוברככלפשוטה:

העתירה.כלליותגדלה

מומחיםשלשיח

לבן-המשפטיהשיחאתהפךהעליוןהמשפטבית

ל"שיחאותווהכפיףהביטחוני,השיחשלערובה

בקבוצהחבריםהפלסטיניםאיןשבומומחים"של

מנותקיםהםלכיבוש.המתנגדתפוליטיתאולאומית

בשיחביטחונית.לסוגיהוהופכיםהכלליתמהתמונה

המומחיםפסיביות.יישויותהםהפלסטיניםזה

אתהפלסטיניםעבורמגדיריםהישראלים-יהודים

המומחיםשיחחייהם.תנאיאתומעצביםצורכיהם

ו"טהור':"א-פוליטי""אובייקטיבי':לכאורההוא

המומחההכל.חזותהוא"הביטחון"זהשבשיחאלא

הפלסטיניטענותולעולםישראלי-יהודי,תמידהוא

משלו.חלשות

שיקוליאתבוחןאינוהעליוןהמשפטבית

כפיביקורתי,באופןקביעותיהםואתאלהמומחים

כשביתגםהוא,נהפוךעניין.בעללבחוןשראוי

כךמתערב.אינוהוארע,משהומריחהמשפט

העותריםביקשו zבכרי'אלזכריהבפרשתלמשל,

הפסקתעללהורותהישראליותהרשויותאתלחייב

בתל-רומיידההעתיקותבאתרבנייהפעולות

ביתכזאת.בנייהמלהתירולהימנעבאל-ח'ליל,

קבע:המשפט

באשרהמדינהתשךבתהדברים,פניעללכאךרה,

אינהארכיאךלךגי,באתרלבנייההיתריםמתןלסבירךת

ביטחךניתבהחלטהשמדךבראלאהדעת.אתמניחה

בה,להתערבנוהגזהמשפטביתשאיןמדינית

האבסורד

מדגים zZבתיםהריסיתנגדהישראליתהתניעהעניין

המשפטלביתהעותריםבדרךהטמוןהפחאת



שביקשוהסעדימאתמפרטהמשפטביתהעליון,

העותרימ:

מפקדהמשיב,אתנורהכימאתנומבקשיםהעותרים

צבאכוחותשיפעילהמערבית,בגדהצה"לכוחות

להפעילבחברוןהמתגורריםממתנחליםלמנועומשטרה

כוחותיקצהכיפלשתינים;נגדובריונותאלימות

מטעמומיאועצמוהואיימנעכיזה;לצורךמתאימים

בחברוןאבו-סנינהשכונתנגדקולקטיביתמענישה

לנקיטבכיינתיאםיכימבתיהם;התושביםומפינוי

תיכניתיכיזאבי-סנינהשכינתנגדצבאיתב!בעילית

(ההדגשהבינלאימייםבסטנדרטיםתעמידאשרנקידתית

 .)ס"נ-שלי

שלבלגיטימיותהעותריממכירימבעתירתמ

ומבקשימהכבושימ,בשטחימהצבאיתהפעילות

נמנעימבכךבינלאומיימ,בסטנדרטימיעמדושאלו

למשל,כ.ךהכיבוש,נגדטענותמלהציגהעותרימ

היאהעתירהבהגשתיימטרתמכימציינימהעותרימ

התנהגותכלפיהחוקבשמירתהמשלבאתלחזק

בפלסטינימ,לפרעותכניעהממנולמנועהמתנחלימ,

תגובותיואתולמדרלמדודלשקול,ולחייבו

-שלי(ההדגשותחטאיישלאמרכלפלהצבאיות

 ,)ס"נ

מ,פרוצדורליימנימוקימהעתירהשנדחתהלאחר

בעתירההעליוןהמשפטלביתהעותרימפנו

בחלקהמתנחלימ,אתמכנהזועתירהנוספת,"

בחברון",המתגוררימישראל"אזרחימהמקרימ,

הרביעיהעתירהבראשהמשפטמביתומבקשת

למגןהמתנחלימאתלחייבהצבאילמפקדלהורות

מוסברתזודרישהחיימי.'המבהןהמובלעות"את

להיות"יכלומיגוןשאמצעיבכךלעתירה 19בסעיף

הישראלימ,התושבימשלבהגנתמאפקטיביימ

בכלהכרוכהההסלמהאתולמנוענפשותלהציל

הפגיעהמבחינתיחסיתנמוךבמחירזאת,כלפגיעה,

בתושבימיי,"

המןשלמתבירה IJה

אתהובילההישראליהמשפטלהיכלהכניסה

היאאליהמ,להגיעחפצושלאלמחוזותהעותרימ

שלוהרטוריקההמשחקכללילקבלתהובילה

הישראלי,המשפטיהמנגנון

הדרכור

יחסיאתמשעתקתהעליוןהמשפטביתפסיקת

המשפטהמשפט,לביתשמחוץהא-סימטריימהכוח

שווימצדדימשניישכאילוהאשליהאתיוצר

וחזק,כובשהכובשנשארבפועלמולו,העומדימ

הכניסהיותר.אףונחלשכבושנשארהכבוש

ביתהצדדימ.מעמדאתמשנהאינהלמשפט

להנצחתותורמהקיימ,המצבעלשומרהמשפט

גמנמשכתהדיכויפעולתהקיימימ,הכוחיחסי

המציאותשלבחינהכלשכןהמשפט,ביתבתוך

המנגנוןלשימורה.גורמתכלפיהביקורתיתשאינה

הפנימיותההצדקותאתעצמועבורייצרהמשפטי

מייצר.שהואהדיכויואתקיומוהמשךאתשיצדיקו
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הערות

טיוטהשקראועלאטמירולטאמרהגרוטאייללד"רתודות

הטופיהתוצרמועילות.הערותוהעירוזורשימהשלקודמת

בלבד.הבותבבאחריותהואזורשימהשל

 ",ean ]acques Rousseau, "Principles of the Rights of War[ו.

trans. Grace Roosevelt, in Reading Rousseau in the Nuclear 

Age (Philadelphia: Temple University Press, 1990), p. 233. 

תל-אביב,המאוחד,(הקיבוץהצהובהזמןגרוטמן,דודראו: 2.

 .)ו 987

 ,)ו 996 ( 8וביקורתתיאוריהייהדיפרנד",ליוטאר,ז'אן-פרנטואה 3.

גמ:ראוו. 4ובעמ'ו, 39עמ'

, ean-Francois Lyotard, The Differend: Phrases in Dispute ] 

trans. George Van Den Abbee1e (IvIanchester: Manchester 

. 8 . University Press, 1988), p 

הלאומיבמאבקזבויותושיחצדקשל"שיחג'יוטי,מאי 4.

ו. 52בעמ'ו, 5ועמ' ,)ו 996 ( 8וביקורתתיאוריההפלטטיני",

להוליראשה,לשאתעץ,לטעתבית,"לבנותפלדמן,אביגדור 5.

השיבהומוטיבהעליוןהמשפטביתהשטחימ,ילד:

ו.-5ו 4עמ'ו, 987יוניפוליטיקה,המאוחרת",

.6 Avishai Ehrlich, "'Bagatzim' - Petitions to the High Court - A 

Statistical Portrait," 1 !sraeli Democracy33, 34 (May, 1987). 

.7 Ronen Shamir, "Landmark Cases and the Reproduction of 

Legitimacy: The Case of !srael's High Court of ]ustice," 

24(3) Law & Society Review781 (1990). 

עלחותם,מוחמד!",יאלבג"צ,תלך"אלליפשיץ,עודד 8.

ו. 6,בעמ' 8עמ'ו, 987ביולי 3ושבוע),טופ(מוטףהמשמר

גמ:ראושמ.ליפשיץ, 9.

: lan Peleg, Human Rights in the West Bank and Gaza ! 

, Legacy and Politics (Syracuse: Syracuse University Press 

. 85 . 1995), p 

ובשביליבשוליהירוק:הקוהואהאקטיביזמ"גבולשלף,ליאון

משפטעיוביבשטחימ",לצדקהגבוההמשפטביתשלהפטיקה

המשפטביתכיטבור,דינשטייןיורמ 759. , 757עמ' ,)ו 993 ( ) 2יז(

בעתירותלדוןטמכותלושאיןקבעבאשרטעותלכללנתפט

"בהעדרלגישתו,הצבאי.המפקדשללפעולותיוהנוגעות

חטינותהצבאילמפקדהמקנההכנטת,שלמיוחדתחקיקה

 ...העליוןהמשפטביתבי ...מניעהשומאיןשיפוטית,מביקורת

הביקורת".שבטתחתהמוחזקימבשטחיממעשיואתיעביר

שלפיההעליוןהמשפטביתעמדתאתגממבקרדינשטיין

באמנההבלולימהאג,בלליאתבמישריןליישמטמבותו

ו, 907מנשתביבשהמלחמהשלוהנוהגהדיןבדברהרביעית

שלהטובמרצונהנובעתהצבאי,המפקדשלמעשיועל

עלשיפוטיתייביקורתדינשטיין,יורמראו:הפרקליטות.

משפטעיוביהמוחזקימ",בשטחימהצבאיהממשלפעולות

 . 332 , 330עמ' ,)ו 973 (ג(ו)

צאדקטאמי 3950/99בג"צזהלענייןראו 76.ועמ'שמ,שלף,וו.

 .) 27.6.200וביומ(ניתןואח'הבטחיןשרב'יאח'צביחמחמיד

מטוימותחלקותעלההכרזהאתלבטלהעותרימביקשושמ

טגורצבאיכשטחהמערביתשבגדהאל-עקבהבכפר

חשין-זמיר-השופטהבפר.בשטחהאימונימאתולהפטיק

הכרחיצבאיצורךאיןלפיההעותרימ,טענת ... "קבע:ביניש

ביים,שנתיימ.לפנימשכנעתהיתהלאובאימונימ,בהכרזה

 ...משקלכלאיבדההיאהכטחובי,במצבההתדרדריתביכח

ראו .)ט"נ-שלי(ההדגשההעתירה"אתלדחותכדיבכךדי

שרנ'ואח'אל-אחמראל-רחמןעבד 4592ו/ Oבג"צגמ

העצור,העותרטעןשמ .)ו 2.6.200וביומ(ניתןיאח'הביטחון

ממנוומונעפטולימחקירהאמצעינגדומפעילשהשב"ב

"דיכיקבע,מצא-שטרטברג-כהן-לויהשופטרפואי.טיפול

החוקרבתצהירואומתהמדינה,בתשובתשנאמרבמההיה

לנושאהביחטגמהמשפטביתדעתאתלהניחכדיהממונה,

שימושבדברהטענההיינוהעתירה,שלוהעיקריהראשון

לזכיייתהאגודה 8286/00בג"צראו ."מוליפטחקירהבאמצעי

יהידהבאיזירצה"לכיחיתמפקדב'בישראלהאזרח

המשפטביתאישרשמ .)ו 3 .ו 2.2000ביומ(ניתןיהשומרון

הצבא.ידיעלטפרבתיתפיטתהעליון

דוגמאות:מטפרו. 2

הכלליהבטחוןשריתנ'יאח'שהוואןפאיזווו 8/0ובבג"צ

ו: 3.2.200וביומלוין-שטרטברג-כהן-ריבליןהשופטהחליט

לפרקליטהטודיהחומראתלגלותמקומשאיןדעתנו"נחה

קבעדיןעורךעמפגישהלענייןמחליטימ".אנוכךהעותרימ.

גמעליווקבלנולנושהוגשהחטויבחומר"עיינוהמשפט:כית

להתערבעילהקיימתשאיןדעתנונחהבעל-פה.הטברימ

העתירה ...פרקליטועמ ...העותרשלהפגישהאיטורבצו

הבטחיןשיריתב'טהאעראכיטארי 333010ובבג"צנדחית".

רבק-שטרטברג-כהן-השופטכתב ,) 2.5.200וביומ(ניתןהכללי

טגורותבדלתיימשמענוהעותרכוחבאייבהטכמתאנגלרד:

ביטחוןכירעתנונחההכללי.הביטחוןשירותשלעמדתואת

כוחבאהודעתלפנינורשמנוהמניעה.צואתמצדיקהאיזור

העתירהפיזיימ.אמצעימהעותרכנגדננקטימלאכיהמשיב

שריתב'יאח'שהויאןפאיז 936/0ובג"צגמראונדחית".

עמד 556/0ובג"צ ;) 2.7.200וכיומ(ניתןהכלליהבטחין

(ניתןיאח'עזהחבלבאיזירצה"לכוחיתמפקדב'טפטאייי

מוטאאביאבראהיםממדיח 38ו 4/0ובג"צ ;) 22 .ו. 200וביומ

 10וכג"צ ;)ו 5.5.200וביומ(ניתןהכלליהבטחוןשריתב'יאח'

יהודהבאיזירצה"לכוחותמפקדב'ואח'ראג'בעלי 38וו

 .) 23.7.200וביומ(ניתןמריןוהשי

הכלליהכטחיןשרותב'יאח'אלעשיעבדטערי 4092/0ובג"צו. 3

 .) 24.5.200וביומ(ניתן

במהלךשניתןדיןפטקמצאטרמאלהשורותכותבשמ.ו. 4

שעייןלאחרהמשפט,ביתהתירושבוהנוכחית,האינתיפאדה

לעותרשהירשהאוכו,לעייןהעותרלפרקליטחטוי,בחומר

שירותשלהמניעהצואתבזאתוביטלדינועורךעמלהיפגש

לעיל.ו 2הערהראוהכללי.הביטחון
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אלאובייחודי,בחדשעוסקותרקלאהערותיכ,ך

לטיפוסיותשהפכוהפרקטיקותאתלצייןגממטרתן

לחדולנאלצימאנוקרובותלעיתימוקונבנציונליות,

שלהמתישהשטףבצללשגרה,להתייחס

בקרהשלחדשותטכניקותונוכחהאירועימ,

ואשרלבקרימחדשימעלינוהמונחתותוענישה

בחרתיזאתבכלביקורתי,לעיוןהןגמראויות

חיימ,רוחבהןשהופחהרדומותבטכניקותלהתמקד

בהשתקתמשמעותיתפקידלמלאחזרוואשר

נוהגאתלחשוףחיוניהפוליטית,ההתנגדות

ושוב,שובאותוולנתחהמינהליבמעצרהשימוש

בעקבותבמיוחדשלו,לנורמליזציהלהתנגדכדי

הברית,בארצותבספטמבר-11בהטרורהתקפות

חסרבאופןכעתמשמשבטרור"ה"מלחמהשיח

האדמבזכויותגורפתלפגיעהכעילהתקדימ

בעינויימחסויות,בראיותהשימושולהצדקת

ובמקומותהבריתבארצותמשפטללאובמעצרימ

לחיזוקבסיסמשמששהואכפיאחרימ,

שלהאדמזכויותהפרתשלהלגיטימציה

בישראל,הפלסטינימ
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מינהלייםומעצריםהגבלהצווי

קודמים

שביצעכמיהמשפטביתבפניהופיעלאעת'אמלה

בעברשימשההפוליטיתפעילותוראשונה,"עבירה"

ועלפעילותועלהגבלותולהטלתלמעצרו,עילה

בראשית , 1987בשנתשלו,התנועהחופש

אתהמגבילצוהוצאהראשונה,האינתיפאדה

וזאתחודשימ,שישהלמשךעת'אמלהשלתנועתו

עת'אמלה, , 1945חירומ),(שעתההגנהתקנותעל-פי

נחשדהכפר,בניבתנועתבזמנופעילהיהאשר

שלהמרכזיהפלגפתח,תנועתעממגעבקיומ

יאסרבהנהגת(אש"ף)פלסטיןלשחרורהארגון

למניעתהפקודהלפיטרורכארגוןהמוגדרערפאת,

והטילמכפרו,לצאתמעת'אמלהמנעהצוטרור,

צוסדיר,באופןמשטרהבתחנתלהתייצבחובהעליו

h 
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וי:

נוספימ,חודשימשישהלמשךכךאחרחודשזה

מינהליבמעצרעת'אמלההושמ 1988ביולי

הגבלתצואתשהפרבטענההראשונה,בפעמ

השב"כאנשילכן,קודמשנהנגדושהוצאהתנועה

תנועתעממגעלקיימהמשיךשעת'אמלהטענו

בנובמברחודשימ,שישהלמשךנעצרהואפתח,

למשךמינהלי,במעצרעת'אמלההושמשוב 1994

נציגיעמנפגשכיחשדותסמךעלחודשימ,שלושה

בחו"ל,ששההבעתפתחארגון

התנועהוהגבלתהמעצרצוויכלכילציין,למותר

בישראל,המשפטבתיעל-ידיאושרועת'אמלהנגד

חסויותראיותסמךעלהעליון,'המשפטביתלרבות

זכויותיובהן,לעייןלפרקליטיואולוניתןשלא

היומעדחמור,באורחנפגעוהוגןולהליךלמשפט

לאאישומכתבואףלדין,עת'אמלההועמדלא

כאשר , 1981משנתאחדלמקרהפרטנגדו,הוגש

תבערהבקבוקהשלכתבאשמתכקטיןלדיןהועמד

הפוליטיתשפעילותוהיותתיכון,תלמידבעודו

לראותהמשפטבתינטו"עבר",לוהקנתה

פוטנציאלי,איומבעת'אמלה

פרטוםאיטורצו

פשטוהתראה,כלללאערב,בשעתבנובמבר,-20ב

שלביתועלחמושימשב"כואנשישוטרימעשרות

בלבעמוקהחרדהועוררוריינה,שבכפרעת'אמלה

שללנחיצותהסימןכלהיהלאמשפחתו,בני

היווהשב"כהמשטרהפעולותלמעשה,כזו;פעולה

היהלאעת'אמלהשלמעצרואופןבעליל,מוגזמות

תפיסתמתבצעתלעתימשבומהאופןשונה

הצבאבישראל,אחרימפלסטינימאזרחימ

יותרחמורותמעצרדרכינוקטאףהישראלי

הכבושימ,בשטחימ

הובאשבפניובנצרת,השלוממשפטבית

לבקשתונעתרמעצרואתהאריךתחילה,עת'אמלה

עלמוחלטפרסומאיסורצולהוציאהימ"רחוקרי

בעצמאפילובפומבילדוןעליאסרזהצומעצרו,
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מפקדב'ואח'אטתיאדירהמקומיתהמועצה 2716/01בג"צ . 15

 .) 5.4.2001ביומ(ניתןוהשומרוזיהודהבאיזורצה"לכוחות

הבטחוזשרב'אדםלזכויותרופאיםעמותת 9242/00בג"צ . 1 6

 .) 21.3.2001ביומ(ניתןואח'

ב'ואח'בתיםהריטותבגדהישראליתהתבועה 2555/01בג"צ . 1 7

 .) 30.3.2001ביומ(ניתןהמערביתבגדהצה"לכוחותמפקד

האזרחלזכויותוהאגודהאל-עדרהטאלםבעים 32/01בג"צ . 18

(ניתןושומרוזיהודהכאיזורצה"לכוחותמפקדב'בישראל

 .) 22.1.2001ביומ

לעיל. 16הערהראו . 19

מפקדב'ואח'ריאחיאמיזפארט 2811/01בבג"צהעתירה . 20

היאאףעטקה ,) 16.4.2001(ניתןהמערביתבגדהצה"לכוחות

היאענייןבאותונוטפתעתירהונדחתה.הפיטיימבמחטומימ

כוחותמפקדב'ואח'עו"דשקארבה,מוטא 3637/01בג"צ

 9.1.2000ביומנמשבה(העתירההמערבית.בגדהצה"ל

בנשית).לעתורזכותמעלשמרווהעותרימ

האזרחיהמינהלב'יאח'בכריאלזכריה 3352/01בג"צ . 21

לענייןראו .) 12.8.2001ביומ(ניתןיאח'ישימריזיהידהלאיזיר

לעיל. 11הערהזה

לעיל. 17הערהראו . 22

כיחיתמפקדב'יאח'הפרטלהגבתהמיקד 4647/01בג"צ . 23

 .) 19.9.2001ביומ(נמשכההמערביתבגדהצה"ל

נוספות,סוגיותמעלותזהבמאמרהמובאותהדוגמאות . 24

האדמזכויותארגונישלתפקודמכגוןפחות,לאחשובות

נוקטימ,אלהנימשארגווהרטוריקההטקטיקההישראליימ,

המציאותלשינויככליהמשפטמערכתאתותפיסתמ

כאןנדונולאאלהחשובותסוגיותוהחברתית.הפוליטית

היריעה.קוצרבשל
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!I ועו"דהואסולטאניניתרD בפקולטהשנילתוארטודנט

תל-אביביטת Dאוניברלמשפטים,



גמהשב"כעת'אמלה.שלוכליאתומעצרועובדת

על-ידיכטניגורו,איתי,להיפגשעת'אמלהעלאטר

הפליליהדיןטדרחוקשל 35בטעיףשימוש

משומ-5.1996התשנ"ומעצרימ),-אכיפה(טמכויות

אתייצגתיהמשפטבביתהמקדמיבדיוןכך,

שוחחתיאותחילהאותושראיתימבליעת'אמלה

לבדו,המשפטביתבפניהתייצבעת'אמלהעמו.

ההליכימכלועוד,זאתבהעדרו.אותוייצגתיואני

לביתהעררלרבותעת'אמלה,נגדהמשפטיימ

נשיאטגורות.בדלתיימהתקיימוהעליון,המשפט

הדיוןבתחילתהתיר,בנצרתהמחוזיהמשפטבית

בדצמברדביומהמינהלי,המעצרצואישורבעניין

לביתהוגשהכיהעובדה"אתורקאךלפרטמ , 2000

המשפטביתנשיאבפניבנצרתהמחוזיהמשפט

שהוצאמינהלימעצרצולאישורבקשההמחוזי

חודשימשישהשללתקופההביטחוןשרעל-ידי

המתגוררעת'אמלהחטןמוחמדגטאןהמשיבכנגד

שלמעצרועלשהוטלהפרטומאיטורריינה".בכפר

היקשהטגורותבדלתיימהדיוןוניהולעת'אמלה

מודעותליצוראחרימאדמזכויותפעיליועלעלי

ביחטהתקשורתכליבאמצעותהציבורבקרב

עלולהתריעעת'אמלהשלהמינהלילמעצרו

זה.דרקוניבאמצעישבשימושהטכנה

יהודההשופטאישר 2001בינואר-14ב

אתבנצרת,המחוזיהמשפטביתנשיאאברמוביץ',

וראשהביטחוןשרחתמשעליוהמינהליהמעצרצו

בבידודהוחזקעת'אמלהברק.אהודדאז,הממשלה

הצרבתאולהישארואולץחודשימ,שישהבמשך

התירוהכלאבתירשויותביממה.שעות 23במשך

משפחתו,בנישלאחתביקורשעתרקלעת'אמלה

לביןבינוחצץזושעהובמהלךבשבועיימ,פעמ

לשמעת'אמלהנעצרלכאורהזכוכית.קיריקיריו

ביטחוןעלאיומשהיווהטענההמדינה-מניעה

למטרתשימשומעצרושתנאיברוראבלהציבור

מניעה.למטרתמאשריותרענישה

שמעצרוהייתר,ביןטענתי,עת'אמלהשלכנציגו

ח'נהל'צר IIח

ישאמנמאמכידרשתי,פוליטיימ.ממניעימנבע

תגישפלילי,הליךשתיזומראיות,המדינהבידי

נגדו,ההאשמותאתיפרטאשראישומכתב

עלבהטתמך.אבל,כראוילהתגונןלוותאפשר

השופטדחהחטויימ""מקורותעללהגןהצורך

המעצרצואתוהותירטענותיאתאברמוביץ'

לביתכךאחרשהוגשערעורכנו.-עלהמינהלי

על-דומימבנימוקימהואגמנדחההעליוןהמשפט

 7טירקל.יעקבהשופטידי

אמנטטיארגוןאתהביאואלהאירועימ

אפשריכמועמדבעת'אמלהלהכירהבינלאומי

משפט,ללאהארוךמעצרומצפון.אטירלהגדרת

חמורהפגיעהפגעטודיות,ראיותעלבהטתמך

לאמנהברורהבטתירהועמדהוגן,להליךבזכויותיו

ופוליטיות,אזרחיותזכויותבדברהבינלאומית

ארגוןלדעת '.-1991בישראלאישררהשאותה

ייהתנהגותעת'אמלהשלהמעצרהיווהאמנטטי

ומבזה".בלתי-אנושיתאכזרית,

אטירלתאוהוכנטבמעצרעת'אמלהשהיהבזמן

(ועודמ)היומקרהועלשהפרטימנוטף,מינהלי

מזהיותראףנוקשהפרטומאיטורלצונתונימ

הענייןעללינודעעת'אמלה.שלמקרהועלשהוטל

חששתיתחילהעת'אמלה.עמשיחותיבמהלך

מידעלחלץהמבקשמדובבהואהזהשהעציר

נתוןהאישכיהטתברבדיעבדאךמעת'אמלה,

אזרחפלטטיניהיההשניהעצירמינהלי.במעצר

צולאורזאת,עמדין;עורךעל-ידיהמיוצגישראל

לדוןאפילויכולתילאהגורףהפרטומאיטור

עמביחדהוחזק,זהעצירטניגורו.עמבעניינו

היהיכולשלאתאמאוד,וצפוףצרבתאעת'אמלה,

עת'אמלה,כמולכבוד.הבטיטיתזכותמאתלהבטיח

רקמשפחתועמלהיפגשהורשהזהעצירגמ

לווהותרמ,שבועיימדיאחדקצרביקורבמטגרת

איטורצוביממה.שעהלמשךרקמתאולצאת

נגדובינלאומימקומילחץיצירתמנעהפרטומ

האדמ.זכויותשלאלההפרות
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מדומהפוטרת 1שקורת 1ב

לחשדכשותףגור 1וטנ

מינהלימעצרצועלהביטחוןשרשחותמלאחר

לביקורתהמחוזיהמשפטביתנשיאבפניהצומובא

ביקורתהמונחלעיל,שהוטברכפיאולמ,שיפוטית.'

קיומועלמעידהביטוימטעה.מונחהואשיפוטית

פניותונטולמאוזןעצמאי,שיפוטיביקורתהליךשל

שנישטיעוניממנומשתמענייטרלי.שלישיצדבידי

אחרות,במילימהוגן.ובאופןכראויייבחנוהצדדימ

לאשהצדקלהבטיחנועדשיפוטיתביקורתהביטוי

הוגן,הליךבאמצעותייראהגמאלאייעשה,רק

.סיופומבישקוף

עת'אמלהשלבענייננוהשיפוטיתהביקורתאך

נדוןהמינהלימעצרוופומביות.הגינותנטולתהיתה

המדינהנציגיביןיתרהובקירבהאינטימיתבאווירה

לאורמתחדדתזומקוממתקירבהלשופטימ.

מתקיימהמינהליהמעצרצואישורשהליךהעובדה

המשפטובביתהמחוזיבמשפטבביתיחידדןבפני

מראיתיצרלאהשיפוטיתהביקורתתהליךהעליון.

רבי-עוצמה,צדדימשנישלאלאצדק,שלעין

אחד,חלשצדנגדלהמשחברווהשופטימ,המדינה

יחטינעשוההליכימכללאורךהמינהלי.העציר

נציגתהשופטימ,-הצדדימארבעתביןהכוחות

שלכטניגורוואנוכי,השב"כאנשיהפרקליטות,

לחלוטין.ברורימעת'אמלה

כאלהיהלאאליהיחטעת'אמלהשלכוחוכבא

העציר,לצדשניצבמיכאלאלאומשפטן,טניגור

בביתמהדיוניממשמעותיחלקלחשד.כשותףהיינו:

התקיימוהעליוןהמשפטבביתוגמהמחוזיהמשפט

בדיונימנוכחותי.בלאכלומר-אחדצדבמעמד

והשב"כהפרקליטותנציגיעמהשופטימדנואלה
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ב"ראיותלעייןהזבותחסויות","ראיותע!כונהבמה

וכןממני,נמנעהמרשיכנגדהעומדותאלהחטויות"

אלהעדימנגדית.בחקירהמפתחעדילחקורהזכות

לשב"כהפרקליטות,לנציגירקנגישימהיו

היהלארצוניכילהדגיש,מבקשאניכאןמ.ולשופטי

ובכךהנוכחית,במתכונתמאלהבדיונימחלקליטול

ביןהאינטימיתהיחטימלמערכתלשותףלהפוך

שללקיומולדאוגאלאלשופטימ,המדינהנציגי

עת'אמלה.שלנאותולייצוגושקוף,הוגןמשפט

שמעניקבטמכויותלהשתמשבחרוהשופטימ

אתלמנועכדיהמינהליימהמעצרימחוקלהמ

דברישמיעתבעתוכןהראיות,הצגתבשלבנוכחותי

המשךאתשדרשוהפרקליטותונציגיהשב"כאנשי

המעצרימלחוק )ג( 6טעיףעת'אמלה.שלמעצרו

קובע:המינהליימ

המשפטביתנשיארשאי-5י 4סעיפיםלפיבהליבים

בא-כוחיאוהעצירבנוכחותשלאאףראיהלקבלהמחיזי

שמעאובראיהשעייןאחריאם,להםלגלותהבליאו

שגילוישוכנעכוחו,ובאהעצירבנוכחותשלאאףטענות,

המדינהבביטחוןלפגועעלולכוחולבאאולעצירהראיה

הציבור.בביטחיןאו

האובחלקן,אובראיותלעייןלילאפשרהיהניתן

אבלנוכח;יהיהשמרשיבליהדברימאתלשמוע

ממידעחלקשלולוגילוי,שכלהחליטוהשופטימ

אתאוהמדינהביטחון"אתכלשהובאופןיייטכן"זה,

הזכותממנישנמנעהרקלאוכ,ךהציבור".ביטחון

במעמדשהוצגוהטיעונימאתולשמועבראיותלעיין

ביתוגמהמחוזיהמשפטשביתאלאאחד,צד

בחקירהלחקורבקשותיאתדחואףהעליוןהמשפט

שהציגהצבאימזכירואתאוהביטחון,שראתנגדית

שלבעניינוהטודיהראיותחומראתהאחרוןבפני

.מטרתהמינהליהמעצרצוהוצאתלפניעת'אמלה

כלאתקיבלשהשרלוודאנועדההנגדיתהחקירה

אתוהקדישכראוי,אותושקלהרלבנטי,המידע

שכזו.ודרטוניתדרטטיתהחלטהלמבלתהראויהזמך
" , 

שהוצגוולטיעונימהמהותיותלראיותגישהבהעדר

חטויות,שנותרוהעדימולעדויותאחדצדבמעמד

כמיעת'אמלהעללהגןברירהבליתנאלצתי

באפלה.שמגשש



אתלתקוףשאי-אפשרהחוק

בשינויהחוקאותוחוקתיותו,

אדרת

והחליף , 1979בשנתנחקקהמינהלייםהמעצריםחוק

חוק , 1945משנתחירוםלשעתההגנהתקנותאת

בחירותוחמורהפגיעהמתירהמינהלייםהמעצרים

אתלחדשואפשרחודשים,שישהלמשךאדםשל

יסודבהתקייםהגבלהללאאדםאותושלמעצרו

ביטחוןטעמיכיסודי,חומרעלהמבוסססביר,

שמטרתמכאן,במעצר,שיוחזקמחייביםהמדינה

עלנוסףזה,חוקהרתעה,אלאענישה,אינההחוק

בדברבינלאומייםולסטנדרטיםלנורמותמנוגדהיותו

בלתי-חוקתילכאורההואהאדם,זכויותעלההגנה

 , 1992משנתוחירותוהאדםכבודיסוד:לחוקומנוגד

לחירותהזכותאתמעגןהיסודלחוק 5סעיף

ואיןנוטלים"איןוכלשונו:חוקתית,יסודכזכות

במעצר,במאסר,אדםשלחירותואתמגבילים

סעיףקובעמנגדאולם,אחרת",דרךבכלאובהסגרה

בחוק-יסוד"איןוחירותו:האדםכבודיסוד:לחוק 10

ערבקייםשהיהדיןשלבתוקפולפגועכדיזה

קבעה,המשפטביתפסיקתחוק-היסוד",שלתחילתו

אשרחוקיםשלחוקתיותםאתלתקוףניתןלאכי

המעצריםחוקכמוהיסוד,חוקלחקיקתקדמו

אלהקודמיםחוקיםלפרשורקאךאלאהמינהליים,

וחירותו,"האדםכבודיסוד:חוקלאור

סמכויותהביטחוןלשרמעניקהחוקזה,מלבד

חירום,בשעתאלאבהןלהשתמששאיןשרירותיות

בחשבוןשמובאתעדסביר,להישמעיכולזה

נתונה ,-1948בהקמתהמאזשישראל,העובדה

לראותאיןכן,אםבפועל,חירום,במצברשמיבאופן

זאתחירום,לשעתחוקמינהלייםההמעצריםבחוק

המינהליים,המעצריםחוקכיהטועניםישועוד,

חירום,לשעתההגנהתקנותאתכאמורשהחליף

אתושיפריסוד,בערכיהפגיעהמידתאתהפחית

מעצרצוויהוצאתעלהשיפוטיתהביקורתמידת

הלקוי,השיפוטיתהביקורתהליךאולםמינהליים,

מינהלימעצר

המעצריםחוקבפועלכימלמדלעיל,שתוארכפי

ההגנהתקנותאתאחר,בלבושמשעתק,המינהליים

חירום,לשעת

חיפושלערוךמנטההשב"(

המשפטבביתהדיוניםתחילתעם , 2000בדצמבר

עת'אמלה,נגדהמינהליהמעצרצובנושאהמחוזי

למשרדיחמושיםושב"כמשטרהאנשיהגיעו

חסויים""מסמכיםלהםשיושבוודרשועדאלה

לטענתםאשרעת'אמלה,שללעניינוהקשורים

נציגיבטעות,עת'אמלהשלסניגורולידינמסרו

עדאלהשלהדיןלעורכימסרוהמדינהפרקליטות

שלגדולמקובץכחלק"החסויים"המסמכיםאת

כישהוחלטבלתי-רלבנטיים,רובםמסמכים,

לקבל,יכוליםוסניגוריועת'אמלה

עדאלהלמשרדיבאווהמשטרההשב"כאנשי

אףעל 2000דצמבר 8 ,'ויוםבבוקרמוקדמתבשעה

שםהיתהשישי,בימיסגוריםעדאלהשמשרדי

ידבכתבהחלטהלההראוהקציניםאחת,פקידה

חיפושלערוךותבעואברמוביץ',השופטשהוציא

סירבההפקידההמסמכים,אתלאתרכדיבמשרדים

הדיןעורכיעםקשרמיידויצרהלדרישתם,להיענות

עדאלהשלהמשפטיהצוותמחבריכמההארגון,של

המציאולאעדאלהצוותאנשילמשרד,הגיעו

להתירסירבוהמבוקשים,המסמכיםאתלקצינים

ההחלטהכיוטענובמשרד,חיפושלערוךלהם

בלתי-חוקית,היאחיפושלערוך

חיפושלערוךוהמשטרההשב"כשלזהניסיון

עלהודיעולאהםדופן,יוצאהיהעדאלהבמשרדי

נציגשלבליוויבאולאואףהדין,עורכיללשכתכך

חיפושעורכיםכאשרשנהוגכפיהדין,עורכילשכת

נועדהלשכהנציגשלליוויודין,עורךשלבמשרד

ללקוחו,הדיןעורךשביןהחיסיוןעלהגנהלהבטיח

שלביקורםהיאהחריגהחיפושלהליךנוספתדוגמא

המחוזיהמשפטביתנשיאבביתהשב"כקציני

להםשתתירבכתבהחלטהלהשיגכדיבנצרת
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מ'נהל'צר vמ

ביןשכזוקירבהעדאלה,במשרדיחיפושלערוך

הולמת,אינהלשב"כמינהליצובאישורהדןהשופט

כיצייןאברמוביץ'שהשופטאףעלהמעטה,בלשון

הכותרתאתנושאעצמוהמסמך ,"וצ"הוציאהוא

וקובע:"החלטה",

מטעםלנציגו/אוישראללמשטרתהמתירצובזהניתן
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רקכאשרמרצון,עזיבהאובכוחגירוש-קטגוריות

מצדלסעדזכאיהיהבכוח"כ"מגורששהוגדרמי

מרצון""עזיבהבגדרזאת,לעומתהמשפט.בית

שעזבוהמלחמה,מאימתשנמלטומיכלנכללו

במיליםאחרים.ורביםפרנסה,אולימודיםלצורך

והרחבתבכוח"ה"גירושקטגורייתצמצוםאחרות,

התוצאהאתקבעומרצון"ייעזיבהשלהקטגוריה

כעתקיבלהאשרלשלטונות,הרצויההפוליטית

משפטי.ותוקףהצדקה



אתהפוליטיתלמערכתסיפקהמשפטביתכ,ךאם

נגדהנוקשהלמדיניותהחוקיתהלגיטימציה

מידהעלשמרגםהמשפטביתואולם,מסתננים,

הפוליטית,לרשותביחסעצמאותשלמצומצמת

אתומנעהתערבשבהםמעטיםמקריםבאותם

להתערבלבקר,המשפטביתשלנכונותו 6הגירוש,

מסוימים,במקריםהרשויותהחלטתאתלשנותואף

ותרמהמעמדואתחיזקהמצומצמת,שהיתהאףעל

שלההליכההחוק,שלטוןכשומרדמותולעיצוב

החבלעלהיומיומיהפוליטיבמשפטהמשפטבית

בפסקיפהמודגמתלביקורת,לגיטימציהשביןהדק

חטין,'בענייןהדין

ערביםמספרשלעתירתםנדונהזהדיןבפסק

מכפרםנמלטואשראלכרום,מג'דהכפרתושבי

בכפר,צה"ליחידתשביצעהתגמולפעולתבעקבות

מאוחרוכניעתו,הכפרכיבושלאחרימיםמספר

ובעתירתםלישראל,בחזרההעותריםהסתננויותר

להםולהעניקגירושםאתלמנועמבג"ץביקשו

התבקשהמשפטביתישראליות,זהותתעודות

לעזיבתםהסיבהכיהעותריםגרסתביןלהכריע

ירהובמסגרתהבכפר,הצבאשביצעהפעולההיתה

גרסתוביןבתים,מספרהרסוכןתושביםמספרוהרג

ביוםבכפרםשהולאכללהעותריםכיהצבא,

צבאיתפעולהכלהתבצעהלאמקרהובכלהכיבוש,

הכיבוש,לאחרבכפרמיוחדת

בבחירתומתגלההמשפטביתשלעצמאותו

המבוססתהצבאלגרסתמאודנמוךמשקללהעניק

גבוההאמינותדרגתולייחסחסויים,מקורותעל

דברשלבסופוהערבים,המוכתריםאחדלעדות

המשפטביתכיאםהעותרים,שלגרסתםהתקבלה

צבאיתתגמולב"פעולתמדוברכילקבועהקפיד

מדוברהמשפטביתשעבורבעודךאולם,רגילה",'

כללדורשתאינה(ולכןרגילהתגמולבפעולתהיח

קובע,מוריסבניההיסטךריוןחוקיותה),שלבדיקה

עזבובעקבותיואשרטבחבמעשההיהמדוברכי

במתןלהבדלללבנון,'הכפראתמשפחותעשרות
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היתהאלכרוםבמג'דשהתרחשולאירועיםהשם

מכרעת,משמעותהעתירהבהמשך

לאהעותריםגרסתקבלתלמצופה,בניגךד

בשאלהלהכריעמנתעללטובתם,הכףאתהכריעה

שתילראשונה,המשפט,ביתיצרהמשפטית

כיוקבע-מרצוןועזיבהבכוחגירוש-קטיגוריות

ביתבהתערבותהעותריםאתתזכההראשונהרק

היה,מדוברלאשלפנינושבמקרהמאחרהמשפט,

פעולתבעקבותבעזיבהאלאבגירוש,כאמור,

כפולבמהלךמשפטי,לסעדהעותריםזכולאתגמול,

העצמאימעמדואתלשמרהמשפטביתהצליחזה

אתולקדםוהצבאיותהפוליטיותלרשויותביחס

משפטיסיווגליצורבעתבהאךשלו,הלגיטימיות

המסתנניםעתירותרובתידחינהבסיסושעל

בעתיד,

עלהעתירהבדחייתלהסתפקהיהניתןלכאורה,

המשפט,ביתואולם,המשפטית,קטגוריזציההבסיס

בהנמקההסתפקלאחשין,זלמןשניאורהשופטמפי

הצדקהלהלהוסיףמחויבוהרגישהמשפטית,

הראשונהבפעםהיהשמדוברמאחר(אולימוסרית

בפסקהניתנתההצדקהזו),הבחנהאומצהשבה

נראטיבבצורתהקצרהדיןפסקשלהאחרונה

בבסיסהערכיתההכרעהאתהחושףתמציתי,

המשפט;סיביתהחלטת

עבריהמכלמוקפתכשהיאלמדינה,סכנהשלבימימ

ועודחימה,באכזריותבהנלחמובעבראשרעוינימ,עמימ

חיימלבלעהואומרימושעלצעדכלעללהמציקימהמ

אלועוברימאנשימאותהנוטשימאלהטרופימבימימ-

להיותובהתיימרמחוזרימ,הממכןולאחרהאויב,מחנה
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שלההגנהמקווירשיון,וללאלרצונו,לוהמטיילאדמ

ביתכיראויאינוהאויב,שלההתקפהלקוויהמדינה

שלטונותאשרבמאבקוסעדעזרהלויושיטזהמשפט

ואלהואזרחיה,המדינהלהגנתובשכמותובונאבקימהצבא



מכוננתליבוליטיקהיומיומיתיבוליטיקהבין : DIJקאכיבר

הסברניתןכאןעדאםמהפך.חלזובפסקה

סעדהמשפטביתיעניקלאמדועפורמלימשפטי

לנקוטהמשפטביתבוחרשכאןהרילעותרים,

שנטשוכמימתואריםהעותריםמוסרנית.רטוריקה

ולאחרלאויב,הצטרפומצוקה,בעתהמדינהאת

העזונאמנים,אזרחיםלהיותבהתיימרםמכן,

נראהזהנראטיבהמשפט.בביתזכויותלתבוע

העותריםמשפטיתמבחינהאםגםלכאורה,תמוה.

נראהמוסריתשמבחינההרילסעד,זכאיםאינם

לכןקודםהמשפטביתשקבעהעובדותסמךעלכי

שלתגמולפעולתבעקבותשעוזבמישלדינואין

האויב.קוויאלמרצונושמצטרףמיכדיןצה"ל

אוש"נטשו"כמיהעותריםאתהמתארתהשפה

אפשריתהאויבלקווימעבראלמרצונם"טיילו"

שלהמוסריתהמשמעותמןמתעלמיםאםרק

הנראטיבפעולתלעיל.שתוארההתגמול"ייפעולת

לכןהיאלקוראיוהמשפטביתשמספקהקצר

המציאותאתמחדשלתארתפקידועצומה.

נאמןלאזרח-בינאריבאופןהאנשיםאתולחלק

בגדרהמשפטביתאלנכנסוהעותריםולאויב.

ש"מתיימרים"כמיממנוויוצאים-מסתננים

נחשפהלמעשהאךנאמנים,אזרחיםלהיות

אינוזהנראטיבלאויב.שמשתייכיםכמיזהותם

שלפניהלריבויאולאמביוולנטיותמקוםמשאיר

במיליםישראל.אזרחיהערביםשלמציאותם

שלפעולהמבצעהמשפטיהנראטיבאחרות,

המסתנניםשלומיקומםמחדשהגבולותסימון

והחלטיברורבאופןשגורשו)אלו(למעטלסוגיהם

האויב.לקווימעבר
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לאאשרחסיז,ובג"ץאלכריםמג'דלפרשתבניגוד

טבחפרשתהישראלית,הקולקטיביתבתודעהנחקקו

הדימויבשלרבהבמידהלסמל,הפכהקאסםכפר

השחור":""הדגלשלהמשפטי

r::: 
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הדיןמן-בעליל""בלתי-חוקיתפקודהשלהיכרהסימן

ככתובתהנתונה,לפקודהמעלשחורכדגלשיתנוסס

נסתרתפורמלית,חוקיותאילא"אסור!"האומרת:אזהרה

לעינירקהמתגלהחוקיותאילאלמחצה,נסתרתאו

גלויהחוקהפרתאלא:כאן,חשובהמשפטחכמי

פניעלהמופיעהוהכרחיתודאיתחוקיותאיומובהקת,

אוהפקודהשלברורפליליאופיעצמה,הפקודה

הדוקרתחוקיותאילעשותם.מצווהשהפקודההמעשים

והלבעוורתאינההעיןאםהלב,אתומקוממתהעיןאת

"בעליל"אי-החוקיותמידתזוהי-מושחתאואטוםאינו

ולהטילחיילשלהציותחובתאתלבטלכדיהדרושה

למעשיו.הפליליתהאחריותאתעליו

קאסםכפרעלהישראליתהמשפטיתהכתיבהאולם,

לפקודההציותגבולותשלבשאלותהתמקדה

מןלחלוטיןהתעלמהכךובתוךבלתי-חוקית,

הדגללפסקתשקדםהדיןפסקשלהארוךהנראטיב

בפסקהחידושעיקרלדעתימצויבוואשרהשחור,

בהבנתלדעתי,טמונה,אינההחידושהבנתהדין."

בסיפורבעיוןדווקאאלאהמשפטית,ההלכהדקויות

זההיהדינו.בפסקהלויבנימיןהשופטשסיפר

החייליםבאלימותמקרובלהסתכלראשוןניסיון

להםולתתהערבים,הקורבנותובסבלהישראלים

עללהתגברצורךהיהכךלשםוקול.פניםשם,

לקטגוריותהסיפוראתלסווגהמשפטיהדחף

המציאותאתלהסתירנוטותאשרמשפטיות

 14קאסם.כפרפרשתצמחהשמתוכההבעייתית

מיועדתהדיןפסקשלהנראטיבאללחזורקריאתי

להובילהלויהשופטניסהשבהבדרךלהתמקדלכן

האזרחותמושגלגביבציבורתודעתימהפך

קאסם.בכפרהטבחסיפורבאמצעותהישראלית

שלארוכהלמסורתהדיןפסקמצטרףזהבמובן

צומתימהוויםאשרמכוננים,פוליטייםמשפטים

שהםהחדשבסיפורכוחםעיקרואשרבחברה,זהות

אתמחדשלהגדירניסהאשרסיפורזהומציעים.

אתמחדשלעצבכךובתוךהקולקטיב,גבולות



הישראלית,הקולקטיביתהזהות

באיזור 1956בשנתהתרחשקאסמבכפרהטבח

כפריוקיומית,פוליטיתעמימותשלמחוזהגבול,

ירדן,עמהגבולעלהזמןבאותושכנוהמשולש

אזרחותקיבלוהערבימשתושביהמלמרות

מאזצבאיממשלתחתנתונימהיוהמישראלית,

ליליעוצרעליהמהוטלובמסגרתו , 1948מלחמת

התרחשו,האירועימ , 5יומ,בכלבלילהתשעמשעה

כפיאךקדש,מבצעתחילתלפנישעותכמהטכנית,

הטבחהיהלאקדשמבצעלולארוזנטל,שטוען

בשלשכןממנו,חלקהואעקיףובאופןמתרחש,

באופןשהוטלהעוצרהוקדמהמתוכנןהמבצע

העוצרביצועעלהאחריותחמש,·'לשעהמיוחד

אשרהגבולמשמריחידתעלהוטלהשהוקדמ

צה"ל,שללחטיבהקדשמבצעבמסגרתסופחה

שנועדכגוףכזכור,הוקמ,עצמוהגבולמשמר

האשפתיחתמדיניותהמסתננימ,ןדבתופעתלהילחמ

במיוחד,·'חמורההיתהמסתננימעל

כפירבה,בעמימותמאופייןהגבולאיזורכאמור,

היאזועמימותדווקאחסיז,בג"ץאותנושמלמד

יותר,ברורימגבולותלשרטטהמשפטמביתשדורשת

שבשיקולהגמישותאתלושמעניקהזוגמהיאאך

המשפטביתהיהיכולרצה,לולשרטטמ,כיצדדעת

שלבקונטקסטקאסמבכפרהטבחאתלמקמ

הממשלשלבמסתננימ,המאבקשלהמלחמה,

מקרימהרימקלות,נסיבותאלובכלולראותהצבאי,

כלל-וקיבייהיאסיןדיר-טבחשלקודמימידועימ

בקרבהיומעדנתפסימוהמהמשפט,לביתהגיעולא

לחימה,שלבקונטקסטשאירעוכפעולותלימהישרא

מחוץכנופלותולכןהמדינה,לגבולמעבראו

הטבחכיהעובדההמשפט,ביתשלהשיפוטלסמכות

 49שלכטבחבישראלבציבורנזכרקאסמבכפר

בכפמעווללאעלשנורושלווימערבימאזרחימ

רבהבמידההיאאלאבנסיבות,השוניפרירקאינה

הדין,בפסקלקדמהלויהשופטשבחרהנראטיבפרי

אתחושףחסין,בבג"ץהנראטיבכמוזה,נראטיב
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לבג"ץבניגודואולמהמשפט,ביתשלהפוליטיקה

הנראטיבאתלאשרהיתהלאהדיןפסקמטרתחסין,

לשנותאלאמשפטיות,קטגוריותבעזרתההגמוני

ממיישראלאזרחיהערבימאתלהפוך-תודעה

לאזרחימאויב""חציאוחמישי"כ"גיסשנחשבימ

דרךובראשונהבראשעברהלכךהדרךמלאימ,"

השפה,שינוי

היההישראליהאזרחיהשיחשלאכילסעקב

מגלהקאסםכפרדיןבפסקעיוןהמסתננימ,תופעת

טשטשההמסתנןשלההיברידיתהקטגוריהכמהעד

בקרבליצורועזרהלאזרח,אויבביןהגבולותאת

הטבח,ס'לביצוענפשיימתנאימהגבולמשמרחיילי

לביןהמסתננימעתירותביןהמקשרהקועוברכאן

בעדויותיהמקאסם,כפרבפרשתהפליליהמשפט

ביןלהבחיןהקושיאתושובשובהחייליממעלימ

פקודתלקבללהמשעזרכמהלמסתנן,ערביאזרח

(גמאותוהמפרכלאשרעוצר-דרקוניתכהעוצר

מלינקירס"ןהעידלמשל,כהיירה,עליו)ידעלאאמ

העוצר:פקודתלגבישדמיישכראליימאתשאלכי

מהאךהלהב,עללהעלותמוכןאניפידאיון"מילא

שקיימיודעואינולכפרשיחזורהאזרחעמיהיה

מאזשנחקקהתשובהשדמיהשיבכךעלעוצר?"

איננימ,סנטימנטירוצה"אינניהקולקטיבי:בזיכרון

ביןהמוסריהטשטושירחמו,""אללהמעצרימ,רוצה

המסתנן,קטגורייתבאמצעותשנעשהללוחמ,אזרח

ביחסמלינקישלהנגדיתבחקירתולשיאוהגיע

לאשהואשאומרמיחוזר,היה"ואמהנשימ:לרצח

אשהוכלאשה,היאאשהשכלמבטיחומיפידאיון,

משהו","שסוחבפידאיוןולאבהריוןהיאבטןעמ

המפקדדהן,גבריאלסגןכימתברר,הדיןבפסק

מלאכתועיקרהטבח,עלאחראישהיההישיר

השופטמסתננימ,"נגדבמלחמההיהתקופהבאותה

ביןהגבולשקוהיאהבעיהכילמסקנה,הגיעהלוי

החיילימ,אצללחלוטיןמטושטשהיהואזרחלוחמ

כךברורבאופןאותולשרטטעצמועללקחוהוא

שנקטהרטוריקהישראל,אזרחיהערבימאתשיכלול
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שפהביןהעמוקהקשראתהבנתועלמצביעה

שלה"תרגומ"מלאכתבולטתבמיוחדלאזרחות,

הביטויאתשינההואהדיןפסקכללאורךהשופט:

"אזרחימ".למלההחיילימ,השתמשושבו ,"מ"ערבי

הודאותבשלושגמיימדוברהעיר:המקרימבאחד

הקורבנותשמרביתפורשולאסתמ,'ערבימ'עלאלה

מעונייןהיהלאהנאשמיממןאישנשימ;היו

 Z4זו".ומחמירהמחפירהעובדהשליתירהבהבלטה

השופטהציעהשפהשינוימלאכתעלנוסף

למסגרתהדמויותאתלהכניסשאמורסיפור

שלכלליבסיכומכמקובל,להסתפק,במקומאנושית.

ההלכהאלמהרלהגיעכדיהדיןבפסקהטבחפרשת

שלרטוריתאסטרטגיההשופטנקטהמשפטית,

במהלךשהתרחשהטבחאתחילקהואהשהיה.

כרונולוגי,בסדרהמסופרותלאפיזודותכשעה

ההולכתזוועהשלרושמהקוראימאצלויוצרות

הורדתאלרכב,כלילעברמכווןלא(נ~רי-ומחמירה

והוצאתמבשורההעמדתמהרכב,מכליהאנשימ

(ייוידואשנותרוהפצועימאלפרטניליריועדלהורג,

מצוינימאפיזודהכלבסךףמזאת,יתרההריגה").

כמולזכרמ.גל:ע.דכמעיןשנהרגך,הקורבנךתשמות

דברימחילופיעלהשופטמתעכבאפיזודהבכלכן,

האנושרהמפגשאתהמראימהירי,בטרמקצרימ

השופט:כותבלמשלכךהזוועה.גודלאתומעצימימ

הרוגיגופותאתמקומבקרבתשראה"אסמעיל

דהןשלהרצחבכוונתוחשהקודמתהתקרית

אתמלמה'דחילכומ,במילימ:דהןאלפנהוחייליו,

פקודתנתן'שתוק!'לו:ענהדהןבנו?'לירותרוצימ

בעוזיכדורימצרורהגברימבשלושתוירהאש

עמאלומצמררימתיאורימהנגידהשופטשבידו","

האירועימ,אתלתארהנאשמימבחרושבההדרך

השפהמשתתפתשבההדרךאתהממחישאמצעי

באה ..."אח"כהקורבנות:שלהדה-הומניזציהבהליך

להכנרסעצרתיערבימ.-8-7כעממשאמכונית

המאחרי''בואולהמכשאמרתי ...לכפראותמ

לאחראותמ.והרגתיבאשפתחתילברוח,התחילו
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ושובערבימ,-8-7כעמגממכונית,עודבאהזאת

לסוסרתומהעגלהבאהזאתלאחרהדבר,אותוהיה

לא Z6 ," ...הדבראותוהיהאתמוגמערבימ-5כועליה

אלאכשקרית,הבריחהטענתאתפסלשהשופטרק

שנרתןוהשגרתיהסיטוניההסברעלהתעכבהוא

הפשעעלאורכשופך )" ..דבר,אותוהיה("ושוב

שהתרחש,הנורא

שבוהראשוןהמקרההיתהקאסםכפרפרשת

המשפטוביתשביצע,טבחמעשהעלהצבאנשפט

הארוךהמשפטיהנראטיבשלמטרתולאתגר.נענה

"אזרחימהעמומההקטגוררהאתלהפוךהיתה

עמוקהטבחמעשהאתלהציבלברורה,ערבימ"

והדיןהפליליהדין(החלתהאזרחיתהספרהבתוך

לשלטוןהצבאאתלהכפיףכךועל-ידיהמינהלי),

בשרטוטהמשפטביתהשתתףכןבעשותוהחוק.

האזרחיהדיןהואשיחולשהדיןכדימחדש,הגבול

כאזרחייוכרוהערבימוהקורבנותמלחמה),דיני(ולא

לשיחלעבורהקושיכמעין-מסתננימ).(ולאישראל

אשרבמשפט,(אירוני)חזותיביטויקיבלאזרחי

הנאשמימהשופטימ,כאשרצבאי,דיןבביתהתקיימ

זאת,עמ zצה"ל.דשלמדימלבושימהיווהפרקליטימ

השיחמןהקוראימאתלהעבירמרועדהדיןפסק

האזרחיהשיחאלגבולותיודעשאינוהצבאי

האתניהשיחומןהחוק,על-ידיומוגדרהמוגבל

המבחיןאזרחילשיחליהודימ,ערבימביןהמבחין

לכןמהווההדיןפסקללא-ישראלימ.ישראלימבין

כמעיןאליונכנסימהערבימהמטאפורי:במובןגבול

פדאיון),מסתננימ,חמישי,גיס(מלחמה,אויבימ

נכנסהצבאישראל.מדינתאזרחיממנוויוצאימ

מלחמה,החוק,מעל(ביטחוןגבולללאכוחכבעל

לחוק."כפוףויוצאחירומ),שעתהגנה,תקנות

המכונוהמשפטמגבלות

להטמיעמצליחהלוישלדינופסקכיראינו,

שלברצחהיהשמדוברהעובדהאתבלבבות

לגרוממצליחאינוהואואולמתמימימ,אזרחימ



זה?כישלוןלהסביריכולמהעמוק.תודעתילשינוי

ביןהגומליןיחסילהבנתקשוראחדהסבר

מעיןהיהקאסםכפדמשפטלמשפט.הפוליטיקה

מעווןעצמהמטהרתהמדינהשבוטקסיתהליך

הממשלהראשובראשםהפוליטיקאים, 29בה.שדבק

במשפטראובן-גוריון,דודדאז,הביטחוןושר

הלחץבשלהשארביןלו,להסכיםשעליהםריטואל

אתבאמתלהוקיעמוכניםהיולאאךהבינלאומי,

התערבותואכן,הטבח.ס,אתשביצעוהחיילים

חנינה."למתןהביאההדיןפסקלאחרהפוליטיקאים

זכולהיפך,אלאהודחו,לאעצמםהנאשמים

חזראשרדפוסהביטחונית,"המערכתבתוךלקידום

מזאת,יתרהשונות."בפרשותיותרמאוחרעצמועל

הלויהשופטשקידםהמחדשהנראטיבבמסגרתגם

לבן-מאודחשובההיתהאשרההבחנה,הודגשה

צה"ל."להתנהגותהגבולמשמרהתנהגותביןגוריון,

דימויאתלשמרדבר,שלבסופואיפשרה,זוהבחנה

באשרנפשמחשבוןולהימנעהישראליהנשקטוהר

לאזרח(היחסהישראליתהדמוקרטיהלחולשות

הדיןפסקהביטחון).ולכוחותלצבאהיחסהערבי,

אל"משללדיןלהעמדתואמנםהובילהלוישל

שלבמשפטנאשםהיהלא(אשרשדמייששכר

ורקאךהורשעהואאךהגבול),משמריחידת

העוצר,תחילתמועדאתבשנותומסמכות,בחריגה

כךאחד."גרוששלסמליקנסעליוהוטלכךועל

שהציגהמכונןהאזרחותנראטיבשלמרותקרה,

של"הגרושדימוידווקאזההיהדינו,בפסקהלוי

שלהקולקטיביתבתודעהנחקקאשרשדמי"

הזלזולאתמכליותרכמבטאישראל,אזרחיהערבים

ביתעל-ידיוהןהצבאעל-ידיהןערביםאדםבחיי

כפרבפרשתשהתגלהכפיהישראלי,המשפט

קאסם.

שניסההתודעתיהשינוילמגבלותשניהסבר

המשפט.בשיחנעוץקאסםכפרדיןפסקלחולל

הדין,פסקבאמצעותניסה,השופטכיראינו,

אלכניסהכרטיסהערביםלאזרחיםלהעניק

מכוננתלפוליטיקהיומיומיתפוליטיקהביוס: Dקאכפך

אתלימדקאסםכפדמקרההישראלי.הקולקטיב

לאהפורמליתהאזרחותהענקתעצםכיהשופט,

הממשלשיצרדה-פקטוההדרהתופעתאתמנע

אזרחיבערביםוהפוגעהחשדניוהיחסהצבאי

האמפטיוהסיפורהשפהשינויבעזרתהמדינה.

הדה-הומניזציהבתופעתלהילחםהשופטניסה

במשפט.החייליםבעדויותחומרתהבכלשהתגלתה

הזדהותשלבדרךבחרהואזו,תוצאהלהשיגכדי

אדם,כבניכיבודםהקורבנות,עםאנושיתבסיסית

אחרות,במיליםבכבוד.לחייםזכותםעלוהגנה

ואינדיבידואליסטיליברלישיחלקדםבחרהשופט

תושביהערביםשללאזרחותתוקףלהעניקכדי

הקונטקסטמןלהתעלםעליוהיהכךלשםישראל.

לאומי.סכסוךשליותרהרחבההיסטוריהקבוצתי

לערביםהשופטשהעניקהאזרחיהכניסהכרטיס

(חירותפאסיביתהיתההאזרחותכיחידים,היה

הסיפורשלאלומגבלותומינימלית.·'שלילית)

שלכרצחהפרשהשלהקולקטיביהזיכרוןאתעיצבו

הצבאי,הממשלסיני,שמלחמתבעודאזרחים,

שהתגלתהוהגזענותהגבול,משמרשלהמדיניות

מןנמחקואלוכל-החייליםשלבעדויותיהם

התודעה.

סדכום

אתלנתקניתןשלאהיאזולרשימההמוצאנקודת

לקבלאלאברירהאיןוכי-הפוליטיקהמןהמשפט

ניסיתיזאת,עםפוליטיים.משפטיםשלקיומם

המשפטשלהלגיטימיותאתלהעריךשניתןלהראות

שמגלההעצמאותמידתבחינתעל-ידיהפוליטי

הצעתיכךלשםלרשויות.ביחסהמשפטבית

יומיומיתפוליטיקהפוליטיקה,סוגישניביןלהבחין

לשנות(מיועדתמכוננתופוליטיקהמרת) 1P(מ

ביתהתבקששראינוהדיןפסקיבשניתודעה).

הקולקטיביתהזהותגבולותאתלשרטטהמשפט

שלהמורכבהמקרהעםהתמודדותדרךהישראלית

לקבלהמבקשיםכאלהאוישראל,אזרחיהערבים
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היומיומיתשהפוליטיקהבעודואולם,אזרחות.

שמטרתונראטיבמקדמתחסיזבבג"ץשמתגלה

שלההגמונילסיפורהספציפיהמקרהאתלהתאים

דיןפסקשלהמכוננתהפוליטיקהתקופה,אותה

שימלאחלופינראטיבקידוםעניינהקאסםכפד

הערביםשלהפורמליתהאזרחותאתמעשיבתוכן

בישראל.

לשמורהמשפטביתניסההמקריםבשניכיראינו,

והצבאיות.הפוליטיותלרשויותביחסעצמאותועל

הפרוצדורלית,ברמההעצמאותנשמרהחסיזבבג"ץ

אלהמשפטביתגלשהנראטיביתברמהאולם

למעשיתוקףמשנהלתתכדיהמוסריהתחום

הפרוצדורליהרובדביןזהפערהשלטונות.

פונקצייתאתלמלאהמשפטלביתעזרלנראטיבי

הפוליטי.המשפטשלהלגיטימציה

התגלתהוביקורתלגיטימציהשלהדיאלקטיקה

השופטכיראינוקאסם.כפדבפרשתיותרכמורכבת

מציעאשרמחנך,ככליהדיןבפסקלהשתמשניסה

באופןהישראליתהאזרחותשלמחודשתקריאה

הערבים.האזרחיםאתיותרמלאבאופןהמכליל

עםחזיתילעימותלצאתהשופטעלהיהכךלשם

המשפט.מרותאתלראשונה,עליו,ולהטילהצבא

לדחותהשופטבהחלטתהשאר,ביןניכר,זהעימות

סגורותך'בדלתייםהמשפטלניהולהצבאבקשתאת

 1ד(ביןהנאשמיםעלכבדיםמאסרעונשיובהטלת

(ואוליהיהנכוןלאהשופטמנגד,מאסר).שנותל-ד

הדיןלפסקולכןהכלים,אתלשבורהיה)יכוללא

לשרטטנכונותועל-ידי-משו;נרתפקידגםהיה

הבחנהלצבא,הגבולמשמרביןחדההבחנה

הצה"לי.הנשקטוהראתוסאתלשמרשאיפשרה

הפעםהתגלהלאלמעשההרטוריקהביןהפער

פוליטיותבהתערבויותאלאהדין,פסקבתוך

עוקצו.אתלמעשהביטלואשריותרמאוחרות

קולקטיבי,זיכרוןשללאהיתההמצטברתהתוצאה

זוכרבמדינההיהודיהרובמפוצל.זיכרוןשלאלא

המתנוססהשחורהדגלדימויבעזרתהדיןפסקאת
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שלטוןעלהחוקשלטוןלעליונותסמל-מעליו

בעזרתאותוזוכרהערביהמיעוטבמדינה.הכוח

בחייהמזלזלליחססמל-שדמי"של"הגרושדימוי

בישראל.החוקעלהכוחולעליונותערביםאדם

להבחיןעוזרתהיוםהדיןבפסקהמחודשתהקריאה

הוחמץאך-בוטמוןשהיהרדיקליבפוטנציאל

ברובו.



הערות

חריסורוןלחובסקיאסףלהב,פנינהאסמיר,לסאמרהתודות

בהערותיהםאותיוהעשירוקודמותגרסאותשקראועל

לאורילאותללאמחקרעלמיוחדותתודותובהארותיהם.
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אמוראשרקולקטיבית,זהותבצומתיישראליםפוליטיים

לדיוןמישיגן.אוניברסיטתבהוצאת 2002בשנתכספרלצאת

ליאורהראוישראליםמכונניםפוליטייםבמשפטיםנוסף

עמ' ,) 1999 ( 13-12וביקורת,תיאוריהקסטנר",ייפרשתבילסקי,

יגאלשלמשפטוופוליטיקה:"משפטבילסקי,ליאורה ; 125

'"אניבילסקי,ליאורה ; 13עמ' ,) 1999 (ח'פליליםעמיר",

תבועתקולקטיבי",וזברוןפוליטימשפטדרעי,משפטמאשים':

(ידיעותעורךפלד,יואבהישראלית,הפוליטיקהבראיש"ס

 . 279עמי ,) 2001תל-אביב,אחרונות,

החוקהמסתננים,מסוכנים:ספקמסכניםייספקברכה,אורן 4.

 ,) 1998 ( ) 2כא(משפטעיוני ," 1954-1948העליוןהמשפטובית

 . 333עמ'

 : 1956-1949ישראלשלהגבולמלחמותמוריט,בנילפירוט, 5.

למבצעלאחורוהספירההגמולפעולותהערבית,ההסתננות

 . 192-129עמ' ,) 1996תל-אביב,עוב,ד(עםקדש

 . 369עמ'לעיל, 4הערהברכה, 6.

פ"דואח,'הפניםשרנ'חסיןאחמדעלימחמד 51/125בג"צ.ד

 . 1386ה

השתלשלותאתמפרטהמשפט.בית 1391עמ'שם,חסי,ןבג"ץ 8.

 . 1390בעמ'העניינים

 1947-הפלסטיניםהפליטיםבעללתשללידתהמוריט,בני 9.

עלמטתמךמוריס . 304עמ' ,) 1991תל-אביב,עובד,(עם 1949

האו"ם.שלהחקירהדו"ח

 . 1392עמ'לעיל, 7הערהחסין,בג"ץ 10.

 90י"זפ"מואח,'מליבקירס"ןב'צבאיתובע 3/57מרביד"צ 11.

"דגלשחר,יורםראולהרחבהקאסם).בפרדיןפטק(להלן:

חטיןד.שפיטה,שנותחמישיםהמשפט:ביתהונף:שחור

עמ' ,) 1999תל-אביב,הבטחון,משרד(הוצאתעורכיםואח:

54 . 

 . 214-213עמ'קאסם),בפרדין(פסקשם 12.
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ועדיהשחור''''הדגלמבחןייבזכותשיף,אילןלמשל,ראו 13.

רוביקקאסם,בפדהשחור":'הדגלמכחן"ביקורתפרוש,

 , 117עמ' ,) 2000תל-אכיב,המאוח,ד(הקיבוץעורךרוזנטל,

סוגיותהפלילי:והחוקאחריותציות,פרוש,עדי ; 131

 65-עמ' ,) 1996תל-אביב,(פפירוס,פילוסופיבראימשפטיות

116 . 

ראוההגנהעל-ידישהועלופורמליטטיותהבחנותלדחיית 14.

 . 192,186עמ'לעיל, 11הערהקאסם,בפרדיןפסק

הפוליטיקהלקסיקוןפוליטי:הבלכרמל,עמוטראולפירוט 15.

 .) 2001תל-אביב,(דביר,הישראלית

לעילקאסם,בפרטרסור",פאטמהאתרצחיימירוזנטל,רוביק 16.

היתההעוצרמטרתכי 18בעמ'טועןרוזנטל . 14עמ' , 13הערה

להגןכנועדהדין,פסקשלהגלויכחלקוהוצג,הואעמומה.

בחלקוהצבא.על-ידיבטעותפגיעהמפניהתושביםעל

שיתוףמפניהצבאמחששבנובעהוסברהדיןפסקשלהחטוי

האויב.עםהתושביםשלפעולה

 . 134-131עמ'לעיל, 5הערהמוריס, 17.

המדיניותביןמקשר 443-440בעמ'מוריס . 445-444עמ'שם, 18.

מסתנניםשלטוגהפידאיון,צמיחתלביןצה"לשלהנוקשה

 . 1954מאביבהחלמצריים,ממלכתייםגורמיםבידישהופעלו

ניצניניכריםהעצמאותבמגילתכברכילומרניתןאמנם 19.

כישראל,למיעוטיםאזרחיזבויותשוויוןמתןשלהנראטיב

הפורמליתההכרהביןמהותיהבדלישנולטענתיואולם,

בההדגשעיקר(באשרהעצמאותבמגילתהאזרחיבשוויון

לביןלגאולה),מגולההמעברשלהציוניהנראטיבהוא

משפטיתאחריותהטלתתוךהערביםבאזרחותההברה

הטבח.אתוביצעואותההפנימושלאהחייליםעלחמורה

הסבנהעםישראלימשפטביתהתמודדקאסםבפרבפרשת

שווהאזרחישיחיאומץלאאםהישראליתלחברהשנובעת

ראו:להרחבההערבים.לאזרחיםביחטכפועל

Pnina Lahav, "A ]ewish State to be Known as the State of 

srae1: Notes on !sraeli Legal Historiography," 19(2) Lalv ! 

.) 2001 ( and HistOlY Review387 

הירימדיניותמוריס,לפי . 445עמ'לעיל, 5הערהמוריט, . 20

-5,000ל 2,700ביןשללהרגשהביאה ,-1949מהחלהחופשי,

שידיעתוככלערבים.חייזילותשלגישהטיפחהמסתננים,

עלאלהשניםכמשךלדיןהועמדלאישראליחיילאףמשגת,

חיפושיכמסגרתערכיםבאזרחיםאובמטתנניםפגיעה

בכפריהם.מסתננים

 . 152עמ'לעיל, 11הערהקאסם,בפרדיןכפסקמוכאתהעדות 21.

 . 154עמ'שם, 22.

מפורסםהיהדהןכיוקובעתמרחיכהקרפל . 223עמ'שם, 23.

מט'הזההעולםשערעלהופיעהתמונתומסתננים.כמחסל

אנחנו"כן,קרפל,דליהמסתנן.גופתעלמונחתכשרגלו 966
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 . 181עמ'לעיל, 13הערהקאסם,כפרהבפר",מאותו

 . 105עמ'לעיל, 11הערהקאסם,כפרדיןפסק . 24

 . 109עמ'שם, . 25

עופר).שלתצהירומתוך(מובאה 115עמ'שם, . 26

בעבירותהיהשמדוברמאחרצבאיבבי"דהתנהלהמשפט . 27

חוקפיעלקדש)מבצעבמסגרתלמילואים(נקראוחייליםשל

 11הערהקאסס,כפרדיןפסקראו(לפירוטהצבאי.השיפוט

לבהןשהסביםאזרחישופטהיההלויהשופט .) 199עמ'לעיל,

שגב,תוםר'לפירוטהצבאי.באב"ד-הראשונהבפעםולא-

זבההלוי . 252-251 ,) 1991ירושלים,(בתר,השביעיהמיליון

רוןר'המשפט.לצורךצבאמדישלבשעלקשהלביקורת

הישראלית",העיתונותבראיקאסםכפרייפרשתליננברג,

 . 55בעמ' , 48עמ' ,) 1972 (ב'וממשלמדינה

הצבאיהדיןפסקאתלפרסםההחלטההואלבךסמליסימן . 28

בנהוג.נפרד,בקובץולאהאזרחיים,הדיןפסקיקובץבמסגרת

 . 58עמ' ,) 1990ירושלים,(בתר,הפקודותממלאיעילם,יגאל . 29

 . 45 , 44עמ'לעיל, 16הערהרוזנטל, . 30

 . 46עמ'שם, . 31

 . 195-178עמ'לעיל, 23הערהקרפל, ; 27,13עמ'שם, . 32

יואל 6163/92בג"צגינוסר,יוסיבעניןהדיןפסקר'לפירוט . 33

 . 229 ) 2מז(פ"דהשיכו,ן 1הכיביישרב'ואח'אייזבכרג

מבחינותאמירותזרועלעיל, 11הערהקאסם,כפרדיןפסק . 34

מוסריתהבחנהגםהשופטיצר 120בעמ'למג"ב.הצבאבין

"אתםהגבול:משמריחידתלערבהצבאקצינימדבריבהביאו

עושיםאתםהעבודה,מןהבאיםמפשעחפיםאנשיםרוצחים

הפסיקו!"פשע,מעשה

ומשפטושדמי,אתלשפוטבללבוונההיתהלאמלבתחילה . 35

הלוי.השופטשלהקשההדיןפסקשללוואיתוצרהיה

 . 58עמ'לעיל, 29הערהעילם, ; 42עמ'לעיל, 16הערהרוזנטל,

למצואניתןזואינדיבידואליסטיתגישהשלעקבותיהאת 36.

נד(ך)פ"דישראל,מקרקעימבהלב'קעדאז 6698/95בבג"צ

258 . 

o 
r--
~ 
c 
ח

r .37 37עמ'לעיל, 16הערהרוזנטל,חסויים,היומהדיוניםשליש . 
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רצויותלאשכנות

פלסטיניות Dנשישלוששלסיפורו

ג'באך",מ··מ·ך I\" מ."

העוסקהאחרונה,העתמןמקרהבוחןזהמאמר

הפלסטינימ.ישראלאזרחישלהזכויותבשוויון

שלעדיףמעמדניתןאיךהיטבמדגימהמקרה

חשבוןעלישראלשלהיהודילאופיהראשוניות

לדמוקרטיה.המדינהשלהמוצהרתהמחויבות

רשויותנאלצותכאשרשאפילומראה,גמהמקרה

לפעולממשיכותהןזה,מצבלרכךלנסותהמדינה

לחזקובכךהמדינה,שלהיהודיאופיהגבולותבתוך

מדינההיאישראלהקיימימ.השליטהיחסיאת

גמאלאהדמוגרפי,בהרכבהרקלאיהודית

במובהקשמשתקףכפישלה,ובפרקטיקותבמדיניות

חמישיתהפלסטינימ,אזרחיהשלבאי-השוויון

מאוכלוסייתה.

בהנצחתהחוקשלבתפקידומתמקדהמאמר

במאמרהמובאתהדוגמאבחינתאי-השוויון.

הבלתי-היסודמהנחותבכמהעיוןמאפשרת

הנחותכיהודית,המדרנההגדרתשלמוצהרות

עיקרימשללכאורההנייטרליותתחתשחותרות

מ,ישראלייחוקימובכמההממשלתיתבמדיניות

הפוליטי,המעמדאתמעצבותשבעצמןהנחות

בישראל.הפלסטיניהמיעוטשלוהמשפטיהחברתי

גזעניותהתחפות

נשימהןח'וריוואפאח'וריסוניהדיאב,מנאל

הןמהגליל.סטודנטיותישראל,אזרחיותפלסטיניות,

באוניברסיטהללמודכדיבירושלימלגורעברו

ירושלימ,במערבדירהשכרו 1997ביוליהעברית.

מאההחרדיתלשכונההסמוכהמוסרארהבשכונת
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הדיירותהיוח'וריוהאחיותדיאבשערימ.

כולה.'ובשכונהבבנייןהיחידותהפלסטיניות

באוקטוברהסטודנטיות:הותקפופעמימשלוש

 '. 1998ובאפריל 1997,בנובמבר 1997

סמרטוטימהתוקפימהשליכוהראשונהבהתקפה

באש.אותהוהעלוהדירהדלתעלבבנזיןספוגימ

שהורכבחבלהמטעןהביתסףעלהתפוצץבשנייה

ובשלישית,אוויר.לטיהורתרסיספחיותמארבע
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צינורמטעןהתפוצץישראל,שלהעצמאותיומערב

לדירתן.בכניסה

הנשימשלושסבלואלהלהתקפותקודמעוד

בשכונתן.גזעניותוהטרדההפחדהממעשי

צעקותכוללמילוליות,בתקיפותהחלוההטרדות

שלכמ";הארץלא"זולעזה!""לכולירדן!""לכו

הכניסהדלתעלשרוססונאצהלכתובותהתפתחו

צעירימלעברןשהשליכובאבנימונמשכולדירה;

השכונה.'מןיהודימ

אתהניבוהתקיפהמעשיושלושתאלוהטרדות

מןהנשימהרחקת-התוקפימשביקשוהפרי

הביתבעלהודיעאלהמעשימבעקבותהשכונה.

שלהן.השכירותחוזהאתיחדששלאלשוכרות

בחרובגללה,,ואולישחווהטראומהאףעל

ידעוהןעליהן.שעברמהעלבפומבילדברהנשימ

המהותיותבבעיותיעסוקלאאישישתקו,שאמ

שלהןשבמקרהגמידעוהןבפניהן.שעמדו

המיעוטשליותררחבותבעיותמשתקפות

בדרךגמלפעולוהחליטובישראל,הפלסטיני

משפטית.

מעשהבעקבותהנשימשלושאתייצגתי

לזכויותבאגודהעבודתיבמסגרתהראשון,התקיפה

הפוליטיאופיוהאגודה).(להלןבישראלהאזרח

המשפטיהבסיסאבלברור,היההתקיפהמעשהשל

אתלבססהחליטההאגודהקלוש.היההתיקשל

טיעונימשלושהעלשלההמשפטיתהאסטרטגיה

לספקהישראליתהמשטרהכשלוןראשית:עיקריימ.

אזרחימשלזכותמשנית:הולמת.הגנהלנשימ

שיופלובלימגוריהממקומאתלבחורפלסטינימ

לאומי.מוצאאוגזעמטעמיהדיורבתחומלרעה

יתמקדוהואאלה,'בטיעונימידוןלאזהמאמר

מדינתהפיצויימ:בשאלתשעסקהשלישי,בטיעון

פעולתכנפגעותבנשימלהכירמחויבתישראל

פיצויימקבלתלשמהנחוצההכרה-איבה

וגוף.רכושנזקיעלהציבוריתמהקופה

כזוהכרההישראליותהרשויותהעניקובעבר



שלפלסטינימקורבנותיהודימ.לקורבנותבעיקר

פיצוי.כלקיבלולאיהודימשביצעוטרורפעולות

כנפגעותבנשימלהכירהשלטונותמשסירבולכן,

הבסיסעלתיגרלקרואהנשימהחליטוטרור,פעולת

בהתפתחותאדוןלהלןזה.לאי-שוויוןהמשפטי

ובהשלכותיו.במשמעותוזה,אתגרשלהמשפטית

 ? /1לשרא 1[גדהב 1ותאלפעו "

וקרןרכושמסחוק-ישראליימחוקימשניפיעל

וחוקרכוש)נזקי(לעניין 1961התשכ"א-פיצויימ,

 19התש"ל-םדאיבה,פעולותלנפגעיהתגמולימ

זכאימהפיצויימ),חוקי-(להלןגוף)נזקי(לעניין

לפיצויימישראל"נגדאיבהייפעולותקורבנות

עומדזופיצויימשיטתמאחורי 5הציבורית.מהקופה

אלהפעולותקורבנותלהפקירשאיןהרעיון,

הפוליטיהקונפליקטמחיראתעליהמולהשית

באיזור.

הישראליות,הרשויותשלהרשמיתעמדתןלפי

שביצעוטרורפעולותשלפלסטינימקורבנות

התקפותבעקבותפיצוי.לכלזכאימאינמיהודימ

למבחן,האגודההעמידהודירתןהנשימעלהטרור

ייצוגזו.עמדהשלחוקיותהאתהראשונה,בפעמ

הקופהמןלפיצויזכותןאתלהבטיחנועדהנשימ

התקפותלקורבנותפיצויימאי-מתןהציבורית.

הפגיעהבהמ.נוספתפגיעהלמעשהמהווהגזעניות

אינההממשלהכישבידיעה,הכאבהיאהנוספת

ואכן,המשפילה.בחוויהמכירהואינהמסייעת

שהיאבכךהאישיהקיומאתהממשלה"שלילת

יותרעודלהכאיבעלולהמשפטיסעדמונעת

אתלדחותאפשרהראשוני.השנאהממעשה

אבלשוליימ,אנשימשלכארגוןהשונאתהקבוצה

שבההחברהשלהרשמיתהתגלמןתההיאהמדינה

חיימ".-אנו

מחוזשלהעררלוועדתעירערההאגודה

פלסטיניממפלהישראלשמדינתבטענהירושלימ

באןפןהחוקימאתמפעילהשאינהבכךלרעה,

רצויותלאשכנות

מעמדתופלסטינימ.יהודימאזרחימכלפישווה

בישראליהודישכלנובע,הישראליותהרשויות

אוטומטיתזכאייהודישהואכיווןמותקףאשר

 .ישראליאזרחהואאיןאפילוהמדינה,מןלפיצוי

שהיאמשוממותקפתאשרבישראל,פלסטיניתאבל

היאאפילומ,לפיצוייזכאיתאינהפלסטינית,

תימצאשהפלסטיניתהיאהאירוניהישראל.אזרחית

אותהשתקףשמיתוכיחאמרקלפיצויימזכאית

יהודייה.שהיאוסברטעה

טען,הישראליותהרשויותשלהמשפטיהנציג

תקיפתעלחלימאינמהאמורימהפיצויימשחוקי

רקנועדואלהחוקימלדבריו,הפלסטיניות.הנשימ

עלמאיימותאשראלימותהתקפותשללמקרימ

ועדתמ.היהודיאזרחיהעלאוישראלריבונות

ודחתהטענותיואתקיבלהירושליממחוזשלהערר

הערעור.את

לביתהוועדההחלטתעלעירערההאגודה

הדגישהערעורכתבבירושלימ.המחוזיהמשפט

וכןטרורשלקיצןנייממעשימהיושההתקפןת

לאומניתגזענותשביסודן:המניעאתהדגיש

משומורקאךכמטרההנשימשלושאתשסימנה

שההתקפותנטען,עודערביות-פלסטיניות.שהן

להכריחכדיבהן,ולפגועהנשימאתלהפחידנועדן

אותהולהותירמוסרארהשכונתאתלעזובאותן

טענהזה,מסוגלאומניותהתקפותמערבימ,""נקייה

בשליהודימכנגדמופנותהןאמביןהאגודה,

היותמבשלפלסטינימכנגדאויהודימ,היותמ

מ,דמוקרטיייסודעקרונותתחתחןתרותפלסטינימ,

השבריריתלרקמהומזיקותהחוק,בשלטוןפוגעות

הןוככאלה-בישראלפלסטינימ-יהודימיחסישל

קורבנותגמכ,ךמשומהמדינה.נגדאיבהפעולות

לפיצויימזכאימכאלההתקפותשלפלסטינימ

הציבורית.מהקופה

ביתאתופטרופשרהלהסכמהגיעןהצדדימ

המדינהאתחייבההפשרהבדין.מלהכריעהמשפט

לרכוש.הנזקכשיוערךמיידלנשימפיצויימלשלמ
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רצויותלאשכנות

לפצותהתחייבהשישראלהראשונההפעםזוהי

שלטרורלמעשיקורבןשנפלופלסטיניםאזרחים

לממשלה,המשפטיהיועץהתחייבבנוסףיהודים.

שיבטיחחקיקתיפתרוןלבחוןלפשרה,בהתאם

ישאמנם,יהודי.טרורשלערביםלקורבנותפיצויים

יחסלהבטחתבדרךראשוןחשובצעדזהבהסכם

אינהזומשפטיתהתפתחותאךהחוק,שלשוויוני

אזרחישוויוןשליסודעלאמיתישוויוןמקיימת

להלן.שאסבירכפימלא,

כילמעשה,הודה,המשפטישהיועץאףעל

ישראלאזרחיאתלרעהמפלההנוכחיהמצב

בפירושםהפיצוייםשחוקיסברהואהפלסטינים,

האזרחיםנגדטרורהתקפותעלחליםאינםהנוכחי

עלגםהחוקאתלהחילבמקוםהפלסטינים.

להקיםהמשפטיהיועץהחליטערביםקורבנות

שיגישותביעותשתבדוקמיוחדתממשלתיתועדה

תוסמךזוועדהיהודי.טרורשלערביםקורבנות

פיצוייםמהם,לשלולאוערבים,לאזרחיםלהעניק

הפיצוייםחוקילפיהניתניםלאלהדומהבאופן

בלבד.יהודיםנגדפעולותעלהחלים
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האגודההצעתאתהמשפטיהיועץדחהבכך

כקורבנותיהודיטרורשלערביםבקורבנותלהכיר

הסדריסדזאתבמקוםישראל".נגדאיבהייפעולות

לפיצויים.נפרדיםמסלוליםשניויצרמיוחדמשפטי

לזכותימשיכולהתקפותקורבןשיפלויהודים

ולזכותישראל"נגדאיבהייפעולותכנפגעיבהכרה

שאזרחיםבעודהפיצויים,חוקילפילפיצויים

אתיגישוטרורלהתקפותקורבןשיפלופלסטינים

מיוחדת.ממשלתיתלוועדהתביעותיהם

בלתי-שוויונייםהםאלהנפרדיםמסלולים

הנחותמעמדםאתמשקףזההסדרלמעשה,בעליל.

והמשפטהחוקרשויותהפלסטינים.האזרחיםשל

נגדטרורבהתקפותלראותמסרבותהישראליות

ישראל,המדינה.נגדאיבהמעשיפלסטיניםאזרחים

ורק-יהודים-השלטתלקבוצהשייכתסבורות,הן

נגדאיבהכ"פעולותיכירוזוקבוצהנגדבהתקפות
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הפלסטיניהמיעוטאתמוציאהזועמדהישראל".

המדינה.שלהאזרחיםמרקםמכלל

יבום J\מחשבות

נוגעהפלסטיניותהנשיםשלוששלהמקרה

שוויוןשווה,אזרחותשלאוניברסליותבתפיסות

שהגדרתההטענהאתמחזקהואוצדק.הזדמנויות

קביעהרקאינהיהודיתכמדינהישראלשלהעצמית

אחרתקבוצהכלהחוצהדוחקתהיאהצהרתית:

אתנית.עליונותשלמשטרומפעילה

במתחלהודותבליהמקרהאתלהביןאי-אפשר

השוויוןהבטחתלביןכיהודיתהמדינההגדרתשבין

השלכותאתלבחוןישל"לא-יהודים".יהודיםבין

רקלהכרהמתייחסתהראשונהרמות.בשתיהמקרה

שזכאיםכמיטרורהתקפותשליהודיםבקורבנות

נועדוהפיצוייםחוקיהציבורית.מהקופהלפיצויים

ישראלריבונותעלשמאיימותהתקפותרקלכסות

עולהאינהזועובדההיהודים.ישראלאזרחיעלאו

דמוקרטיים.יסודעקרונותעםאחדבקנה

ההזדהותלגבולותמתייחסתהשנייההרמה

זכויותמעניקההמדינהבכלל.למדינהוהשייכות

שיושביםאלה-היהודים-אחתלקבוצהיתר

לשאלהקשרבליבחו"ל,שיושביםואלהבישראל

אםגםלא.אוישראליתאזרחותמחזיקיםהםאם

באמצעותשווהפיצויהפלסטיניםהאזרחיםישיגו

בתביעותיהם,לטיפולשהוקמההמיוחדתהוועדה

היאישראלברורה:הפיצוייםחוקימשמעות

אזרחיהשלמדינתםולאהיהודיםשלמדינתם

האזרחיםנגדטרורהתקפותלפיכ,ךהפלסטינים.

 .המדינהנגדאיבהפעולותמהוותאינןהפלסטינים

מכתיבההמדינהשליהודיותהכיצדמדגיםהמקרה

ויחסיםישראלית,אזרחותשלמיוחדמבנה

"הםנגדהיהודים""אנחנושלייחודיים

הישראלית.בחברההפלסטינים"

אתני-פרויקטעלמושתתתשהגדרתהמדינה

הבטחתשלהרעיוןעלכן,אםויתרה,דתי-לאומני



אינמפלסטינימאזרחימאזרחיה.לכלשוותזכויות

קראוהנשימשלושהזה.לפרויקטלהשתייךיכולימ

למשאבימשזכאותבטיעוןהפיצויימחוקיעלתיגר

ולאאזרחיימעקרונותעללהתבססחייבתציבוריימ

ממניעימהתקפה(יהודיות).אתני-דתישיוךעל

עוינתהתקפההיאישראלימאזרחימנגדגזעניימ

הקורבנות.שלהאתני-דתילשיוךקשרבלילמדינה

ישראלשלמכניס-אל-הכללמודלמציעהזועמדה

כלאופלסטינימ,יהודימ,-אזרחיהכלכמדינת

המכניסה-אל-הכללמהגישהלבדאחר.אזרח

המוציאה-מן-הכללוהגישההאגודה,שהציעה

מלמדתבתחילה,הישראליותהרשויותשנקטו

שלישית.חלופהעלהמשפטיהיועץשהציגהפשרה

לקורבנותלפיצויימהזכותכיהבהירהיועץ

אתני-שיוךעלמבוססתישראל"נגדאיבהייפעולות

אתמוציאהזושפרשנותלמעשהוהודהדתי,

חוקישלהגנתממתחומהפלסטינימהאזרחימ

עמעשויה,המשפטיהיועץשלהחלופההפיצויימ.

האזרחימשלהשוויוןתחושתאתלהגבירזאת,

המשפטיההסדרשבמסגרתמשומהפלסטינימ,

וערבימ,יהודימהקבוצות,שתיזכאיותהחדש

אלימותכקורבנותהציבוריתמהקופהלפיצויימ

העיקרוןאתדוחהבעודהכ,ךגזעניימ.ממניעימ

המשפטיהיועץגישתעוסקתהכולל,האזרחי

אתניתכקבוצההפלסטינימבאזרחימבמהותה

מובחנת.

במעמדמכהכרהזהמיוחדסעדלראותיש

שהמ,כיווןהפלסטינימ.ישראלאזרחישלהקבוצתי

ישהריהמדינה,הגדרתמכללמוצאימכקבוצה,ו

כקבוצה."לפצותמ"

אךכקבוצה,פיצויימלהממעניקאמנמזהסעד

כקבוצה.הכללמןהוצאתמאתלמעשהמחזק

לאזרחיהואמיתימלאשוויוןלהבטיחכדיכלומר,

ברצינותלהמ,להציעישראלחייבתהפלסטינימ

זכויותשלמבנהאותולאומית,כקבוצהובכנות,

זההיהודימ.לאזרחיהאותומציעהשהיאושייכות

רצו'ותלאשכנות

כךהמדינה,שלמחדשהגדרהלמעשה,יצרי,ך

יהודימהלאומיות,הקבוצותשתיאתשתכלול

ופלסטינימ.

אינהפוליטיכמוסדשישראלמדגימזהמקרה

הכרוכימהסיכונימאתעצמהעללקחתמוכנה

בישראל,הפלסטיניממבחינתשכזה.גורףבשינוי

שייכותמאתמחלישהאינהלמדינהאי-שייכות

הישראליהממסדעלמולדתמ.ארץ-לאדמה

לאהפלסטינימשהאזרחימבחשבון,כן,אמלהביא,

והקבוצתיותהפרטיותזכויותיהממימושעלויתרו

במולדתמ.
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רצו'ותלאשכנות
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ומתקדמיםיורים
טאובנצישלקידומו

ID וnוD ולהדnדו

מג"במח"טהיהאשרמשטרהקציןהואסאובנצי

הגבולומשמרהמשטרהכוחותעלופיקדהצפון

ובכפראלפחמבאומ 2סססבאוקטובר-2ו 1בימימ

נהרגוהאמורימובמקומבזמןשבמשולש,ג'ת

ועשרותישראל,אזרחיערבימצעירימארבעה

מצופיממתכתוקליעיחיימכדוריממירינפצעו

גומי,

חלקועלונשאלאור,ועדתבפניהעידסאו

והפיקודיתהאישיתאחריותוועלאלובאירועימ

ארבעתשללמותמובעיקרהאירועימ,למהלך

אשרהשוטרימוייתרסאו,שלעדותוהחללימ,

ובזמןבמקוממ,באירועימעורבותלהמהיתה

האחראיהמפקדשהיהסאו,כיהעלתההאמורימ,

נתןאשרזההואכאמור,ומג"בהמשטרהכוחותעל

גמהחקירהלפקודיו,באשהפתיחההוראותאת

נוהללגביבסיסיידעחוסרהיהלסאוכיהעלתה,

העיד,סאוהמשטרה,שלבאשהפתיחההוראות

ארבעתשלההרגנסיבותעלמאומהיודעשאינו

עלהצביעההגופותשנתיחתבזמןבוהצעירימ,

באש,הפתיחההוראותלנוהלהמנוגדותפגיעות
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מפקדעמביחדסאו,כיעוד,התבררהוועדהמדיוני

הביארון,אליקישראל,משטרתשלהצפוניהמחוז

בניגודאלפחמבאומההפגנותלפיזורצלפימ

הוראהשנתןזההואוכיבאש,הפתיחהלהוראות

באומשנהרגהצעירימאחדלעברלירותלצלפימ

סאוכיהתחוור,כךעלנוסףבראשו,מפגיעהאלפחמ

לדעתמבניגודאלפחמ,באומלפקודיוהוראותנתן

בשטחהבתימאחדעללהשתלטמפקדיו,של

אדמ,לחייממשיסיכוןגרמהאשרפעולהמאוכלס,

סתרההןועדהבפניסאןשלעדןתןבכ,ךדילאןאמ

רבןתעדןיןת-ןחשןביממהןתיימבפרטימ-

חשדביססןאלןסתירןתבפניה,נשמעןאשראחרןת

ועדתבפניהעדןתשלאמיתותהבדברכבד
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המשטרה,מפכ"לפנהאוקטןבראירןעיאחרי

פרןפ'דאז,פנימלביטחוןלשראהרןנישקי,שלמה

בדרגתלתפקידסאואתלקדמןביקשעמי,בןשלמה

בקשתאתדחהפנימלביטחוןהשרתת-ניצב,

 , 2סס 1מרץכ,ךבחןדשאחרחודשיממספרהמפכ"ל,

פנימ,לביטחוןהשרלתפקידלנדאןעןזימרנכנס

החדש,לשרהפעמבשנית,פנההמשטרהמפכ"ל

החדשהשרתת-ניצב,לדרגתסאןאתלקדמןביקשו

שללתפקידסאואתלמנותןהחליטלבקשה,נענה

תת-ניצב,שלתקןבדרגתירןשליממג"במפקד

הערבימ(החללימשןהאדאאלמשפחןתןעד

עמביחדעתרן,אןקטןבר)אירןעיבמהלךשנהרגו

השרשלהחלטתןנגדהעליוןהמשפטלביתעדאלה,

ובתפקיד,בדרגהסאןאתלקדמפנימלביטחןן

לנמקהשרעללצןןתהמשפטביתנתבקשבעתירה

פרסומעדבמשטרהמתפקידיןסאןיןשעהלאמדןע

מדןעןלחלןפין,אור,ועדתשלהסופיןתהמסקנות

פרסןמעדתת-ניצבלדרגתקידןמןיוקפאלא

אןר,ןעדתשלהסןפיןתהמסקנןת

וללאמאןד,קצרדיוןאחריהעליןן,המשפטבית

שןרהבתהחלטהנתןבעתירה,תנאיעלצןשהוציא

לישנא:כהאיוחצי

אתשמענוהמשיבים,תגובתואתהעתירהאתקראנו

היא,מסקנתנוהעותרים,כוחבאשלהמשלימותהערותיו

המשפטביתלהתערבותנימוקמעמידהאינההעתירהכי

המשיבים,'בהחלטת

זן,ברשימהאןתנןשתעסיקהשאלהזןהיהאומנמ?

המשפטביתשלזןהחלטהלבחוןהיאמטרתהאשר

שלפסיקתןשלבאספקלריהגמהשאר,ביןהעליןן,

אחרימ,דומימבעניינימהמשפטבית

קצרהכאמןרהיתההמשפטביתשלהחלטתן

התמןדדןתבהאיןהנגלה,עלרבבההנסתרמאןד,

מאבחנתאןבוחנתהיאאיןןגמהעתירה,נימןקיעמ

העליןןהמשפטביתשלפסיקתןלאןרהעתירהאת

זןמעיןלקןניתהחלטהדןמימ,בעניינימעצמו

עלמקשהאךהמשפט,ביתשלמלאכתןאתמקלה



ומייצגיהםהמתדייניםציבורועלהמבקרים

הדיוןגםההחלטה,נימוקיעללעמודהמבקשים

כמעטהשופטיםמאוד,קצרהיהבעתירהפהבעל

לדקותמעברדיוןזמןלעתירהלהקדישרצוולא

מהערותללמודהיהניתןלאולכןספורות,

הדיוןבמהלךרבותפעמיםהמושמעותהשופטים

זה,במקרהמיעוטןבשלבעתירות,

המשפטביתדןשבהןחשובותפרשותשתי

אנשיםשלקידומםאומינוייםבסוגייתהעליון

חששקייםכאשרשונים,ושלטוןמימשלבתפקידי

אומינוימאותוכתוצאההציבורבאמוןפגיעהשל

גינוטר,פרשתהראשונה,כאן,לציוןראויותקידום,

נדונהלתום,פרשתוהשנייה,טאו;לפרשתקדמה

להתערבהמשפטביתהחליטבשתיהןאחריה,

שהמינוימשוםהמינוי,בדברההחלטהאתולפסול

במקרההשלטון,במערכותהציבורבאמוןיפגע

מנכ"ללתפקידגינוסריוסישלמינויונדוןהראשון

יתוםאהודשלמינויונדוןובשניהשיכון,משרד

בטרור,למלחמההמטהראשלתפקיד

כאשרגםכיהמשפט,ביתקבעגינוטרבפרשת

למנותמוסמכתאינהשהרשותמפורשותנקבעלא

עברבעלשהואציבוריתלמשרהמועמדלקדםאו

למשרהמועמדשלהפליליייעברוהריפלילי,

הממנההרשותאשררלבנטישיקולהינוציבורית

בטרםשיקוליהבחשבוןלקחתווחייבתרשאית

הציבוריתהרשותשל"חובתההמינוי",'ייעשה

שלהפליליעברואתשיקוליהבחשבוןלקחת

ציבורית,למשרהאדםממנהשהיאשעההמועמד,

הרשותהציבורית,הרשותשלממעמדהנגזרת

ולאלהאיןמשלההציבור,שלנאמןהיאהציבורית

 ',"הלישהציבורלמעןלה,שישכלכלום,

"ממעמדכיפרשה,באותההמשפטביתקבעעוד

חובתהנגזרתהציבוריתהרשותשלהנאמנות

ייערךבטרםמועמדשלהפליליבעברולהתחשב

עלמשפיעפליליעברבעלציבורעובדמינויהמינוי,

שלהיחסועלהציבוריתהרשותשלתיפקודה

ומתקדמיםיורים

עלועקיפות)(ישירותהשלכותלוישאליה,הציבור

הממנההרשותעלהציבורית,ברשותהציבוראמון

"אמוןכינקבע,ועודבחשבון",'אלהשיקוליםלקחת

והואהציבוררשויותשלהמשענתהואהציבור

בעלשלמינויותפקידן,אתלמלאלהןהמאפשר

מיכגוןמכבידפליליעברבעל"ובעיקרפליליעבר

באינטרטיםפוגעקלון"עמהשישעבירהשעבר

בביצועפוגעהואהציבורי,השירותשלהחיוניים

המוסריתבסמכותופוגעהואהתפקיד,שלהראוי

ולהנהיג,לשכנעובכוחוהתפקידבעלשלוהאישית

לרשויותרוחשהרחבשהציבורבאמוןפוגעהוא

 5השלטון",

אתהמשפטביתפסלגלנוטרבפרשתכאמור,

הבינוימשרדמנכ"ללתפקידגינוסרשלמינויו

שלבהחלטותפעמייםשאושרלאחרוהשיכון,

"הניתןהמשפט:ביתתההענייןבאותוהממשלה,

כאשרהשלטוןלביןהאזרחביןאמוןשליחסלקיים

המשיבבאמצעותהאזרחאלמדברהשלטון

שהשלטוןוהמוסריהחברתיהמסרמהו(גינוסר)?

 6לשלטון?"חזרהיעבירושהאזרחלאזרח,בכךמעביר

המשיבשל"מינויוכיהמשפט,ביתהחליטולבסוף

משרדשלכללימנהלשללמשרהמ"ד)-(גינוסר

לוודאיקרובהציבורי,בשירותקשותפוגעממשלתי

אךהשירות,שלתיפקודועללרעהישפיעשהוא

ברשותהציבורבאמוןעמוקותפוגעהואלכל,מעל

 7הציבורי",ובשירותהציבורית

עמדהשלטוןבמערכותהציבוראמוןחשיבותעל

לפניהרבהעודענפהבפסיקההעליוןהמשפטבית

אמוןייבלאברזילי:בפרשתקבעכךגינוטר,פרשת

הדברהואכךלתפקד,השלטוןמערכותיכולותלא

הדברהואכך ..המשפט,בבתיהציבוראמוןלעניין

השלטוניותבמערכותהציבוראמוןלעניין

על"להגןישכיקבע,אחרבענייןהאחרות",·

אתלהבטיחשחיתות,מפניהציבוריהמינהל

המינהלשליוקרתוואתמחדהתקינהפעילותו

בתקינותהציבורואמוןהציבורבעיניהציבורי
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ואח'פ[יסלביטחווהשר '[ואח'אל-שוהאדאמשפחותועד y 3286/01בג"פטיקה:הערת

!I 

מאידך".'פעולותיו

תשומתהקדישהעליוןהמשפטביתמזו,יתרה

השיטורברשויותהציבורלאמוןמיוחדתלב

בענייןלהחלטההרלבנטיההקשרשהואבמדינה,

המשפט:ביתקבעסייסאבפרשתכ,ךסאי.

הרחב).(במךבןציבךרעךבדהךאהשךטרכילצייןהראךימן

שליכךלתההציבךר.נאמןהךאאףאחר,ציבךרעךבדככל

הציכךר,באמךןמךתניתתפקידיהאתלמלאהמשטרה

בלאהשךטרימ.שלךסבירךתמהגינךתמכפיהמ,ביךשר

היאאךתמהקהיליהלביןהמשטרהביןאמךןיחסי

אך ...תיהמשימךאתלקיימהמשטרהתךכללאמשרתת,

ךסמכךיךתיך,השךטרשלהמיךחדתפקידךלאךרלכך:מעבר

מהשךטרנדרשתעמך,ךמגעיךלציבךרחשיפתךלאךר

אמךןאתלקיימכדיכחמךרה,קלהעלמיךחדתהקפדה

האדמשלמינךיךעללהקפידהצךרךמכאן ...בךהציבךר

סמכךתבהענקתההיגיוןגממכאןהשךטר.לתפקידהראךי

אמבדין,הךרשעבטרמעךדשךטרשלפיטךריךהמאפשרת

תפקידיך."למלאעךדמתאימאינךהנסיבךתלאךר
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"המשטרהשמגר:מאירהנשיאקבעאחרתבפרשה

כלנתונותופעולותיההחוק,אכיפתעלמופקדת

בעיניתדמיתהציבוריימ.ולביקורתלפיקוחהעת

הגורמימבמכלולרבהחשיבותבעלתהיאהציבור

עללשמירההאמצעימואחדלהצלחתה,התורמימ

בשורותיהיהיושלאכךעלבהקפדהמצויתדמיתה

רבב"."דבקבהמאנשימ,

נשואהדיןפסקאחרישניתןיתים,דיןבפסק

אתלפסולהעליוןהמשפטביתהחליטזו,רשימה

למלחמההמטהראשלתפקידיתומאהודשלמינויו

אתלמנות"בהחלטתוקבע:המשפטביתבטרור.

ייחסלאבטרורלמלחמההמטהראשלתפקידיתומ

החמורותלעבירותראוימשקלהממשלהראש

ביןהקיימתולזיקה ' 300'קובפרשתיתומשעבר

המשפט,בית "."ולשיועדהתפקידלביןעבירותיו

הסיקגיניסר,בפרשתשנקבעהההלכהאתבאמצו
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הציבורבאמוןלפגועעלוליתומשלמינויוכי

החוק.ובשלטוןהשלטוןברשויות

ומצאברקהשופטימסיכמוויתיםגיניסדבפרשות

לבחון,חייבתהממנהשהרשותהשיקולימאת

אמהחלטתהבגיבושלאזןעליהמוטלביניהמואשר

עבירהביצעשבעברמיאתציבוריתלמשרהלמנות

בשנישנקבעוהמידהאמותשליישומןפלילית.

צריכההיתההיאגמדנן,המקרהעלאלודיןפסקי

סאי.בענייןהעליוןהמשפטביתלהתערבותלהוביל

ברק:הנשיאקבעגיניסדבפרשת

להילקחחייבציבךריתלמשרהמךעמדשלהפליליעברך

שיקךלשלמשקלךהממנה.הרשךתשלשיקךליהבחשבךן

ביסךדהעךמדימהטעמימעלהשפעתךפיעלמשתנהזה

כהריבילדךתךעבירהשעברמיהרילאבך.ההתחשבות

עבירהשעברמיהרילאשבגר,לאחרעבירהשעברמי

שעברמיהרילאהרבה,עבירךתשעברמיכהריאחת

שעברמיהרילאחמךרה,עבירהשעברכמיקלהעבירה

עבירהאךתהשעברמיכהרימקילךתבנסיבךתעבירה

ךהביעעבירהשעברמיהרילאמחמירךת,בנסיבךתעצמה

חרטהכלהביעךלאעבירהשעברמיכהריעליהחרטה

שעברמיכהריייטכנית"עבירהשעברמיהרילאעליה,

לפניעבירהשעברמיהרילאקלךן,עמהשישעבירה

 ...לאחרךנהאךעבירהשעברמיכהרירבךתשנימ

למלא,הציבךרעךבדאמךרשאךתההמשרהסךגךעךד:זאת

הרילאבאיךשה.הפליליהעברשלמשקלךעלמשפיע

שאיןמשרההרילאבכירה,משרהכהריזךטרהמשרה

עממפגשעמהשישמשרהכהריהציבךרעממיפגשעמה

הכךךנהפיקךח,שליטה,עמהשאיןמשרההרילאהציבךר,

עלפיקךדעמהשישמשרהכהריאחרימ,שלךהדרכה

להיותשמשרתךמיהרילאהמשמעת,עלךאחריךתאחרימ

 ...מךביללהיךתשמשרתךמיכהרימךבל

למלאציבךריתלמשרההמךעמדשלחיךניךתךלבסךף,

הרילאבחשבךן.להילקחהיאגמצריכהמשרהאךתה

הךאשרקסגולה,יחידמךעמדכהריכמךתךשרביממךעמד

כמךהמשרה.אתלמלאךחריגךת,מסךיימךתבנסיבךתעשךי,



חירומ,שלאמיתימצבקיימאמבשאלהלהתחשבישכן

פלילי,עברבעליאלהלרבותהכוחות,כלגיוסהמחייב

הציבורי,המינהלשלהרגילהבפעילותלנוענייןשמאאו

דרך."ישרימעובדיממעייניואתלשאובצריךאשר

לביתגרממההתהייה,לעיןומזדקרתקמהכ,ךאמ

בחרמדועלהירתע;האקטיביסטהעליוןהמשפט

בענייןמנומקתולאשבלוניתקצרה,החלטהלתת

ביתלהתערבותנימוקאיןבאמתוהאמזה;חשוב

תנאי?עלצולהוצאתלאגמהמשפט,

הורשעלאסאוכיהטענה,לעלותכמובןיכולה

היועצתטענהאכן(כךפליליתעבירהבשומ

בתשובתהפנימלביטחוןהמשרדשלהמשפטית

טרמאףהעתירהבמועדוכיעדאלה),לעתירת

העברשלמשמעותולענייןאךאזהרה.לונשלחה

הרשעההדיבורמשמעותשאיןלזכור,צריךהפלילי

כי:קבע,העליוןהמשפטביתדווקא.בפלילימ

הרשעהעמאדמשלמינויולענייןפליליעברלזהותאין

הממשלהשלמינהליתבהחלטהכאןלנוענייןפלילית.

בהחלטהענייןלנוואיןציבורית,למשרהפלוניאתלמנות

ענישהאיןבחוק.הקבועימעונשימפלוניעללהטיל

כאןמינוי.לענייןכןלאפלילית.הרשעהבטרמפלילית

העובדתיימהנתוניממערכתאתלבחוןהוארלבנטי

נתונימממערכתאמהמחליטה.הרשותעינילנגדשהיו

ביצועהדבראתלהסיקיכולההיתהסבירהרשותאלה,

פלילי""עברלבססכדיבכךדי-פליליתעבירהשל

סבירותלצורךאכן,המינוי.בסבירותהכרעהלצורך

המכריעהגורמהממנה,השלטוניתהרשותשלהחלטתה

למועמד.המיוחסימהפליליימהמעשימשלביצועמהוא

אךראויה,'הוכחה'כמובןמהווהבפלילימהרשעה

אחרות."הוכחהדרכיתיתכנה

בעניינימהחלהכללכיקבע,העליוןהמשפטבית

רשותהמינהלית".הראייה"כללהואאלהכגון

ראיהעלבהסתמךממצאלבססרשאיתשלטונית

ומתקדמ'סיור'ס

כזוהיאלנסיבותיה,לבבשימהראיה,אממסוימת,

ערךכבעלתאותהרואההיהסביראדמכל"אשר

 ' 5עליה".סומךוהיההוכחתי

משקלכבדותמינהליותראיותהיוטאיבפרשת

סאוחוקיימ.לאבמעשימסאושלמעורבותובדבר

אור.ועדתבפניהעידואףכתובה,הודעהנתןעצמו

מימצאימהעלואלוכלהעידו.המאףפקודיו

עלהמהןלעיל.כמפורטסאושלחלקובדברחמורימ

באש,לפתוחלפקודיואישורנתןשסאוברורבאופן

לוהיהבאש,הפתיחהבהוראותידעחוסרגילה

הוראהנתןהואובהצבתמ,צלפימבהזמנתחלק

דברהצעירימ,אחדכלפילירותהצלפימלאחד

בשטחביתעללהשתלטוהורהלהריגתו,שגרמ

במשטרהמפקדיולהנחיותבניגודמאוכלס

שיקולעלהעידוומחדליומעשיוולהוראותיהמ.

בפניעדותוגמהציבור.לשלומומסוכןלקוידעת

היתהלאהיאבבהירותה.הצטיינהלאהוועדה

היתהעדותוהוא,נהפוךתכלת.שכולהטלית

יתראתרביממהותיימבפרטימוסתרהחמקמקה,

הוועדה.בפנישהיההראיותחומרואתהעדויות

-דברימאמרהואעקבית.היתהלאגמעדותו

וכעבור-אמרבו,וחזראמרהיפוכמ.אתמכןולאחר

בדיוק.הדברימאותמזוכרשאינוהעידשניות

עמדוהעותרימכילקבועקשהלאאלה,כללאור

ראיותעלהצביעווכיעליהמ,המוטלבנטל

סביראדמלשכנעכדיוהותרדיבהןשישמינהליות

שלהטראגיתהתוצאהוכיכדין,שלאפעלשסאו

שלשרשרתתולדתהיתהצעירימארבעהשלמותמ

אחריותמוטלתשבגינמבלתי-חוקיימ,מעשימ

בזירההמפקדהיהאשרסאו,עלופיקודיתאישית

גמכילהזכיר,גמראויהדברימבשוליזמן.באותו

חנינהקיבלוואףבפלילימ,הורשעולאויתומגינוסר

עמיחדלדין.הועמדובטרמעודהמדינהמנשיא

למשרותמינויימשאלתבחינתלצורךזאת,

כיהמינהלית,הראיהכללפיעלנקבעציבוריות

פלילי.עברכבעליכמוהמ
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שלמעשיוחומרתכישיטען,מישיהיהייתכן,עוד

וגינוסר,יתוםשלמעשיהםמחומרתפחותהסאו

שלאהעליוןהמשפטביתכאןבחרכךומשום

תשובהאינההכבוד,בכלזו,טענהלהתערב.

מהתערבותהמשפטביתשללרתיעתומספקת

במעשיםמעורביםהיווגינוסריתוםאכן,דנן.בעניין

יתוםשלמעשיוכאשרמאוד,חמוריםחוקייםלא

גינוסר.שלמעשיועלניכרתבמידהבחומרתםעלו

 300קומחוטפישנייםאנשיו,עםיחדהוביל,יתום

אבניםבעזרתבראשיהםחבטווביחדמבודד,למקום

הליכישיבשהואכךעלנוסףלמותם.עדברזלומוט

אתהינחהואףזורע,לוועדתשקרעדותמסרמשפט,

שלמעשיולפניה.שקריותעדויותלמסוראנשיו

כחברשכיהןגינוסר,יוסףשלבסיועוהיויתום

השב"כאנשישללסודםשותףוהיהזורע,בוועדת

משיתוףכתוצאהמדיוניה.מידעלהםוהדליף

לוועדה,שנמסרוהשקרומעדויותביניהם,זהפעולה

בנוסף,יתום,זורע.ועדתשלחקירתהמהלכישובשו

פרקליטבראשותצוותבפנישקריתעדותוהעידשב

מותםנסיבותאתולחקורלשובכדישמונההמדינה,

שלבסוףעד , 300בקוהאוטובוסמחוטפישנייםשל

לקבלתבקשתובמסגרתחוקייםהלאבמעשיוהודה

המשפטישהיועץלאחרהמדינה,מנשיאחנינה

שהגיעמידעלאורלמשטרהתלונההגישלממשלה

אליו.

גינוסרשלהעבירותחומרתלמרותכידומה,

המיוחסיםוהמחדליםהמעשיםחומרתהריויתום,

באופןאחראיהיהסאובכך.מהשלאינהלסאו

שללמותםפיקודית,באחריותובוודאיישיר,

נתןואףצלפים,בעצמוהזמיןהואאזרחים.ארבעה

דברהצעירים,אחדכלפילירותמהםלאחדהוראה

ובמחדליובמעשיוראשלהקלאיןלהריגתו.שגרם ;::ן
~ 
ו
 ...,. ::ג
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המינימליהרףאתעוברתבוודאיחומרתםסאו.של

העליון.המשפטביתשללהתערבותוהנחוץ

המידהאמותכללפיכידומהמזו,יתרה

העברמשקללבחינתהעליוןהמשפטביתשהיתווה

היהקידומואומינויובמסגרתמועמדשלהפלילי

עברסאושכן,דנן.במקרהלהתערבהמשפטביתעל

אתעברהואאחת,ולאפליליותעבירותמספר

קלותאינןהעבירותבילדותו,ולאבבגרותוהעבירות

עלחרטההביעלאגםסאומאו,דחמורותאםכי

וניסהכהלכהשפעלטעןהואאדרבאמעשיו,

סאושלעבירותיו-מכלוהחשובמאחריות,לחמוק

חודשיםנעברוהןלהיפ,ךהרחוק,העברמןחלקאינן

שהואהחלליםשלודמםהמינוי,לפניבלבדספורים

יבש.טרםלמותםבאחריותנושא

שישחשובשיקולכללבדרךשהואהזמן,מעבר

סארבפרשתלחומרהשיקולהואבחשבון,להביאו

מינויעלדוברשםריתרם,גינרסרפרשותלעומת

ליתום,בנוגעהעבירהמתאריךשניםדךכעבור

גינוסרכאמור,ועוד:זאתלגינוסר.בנוגע 8וכעבור

טענואףוהםהמדינה,מנשיאלחנינהזכוויתום

פניהםכךלאייפגע.לאשקידומםהבטחותשקיבלו

מפקדשלהלהטמלבדסאר.בפרשתהדברים

סאואת"לתגמל"פניםלביטחוןהשרושלהמשטרה

לחנינהזכהלאסאוהרילאירועים,בסמוךולקדמו

לאשקידומוהבטחהקיבלכינטעןלאואףכלשהי

ייפגע.

העליוןהמשפטביתשקבעהשיקוליםמערכתגם

אינהלאיישהמועמדשאמורהמשרהלסוגבנוגע

ביתשלהקצרצרההחלטתואתלהסבירמסייעת

סאוכזכור,סאו.בענייןלהתערבשמיאןהמשפט

שלתקןבדרגתירושליםמג"במפקדלתפקידמונה

משרהאלאזוטרה,משרהאינהזומשרהתת-ניצב.

עימהשישמשרהגםגםזוהיבכירה.פיקודית

שליטה,כוללתאףהמשרההציבור.עםמיפגש

מזו:יתרהאחרים.עלופיקודהדרכההכוונה,פיקוח,

ברצעאותןהעבררותברןורשררהברורהזרקהבהתקררם

תרתכןלמלאה,מרועדשהואהמשרהלברןבעברהמועמד

למרלורוכלמכלאותופוטלהפלרלרעברוברהמטקנה,

עשוררםשהרושרקולרםאלה,בנטרבותורמת,המטהמשרה



למשרהכמועמרהוצגאילוכמינויוכתומכיםלהישקל

חרטתו,העבירות,ביצועמאזשעברהזמן(כמואחרת

שלביצועהמאזשחלפההתקופהבמהלךתיפקודואיכות

ומועמדתויועילולאהמקצועיים)וכישוריוהעבירה

תיפסל,"

וישירהברורהזיקהשלקיומהדברעלחולקיןאין

לכןקודמחודשיממספרסאושביצעהעבירותבין

תת-ניצב,בדרגתירושליממג"במפקדמשרתלבין

לעצמנוגעותלסאוהמיוחסותהעבירותשכן

שוטרימביןעימותימבזמןבשטחכמפקדתפקודו

היתהתוצאתמואשראזרחימ,ציבורלביןשבפיקודו

אחרימ,שלופציעתמאזרחימארבעהשלהרג

שלחיוניותובדברהשיקולימגמזו,אףזולא

כפימשרהאותהלמלאציבוריתלמשרההמועמד

בהחלטתוזהכהואתומכימאינמבפסיקהשהובאו

לתפקידסאושלמינויוסאי,בענייןהמשפטביתשל

שלמהיותונבעלאתת-ניצבבדרגתירושליממג"ב

המשרה,אתלמלאעשויהואשרקסגולהיחידסאו

חירומ,שלאמיתימצבקיימכינטעןלאגמבנוסף,

עברבעליאלהלרבותהכוחות,כלגיוסהמחייב

רתיעתונוכחהתמיההמתחזקתכ,ןמשומפלילי,

זה,בענייןלהתערבהמשפטביתשל

ביתלאי-התערבותהסיבהכיהטוען,יטען

מהעובדהנובעתדנןבמקרההעליוןהמשפט

לאהמשפטוביתבעיצומה,עודנההחקירהשוועדת

אתומקדימבדיוניהשמתערבכמילהיראותרצה

מספקתסיבהאינהזוגמהכבוד,כלעממסקנותיה,

יכולהמשפטביתהמשפט,ביתשללאי-התערבותו

ביניימ,וצותנאיעלצולתתהפחותלכלהיה

לפסוקמבליועומדת,תלויההעתירהאתולהשאיר

עתירותבהרבהעושהשהואכפיסופית,בה

ארוכה,לתקופהבפניוועומדותתלויותהנשארות

דיוניסמךעלבפניוהתמונהתתבהראשרעד

דווקאכילטעוןאפשרמזו,יתרההוועדה,

היתהדנןבענייןהעליוןהמשפטביתשלהתערבותו

ומתקדמיםיורים

גוףשהיאהחקירה,ועדתעללהגןכדיחיונית

שופטימ,שניבושחברימשיפוטימעיןסטטוטורי

לאורבמיוחדאמורימהדברימעליון,שופטובראשה

פנימ,לביטחוןהשרובעיקרהמבצעת,הרשותעמדת

שלההחלטהביטול(אגבסאושלקידומועלשהורה

זה)קידומהקפאתבדברבתפקיד,לושקדמהשר

טעותהיתהייזוהצהיר:זהשרהחקירה,ועדתכלפי

בעיה,קיבלתי ..החקירה,ועדתאתלהקימחמורה

השרשלהחלטתוהסתדר",והכלאותה,פתרתי

ואףהוועדה,עלתיגרקריאתבבחינתאיפואהיתה

השרהצהרותאתממשיימבצעדימלחזקנועדה

הוועדה,שלהלגיטימיותנגד

המשפטביתשלהתערבותוהיתהכךמשומ

החקירה,ועדתלהגנת"להיחלץ"כדיחיוניתהעליון

מונהאשרשיפוטימעיןממלכתיגוףכאמורשהיא

אתהשאר,ביןלחקור,כדיממשלההחלטתפיעל

ביתהתערבותאזרחימ, 13שלמותמנסיבות

המצבלהקפאתלפחותלהביאיכלההעליוןהמשפט

הוועדה,דיונילסיומעדקווהסטטוסשינויולמניעת

תחתיה,חתירהלמנועכדי

הסברלמצואקשהלעילהאמורכללאור

גמסאי,בפרשתהעליוןהמשפטביתשללהחלטתו

נותרתהחידהולתים,גלניסרפרשותשלבאספקלריה

להתערב?העליוןהמשפטביתמיאןמדועבעינה:

שהאקטיביזממשומאלאזאתאיןכידומה,

ביתכאשרהלאומיימ",ב"גבולותנעצרהשיפוטי

במערכותהציבוראמוןעלמדברהעליוןהמשפט

מיליוןציבוראתעיניולנגדרואההואאיןהשלטון,

היאוהתייחסותובמדינה,הערבימהאזרחימ

מקפחתבהכללה,בלבד,היהודילציבורבעיקרה

שנישלהראותנקודתכילומרניתןמה,במידת

לאירועיביחסמאודשונההיתהאלהציבורימ

ואףאלה,באירועימהמשטרהלתפקודאוקטובר,

ראההערביהציבורבעודהחקירה,ועדתלהקמת

המובנית,לגזענותהביטויהמשטרהבתפקוד

אויב,כאלהערבימהאזרחימאללהתייחסותה
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בגללואשרהערבי,האדמחייבערךראשולהקלת

רבימחלקימראוולענישה,ביתלבדקהיאראויה

המשטרהשלתפקודהכיהיהודיהישראליבציבור

ושלומהמדינה"ביטחוןעללהגןכדינחוץהיה

חופשעלולהגןצירימלפתוחוכדיהציבור"

באמוןלפגיעהכשמתייחסימכהמשומהתנועה,

הדברימ,סבימציבוראיזהעללדעתחשובהציבור,

במיוחדהשלטון,במערכותהערביהציבוראמון

היהלאישראל),עממשטרת(אוישראלבמשטרת

קרדיטהשלטון,מערכותיתרלעומתממילא,רב

דומה,השופטת,לרשותהערברהציבורנתןמיוחד

אחריסאו,בענייןפנימלביטחוןהשרהחלטתכי

המשפטברתשלואי-התערבותואוקטובר,אירועי

מכהבמשטרההרופףהאמוןעלהנחיתוהעליון,

בקרדרטקשותפגעוגמהמ-מזהיותרואףאנושה,

השופטת,לרשותזהציבורשנתן
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 2000איקטיבר(חללי)אלשיהדאמשפחיתיעד 3286/01בג"צ 1.

ההחלטהפורטמ);(טרמואח'פניסלביטחוןהשרנ'ואח'

טאו).פרשת-(להלן-31.5.2001בניתנה

פ"דוהשיכון,הביבוישרנ'ואח'אייזנברגיואל 6163/92בג"צ 2.

גינוסר).פרשת(להלן 257-256,בעמ' 229 ) 2מז(

 . 259-258עמ'שמ, 3.

 . 259שמ, 4.

 . 262-261עמ'שמ, . 5

 . 271עמ'שמ, 6.

 . 271-270עמ'שמ, 7.

בעמ' , 505 ) 3מ(פ"דישראל,ממשלתנ.ברזילי 428/86בג"צ 8.

522 . 

מדינת 121/88בע"פאלון,מנחמהשופטלנשיא,המשנה 9.

 . 682בעמ' , 663 ) 2מה(פ"רדרוויש,ג,ישראל

פ"דלממשלה,המשפטיהיועץנ'סויסאמאיר 7074/93בג"צ . 10

 784. , 783בעמ' 748, ) 2מח(

 724, ) 2לט(פ"דואח',איבצןניצברבב'לריהחייס 66/85בג"צ . 11

 726.בעמ'

אריאלהממשלהראשב'ואח'שרידיוסיח"כ 4668/01בג"צ . 12

יתיס).פרשת-(להלןפורטמ)(טרמואח'שרון

 . 263-262עמ'לעיל, 2הערהגינוסר,פרשת . 13

 .-269 268עמ'שמ, . 14

 ) 2 (בופ"דהפגיס,שרנ.לנסקי 442/71בבג"צאגרנטהנשיא . 15

 • 357בעמ' , 337

 . 12בעמ'לעיל, 12הערהיתוס,פרשת . 16

\{דאלההנהלתחבר , 1ד'\{ורךהואיזמלהתומתד

ובראמאללהב'רושל'ספרט' 1ד'\{ורכ'משרדומנהל
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מיוחדתחקירה

 JIIIיוכ Iהע

בדיקהועדתברק,אהודדאז,הממשלהראשמינה 2000אוקטוברבאמצע

ערבים"מפגיניםעםההתנגשויותבאירועיהמשטרהתפקוד"לבחינת

שנהרגוהפלסטינים,החללים 13משפחותחודש.אותובראשיתשהתרחשו

ארגוניםחבריפוליטיים,פעיליםעםביחדפעלואלה,ייהתנגשויות"במהלך

הבדיקהצוותאתלפזרהממשלהעללכפותכדיואקדמאים,לא-ממשלתיים,

הבדיקה,ועדתכיהתעוררכבדחששחוק.פיעלחקירהועדתולהקים

באופןלחקורתוכללאעצמאי,מעמדאומשפטיתסמכותכלנטולהשהיתה

מאותולפציעתפלסטיניםאזרחים 13למותשהביאוהאירועיםאתמלא

נוספים.

בישראל,הפלסטיניתהקהיליהשהפעילההגוברמהלחץכתוצאה

הקימההצפויות,בבחירותהערביים""הקולותאתלהפסידומהחשש

הממלכתית,החקירהועדתאת 2000בנובמבר 8ביוםישראלממשלת

סמכויותלוועדהמעניקזה.חוק 968-1תשכ"טחקירהועדותלחוקבהתאם

-15בלדיונים.להתייצבעליהםולכפותעדיםלזמןהסמכותכוללשונות,

הוועדה:חברישלושתאתהעליוןהמשפטביתנשיאמינה 2000בנובמבר

תל-באוניברסיטתפרופסור ;)ר"וי(אורתאודורהעליון,המשפטביתשופט

המשפטביתנשיאוסגןשמיר;שמעוןלשעבר,במצריםישראלושגריראביב

מטעמימתפקידופרשג'ראחהשופטג'ראח.סהלהשופטבנצרת,המחוזי

מונהח'טיב,האשםבנצרת,המחוזיהמשפטביתושופט , 2001ביוניבריאות
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במקומו.

לוועדתשניתןהמינויכתבנוכחדאגהעדאלההביעההקמתהלאחרמייד

כוחותבין"ההתנגשויותאתולבררלחקורהוסמכההחקירהועדתהחקירה.

אזרחיםונפצעונהרגוהיתר,ביןבהן,וערביםיהודיםלאזרחיםהביטחון

כןכמו .) 2490מס'ממשלה(החלטת " 2000בספטמבר 29מיוםהחלישראלים

להתרחשותםשהובילוייהגורמיםאתלחקורהוועדהמןהמינויכתבמבקש

והמארגניםהמסיתיםהתנהגותזהובכללמועד,באותוהאירועים'של

שלהחששותאחדהביטחון".וכוחותהמגזרים,מכלהאירועיםמשתתפי

זהמשפטהמסיתים".ל"התנהגותהמינויבכתבההתייחסותהיהעדאלה

קובע,הישראליהחוקערבים.ציבורנציגינגדמאשימהאצבעכמכווןנראה

במקרההמבצעתהרשותסוכניאתלחקורכדיורקאךיוקמוחקירהועדותכי

היאאזרחיםשלהתנהגותםחקירתהציבור.אמוןלאובדןהביאושמעשיהם

חקירה.ועדותשלמתפקידןחריגה

הכנסתמחברי(המורכבתבישראלהערביםלענייניהעליונההמעקבועדת

עדאלהאתמינתהאחרים)ומנהיגיםהמקומיותהרשויותראשיהערבים,

שלושההחקירה.ועדתבפניהפלסטיניםהחלליםמשפחותואתאותהלייצג

הםגםמונו-שאהיןומחמודעודהעזמיאניס,ריאד-פלסטיניםדיןעורכי
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מ'וחדתחק'רה

עדאלה,עםהמשפטיהצוותכחברילעבודהעליונההמעקבועדתבידי

החלליםמשפחותועדהעליונה,המעקבועדתכינסו 2001בינואר-21ב

ישראל,מדינתנגדאישוםכתבוהציגובירושלים,עיתונאיםמסיבתועדאלה

הביטחוןכוחותואתבשטח,המפקדיםאתהפוליטי,הממסדאתהאשימוהם

כתבכותרתפלסטינים,אזרחיםנגדמופרזקטלניכוחבהפעלתהישראליים

נגדישראלמדינתאזרחי"הערביםהיאזה,בגיליוןבמלואוהמובאהאישום,

הםגםהוקראוחיושבהםוהעריםגילם,החללים,שמותישראל",מדינת

ועדשלהדוברשהיהיזבק,מחמודמפיהפרוטוקולולמעןהעיתונותלנציגי

הואגםמובאהחלליםמשפחותועדהודעתשלהנוסחהחללים,משפחות

זה,בגיליון

משפחותבניובהםהמשתתפים,כליצאוהעיתונאיםמסיבתלאחרמייד

אולםהוועדה,דיונילהיערךנועדושםהעליון,המשפטביתאלהחללים,

הקהילהשלוהכאבהאובדןלהצגתלבמהנהפךהוועדהלחדריהמבואה

שנהרגוהפלסטיניםהחלליםשלוחבריםקרוביםממאהיותרהפלסטינית,

ומזכרותתמונותנשאוהםהמקום,אתגדשוישראלשלהביטחוןכוחותבידי

לוועדהבאוהשכולותהמשפחותבנימותם,נסיבותעלוסיפרומאהוביהם,

החולים,מבתיורישומיםוידאוסרטיתמונות,ראייה,עדויותלהציגכדי

יותרבמשךהאחריםהפלסטיניםהדיןועורכיעדאלהאספושאותם

ביכולתם,שהיהככלמלאהתמונהלהציגבאוהםחודשים,משלושה

מלאה,אינהלעולםכזושתמונהביודעם

העריםלשמותבהתאםלבמההוזמנוהחלליםמשפחותובניהדיןעורכי

וכפרנצרתוג'ת,אלפחםאום-פלסטיניםאזרחיםנהרגושבהןוהעיירות

אתהדיןועורכיהמשפחותבניהציגוביחדועראבה,סכניןמנדה,כפרכנא,

החקירה,ועדתשללעוזרתשהוגשוקלסריםגביעלקלסריםהראיות,חומר

שנאספוהעדויותועשרותהמפות,התמונות,אתוהציגוקלסרכלפתחוהם

מהחללים,אחדכלעלהוועדהחברישלהעוזרתעםדיברוהםעיר,בכל

אחתכלשלהצערומןהכאבמןיימחהשלארושםבהלהותירוניסו

השכולות,מהמשפחות

משפחותבניבאבלם;בודדיםאינםהפלסטיניםהחלליםמשפחותבני

הרגבישראל,כמודומות,לחוויותשותפיםמדם"העקובראשון"יוםהרוגי

נגדמחואשראירלנד,צפוןבדרי,קתולייםמפגינים 1972-13בהבריטיהצבא

אירועיםפוליטיים,פעיליםנאסרושבעקבותיההבריטיתהממשלהמדיניות

אחדשלבנודוהרטי,טונימדם",העקובראשון"יוםלכינויזכואלה

מתפרסםאשרהפלסטינים,החלליםלמשפחותגלוימכתבכתבהקורבנות,

להתמידהשכולותהמשפחותאתדוהרטימעודדבמכתבוזה,בגיליון

אהוביהן,מותשלוהוגנתמלאהלחקירהבדרישתן
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מ'וחרתחק'רה
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דאלה

ראשון"יומקורבנותשלאחריממשפחהובנידוהרטי,אתפגשועדאלהנציגי

בראשיתובאנגליהאירלנדבצפוןשערכולימודיבביקורמדמ"העקוב

ועדתבפניהפלסטיניתהקהילהאתלייצגלהיטיבכדי . 2001פברואר

אדמ,זכויותבארגונידין,בעורכיעדאלהנציגינועצוהישראליתהחקירה

חוקאירלנד.ובצפוןבאנגליהחקירהשלטריבונליממולשעבדוובפעילימ

הוועדהאנגליימ.והפרקטיקההחוקעלמבוססהישראליהחקירהועדות

הזכויותבקרתוארגוןפינוקיין,אתמאדןהדיןעורכימשרדהצדק,להפעלת

החקירהועדתבדיוניעממוביקרועדאלה,נציגיאתאירחוהבריטי-האירי

מסרועדאלהנציגיבדרי.מדמ"העקובראשוןב"יומההרגמעשילעניין

ביחסמידעוווילסאנגליהשלהדיןעורכילשכתשלהאדמזכויותלוועדת

הלשכהבוועדתבכירימחברימהכינולבקשתמהישראלית.החקירהלוועדת

לחקירתהטריבונליממולבעבודהניסיונמעלבהתבססמשפטית,דעתחוות

זכותכמובנושאימעוסקתהדעתחוותמדמ".העקובראשון"יומאירועי

עדימשלנגדיתלחקירההזכותהטריבונלימ;שאספולחומרימהגישה

מעורבימצדדימושלהקורבנותמשפחותבנישלוזכותמראיות;ולהצגת

זודעתמחוותמובאותהציבורית.מהקופההממומןמשפטילייצוגאחרימ

זה.בגיליוןכלולות

מעמדלעדאלהאיןחקירהועדותבענייןהישראליתהפרקטיקהלפי

-19בבדיוניה,הוועדהכשפתחהלכ,ךבהתאמהחקירה.ועדתבפנימשפטי

בחקירההעדימאתלחקורעדאלהשלהדיןלעורכיניתןלא , 2001בפברואר

העליונההמעקבועדתלייצוגציבורימימוןלעדאלהניתןולאנגדית,

בנוכחותהיומיומית,בעבודהזאת,עמהפלסטינימ.החללימומשפחות

השיגהשלמהשנהבמשךונשנותחוזרותמשפטיותובהתערבויותרציפה,

מעין-רשמי.מעמדעדאלה

 349הוועדהבפניהופיעוהחקירהועדתדיונישלהראשוןהשלבבמהלך

המשטרהאלימותשלשונימהיבטיממתעדימפרוטוקולעמודיואלפיעדימ,

הוציאהדיונימ,שלשנהלאחר , 2002בפברואר-27בפלסטינימ.אזרחימנגד

לשרברק,אהודלשעבר,הממשלהלראשאזהרה,מכתבי 11החקירהועדת

הוציאהבנוסףמשטרה.ולקציניבן-עמי,שלמהלשעבר,פנימלביטחון

עזמיד"רהכנסתחברערבימ,ציבורנציגילשלושהאזהרהמכתביהוועדה

סלאח.ראידוהשייח'דהאמשה,אלמאלכעבדהכנסתחברבשארה,

דיוניה,בעקבותהוועדהשלהבינייממסקנותאתמפרטימהמכתבימ

מחדליהמו/אומעשיהמבגלללהיפגעעשויימשהממקבליהמבפניומתרימ

עזמיד"רהכנסת,חברילשניהאזהרהמכתבי . 2000אוקטובראירועיבמהלך

ובמהלך 2000-1998שבשנימטוענימדהאמשה,אלמאלכועבדבשארה

תמיכהשלמסרימלהעברת"אחראימאלההיו 2000אוקטובראירועי



מיוחדתחקירה

סלאחראידהשיח'ולגביהערבי",המגזרשלמטרותלהשגתכדרךבאלימות

השולליממסרימלהעברתאחראיייהיה 2000-1998השנימבמהלךכינטען,

המדינהאתומציגימישראלמדינתשלקיומהשלהלגיטימיותעצמאת

הישראלית-יהודית,הקהילהמןמסיתימלחקורשלאבחרההוועדהכאויב",

אתהציתאל-שריףחרמבמתחמהפרובוקטיבישביקורושרון,אריאלכולל

פלסטיניממנהיגימלשלושההאזהרהשמכתביבריהאינתיפאדה,ראשית

עלמהממאותובפציעתפלסטינימאזרחימ 13בהריגתאשממטילימ

אתהופךזהאישומהפוליטית,מנהיגותהועלכולההפלסטיניתהקהילה

האשמ,לצדהקורבן

להנפיקלוועדהשאיפשרהמינויכתבנגדעדאלהיצאהפעמימשלוש

במרץ-12בלפניותיה,אחתלתשובהולוזכתהלאעדאלהשכאלה,מכתבימ

אתבחזרהשתמשוךבתביעהלוועדה,נוספתבקשהעדאלההגישה 2002

הגיליוןאתחותמתהבקשהערבימ,ציבורנציגינגדהאזהרהמכתבי

בראשיתה,החקירה:ועדתשלהבעייתייממפניהכמהומדגישהשבידיכמ,

ומאוחרהחקירה,ועדותלחוקולהתאימוהמינויכתבאתמלתקןכשנמנעה

נציגיכלפימפלהבאופןופעלהמסמכותהכשחרגהדיוניה,במהלךיותר,

השניהשלב , 2002במרץ-14בזובקשהדחתההוועדהמ,פלסטינייציבור

 , 2002יוניבאמצעהחל-באזהרותהדיונימ-החקירהבהליך

הכוחותליחסיבנוגעסופיותלמסקנותהוועדהתגיעאמהשאלה,

הכוחותיחסיהפלסטינימ,לאזרחיההמדינהשביןביחסימהמושלימ

זאת,עמפתוחה,נותרתהמדינה,אלימותואתהאינתיפאדהאתשהולידו

המנהיגותעמביחדערבימציבורנציגינגדאזהרהמכתבישבהנפיקהנראה

אתומחלקתהכוחותיחסיאתהוועדהמסתירההישראלית,הפוליטית

הפושע,לביןהקורבןביןפוליטיתמבחינהסימטריבאופןהאחריות
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הממלכתיתהחקירהועדתבפני

אורהשופטכב'בראשות

ישראלמדינתאזרחיהערבים

נגד

ישראלמדינת

אישוםכתב

מגישבישראל,הערבימלענייניהעליונההמעקבועדתיו"רזידאן,מוחמדאני

תיאודורהשופטבראשותהממלכתיתהחקירהלוועדת , 2001באוקטובר 1היומ,

וביניהמערבימאזרחיממיליוןבשמישראל,מדינתנגדאישומכתבאור,

 3 , 2 , 1בימימהביטחוןכוחותבאשנהרגואשרהחללימשלושה-עשרמשפחות

להלן:כמפורט 2000באוקטובר-8ו

בשטחימהפלסטינימכנגדישראלממשלתשלהדיכוימדיניותרקעעל , 1

בספטמבר 28ביומאל-שריףלחרמשרוןאריאלכניסתרקעועלהכבושימ

ועדתהחליטה , 2000בספטמבר 29ביומאלשריףבחרמשבוצעוהטבח 2000

באוקטובר 1ב-כלליתשביתהעל 2000בספטמבר 30ביומהעליונההמעקב

בישראל,הערביימהיישובימבכל 2000
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ולהפגיןלמחותויצאושבתוהמלקריאה,נענובישראלהערבימהאזרחימ , 2

ישראללמשטרתכיידענו,לאאךעממ,בנינגדהמופניתהמדיניותכנגד

הזדהותמבעתהערבימהאזרחימלדיכויומתורגלתמסודרתתוכניתהיתה

מצוידתליישובימהגיעההמשטרהעממ,בנימאבקעמהלגיטימית

ערבימאזרחימשנינהרגו 2000באוקטובר 1ביומביותר,קטלניימבאמצעימ

עבר,לכלהתפשטההרצחעלהידיעהשבמשולש,ובג'תאלפחמבאומ

נגדמחאהבעצרותלמחרתיצאוהערביימהיישובימבשארהאזרחימ

ההפגנותבפיזורמעצורימללאהמשיכההמשטרהאךהמשטרה,מדיניות

עודנהרגובאוקטובר-3ו 2בימימהאזרחימ,כנגדחיהבאשפתיחהעל-ידי

ערבכיפור,יומבערבהביטחון,כוחותבידיערבימאזרחימתשעה

בלבדזולאנצרת,תושביאתעיליתמנצרתתושבימתקפוהפוגרומימ,

נתנהשהיאאלאזו,התקפהבהדיפתמאמץכלהשקיעהלאשהמשטרה

שניעודוהרגההמותקפימ,כנגדחיהבאשפתחההתוקפימ,למאמציכתף

ויסאמלרצחעדהייתיאנייזבק,וויסאמעכאוויעומרערבימ,אזרחימ

עילית,נצרתתושביואלהשוטרימאלמופנההיהכשגבושנורהיזבק,

נורההואהרוחות,בהרגעתאחרימולמנהיגימלילסייעמנסהבעודו
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מאחור,בראשו



אישוםכתב

עמקשרליצורפעמלאניסיתיבאוקטובר 1וביומהאירועימבמהלך . 3

בדרישהאליעזר,בןובנימיןבייליןיוסיוילנאי,מתןעמי,בןשלמההשרימ

היריאתולהפסיקהערביימליישוביממלהיכנסלהימנעלמשטרהשיורו

נעניתי.לאאךהערבימ.האזרחימכנגדהחי

העיתונאיעמב'ברשתבראיון 7:13,בשעהבאוקטובר, 2ביומזאת,לעומת . 4

שנמשךבדיוןאתמול"אניהייתר:ביןישראל,ממשלתראשצייןגולן,אריה

ישראל,משטרתואתפנימלביטחוןהשראתהנחיתיבביתיחצותאחריעד

גילושהמהעצמיתהשליטהעלמאודגדולותמחמאותלהממגיעותשאגב

פעולהלכלירוקאורלכמישלהמאמרתיאבלההפגנות,במהלך

שתידרש".

אחרימ,שרימועמהממשלהראשעמישיבההתקיימהבאוקטובר 3ביומ . 5

ויועברולמשטרההמופנותההוראותישונוכימפורשותלנוהובטחשבה

כנגדחיהבאשמפתיחהתימנעהמשטרהשלפיהןחדשות,הוראותלה

בדרכילכ,ךסמוךאוהפגישהלאחרכשעתיימאולמ,הערבימ.האזרחימ

מהכפרליהודיעושבצפון,מנדהכפרלכפרי,מירושלימזומפגישהחזרה

ראמזהמנוחאתהרגהוהיאחיהאשהאזרחימלעבריורההמשטרהכי

בושנאק·

הגנהלאישראלמשטרתערבימ,אזרחימשלושה-עשרשהרגהכךעלנוסף . 6

אזרחימשביצעוהפוגרומיממפנירכושמועלהערבימהאזרחימחייעל

בעכו,בטבריה,-הארץברחביאוקטוברשלהראשוןבשבועיהודימ

בנשרעקיבא,באורימ,בבתאביב,בתלביפו,בחדרה,בעפולה,בכרמיאל,

נוספימ.ובמקומות

ציבוריתחשיבותישהללולאירועימכיראהלאישראלממשלתראש.ד

ציבורילחץבעקבות,ורק-1968התשכ"טחקירה,ועדותמחוקכמתחייב

שנקבעהמנדטנוסחאולמממלכתית.חקירהועדתלמנותהסכיממקיף

מוטעההמינויכתבכיסברנו,היריעה.אתלהרחיבביקשהחקירהלוועדת

במדינתהלאומילמיעוטשנעשהבמהציבוריתומזלזלמשפטיתמבחינה

והציבוריתהמשפטיתחובתהכיהיא,עמדתנולו.התנגדנוכןועלישראל,

האזרחימשלההרגנסיבותאתלחקורהיאהממלכתיתהחקירהועדתשל

לכך.והמיניסטריאליתהמבצעיתהאחריותואתבישראל,הערבימ
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שלחובתהוזוולמחות,להפגיןהערבימהאזרחימשלהלגיטימיתזכותמזו . 8
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אולם,זו.זכותלממשלהםלאפשרמנתעלשלומםעללהגןישראלמשטרת

ואףכלשהיהצדקהללאביריהשתמשוהביטחוןוכוחותישראלמשטרת

מפגינים.לעברבאשפתיחהבדברשלהםהפנימיותלהוראותבניגוד

אזרחים.-1,000מיותרשלופציעהשלושה-עשרשלהרגהיתההתוצאה

לעיל:האמוריסודעל . 9

ישראללמשטרתההוראותלמתןבאחריותהמדיניהדרגאתמאשימיםאנוא.

הערבים;האזרחיםשלבכוחלדיכוי

אתלמנועמנתעלדברעשהשלאבכךהמדיניהדרגאתמאשימיםאנוב.

הערבים;האזרחיםנגדישראלמשטרתשלוהתוקפנותהברוטאליותהמשך

הםכיהצפוני,הפיקודאתובמיוחדישראל,משטרתאתמאשימיםאנוג.

להרג:אחראים

אלפחם;מאוםג'באריןמוחמד

המשךלש;ג'תמכפרג'רהראמי

אלפחם;מאוםג'באריןסיאםאחמד

עראבה;מכפרנצארעלאא

עראבה;מכפרעאסלהאסיל

מסכנין;גנאיםעמאד

מסכנין;סאלחאבווליד

מנצרת;לואבנהאיאד

אלפחם;באוםשנהרג(עזה)אלבלחמדירג'ראדאבומוסלח

מנדה;מכפרבושנאקראמז

כנא;מכפרח'מאייסהמוחמד

מנצרת;עכאוויעומר

מנצרת.יזבקוויסאם

בפניהנמציאההרג.עלעדויותהממלכתיתהחקירהועדתבפנינביא

יהיוזאת,עםהזה.האישוםכתבפרטיאתהמוכיחרבוחומרראיות

כיומאמינים,בטוחיםאנויהיו,אשרממלכתיתהחקירהועדתמסקנות

בישראל.ערביםשלושה-עשרלהרגהאחראיםהםזהבכתבהנאשמים

יו"רזידאן,מוחמדבאמצעות

בישראלהערביםלענייניהעליונההמעקבועדת

 2001בינואר 21
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אל-שוהאדאמשפחותועדהודעת

בוק 'II' "ד Bנnו l nנlקרא:

 2001בינואר 21

בניבוהמאלההחללימ.-בעבריתאל-שוהאדא,עלאלאלדבררוצהאיבני

שמחה,כעס,חלומות,בושישעולמומלואו.עולמהואמהמאחדשכל

במסיבתמלתארוקשההאובדןאותמ.איבדנוצפוילאברגעומעש.תקוות

להגישכדימהצפוןמגיעימאנוהיומאיתנו.יהיהתמידזכרמאךעיתונאימ.

אשרהממלכתיתהחקירהועדתמסקנותיהיובנינו.הרגעלההוכחותאת

בנינו.למותהאחראימהממילנוידועלחיימ.בבינואתישיבולאהןיהיו,

לכלסמלהואלאחד-העמ,סמלהואסמל.הואאל-שהידעמי,מבבילאחרימ

אל-שהידאל-שהיד.במקומעצמואתלמצואיכולהיהאשרמאיתנואחד

אתהאני,הואלכן,הלאומית.שייכותובגללמותואתמצאאשרזההוא

שמ:יששהידלכלהזו,הסמליותבצדאבלואנחנו.

אלפחמאומ , 24ג'בארין,מוחמד

המשולשג'ת, , 21ג'רה,ראמי

אלפחמ,אומ 18ג'בארין,סיאמאחמד

עראבה , 18עאסלה,אסיל

עראבה , 18נצאר,עלאא'

,סכנין 25גבאימ,עמאד

סכנין , 21סאלח,אבווליד

נצרת , 26לואבנה,איאד

אלפחמ)באומ(נהרגעזהאלבלח,דיר , 14ג'רא,ןאבומוסלח

מנדהכפר , 24בושנאק,ראמז

כנא,כפר 19ח'מאייסה,מוחמד

נצרת , 42עכאווי,עומר

נצרת , 25יזבק,וויסאמ

מספרכאלאליהמהתייחסוהריגתמשלאחרמשומשמותיהמ,אתקראתי

שנקטע.משפחותשלבחלומאלאבמספר,מדוברלאבלבד.
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בכ'רמרצהוהואאל-שוהאדאמשפחותד IJושלהדוברה'ה",בקמממוד

חיפהיטת Dאוניברהתיכון,המזרחשלטוריה Dלהיבמחלקה



הפלסטיניםהחלליםלמשפחותגלוימכתב

דםהרטיטוני

הבריטימהצבאצנחנימדוהרטי.פטריקשלהשניבנואנידוהרטי.טונישמי

שצעדוהאזרחזכויותלמעןמפגינימ 12עודעמיחדאותווהרגובאביירו

ראשון"יומבכינוינודעהטבח . 1972בינואר-30באירלנד,צפוןדרי,ברחובות

ראשון"יומשלההרגמעשילאחרשנה 30כמעטאלה,בימיממדמ".העקוב

בחקירתהבריטיתהממשלהשהקימהחקירהועדתעוסקתמדמ",העקוב

יומ.אותושלהדמיממאורעות

שנהרגוהפלסטינימוהנערימהגברימ 13משפחותאליכמ,כותבאני

באירלנד,כאן,שחווינוממהכוחשתשאבובתקווה , 2000באוקטוברבישראל

אהובינו.מותבענייןולצדקלאמתבדרישהשלנומהניסיוןשתלמדובתקווה

מכ,ךיותרמחרידות.לעיתימהןלאירלנדפלסטיןביןההיסטוריותהמקבילות

שהדמיוןלהגידחייבאניאהוביכמ,שלמותמבנסיבותבקישאיניאףעל

מעוררהואאףאל-אקצאלאינתיפאדתמדמ"העקובראשון"יומביןלכאורה

חלחלה.

ושמונה.שלושימבןאניכעתמדמ".העקובראשוןב"יומתשעבןהייתי

הראשונההחקירהועדתשהולידהאי-צדקשלמורשתנשאנודוריובניאני

עלמדמ".העקובראשון"יומלאחרבלבדיומיימבריטניהממשלתשהקימה

לוועדתונחשבהאמינותכלאיבדהווידג'ירי,וועדתהמכונהזו,שוועדהאף

שוועדתצדק,למעןבהתמדהשנאבקנולאחרכעת,יודעימאנו"טיוח",

באירלנד.בריטניהשלהתעמולה"ל"מלחמתלסייעכדיהוקמהווידג'ירי

בריטניה.שלהנשקכליבמערךכליהיתההחקירהועדת

הדו"חאתבפעולתה.ווידג'יריועדתהחלההרובימעשןהתפזרבטרמעוד

הוועדהעלהוטלשמלכתחילהברורכיומ . 1972אפרילבאמצעהגישהשלה

העקובראשון"יומשלהעובדותאתלטשטשהבריטיתלממשלהלאפשר

היהלאזהבזמנוהעולמ.אומותבפנילהציגןשתוכלכךאותן,ולעוותמדמ"

המתימ.עללהתאבלזמןדיאפילוהיהלאלמשפחותטעויות.נעשוברור.

שלאויבהלהיותיכול"החיפזוןטענותיהן.אתלהכיןזמןלהןניתןלא

מכלהצבאאתלטהרהצליחוהממ,בהליכישלטושהבריטימכיווןהאמת".

לזכויותהאגודהעל-מאמיןהיהמי-האשמאתולהטילפשע,אועוול

האזרח.

העקובראשוןיייומאתלהשליךאיפשרהווידג'טריועדתשלייהצלחתה"

מדמ"העקובראשון"יומשנימ.-25מיותרלמשךהשיכחהתהומאלמדמ"

בדריאיומהמורשתהותירהואבאירלנד.המאבקבתולדותשברלקוהיה

שנימבילואוחייהמאתאיבדורבימצעירימבצפון.אחרימובאזורימ

הבריטי.לשלטוןלהתנגדשעברוכיווןבכלאארוכות

מדמ".העקובראשוןיייוממורשתאתנשאוההרוגיממשפחותגמ

כתבילדינו':בצחוקנקמתנו"תהאלנקומ.רצוןמתוךפעלולאהמשפחות
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ט'נ'ס Uהפלהחלל'סלמשפחותגלו'מכתב

שלרבותשנימלאחר ,-1988ברעב,בשביתתשמתלפנישנהסאנדס,בובי

ועדתהקמתעלבריטניהממשלתהכריזהוצדק,אמתלמעןציבורימאבק

מדמ",העקובראשוןיייוממאורעותלבדיקתחדשהחקירת

הראשונההפעמזוהיתהמדהימ:תקדימהבריטיהמשפטעלכפינו

הגישהכברקודמתחקירהשוועדתאירועלחקורכדיהוקמהחקירהשוועדת

אבל , 1988בינוארהוכרזהחדשההחקירהועדתהקמתעלאליו,ביחסדו"ח

שנדרשהזמןהיהזהרשמית,נפתחושההליכימעדחלפומשנתיימיותר

להתכונן,וצבא/ממשלה,אזרחימלצדדימ,

זמןלהימשךמטבען,חייבות,רבימכהאנשימשלמותמלחקירתההכנות

החקירהועדתשלהמשפטיהיועץקלרק,כריסטופרהכתרפרקליטרב,

אויבהלהיותיכול"החיפזוןשאמר:הואמדמ",העקובראשון"יומלאירועי

ווידג'ירי,ועדתשלבריאהלאהעבודהקצבעלזאתאמרהואהאמת",של

ועדתבענייןאואל-אקצא,אינתיפאדתבנסיבותלבקיאותטועןאיני

הקטלניימ,הירימעשי 13אתלחקורכדילאחרונהשהוקמההחקירה

משפחותאתשייצגהדיןעורכיארגוןעדאלה,נציגיעמנפגשתילאחרונה

שלהאפלהכחשצלדאגה,ביעוררזוחקירהעללישסיפרומהההרוגימ,

בקרוב,להיפתחעומדימשהדיונימליידועעליה,רובץווידג'יריועדת

שייךלאהזמןלצדכמ,הזמןהוועדה,בדיונילהשתתףחובהתחושואל

להיוועץעליכמאבלשלכמ,היאההחלטהואבותיכמ,בניכמאחיכמ,להורגי

תוכלומיועמלבטוח,יכולימאתמבמיחשבו,אוהדימ,גורמיממיניבכל

בעניינכמ,בינלאומיתתמיכהולטפחלהשיגחיונילעבוד,

מפשע,בחפימהטובחותבממשלותלבטוחשאיןלכמלספרצריךאיני

להיותלכמאלשולל,ומוליכהרצחניתאכזרית,היאישראלממשלת

המשותפתלעוצמהיהיווכבודכמנחישותכממדון,רודפיאומפוחדימ

 ,-1916בלהורגהוציאושהבריטימאיריסוציאליסטקונולי,ג'יימסשלכמ,

משומרקוחזקימגדולימנראימוהחזקימ"הגדולימפשוטימ:אנשימעלאמר

ונקומ!"בואוברכינו,עלכורעימשאנחנו

 2001פברואר
 כ!>
aו

iב

c 
 ,ח
 :::ו

:::. 
ו

 ::ג
.t
r:: 

א'רלנרמצפוואזרחזכויות'ל IJפהואיוהדט'טןנ" •





חקירהועדות

התנהךותןוךהךיכיךעבודתןיסודעקרונותעךדעתמחוותנבחריםקטעים

דונלד.תקיאיאןהכתר IIIDפרקילרד. Iפ Bגלורדהכתר IIIBפרקיל

ר· II:IIתאנוושרההולג'ונתן

ממלכתיתחקירהועדתלהקימישראלממשלתהחליטה 2000בנובמבר-8ב

ישראל,אזרחיהערבימלביןישראלמשטרתביןההתנגשויותאתשתחקור

חקירה,ועדותחוקפיעלהוקמההוועדהערבימ,אזרחימ 13נהרגושבמהלכן

עקרונותבדברמשפטיתדעתמחוותקטעיממביאימאנולהלן ,-1968תשכ"ט

חוותובוויילס,באנגליהחקירהועדותומתנהלותפועלותפיהמשעלהיסוד

בבריטניה,הדיןעורכילשכתשלהאדמלזכויותהוועדהמטעמהוכנההדעת

הערביהמיעוטזכויותעללהגנההמשפטיהמרכזעדאלה,בקשתפיעל

ועדותבפניהייצוגזכותבסוגייתבעיקרמתמקדתהדעתחוותבישראל,

חקירה,

למעשההואעניינההישראלי,חקירהועדותחוקנבחןלאזודעתבחוות

שלהתנהלותןדרכיואתעבודתןאתלהנחותצריכימאשרהיסודעקרונות

כאחד,ובישראלבבריטניהחקירה,ועדות

הדסודעקרונות-בפניהוההךיכיםהוועדהעבודת

זומטרההאמת,אתלגלותהיאחקירהועדתשלהעיקריתמטרתה , 1

"לקבלשמטרתוהעליון,המשפטביתשללתפקידובניגודעומדת

הצדדימ",'בפניושהציגוהראיותעלבהתבסססופיתהחלטה

יומאירועיאתהחוקרתהחקירהועדתבאחרונהשנתנהבהחלטה

למעןתהלוכותהתקיימה,שבו 1972בינואר 30 (מדמהעקובראשון

אזרחימ 13נהרגוובמהלכואירלנדשבצפוןדריבעיראזרחיותזכויות

היאהעורכות),הערת-הבריטיהצבאעמהתנגשויותתוךאירים

בעשותההחקירה,ולטיבכזוחקירהלמלאשצריכהלתפקידהתייחסה

היאכיוציינהוואלש,דארמוטפרופסורשביטאהעמדהאתאימצהכן

המשפטי,המצבשלמדויקתהגדרהבהרואה
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יושבהעליוןהמשפטביתכאשרשלנו,האדברסריתהמשפטשיטתבמסגרת

בהבאתפעילתפקידממלאאינוהואיריבים,צדדיםשנישלבעניינםבדין

הואהעיקריתפקידוהצדדים,ביןבסכסוךהאמתמהלהחליטמנתעלהראיות

הניצים,הצדדיםבפניושהציגוהראיותעלבהתבסססופיתהחלטהלקבל

הראיותכלאתהביאצדשכלכךעלהמשפטביתמסתמךכןבעשותו

זהדברשכנגד,הצדשהביאהראיותאתלהפריךכדיהכלועשההרלבנטיות

שהצדדיםכךעלהקפדההואעושהשהואכלהמשפט,ביתעבורםיבצעלא

אתצדכלהפריךשבההמידהובחינתוהראיות,הדיןסדרכלליפיעליפעלו

אוזהצדלטובתלפסוקהמשפטביתעלההליךשלבסופושכנגד,הצדראיות
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ובראשונהבראשעיניולנגדשעומדמההמשחק,כלליפיעלוהכל-אחר

 ..האמת,גילויאיננו

ממנהמצפימהאמת,אתלגלותמנתעלקמהלכך,בניגודהחקירה,ועדת

אתלגלותמנתעלשכיכולתהכלאתותעשהומרכזי,פעילתפקידשתמלא

אוראיות,שבידיהממעוניינימבצדדימלהסתייעתבקששהיאברורהאמת,

להדגישישזאת,עמאחרימ,גורמימשהביאוראיותבתקיפתענייןלהמשיש

לאמיתולהעיד,ייקראמהעדיממישמחליטהזוהיאהצדדימ,ולאהוועדה,כי

נאשמ;ואיןקטגוראיןנתבע,ואיןתובעאיןצדדימ,איןלמעשההלכהדבר,של

אתשמנהלתזוהיאהוועדההאמת,אתלגלותשנועדהחקירההואשקיימכל

עלהמעידימהצדדיממטעמעדימלאהוועדה,עדיהמהעדימכלהחקירה,

תלויהלהעידייקראאחראוזהאדמאמהשאלההראשונימ,בקשתפי

עדימביוזמתהלחפשיכולהאףהוועדהמזאת,יתרההוועדה,בהחלטת

הוועדהבפניהניצבתהמשימהדבר,שלבסופוהאמת,אתלגלותלהשיסייעו

הניצימ",'הצדדיממןצדלטובתפסיקהולאהאמת,גילויהיא

הוועדהשלה 1ות 1סמכוהגדרת

הוועדה,שלסמכויותיהמסגרתאתמלכתחילהלקבועוחיוניחשוב , 2

אתלהגדיר"יששלה:בדו"חסלמוןועדתהמליצהזהבעניין

להקימלנואלהאפשר,ככלמדויקתבצורההוועדהשלסמכויותיה

לנואלבבד,בדומעומעמות;מעורפלותשמועותחקירתלשמועדות

 4מדי","צרהסמכותהגדרתבאמצעותאותןלכבול

שותקחקירה)ועדותחוק(להלן 1921(ראיות),חקירהועדותחוק , 3

חקירה,ועדתשלסמכותהגבולותאתלהגדירישהאמלשאלה,ביחס

שלמטרתההשגתלשמאולמ,סמכותה,לגדריפומבילתתישוהאמ

בעללענייןביחספומביתחקירהניהולכלומר-החקירהועדת

לקבל,מבקששהציבורלשאלותתשובותמתןציבורית,חשיבות

ומהןהדבריממהמברבימלהפיץחיוני-כנועלהציבוראמוןוהשבת

סלמון:ועדתהמליצהזהבענייןלחקור,הוסמכהשהוועדההשאלות

מפרשתהיאכיצדלציבורלהסבירהוועדהעלעבודתהבראשיתייכבר

החקירה,אתלנהלמתעתדתהיאהיקףובאיזהסמכותהגבולותאת

כיצדולהסבירלשובתצטרךשהוועדהייתכןהחקירההתקדמותעמ

כן,עליתר sשהתגלו",עובדותלאורסמכותהגדריאתמפרשתהיא

הסמכותלגבולותביחספרשנותהאתברבימלהודיעצריכההוועדה

החקירהועדותמקיימת,שהיאהראשונההפומביתבישיבהכברשלה

חק'רהדןת Vן
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(ועדהלורנססטיבןובענייןמדמהעקובראשוןיומאירועיבעניין

צעירלורנס,סטיבןשלמהרצחשעלוהנושאימלחקירתשהוקמה

רשויותשלהתפקודוכן ,-1993בלבנימצעירימחמישהבידישחור,

הערת-גזענירקעעלעבירותשללדיןובהבאהבחקירההמדינה

באתריסמכותןלמסגרתביחסההגדרותאתפירסמוהעורכות)

אותן.לקרואיכולבעולמ,מקומבכלאדמ,וכלשלהן,האינטרנט

פומברותישרבות

סמכותלהואיןלקהל,פתוחותבדלתיימדיוניהאתתקיימהוועדה . 4

מחייבהציבוריייהאינטרסכןאמאלאהאולממןהקהלאתלהוציא

בשלאוהחקירהועדתעל-ידיהנדוןבנושאהכרוכותסיבותבשלזאת

להישמע"."העומדתהעדותטיב

זמיןיהיהדיוניהשלהזמנימשלוחלהבטיחהוועדהעלכ,ךעלנוסף . 5

הצדדימשכללוודאישהראשוניימהעבודהבשלביכברלציבור.

שייקראוהעדיממיהוועדה,מתכנסתהיכןיודעימהמעוניינימ

עודשונימ.'בנושאימלדוןהוועדהמתעתדתומתיבפניה,להעיד

הוועדה,לישיבותלהתכונןזמןדייינתןהמעוניינימשלצדדימחשוב,

ממסקנותאחתלארכה.זקוקימהמאמלוועדהלהודיעלהמולאפשר

הפומביתהתכנסותהשעמהיתה,והמלצותיהסלמוןועדתדו"ח

גבולותאתמפרשתהיאכיצדתודיעהיאהוועדהשלהראשונה

 8לחקור.בכוונתהמהוכןעבודתה,הליכייהיומהסמכותה,

ייצוג

החוקמקורות:וכמהמכמהיונקחקירהועדותבפני 9ייצוגבדברהדין 6.

לענייןהמלכותיתהוועדהדו"חחקירה;ועדותחוקובמיוחדהכתוב,

-1966מותקדימימהמקובלהמשפטסלמון);(ועדת 1966חקירהועדות

בינלאומייממקורותהאדמ;זכויותעלהאירופיתהאמנהואילך;

 1נוספימ.ס

הכתובהחוק

הופעתואתלהתיררשאיתחקירהועדתכיקובע,חקירהועדותחוק.ד

בוועדתחקירתה.בנושאעניין""לוישכילהיישנראהאדמכלשל



חק'רהועדות

עלחלעניין"לו"ישהמונחכינפסק, ) 1962 (ואסאלבענייןהחקירה

שליליתהשלכהלהיותעלולהבדו"חהכלולימשלדברימאדמ"כל

אברפאןאסוןבענייןהחקירהבוועדתבעקיפין".אובמישריןעליו,

שנפגעואנשימקבוצתאואדמייכלעלגמחלהמונחכינאמר, ) 1966 (

 ! 2נזק".אואובדןסבלוואשרמהאסון

טלמוןועדת

סלמון)לורד(לימימסלמוןלורדהשופטשלבראשותוהוקמההוועדה . 8

 , 1921חקירהועדותחוקבמסגרתשהתגבשוהכלימאתלבחוןמנתעל

רבימ.אנשימבפניהוהופיעו

להתנהלצריכהפיהמשעליסוד"ייעקרונותששהקבעההוועדה . 9

חקירה:ועדתשלעבודתה

צריכההוועדההחקירהבהליכילהשתתףלאדמשיותרלפניא.

עלולהואשרלחקורהוועדהשבדעתדברימקיימימכילהשתכנע

זה;אדמעלהשפעהלהמלהיות

שהועלתהטענהכללידיעתולהביאישלהעידייקראכזהשאדמלפניב.

זו;בטענההתומכותהראיותתמציתוכןנגדו

להסתייעוכןטיעוניואתכראוילהכיןהזדמנותלתתישכזהלאדמג.

הייעוץעבורההוצאהאתלממןישכללבדרךמשפטי;בייעוץ

הציבור;מכספיהמשפטי

ולהציגפרקליטועל-ידילהיחקרהאפשרותאתלתתישכזהלאדמד.

הוועדה;ישיבותבעתבפומביטיעוניואת

הוועדה;בפניעדיואתלהביאכזהלאדמלאפשרישהאפשר,במידתה.

באמצעותנגדית,חקירהבמסגרתלתקוףכזהלאדמלאפשרישו.

בו."לפגועשעלולותועדותראיהכלפרקליטיו,

הוועדה:קובעתשלההדו"חשל 55בפסקה . 10
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עד,שאינןלאדמלהרשןתאמדעתשיקןללהיןתצריךלןןעדהכיסבןרימ,אבן

ייפגעכיממשיתסכנהשישנהכיןןןבחקירהענייןלןלהיןתעלןלכיטןעןאך

בדרישתןיצליחכזהשאדממנתעלמשפטי.בייצןגלהסתייעממנה,כתןצאה
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כיציין,הוא 196ב-דסלמוןלורדשנשאכהןליונלשםעלבהרצאה . 11

יישוםייבאמצעותבהדרגהנוצקחקירהועדותחוקשלהמעשיתוכנו

שעליהםהשיפוריםהישר".והשכלהמקובלהמשפטעקרונות

שלהגיוניתהתפתחותמאשריותר"לאהיוהוועדההמליצה

כלליםקביעתעלמלהמליץנמנעההוועדההקיימת"."הפרקטיקה

להניחוהעדיפהחקירה,ועדותשלעבודתןתעוגןשבהןסטטוטוריים

קיומםעלשיקפידובתנאיעבודתן,נוהליאתבעצמןלקבועלוועדות

היסוד.עקרונותשל

לששתכיהדגישו,מכןלאחרשפעלוחקירהוועדותמשפטבתי . 12

סלמוןלורדבראשותהוועדההמליצהשעליהםהיסודעקרונות

כןלהם.בהתאםלהתנהלחייבתציבוריתחקירהכלוכירבה,חשיבות

חקירהבוועדתההליכיםגמישותבדברהדעתשיקולחשיבותצוינה

 15בהגינות.ולנהוגומקרהמקרהבכלהצרכיםעללענותמנתעל

בענייןהחקירהועדת-האחרונותבשניםשפעלוחקירהועדותשתי . 1כ

מדםהעקובראשוןיוםאירועילחקירתוהוועדה ) 1999 (לורנססטיבן

ואשרמוות,מקרישחקרוחקירהבוועדותהייצוגבסוגייתדנו ,) 1998 (

הראשוןבמקרההמשטרהנגדטענותההרוגיםמשפחותהעלובהן

השני.במקרההצבאונגד

סטיבןשנרצח,הנערלהוריניתנהלורנסבענייןהחקירהבוועדת . 14

הורשוופרקליטיהםהוועדה,בפנימיוצגיםלהיותהזכותלורנס,

חקירהבמסגרתהמשטרה.מטעםמרכזייםעדיםנגדיתבחקירהלחקור

לעניין.נגיעהלהםלהיותשעשויהמסמכיםלחשוףלעדיםהותרזו

ניתנההעדיםולכלהצדדים"לכלהוועדה:קבעהשלהבדו"ח

נגיעהלהםלהיותשעשויההמסמכיםאתלראותהמלאההאפשרות

 ' 6החקירה".בוועדתנחשפוואשרלעניין

העקובראשוןיוםבענייןהשנייההחקירהועדתשלעבודתהבראשית . 15

נקבעושבההודעה,הוועדהפרסמהסייוויל,לורדשלבראשותומדם,

בפניה:משפטיייצוגיותרשלהםאנשיםסוגישני

להםלתתישואשרחמורותטענותלעלותעלולותש"נגדםאלוא.

-בכךרצונםואםנגדם,שנאמרמהעםלהתמודדנאותההזדמנות

עניינם";אתשייצגודיןעורכיבאמצעותזאתלעשות



חק'רהו\{דות

לגילויחתירתנוכינשתכנע"אםדלעיל,במצבנמצאיםשאינםאלוב.

אנשיםשגםמחייבתפניםמשואובלאמעמיקההוגנת,בדרךהאמת

לייצוג".יזכואלה

"לכלהוועדה:קבעהמכןלאחרשניתנהנוספתמקדמיתבהחלטה . 16

שישאישי,ענייןישהפצועיםולכלמההרוגים]אחדכל[שלמשפחה

קבעה:הוועדההייצוג.לשאלתשנידרשבעתבחשבון"להביאו

האינטרסימכיוהצדק,ההגינותלשמלהבטיח,היאהמשפטיהייצוגשלמטרתו

תהיהשלפנינובמקרהבחקירה.נאותהלהגנהיזכובדברהנוגעימהאנשימשל

נפרדייצוגכייוכחאמבנפרד,לייצוגפצועכלזכאיויהיהמשפחהכלזכאית

נאותה."להגנהיזכומהמאחדכלשלהאינטרסימכילהבטיחמנתעלנחוץכזה

עניינםאתלייצגפרקליטים-8להחקירהועדתהתירהלכךבהתאם

האזרחלזכויותלאגודהגםההרוגים.משפחותושלהפצועיםשל

התרחששבעקבותיההתהלוכהאתאירגנהאשראירלנד,בצפון

בפנילייצוגהאפשרותניתנהמדם,העקובראשוןביוםהעימות

הוועדה.

במשימתהלוועדהמסייעתענייןבעליאנשיםשלהשתתפותם . 1ד

היאמשימתה-שלהבעודכיציינה,הוועדההאמת.גילוי-העיקרית

לגילויהוועדהשלבחתירתההריוהצגתן,ניתוחןמיונן,ראיות,איסוף

ענייןלהםשישאלושלהפעילהבהשתתפותםנעזרתהיאהאמת

ובלאגלויה"בדרךלחקירהלהתכונןהוועדהבכוונתבחקירה.·'ישיר

עבודתה,מתנהלתכיצדלראותיוכלשהעולםמנתעלפנים,משוא

סבירההזדמנותתהיהבחקירהישירענייןלושישמישלכלוכדי

ביצועלשםהצעותלהעלותוכןהראיות,כלאתולהעריךלבחון

ומשופרות"."נוספותחקירות
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o 

האדםזכויותעלהאירופיתהאמנה
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קובע:האדםזכויותעלהאירופיתהאמנהשל ) 1 ( 2סעיף . 18

אדמשלחייוייפגעולאחוק.פיעללהגנהתזכהלחיימאדמכלשלזכותו

בפשעהרשעתובעקבותמשפטביתשלדיןפסקביצועבמסגרתלמעטבכוונה
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האמנהאתשהכליל(החוק 1998האדם,זכויותלחוק ) 1 ( 6סעיףפיעל . 19

וביתמשפטבית(לרבותציבוריתרשותבריטניה),שלהחוקיםבספר

עםאחדבקנהעולהשאינהבדרךינהגואםכדיןשלאיפעלודין)

באמנה.האמור

המשפטביתציין zOMcCann v. Unjted Kjngdomבענייןהדיןבפסק . 20

הפועליםגורמיםעלכללימשפטיאיסורכיהאדם,לזכויותהאירופי

הלכהתועלת,חסריהיהשרירותיתהריגהלבצעהמדינהמטעם

חוקיותולגביממלכתיבירורהליךקייםיהיהלאבמקבילאםלמעשה,

עללהגןהחובהכיקבע,המשפטביתקטלני.בכוחהשימוששל

אתלהבטיחהמדינהשלחובתהעםיחד ,) 1 ( 2סעיףפיעלהחיים

תתקייםכימחייבותבאמנה,המעוגנותהחירויותואתהזכויות

משימושכתוצאהאדםבנינהרגוכאשרכלשהיבדרךרשמיתייחקירה

המדינה".על-ידיבכוח

שהתקיימהמוותמקריחקירתכי , McCannבענייןצייןהמשפטבית . 21

היוהקורבנותשמשפחותוכןרשמית","חקירההיתהאכןזהבמקרה

נגדיתבחקירהלחקוריכלושלהןהדיןעורכיוכיזו,בחקירהמיוצגות

במסגרתדברןאתולהביאומשטרה,צבאאנשיכוללמפתח,עדי

ההליכים."

האירופיהמשפטביתאיזכר " Kaya v. Turkeyבענייןהדיןבפסק . 22

והתייחס , McCannבענייןשהותווהעקרונותאתהאדםלזכויות

שלה) 13סעיף(במסגרתלאמנהשהצטרפוהמדינותשללמחויבותן

בחןהמשפטביתבמדינתם-שלהם.אפקטיביסעדלקורבנותלהעניק

יסוד,זכותשללמעמדזכתהשבאמנהלחיים,הזכותשאלתאת

במסגרתהסעדשלטבעועלהשלכותלהיותחייבותלכךכיוהסיק,

המדינה:שלהמשפט

הרשויותכיזהבמקרהנטעןשלגביההזכותשללטבעההמשפט,ביתלדעת

חייכותבאמנה,המעוגנותביותרהיסודיותהזכויותמןאחתלכאורה,בהפגעו

במיוחדהקורבן.לקרובילהבטיחשישהסעדשלטיבועלהשלכותלהיות

שפעלוגורמיםבידיכדיןשלאנהרגהקורבןכיטענהמעליםהקרוביםכאשר

עלנוסף , 13בסעיףכאמוראפקטיביסעדשלקיומושלשםהריהמדינה,מטעם

ויעילהמעמיקהחקירהלקייםישלשלמם,הדיןשמןבמקוםפיצוייםתשלום

ואשרולהענשתם,למעשההאחראיםאלושללחשיפתםלהביאכדיבהשיהיה



חקררהדןת Vן

החקירה."להליכיממשיתנגישותלקרוביםתינתןבה

המשפטביתעמד Kayaו- McCannהדיןמפסקיאלודברימעלנוסף . 23

הבאימ:הדברימעלגמהאדמלזכויותהאירופי

כתוצאהנהרגשאדמבעתכימחייבימ,האמנהשל-2ו 1סעיפימא.

חקירהתתקיימהמדינהמטעמשפעלוגורמימעל-ידיבכוחמשימוש

ויעילה;רשמית

בכוחלשימושצידוקהיהלאאוהיהאמלקבועכזוחקירהעלב.

בנסיבות;בהתחשב

אלושלולהענשתמלחשיפתמלהביאויעילהרשמיתחקירהעלג.

כדין;שלאשהופעלהלאלימותהאחראימ

האדמזכויותעללהגנהמעשיתמשמעותתהיהלאכזוחקירהבלאד.

לנצלהמדינהמטעמשפעלוגורמימיוכלומסוימימשבמקרימכיוון

בשירותשעשומעשימעללדיןהעמדהמפניחסינותמאתלרעה

המדינה;

אתלחשוףנחישותמתוךנמרץבאופןלנהלישהחקירהאתה.

לדין;ולהעמידמהאחראימ

שחרורובעתאךטובה,כשבריאותומשטרתילמעצרנלקחאדמכאשרו.

מניחהסברלהמציאהמדינהעלמוטלחולה,אופצועהואכינמצא

 3מסעיףבבירורנובעתזוחובהאלו.פגיעותנגרמוכיצדהדעתאת

מעמיקהחקירהשלקיומהעלנוסףמחייב,באמנה 13סעיףבאמנה.

ותשלומהחקירה,הליךאללמתלונןממשיתגישהמתןויעילה,

כן;לעשותהראוישמןבמקומפיצויימ

חייבימאדמ,חיישלחיוניימוהיבטימיסודערכיבכףמוטלימכאשרז.

הפלילי;המשפטרקלספקיכולאלהואתהרתעה,אמצעילהתקיימ

כראוי."תפקידהאתתמלאשהתביעהבכךתלויההסעדשליעילותוח.

אחריםבינלאומייםמקורות
Uו
o 

הוצאותשליעילהולחקירהלמניעהייעקרונותהמסמךשל 9פסקה . 24

נציבותמטעמשפורסממזורהובהליךשרירותיותלא-חוקיות,להורג

מעמיקה,"חקירהלהתבצעחייבתכיקובעתהאדמ,"לזכויותהאו"מ

בוצעהכיחשדבושעולהמקרהכללגביפנימ"משואוללאמיידית

לגלותמנתעלמזורז,בהליךאושרירותיתלא-חוקית,להורגהוצאה

אונוהגכלוכןלכ,ךשאחראיהאדמומועדו,המוותצורתאירע,מה
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קובעת: 16פסקההקורבן.למותגרמוכישייתכןהתנהלותדפוס

כלעלמידעיימסרהמשפטייםולנציגיהםהמנוחיםשלהמשפחותלבני

מידעלכלביחסהדיןוהואמהם,אחדלכלגישהלהםותינתןהדיונים,

אחרות.ראיותלהציגזכאיםיהיוהםלחקירה.הרלבנטי

שלקורבנותעםצדקלעשייתהיסודעקרונותעלהאו"םהצהרת . 25

שיפוטיותמערכותלהקיםישכיקובעת, ' 6בכוחלרעהושימושפשעים

במסגרתפיצוילדרוש 27הפשעיםלקורבנותלאפשרמנתעלומינהליות

ישונגיש.·'יקרלאהוגן,מהיר,שיהיהבלתי-פורמליאופורמליהליך

אוהשיפוטיההליךבמסגרתלפעולעליהםכיצדלקורבנותלהודיע

שנמסרווהעדויותוהתקדמותםההליכיםמועדיעלוכןהמינהלי,

אותןלשקולוישלהציגישהקורבנותשלעמדותיהםאת ' 9בעניינם.

בוצעוכאשר 30האישי.עניינםעלהמשפיעיםבהליךשלביםבאותם

הםאךהמדינתי,הפליליהחוקשלהפרהמהוויםשאינםמעשים

לזכויותהנוגעבכלמוכרותבינלאומיותנורמותשלהפרהמהווים

החלתלשקולהחברותהמדינותעלכיהאמנה,קובעתהאדם,

שללקורבנותסעדיםוהענקתבכוחלרעהשימוששעניינןהנורמות

בכוח."לרעהשימוש

וועדותמדינתייםדיןובתימשפטבתימחייבותאינןהאו"םאמנות . 26

כלבהןמעוגניםולדעתנומנחה,מסגרתמשמשותהןאךחקירה,

ענייניםלחקורשמתפקידןועדותלפעולצריכותפיהםשעלהעקרונות

בבריטניה.זהמסוג

ייצוג-מסקנות

העקרונותעוליםלמעשההלכהומיישומוהחקירהועדותמחוק . 27

הייצוג:לסוגייתהנוגעבכלהבאים
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חקירהלוועדתזאת,עםחקירה;ועדתבפנילייצוגאוטומטיתזכותאין

ענייןלושישאדםלכלבפניהייצוגלהתירהאםדעתשיקוליש

ובתוצאותיה.בחקירה

ועללייצוג,יזכוכיהראוישמןאנשיםשלקבוצותכמההוגדרובפועל

בכלההגינותולשמירתצדקלעשייתכפוףזאת,לשקולמוטלהוועדה
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הקבוצות:ואלהלגופו.מקרה

כדיבהןשישטענותמועלותלהיותעלולותאוהועלו,שנגדועד . 1

בו;לפגוע

החקירה;מןלהיפגעעלולעדבגדראינואמשגמאדמ, . 2

המפציעתואוהקורבןשלמותוכאשרקורבן,שלמשפחתואוקורבן . 3

הוועדה;שלחקירתהמנושאחלק . 4

אלו.מקבוצותאחתבגדרהנופלימארגוןאוקבוצהשלנציג

מהזכויותליהנותעשוימיוצגלהיותהזכותלושהוענקהאדמג.

לגופו:מקרהבכלההגינותולשמירתצדקלעשייתכפוףהבאות,

בו;לפגועכדיבהמשישבמסמכימעיוןזכות . 1

פרקליטו;על-ידילהיחקרהזכותהוועדה,בפניכעדמופיעהאדמאמ . 2

לפגועכדיבעדותושישעדכלנגדיתבחקירהיחקורשפרקליטוהזכות . 3

בו;

מטעמו.עדימלהזמיןהזכות . 4

אחר,משפטיבהליךלהשתתףיוכלייצוגשמבקשהאדמאמהשאלהד.

רלבנטיתהיאהחקירה,נושאשהואלענייןבקשרכזה,הליךליזומאו

יותרהיקףובאיזהמיוצג,להיותלולהתירהאמהשיקולימבמכלול

ייצוגו.

בכוחמשימושכתוצאהאדמבנישלבמותממתמקדתהחקירהכאשרה.

ומכךיסוד,זכויותבכךכרוכותהמדינהמטעמשפעלוגורמימעל-ידי

לשקולישכיעולה,מכאןויעילה.רשמיתחקירהשלקיומהמתחייב

כוללהעדימ,אתלחקורצורךיהיהכינוספימ,עדימשלזימונמאת

לאנשימיאפשרווכימפורטת,נגדיתבחקירהרשמיימ,תפקידימבעלי

ביחסדברמאתלהביאובממצאיההוועדהבעבודתענייןלהמשיש

האמת.אתלגלותהמבקשתהוועדהלעבודת
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r: 28 . שלהוצאותיוכילהורותהוועדהאתהמסמיךסעיףאין-1921מבחוק

זהדברכיהמליצהסלמוןועדתהציבורית.הקופהמןישולמועד

בהוצאותבעצמולשאתעדיצטרךאמכיציינו,הוועדהחבריישונה.
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ייצוגםשבעצםעודמהמאוד,הדברעליויקשההוועדהבפניייצוגו

עלהעונהדברהאמת,בגילוילוועדההעדיםמסייעיםהוועדהבפני

ההוצאותכיהרעיוןאתקיבלהלאהוועדההציבורי.האינטרס

במצבהעדיםאתיעמידהדברכיוקבעההדין,משורתלפניםישולמו

בסעיףהציבור.חשבוןעלבתרומהמדורבכאילוירגישוהםשכןמבי,ך

פיהםשעלהעקרונותאתסלמוןועדתהתוותהשלההדו"חשל 61

עד:שלהוצאותיוכיסויאתועדהתשקול

הוועדהתורהמיוחדותבנסיבותרקהוצאותיו.אתלעדלשלםישכללבדרך

שליסודשוםמעולםהיהלאשלעדלמסקנה,הוועדהתגיעאם ...לשלמןשלא

כיסבירזהיהיהלאכךומשוםהחקירה,מןלהיפגעעלולהואכילחשודממש

עליוכיהוועדהתורהאזכימשפטי,ייצוגבגיןשהוציאההוצאותאתיוציא

לייצוגומקוםהיהכיהוועדהתקבעשבומקרהבכלבהוצאותיו.בעצמולשאת

הציבורית,הקופהמןהוצאותיואתלולהשיבתורההיאעד,שלהמשפטי

אתממנולשלולטוביםנימוקיםקיימיםכיהוועדהסברהכןאםאלאוזאת

כאלה;נימוקיםשלרשימהלערוךאפשריזהאיןמקצתן.אוכולןההוצאות,

לחלוטיןלהשאירישהענייןואתבעובדותיהם,מאלהאלהשוניםהמקרים

הוועדה."שלדעתהלשיקול

הוועדהממצאיעלערעור

ועדתשלממצאיהעלערעוריותרלאכיהמליצה,סלמוןועדת . 29

ועדהלהקיםצורךיהיהכזהערעורשלשמיעתולשםחקירה."

פרסוםעם ... "ציינה:סלמוןועדתרצוי.ואינומעשישאינודברנוספת,

עלהאמוןאתולהשיבסופייםממצאיםלקבועמאודחשובהדו"ח

כנו"."
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וחרותיםנוקשיםאינםחקירהועדתשלעבודתהשהליכיאףעל

לעיל,שהותווהכללייםהעקרונותעלבמסגרתםלהקפידישבסלע,

בהגינותהתגלתה,כיוייראההאמת,תתגלהכינבטיחשכךכיוון

ענייןלהםשישלאלווהןלציבורהןכילהבטיחוחיוניחשובובצדק.

בוועדה.אמוןיהיההוועדהדנהשבובענייןישיר
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אמר:הואמדמהעקובראשוןיומאירועיבענייןהחקירה

להתחילמעשיאוצודקזהיהיהלאבילמסקנה,ייהגענו

דרבהסתיו.לפניזוחקירהבמסגרתפומביותישיבותלקיימ
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חקירהדןת Vן

Z6 . המאוחדותהאומותשלהכלליתהעצרתבהחלטתאושרה

 . 1985בנובמרב-Z9ב 40/34מטי

ב"אנשימ,האמנהשל 1בטעיףמוגדרימהפשעימקורבנות . Zד

פגיעותכוללנזק,טבלומקבוצה,כחלקאואישישבאופן

מפגיעהאובלבלי,אובדןנפשי,טבלנפשיות,אוגופניות

המהוויממחדלימאומעשימעקביטוד,בזכויותמהותית

לרבותהחברה,במדינההתקףהפליליהמשפטשלהפרה

בכוח".לרעהשימוששעניינןחוקהוראותאותן

Z8 . הערהראוZ6 ,5בפטקהלעיל . 

Z9 . ,א( 6בפטקהשמ(. 

 .)ב( 6בפטקהשמ, . 30

 . 19בפטקהשמ, . 31

3Z . שלעבודתהאתלהכשילעדניטהאמכיציינה,טלמוןועדת

לעיכובגרמאוהאמת,אתלגלותניטיונהואתהחקירהועדת

ממנולשלולהוועדהתוכלהוועדה,בעבודתבלתי-טביר

מקצתן.אוכולןהוצאותיו,החזר

ראו: . 33

, 3 See "The Saimon Commission Report," supra note 

. 50 . Summary of Conciusions and Recommendations, no 

 . 134בפטקהשמ, . 34
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בבריטניה Dהאדזכויות Dבתחודיןורך Vכיל Vפהכתר,פרקליטג'פורד,לורד

י Vאירולחקירתדה Vהוולפנישכולהמשפחהמייצגהןאת Vכובג'מייקה.

אירלנדבצפןן Dמדקוב Vהראשון Dיו

באנגליה.הדיןורכי Vלשכתוחברדיןורך Vהואהכתר,פרקליטתקדונלד,איאן

חקירותכמהבראשמד Vופלילי,ובמשפט Dהאדבזכויותבהגירה,מתמחההוא

יקר Vבק Dו Vהוא . Dובוויילבאנגליההדיןורכי Vלשכתחברהואהולג'ונתן

הבריטיתהדיןורכי Vלשכתשל Dהאדזכויותדת Vבווחברוהואפלילי,במשפט

היא , Dלמיניההתקשורתי Vבאמצהמתמחהדיןןרכת Vהיאתאנטןר'שרה

הדיןורכי Vלשכתשל Dהאדזכויותדת Vבווחברה רה





 2סס 2במרץ 12

לכבוד

הממלכתיתהחקירהועדתחברי

ירושליםהעליון,המשפטבית

רב,שלום

שניתנוהאזהרההודעותלביטולבקשההנדוו:

ערביםציבורלאנשי

עזמיד"רדהאמשה,אל-מאלכעבדהכנסתחבריבשםאליכםלפנותהריני

האזהרההודעותאתלבטלבבקשהסלאח,ראידשייח'בשםוכןבשארה

העמדהעלמבוססתזובקשה . 2סס 2בפברואר 2דביוםנגדםשהוצאו

מהטעמיםוזאתחוקיות,אינןהאמורותהאזהרההודעותכיהמשפטית

שלהלן:

ואפליהמסמכותחריגההחקירה:ועדתבמנדטההסתהא.אלמנט

החקירהועדתשלכינונהעםנקבעהממלכתיתהחקירהועדתמנדט . 1א

ביןהוועדה,עלהטילזהמנדט . 2סססבנובמבר 8ביוםהממשלהידיעל

בספטמבר 29מיוםהחלהאירועיםהשתלשלותאתלחקורהשאר,

זהובכללמועד,באותולהתרחשותםשהובילו"הגורמיםלרבות , 2ססס

המגזרים,מכלהאירועיםמשתתפיוהמארגניםהמסיתיםהתנהגות

הביטחון".וכוחות

ברקאהודדאזהממשלהראשאלפנההח"מ 2סססבנובמבר 1סביום . 2א

החקירה.ועדתמנדטתוכןבנושאהעליוןהמשפטביתנשיאואל

שבהכללתהמשפטיתלבעייתיותמפורשבאופןהתייחסההפנייה

אתולחקורלבדוקאמורהכאמורוועדההואילבמנדט,ההסתהאלמנט

לחוסרשגרםמטעמה,מחדלאומעשהבגיןהמבצעתהרשותפעילות

עקרוןעלהשמירההואלכךהעיקריהנימוקהציבור.מצדבהאמון

לשנותהממשלהמראשהח"מביקשהפנייהבסוףהרשויות.הפרדת

חקירהועדתשללתפקידהמשפטיתמבחינהלהתאימוכדיהמנדטאת

ממלכתית.
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הוועדה,חבריאתלהנחותהעליוןהמשפטביתנשיאנתבקשכן,כמו

ועדותלחוק )ב( 2סעיףפיעלבסמכותםשימושלעשותלכשימונו,

ועדתמנדטאתלצמצםכדילממשלהולפנות ,-1968התשכ"טחקירה,

להתאימוכדיוזאתההסתה,אלמנטאתיכלולשלאבאופןהחקירה

זו.בסוגיההנכוןהמשפטילמצב



 Dערביציבורלאנשישניתנוהאזהרההודעותלביטולבקשה

ועדתחבריאלדומהבפנייההח"מפנה 2000בנובמבר 19ביומ . 4א

 28ביוממכן,לאחרכשנהזופנייהעלוחזרהממלכתית,החקירה

לבעייתיותבנוסףהח"מ,התריעזואחרונהבפנייה . 2001בנובמבר

זהחלקמימושכימהמגמהההסתה,אלמנטשבהכללתהמשפטית

טרמהזה,היומעדבלבד.ערבימציבורלנציגימיועדהוועדהממנדט

החקירה.ועדתמנדטבענייןלפניותיוכלשהילתגובההח"מזכה

האזהרה,הודעותהוצאתובעקבותהראשון,העדויותשלבתומלאחר . 5א

 )ב( 2סעיףפיעלבסמכותהשימושלעשותשלאבחרההוועדהכיברור

ההסתה.בנושאוחקרהחקירה,ועדותלחוק

נאותמשקלנתנהלאו/אושקלהלאהוועדהבכךכיבדעהאנו . 6א

הבעייתיותבענייןלעילבפניותינובפניהשהובאולשיקולימ

מכאןהחקירה.ועדתבמנדטההסתהענייןשבהכללתהמשפטית

שהוצאוהאזהרהמכתבישלבטלותמבדברהמתבקשתהמסקנה

ההסתה.לענייןמתייחסימכולמכלאשרהערבי,הציבורלנציגי

בנובמבר-19ו 10מימימהחקירהועדתמנדטבענייןהח"מפניותרצ"ב

 . 2001בנובמבר-28ו 2000

אתקלגסבלדד"רמדגיש ,) 2001 (ממלכתיותחקירהועדותבספרוא.ד

וסמכותאקזקוטיביתמטרהתהיהממלכתיתחקירהשלוועדתהצורך

שכן:המבצעת,הרשותמסמכויותחורגתשאינהחקירה

כזרוע-הקונסטיטוציונית"ב"תבניתהממלכתיתהחקירהועדתשלמיקומה

אתמכתיב-מינהליתפונקציהלביצועהמכוונתהמבצעתהרשותשל

המבצעת,הרשותשלפעולתהמתחומילהיגזרחייבותסמכויותיהסמכויותיה.

מאותהחלקהמהוותאחרותרשויותשלבסמכויותיהןיתחרושלאבאופן

קונסטיטוציונית".'ייתבנית
Oו

בעלענייןשלקיומו"עובדתכיגורסאשרסגל,פרופישלדעתוגמזוהי . 8א

חקירה,ועדתבאמצעותבירורוהמצדיקחיונית,ציבוריתחשיבות

כלפיאמוןבמשברשבסיסהרחבהציבוריתמועקהשלמקיומהנובעת

כימוסיף,סגלפרופימטעמה".מחדלאומעשהבגיןהממשלמערכת

שללחקירתמדבר,שלביסודושמור,להיותצריךהחקירהועדת"מוסד

להיותלוואלהכנסת,בפניהממשלהשללאחריותההנוגעימעניינימ
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ערביםציבורלאנשישניתנוהאזהרההודעותלביטולבקשה

אחרים",'ענייניםשלבירורםלשםמופעל

עלממלכתיותחקירהועדותהקמתמטרתכימראה,בישראלהניסיון , 9א

שלהמוחלטברוב,היתה,ו 968התשכ"ט-חקירה,ועדותחוקפי

מחדלו/אומעשהבעקבותהמבצעתהרשותאתלחקורהמקרים,

ועדתאתבמיוחדנדגישהציבור,מצדבהאמוןחוסרשיצרומטעמה

ז"לרביןיצחקהממשלהראשרצחנסיבותאתשבדקההשנייה,שמגר

שקדמוהנסיבותלמרותזאתהמבצעת,ברשותהתמקדהאשר ,)ו 996 (

עצמו,רביןנגדפרועההסתהשכללולרצח,

ההסתהלאלמנטהאמורבכלהחקירהועדתמנדטיישוםזו,אףזולאו,אס

לגביהםהיתהההסתהחקירתהערבים,הציבורנציגינגדמפלההיה

שהוגשולמרותהיהודי,הציבורמקרבמסיתיםשנחקרוללאבלבד,

מתפרעיםשלהארץ,רחביבכלהיקף,רחבותהתפרעויותעלנתונים

וברכושםערביםבאזרחיםופוגעיםלערבים""מוותהקוראיםיהודים

 ,בוריוהציהפרטי

 , 2002בפברוארו 9מיוםלוועדההח"ממכתבראו

האופוזיציהמנהיגשרון,אריאלאתלזמןלאבחרההוועדהכן,כמוו,או

למרותזאתבפניה,לעדותהוועדה,בדיקתנשואהאירועיםבזמן

 2000בספטמבר 28ביוםאל-שריףחרםלמתחםשרוןשלשעלייתו

ניצבדאז,במשטרהירושליםמחוזמפקדבמחלוקת,שנויההיתה

אל-חרםלמתחםשרוןעלייתמפניהמדיניהדרגבפניהתריעיצחקי,

השרואילוממילא,הקייםהמתחאתיגביררקהדברשכןשריף,

לוועדה,שהוגשטלוויזיוניבשידורשרון,אתהאשיםעמיבןלשעבר

במצב,להידרדרותגרמהמתחםלאותועלייתוכי
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לפניבלבדאחדיוםשאירעזה,מנושאהתעלמההוועדהכיתמוה

הציבורנציגישלושתאתלהזהירלנכוןמצאהאךהאירועים,פרוץ

שנתייםבמשךהנהיגואלהשלכאורהלאלימות"יימסריםבגיןהערבים

אוקטובר,אירועילפני

באופןההסתהבענייןהוועדהמנדטמימוששלבלבד,זהמטעםאף

האזהרהמכתביאתלבטלהיאחובההערבי,הציבורנציגינגדמפלה

להם,שהוצאו
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ואפליהמסמכותחריגהפוליטיות:שאלותב.

שאלותשהוזהרוהערביהציבורנציגיאתשאלההחקירהועדת . 1ב

ממלכתית.חקירהכוועדתמסמכותהחרגההיאבכךפוליטיות.

 2ביוםעדותבמהלךדהאמשהאל-מאלכעבדח"כנשאלכ,ךלמשל, . 2ב

אור:השופטידיעל 2002בינואר

אדוניואיךיודעים,כבראנחנוהביתהרבענייןכמוסלמי,פועלאדוניאיךאז

אירועים,באילופלשתיני.בתורכברזהיודעים.אנחנובשטחים,הכיבושנגד

הזכיר,שאדוניהזהויותשלושביןהזהבקונפליקטאזלהצביע,יכולאדוניאם

 ...כפלשתיניאופלשתיניהיותוכנגדהישראלית,אזרחותועלנלחםאדוני

אדוני!'''לנוידגים

ביניהן:פוליטיות,שאלותדהאמשהח"כאתהואגםשאלשמירפרופ' . 3ב

יוזמהנקטהשלכםשהתנועהמביןאניהמצב,לאורהמסגדים.לענייןנחזוראם

אנימחדש.נטושיםמסגדיםלבנות ...האתולבנותללכתפעמיםוכמהכמה

אבלנטושים,קדושיםמקומותמולהאיסלאמיהרגשאתלהביןיכולבהחלט

לבנותבשבילהמעטיםהמשאביםאתלהקדישיותרהיגיוןהיהלאהאם

במיליםבכלל?מוסלמיםשםשאיןבמקוםולאמתפללים,שישבמקוםמסגדים

כצעדמסגדלבנותואפשריתפללו,שאנשיםכדימסגדלבנותאפשראחרות,

פוליטי.·

פוליטיותשאלותבשארהעזמיד"רח"כאתגםשאלההחקירהועדת . 4ב

אורהשופטהשאר,בין . 2001בדצמבר 3ביוםבפניהעדותובמהלך

שביטלארי-1988בהאחרוןשנתןהראיוןלגביבשארהד"ראתשאל

הארץ:מעיתון

LIר 

מרהנקודה,עדהנקודה.עדהגיעוהדבריםשמהכי ...טובזוכראדוניאדוני,

הסתירהזאתבישראל.הערבישלהסתירהזאתיינכון,ככה:אמראדוניבשארה.

סתירה,פהשאיןלךיאמרבשארהעזמיאםישראל.במדינתבשארהעזמישל

אדונינאמן'''.ישראליוגםגאהערביגם'אנילומראפשראי'שקרן'.לותאמר
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הזיקהשלהמרכזיותמידתשלסקלהשהיאאיזהמתארימהיינואמאכלכן,

תנועותאוהכפרבניעלמדברלאאניהפרלמנטריות,במפלגותהלאומית

הזאת!'הסקלהבראשתהיהשבל"דנכוןיהיהזההאמאחרות,

מייצגה:בשארהשד"רהתנועהלגביוקובעמוסיףשמירפרופ' , 6ב

ה"אל-זהזה,אתאומרימאתמדווקאהיתה,ישראלמדינתשלהלגיטימציה .. ,

המאוחדותהאומותהחלטתהלגיטימיות),(הזכויותאל-שרעייה"חוקוק

מ,ליהודימדינהאבללפלסטינימ,ומדינהליהודיממדינהלהקימשאמרה

לזה,'מתחתלחתורשבאהשלמהפוליטיתתנועהומפעילבאאתהעכשיו

החקירה,ועדתידיעלפוליטיותשאלותנשאלסלאחראידהשייח'גםב.ד

ידיעלנשאלהואלמשל,כ,ך , 2002בינואר 28ביוםחקירתובמהלך

שלהפוליטיותהמטרותלגביבמפורששמירפרופ'הוועדהחבר

אוסלו:הסכמילגביעמדתולגביוכןבראשה,עומדשהואהתנועה

הפוליטיימהמטרותזהאותישמענייןמהלשאלה,לחזוררוצהברשותךאני

אחרימ,'דברימעללדבריכולימאנחנוכךאחרהתנועה,של )'ג"ח-במקור(כך

נכון?'זהאוסלו,הסכמנגדהיתההאיסלאמיתהתנועהברשות,ך

סלאחראידהשייח'אתשאלאור,השופטהחקירה,ועדתיו"רגם , 8ב

השייח'שכתבשירשלמובנולגבישאלהביניהןפוליטיות,שאלות

דוברשאינואור,השופטהחליטהשירתרגוםאתשהקריאלאחרראיד,

אותו:מביןשהואכפיהשיראתלפרשערבית,

מסגדהריסתאחריהיהזה ..ואתה,נוסףשירשל,ךשירהתפרסמלאוגוסט-18ב

במתפללימ,וטבחלאללההתפילהבתיאתייחללככה:שמאומרואתהסרפנר

אויבגורל,ךאבלשל,ךהטינהבכדוריהמואזיןאתורגומעמינולבניקברימכרה

אתשרוףנבזה,הויוזולתו,סרפנדאתהחרבקדימה,להסתלקות,נדוןהטוב,

אבלדמנו,אתמקיזשאתהתוךצחקקאל-חביבה,ג'בעאתבדמושטוףהודעין

אתשפקדהפריחהאלאאינךאתהלהסתלקות,נחרץהצדק,אויבאויב,גורלך

לגיהנומ",בדרךהואאףשלךוהעושקלהסתלקותנגזרגורלךאללה,אויבבשרי,

מזה.סרמביןאנימהלךאגידאניהתכוונת,אתהלמהליתסביר ...שאנילפני

השאלותכלומראלה,שאלותדפוסנקטהלאהחקירהועדת








