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 :מבוא

האפקטיביות האימתנית של הטרור . בעשורים האחרונים עלתה הבולטות של הטרור בעולם כולו   

, 85-בפעולות חיזבאללה נגד חדירת ישראל ללבנון באמצע שנות ה, בין היתר, באה לידי ביטוי

נות לעצור את תהליך השלום בין ישראל לפלסטינים שהיו מכוו, 3003-3006בהתקפות החמאס בשנים 

לא ניתן להתעלם גם . 3000-30001נגד טורקיה בשנים ( PKK)ובמאבקה של מפלגת העובדים הכורדית 

 .שהעלה את רף המודעות לטרור לרמה חדשה, 2553בספטמבר  33-ב" אסון התאומים"מהשפעת 

". השפה הבינלאומית"הפכו לחלק מ" ת תופתמשאיו"טרור מתאבדים היה קיים שנים רבות לפני ש   

2החשישיון, 33-כבר במאה ה
אימצו טרור מתאבדים כאסטרטגיה , לוחמים מוסלמים בצפון פרס ,

שרואות צורות , עליית הטרור באה לידי ביטוי בהתנגדות מפורשת לנורמות. לקידום תכלית האסלאם

של " לשחק על פי הכללים"בים ארגוני טרור מסר. 3מסוימות של אלימות כבלתי לגיטימיות

אין להם את . זאת מכיוון שאין באפשרותם לנקוט באמצעים של מדינות. הפוליטיקה הבינלאומית

אי לכך נוצר קושי רב עבור . סדר הכוחות של מדינה ולכן אין להם את האפשרות להגיב באותה צורה

 .יםמדינות להגיב והן עלולות לחוש לחוצות לבצע פעולות באותם האמצע

ישראל נקטה במדיניות של סיכול ממוקד כדי לקדם את , ועד היום 3038-החל מעצמאותה ב   

כיוון שישראל אינה נוהגת להצהיר , קשה אמנם למדוד את מספר הסיכולים באופן מדויק. 4מטרותיה

 .אך הנוהג לעולם לא נעלם, על כל הסיכולים שהיא מבצעת

טבע היועץ המשפטי לממשלה לשעבר את המונח . גור בפי כלהפך להיות ש" סיכול ממוקד", המונח   

היא ', סיכול ממוקד'הריגה מונעת או : "לפיו. 5אליקים רובינשטיין בכינוס הפורום למשפט וחברה

מפקד או פעיל , מנהיג פוליטי או צבאי: אמצעי המשמש את המטרה להביא לחיסולו של אדם מסוים

 ".לפעולות טרור( לפי מידע מודיעיני) בארגון מחבלים או אדם שנושא באחריות

. כתוצר של האינתיפאדה הפלסטינית השנייה 2555החל בנובמבר " סיכולים ממוקדים"גל של    

ישראל נקטה במדיניות זו . לא היה חדש במדיניות זו במהלך האינתיפאדה השנייה, במובן מסוים

לא נהרגו מספר כה רב של  מעולם. מה שהשתנה היה היקף המאמץ. במשך כל ההיסטוריה שלה

הכוללת שימוש בנשק של הליקופטרים , מדובר על טקטיקה חדשה, כמו כן. לוחמים בזמן כה קצר

 .6לסיכול אנשים

התקנות . 7(3030)ח "המסגרת המשפטית העיקרית לזכויות הפרט והאדם בשטחים היא תקש   

נעשה שימוש רב , תחומי ישראלבניגוד ל. מאפשרות ענישה מנהלית באמצעות צווים של מפקד צבאי

                                                 
1

 October 2000, p. 68. -. No. 120, SeptemberForeign PolicyEhud Sprinzak. "Rational Fanatics",  
2

 The Assassins אוHashshashin . 
3

 (Ithaca, Cornell  Norms and Force in International Relations The Ethics of Destruction:Ward Thomas. 
University Press, 2001), p. 80. 

4
 Mideast Security and Policy  Steven R. David. "Fatal Choices: Israel's Policy of Targeted Killing",

eptember 2002, p. 3.. No. 51, SStudies 
5

ש "של ישראל ביו( הסיכול הממוקד)על מדיניות ההריגה המונעת ? האם הכול כשר בהתמודדות עם הטרור. מרדכי קרמניצר 

 .1' ע, (2002ו "תשס ,המכון הישראלי לדמוקרטיה :ירושלים ) ובעזה
6

 , p. 5.IbidDavid,  
7

 .713' ע, (א"תשנ, נבו: ירושלים) 1991-1991: חוקבטחון המדינה מול שלטון ה -ישראל. מנחם הופנונג 
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שטחים "כי מדובר ב, 3060-הקביעה ב. ללא הליך שיפוטי, בצווים אלו לצרכי ענישה והרתעה

שנושא זכויות האדם הפך לנושא , אם כן, לא מפתיע. 8מונעת זכויות אזרחיות ופוליטיות" מוחזקים

, כנגד פלסטינים בעבר שהיו התנקשויות, על אף .9השנוי ביותר במחלוקת בפוליטיקה הישראלית

המספר הרב , 3002מינכן  תכאשר ההתקפות המפורסמות היו כנגד מבצעי הטבח באולימפיאד

 .10חסר תקדים, במשך השנתיים הראשונות ללחימה 05כמעט , בקונפליקט הנוכחי

היעד של שמירת העצמאות והקיום  -ואולי מתנגשים -הנקודה בה נפגשים"כי , הופנונג כותב   

הינה השאלה אודות היקפם ומהותם של האיסורים , והיעד של שמירת שלטון החוקהלאומי 

ביטחון הוא "כי , גם ברק כותב. 11"וההיתרים על הפרטים ועל רשויות השלטון בעתות סכנה לאומית

שהוא , חיים דמוקרטי המטרה היא שמירת המשטר הדמוקרטי -בחברה המקיימת אורח. אמצעי

אהרון , (בדימוס)של נשיא בית המשפט העליון , משפט זה. 12"ות הפרטמשטר העם המדגיש את חירוי

כאשר , בין הדמוקרטיה לביטחון, היכן עובר הגבול: נשאלת השאלה. עומד במרכז עבודה זו, ברק

 ? השלטון עומד על המשמר אל מול סכנה לאומית

 ? לחימה בטרורהאם ניתן להצדיק פגיעה בחפים מפשע לצורך :  בעבודה זו היא שאלת המחקר   

כדי להתמודד עם " הסיכול הממוקד"אבחר במקרה הבוחן של . תתבסס על מחקר עיוני, המתודולוגיה

הכולל אמנות )משפט בינלאומי : הכוללים, על פי מדדים משפטייםאבחן את הפתרון . סוגיה זו

למדדים  אתייחס גם, מעבר לכך. ץ"ספרות משפטית ולבסוף על פי מקרה בוחן בבג, (בינלאומיות

תוך התייחסות לתפיסת ארגוני זכויות אדם וספרות הנוגעת , תועלתניים ופוליטיים, מוסריים

 .לשאלה זו, לדעתי, לבסוף אציג את הפתרון הנורמטיבי הראוי. בנושאים אלו

 

  

 

 
 
 
 
 

                                                 
8

 .713' ע, שם 
9

 .721' ע, שם 
10

 Michael L. Gross. "Fighting by Other Means in the Mideast: a Critical Analysis of Israel’s Assassination  
. Vol. 51, 2003, p. 351.Political Studies Policy", 

11
 .103' ע, שם, הופנונג 
12

 .313( 9)ד מב "פ, הצנזור הצבאי הראשי' נ מאיר שניצר 811310ץ "בגבברק . 773' ע, שםמצוטט  
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 ?מה בין הזכות לחיים לבין בטחון המדינה -1פרק 

- הזכות לחיים. א

אלו זכויות המשותפות לכולם . 13לאדם מעצם היותו חלק מהמין האנושישיש , זכויות אדם הן זכויות 

הזכות לחיים היא הזכות הראשונה . 14לאומיות ורקע כלכלי, לאום, גזע, באופן שווה ללא הבדל במין

הגנה על החיים היא הגנה על התשתית המאפשרת דיון משמעותי , ולפיכך 15במעלה והבסיסית ביותר

 . בזכויות אדם בכלל

ך והיא "תפיסה זו מקורה בתנ. 16דרך המשפטית הרגילה להגן על זכות זו היא הטלת איסור הריגהה   

כיוון שמי ששופך את דמו של , אלוהים אינו סובל שפיכות דמים, לפי כהן. ממשיכה להתקיים עד ימנו

 ברצח, בנטילת החיים, כך. 17"בצלם אלוהים עשה את האדם"...הורג את צלם האלוהים והרי , אחר

 .18קיימת התערבות בפריבילגיה אלוהית לקחת את החיים, או גם בהריגה

באה לידי ביטוי בכתביהם של הוגים עוד בימי , 19השוללת את לקיחת החיים, גישה נגטיבית זו   

על חיי האדם ( Summa Theologiae" )המכלול התיאולוגי"כתב תומס אקווינס ב, כך למשל. הביניים

 .20כרכושו של האל

אנו רכושו של האל ולפיכך אין לנו , לפיו. כתב לוק בזכות הזכות לחיים על בסיס דתי, 30-ה הבמא   

מצב "הציג את תפיסתו בנוגע ל" על הממשל המדיני", בספרו. 21את הזכות לקחת את חייו של אחר

 . וזו הפכה למקובלת מאוד ולבסיס הליברליזם המודרני" האדם-הטבעי של בני

האדם חופשי , 22"הטבע-כל בני האדם נתונים בו בדרך"...המצב שבו , "יבמצב הטבע"ש, לוק טען

אך זאת כל עוד אינו פוגע , במצב זה האדם רשאי להשתמש כטוב בעיניו בגופו או ברכושו. לחלוטין

שכל בני האדם הם יצירי כפיו של האלוהים ומחוננים , היא העובדה, הסיבה לכך. 23בעצמו או באחר

מצב טבעי זה פועל על פי . 24אין לאף אחד סמכות להשמיד את האחר, יכךלפ. בכוחות נפש דומים

  .המחייבים את כל בני האדם, חוקים טבעיים

שאדם , מכאן. לאדם זכות בסיסית לחיים ואין לאדם אחד סמכות להשמיד את האחר, אם כן   

להשכים ולהורגו כי הבא עליך להורגך מותר לך , כהן כותב. חייב להתגונן, העומד בפני סכנת מוות

                                                 
13

  from ancient times to the globalization era :The History of Human RightsMicheline R. Ishay. 
(Berkeley: University of California Press, c2004), p. 3. 

14
 , Ibid.Ibid 
15

 , p. 32.bidI 
16

 .77' ע, (ד"תשנ ,ההוצאה לאור -משרד הבטחון  :אביב -תל) זכויות אדם בישראל. רות גביזון 
17

   .12' ע, (ח"תשמ ,ההוצאה לאור -משרד הבטחון  :אביב -תל) זכויות אדם במקרא ובתלמוד. כהן. חיים ה 
18

 .13' ע, שם 
19

 :Mcloskyתפיסתו של , ראה לדוגמא. אלא בזכות לחיות, זכות לא להיהרגכי אין מדובר רק ב , בניגוד לגישה פוזיטיבית המניחה 

"…not simply a right not to be killed but a right to live, and not to be let die. To kill or let die an 

autonomous being is to treat his existence with lack of respect, as a thing of no value or worth. Thus the 
right to life is not simply a negative right, but a positive right to recipience". H. J. McClosky, "The Right to 
Life", Mind, New Series. Vol. 84, No. 335. Jul., 1975, p.417. 

 . מדד מוסרי: ראה בהמשך התייחסות לנושא זה בסעיף
20

שקיימת חובה להרוג , אלא, שקיימת זכות לחיים שהינה אבסולוטית ושלא ניתנת להפרה, ווינס לא הסיק מכךאק, למרות זאת 

 p. 405.Ibid , כאשר אלוהים מצווה כך, חפים מפשע
21

 , Ibid.Ibid 
22

 .9' ע, (ט"תשי ,ל מאגנס"ש י"הוצאת ספרים ע :ירושלים ) המסכת השניה על הממשל המדיני. ון לוק'ג 
23

 .2' ע, שם 
24

 .(.ש.א)דגש שלי . 3' ע, שם 
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הרג זה הוא אותה , במקרה זה. 25"ואפילו בהריגת הרודף", וקיימת אף מצווה להציל נרדף מידי רודפו

 .ועליה בסעיף הבא ןזכות לביטחו

- בטחון המדינה. ב

הוא טוב בסיסי , מאדם אחר( harm)או היזק , סכנה, במובנו כחופש של הפרט מאיום, בטחון אישי   

בא לידי ביטוי , כפי שאנו מכירים אותו היום, בטחון המדינה. 26אנושי מוצלח ותנאי מהותי לקיום

זכות זו מוזכרת כבר (. או בטחון אישי) ןבהיסטוריה האנושית בצורתו המוקדמת כזכות לביטחו

 . ובאה לידי ביטוי גם בספרות המודרנית 27"הקם להורגך השכם להורגו: "בגמרא בביטוי

אמנם הזכות לחיים מוכרת . 28בכתבים מוקדמים של הוגים ביוון ורומאהזכות לחיים הופיעה עוד    

הבסיס לזכות זו הפך להיות הגיון ולא אמונה מיסטית או , "עידן התבונה"אך ב, כבר בתקופת היהדות

פנייה להגיון יצרה בסיס . הדת אכזבה פעמים רבות וזכות זו נפגעה בהצדקות שונות. 29התגלות

 .משותף לכל בני האדם

בטחון לאומי דומה , לפיכך. ןשל המדינה הריבונית הוא בסידורי הביטחו ןההיגיו, כפי שציין הובס   

על אף היותו בר תוקף , לביטחון אישי ועקב כך מייצג פוליטיקה משותפת כמו גם טוב משותף

כדי . 31זכות לחיים: הובס טען לזכות טבעית בסיסית .30לאוכלוסיה של מדינות לאום ולא לפרטים

האמנה החברתית , כך. אדם יכול לשקול את ההצטרפות באמנה חברתית לקהילה, ן על זכות זולהג

 . בטלה אם אינה מגינה על זכות זו

 פרוטסטנטיםשחווה על בשרו את מלחמות הדת בין הקתולים ל, (Hugo Grotius)הוגו גרוטיוס    

שאינם יכולים להיות , אין למדינה בעלות על כוחות, לדידו. שווה מוסרית למדינה, כי האדם, קבע

כבה מפרטים שהור, הייתה מדינה ריבונית, אליה התייחס, מדינה זו. 32בבעלותו של פרט בטבע

, לפיכך. 33המדינה והחברה האזרחית התפתחו כדי להגן על החיים בצורה טובה יותר, לפיו. שהתאגדו

הזכות )שבין הפרט הבודד , כאן הושלם החיבור .יש למדינה זכות לצאת למלחמה כדי להגן על אזרחיה

 .בצורתה המודרנית( בטחון המדינה)לבין המדינה הריבונית ( לביטחון

הפרט . שיוצר אחריות מצד המדינה, ק ראה את הסכמתו של פרט להיות חלק מקהילה כענייןגם לו   

ומכאן תפקידה של המדינה כמגנה  34שכולל את נכסיו המטריאליים ואת גופו, מעוניין להגן על רכושו

                                                 
25

את , שאם מישהו בא להרגך, מבהיר, ('א: 22, בראשית)ך "שמופיע בתנ, "רודף"דין , בהתייחס לחוק היהודי. 20' ע, שם, כהן 

הרג , לפיכך. אלא גם להגנה של אדם אחר מן הקהילה גם כן, חובה זו מיושמת לא רק להגנה עצמית. מחויב להרוג אותו קודם לכן

   ,p. 14.Ibid. David ,.אלא מתחייבת, ל ידי החוק היהודירוריסט לפני שהוא יכול לפעול אינה רק מותרת עט
26

 Human Rights & Human J. Peter Pham. "Law, Human Rights, Realism and the 'War on Terror'", 
. Vol. 4, 2004, p. 92.Welfare 

27
 .עמוד א, דף נח, מסכת ברכות 
28

 , p. 84.IbidIshay,   
29

 , Ibid.Ibid 
30

 , p. 92.IbidPham,  
31

 , p. 85.IbidIshay,  
32

 the international order from Grotius to political thought and  rights of war and peace: TheRichard Tuck. 
1999), p. 82. Oxford University Press, (Oxford:Kant  

33
 p. 89.Ibid ,. וגם כדי לארגן הסדרים כלכליים עבור החיים האנושיים 
34

 .132' ע, שם, לוק 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%A6%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%A1%D7%98%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%9B%D7%AA_%D7%91%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA


 3 

הוא השופט בעל הסמכות להכריע , הוא קנה המידה המשותףהממשל המדיני , מרגע הקמתו. עליו

 .35ובעל הכוח להוציא לפועל את פסק הדיןבמחלוקות 

הוא , על כוונה להתנקש בזולתו, ביישוב דעת, כאשר אדם מכריז בדיבור או במעשה, במצב המלחמה   

שלאדם יש זכות להשמיד את מי כיוון , זאת. 36מביא על עצמו את הסכנה שיומת בידי אותו איש

, אם כן. 37ומו של אדם ככל האפשרבשל ההבנה הבסיסית שיש לשמור על קי, שמאיים להשמידו

נשאלת ? אך מה קורה כאשר זכות זו מתנגשת עם זכות אחרת, מותר לי ואני אף נדרש להגן על חיי

מהן גבולות הגנה עצמית זו והרי הגנה עצמית עלולה להביא לפגיעה בחפים מפשע בצדו השני : השאלה

במקרה זה היא באה לידי ביטוי )חיים האם לא נוצרת כאן התנגשות בין זכותו של אדם ל? של המתרס

 ?לבין זכותם לחיים של התוקף ושל אנשים חפים מפשע( המדינה ןבביטחו

- התנגשות זכויות. ג

. 38כי שאלת גבולות ההגנה העצמית מתעוררות בחריפות היכן שיש מציאות של טרור, גביזון כותבת   

ועל חיי )גן על חייהם של אזרחיה המדינה חייבת לה. במלחמה בטרור קיימת דילמה מוסרית קשה

(. פגיעה מחפים מפשע של הצד הנגדי)אך הגנה זו עלולה להיות כרוכה בתוצאה רעה , (הלוחמים שלה

 . 39חלות כאן שתי חובות המתנגשות ביניהן, למעשה

שאם , כך. המעשה הנכון יהיה זה שיניב את מרב האושר החברתי, לפי תורת המוסר התועלתנית

שיעור תוצאותיה החיוביות , סייה אזרחית הינה תנאי מקדים לפגיעה בטרוריסטיםפגיעה באוכלו

פי -לעומת זאת על(. פגיעה בחפים מפשע)עולה על שיעור תוצאותיה השליליות ( מניעת פיגועי טרור)

 .ולא לפי תוצאותיו, ערכו המוסרי של מעשה נקבע לפי מהותו הפנימית, תורת המוסר הדאונטולוגית

חפים  פגיעה בחיי ולכן אינה מכשירה, ית צפויה אינה רלוונטית לקביעת ערכו המוסריתוצאה חיוב

שכל בני , כיוון שהצו הקטגורי מורה על כך, לא ניתן לפתור דילמה זו, טוען קאנט, לפיכך .40עמפש

 .41האדם שווים ולפיכך כל אחד מהם הוא תכלית בפני עצמו

י שעיוור למציאות המודרנית של מלחמה הכרוכה רק מ, לפיו. שקשה לקבל קביעה זו, גרוס טוען

מוסרי קשה עוד  יהא זה כשלון, מעבר לכך. 42יקבל קביעה דומה לזו של קאנט, בפגיעה בחפים מפשע

 . 43להישאר אדישה לסכנה הנשקפת לאזרחיה תבחר המדינה יותר לו

בנויים על עקרון ש ,במצב שבו רק צד אחד מקבל את דיני המלחמה, לפי גרוס? אם כן מהו הפתרון   

פתרון סובייקטיבי המותאם למציאות המשתנה ולנסיבותיהן , הפתרון לכל דילמה הוא ,ההדדיות

 .44היוצרות אותה השונות של מגוון הסיטואציות

                                                 
35

 .99' ע, שם 
36

 .17' ע, שם. או אחר שיגן עליו 
37

 .(.ש.א)דגש שלי . שם, שם 
38

 .77' ע, שם ,גביזון 
39

' ע, (2009ד "תשס ,נבו הוצאה לאור :ליאון -שריגים ) היבטים משפטיים ומוסריים: מאבקה של דמוקרטיה בטרור. עמנואל גרוס 

273. 
40

 .271' ע, שם 
41
 .101-109' עמ, (ג"תשל, מאגנס, ירושלים) הנחת יסוד למטאפיסיקה של המידות. עמנואל קאנט  
42

 .273' ע, שם, גרוס 
43

 .290' ע, שם 
44

 .שם, שם 
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כאשר נוצרת . "...הוא תנאי לקיום ובלעדיו אין משמעות לאינטרסים אחרים ןהביטחו, לפי זמיר   

גובר , ואין דרך ליישב ביניהן, אומי לבין זכות מזכויות האדםהל ןהתנגשות חזיתית בין הבטחו

שנע לפי חומרת הפגיעה הצפויה באינטרס , יש גבול ןגם לאינטרס הביטחו, אך. 45"הבטחון הלאומי

ניתן למצוא בפועל דרך ביניים ועל פי רוב אין צורך להקריב את , לדידו. 46עד ליצירת איזון, המתנגש

 .המדינהזכויות האדם למען בטחון 

 .בפרק הבא אעסוק בסדרה של פתרונות אפשריים להתנגשות זו   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
45

  .11' ע, ן"תש-ט"תשמ', כרך יט. משפטים, "זכויות האדם ובטחון המדינה", יצחק זמיר 
46

 .19' ע, שם 



 1 

 המדינה ןבחינת ההתנגשות בין הזכות לחיים לביטחו  -2רק פ

 מדד משפטי. א

 ניתן לחלק את המשפט, באופן כללי. 47המשפט הבינלאומי הוא בסיס המדד המשפטי אליו אתייחס   

החוק הבינלאומי נוצר דרך . משפט בינלאומי מנהגי ומשפט בינלאומי הסכמי: הבינלאומי לשני סוגים

אמנת וינה ל 2סעיף . הסכמים ומנהגים: הסכמה זו בשתי דרכים מדינות מביעות. הסכמתן של מדינות

הסכם בינלאומי הנערך בכתב בין מדינות ומוסדר על ידי "מגדיר אמנה כ( אמנת האמנות) 3060

אולם היא חלה רק על הצדדים , מבטיחה ודאות, בניגוד למנהג, האמנה. 48"המשפט הבינלאומי

, אלא מן הדרך, נוצר ממה שנכתב אינו, לעומת זאת, משפט בינלאומי מנהגי. החותמים על האמנה

, מדינות חייבות לנקוט בפעילות ספציפית ולהאמין, במלים אחרות. שבה מדינות פועלות בפועל

 .שפעילות זו דרושה על פי החוק

הותר , ם אומצה"שהתפתח זמן רב לפני שהכרזת הזכויות של האו, תחת המשפט הבינלאומי המנהגי   

נוצרה דוקטרינה מקובלת להגנה עצמית . לצורך הגנה עצמית, באופן כללי, שימוש מקדים בכוח

  .49"קרוליין"שבאה לידי ביטוי במקרה הקלאסי של , מקדימה

הצביע על התנאים הנדרשים להסתמכות לגיטימית על , דניאל ובסטר, מזכיר המדינה האמריקאי   

 ,instant, overwhelming ,leaving no ,choice of means"צריך להצביע על , לפיו. 50דוקטרינה זו

and no moment for deliberation" (או לפחות ממשי ומוחשי)קיומי , נדרש איום מיידי: כלומר ,

, המדינה הייתה צריכה להראות. נדרשת הוכחת צורך והתגובה חייבת להיות פרופורציונאלית לאיום

מת אפשרות אחרת לעכב שהשימוש בכוח של המדינה השנייה עמד להתרחש בקרוב ושלא הייתה קיי

הייתה חייבת להגיב בצורה , המדינה המשתמשת בכוח להגנה עצמית, שנית. את ההתקפה

שאינה דורשת , שמדובר באמצעי אחרון ויש למצות כל דרך אחרת, יש לזכור. פרופורציונאלית לאיום

גנה אלא פעלה בדרך שאינה מקיימת את הדרישה לה, ב"בריטניה לא פנתה לארה. שימוש בכוח

 .51עצמית ופעלה בדרך פוגענית

איסור , איסור על גרימת סבל שלא לצורך: במשפט המנהגי מכירים בשלושה עקרונות מרכזיים   

, למעשה. 52שאינן דרושות להגשמת מבצע צבאי חיוני ועקרון המידתיות, ביצוע פעולות אלימות

בניגוד למשפט הבינלאומי  ,המשפט הבינלאומי המנהגי מאפשר הגנה עצמית בכל מקרה של תוקפנות

המשפט המנהגי רחב מבין השניים , לפיכך. המאפשר אותה רק במקרה של התקפה חמושה, ההסכמי

                                                 
47

 .להבדיל מהמשפט הבינלאומי הפרטי, אני מתייחס למשפט הבינלאומי הפומבי 
 Dan Jerker B. Svantesson, "The Relation between Public International Law and Private International Law 

in the Internet Context". (17.8.07)  
http://www.svantesson.org/Internationallaw20050623web.doc 

48
 http://web.archive.org/web/20050208040137/http://www.un.org/law/ilc/texts/treatfra.htm - אתר ועדת החוק

 (.3.2.03)ם "בתוך אתר האוהבינלאומי 
49

 Anthony Clark Arend. "International Law and the Preemptive Use of Military Force", 
. 26:2, Spring 2003, p. 90.The Washington Quarterly   

שפעלו מחוץ , המרד נתמך על ידי מתנדבים אמריקאים וספקים פרטיים. במרד בקולוניה בריטית בקנדה 1173-מקורה באירוע מ

כוח בריטי לכד את האונייה . דהב לקנ"הייתה מעורבת בפעולות הברחה של אנשים ונשק מארה" קרוליין"אוניית הקיטור . ב"לארה

 .בריטניה טענה להגנה עצמית. שני אנשים על הסיפון נורו למוות. ב והעלה אותה באש"בטריטוריה של ארה
50

 .29' ע, ד"תשס, גרוס 
51

 .209' ע, ב"תשס, גרוס 
52

 .223' ע, ד"תשס, גרוס 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%AA_%D7%95%D7%99%D7%A0%D7%94_1969
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%AA_%D7%95%D7%99%D7%A0%D7%94_1969
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%AA_%D7%95%D7%99%D7%A0%D7%94_1969
http://www.svantesson.org/Internationallaw20050623web.doc
http://web.archive.org/web/20050208040137/http:/www.un.org/law/ilc/texts/treatfra.htm
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כי שאלת הטרור , יש לציין. 53שמטרתה לסכל את האסון המתקרב, "מלחמת מנע"ולמעשה מאפשר 

חוק , העשרים לפני המאה. לא נדונה בחוק הבינלאומי המסורתי בכל הקשור לפנייה בשימוש בכוח

 .54בינלאומי מנהגי התייחס רק למדינות

אמנות הן המרכיב המרכזי במשפט . הבחנו בין משפט בינלאומי מנהגי לבין המשפט ההסכמי, אם כן   

, כל האמנות הבינלאומיות. 56ורוב כללי המשפט הבינלאומי מצויים באמנות 55הבינלאומי המודרני

ברק מחלק האמנות ". הזכות האינהרנטית לחיים"גינות על מ, העוסקות בזכויות אזרחיות ופוליטיות

המשפט "לבין  57"משפט זכויות האדם הבינלאומי"הוא מבחין בין . לשתי קטגוריות מרכזיות

שמנסים להגביל את , הוא סט של חוקים" המשפט ההומניטארי. "58"הבינלאומי ההומניטארי

ן הוא להגן על מי שאינו משתתף במעשי הרעיו. השפעות הקונפליקט המזוין מטעמים הומניטאריים

אין הכוונה לחוקי . או שפסק מלהשתתף בהם ולהגביל את האמצעים ושיטות הלוחמה, העוינות

בניגוד למושא . 59(jus in bellum)אלא למעשים תוך כדי הלוחמה , (jus ad bellum)יציאה למלחמה 

 .60היקף קטן יותר" משפט ההומניטארי"ל, "משפט זכויות האדם"של  יהאוניברסאל
הקובעות , האמנה הראשונה .נעבור כעת למספר מקורות מרכזיים לעניין המשפט הבינלאומי   

היא האמנה הראשונה המתייחסת לפצועים ולמעשה , 61(3863)נבה 'מגבלות למלחמה היא אמנת ג

 ל פינוי של אמבולנסים וכ, כי בתי חולים, 062בסעיף , כאשר מצוין, מציגה לראשונה את עקרון ההבחנה

 .פצועים יובחן משאר הכוחות בשטח על ידי דגל של הצלב האדום

, לפיה. 386863עקרון הסבל הבלתי הכרחי נזכר לראשונה בהצהרת סנט פטרסבורג משנת , לאחריה   

עליה לעמוד בעקרונות הצורך הצבאי ומניעות של סבל לא , גם כאשר התנקשות מותרת, בכל מקרה

                                                 
53

 .29' ע, שם 
54

 , p. 96.IbidArend,  
55

' ע, (2007ג "תשס, ש הרי ומיכאל סאקר"המכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי ע :שלים ירו) משפט בינלאומי. רובי סיבל 

772. 
56

 David Kretzmer. "Targeted Killing of Suspected Terrorists: Extra-Judicial Executions or Legitimate 
 no.2, 2005, p. 177.. Vol. 16, The European Journal of International LawMeans of Defence?",  

57
 ".משפט זכויות האדם" :להלן 
58

. החל בעימות מזויין( lex specialis-ה)' הדין המיוחד'משפט הומניטרי זה הוא "...לדעת ברק ". המשפט ההומניטארי: "להלן 

הועד , 802339ץ "גב(...". Human Rights Law-ה)' משפט זכויות האדם הבינלאומי'במקום שדין זה חסר ניתן להשלימו על ידי 

משפט זכויות "ניתן להשלים את . הצגה זו מוטעית, לדעתי. nevo.co.il. 12' ע, ממשלת ישראל' הציבורי נגד העינויים בישראל נ

ש "אך בחירתו של ברק בניסוח זה ברורה בשל בחירתו של ביהמ, (הרחב יותר)המשפט ההומניטארי "בעזרת " האדם הבינלאומי

ראה התייחסות מרחיבה לנושא בניתוח פסק הדין . ההומניטארי ולבחור מתוך דין הזכויות הבינלאומיות לאמץ רק את הדין את

 .בהמשך
59

 (12.3.03) -מידע מתוך אתר הצלב האדום הבינלאומי 

factsheet-law-eb/eng/siteeng0.nsf/html/humanitarianhttp://www.icrc.org/w 
60

כפי שהם מובנים על ידי החותמים , הומניות ואבירות, את המלחמה על פי עקרונות בסיסיים של הצורך הצבאי" לתרבת"מטרתו  

קמו האמנות המודרניות  גופי החוק ממנו, (1903-ו 1199)על פי אמנות האג , (1903)ותיקוניה ( 1139)נבה 'הראשונים על אמנת ג

  ,p. 95.IbidPham ,(1933משנת )  1999נבה 'והפרוטוקולים הנוספים של אמנות ג( 1999)נבה 'של ג
http://www.yale.edu/lawweb/avalon/lawofwar/geneva04.htm61

  
היסטוריים ודיפלומטיים , לתיעוד מסמכים משפטיים "אבאלון"כפי שפורסמה במסגרת פרויקט , אוניברסיטת ייל האמנה באתר של-

(27.1.03.) 
62

  "A distinctive and uniform flag shall be adopted for hospitals, ambulances and evacuations. It must, on 
every occasion, be accompanied by the national flag. An arm-badge (brassard) shall also be allowed for 
individuals neutralized, but the delivery thereof shall be left to military authority. The flag and the arm-

badge shall bear a red cross on a white ground". 
63

 http://www.icrc.org/ihl.nsf/FULL/130?OpenDocument – (.29.3.03)מתוך אתר הצלב האדום הבינלאומי 

http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/html/humanitarian-law-factsheet
http://www.yale.edu/lawweb/avalon/lawofwar/geneva04.html
http://www.icrc.org/ihl.nsf/FULL/130?OpenDocument
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שמטרתו לגרום לסבל לא הכרחי ולכן היכן שניתן לנקוט , השתמש בנשקאין ל, לפיכך. 64הכרחי

 .65אין לנקוט בהריגה מונעת, באמצעים חמורים פחות

נקבע , העוסקת בחוקים ובמנהגים של המלחמה ביבשה, (2' אמנה מס) 3800באמנת האג משנת    

נשיאה של : ם בין היתרהכוללי, כי כל כוח צבאי מחויב לכללים הבינלאומיים של המלחמה, 366בסעיף 

האמנה עוסקת גם בנושא של שליטת , בהמשך. נשק בגלוי וקיום לחימה על פי הכללים המקובלים

עד , כיוון שעל הכובש להבטיח, כי כיבוש הוא זמני, את התפיסה קובע 34סעיף . מדינה בשטח כבוש

 05שוב לעניינו סעיף ח, בנוסף. 67ולשמר את חוקי המקום, ןכמה שניתן את הסדר הציבורי והביטחו

 .68כי עונש קולקטיבי הוא פסול, הקובע

כי לא , נקבע 22בסעיף . את ההגבלה על הלחימה 3800-מוסיפה על זו מ, 3050-אמנת האג הרביעית מ   

אוסרת הרג של הצד השני , האמנה. ניצחון המלחמה -כל האמצעים כשרים להשגת המטרה הסופית

, נאסר שימוש באמצעי לחימה, כמו כן. 69מהלך המלחמה עצמהתוך שימוש במעשה בוגדני ומרמה ב

 .אוסר ירי או הפצצה של יישובים שאינם מוגנים 20סעיף , בנוסף .הגורמים נזק מיותר

והופך למטרה לגיטימית וכי פגיעה אגבית  70כי אדם המשתתף בלחימה מאבד את הגנתו, יש לציין   

ית היא ביחס סביר לתועלת הצבאית שבהתקפה מותרת כל עוד הפגיעה באזרחים או במטרה אזרח

 .71תוקף היותה משפט מנהגיכי ישראל אינה צד לאמנה אך מחויבת לה ב, סיבל מוסיף .הצבאית

( 3030)נבה הרביעית 'של אמנת ג 4בסעיף (. 3030)נבה 'היא אמנת ג, האמנה המשמעותית הבאה   

של האמנה הרביעית נאסר  68בסעיף  כי, חשוב לציין .72נאסרה מפורשות הוצאה להורג ללא משפט

ספרד , כמו כן. 73בזמן העבירה 38לגיל  מתחת, (Protected Persons" )אנשים מוגנים" עלעונש המוות 

                                                 
64

 .19' ע, שם, קרמניצר 
65

 .20' ע, שם 
66

 "The laws, rights, and duties of war apply not only to armies, but also to militia and volunteer corps, 
fulfilling the following conditions: To be commanded by a person responsible for his subordinates; To have 
a fixed distinctive emblem recognizable at a distance; To carry arms openly; and To conduct their 
operations in accordance with the laws and customs of war. In countries where militia or volunteer corps 
constitute the army, or form part of it, they are included under the denomination 'army'". 

on/lawofwar/hague02.htmhttp://www.yale.edu/lawweb/aval (27.1.03.) 
67

 "The authority of the legitimate power having actually passed into the hands of the occupant, the latter 
shall take all steps in his power to re-establish and insure, as far as possible, public order and safety, while 

respecting, unless absolutely prevented, the laws in force in the country". 

 .של המדינה הנכבשת לצורך השעה" מנהל אדמיניסטרטיבי"המציין בפירוש את היות הכובש , לאמנה 22ראה גם סעיף 
68

. שנים 2ורחים לתקופה של כאשר המדינות החתומות החליטו לאסור הטלת פצצות מכדורים פ, נקבע תקדים 9' באמנה מס 

http://www.yale.edu/lawweb/avalon/lawofwar/hague994.htm (27.1.03) 
69

 .202' ע, ב"תשס, גרוס. 1933נבה 'לאמנת ז 1איסור זה הוזכר שוב בפרוטוקול  
70

 .972' ע, שם, סיבל 
71

 .972' ע, שם 
 http://www.yale.edu/lawweb/avalon/lawofwar/geneva07.htm72

(27.1.03) 

"…the passing of sentences and the carrying out of executions without previous judgment pronounced by a 
regularly constituted court, affording all the judicial guarantees which are recognized as indispensable by 

civilized peoples" 
73

 "In any case, the death penalty may not be pronounced on a protected person who was under eighteen 
years of age at the time of the offence". Ibid 

מדובר בעיקר על . המבוססים על הסכמים או על החוק ההומניטארי, שחלים עליהם חוקים מגנים, הם אנשים" אנשים מוגנים"

אזרחים ואחרים שאינם נוטלים חלק , שחירותם נשללה מהם, שבויי מלחמה ואחרים, ניצולי ספינות הרוסות, חולים, פצועים

 .ומתווכחים( א"הג)צוותי הגנה אזרחית , צוותי סעד, אנשי רפואה ודת, בלחימה

http://www.yale.edu/lawweb/avalon/lawofwar/hague02.htm
http://www.yale.edu/lawweb/avalon/lawofwar/hague994.htm
http://www.yale.edu/lawweb/avalon/lawofwar/geneva07.htm
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שחל על אזרחים וחיילים כאחד וקובע את , (3030)נבה 'המשותף לכל ארבע אמנות ז 4מציין את סעיף 

ת הגנה על כל מי שאינו לוקח חלק בלחימה והיא כי קיימ, גרוס מציין . 74החובה להעניק יחס הומאני

הסעיף קובע הגנה בסיסית עבור מי . 75השלישית והרביעית, נבה השנייה'של אמנת ז 4מופיעה בסעיף 

 .76שאינו לוקח חלק בפעולות האיבה

הפרוטוקול הראשון מתייחס להגנה על . 77פרוטוקולים נוספיםנבה 'נוספו לאמנות ג, 3000בשנת    

שעלול לגרום , מתייחס לפיתוח נשק עתידי 46סעיף . 78ל סכסוכים בינלאומיים מזויניםקורבנות ש

. כי לא יוותרו ניצולים, המצווה, אוסר פקודה 35לנזק נרחב ואוסר שימוש בנשק מסוג זה וסעיף 

 . שני הסעיפים אוסרים פגיעה מכוונת באוכלוסייה רחבה: כלומר

. 79זרחים ללוחמים ובין מטרות צבאיות למטרות אזרחיותקובע את עקרון ההבחנה בין א 38סעיף    

אזרח הוא כל , לפיו. מגדיר מיהו אזרח 05סעיף ? נשאלת השאלה מיהו אותו אזרח המובחן מן הלוחם

של האמנה השלישית וסעיף  6 -ו 4, 2, 3' א3שאינו שייך לאחת הקטגוריות המוזכרות בסעיפים , אדם

 .81בכל מקרה של ספק האדם ייחשב כאזרחי כ, החשוב הוא .80של פרוטוקול זה 34

חלק במעשי  למהגנה כל עוד לא ייטו הכאשר הוא ייהנ, מצביע על יתרונו של האזרח, 03סעיף    

אך ורק בזמן שהוא משתתף באופן פעיל וישיר , ניתן לפגוע באזרח המשתתף בלחימה. העוינות

מדובר בין . 83התקפה לא מובחנת נאסרת, כמו כן. 82בפעילות לוחמתית ואך ורק בזמן ההשתתפות

שצפויה לגרום לאובדן חיי , שמרוכזת בו אוכלוסייה אזרחית והתקפה, היתר בהפצצות על אזור

ברמה מוגזמת ביחס ליתרון , פגיעה במתקנים אזרחיים או צירוף כל הנזכר לעיל, פציעתם, אזרחים

                                                                                                                                                 
_property?OpenDocuhttp://www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/htmlall/section_ihl_protected_persons_and 

(23.8.07) ment  
74

 .21' ע, 2002, 29.  עורך הדין, "מסכל את ההליך המשפטי' הסיכול הממוקד'. "מיכאל ספרד 
 .223' ע, ד"תשס, גרוס 75
76 "Persons taking no active part in the hostilities, including members of the armed forces who have laid 

down their arms and those placed hors de combat by sickness, wounds, detention, or any other cause". 

 Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded Sick and Shipwrecked-ל 7סעיף 
Members of the Armed Forces in the Field, Aug. 12, 1949 ; ל 7סעיף-Geneva convention for the 

Amelioration of the Condition of the Wounded Sick and Shipwrecked Members of the Armed Forces at 
Sea, Aug. 12, 1949 ; ל 7סעיף-Geneva Convention Relative to the Treatment of Prisoners of War. Aug. 12, 

 ,Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, Aug. 12-ל 7וסעיף ; 1949
1949. 

77
 Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949 .הפרוטוקול הראשון והפרוטוקול השני: להלן. 
78

 http://www.icrc.org/ihl.nsf/7c4d08d9b287a42141256739003e636b/f6c8b9fee14a77fdc125641e0052b079 

הבחנה הזו אינה משמעותית , לעניינו. שאינם בינלאומיים, הפרוטוקול השני מתייחס להגנה על קורבנות של סכסוכים מזוינים   

 . ובכל מקרה אין פרוטוקול זה מוסיף על הפרוטוקול הראשון עניינים הקשורים לנושא הנדון

http://www.icrc.org/ihl.nsf/FULL/475?OpenDocument 
79

 "In order to ensure respect for and protection of the civilian population and civilian objects, the Parties to 
the conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants and between 
civilian objects and military objectives and accordingly shall direct their operations only against military 

objectives". 
80

חבר , או בכוחות השייכים לכוחות המזוינים מחוץ לאזור המלחמה, חבר בכוחות המזוינים, כל מי שאינו שבוי מלחמה: כלומר 

שבעת התקרבות האויב מתנגדים , תושבי אזור בלתי כבוש, בארגון צבאי סדיר שמכריז על נאמנות לכוח בלתי מוכר על ידי הכובש

 .  בתנאי שהם מכבדים את חוקי המלחמה, בלי שהיה להם זמן להתארגן ליחידות צבאיות רגילות, אופן ספונטאנילכיבוש ב
81

 .(.ש.א)דגש שלי  
82

 .(.ש.א)דגש שלי  
83

שיש בה אמצעים שלא ניתן מעשית לכוונם למטרה צבאית ספציפית או שיטות שלא , כזו שאינה מכוונת ישירות על מטרה צבאית 

 .על פי דרישות ההגבלה שבפרוטוקולניתן להגביל 

http://www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/htmlall/section_ihl_protected_persons_and_property?OpenDocu%20%20%20%20ment
http://www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/htmlall/section_ihl_protected_persons_and_property?OpenDocu%20%20%20%20ment
http://www.icrc.org/ihl.nsf/7c4d08d9b287a42141256739003e636b/f6c8b9fee14a77fdc125641e0052b079
http://www.icrc.org/ihl.nsf/FULL/475?OpenDocument
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ר גם שימוש באזרחים מצד נאס, אך, בהמשך נאסרת פעולת תגמול נגד אזרחים. 84הנצפה מההתקפה

ל אינה פותרת "הפרה של כל אחת מן המגבלות הנ ,בכל מקרה. לכיוון מהלכי המלחמה שני הצדדים

 .85את הצד השני מחובותיו

כי על הכוח הלוחם לנקוט באמצעי זהירות באופן מתמיד כדי למנוע אבידות , קובע 00סעיף    

לבחור , יו לוודא את המטרות לפני התקיפהעל, לפיכך. מיותרות של אזרחים ומטרות אזרחיות

להימנע מכל התקפה שצפויה להביא , באמצעים המתאימים ביותר כדי להקטין את מספר הנפגעים

יש , אם יש אפשרות. יש לבטל ההתקפה, אם אחד מתנאים אלו לא מתממש. למספר קורבנות גבוה

 .להזהיר את האוכלוסייה

משווה את מעמד סכסוכים שאינם , (3000)נבה 'נוסף לאמנות גהפרוטוקול הראשון ה, לפי קרמניצר   

למעמד סכסוך בינלאומי ולפיכך מחיל עליהם ( למשל, בין מדינה לארגון טרור)לאומי -בעלי אופי בין

 .86"(דיני המלחמה"או " )יהמשפט ההומניטאר"את 

לאחר (. 2554)ופית והאמנה האיר( 3030)ם "אמנת האו: החשובות לעניינו, אציין עוד שתי אמנות   

שמספר סעיפים בה  ,87ם"החליט ארגון האומות על פרסום אמנת האו, מלחמת העולם השנייה

, שנית. 88ם מאפשר שימוש בכוח להגנה עצמית"רטר האו'של צ 03סעיף , ראשית כל. חשובים לעניינו

ם ולכן לא ם הייתה לשמור על שלום וביטחון בינלאומיי"יש לזכור שמטרתה הבסיסית של הקמת האו

 .89כי כל סכסוך חייב לנסות ולהיפתר בדרכי נועם ושלום, קובע, לאמנה 44כי סעיף , מפתיע

( 2סעיף )שהזכות לחיים תהיה מוגנת על ידי החוק , מכריזה על כך, 255490האמנה האירופית משנת    

סולוטי השימוש בכוח קטלני הוא הכרח אב: כלומר. ותהיה מוצדקת במקרה הכרחי של הגנה עצמית

 .כדי להגן על מי שחייו בסכנה

מעניין , התפיסות המקובלות במשפט ההסכמי המציגות את, פנינו למספר אמנות מרכזיותלאחר ש   

הסוגיה . בפרט" סיכול הממוקד"לראות כיצד הספרות המשפטית מתייחסת למקורות אלו בכלל ול

הם באים לידי ביטוי במשפט כפי ש, העולה בספרות היא ההגנה העצמית ומגבלותיה, המרכזית

  .המנהגי ובמשפט ההסכמי

                                                 
84

אוסר על התקפה באמצעות הפגזה המכוונת כלפי כמה  21יש לשים לב לכך שסעיף  ,עם זאת. לפרוטוקול( 'ב -ו' א) 2, 21סעיף  

. תמטרות אזרחיו אם הן מצויות באזור שבו מרוכזות, כאילו היו מטרה צבאית אחת, מטרות צבאיות נפרדות ונבדלות זו מזו בבירור

ניתן להתייחס לאזור כאל מטרה , כשהמטרות הצבאיות אינן נפרדות בצורה ברורה והמטרות האזרחיות אינן מרוכזות כנדרש ,כלומר

פרשנות כזו מכרסמת בהגנה על אזרחים ועשויה להצדיק פגיעה בהם במהלך ניסיון לפגוע בטרוריסטים . צבאית גדולה אחת

 . 223' ע ,ד"תשס, גרוס. המתמזגים בקרבם במכוון
85

 "8. Any violation of these prohibitions shall not release the Parties to the conflict from their legal 
obligations with respect to the civilian population and civilians, including the obligation to take the 

precautionary measures provided for in Article 57". 
86

 .3' ע, שם, קרמניצר 
87

  -  http://www.un.org/aboutun/charter(.12.303)ם "אתר האו 
88

אם מתרחשת התקפה , שום דבר במגילה הנוכחית לא יפגע בזכות הטבעית של הגנה עצמית אינדיווידואלית או קולקטיבית" 

-עד אשר מועצת הביטחון תנקוט באמצעים הדרושים לשמירת השלום והביטחון הבין, שה נגד חברה באומות המאוחדותחמו

ובשום דרך לא , אמצעים הננקטים על ידי חברות תוך הפעלת זכות זו של הגנה עצמית ידווח עליהם מיד למועצת הביטחון. לאומיים

שהיא רואה בה , לנקוט בכל עת באותה פעולה -פי המגילה הנוכחית-על -וןישפיעו על סמכותה ועל אחריותה של מועצת הביטח

 ..(ש.א. תרגום שלי. )ם"רטר האו'לצ 21סעיף . "לאומיים-צורך לשם שמירת או החזרת השלום והביטחון הבין
89

 .202' ע, ב"תשס, גרוס 
90

 -B457-4318-DC13-http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/D5CC24A7
5C9014916D7A/0/EnglishAnglais.pdf - ועברה תיקונים עד לפרסומה בשנת  1920מדובר באמנה שפורסמה ברומא בשנת

2007 (12.3.03.) 

http://www.un.org/aboutun/charter/
http://www.un.org/aboutun/charter/
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/D5CC24A7-DC13-4318-B457-5C9014916D7A/0/EnglishAnglais.pdf
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/D5CC24A7-DC13-4318-B457-5C9014916D7A/0/EnglishAnglais.pdf
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/D5CC24A7-DC13-4318-B457-5C9014916D7A/0/EnglishAnglais.pdf
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המשפט המנהגי . אך גבולותיה אינם מוגדרים באופן ברור, זכות ההגנה העצמית טבועה בכל מדינה   

  .92ואילו ההסכמי רק במקרה של התקפה מזוינת 91בכל מקרה של תוקפנות -מאפשר הגנה עצמית

הוא אמצעי לגיטימי להגנה עצמית בדרך של " דסיכול ממוק"ש, המדינות המעורבות טוענות   

אלו שמתייגים . ושחוקיות המעשה צריכה להיבחן על בסיס חוקי הסכסוך המזוין, "מלחמה בטרור"

שנשען בעיקר על , מסתמכים על מודל חוק של אכיפת החוק, "הוצאה להורג חוץ חוקית"הרג זה כ

 . 93סטנדרטים של חוקי זכויות האדם הבינלאומיים

מצד אחד . אותו סעיף הדן בהגנה עצמית, ם"של אמנת האו 03העולה בסעיף , רנד מעלה בעיהא   

לפיהם סעיף זה מגביל את השימוש בכוח להגנה עצמית רק , ("restrictionists") "מגבילים"ישנם ה

. כל פעולה מונעת תהיה בלתי חוקית, תחת הגיון זה. בהם התקפה חמושה אכן התרחשה, למקרים

שמטרת האמנה לא הייתה , טוענים ,(("counterrestrictionists"" נוגדי מגבילים"שניתן לכנותם , אחרים

 .94להגביל את הזכות המנהגית הקיימת להגנה עצמית

". הסיכול הממוקד"שעולה בהקשר מגבלות ההגנה העצמית היא חוקיותו של אמצעי , בעיה נוספת   

אך הנורמות , ייבת את ישראל מבחינה חוקיתהאמנה האירופית לזכויות אדם אינה מח, אמנם

כי אין מקום , גרוס טוען. 95שלא ניתן להתעלם ממנו במדינה דמוקרטית, שביסודה נושאות כוח מוסרי

כלשהן בהקשר של אכיפת חוק מקומית אפילו תחת ( אקסטרה לגאליות)להוצאות להורג חוץ חוקיות 

 .96תנאים המתקרבים למלחמה

אינן יכולות להלחם בכל , אך אומות, ה יש זכות להגן על אזרחיה מהתקפהלאומ, אינטואיטיבית   

תוך סיפוק מידה סבירה של הגנה , מלחמה להגנה עצמית חייבת להלום את מבחן התועלת. אמצעי

תוך הגנה על רווחתם של , תלחוקיות על ידי התרחקות מבוגדנות ומידה סבירה של פרופורציונאליו

 . 97יהלא לוחמים בשיעור האפשר

 :כשהוא מבחין בין ישראל לבין הטרוריסטים בדיוק בסוגיה זו, ברק אף הוא מדגיש את הרעיון הזה   

 בכך אנו נבדלים. פי כלליו-פי המשפט ועל-נעשה על -ככל מאבק אחר  -המאבק בטרור "

ה כמדינ, ואילו מדינת ישראל. ותוך הפרתו ורמיסתו, אלה פועלים כנגד המשפט. מהטרוריסטים עצמם

 .98"פיו-פועלת במלחמתה בטרור במסגרת המשפט ועל, שוחרת חוק, דמוקרטית

, כך למשל. אך במגבלות, "הסיכול הממוקד"הנטייה בספרות המשפטית היא לקבל את , לבסוף   

כי האמצעי הנכון הוא מעצר חשודים ורק אם אין אפשרות ופשעי המלחמה , רובינשטיין כותב

                                                 
91

 aggressiveness . (.ש.א. ) "מגןמלחמת "מה שמוביל ל. 
92 armed conflict .209' ע, ב"תשס, גרוס. 
93

 , p. 174.IbidKretzmer,  
94

. מטרת המחברים הייתה ליצור המשכיות למנהג הקודם: כלומר, "זכות אינהרנטית"מתייחס ל 21שסעיף , הטענה הכללית היא 

 ,Arend .אפשרות לפעול על מנת להגן על עצמהשהעניקו למדינה את ה, היה רק אחת מן הסיטואציות" התקפה חמושה"המקרה של 
, p. 90.Ibid כהגנה עצמית בפני תוקפנות בהתאם , על פי רוב, מלחמה מונעת נחשבת, לפיו. ראה הבחנה זו גם אצל דינשטיין

המגביל , 21ף זאת בניגוד לסעי   .39' ע, (1917, ג"תשמ ,שוקן :אביב -לת) דיני מלחמה. יורם דינשטיין. למשפט הבינלאומי המנהגי

 .33' ע, שם. אלא רק בשל התקפה בנשק, אסור לצאת למלחמה בשל איומים: כלומר. ומבטל למעשה אפשרות של מלחמת מנע
95

 , p. 356.IbidGross,  
96

 , p. 352.Ibid חוסר יציבות פוליטית פנימית או כל מצב , איום של מלחמה, הכוללים מצב מלחמה, "מצבים יוצאי דופן", כך

 pp. 352Ibid ,-.353. ציבורי אחר לא יכולים להיות תרוץ או הצדקה להוצאות להורג מסוג זהחירום 
97

 , p. 356.Ibid 
98

( 3.2.2002 -הדין באילת דברים בכנס לשכת עורכי" )חירות הפרט בין ביטחון המדינה לבין. "אהרון ברק 

43-53-00.html?tag=17-1108-D-http://www.nfc.co.il/Archive/003 

http://www.nfc.co.il/Archive/003-D-1108-00.html?tag=17-53-43
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קרמינצר אף הוא . 100האמצעי חוקי, כל עוד נשמרות ההנחיות, יולפ. 99יש מקום לסיכול, נמשכים

אם קיימת הערכה שעלולה להתלוות לסיכול פגיעה במטרות לא . כי יש צורך במידתיות, כותב

אין לנקוט , ואם פגיעה זו מוגזמת לגבי היתרון הצבאי הכללי שעמד ביסוד הפעולה, לגיטימיות

והן באוכלוסיה המקיפה , בטרוריסט, הפגיעה הן באויביש לנסות ולמזער את : כלומר. 101באמצעים

 .103כי הזכות לחיים אינה מוחלטת, יש להבין. 102אך לא בכל מחיר, אותו

,   כאמור. בפרט 104"ץ הסיכול הממוקד"בג"להתייחס למשפט הישראלי בכלל ולבשלב זה אבקש    

, אף על פי כן. 105(3030)ח "המסגרת המשפטית העיקרית לזכויות הפרט והאדם בשטחים היא תקש

ים פוגען יא:"כבוד האדם וחירותו מבטיח ש: וק יסודח. אין להתעלם מחוקיה הפנימיים של ישראל

בחוק ...: "אך החוק מרשה להפקיע זכויות אלו ,106"או בכבודו של אדם באשר הוא אדם, בגופו, בחייו

או לפי , לה על הנדרשובמידה שאינה עו, שנועד לתכלית ראויה, ההולם את ערכיה של מדינת ישראל

" הסיכול הממוקד", כאשר התנאים ממולאים, לפיכך. 107"חוק כאמור מכוח הסמכה מפורשת בו

 .108קונסיסטנטי עם החוק הישראלי

לאחר עתירה שהגישו הועד הציבורי נגד , "ץ הסיכול הממוקד"בג"ניתן פסק דין ב 33.32.56-ב   

הסיכולים "נגד מדיניות , יבה וזכויות האדםאגודה להגנת איכות הסב, LAW-העינויים בישראל ו

 . 23.3.2552109ביום " הממוקדים

מפעילה המדינה את מה , כחלק מהפעילות הביטחונית אשר נועדה להתמודד עם פיגועי הטרור   

במסגרתה פועלים כוחות הביטחון להריגתם של ". מדיניות הסיכולים הממוקדים"שהיא מכנה 

, בית המשפט. 110או ביצוע פיגועי טרור כנגד ישראל, שילוח, ם בתכנוןפעילים בארגוני טרור המעורבי

 .אך הטיל מגבלות על קיום מדיניות זו, העתירהדחה את  ,אהרון ברק( בדימוס)בראשותו של הנשיא 

כי קיים עימות , בית המשפט קבע, ראשית. התייחס בית המשפט למספר סוגיות מהותיות, בעתירה   

חלקים ניכרים . 111ינים וזה נתון למערכות נורמטיביות באשר למותר ולאסורמזוין בין ישראל לפלסט

                                                 
99

 .317' ע, ג"תשס -ב"תשס, 13. משפט וצבא, "על בטחון וזכויות אדם בימי לחימה בטרור. "אליקים רובינשטיין 
100

התנקשות מותרת , לפיו  .192' ע ,(2009, ד"תשס ,מטר :אביב -תל ) כתב הגנה: ישראל. אלן דרשוביץ: ראה גם .312' ע, שם 

מדובר על מעורבות ממושכת בפעולות רצחניות ואפשר לבצע הסיכול ללא סיכון , רק כאשר אין כל הזדמנות לעצור את הטרוריסט

 .שלא הייתה ממוקדת דיה, הוא אף מבקר את ההתנקשות במוחמד דף .מופרז לעוברי אורח חפים מפשע
101

 .21' ע, שם, קרמניצר 
102

 .221' ע, ב"תשס, גרוס 
103

 .272' ע, שם 
104

 -המאגר המשפטי הישראלי, פורסם באתר נבו. ממשלת ישראל' הועד הציבורי נגד העינויים בישראל נ 802339ץ "בג 

nevo.co.il ץ הסיכול הממוקד"בג: להלן. 
105

 .3ראה הערה  
106

 .2סעיף , 120' ע, 22.7.1992מיום , 1791' מס, ב"תשנ, ח"ס. כבוד האדם וחירותו: יסוד-חוק 
107

 .1סעיף , שם 
108

נוסח מאוחד זה נקבע . 1933-ז"תשל, חוק העונשין .קובע צורך במיידיות, 1933 -ז"י לחוק העונשין תשל79כי סעיף , יש לציין 

, ח"ס. 1991-ח"תש, לפקודת סדרי השלטון והמשפט( ו)13לפי סעיף  1933ביוני  3בועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת ביום 

 .217' ע, ב"תשס, גרוס. אקט של נקמה או ענישה לא ייחשב כהגנה עצמית, כמו כן .223' ע, 1933.9.1מיום , 139' מס, ז"תשל
109

 .ראה החלק העוסק בעתירה ובטיפול בה בפסק הדין, להתגלגלות הפרשה 
110

איש מארגוני טרור  700 -נהרגו קרוב ל 2002מאז החלו פעולות אלה ועד סוף שנת , רו העותריםלפי נתונים שמס .2' ע, שם 

סיכולים "אשר שהו בקרבת מקום ליעדים של , אזרחים 120-כ. נכשלו" סיכול ממוקד"ניסיונות  70-למעלה מ. בתקיפות אלה

 .7' ע, שם. מאות אחרים נפצעו. נהרגו במהלך פעולות אלה" ממוקדים
111

קיימות נורמות . נעשות בחלל משפטי פעולות הלחימה של הצבא אינן... 'היא חלק ממערך בינלאומי. שראל אינה אי בודדי'" 

וחלקן בכללי , חלקן של המשפט הבינלאומי המעוגן באמנות שישראל צד להן, חלקן של המשפט הבינלאומי המינהגי –משפטיות 

http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-0864.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-0864.pdf
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דינים מנהגיים אלה הם חלק . העוסקים בעימות מזוין הם בעלי אופי מנהגי, של המשפט הבינלאומי

, את כללי היסוד של המשפט הציבורי הישראלי" כל חייל נושא בתרמילו"מהמשפט הישראלי ולפיכך 

בין אם ישראל צד להן ובין אם )משפט הבינלאומי המעוגן באמנות בינלאומיות כי ה, אך חשוב לציין

, "משפט זכויות האדם"ץ בוחר ב"בג: כלומר. אינו חלק ממשפטה הפנימי של מדינת ישראל( לאו

 .כמשלים למשפט ההומניטארי

נבה 'גואמנת  112אמנת האג הרביעית: ל הם"המקורות העיקריים לדיון בעימות המזוין הנ, לפיכך   

נבה 'כי עקרונית דיני התפיסה הלוחמתית שבאמנת ג, עמדתה של ממשלת ישראל הינה. 113הרביעית

ץ מסתפק בקבלת ממשלת ישראל את הוראותיה "בג. הרביעית אינם תופסים בכל הנוגע לאיזור

, שוב. נבה'מקור נוסף לדיון הוא הפרוטוקול הנוסף הראשון לאמנות ג. ההומניטאריות של אמנה זו

המנהגיות של  ואך הוראותי, והוא לא אומץ בדבר חקיקה ישראלי, ראל אינה צד לפרוטוקול זהיש

 . 114הפרוטוקול הראשון הם חלק ממשפטה של ישראל

והדיון מבוסס על איזון עדין בין שני , כי הסכסוך המזוין הוא בעל אופי בינלאומי, ץ קובע"בג, שנית 

הנוגעים לכל מי שנפגע כתוצאה מהסכסוך המזוין  ,םהשיקולים ההומניטאריי: שיקולים נוגדים

הפתרון הוא במציאת האיזון הראוי בין . המונחים ביסוד הסכסוך המזוין, והשיקולים הצבאיים

 .115השיקולים הנוגדים

העיקרון הראשון אליו מתייחס בית המשפט הוא העיקרון הבסיסי של ההבחנה בין לוחמים ומטרות    

 . 116ומטרות אזרחיות כלומר אזרחים ,םלבין שאינם לוחמי צבאיות

אלא אם ולמשך אותו הזמן בו הם נוטלים חלק ישיר במעשי "ההגנה ניטלת מן האזרחים    

חלק "נטילת , נטילת חלק במעשי האיבה: האפשרות לפגיעה מורכת משלושה חלקים. 117"האיבה

אזרח , גדרה המקובלתעל פי הה .118בו הם נוטלים חלק במעשי האיבה, "למשך הזמן"במעשים ו "ישיר

כאשר הוא אוסף , כאשר הוא משתמש בנשק במסגרת הסכסוך המזוין ,נוטל חלק במעשי האיבה

 נטילת . 119או כאשר הוא מכין עצמו לקראת מעשי האיבה, מודיעין לשם כך

שיש סביבה מחלוקת רבה ולפיכך בהיעדר אמת מידה מנהגית כוללת , היא הגדרה" חלק ישיר"

גם לגבי שאלת , כך. 120תוך צמצום תחום המחלוקת, מנוס מצעידה ממקרה למקרהלא יהא , ומוסכמת

 ".משך הזמן"

                                                                                                                                                 
מפקד כוחות ' רופאים לזכויות האדם נ 8099339ץ "בג ".לניהול הלחימה הקובעות כללים באשר –היסוד של המשפט הישראלי 

 ".פרשת הרופאים" –להלן ; 791, 712( 2)ד נח"פ, ל בעזה"צה
112

 .13' ע, שם. מעמד של משפט בינלאומי מנהגי, אשר ישראל צד לה, להוראות אמנה זו 
113

. תיה המנהגיות מהוות חלק ממשפטה של מדינת ישראלעם זאת הוראו. היא לא אומצה בחקיקה ישראלית. ישראל צד לאמנה זו 

 .13' ע, שם
114

 .הפרוטוקול הראשון: להלן 
115

 .19-20' עמ, שם 
116

עליו , ראשית: חובתו של המפקד הצבאי על פי הכלל הבסיסי היא כפולה": "פרשת הרופאים"ברק מצטט מפסק דינו בעניין  

עליו לעשות פעולות הנדרשות כדין המבטיחות כי , שנית'; שלילית'ובתו הזוהי ח. להמנע מפעולות אשר פוגעות בתושבים המקומיים

צריכות להיות מופעלות  –אשר הגבול ביניהן הוא דק  –שתי החובות הללו ... 'חיובית'זו חובתו ה. התושבים המקומיים לא ייפגעו

 .799' עמ, שם :מצוטט". בסבירות ובמידתיות על פי צורכי הזמן והמקום
117

 .לפרוטוקול הראשון (7)21סעיף  
118

 .71' ע, שם 
119

 .72' ע, שם 
120

 .77' ע, שם 
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עקרון זה הוא חלק , לפי ברק. העיקרון השני אליו מתייחס בית המשפט הוא עיקרון המידתיות   

כי , הכלל הוא. 121הוא מרכיב חשוב במשפט הבינלאומי המנהגיומתפיסתנו המשפטית בדבר זכויות 

. 122זרחים התמימים הנגרמת כאובדן נלווה תוך כדי פעולות לחימה צריכה להיות מידתיתהפגיעה בא

, מבחן משנה זה נושא על כתפיו. "שבוחן את היחס הראוי בין התועלת לנזק, מדובר על מבחן ערכי

הוא ביטוי לרעיון כי . כי המטרה אינה מקדשת את האמצעים, את התפיסה החוקתית, בעיקרו של דבר

גם אם התכלית אותה מבקשים להגשים , שהדמוקרטיה אינה יכולה לעבור אותו, ום ערכיקיים מחס

 .124שהתועלת הצבאית תהא ישירה וצפויה, הדרישה היא. 123"היא ראויה

העתירה ", לפיו. שאלת השפיטות, ברק מתייחס גם לסוגיה פרוצדוראלית לכאורהכי , יש לציין   

 –לחימה העשויה לפגוע בזכות היסודית ביותר של האדם שלפנינו נועדה לקבוע את המותר והאסור ב

. 125"הדוקטרינה של חוסר שפיטות מוסדית אינה יכולה למנוע בחינתה של שאלה זו. הזכות לחיים

השאלות שעולות במשפט אינן שאלות של מדיניות או שאלות צבאיות ושאלות אלו נבחנות , לטענתו

מה עוד שנדרשת בחינה , ית המשפט לדון בשאלות אלועל ב, לפיכך. 126על ידי בתי משפט בינלאומיים

הגורמת למותם של מחבלים ושל אזרחים , בדיעבד של התנהגות הצבא בכל הקשור לפעילות מונעת

 .127תמימים

כשם שאין בידו לקבוע כי , אין בידו לקבוע כי פגיעה מונעת היא תמיד חוקית, ץ"קובע בג, לבסוף   

תמיד קיים דין שהמדינה . של המדינה נעשה על פי כללים ודינים כל מאבק. היא לעולם אינה חוקית

 .128אינם בנמצא( black holes" )חורים שחורים. "חייבת לנהוג על פיו

אך כוחה של המדינה הוא בעמידתה האיתנה על קיום הוראות , כי אינו מנותק מעמו, ברק מציין   

סיכול ממוקד הוא אסור על פי המשפט אין לקבוע מראש כי כל "...כי , הוחלט, לפיכך. 129המשפט

הבינלאומי  כשם שאין לקבוע מראש כי כל סיכול ממוקד הוא מותר על פי המשפט, הבינלאומי המנהגי

                                                                                                                                                 
מי שאוסף מידע : את המקרים הבאים, במעשי האיבה" חלק ישיר"כי על רקע שיקולים אלה יש לכלול בגדר נטילה של , ברק קובע  

לתי חוקיים אל המקום בו מי שמוביל לוחמים ב, בין בתחומים שבהם מתבצעים מעשי האיבה ובין מעבר לתחומים אלה, על הצבא

מי שמפעיל כלי נשק בו משתמשים לוחמים בלתי חוקיים או מפקח על הפעלתם או נותן להם , מתבצעות פעולות איבה או ממנו

הוא הדין . מי שמוכר ללוחם בלתי חוקי מוצרי מזון או תרופות אינו נוטל חלק ישיר אלא עקיף במעשי האיבה, לעומת זאת. שירות

הוא הדין . לרבות תמיכה כספית, כללית-לוחמים הבלתי חוקיים בניתוח אסטרטגי כללי ומעניק להם תמיכה לוגיסטיתבמי שמסייע ל

 .72' ע, שם. במי שמפיץ תעמולה התומכת באותם לוחמים בלתי חוקיים
121

הוצאת  :חיפה ) שופט בחברה דמוקרטית. אהרון ברק: ראה גם. כבוד האדם וחירותו: יסוד-לחוק 1סעיף : ראה. 90' ע, שם 

 .793' ע, (2009 ,נבו : שריגים לאון ;כתר הוצאה לאור  :ירושלים  ;הספרים של אוניברסיטת חיפה 
122

 .91' ע, שם 
123

 .שם, שם. שר הביטחון' המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי נ –עדאלה  8021233ץ "לבגברק מפנה  
124

 .לפרוטוקול הראשון( ג()2)23סעיף : ראה. 99' ע, שם 
125

 .93' ע, שם 
126

 .91' ע, שם 
127

 .שם, שם 
128

 .27' ע, שם 
129

שלא פעם נפגעה מטרור חסר , מגדל זה מצוי בתוככי ירושלים, אף שמצויים אנו לעתים במגדל שן. אנו בני החברה הישראלית" 

מכירים בצורך להגן אף אנו , ככל ישראלי אחר. מודעים אנו להרג ולהרס אשר הטרור כנגד המדינה ואזרחיה גורר אחריו. מעצורים

דיננו זה אינו מקל על המאבק של -מודעים אנו לכך כי בטווח הקצר פסק. על המדינה ועל אזרחיה מפני פגיעתו הקשה של הטרור

אנו פועלים על פי . כאשר אנו יושבים לדין אנו עומדים לדין. אך אנו שופטים. ידיעה זו מקשה עלינו. המדינה כנגד הקמים עליה

תוך )משוכנעים אנו כי בסופו של יום מאבקה על פי הדין , אשר למאבקה של המדינה בטרור הקם עליה. והכרתנו מיטב מצפוננו

ץ "בג". קיום הוראות המשפט הוא מרכיב בביטחון הלאומי. אין ביטחון ללא משפט. מחזק את כוחה ואת רוחה( מילוי הוראותיו

 .179' ע, (2)נח ד"פ, ממשלת ישראל' מועצת הכפר בית סוריק נ 8092023



 13 

וחוקיותה של כל פגיעה , הממוקד קבועים במשפט הבינלאומי המנהגי דיני הסיכול. מנהגיה

 .130"אינדיבידואלית צריכה להיקבע לאורם

כי סוגיה זו חלה בתחום שיפוטו , הקביעה. כי כל מקרה ייבחן לגופו, למעשה ,ץ קובעת"החלטת בג   

כיוון שסוגיה זו כרוכה בהחלטות פוליטיות והחלטת , זאת. תשל בית המשפט אינה רק פרוצדוראלי

, לעניות דעתי, למרות זאת. ץ מצמצמת את מרחב הפעולה וההחלטה של הרשות המבצעת"בג

 131סודית בדיעבד באשר לדיוק הזהות של הנפגע ונסיבות הפגיעה בוכי יש לערוך בדיקה י, הקביעה

מעמידה בסימן שאלה את  132ובנוסף הקבלה הרחבה של  שיקול דעתו הביטחוני של המפקד הצבאי

 . שהוטלו על הרשות המבצעת, המגבלות

לענייני איננו מומחים , המשפט העליון-שופטי בית, אנו: "כי, ציין בית המשפט" פרשת בית סוריק"ב   

כל שעלינו לקבוע הוא אם מפקד צבאי סביר היה יכול לקבוע מתווה כפי שקבעו המפקד ... צבא

ץ "בג"של ברק ב" הרגשני"אך בהתחשב במונולוג , קשה לדעת? מיהו אותו מפקד סביר. 133"הצבאי

, מעבר לכך. קשה לראות כיצד לא יבחר בית המשפט לקבל את טיעוני הצבא, 134"הסיכול הממוקד

 .ל"טה לבחון בדיעבד משאירה פתח לפעילות בעייתית מצד צההחל

הצבא אימץ את שפת האשמה של המשפט הפלילי מבלי , לפיה. יש לציין את ביקורתה של בילסקי   

לפי סדר , ההופכים את השימוש באלימות, לאמץ במקביל את דיני הראיות ואת סדר הדין הפלילי

שבית המשפט אינו מבסס , ץ וטוענת"לנכון לבקר את בג היא מוצאת, מעבר לכך. 135יללגיטימ, הדין

כאשר פעילות ישראל מונגדת , "נרטיב של ניגוד"אלא על , את פסק דינו על הנמקות לגליסטיות צרות

ץ בוחר להעמיד את ישראל אל מול "בג. טענתי מתחזקת כאן: כלומר. 136לפעילות הטרוריסטים

 .ל"מקרה לגופו תהפוך לכיסוי לפעילות צההטרוריסטים והחשש הוא שהחלטה של בחינת כל 

                                                 
130

כי הדין הבינלאומי , אפוא, נראה: "לפיו. שנדרש בדין הבינלאומי, ריבלין את השינוי, המשנה לנשיאה, הוסיף, לדברים אלו 

 .29' ע, שם ". נדרש להתאים את עצמו לעידן שבו אנו חיים
131

 .79' ע, שם 
132

ץ "בג :הרא. "בשיקול דעתו הביטחוני של בית המשפט, לא יחליף בית המשפט את שיקול הדעת הביטחוני של המפקד הצבאי"... 

 .732' עמ, ורי'פרשת עג; 279, 273( 1)ד מד"פ, ל באיזור רצועת עזה"מפקד כוחות צה' אגא נ 8191002
133

 .179' ע, (2)ד נח"פ, ממשלת ישראל' מועצת הכפר בית סוריק נ 8092023ץ "בג 
134

 .129ראה הערה  
135

 .193' ע, ד"תשס', ט. המשפט, "שפט במאבק בטרורתפקידו של המ. "ליאורה בילסקי 
136

 .200' ע, שם 
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 מדד מוסרי. ב

כדי ? האם ניתן להצדיק מוסרית פגיעה בחפים מפשע כדי להגן על בטחון המדינה, נשאלת השאלה   

במסורת הפילוסופית מבחינים בין שתי . יש להבין מהי המסגרת המוסרית בה דנים, לדון בסוגיה

אני מתמקד כאן בשאלה , יחה במלחמהד לצידוק שבעצם הפתבניגו. הנוגעות למוסר המלחמה, שאלות

 .138אני ממקד את השאלה בפגיעה בחפים מפשע, מעבר לכך. 137של צידוק המעשים תוך כדי מלחמה

תורת מוסר של : לעניינו חשוב להבחין בין שתי תורות, במסגרת תורות המוסר הרבות שקיימות   

שמייצגה הוא קאנט )מוסר של כוונות  ותורת( שמייצגה הוא מיל והתועלתנות)תוצאות 

. כי הטוב בפעולה הוא לחלוטין עניין של כוונה, קאנט קבע, ברמה הבסיסית ביותר(. והדאונטולוגיה

מוסריות היא חובתם , על פי קאנט. הפעולה נמדדת על פי כוונתה ולא על פי תוצאותיה: כלומר

ללא כל סיבה , רק כיוון שזו חובה, לינוהחובה היא לעשות מה שחובה ע. האנושית של כל בני האדם

המעשה הנכון הוא , לפיו. 140מיל מדבר על צדק כעניין שהוא לתועלת החברה כולה, לעומתו. 139אחרת

לפי . הפעולה הנכונה היא זו המניבה את התועלת נטו המרבית. זה שיביא לכמה שיותר אושר

יש : כלומר, certain normative properties depend only on consequences"141…":התוצאתנות

 .שנקבעים רק על פי תוצאתם ולא על פי כוונה, ערכים

טיעונים תועלתניים וטיעונים : יש שני סוגי טיעונים לשאלת הפגיעה בחפים מפשע, לפיכך   

אסביר מדוע אני בוחר להתמקד , לאחר מכן, אפתח בטיעונים מן הסוג הראשון. דאונטולוגיים

 .שני ואפתח טיעונים אלובטיעונים מן סוג ה

הסיכול "מתייחסים לכוונתו הבסיסית של , או התוצאתניים, הטיעונים התועלתניים, ראשית כל   

. 142הוא היפוכו של ענישה קולקטיבית" הסיכול הממוקד"כי , דרשוביץ כותב, כך למשל". הממוקד

אך , לבצע את הטרור הטקטיקה הזו מנסה למנוע טרור עתידי על ידי הגבלת אלו שמתכננים, לפיו

בקצה האחד . פועל על רצף "סיכול ממוקד". 143כמו מעצר, נמצאים מעבר לאפשרות אחרת של הגבלה

סיכול מנהיגים : בקצה השני נמצאת ישראל. מדובר על סיכול נרחב של כל מי שנחשב יריב פוליטי

לא ניתן לעצור שמעורבים באופן פעיל בתכנון או תיאום התקפות טרור ו, טרוריסטים ספציפיים

 . 144אותם

                                                 
137

 .111' ע, (  ד"תשמ ,הקיבוץ המאוחד :אביב -תל) מסה פילוסופית :על המלחמה . גרשון ויילר 
138

גם בהנחה שהיחידים . "...מדיניות החיסולים של ישראל ראויה לביקורת מוסרית אף במנותק מהפגיעה בחפים מפשע, לפי אנוך 

בין , עדיין אפשר וראוי לבקר פעולות אלו, פגעים מפעולות החיסול הם האנשים שמיועדים להיפגע על ידי המחסלים או מפקדיהםשנ

מבוקרת להרוג שמדיניות כזו מקנה -מעורערת והבלתי-השאר משיקולים של פגיעה בהליך הוגן ושל היקף הסמכות הבלתי

מחשבה על ההבחנה בין גרימת נזק ? מה ההבדל בין פעולות טרור לחיסולים. "נוךדוד א". לפונקציונרים בכירים ברשויות השלטון

 .2' ע ,שם .מתוך התכתבות אישית עם פרופסור אנוך. לא פורסם". מכוונת לבין גרימת נזק צפויה לחפים מפשע
139

 Penguin  :(London J.S. Mill and Jeremy Bentham: Utilitarianism and other essaysAlan Ryan (ed.). 
Books, 1987), p. 23.   

140
 1998),  Cambridge University Press, (Cambridge: Liberalism and the limits of justice Michael J. Sandel.

p. 3.  
141

 ,First published Tue May 20, 2003; substantive revision Thu Feb 9 -האנציקלופדיה לפילוסופיה של סטנפורד 
2006. (10.7.07) 

http://plato.stanford.edu/entries/consequentialism/#WhaGooHedVsPluCon  
142

 .191' ע, שם, דרשוביץ 
143

  t, responding to the challengeunderstanding the threa :Why Terrorism WorksAlan M. Dershowitz. 
(New Haven: Yale University Press, c2002), p. 119. 

144
 p. 120.Ibid , על ידי סוכנים ישראלים 1993שחוסל בינואר , מכין הפצצות הראשי של החמאס, "המהנדס", כמו יחיע עייש

http://plato.stanford.edu/entries/consequentialism/#WhaGooHedVsPluCon
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הלגיטימיות המוסרית של סיכול ממוקד הופכת לברורה אף יותר בהשוואה  כי, סטטמן מוסיף   

שמאכסנת ותומכת בטרוריסטים בניסיון לתפוס או , פלישה מסיבית לקהילה: לאמצעים החלופיים

 . 145להרוג את הטרוריסטים ולהרוס את התשתית שלהם

כיוון , ההתנקשויות הן בוגדניות, לדידו של גרוס. של מדיניות זו" תהוגדנוב"גרוס מצביע על , שנית   

ההתנקשויות דורשות רשת רחבה של . שהן מסתמכות על בוגדים ולפיכך יוצרות צמא רב לנקמה

אוסרת בפירוש כל ( 3030)נבה הרביעית 'כי אמנת ג, גרוס מציין. 146מודיעים ומשתפי פעולה, מרגלים

כולל לא לוחמים בשטחים , לשרת בכוחות המזוינים של כוח כובש" מוגניםאנשים "ניסיון לאלץ 

 .147אך משתפי פעולה הם מרכז הפעולה של המודיעין הישראלי בשטחים, כבושים

קשור באופן קבוע לשיתוף פעולה והשפעותיו בקהילה הפלסטינית , אם כן, "הסיכול הממוקד"   

. שגייסו אותם, ובה קשה כנגד משתפי הפעולה ואלוהתנקשויות בוגדנות יוצרות תג, ראשית. כפולות

 .הן פוגעות במרקם החיים של הקהילה המוסרית ומערערות את החברה הפלסטינית, שנית

ר מבוקשים שניתן לעצו, קיימת טענה, "הסיכול הממוקד"בהתייחס לרמת הנחיצות של , שלישית   

נעצרו בשטחי הרשות  2553מבר בין ספטמבר לדצ ,למשל ,Lawעל פי עמותת  .ולא לפגוע בהם

, ויילר טוען, מצד שני. 148מה שמצביע על יכולת של הצבא לעצור מבוקשים, אזרחים 384הפלסטינית 

שניתן , יש לשקלל את העוול שבנזק לחפים מפשע לעומת הנזק שייגרם על ידי ויתור על יתרונות"...ש

, אמנם. לעצור מבוקשים מוגבלתיכולת זו : כלומר. 149"להשיג במחיר פגיעה באוכלוסיה אזרחית

ובמקרה , אך עולה הסכנה לפגיעה בחפים מפשע בצד השני, מצטמצם הנזק של פגיעה בחפים מפשע

 .שנתפסים על ידנו כמי שמבצעים הוראה וחפים מפשע בעצמם, הזה סכנת פגיעה בחיילים

כי קו הגבול , ב וולצרכות, 150בספרו. הקשור לטיעון הקודם הוא קו טיעונו של וולצר, טיעון רביעי   

חייבת להיות : כלומר. שבין מלחמת מנע מקדימה לבלתי לגיטימית נמתח בנקודת האיום המספיק

, ההופכות את הכוונה הזאת לסכנה ממשית וכן מצב כללי, דרגה של הכנֹות פעילֹות, כוונה גלויה לפגוע

 .151מגדילה את הסיכון, שבו המתנה

ישב האיסור המוחלט של פגיעה בלא לוחמים עם המהלך כי יש לחפש דרך שתי, וולצר כותב   

כיוון , ויק מובילה להצדקת הלחימה בקלות'גישתו של סידג, לפיו .152הלגיטימי של הפעילות הצבאית

                                                 
145

  2004, p. 186. . 5, JanuaryTheoretical Inquiries in Law ,Daniel Statman. "Targeted Killing" 
146

 , p. 358.IbidGross,  
147

טובין או הפחתת , מתוארים ניסיונות לשכנע פלסטינים לשתף פעולה תמורת כסף מזומן, "בצלם"ח שנכתב לאחרונה עבור "בדו 

הוא גדול ומעורך  מספר משתפי הפעולה. אלו שמסרבים נוטלים את הסיכון לאבד רישיונות או גישה לעזרה רפואית. עונשים בכלא

 Ibid.Ibid ,! מהאוכלוסייה %1-9המהווים , 120,000-ל 90,000בין 
148

 .21' ע, שם, ספרד 
149

 .113' ע, שם, ויילר 
150

 (.ד"תשמ ,עם עובד :אביב -תל) מלחמות צודקות ובלתי צודקות. מיכאל וולצר 
151

 .100' ע, שם 
152

כל מעשה זדון שאינו מכוון לתכלית "ות איבה אסור לעשות כי במהלך פעול, ויק שטוען'בניגוד לסידגזאת  .112' ע, שם 

 .122' ע, שםמצוטט . "או כל מעשה זדון אשר תועלתו בהשגת התכלית מועטה בהשוואה למידת הנזק שבו, (הנצחון)
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, 154יש לנקוט בעקרון כפל התוצאות, לכן. 153שהיא מדגישה את ערכו של הנצחון על פני ערכים אחרים

 . 155מה המחיר שהחיילים צריכים לשלם עבור זהירות זוושיקבע באיזו מידה של זהירות יש לנקוט 

בתנאי שמתקיימים ( הריגת לא לוחמים)שסביר שתוצאותיו יהיו רעות , מותר לעשות מעשה, לטענתו   

 :ארבעה תנאים

 .מעשה מלחמה לגיטימי: כלומר -המעשה טוב כשלעצמו. 3

 .התוצאה הישירה קבילה מוסרית. 2

 .לתוצאה הקבילהחותר  -כוונת המבצע טובה. 4

 (. 156ויק'לפי כללי סדג)התוצאה הטובה טובה דיה כדי לפצות על התוצאה הרעה . 3

: שבן כללי המלחמה לבין תורת התוקפנות הוא כדלקמן, הדרך לטפל במתח, לדידו של וולצר   

עולם הכורח נוצר ", כך. 157"רומסים את המוסכם אך ורק ונוכח פני אסון ברור המאיים להתחולל"

 .158"הכלל ובין זכויות האדם תך הניגוד שבין הישרדומתו

סיכול "יש להתייחס לטיעון הריאליסטי ביחס ל, בהתייחס למסקנתו של וולצר הנזכרת לעיל   

אדם , כדי להיות מוסרי. אך רע הכרחי, (Evil)שכל פעולה פוליטית היא רע , מורגנטאו טוען". הממוקד

אומץ מוסרי והערכה , בחיבור שבין תבונה פוליטית, לפיו. 159צריך לנקוט בפעולה הפחות גרועה

 . המוסרי ואדם מיישב בין טבעו הפוליטי לבין ייעוד, מוסרית

אין : בויכוח הנוכחי מה שנדרש הוא החזרת נקודת המבט הריאליסטית ההובסיאנית, לפי פאהם   

עבור . ת המלחמהשמחוץ ליכולות המוסריות והפוליטיות ולנסיבו, לבנות מערכות אתיות מפושטות

הוא שפרטים וקבוצות יהיו מסוגלים לבצע אותה באופן , תנאי ראשוני לכל אתיקה, הובס

כיוון שאין להם כמעט קשר , התיישנות מאיימת על חוקים כאלו, אם לא כן. 160קונסיסטנטי

 . 161למציאויות חברתיות ולפיכך אינם הגיוניים

כשהם , ינות צריכים להתעלם מדרישות המוסרשפרטים ומד, תפיסה ריאליסטית זו אינה טוענת   

כולל , כדי שפרטים וקבוצות, אלא שהיא מגדירה מחדש דרישות אלו, קיצוניות תמגיעים לסיטואציו

                                                 
153

 .129' ע, שם 
154

" התוצאה הכפולהדוקטרינת "או " עקרון כפל התוצאות: "במקורות שונים דוקטרינה זו מופיעה תחת השמות. 112' ע, שם 

 .(.ש.א)
155

 .111' ע, שם 
156

 .ראה פירוט עקרון זה בהמשך הפרק. 112' ע, שם 
157

 .232' ע, שם 
158

 .(.ש.א)התרגום שלי . 712' ע, שם 
159

 International Hans J. Morgenthau. "The Moral Blindness of Scientific Man", in: (eds.) Art and Jervis, 
c1996),  HarperCollins College Publishers, New York :( epts and contemporary issuesPolitics: enduring conc

p. 16. 
160

 , p. 102.IbidPham,  
161

בקבלת הלגיטימיות של הרג במלחמה קונבנציונאלית מצד אחד ומצד שני ( קונסיסטנטיות)קיימת חוסר עקיבות , לפי סטטמן 

  ,p. 187.IbidStatman ,. רורבהתנגדות לסיכול ממוקד במלחמות כנגד ט

שאחריותם האישית לפתיחה במלחמה ואיומם לצד השני הם , קשה להבין איך ניתן לקבל הרג בקנה מידה רחב במלחמה של חיילים

אם ההרג מגדיל את האיום . שהיא הגנה, אם הוא משיג את המטרה הראשית רג להגנה עצמית מוצדק רקה. לא בטוחים במקרה הטוב

אם מלחמות נגד  .p. 191.Ibid ,הוא אינו מוצדק גם מנקודת מבט מוסרית וגם מנקודת מבט פרגמאטית , ד שנוקט בווהסכנה לצ

. אין לדרוש שכל פעולה תהיה אפקטיבית מעל לכל ספק סביר כדי שיהיה לה צידוק מוסרי, טרור פועלות בדומה למלחמות רגילות

., p. 193Ibid 
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כפי שמציין . יהיו בעלי זכות לנקוט צעדים קיצוניים להגנה עצמית על בסיס הקיום האנושי, מדינות

מידה שהם במסגרת ההשגה המוסרית של האדם החוקים ואתיקת המלחמה ריאליים רק ב" :קסון'ג

ת המותאמים למלאכים במלחמה אין מקום לכללי התנהגו. 162"הממוצע בסיטואציות קונקרטיות

 .163ושלום

, מסורת המלחמה הצודקת המערבית מבוססת על הדרישה, כדי שהמלחמה תהיה מוסרית, לכן   

הפעילות , במקרה של סיכול ממוקד .164ישהשימוש בכוח בסכסוך מזוין יהיה מבחין ופרופורציונאל

שישמור על חסינותם של אלו שאינם לוחמים , י חוקיים חייבת להיות בהיקףכנגד הלוחמים הבלת

שלא ישתמשו בכוח העולה על הנדרש לביצוע , בכך יויצמצם את הנזק המשני והפרופורציונאל

  .165המלחמה

הנשלטת על ידי חוקים , המהציביליזצי כי קיים מדרון חלקלק היורד, פאהם כותב, אף על פי כן   

כי , גם דייויד טוען. 166הנשלטת על ידי תאוות ואינה מעריכה דבר, לברבריות, ומעריכה כבוד אנושי

עליה לפעול בדרך שתשמר . כיוון שהן מפריעות למלחמתה בטרור, אסור לישראל להתעלם מנורמות

 .167תועל המערכת הבינלאומי את יכולתה להגן על עצמה בלי להביא עתיד גרוע על עצמה

כפי שצוין . קאנטיאנית-אונטולוגיתלבין גישה ד תוצאתניתראינו שיש קושי לחבר בין גישה , אם כן   

חשוב לבאר עקרון זה ". עקרון כפל התוצאות"וולצר מנסה להתגבר על בעייתיות זו באמצעות , לעיל

 . לפני שנעבור לטיעוניים דאונטולוגיים

שמעשיו יביאו לתוצאה ואין , לעתים הוא רק צופה. 168כוונה להשיג תוצאה מסוימת אדם פועל מתוך   

. ך צפויהא, ישנה תוצאת לוואי שאינה רצויה: כלומר(. או אף כאמצעי)הוא רוצה בתוצאה זו כתכלית 

 The Doctrine of Double)" דוקטרינת התוצאה הכפולה"נוצרה , במסגרת המסורת הקתולית

Effect) ,כך. אם היא צפויה אך לא רצויה, ניתן להביא לתוצאה מסוימת, קרים מסוימיםבמ, לפיה ,

אופיה : כלומר)הבסיסיים  השקיימים בעקרונותי, התמודדה הקתוליות עם איסורים מוחלטים

כי היא מבחינה בין סוגים שונים של , יש חשיבות לכוונה והפחתה בערך של התוצאה(. הדאונטולוגי

 .169תו הפנימית של הפועל כלפיהןתוצאות על פי התייחסו

ניתן להגן על הריגתם של  -חשובה המטרה העומדת בבסיס המעשה, לפי טיעון זהכי , גרוס כותב   

אזרחים שנמצאו בקרבתם של טרוריסטים אם הכוונה הייתה להשיג את התוצאה הטובה של פגיעה 

שגת המטרה של פגיעה נה האמצעי לההפגיעה באזרחים אי, על פי העקרון, כך. 170בטרוריסטים

מדובר בתוצאת . 172והפגיעה איננה נובעת מהתעלמות מזכותם לחיים של החפים, 171בטרוריסטים

 .173לוואי שפועלים אנו לצמצמה משום הכרתנו בזכותם לחיים של החפים מפשע

                                                 
162

 218., p. Ibid ham,P Quoted in: 
163

 , p. 103.Ibid 
164

 , p. 101.Ibid 
165

 , p. 102.Ibid 
166

 , p. 103.IbidPham,  
167

 , p. 14.IbidDavid,  
168

 .99' ע, 9-10כרך , (ב"תשמ-ם"תש ,האוניברסיטה הפתוחה :אביב -תל) בעיות בפילוסופיה של המוסר. אלעזר וינריב 
169

 .שם, שם 
170

 .221' ע, ד"תשס, גרוס 
171

 .ואם גישה תוצאתניתעקרון זה אינו ת, ולכן 
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שייתכן וההבחנה נסמכת על תפיסה דתית , אנוך טוען: הביקורת כלפי גישה זו נובעת משני טעמים   

אבל אם אין . בידי שמים, תוצאות לוואי למיניהן, והשאר, פיה אנו יכולים לדאוג רק לכוונותינושעל 

ייתכן שאין עוד בסיס לייחוס חשיבות מוסרית , אנו מאמינים עוד בסוג ההשגחה שטענה כזו מניחה

כי האבחנה בין תוצאה צפויה ורצויה לבין תוצאת לוואי , הטענה המהותית יותר היא. 174להבחנה

חשוב , ךלפיכ. 175לעבר אי מוסריות" מדרון חלקלק"צפויה גרידא גמישה ביותר ועלולה להביא ל

 .אף על פי שניתן לבקרם ככל טיעון אחר, להתמקד בטיעונים הדאונטולוגיים

מן הנקודה הבסיסית של מוסריות הצד הישראלי אל , אפשר להתייחס לטיעונים הדאונטולוגיים   

ארגוני המחבלים , האיום העיקרי שבו אנו נלחמים, רובינשטייןלדידו של . מול מוסריותו של האויב

המחבל המתאבד הוא כפצצה אנושית " -אינו מכבד כלל את ערך החיים של אזרחינו ואנשינו, למיניהם

כי אם נמשיך לדבוק ברעיון הבסיסי , גם סטטמן כותב. 176 ..."מונחית בעלת יכולות רצחניות מרביות

-שמלחמות מתקיימות רק בין לוחמים ושצריך להימנע מפגיעה בלא, ה הצודקתשל תיאורית המלחמ

לוחמי המדינה הנפגעת חייבים לכוון את נשקיהם , שגם במלחמות כנגד טרור, עלינו להסיק, לוחמים

האם ניתן להצדיק פעילות , נשאלת השאלה. 177רק כלפי חברי ופעילי ארגוני הטרור מולם הם נלחמים

 ?אי כיבוד ערך החיים מצד האויב תגמול ישראלית בשל

מאיים , הטרור קורא תיגר על ערכי חירות ודמוקרטיה: "לפיו. מתלבט בשאלה זו, אף הוא, גרוס   

שבו אנו נדרשים , 'שלטון של כורח'ובכך כופה עלינו מעין , ומסכן את מדינות העולם החופשי כולן

 משמעות. סרית להגן על חיי אזרחינולדחוק עקרונות מוסריים המנחים אותנו לטובת החובה המו

 .178"וחיים בפחד מתמיד מפניו כניעה לטרור הסירוב לעשות כן היא

 לאזן נכונה בין החובה להילחם באויב הטרוריסטי המושג המרכזי שיסייע בידנו, לטענתו של גרוס   

דה על שעניינו הקפ, הוא עקרון טוהר הנשק, להימנע מפגיעה באזרחים חפים מפשע לבין החובה

 לרסן עצמם לבל טוהר הנשק דורש מכוחות הביטחון .179הלחימה מערכת ערכי מוסר ראויה בעת

כי הצד האחר אינו רואה עצמו מחויב  ,העובדה. מעבר לנדרש ישתמשו בכוחם ובאמצעי לחימתם

המדינה הדמוקרטית מכיבוד ערכי המוסר הבאים  אינה משחררת את, בשמירת טוהר נשקו

 . 180במסגרתו

אין בה , ם העובדה שהרשות הפלסטינית פועלת או מעדיפה להתעלם מהבקשה למגר את הטרורעצ   

 .181כדי להוריד או להעלות את הדרישה מישראל לנסות ולפתור את הטרור המתמיד בדרכי נעם

                                                                                                                                                 
172

 .שעיקרון זה אינו סותר גישה קאנטיאנית, כך) מפשע 
173

 .227' ע, שם 
174

או אולי )שבמסורת הקתולית נפקותה המוסרית של ההבחנה נובעת מייחוס מעין קדושה לרצון הטוב , אפשר לטעון, כמו כן 

, שם, אנוך. ייתכן שאין עוד הצדקה להבחנה, ה מעין זואם אין אנו מאמינים עוד בקדוש, אך כאמור(. מייחוס מעין טומאה לרצון רע

 .13' ע
175

 .99' ע, שם, וינריב 
176

 .339' ע, שם, רובינשטיין 
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 , p. 185.IbidStatman,  
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כשם , כי גרירת המדינה לשימוש באמצעים פסולים למטרות, כשהוא קובע, קרמניצר אף נחרץ יותר

 .182הינה ניצחון לטרור, באמצעים פסוליםשמחבלים נוקטים 

בהתנקשות . ההריגה המונעת מסבה פגיעות של ממש בגוף והנפש לאזרחים חפים מפשע, באופן ברור   

אזרחים פלסטינים  30הוטלה פצצה במשקל טון על ביתו וגרמה להרג של , למשל, בסלאח שחאדה

 .183בטיח את רווחת הנכבשיםאין לשכוח שעל ישראל חלה חובת הכובש לה. ילדים 33ובהם 

, מצד אחד. היא בעלת השלכה מוסרית חשובה( named killing)כי ההריגה השמית , קרמינצר כותב   

ניתן לראות כיצד ההרג הסלקטיבי מאפשר לפגוע באנשים בשל תפקידם המיוחד במסגרת המאבק 

, אך מצד שני. 184פרטכך מכובדת האנושיות האינדיבידואלית של ה". אויב"ובכך להבדיל אנשים מ

 -נוצרת דה, מעבר לכך. ולא אדם" מטרה"שהופך להיות , הומניזציה של האויב -אפשר לראות כאן דה

המתבטאת בזילות ערך חיי אדם ויצירת תחושת , הומניזציה נוספת של המתכננים ומבצעי הפעולה

 . 185ולפגיעה בחפים מפשע תכל אלו מהווים סכנה להידרדרו  .אדנות

, 2556בדצמבר  43-ועד ה 2555בספטמבר  20-ב, מאז תחילת האינתיפאדה "בצלם"וני ארגון לפי נת   

מדיניות זו משדרת לחיילי  .38186ל קטינים מתחת לגי 850מהם , פלסטינים 4,033נהרגו בשטחים 

ל מסר פסול של זילות כלפי חייהם של פלסטינים ויוצרת אווירה של חסינות מפני מתן דין "צה

 .187וחשבון

. לאי מוסריותו של האויב" תגמול"ראינו כי לא ניתן להצדיק פגיעה בחפים מפשע מתוך פעולת    

כיוון שנעוצות בהן פגיעה בחפים מפשע וגם פעולות החיסול פוגעות , פעולות הטרור אינן מוסריות

מצדיק את ההבדל בשיפוטנו המוסרי את שני סוגי , שואל אנוך, אם כן, מה, כמוהן בחפים מפשע

  188?עולותהפ

". סיכול ממוקד"מאשר , כי פעולות הטרור מביאות לפגיעה רבה יותר בחפים מפשע, יש מי שיטען   

משחקים סטטיסטיים יאפשרו לנו להגיע לנתונים סטטיסטיים , ראשית. טענה זו פסולה משני טעמים

אלא , סולאפשר להתמקד לא בכלל פעולות החי, כך למשל. אחרים מבלי לשנות דבר מבחינה מוסרית

הפגיעה בחפים מפשע בפעולות חיסול אלו נפוצה . בפעולות חיסול מהאוויר באזורים צפופי אוכלוסין

, שנית. 189ואולי אין היא נפוצה פחות מבפעולות טרור, וחמורה הרבה יותר מבפעולות חיסול בכלל

ה להשלכה כל טענה כזו הינה תועלתנית ומביא. מוסר דאונטולוגי אינו מתייחס לפער הסטטיסטי

תפיסה כזו הופכת את האדם מתכלית לאמצעי ולפיכך מנוגדת למוסר ". לספירת ראשים"תוצאתנית ו

 .הדאונטולוגי

מפשע ואילו  שהטרוריסט יודע שהוא עומד לפגוע בחפים, היא עשיכולה להישמ, טענה אחרת   

יפגע בחפים מפשע הטרוריסט אינו יודע בוודאות ש. גם טענה זו בעייתית. המחסל אינו יודע זאת
                                                 

182
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183
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184

 .70' ע, שם 
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 .71' ע, שם 
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רק . אלפי פלסטינים נוספים נפצעו. היו יעד להתנקשות 210-מן ההרוגים לא לקחו חלק בלחימה בעת שנהרגו ו 1,912לפחות  

 .הובילה זו להגשת כתב אישום כנגד החיילים החשודים בהרג פלסטינים, ח"במיעוט מן המקרים בהם נפתחה חקירת מצ
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דרכו היחידה שלא . "המחסל יודע בסבירות גבוהה שפעולתו אכן תפגע בחפים מפשע, וחשוב מכך

יש , והצפויים מלכתחילה)לדעת זאת היא לעצום את עיניו ולהתעלם במתכוון מהנתונים הגלויים לכול 

 .190"אך מובן שעצימת עיניים שכזו לא תזכה אותו מבחינה מוסרית(. לומר

ואילו מטרתו של המחסל להציל חפים מפשע , שמטרת המחבל להרוג חפים מפשע,נה נוספת היא טע   

כי מטרת המחבל , אפשר, מנקודת מבט שונה. אך גם זו אינה הבחנה מספקת. מפגיעתו של הראשון

ואילו מטרת המחסל היא להמשיך , מטרה שאינה פסולה מעיקרה, היא שחרור עמו מעול הכיבוש

 .191להם אין  הצדקה מוסרית, וי ונישולולשמור על דיכ

פסול מוסרי מסוג שונה ."..מה שרוב האנשים חושבים הוא  שבפעולת הטרור יש , לטענת אנוך   

אנוך מצביע על ההבחנה בין תוצאות מכוונות . 192"בפעולות חיסול, אם יש, מהפסול שיש... לגמרי

פים מפשע ולעומתו המחסל אינו מתכוון שהטרוריסט מתכוון לפגוע בח, הטענה היא. לתוצאות צפויות

המחסל יודע שיש סיכוי ניכר של פגיעה , בהינתן הסטטיסטיקות הרלוונטיות. "...לפגוע בחפים מפשע

הטרוריסט מכוון , כך. 193"לפגוע בהם מתכווןאבל אין הוא . פגיעה כזו צופההוא , בחפים מפשע

עושה מאמצים של ממש כדי , קרובות לעתים, ואילו המחסל, פעולותיו כך שתפגענה בחפים מפשע

 .194להקטין את הפגיעה בחפים מפשע

אצל . לבין תוצר לוואי מצד שני, שבין מטרה ואמצעים מצד אחד, מדובר כאן על הבחנה      

כאשר לפחות מבחינה תיאורטית המטרה היא , הפגיעה בחפים מפשע היא אמצעי למטרה, הטרוריסט

אצל המחסל הפגיעה בחפים מפשע היא בגדר תוצר , מצד שני .סיום הכיבוש ולא הרג חפים מפשע

 .195לוואי צפוי

בפעולות טרור הפגיעה בחפים מפשע קודמת סיבתית . כל ההבדל הוא בסדר הסיבתי של העובדות   

של השגת נקודות במאבק נגד הכיבוש ואילו בפעולות חיסול אין הפגיעה בחפים , לתוצאה המקווה

הבדל זה נראה כעניין לא נכון לעניין . הריגת מטרת החיסול, ה המקווהמפשע קודמת סיבתית לתוצא

 ?מדוע. 196חשיבות מוסרית פנימית של הפעולה

הניסיון לברר את הסדר הסיבתי של התוצאות מצטייר כאן כניסיון להכין קו ", לדידו של אנוך   

משנודעו לך התוצאות . לא כניסיון כן לברר את מאפייני הנסיבות החשובים מבחינה מוסרית, הגנה

ניסיון לברור מתוכן בין התוצאות שאתה אחראי להן יותר לבין התוצאות שאתה אחראי , של מעשיך

נראה כניסיון להתנער ( התוצאות שלהן אתה מתכוון והתוצאות שאותן אתה רק צופה)להן פחות 

 .197"וזאת על אף ידיעתך עליהן מבעוד מועד, מאחריותך לתוצאות הצפויות

ההבחנה בעייתית , גם אם היינו מקבלים את ההבחנה בין תוצאות מכוונות לצפויות, ר לכךמעב   

משתתפים שכאלה אין לעתים קרובות אף -בגופים רבי. 198כאשר מדובר בפעולות המדינה, במיוחד
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ככל שפעולת המדינה מתרחקת מהמודל של , לפיכך. שר לייחס את כוונותיו לגוף ככללאחד שאפ

של צפייה ושל כוונה מתקבל  םס משקל נורמטיבי להבחנה בין המצבים המנטאלייייחו, פעולת פרט

 . 199הדברים יפים גם לו, ככל שארגון טרור דומה יותר למדינה, פחות על הדעת וכך גם

שאינם מבחינים בין תוצאות צפויות לתוצאות  ,להסתמך על שיקולי מדיניותצריכים אנשי הרשות    

בהסתמך על ההבחנה בין תוצאות צפויות , ל מתן האישור לפעולהאיש רשות שיגן ע. מכוונות

ברור שהמדינה לא יכולה להסתתר מאחורי , לפיכך. ינהג מנהג פסול של בריחה מאחריות, למכוונות

רק משום , הבחנה זו ולטעון לאחריות פחותה למותם של החפים מפשע בסביבת מטרת החיסול

 .200אינו מכוון, אף שהוא צפוי, שמותם

השאלה באיזו מידה . אפילו הן מקדמות את הטוב -יש פעולות לא ראויותכי , יש להבין, לבסוף   

פעולות הטרור מצליחות להשיג את מטרתן או לקדם תוצאות טובות כלשהן היא שאלה שאינה נוגעת 

יש פעולות לא . לטעמים המרכזיים שבגינם אנחנו חושבים שפעולות טרור פסולות מבחינה מוסרית

 .201ות אפילו הן מקדמות את הטובראוי

. של מי שבסביבתו, אין קשר בין אשמתם המוסרית של הטרוריסטים לבין חפותם המוסרית, כמו כן   

עדיין אין הדבר , אפילו נניח שהטרוריסטים נושאים באחריות כלשהי לפגיעות בחפים מפשע בסביבתם

סרית אינה בגדר מנה קבועה שאם אחריות מו. "מנקה את המחסלים מאחריות לפגיעה בחפים מפשע

אפילו נניח אם כן שלפגיעה בחפים מפשע אגב חיסול . אחד נוטל חלק ממנה נשאר פחות ממנה לאחר

עדיין , אחראים שאין להם מקבילים בפגיעה בחפים מפשע הנובעת מפעולות טרור, יש עוד אחראים

 .202"בינו לבין הטרוריסט וממילא אין כאן אף ראשית הבחנה, אין כאן ראשית הגנה על המחסל

וזו צריכה  203ההחלטה בין הקונפליקטים אינה יכולה תמיד להסתיים בהעדפת הזכות לחיים ,אמנם   

 .מדובר בהחלטה מוסרית קשה, כפי שראינו, אך, 204לעתים להתכופף אל מול ערכים אחרים
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 מדד תועלתני. ג

יהיה זה שיניב את מרב האושר  המעשה הנכון, לפי תורת המוסר התועלתנית, כפי שכבר צוין   

שיעור , שאם פגיעה באוכלוסייה אזרחית הינה תנאי מקדים לפגיעה בטרוריסטים, כך. החברתי

פגיעה בחפים )על שיעור תוצאותיה השליליות  חייב לעלות( מניעת פיגועי טרור)תוצאותיה החיוביות 

 . 205(מפשע

גם לא , אין כוונות רעות מותרות מוסריתלעולם , "דוקטרינת התוצאה הכפולה"לפי , בהתאם לכך  

אחת טובה , אם לפעולה אפשרית יש שתי תוצאות צפויות, עם זאת. בתור אמצעי למטרות ראויות

אף שהיא גורמת , הפעולה מותרת, וכל עוד התוצאה הטובה לפחות שקולה כנגד זו הרעה, ואחת רעה

לנו אינה מבוססת על שיקול תוצאתני כי האינטואיטיביות ש, אנוך מניח, אמנם. 206גם לתוצאה רעה

אין הבדל בין חפים , אם נתעלם מן המוסר הדאונטולוגי, אך מבחינת תועלתנית, 207פשוט כלשהו

שהיא מעניקה , בחינת התועלת היא בחינת השפעת המדיניות כולה והתועלת, לכן. מפשע לטרוריסטים

 .208או לא מעניקה

שכל , ציבור ישראלים מבטיחים לאזרחי ישראל אף על פי שאנשי. קשה מאוד למדוד יעילות   

. עדויות המאשרות מידע זה מתפרסמות רק לעתים רחוקות, התנקשות מונעת התקפת טרור מיידית

 . 209שהמחיר עבור פעולות אלו גבוה מדי, רבים היום משוכנעים

ל הסיכו"אחלק את מדד התועלת להשפעות חיוביות מול השפעות שליליות של , באופן כללי   

הויכוח . של התנקשויות כאמצעי נגד הייתה נושא לויכוח נרחב בישראל תהאפקטיביו". הממוקד

 .210מתמקד בהשפעת ההתנקשויות על היכולות והמוטיבציה של ארגוני הטרור

הסיכול "ניתן להעמיד בראש ובראשונה את יתרונו הבסיסי של , ל"בחלוקה הסכמאטית הנ   

 עאם המטרות נבחרות בקפידה ובמתינות הוא נוטה להימנ. "מוקדסיכול מ": הטמון בשמו, "הממוקד

 212"מבצע צבאי רגיל"כאשר משווים את הפעילות הזו ל: כלומר. 211מנזק משני ומעונש קולקטיבי

תוך צמצום הפגיעה הנלווית , בפגיעה ישירה, ברוב המקרים, שיטת ההריגה המונעת יכולה להתמקד

פלישה לאזור אזרחי מובילה , "במבצע צבאי רגיל"כי ב, יןסטטמן מצי. והמיותרת בסביבה האזרחית

". סיכול ממוקד"בניגוד לשימוש מובחן ב, בעיקר חפים מפשע, בהכרח למתים ולפצועים רבים יותר

 .213מוקטן באופן משמעותי הנזק המשניכאן , לפיכך
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לפועל התקפות של אויביה להוציא  פגעה ביכולתםשמדיניותה של ישראל , דייויד טוען, מעבר לכך   

הסיכול "כמו , מה שהופך פעולות נגד התקפיות, טרור הוא בעיקרו פעולה התקפית, לפיו. נגדה

עיכב את האפקטיביות של ארגוני " הסיכול הממוקד", לטענתו. 214לתגובה אפקטיבית, "הממוקד

מצומצם  יש מספר. תכנון ויכולות טקטיקות מרוכזות בידי מספר אנשי מפתח, כיוון שמנהיגות, טרור

יכולת הוצאת , של אנשים בעלי יכולת טכנית לייצר פצצות ולתכנן התקפות ואם הם מחוסלים

 . הפיגועים לפועל קטנה

הקטין את יכולת המבצעים של " הסיכול הממוקד"שיש עדות מסוימת לכך ש, דייויד אף טוען   

שהיא עוצרת , ל מעריכהישרא)עצירת מבצעי פיגועי התאבדות המספר הרב של , לדידו. 215הפלסטינים

שמופיע עם חוטי , מחבל מתאבד, למשל ,והתקפות שאינן מתוכננות בקפידה( מהניסיונות 85%-מעל ל

מצביעים על כך שיש , שמתרחשים עם מספר קטן של נפגעים, המבצבצים מתיקו או פיצוצים, חשמל

 .בעיות או ארגון הפעולות או עם האנשים הזמינים לביצוען

, כשמשווים אותה לאמצעים אחרים, "הסיכול הממוקד"לביקורת על אפקטיביות בכל הקשור    

נראה שחלק ניכר מהתחזיות השליליות לגבי אפקטיביות , בראיה לאחור, שנחשבו כבעייתיים

 .216שפגע בטרור, "חומת מגן"דוגמא לכל הוא מבצע . אמצעים אחרים היו שגויות

- פתרון יחידי למתאבדים

כאשר הם מוכנים למות , קשה להניא טרוריסטים פוטנציאליים, מסוימת מושגתאף על פי שהרתעה    

לחסל : כלומר, היא לצאת למתקפת נגדהתגובה הטובה ביותר לטרור , במקרים כאלו. עבור מטרתם

לפני , אחד מן האמצעים הטובים ביותר לסיכול טרוריסטים. את הטרוריסט לפני שהוא יוצא לדרכו

 . 217"הסיכול הממוקד" הוא, שהם יוצאים לפעול

  -הרתעה

שמוכנים , נראה שלא ניתן להרתיע אנשים, במובן אחד. פועל גם כגורם מרתיע" סיכול ממוקד"   

שייתכן ואינם מוכנים , אבל מאחורי כל מחבל מתאבד ישנם אחרים. ואפילו להוטים לאבד את חייהם

פות נוספות ויש לו פוטנציאל איום זה עשוי להרתיע טרוריסט מביצוע התק. 218למות קדושים שכזה

 . 219של הארגון ביכולת הגיוסלפגוע 

שהם , שמדיניות זו פוגעת בארגונים הפלסטינים במידה כזו, יש לציין שיש עדות לכך, יותר מכך   

אפילו . (גם למתאבדים)גורם לטרוריסטים להיות במנוסה אמצעי זה . מוכנים לשנות את התנהגותם

צפויה בעצמה ליצור שינוי , האפשרות שיחוסלו, הם נרדפיםשלא נאמר להם ש, עבור אלו
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216

 , p. 192.IbidStatman,  
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, אויביה של ישראל ושאר העולם, מראה לתושבי ישראל" סיכול ממוקד", מעבר לכך. 220בהתנהגות

 .221שאלו שמנסים להרוג חפים מפשע במטרה לזרוע פחד עבור מטרות פוליטיות ישלמו עונש חמור

- נקמה

גמול מונע על . הצדקה חזקה אף יותר למדיניות הסיכולים גמול הוא, בהתאם לתפיסתו של קאנט   

מה שמגיע "הרעיון של . כיוון שיש הרשאה לעונש כזה, שצריך להעניש את עוברי העבירה, ידי האמונה

, גמול הוא התפיסה: "שכותב, על ידי התיאורטיקן מייקל מורנתמך ( just deserts" )באופן צודק

כיוון שמגיע לעובר , איש הגמול מעניש. ת של אלו המקבלים אותושעונש מוצדק על ידי אשמה מוסרי

אפילו אם מדיניות זו אינה מפחיתה את מספר הקורבנות ". ורק בשל סיבה זו שהעבירה להיענ

כיוון שרק דרך גישה זו הטרוריסט יקבל את , מדיניות כזו מוצדקת, או אף מגדילה אותם, הישראלים

 .222מוות אלים -מה שאחרים מקבלים

שנקמה , אך אין ספק, תחושת נקמה עבור הציבור לא יעמודנראה כי טיעון של , מבחינה מוסרית   

השגת . כאשר אמצעים אחרים אינם קיימים, היא תשוקה טבעית של פרט או חברה להשגת צדק

כשלון להשיג . שמאמינים שנעשה להם רע, נקמה יכולה להביא לתחושת סיפוק וצדק עבור אנשים

שאינן , עניין זה עלול להביא לנפילת ממשלות, פוליטית. תסכול וכעס, להביא לייאוש נקמה עלול

עמידה אל מול התקפות , ברמה בסיסית יותר. מסוגלות או רוצות לנקום על פגיעה באוכלוסייתן

אשר בסופו של דבר , חוזרות ונשנות ללא תגובה עלולה להביא לתחושה של חוסר יכולת וחוסר נוחות

כאשר אין קווים , נקמה הופכת להיות בעייתית. ת יכולתה של חברה להגן על עצמהמחלישים א

 . 223מדיניות זו בידי ישראל מהווה סוג של נקמה במסגרת המדינה. מנחים לפעולה

שנסקרו , מהישראלים 30%רק . כי סקרי דעת קהל תומכים במטרות הנקמניות של גמול, יש לציין   

אף (. טענו שאין השפעה 40%)טענו להפך  42% -בעוד ש, ת את הטרורהפחי" הסיכול הממוקד"ש, טענו

אף אחת מסוגי המדיניות  .224תמכו במדיניות הזו( בסקר זה)מהישראלים  05%-יותר מ, על פי כן

בניית חומה או טרנספר כפוי , מעצר לוחמים, כולל חדירות לתוך הטריטוריה הפלסטינית, האחרים

הסיכול "שכנות ערביות לא נהנים מתמיכה רחבה כמו של פלסטינים מהשטחים למדינות 

 . 225"הממוקד

המדיניות , אמנם. כאפקטיבי במלחמה על יחסי הציבור בעולםנתגלה " הסיכול הממוקד", לבסוף   

: כלומר. אך זו הייתה קטנה בהרבה מאשר פעולות אחרות אותן ביצעה ישראל, זכתה לביקורת

 .  226אפשרות זו טובה לישראל, רנטיבות לפעולהבבחינת האלט, מבחינה תועלתנית גרידא
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ב התקיפה "כאשר ארה, 3086-יצאה לפועל כבר ב, ב"מדיניות סיכולים כזו מצד ארה, לפי זנגל   

קביעת . 227כולל מפקדתו של הקולונל מועמר קדאפי, מהאוויר מטרות צבאיות בטריפולי ובבנגאזי

כי מדובר בתגובה להתקפותיה החוזרות , ומכתכי מדובר בפעולה של הגנה עצמית והטענה הת, ם"האו

ונשנות של לוב על מטרות אמריקאיות לאורך זמן יכולה לסייע להצדקת פעולתה של ישראל ברמה 

 .228הבינלאומית

, בראש ובראשונה". הסיכול הממוקד"מן הצד השני ניתן להצביע על מספר השפעות שליליות של    

פאהם , כך למשל. של מדיניות הסיכולים בעולם בכלל ובישראל בפרט לחוסר אפקטיביותישנה עדות 

קעידה כמו גם -שהרג פעיל בכיר באל, ב השתמשה במטוס לירות טיל"ארה, 2552בנובמבר כי , מציין

מבקרי מדיניות זו ציינו שאין . כשנסעו ברכב בחלק נידח של תימן, שהתלוו אליו, בחמישה אנשים

 .229אפקטיבית בהפחתת התקפות הטרורשהפעולה הייתה , עדות לכך

, לפיו. כי אין עדות ברורה לכך שהמדיניות הפחיתה את פעולות הטרור נגד ישראל, דייויד טוען   

יהאד האיסלאמי והרשות הפלסטינית 'הג, כמו חמאס, שמקדמות טרור נגד ישראל, ישויות פוליטיות

המנהיגים של ארגוני הטרור ולפיכך שניתן להחליף את , קרמניצר מוסיף וטוען. 230מאוד מבוזרות

ארגונים . 231כיוון ניתן להחליף בקלות פעילים שאינם בדרג ההנהגה, הסיכול יעיל לטווח קצר בלבד

מספר , מעבר לכך. כאשר הרס של חלק מהם לא משפיע על האחרים, אלו מורכבים מתאים רבים

 .232סופישמוכנים ולהוטים להתאבד נראה כאין , הצעירים( והנשים)הגברים 

 233כיוון שהסיכוי להרתעה קטן במקרה של כיבוש, אפקט הרתעה מוגבלמדובר ב, מבחינת ההרתעה   

 .235או אמונה 234וכאשר מדובר במחבלים המוכנים להקריב את חייהם עבור מטרה

פוגעת באפקטיביות של ארגוני שהיא , כי מדינות זו פוגעת בביטחון ישראל גם בכך, יש לציין   

ישראל מסתכנת בשימת דגש קטן יותר על איומים קיומיים כדי להלחם בעימותים  .המודיעין שלה

עלול לפגוע ביכולתה של ישראל לאסוף " סיכול הממוקד"ה. אך פחות חיוניים לביטחונה, קריטיים

שחלק ניכר ממנו יכול , איתור וסיכול טרוריסט פלסטיני מרכזי דורשים מודיעין עדכני. מידע מודיעיני

שרק מספר מצומצם של אנשים ידעו את מיקום , בשל העובדה. ג רק דרך מודיעיםלהיות מוש

 . 236ששיתפו פעולה עם ישראל, לא יהיה קשה לבודד את אלו, המטרות

להעלאת מספר , למעשה, שהוא גורם, "סיכול הממוקד"ניתן לטעון נגד ה, בהסתכלות עתידית   

ותר מאשר מציל חיים על ידי סיכול אנשי י, מעורר נקמהעל ידי כך שהוא , הישראלים שנהרגים
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נוצר מעגל שמזין , כך .238הסיכול מלווה בגלים של טרור ונוטה להסלים את הקונפליקט. 237מפתח

. 240והתנקשויות מביאות למספר רב של נפגעים ישראלים 239עצמו על ידי יצירת מוטיבציה לנקמה

כאשר , 3006עי ההתאבדות בינואר ישראל דחפה ללא כוונה את החמאס לחדש את פיגו, באופן אירוני

פעיל חמאס שתכנן מספר פיגועי , "המהנדס", הורה על חיסול יחיע עייש, שמעון פרס, ראש הממשלה

חיסול . 241חידש את פיגוע ההתאבדות בתוך ישראל, שהרגיש מושפל, החמאס. התאבדות בעבר

 05-נהרגו יותר מכאשר פוצצו אוטובוסים ו, יצר תגובה של ארבע פעולות תגמול" המהנדס"

 .242ישראלים

כיוון שנוצרת אהדה והזדהות עם המחוסל , גיוסם של מחבלים מתאבדים" מעודדים"החיסולים    

בכל פעם . בקרב הפעילים בארגונים" אין מה להפסיד"ההריגה יוצרת תחושה של . 243ועם דרכו

. נוצר" קדוש" ,שמיועד להיות מחבל מתאבד או איש ציבור פלסטיני אחר, שישראל מחסלת אדם

ארגונים פלסטינים מפרסמים בקדחתנות את הקורבנות על ידי יצירת לוויות המוניות והצגת תמונות 

, הארגון תהיא מגבירה באופן לא מודע את פופולאריו, כאשר ישראל מחסלת טרוריסט". קדוש"ה

 .244המדיניות מעודדת את מה שניסתה למנוע יותר מכל , למעשה. אליו השתייך

הפחד המשותף מלהיות . שיתוף הפעולה בין הקבוצות הפלסטיניותיניות אף הגבירה את המד   

יצרו את התוצאה הבלתי מכוונת של עידוד שיתוף פעולה בקרב אויבי , קורבנות של התקפות ישראל

 .245היו מתקשים מאוד לפעול יחדיו, שאם לא כן, ישראל

המדיניות פוגעת באינטרסים של . של ישראל כי נפגעים מספר אינטרסים עתידיים, אציין, לבסוף   

, כך. למשא ומתן בעתיד שיוכלו להיות שותפים עתידיים, מנטרלת יריבים קיימיםישראל כאשר היא 

, היא חיסלה לא רק אדם, 3088-ב, השני בפיקוד לאחר ערפאת, יהאד'ג -כאשר ישראל חיסלה את אבו

שרבים ראו כאדם , פ"מהאגף הימני של אש, םאלא גם אד, שעמד מאחורי מספר פעולות עקובות מדם

התנקשויות מערערות על ההנהגה הפלסטינית . 246שיוכל לעשות פשרות לטובת שלום, יפרגמאט

ההנהגות הקיצוניות יותר מחליפות , כך. מה שמוביל ארגונים צבאיים אל מרכז ההנהגה, המקומית

 .247את ההנהגות המתונות יותר

לא מושקע מאמץ מרבי בכיוון של . מנעות משימוש באמצעים חלופייםהמדיניות מביאה להי, בנוסף   

יצירת שיתוף פעולה בינלאומי ויצירת לחץ בינלאומי על ארגוני הטרור ותומכיהם ונוצר תמריץ שלילי 

 .248להשקעה בפיתוח אמצעי מעקב ומעצר משוכללים
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של " דיניות הסיכוליםמ"ל גינתה באופן נחרץ את "הבינ ההקהיליי, מבחינה פוליטית, כמו כן   

 250"הסיכולים הממוקדים"חזר שוב ושוב לדחוף לסיום , קופי אנאן, ם לשעבר"ל האו"מזכ. 249ישראל

ארגונים , ארגונים פלסטיניים. 251עמדה ביקורתית כלפי סיכולים אלוב חזרה והציגה "ממשלת ארהו

לו הופכים להיות חלק וא, בינלאומיים ואף ארגונים ישראליים מציגים את תוצאות הפגיעה באזרחים

כי חיל , "בצלם"פרסם ארגון , במקרה אחד .252בלתי נפרד מהשיח הבינלאומי בכל הקשור לישראל

כתוצאה מההתקפה נהרגו שתי . 2556במרץ  0-האוויר הישראלי התקיף שכונת מגורת בצפון עזה ב

נהרגו , טיניםכולם ק, שלושה עוברי אורח. מטרות ההתקפה החשודים בירי רקטות קסאם על ישראל

תשעה (. 33בן )בטש ואחמד אל סוויזי -אל( 30בן )ומחמוד ( 8בן )האחים ראאד : אף הם בהתקפה

 .253אחד מהם באורח אנוש, עוברי אורח אחרים נפצעו

ראש , אבי דיכטרהוגשה תביעת פיצויים כנגד , במקרה המפורסם ביותר של חיסול סאלח שחאדה   

-איש ונפצעו למעלה מ 30בה נהרגו , בעזה 2552חיסול ביולי הת בעקבות חלקו בפעול, כ לשעבר"השב

" המרכז לזכויות חוקתיות"על ידי  התביעה הוגשה בשם פלסטינים שנהרגו או נפצעו בפעולה. 305

והיא מייחסת לנתבע שותפות בפשעי מלחמה והפרות חמורות  254"המרכז הפלסטיני לזכויות אדם"ו

 . 255נוספות של המשפט הבינלאומי

: השיב, שמטיל פצצה וללא כוונה הורג ילדים, דן חלוץ כיצד חש טייס, ל לשעבר"כשנשאל הרמטכ   

אם את בכל זאת מאוד רוצה לדעת מה אני מרגיש  .זאת שאלה לא לגיטימית והיא גם לא נשאלת"

. כתוצאה משחרור הפצצה, אני מרגיש מכה קלה באווירון: אז אני אומר לך, כשאני משחרר פצצה

תגובתו הפכה מוקד לויכוח סוער בקרב . 256"זה מה שאני מרגיש. וזה הכל, נייה זה עוברכעבור ש

 .הציבור הישראלי סביב סוגיית החיסולים
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, מתוכם כמחצית אזרחים בלתי חמושים, פלסטינים 605כי , קובע 2550257ח אמנסטי לשנת "דו   

, ח"לפי הדו. 2550בהשוואה לשנת מדובר על עלייה של פי שלושה . 2556ל בשנת "נהרגו בידי כוחות צה

תוך פציעתם והריגתם של עוברי אורח חפים , כוחות הצבא ממשיכים להתנקש במבוקשים פלסטינים

לפנות  2:45-הפציץ את ביתם ב F-36כאשר , סליימה נהרגו-כך למשל תשעת חברי משפחת אבו. מפשע

 .משפחה שלמה ופצעה שכניםחיסלה , שנועדה לפגוע בבכיר בחמאס, ההתקפה. ביולי 32-ב, בוקר

שאינה חד משמעית לגבי יתרונות , מעניינת בחינה כלכלית של תוצאות החיסולים מציגה תמונה   

נבחנה תגובת שוק המניות  ,במחקר שערכו זוסמן וזוסמן עבור בנק ישראל. וחסרונות החיסולים

. ביות ההתנקשויותבחינה בלתי ישירה להערכת אפקטי המחברים מציעים. הישראלי להתנקשויות

 .258שלטרור הייתה השפעת נגד מקרו כלכלית משמעותית על ישראל, גישתם מתבססת על העובדה

שתגובת בורסת המניות להתנקשויות תלויה בבכירותו , היא, 259התוצאה החשובה ביותר של ניתוחם   

מן הדרג השוק אינו מגיב להתנקשויות בחברי ארגוני טרור . ובמקומו באגף הארגון של המטרה

אך עולה לאחר התנקשות במנהיגים , הוא יורד לאחר התנקשות במטרות פוליטיות חשובות. הנמוך

שהשוק תופס את ההתנקשות מן הסוג הראשון כבלתי , נתונים אלו רומזים על כך. צבאיים בכירים

 .אך את הסוג השני כמדיניות אפקטיבית מול הטרור, (ואף מזיקה)מועילה 

מי לידינו ": "ממד התועלת"המדגימה את הבעייתיות של , להציג את שאלתו של אנוךראוי , לסיכום   

יתקע ששכרן של פעולות החיסול במניעת פעולות טרור אינו יוצא בהפסדן בהגברת המוטיבציה בקרב 

ומי לידינו יתקע שטרור אינו אמצעי יעיל במסגרת ? הנפגעים וקרוביהם לביצוע פעולות טרור בעתיד

 260"?המאבק הפלסטיני בפרטומיים בכלל או במסגרת מאבקים לא

, היא נסמכת באופן ניכר על משתפי פעולה. שההתנקשות אינה עוברת את מבחן היעילות, גרוס טוען   

שמביא לקורבנות ישראלים נוספים ומזמינה התמודדות נוקשה , ניזונה ממעגל של הסלמה ונקמה

ל זה מוביל רק להסתה נוספת של האוכלוסייה בעד כ. ולעתים ברוטאלית כנגד אוכלוסיה פלסטינית

 .261המשך התקפות טרור ללא הבטחת בטחון נוסף לישראלים

בטווח הקצר . 262מה שחשוב הן התוצאות לטווח ארוך, שבמלחמה כנגד טרור, טוען סטטמן, לעומתו   

ארגוני  שהרג כזה יחליש את, הגיוני לחשוב, אך בטווח הארוך, פעולות של נקמה עשויות להתבצע

הכריזמה . 'יכריח אותם להגביל את תנועתם וכו, מורליזציה בקרב חברי הארגון-יגרום לדה, הטרור

עניין החשוב , האישית והיכולות המקצועיות של מנהיגים ודמויות מפתח חיוניות להצלחת הארגונים

היגים כאלו יהפוך שהרג מנ, הגיוני להניח. שפועלים תחת מבנה מוסדי לא ברור, במיוחד לארגוני טרור

 .263את פעילות מכונת הטרור למסורבלת יותר
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. קיים חשש של הערכה נמוכה שלו, כמו שקיים חשש מהערכת יתר של איומי הטרור, לדידו   

דחיית פתרון כוחני מסוכנת יותר מאשר הסיכוי להפסיד פתרונות , בהתייחס לארגונים כמו החמאס
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 קשירת הקצוות וסיכום

 45בתום מלחמת . כותב מורגנטאו על התפתחות המדינה המודרנית ותפיסת הריבונות, 265בספרו   

הנסיכים  ןשמסמנת את ניצחו, הפכה להיות עובדה פוליטית, ריבונות כעוצמה עליונה על שטח, השנים

ומאידך גיסא על פני סמכות של קיסר ואפיפיור מחד  תהטריטוריאליים על פני סמכות אוניברסאלי

עלתה חשיבותה של המדינה ומלחמה בין צבאות , לפיכך .266של ברונים פיאודליים מקומיים

 .267הפכה להיות מחוץ לתחום המוסרי של פגיעה ,שאיננה משתתפת בקרבות, והאוכלוסייה

ך זו א, שהעניקה למדינה הדמוקרטית הלאומית עוצמה משלה, במשך הזמן התפתחה ריבונות העם   

 .268ל"יש התנגשות בסיסית בין ריבונות המדינה לבין החוק הבינ: מוגבלת

שרואות בערעור על הביטחון הקולקטיבי כאילו , כאשר ביטחון הופך להיות דאגתן של כל המדינות   

תפיסה זו של . 269הביטחון כבר אינה דאגתה של מדינה אחת תבעיי, הפרטי ןמדובר בסכנה לביטחונ

היא הניסיון הנרחב ביותר להתגבר על המערכת המבוזרת של אכיפת חוק  ביטחון קולקטיבי

ביטחון , בעוד שהחוק הבינלאומי המסורתי משאיר את אכיפת החוקים למדינה הנפגעת. בינלאומית

 . 270קולקטיבי תר אחרי אכיפה בינלאומית על ידי כל חברי הקהילה הבינלאומית

ך ועד לאתיקה "מהתנ, אך משחר האנושות, 271ייםיש קושי רב לאכוף חוקים בינלאומ, מעשית   

הפונקציה העיקרית של המערכות הנורמטיביות , ולהסדרים החוקתיים של הדמוקרטיה המודרנית

מערכות נורמטיביות אלו מעבירות מסר ברור . הייתה לשמור על השאיפות לעוצמה במסגרת נסבלת

יש . זכות מוסרית או חוקית להשתמש בהעוצמה עליונה אינה נותנת : לחזקים ולחלשים באותה מידה

 .272לה מגבלות

האם ניתן להצדיק פגיעה בחפים מפשע : כמקרה בוחן לשאלה" הסיכול הממוקד"נבחן , בעבודה זו   

תועלתניים ופוליטיים , משפטיים, בחינה השאלה על פי מדדים מוסריים ?לצורך לחימה בטרור

לא . ה בין המדדים השונים היא לצורך אנליטי לבדכי ההבחנ, יש לומר, ראשית. העלתה שאלות קשות

אין לאף אחד , שנית. ניתן להפריד בין הממדים השונים ובכל מקרה כל החלטה היא החלטה פוליטית

 . שמוסכם על פי כל, מהמדדים השונים פתרון

ברור כי מבחינה מוסרית גרידא לא ניתן להצדיק פגיעה , אם לגשת לשאלה עצמה, אף על פי כן   

לא ניתן להמיר את דמו של אדם אחד בדמו של אחר וכל ניסיון לעשות כן . בחפים מפשע באף מקרה

 . לחייתיות והפיכת האדם לאמצעי במקום לתכלית אנושית תהיא הידרדרו

עולה הרע על פני , נראה כי מבחינה פוליטית, מבחינת התועלת הצפויה, באשר למדדים האחרים   

כל יתרון שיושג מבחינה פוליטית מתבטל לנוכח מצבה העגום של ישראל  .בכל הקשור לסוגיה, הטוב

מהיותנו תחת סכסוך , בהם אנו מצויים, אל לנו להתעלם מתנאי השטח. מבחינת דעת הקהל העולמית
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נראה כי חוסר ההסכמה , באשר לאפקטיביות האמצעי. שנה 35מתמשך ואחראים למשטר כיבוש של 

נקמת . באזורים אחרים בעולם ומתחזק לנוכח כישלונ" ל הממוקדהסיכו"לגבי אפקטיביות אמצעי 

בשילוב עם הפגיעה החמורה . הציבור הישראלי אינה יכולה לשמש כסיבה מספקת לשימוש באמצעי

הגברת הרצון לנקמה ופגיעה במוסר האישי של החיילים בפרט והציבור בכלל , באמון הפלסטינים

". הסיכול הממוקד"ם מבחינה משפטית קשה להצדיק את ג. התועלת הצפויה אינה גבוהה, בישראל

מאפשרת פגיעה אגבית באזרחים או במטרה אזרחית ביחס סביר לתועלת ( 3050)אמנם אמנת האג 

של  4סעיף , כך למשל. אך במקומות אחרים פגיעה זו אינה אפשרי, הצבאית שבהתקפה הצבאית

יסית עבור מי שאינו לוקח חלק בפעולות השלישית והרביעית קובע הגנה בס, נבה השנייה'אמנת ז

אך אין הגנה זו מבטלת את זכותם של חפים מפשע , אמנם הגנה עצמית עומדת לצד ישראל. האיבה

 .לחיים

 . לא ניתן להצדיק פגיעה בחפים מפשע לצורך לחימה בטרור, לפיכך   

לסגת מפני תחושת  שלא לפגוע בחפים מפשע עשויה המוסרי תחושת הצורך, לדעתי, אף על פי כן   

בנסיבות רק , יתמוסר, נסיגה שכזו עשויה להיות מוצדקת. המוסרי להגן על אזרחי המדינה הצורך

 . ללא אמצעים חלופיים למנוע סיכון זה, נסיבות אלו הן איום קיומי .יוצאות דופן

הבוחן בניתוח מקרה . כי יש לבחון כל מקרה לגופו לפני ההחלטה על סיכול ממוקד, ץ קבע"בג   

אך בהתחשב , לאי מוסריות" מדרון חלקלק"שתשובה כזו עלולה להביא ל, ץ וטענתי"ביקרתי את בג

כי מדינה אינה יכולה להתעלם מהתקפות , יש להבין. ץ"בתנאים אפשר לקבל את החשיבה של בג

יותו חוק, לעניות דעתי. כאמצעי אינו בלתי חוקתי" הסיכול הממוקד"חוזרות ונשנות על אזרחיה ולכן 

 .אין לקיימו, אם צפויה פגיעה בחפים מפשע. תלויה ביכולתו להיות ממוקד דיו במטרה

הקם 'אלא ', הקם להורגך השכם להורגו'הכלל המוסרי אינו " :אצטט את דבריו של כשר, לסיום   

, השכם להורגו, אם אין מנוס מלהורגו, לפיכך. 'עשה ככל הנדרש כדי לסכל את רצונו להרגך, להורגך

שאין לפגוע , קל וחומר, אם יש לסכל את רצונו של אדם הקם להורגך. 273"סכל רצונו... ם יש מנוסא

 .באדם חף מפשע
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