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ביהמ"שכייסתברבבית,הפגיעהלאחראםהמשיבתשובתתהיהמה
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בבתיםפגיעהנדונה97,111)3(,תק-עלהעורף,פיקודאלוף

:פסה"דבפתיחשצוייןכפיהורשעו,שהחשודיםלאחררקבירושלים



ל.ח.)שליהדגשה(בפיגועיםהמעורביםשלהרשעתםובעקבות
צווים29.12.1996,ביום1(מס'משיב(העורףפיקודאלוףהוציא
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:נאמר

כילדעתנוכחשבתם...קרקעאומבנהביתכלאו..."
האלה,התקנותעלעבידה...לעבורניסואועברה...תושביהם

שעליהעבירהאואימההטלתאואלימותכרוכותשבהעבירה
צבאי"משפטבביתנדחים

הזמןמעברלאורגםוזאתהנ"ל,מהעיקריתלסטייההצדקהכלאיןנ5
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מפשע.חפים



1945םוריח(1שעת(ההגנהתקנות

הצו,להוצאתסמכותואתהמשיבשואבממנההנ"לההגנהתקנות16.

במקומןבאההזמן,ובמשךהוצאתן,מאזהקלח!עליהןאבד
פחות.ופוגעניתיותר,חדשניתאזרחית""חקיקה

סמכויותבחוקמינהליבמעצרהעוסקותהתקנותהוחלפולדוגמא,כך17.

העוסקותהתקנותגם1979.-התשל"טמעצרים),(חרוםשעת
לצורךבסעיפיהעודמשתמשתאינההמדינהבנוסף,בוטלו.בגירוש

לדין.העמדה

לאותשהפכוההגנהבתקנותהנכלליםהנושאיםמכלהרואות,עינינו18.

להשאיןכאבןהעומדתמיושן,כשריד119,תקנהנותרהברובן,מתה
המשפטביתבלבד.ערביםתושביםנגדפעםכלונשלפתהופכין,

זו,בתקנהשימושלעשותמקוםאיןכילהכריזמתבקשהנכבד
המדינה.תושבינגדמופעלתכשהיאבמיוחד

מפשע:בחפיםפגיעה

פ"ד,ברצועתצה"לכוחותמפקדנ'אלעמרין2722/92,בבג"צ19.

בטרםלשקולישאשרהשיקוליםנקבעו700-701,עמ',693ומ)3(,

נקבע:השארבין119.תקנההפעלת

מהם,חלקאוהאחרים,שהדייריםלהסיקניתןמידהבאיזוב."
יסודלהםהיהאוהחשודיםאוהחשודשללפעילותםמודעיםהיו

הבהרה,לצרכישוב,יצוייןכזאת?פעילותבביצועלחשוד
מונעותאינןזהבנושאאי-הווראותאוכאמור,שאי-ידיעה
זהבעניןהעובדתיהמצבאולםהסנקציה,נקיטתאתנשלעצמן,

המפקד.שלהחלטתוהיקףעללהשפיעעשוי

..

עבורבמבנההמתוקנתמהפגיעההנובעתהתוצאהחומרתמהיה.
עקיפה,אוישירהמעורבות,בלמוכחתאינהשלגביהםאנשים

מידתומהיכאלהאנשיםשלמספרםמהוהחבלנית?בפעילות
"החשוד?המתגוררעםקירבתם

לאואףהחשוד,לפעילותקשרכלהיהלאהמשפחהלבניבענייננו,

לבןהמיוחסיםהמעשיםמגנההמשפחהלהפך,כזה.קשרכלנטען
מהם.ומסתייגת



בשטחים,התקנהלהפעלתהתייחסהנ"להדיןפסקכילצייןיש20.

העותריםתושביה.ונגדהמדינה,שטחבתוךמהפעלתהבשונה

משקללתתישהמשפחה,מעורבותמידתבדברהנ"ללשיקולכייטענו
בהמשך.גםשיוסברכפידנן,במקרהמכריע

בבניומכופלתישירהפגיעהלמעשהמהווההעתירהנשואהצו21.

בחוקוהמעוגנותהחוקתיות,בזכויותיהםפעמייםופוגעהמשפחה,
הקנייןבזכותחמורהפגיעהפוגעהצווחירותו.האדםכבוד:יסוד

פוגעיםאין"לפיוהיסודלחוק3בסע'המעוגנת2,מס'העותרשל

בנישלבכבודםפגיעהכדימגיעהאףזופגיעהאדם."שלבקנינו

ומגורים,למחסהזכותםאתשוללתוהיאמאחרהעותרמשפחת

כל"כימורה4טע'זה,ובענייןהגג,קורתמכל,החשובבנכסופוגעת

כבודו."ועלגופועלחייו,עללהגנהזכאיאדם

משקללהיותחייבהמדינהתושביבתורהמשפחהבנישללמעמדם22.
שמחייבסמכותו,אתלהפעילבאשהמשיבבעתמכריע,ואףממשי,

ובתוךהשטחים,לתושביבהשוואהיותרמחמירבסטנדרטנהיגה
לחימה.מתנהלתבהםהשטחים,

הביטחוןשרעמדת

הסכמתומתןלפניהביטחוןשרכילמדנובתקשורת,מהפרסומים23.
בתוךוהינםמאחרהבתים,נגדהצוויםלהוצאתהתנגדהסופית,

להפעלתיתנגדהשרכינלמדהפרסוםמתוכןישראל.שטח
מתושבים.להבדילאזרחים,נגדהסנקציה

ה'.ומסומןמצ"ב9.9.02,מיוםהארץ","מעיתוןהידיעההעתק

שרשלוהאינסטינקטיביתהראשוניתהעמדהכיהעובדהעצם24.

התקנההפעלתכיהטענהאתמחזקתבבתים,לפגיעההתנגדהביטחון
ההתנגדותאיתו.להשליםשאיןוחריגחריףצעדהינהבירושלים

העותרים.לדעתהנכונהואףהמיידית,העמדההיתהלכך

משיקוליםנבעהביטחוןשרשלאישורוכיללמודניתןהידיעהמלשון25.

המדינהאזרחיאינםהעותריםכיהעובדההעניין:ממיןשאינם
הדיןלפילפחותיותר,לפגיעותזכויותיהםאתלהפוךיכולהאינה



אבחנהכלעושהאינואשרוחירותו,האדםכבוד:יסודחוקובמיוחד
לאזרח.תושבבין

להךמהזכויותמחלקנהניתשאינהאוכלוסייהדווקאהוא.נהפוך
זקוקהיותר,פגיעהנהייתלמשל),לכנסתהצבעה(אזרחיםזוכים

הרשויות.שלמוגברתלהגנהוזכאית

יסודואבןראשוןמושכלהיתההיהודייםבמקורותהגרעלההגנה

:לאזרחהושווהוהואהמוסרית,בתפיסה

הגדהגרלכםיהיהמכםכאזרחת1א1.נ1ת1לאגר,אתכםיגורוכי"
מצרים"בארץהייתטגריםכיכמוך,לוואהבתאתכם,

33(יטויקרא,(

ירושלים:בתוך-מלחמתיאופיבעלתסנקציה

.Zdבפגיעההעיסוקמעצםסלידתואתהמשפטביתהביעבעבר,כבר

בעלבמעשהמעיסוקהזרותתחושתואתההגנה,תקנותלפיבבתים
האלוףנ'סביח1730/96,בבג"צמלחמתי.אופי
:כדלקמןהדבריםנאמרו368-369,עמ',353נ)1(,פ"דבירן,אילן

היאחריפהותחושה-תחושהלהקהותכדיאלהבכלאיןואולם"
הידרשותנוכינכחדלאואמנם,עוסקים.אנובשלנולאכי-

החלטותעלאלושלולהחלתןמן-המניין,להילכות-מינהל
ישובשומרון,ביהודהבתיםשללהריסתםכהחלטהיוצאות-דופן

כשאינו-מינו.מין-שלומעירובוהמלאכותיותמןמעטלאבה
אליומתלווההריסהצוויעלבביקורתעיסוקנויתר-על-כן:

ובסמכותנובנוחנושאיןמשוםזהואיןזדות.שלחריפהתחושה
התערבנואחתלאהצבאי.המפקדשלבהחלטתולהתערב

שעשה,החלטותפיהןעלהפכנוהצבאי,המפקדשלבהחלטתו
בכךמקורההזרותתחושתאחרת.ולאכךינהגכיאותווהורינו
עצםעל-פיהינוההגנהתקנותעל-פיבתיםשלהריסתםשמעשה

מעשיםהםאיןומעשי-מלחמהמלחמה.מעשהואופיוטיבו
היומיום."בחיילהםנדרשיםשבתי-המשפט

תושבילגביהםנכוניםבוודאיהמשפט,ביתלגביהדבריםנכוניםאם

מלחמה",מעשה"אותומופעלתשנגדםהמדינה

להתערבדין,פסקישלבשורההנכבדהמשפטביתסירבלאחרונה,27.

ופעולותזוסנקציההפעלתבענייןהצבאיתהמערכתדעתבשיקול

המתבצעותהלחימהפעולותבמסגרתבשטחיםשננקטותאחרות,

שלהכותרתתחתסנקציותמגווןשלמסיביתהפעלהונתאפשרהשם,



ההצדקהכיהדגישהמשפטביתהטרור.והדברתהרביםהרתעת

:בהרתעהוהצורךהכללי,הלוחמהמצבהינההסנקציהלהפעלת

נווטהצבאלוחמה.פעילותשלבעיצומהנמצאתישראלמדינת"
לאזורהביטחוןהחזרתמטרתןאשרלחימה,פעולותשלבשורה

ההרתעתי,אופייןובשלאלה,פעולותשלבמסגרתןולמדיגה.
הרגשזרעומחבליםהתגוררובהםבתיםלהרוסהצבאמבוש
לנחיצותןבאשרעמדהכלננקוטולאנתבקשנולאדם.ושפכו

מהווהוהריהולצבא,הואענייןההריסה.פעולותשלוליעילותן
הכוללת."המלחמתיתמהפעילותחלק

בגדהצה"לכוחותמפקדנ.ואח'עאמר6696/02,בג"צראה:
כוחותמפקדנ.ואה'עדאלה2977/02בג"צגם:וראה;המערבית

במחנהבתיםהריסתבעניין)3(נופ"דהמערבית,בגדהצה"ל
לזכויותרופאיםעמותת2936/02,בג"צגםוראה;ג'ניןהפליטים

הפגיעהבעניין)3(נופ"דהמערבית,בגדהצה"לכוחותמפקדנ.אדם

;רפואייםבצוותים

עצםכן,עלמלחמתית.פעילותמתקיימתבירושליםכיטענהכלאין28.

מאליומובןאינותושביה,ונגדירושליםבתוךהסנקציהשלהפעלתה

וחוקיותו.נחיצותולמידתמדוקדקתבחינהומצריך

עתמוגבללהיותחייבמלחמה,בעתגםהמשיב,שלהפעולהמרחב

ונגדהמדינה,שלהריבונישטחהבתוךפנימית","בפעילותמרובר
מפשע.בחפיםתפגעכשהסנקציהשכןכללאהיא,תושביה

מסוגלהריבוןכיהחזקהנובעתריבוני,כשטחהשטחהגדרתמעצם
ומבליאזרחיים","באמצעימבוקשואתולהשיגסדרלהשליט

מלחמתי.אופיבעלתלפעילותלהיזקק

בימיםדווקא:מלחמהבעתדווקאונוסיף,אמרנו,מלחמה,בעתגם29.

וחדברורהלהיותחייבתלחוץפניםביןההבחנהאלה,קשים
בתיםבהריסותהצבאנוקטבהםאלהבימיםדווקא;משמעית

ירושלים.בתוךדומהמהפעלהלהימנעישבשטחים,ואטימתם

חשובנדבךומהווההריבונות,מעצםמתחייבתזועצמיתהגבלה

לוחמה.בעתדווקאגוברומשקלהבמרכיביה,

שלציפייתם:המשפחותשלמבטםמנקודתיותרמתעצמתזוהבחנה30.

היחסאתיקבלוכיהיא,רבב,בהםדבקשלאאלההמדינה,תושבי

בגדרליפוליכולהאינההמתבקשתהסנקציהמהשלטון.הסביר

הנכבד,המשפטביתעלגםהמאוס,אופייהבשלרקלאיחס,אותו



לרשותהעומדיםהלחימה"אמצעי"מ-חלקהיותהבשלגםאלא

יכולולאאינו,לחימה,בשטחהמקובלאמצעיבשטחים.הצבא

ריבוני.בשטחהמקובלאמצעילהיות,

למימושהוהכליםהרתעה

המשיב:ירושליםבתוךדומיםבצעדיםלנקוטההצדקהומהי31.

זהשיקולכינדמהזאת.תצדיקהמיוחלתההרתעהכייטעןבוודאי

האוכלוסייהשלחלקההאינתיפאדה,תחילתמאז:הסףעללדחותיש

לשטחים.יחסיתוזניחביותרמוגבלהיהבפעילותבירושלים

עירייתראשמפילבקריםחדשותלשבחיםזכתהאףזוהתנהגות

ואחרים.ירושלים

המצדיקיםמשקלכבדישיקוליםקיימיםאכןכילהראותהמשיבעל

פעולותלתוכהלייבאחיוניוכיירושלים,בתוךזהבצעדנקיטה

מפשע.חפיםתושביםנגדמלחמה

לאבחנותמשקלמתןבליהרתעה,שלכבדים"בכלים"השימוש32.

תושביהיעד",קהל"בקרבהשוררהשקטולרמתהמתבקשות

ישאלה,קשיםבימיםגםמתוכן.זהמושגלרוקןעלולירושלים,

בקרבהשקטלרמתלבבשיםוהרתעהענישהמדרגעללשמור

בכלל.האוכלוסייה

הסנקציהיעילות

בקרב119תקנהלפיהביתשלהריסתזהדרקוניבאמצעינקיטה33.

מפשעבחפיםפגיעההמתחייבתשתוצאתהאזרחית,אוכלוסייה

תוצאותלהשיגכדיבהישמטרתה,זואיןאםגםסביבתית,וענישה

דווקא.הפוכות

המשיבפעלהתותחים,וברעשהאירועים,בלהטשמאהחששמתעורר34.

בשטחים,המלחמהבפעולותהצבאאתהמדריכיםשיקוליםאותןלפי

ביתאםגםכן,עלסביר.באופןהנסיבותמכלולאתשקלולא

לפחותהסנקציה,יעילותאתלבחוןמוכןיהיהלאהנכבדהמשפט

בוהמקרה,שללייחודיותבכללהתייחסהמשיבהאםלבדוקחובה
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יחסית,שקטהסביבהבתוךהמדינה,תושבינגדהסנקציהמופעלת

הראוי.המשקלאתלכךנתןוהאס

סביבתיתענישהבהםשאיןאמצעיםהעדפת

יורשעבאםלחשודהצפוייםבעונשיםישכיוידגישויחזרוהעותרים35.

נוספים,לצעדיםלהיזקקואיןהמיוחלת,ההרתעהאתלהשיגבכדי

המשפחה.לבניגםחמורהשפגיעתםכאלהלאבוודאי

החשודיםנגדהננקטיםצעדיםשלוהנחיצותהמידתיות,שלבחינתה36.

המשיבועללבדה,סנקציהכלבדיקתידיעללהיעשותיכולהאינה

ידיעלרק:נוספותסנקציותלהפעילכוונהלמדינהישהאםלפרט

וההענשה,ההרתעהאמצעיכלסךושקילתהכוללת,התמונהבחינת
להימנעניתןוהאםוהסבירות,המידתיותנשמרההאםלהעריךניתן

בליקולקטיביתהענשהמשוםבהםשישדרקוניותסנקציותמהפעלת

אבחנה.

מתלהמיםקולותנשמעושלאחרונהמשוםנאמריםאלהדברים

תדירות)הפניםשרמפיהמהדהדתכוונה(תושבותלשלולהדורשים

בתקשורת.שנתפרסםכפימוותעונשהטלתואף

סמוכיםלמבניםסכנה

רעוע,באופןנבנובשכונההבתיםרובהמצ"ב,בתצהירכאמורא.37.

להודעה,שצורףמהשרטוטללמודשניתןכפייסודות.וללא
15הכוללשמשקלןחבלה,לבנת30ב-שימושידיעלתתבצעההריסה

לבנות!6מטעןכלפריצה/זעזועמטעני5ו-ק"ג

למפגןלהפוךמיועדתההריסהפעולתכיעזרושםמתקבלב.

בצפיפותהחיהאזרחיתאוכלוסייהבתוךזוהתנהגותפיצוצים!

לפסולמעברהאזור,לכלנזקיםלהסבועלולהנאותה,אינהמירבית

בה!הטמון

:ההשגהלדחייתבהחלטתוהמשיבמצייןזו,טענהכנגדג.
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לבחוןהורההפיקודאלוףלהשגותיךקורטעודכייצויין,"
בתיםיפגעושלאכךביצועו,ואופןהצוהיקףאתבדקדקנות
אופןאתלשנותתאלוףהורהאףהשגותיךקבלתולאחרסמוכים,

ייהרסהביתזאת.להבטיחמנתעלההריסהביצועשיטת
תחילהמשתוכנןפחותבמשקלחבלהמטענישלשילובבאמצעות
דחפוויס"ובאמצעות

החשש:אתלהרגיעבכדיהנ"לבדבריםאיןכייטענוהעותרים

בדרךההריסהאתתאשראשרמהנדסחוו"דלצוצורפהלאראשית,

מפרטאינוהמשיבשנית,הבתים.בשארתפגעלאכיותבטיחוו

ייעשהבההנפץחומרוכמותהצולביצועהדרךאתמספיקבאופן

שימוש

מיועדיםשאינםהמבנהשללחלקיםאושכנים,למבניםהסכנה38.

סביחבענייןלשוקלו.המשיבשעלשיקולהפחותלכלהיאלהריסה,

פ"דהמרכזפיקודאלוףנ'תורקמאן5510/92בג"ץגםור'360,בע'

אז)כתוארו(השופטכב'שלמפיובית-המשפטקבעשם217חמ)1(

ומאחרהחשוד,שלהמגוריםביחידתורקאךלפגועישכיברק,

באמצעילהסתפקישאפשרית,אינההמבנהשלחלקיתשהריסה

ע"יהריסתולחילופין,אוהמבנה,אטימתשלפחותהדרסטי

המשפחה.

אתהנכבדהמשפטביתיאשרבאםלחילופין,39.
ההריסה,,

באותם

השלכותלגביועצמאיתאחראיתחוו"דלכןקודםלקבלישאמצעים,

ההריסה.

6932/94,בבג"צשנדוןהמקרהאתלהזכירישזה,בעניין

בו1292,)1(,95על-תקאיו"ש,לאזורהצבאיהמפקדנ.אלרובאבו

וביתהמבנה,בשארתפגעלאההריסהפעולתכיהצבאהתחייב

קשותלפגיעותגרמהההריסהזאת,חרףבכך.הסתפקהמשפט

הצבאאתחייבהמשפטשביתכךכדיעדהמבנה,חלקיבשאר

בפיצויים.

אפלייה

לפנותמיהרהלאתמימים,בפועליםשטבחפופר,שלמשפחתו40.

משפחתאףראשיה.מעלריחפהלאכזווסנקציהמאחרביתהאת

עליהכיבדעתההעלתהלאהיא,שטחיםתושבתשאמנםגולדשטיין,

זה,ובעניין(מתפלליםבעשרותטבחשבנהלאחרחלופידיורלחפש
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ההתארגנותגםומאופק).כירורגי""בטיפולמצבתוענייןזכה

במוסדחבלהמטעןיהודיםאזרחיםהניחולפיהלאחרונה,שנחשפה
הצריכהלאנוספת,לפעילותקשרוקשרובירושלים,לימודי

לדין.להעמדהמעברמיוחדת,התייחסות

לרשותםהעומדיםההרתעה"אמצעי"עלהיטבלשמורידעוהרשויות41.

ברורות:מסיבותלהרתעה,הזועקיםביותר,חמוריםבמקרים
מעשיאסגםבאויביה,שנוהגתכפיבתושביהנוהגתאינהמדינה

נשקשלמאורגנתמכירהכגוןבגידה,כדיעדחמוריםהראשונים

דווקא.חייליםידיעלטרור,לארגוניותחמושת

:כלהלןבהחלטתוהמשיבמצייןזו,טענהכנגד42.

מבליפסולה.אפליהמשוםהאמוריםהצעדיםבנקיטתאין"
ישאותםבהשגותיך,המוזכריםהמעשיםשלבחומרתםלהמעיט
כחלקשפעללמרשך,המיוחסיםהמעשיםוכל,מכללהוקיע
תוצאותיהם,מבחינתוכמהכמהפיחמוריםמרצחים,מחולית
הארוכההזמןותקופתהחוליהחברישלפעולותיהםהיקף

בעניינם."שהוגשהאישוםמכתבכעולהשנמשכו,

אולהצדיקבהאיןדיוקים,מאינקיהשאינהזו,טענהאולם,
לביןערבים,נגדהמשיבסמכותהפעלתתדירותביןהפעראתלהסביר

חומרתהשוואתמקום,מכליהודים.נגדבכללהפעלתהחוסר
להסתפקוניתןהריסה,שלבסנקציהנקיטהמצדיקהאינההעבירות
חמורים.פחותבצעדים

לאישראל.בתושבימדוברעתעומדתאינהזוטענהלכך,מעבר43.

הפלשתיניםירושליםתושביבקרבשכיחהזותופעהכילאמרניתן

תושבישארנגדהנהוגהתגובה""מסטנדרטסטייההמצדיקהבמידה

ההרתעה.אתלספקבכדיהמשפטבבתיהענישהברמתישהמדינה.

אתלהפעילהסמכותאתמהמשיבלשלולכדיהנ"לבטיעוניםאיןואם44.

בדיקההפחותלכלהםמחייביםהריירושלים,תושבינגד119תקנה

שיקוליו.שלעינייםבשבע



במצווהאוכלוסיה

חפותםאתגבןעלסוחביםהנכבד,המשפטלביתבבואןהמשפחות,45.

ניתןלאאולם,יאת.מבינותשהןכפיצדקתן,גםכך,ובשלבלבד,
השכונות:חייהןממציאותקטן,חלקלהביאמבליבנאמנות,לייצגן

והריסה,אטימההרתעתו,ארסנלאתליישםהמשיבמבקשבהן

בשכונותהחיותבמשפחותמדוברדווקא:והצלהלבניהמשוועות
הסובלותאבטלה,מוכותשכונותהמילה,מובןבכלומצוקהעוני

איבדועודוהיום,ירודה,חייםורמתתכנוןחוסרבניה,מצפיפות

מפרנסן.

להתעלםניתןלאאולםהסתם.מןמעשה,לכלצידוקמשוםאיןבכך
הסובלותבמשפחותולפגועלהוסיףהמשיבמבקשעתזוממציאות
תיפגע!הצדקשתחושתמבליידלתתאיןלכך,ממילא.

התותחיםיריתחתמשפט

תושביגירושבענייןהמדוכהעלהנכבדהמשפטביתישבאלה,בימים46.

מפקדנגדואח'עגוריכיפאח7015/02,בג"צ(עזהלרצועתשטחים
ביתמצייןדבריו,בסוףואח').המערביתבגדהצה"לכוחות

שמדבריםשלהלן,הדבריםברק,א.הנשיאכב'מפיהנכבד,המשפט

:עצמםבעד

נקטפיםבתושביה.פוגעהטרורישראל.מדינתעלעוברתקשהתקופהשנית,"
יהודהבאזורהערביתהאוכלוסיהגםנפצעים.אלפיםנהרגים.מאותאדם.חיי

פעולותבשלזאת,כל..מנשוא.קשהסבלסובלתעזהחבלואזורוהשומרון
בתהאתששכלהקסלרהגב'עםליבנומחבלים.שמבצעיםוהרסהרגרצח,

ונפגעויקיריהםאתשאיבדוהאחריםהישראליםכלועםנפשעטרורבמעשה
עללהגןכדישביכולתהכלעושההמדינההטרור.מאירועיקשותעצמםהם

הן,ההגבלותהם.מוגבליםאלהאמצעיםהאזור.ביטחוןאתולהבטיחאזרחיה
לתפוךשמוכניםבמילהילחםקשהצבאיות-אופרטיביות.ובראשונה,בראש
היאישראלמדינתנורמטיביות.גםהןאלההגבלותחיות.לפצצותעצמם

זנותהבמסגרתהפועלתמתגוננתדמוקרטיההיאחרות.שוחרתדמוקרטיה
המדינההמאוחדות.האומותמגילתידיעלהמוכרתזנות-עצמיתלהגנה

המשפטפיעללרשותההעומדותהחוויותהאפשרויותבמסגרתלפעולמבקשת
בללאשבך,בתוצאהשלה.הפנימימשפטהפיועלעליההחלהבינלאומי

ישראלמדינתמנהלתקשהמאבקאכן,חוקי.אמצעיגםהואאפקטיביאמצעי
לרשותה.מעמידשהמשפטובכליםבמשפטהנעשהמאבקזהוהטרור.כנגד
מ01ץleges)511081arma1החוקיםמחרישיםמלחמהבעתכיהאימרהידועה

11(Miloneס"קj(Cicero,גםראוOne8"1LalvsThc1גוRehnquist,.עי
..והרצוי.המצויהדיןאתמשקפתאינהזואימרה218(.)1998(



כוחההחוק.עללשמורהצבאיהמפקדחייביוריםהתותחיםכאשרגם"אכן,
ערכיםעבורנלחמתהיאכיהברתה,עלמבוססאוייביהכנגדלעמודחברהשל

נ'מורכות168/91בג"ץ(אלה"מערכיםאחדהואהחוקשלטוןלהגנה.הראויים

חוק,שומרתמדינהכאןהקמנו"470(.467,המ)1(פ"רהביטחון,שר
הכרהתוךכןוהעושההדורות,חזוןואתהלאומייםיעדיהאתהמגשימה

נ'אלמדני3451/02בג"ץ(והגשמתם"בפרטהאדםוכבודבכלל,האדם,בזכויות
חשין,מ'השופטחברי,זאתלהביעהיטיב35(.30,ונ)3(פ"דהביטחון,שר

בציינו:

עצמנוחייבנוהחוק.לשלטוןלעשותבמאמצינוניחלשלא"
ונהיההחוק,שלמשרתיולהיותצדק,משפטלשפוטבשבועה
המלחמהשופרותבהריעגםולעצמנו.לשבועתנונאמנים
מפקדנ'סביח1730/96בג"ץ(קולו"אתהחוקשלטוןישמיע
369(.353,נ)1(פ"דוהשומרון,יהודהבאגורצה"לכוחות

קל.אינוכשופטיםשלנותפקידנוגםישראל.מדינתשלמצבההואקשהאבן,
באיזוןהאזור.ביטחוןלביןהאדםזכויותביןכראוילאזןיכולתנוככלאנועושים

וביטחוןטרור,איןכאילוההגנה,מלואאתלקבליכולותאינןהאדםזכויותזה,
איזוןנדרשאדם.זכויותאיןכאילוההגנה,מלואאתלקבליכולאינוהמדינה

הואלשלמו.כדאיאשריקר,מחירזהוהדמוקרטיה.מחירזהוורגיש.עדין
כשופטים,לנוואשרלמאבקה.טעםנותןהואהמדינה.שלכוחהאתמחזק
באחתכךעלעמדתילהימנע.נרצהולאנוכללאזהמקושימלאכתנו.קשה

:בצייניהפרשות

לשמורמחובתנובה.לעמודועלינולפתחנו,הונחהההכרעה"
התותחיםכאשרגםקשות.בהחלטותגםהשלטוןחוקיותעל

מותרוקובעופועלקייםהמשפטשותקות,והמוזותרועמים
ביתגםקייםמשפט,ומשקייםחוקי.נבלתיחוקיואסור,
חוקי.בלתיומהוחוקימהואסור,ומהמותרמההקובעמשפט
לה.יתנגדהאחרחלקובהחלטתנו;ישמחמהציבורחלק

אתאנואךבהנמקותינו.יעיינואלהולאאלהולאייתכן,
בג"ץ(כשופטים"'חובתנווזותפקידנוזה'נעשה.מלאכתנו
485,נ)4(פ"דהעורף,פיקודאלוףנ'שריףן2161/96

בבג"ץלנדויהשופטהנשיאמ"מדבריאתהמצטט491,
4(.1,דל)1(פ"דישראל,ממשלתנ'דויקאת390/79

ומאזן.בולםכגורםבית-המשפטעוצבאלהלשעותדווקא:ונוסיף

האלמיהרלאהשמימהועמורהסדוםזעקתעלתהכאשרהנה,

אליהבאההכצעקתהואראה,נאארדה"האדמה.פנימעללמחותן

חכמינועל-ידינתפרשואלוודבריו21(,יחבראשית(אומרהואעשו"

בדבריר'(מעשה.לפניולשימועעובדתילבירורהחובהעלכמעידים

638(.בע'הנ"ל4112/90בבגאזאז,כתוארואלון,לנשיאהמשנה

:נאמרענייןובאותו

חלילהכרשע.כצדיקוהיהרשע,עםצדיקלהמיתהזה,כדברמעשותלךחלילה"
משפט?"יעשהלאהארץכלהשופטלך!
25(יחבראשית(



בחפיםלפגועהזה,כדברלעשותמתירה119תקנהלשוןאםואף47.

לפרשהמשיב,ומחויבאנו,מחויביםהריוייראו,יראולמעןמפשע

משפחהמלהותירייזהראלו.דבריםברוחולהפעילההסמכותאת

וירדוףימשיךוהביטחוןהשלוםואתלראשה,גגקורתללאגדולה

אחרת.בדרך

כב'על-ידיזה,נכבדבית-משפטשלבפסיקההדבריםהובאווכך

:תשיןהשופט

ואישיישאבעוונואישהיותנו:מאזושנינוידענוכולנועקרון-יסודואותו"
האבבעווןלא-ישאבןתמותהיאהחוטאתהנפש"הנביא:וכדבריומת.בחטאו

תהיה"עליוהרשעורשעתתהיהעליוהצדיקצדקתהבן,בעווןישאלאואב
העברייןאתאלאמכיםואיןמזהיריןאלא-אם-גןעונשיןאיןכ).יחיחזקאל(

על-בניםאבותיומתולא"תורת-משה:בספדהכתובוהואמשהתודתזולבדו.
ו).יד,ב,מלכים(יומת"בחטאואם-אישכיאבותעללא-יומתוובנים

אלנקרא-וחירותוהאדםכבודיסוד:חוקמאזכךבוודאי-קום-המדינהמאז...
ערכינו,שהםערכיםבה,ונשקעבהנקראההגנה,לתקנות119תקנההוראתתוך

אלהיישריוליכונואלהערכיםודמוקרטית.חופשיתיהודית,מדינהשלערכים
בוסראכלואבותעודיאמרולא:ימיםכאותםאלהוימינועמנו,שלקדומיםימים
תקהינה."שיניובוסרהאוכלהאדםכלתקהינה.בניםושיני
651,אנ)2(פ"דמרכז,פיקודאלוףנ'ואח'ג'נימאת2006/97בג"ץ(

ואח'חיזראן4722/91בבגאזחשיןהשופטכב'שלחוות-דעתואתגםור';654-655
מפקדנ'אלעמרין4722/92בבגאז,150(ומ)2(פ"ד(באיו"שצה"לכוחותמפקדנ'

מפקדנ'ואח'נזאל6026/94ובבג"ץ693(ומ)3(פ"ד(עזהברצועתצה"לכוחות
338(,(חמ)5(פ"ד(באיו"שצה"לכוחות

צוידיומתחתלהוציאהנכבדבית-המשפטמתבקשהנ"להטעמיםמכל
תשובתאתשישמעולאחרהעתירה,בראשכמבוקשבינייםוצועל-תנאי
להחלטיים.להופכםהמשיב

ל2002_---בספטמבר,ל(יוםהיוםירושלים,
//,ןי
/ן
/ן
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העתריםב"כ




