
  גיליו� ב   2010 יוני, ע" תשתמוז

,  למשפטי�כתב העת של הפקולטההמהדורה המקוונת של 
  האוניברסיטה העברית בירושלי�

  ידי תלמידי הפקולטה	מוצא לאור על

 מאמרים

   �2605/05 "בעקבות בג(על מגבלות ההפרטה 

  )שר האוצר' חטיבת זכויות האד� נ

  1  אלו� הראל

  המעמד של חתימת הקיו� במסגרת הלי� החנינה 

  )שר המשפטי�'  זוהר נ�10021/06 "בעקבות בג(

  25  יוסי נחושת�

   לאומי�מחשבות על דוח גולדסטו� והמשפט הבי�

  55  רובי סיבל

 ראיון

  דליה דורנר) בדימוס(משפטי ע� השופטת �ראיו� אקדמי

  79  יוסי דהא�

 

 



  

,  למשפטי�כתב העת של הפקולטההמהדורה המקוונת של 
  האוניברסיטה העברית בירושלי�

  'משפטי	 על אתר'עור� 

  צבי�� בעמרי

  'משפטי	 'כי כתב העתעור

   זאב גוטריי�   רפאל הרבסט 

  חברי מערכת

 ,קור��נטע ברק, בנימי� בקרמ�, נגה בליקשטיי�, אור� בלומנפלד, משה אוסטרובסקי

, ניצ� חקלאי, עמית זק, יות� זעירא, רונה דינור, גליה דאור, טליה גורדיס, אלעד גול�

  מרי� פרידמ�, ניר פישביי�, אמיר לוזו�, איתמר כה�, גלעד יניב

  מורה מייע�

  איל� בנשלו�ר "ד

  ת טכניתכעור

  גליה דאור

  עורכת הלשו�

  מיכאלה קלי

  

  2010 יוני • ע" תשתמוז • גיליו� ב



  :יוצאת לאור בסיועחוברת זו 

  'הורובי� ושות. שמשרד עורכי הדי� 

  א" יבלובניול " זדוד אמיר מרידי �הקר� שהוקמה על

  ,ל" זאליהו לחובסקי ר"דהקר� להנצחת 

  מהמורי	 הראשוני	 בפקולטה למשפטי	

  ,ל" זר אברה� רוזנטל"דהקר� להנצחת שמו של 

  ממוריה המחונני	 של הפקולטה
  

  ה לפקולטה למשפטי�תודתנו נתונ

  ש הרי ומיכאל סאקר"ולמכו� למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי ע
  

היד את ש	 המחבר �יש לציי� על כתב. יד יש להגיש למערכת בדואר אלקטרוני�כתבי

כ� �כמו. ואת ש	 המאמר באנגלית וכ� לצר� תקציר של המאמר בעברית ובאנגלית

יד שיוגשו �כתבי .ר אלקטרוניטלפו� וכתובת דוא, מתבקש המחבר לציי� כתובת

  . עמודי	 ברווח של שורה וחצי15למערכת לא יעלו על 

  

  :כתובת המערכת

  משפטי�כתב העת 


  ,הפקולטה למשפטי

  האוניברסיטה העברית


  91905 ירושלי
, הר הצופי

  02�5881152: טלפו�

  02�5882565: פקס
  

  :דואר אלקטרוני

webeditor@savion.huji.ac.il 

 :אתר אינטרנט

http://mishpatim-online.huji.ac.il  
  
 

  ענת זקו�: סדר

  מ"נבו הוצאה לאור בע

  99835,  שריגי
108ד "ת

  02�9992088: פקס; 02�9992099 :פו�טל

nevo@nevo.co.il  



1 

 חטיבת �2605/05 "בעקבות בג (על מגבלות ההפרטה

  )שר האוצר' זכויות האד� נ

  מאת

  *אלו� הראל

. בפסק די� חשוב פסל בית המשפט העליו� את החוק שאפשר הקמת בית סוהר פרטי

לדעת בית המשפט העברת סמכויות יסוד של המדינה בתחו� אכיפת החוק פוגעת 

כבוד האד� : יסוד� האד� המעוגנות בחוקבזכויות החוקתיות לחירות אישית ולכבוד

 . מאמר זה מג� על מסקנת פסק הדי�. וחירותו
אזרח פרטי חייב , ראשית: שלוש מסקנות מרכזיות נובעות מהער� בדבר כבוד האד�

לשקול באופ� עצמאי את צדקת העונש שהטילה המדינה ואי� הוא רשאי לאמ� באופ� 

יבור חייב לאמ� באופ� עיוור את הכרעת עובד צ, שנית. אוטומטי את הכרעת המדינה

כל עוד זו נופלת בגבולות הסבירי� של התפקיד הציבורי שהוא (המדינה ולפעול לפיה 

משו� שהעונש , עונש פלילי חייב להיות מבוצע על ידי עובד ציבור, שלישית). ממלא

רח חייב לבטא את השיפוטי� של המדינה ואסור לו להיות תלוי בשיפוט המוסרי של אז

כבודו של העבריי� מחייב שעונשו יושת עליו על ידי המדינה בעקבות . פרטי אחר

השיפוט המוסרי של האזרח המעניש . הפעלת רצו� שיש לייחס למדינה ולא לפרט אחר

על כתפי ) ג�(שהעונש שהאחריות בגינו מוטלת , מכא�. איננו חלק מ� המרק� הפוליטי

ובמילי� , נה הוא בסופו של יו� עונש פרטיהפרט המעניש ולא א� ורק על כתפי המדי

היכולה להיות ממומשת א� ורק (רק ענישה על ידי המדינה . פשע נגד העבריי�: אחרות

  .היא לפיכ� לגיטימית בחברה ליברלית) על ידי עובד הציבור

  
‡ .‡Â·Ó .·.ÔÈ„‰ ˜ÒÙ Ï˘ ˙È˙¯Â˜È· ‰�ÈÁ·  .‚ . ˙È· ˜„ˆ ÏÂÎ‰ ˙Â¯ÓÏÂ ˙‡Ê ÏÎ· ÚÂ„Ó

ËÙ˘Ó‰?  

  בואמ. א

 פסל בית המשפט העליו� ,פע	 בישראל תנו אייבאחד מפסקי הדי� החשובי	 ביותר שנ

 שקבע כי במדינת ישראל יוק	 לראשונה 1,)28 'מס(את החוק לתיקו� פקודת בתי הסוהר 

 
אני מודה לאור� .  האוניברסיטה העברית בירושלי�,הקתדרה על ש� פיליפ ואסטל מיזוק, אלו� הראל  *

 בסדנה של קבוצת ההוצגזה  של מאמר טיוטה. בלומנפלד על עזרתו במחקר שקד� לכתיבת מאמר זה

ר "אני מודה למארגנת הסדנה ד. ברסיטה העברית בירושלי�המחקר בנושא פשע ומשפט פלילי באוני

 .ענת הורובי� ולמשתתפי הסדנה על הערותיה�
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 ברוב גדול 2.שיופעל וינוהל על ידי תאגיד פרטי ולא על ידי המדינה) אחד(בית סוהר 

רת סמכויות יסוד של המדינה בתחו	 אכיפת החוק פוגעת נקבע כי העב) שופטי	שמונה (

כבוד האד	 : יסוד�בזכויות החוקתיות לחירות אישית ולכבוד האד	 המעוגנות בחוק
שוודאי בתחומי	 רבי	 אחרי	 לפסיקה זו יש פוטנציאל להשלכות רחבות . וחירותו

פרטיות שורה  תהליכי ההפרטה בישראל העבירו לידיי	 ,כידוע. ייבחנו בשני	 הקרובות

אלה כוללי	 למשל . ו כתפקידי	 ציבוריי	 מובהקי	סארוכה של תפקידי	 שבעבר נתפ

 את מערכת האכיפה של חובות בהוצאה 3,את התכנית להפריט את מקרקעי ישראל

	 פרטיות את ההכשרה של מובטלי	 י שהעבירה לידי,תכנית ויסקונסי�ואת  4לפועל

 מותנית בשיקול �תכנית סנקציות שהפעלתוהטילה על מובטלי	 המסרבי	 להשתת� ב

 בית המשפט פותחת פתח לבחינה חוקתית ו של עמדת5.הדעת של עובדי חברה פרטית

   6.מחודשת של ההפרטה של שירותי	 ציבוריי	 רבי	

תיקו� לפיה העברת הסמכויות המעוגנת בש,  פסק הדי�ה שלמסקנהזה מג� על  מאמר
מוסר פוליטי עניינו הטיעו� המרכזי במאמר . 	 פוגעת פגיעה אנושה בכבוד האד28 'מס

נראה כי , בהינת� שכבוד האד	 זכה למעמד חוקתי בישראל. המבוסס על כבוד האד	

  . למסקנות אלה יש ג	 תוק� משפטי

:  נובעות מהער� בדבר כבוד האד	שלוש מסקנות מרכזיות, מאמרעל פי הטיעו� ב

 הליאי את צדקת העונש שהטאזרח פרטי חייב לשקול באופ� עצמ, לפי הראשונה

 ואי� הוא רשאי לאמ� באופ� אוטומטי את הכרעת המדינה או לפעול לפיה אלא ,המדינה

משו	 שכבוד האד	 של האזרח מבוסס על כבוד , זאת. א	 כ� הוא בוח� את צדקתה

 
 ).28' תיקו� מס: להל� (348ח "ס, �2004ד"התשס   1
פורס�  ÌÈ˜ÒÚÂ ËÙ˘ÓÏ ÈÓ„˜‡‰ ÊÎ¯Ó‰)Ú"¯( ,� Ì„‡‰ ˙ÂÈÂÎÊ ˙·ÈËÁ '¯ˆÂ‡‰ ¯˘)  �2605/05 "בג   2

  ).·˙ ÈËÁÌ„‡‰ ˙ÂÈÂÎÊפרשת : להל�) (19.11.2009, בנבו

.  וביקורת רבה נמתחה עליההרפורמה שקודמה תחילה כחלק מחוק ההסדרי� סוקרה רבות בתקשורת   3

תיקוני חקיקה ליישו� התכנית הכלכלית לשני� ( להצעת חוק ההתייעלות הכלכלית 102�69' סראו 

  . )לכליתהצעת חוק ההתייעלות הכ: להל� (348ח הממשלה "ה, �2009 ט"התשס, )�2010 ו2009

 שירות ההוצאה לפועל פרסמה רשות האכיפה והגבייה במשרד ה שלכצעד ראשו� בדר� להפרט   4

 /ÈÈ·‚Â ˙Â¯˘ „˜ÂÓ ˙ÏÚÙ‰Ï Ê¯ÎÓÒÓ  '12/09) 2009( www.pirsum.gov.il/nr‰‰המשפטי� את 
exeres/E6DEAA22-F9BA-4945-9EF5-BDA86E533DC0.htm.  

. מקומות באר�בכמה  2005 שנתסיונית בילפעול כתכנית נהחלה ) תכנית ויסקונסי�(ב "תכנית מהל   5

 החליטה הממשלה להרחיב את 2008 שנתב". תכנית אורות לתעסוקה"לאחר מכ� שונה שמה ל

 ה של שלוש ועדות שמונו ע� הקמת התכנית במיוחד לצור� בחינה שלהתכנית בהתא� להמלצ

 'כחלק מחוק ההסדרי� בסג�  הוצע את התכנית לכל האר�שירחיב התיקו� . השלכותיהשל התכנית ו

 . להצעת חוק ההתייעלות הכלכלית112�109
בה�  ,דעת המיעוט של השופט לוי מעלה עוד שורה של דוגמאות להפרטה של סמכויות גרעיניות   6

יה חולי יהסמכות להשתמש בבתי חולי� פרטיי� כדי לאשפז בכפ,  ניהול עבודות השירותה שלהפרט

  ).  לפסק דינו של השופט לוי9' בפס ,2ש "לעיל ה,  ÈËÁÌ„‡‰ ˙ÂÈÂÎÊ·˙פרשת (נפש ועוד 
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עובד ציבור , לעומת האזרח הפרטי, לפי המסקנה השנייה. לאוטונומיה המוסרית שלו

כל עוד זו נופלת בגבולות ( עיוור את הכרעת המדינה ולפעול לפיה חייב לאמ� באופ�
 משו	 שעובד ציבור בחר לאמ� את ,זאת). ממלאהוא שהסבירי	 של התפקיד הציבורי 

בחירה זו היא בחירה ראויה . תכליות המדינה ובכ� בחר ג	 לפעול בהתא	 להכרעותיה

ק� לבחירה אוטונומית זו של  כבודו של עובד הציבור מחייב מת� תו.ויש לתת לה תוק�

עונש פלילי חייב להיות מבוצע על ידי פועל , לפי המסקנה השלישית .עובד הציבור

)agent (של המדינה ואסור לו ,מ� הסוג השני 	שהעונש חייב לבטא את השיפוטי 	משו 

 וכבודו של העבריי� מחייב שעונש. להיות תלוי בשיפוט המוסרי של אזרח פרטי אחר

. יש לייחס למדינה ולא לפרט אחרשעל ידי המדינה בעקבות הפעלת רצו�  עליויושת 

יכולה ) ולא על ידי אזרח פרטי(עובד ציבור הפעלת סנקציה על ידי רק , במילי	 אחרות

  . להיות מיוחסת למדינה
של הוא מסביר ה� את החובה . כבוד האד	 הוא הער� המרכזי בניתוח המוצע, א	 כ�

ה� את החובה של עובד הציבור לפעול באופ� , סריי	 עצמאיי	לבצע שיפוטי	 מוהאזרח 

כדי לממש את מטרות המדינה וה� את האיסור על האזרח ) במסגרת שתוגדר להל� (עיוור

כבודו של האזרח דורש מ� המדינה לכבד את השיפוט . להשית עונש על אזרח אחר

 אלה מתנגשות ע	 המוסרי של האזרח ולא להטיל עליו חובות לענוש אד	 אחר כשחובות

נובעת מ� הכבוד  החובה של עובד הציבור לפעול באופ� עיוור. השיפוט המוסרי שלו

.  מימוש האינטרסי	 של המדינה�שאנו רוחשי	 לעובד הציבור שבחר לפעול למע

טיב העונש וחומרתו ג	 כש(להטיל עונש ) במובח� מעובד הציבור(האיסור על האזרח 

העבריי� זכאי שהעונש . של העבריי�האנושי  מ� הכבוד  נובע)המדינהידי על נקבעי	 
של המדינה ולא לשיפוט ) או לרצו�(שיוטל עליו יהיה עונש שאותו יש לייחס לשיפוט 

  . של אזרח אחר

בחרתי לבחו� את שתי . מאמר יבח� באופ� ביקורתי את פסק הדי�הפרק השני ב

הפרק . ל הנשיאה בינישועמדתה ש יה' עמדתה של השופטת פרוקצ–העמדות המרכזיות 

 :יסוד�לפיה חוקש ,יציע הצעה אלטרנטיבית להצדקת המסקנה של פסק הדי�השלישי 

תביא , יש לקוות, מסקנה זו. 28 'כבוד האד	 וחירותו איננו מתיישב ע	 תיקו� מס

  . למחשבה מחודשת בדבר מקצת מיוזמות ההפרטה של שירותי	 ציבוריי	 בסיסיי	

  סק הדי� בחינה ביקורתית של פ.ב

 מיוצגת – ההתנגדות הפרגמטית –האחת : שתי עמדות מרכזיות מופיעות בפסק הדי�

 – ההתנגדות העקרונית –והאחרת  ,יה'באופ� מובהק בפסק דינה של השופטת פרוקצ

יש שההתנגדות הפרגמטית מבוססת על ההשערה . מיוצגת בפסק דינה של הנשיאה ביניש

העמדה העקרונית . 	 לפגוע בזכויות האסירי	 עתידיי	בתי הסוהר הפרטישחשש ממשי 
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 על תנאי המאסר ועל המידה יה ללא קשר להשלכות,מבוססת על דחיית ההפרטה ככזו

כי בחינה יסודית של בפרק זה אטע� . ני	 על האסירי	יבה בתי הסוהר הפרטיי	 מגש

יה חושפת טענות עקרוניות ולא רק פרגמטיות 'העמדה הפרגמטית של השופטת פרוקצ
כמו כ� אראה כי נית� למצוא הדי	 לטענות דומות ג	 בפסק דינה של ; גד ההפרטהנ

בפסק הדי� של לאחר מכ� אבקר את הטיעוני	 העקרוניי	 המוצעי	 . השופטת ארבל

א� אני סבור שיש טיעוני	 עקרוניי	 המבוססי	 על כבוד האד	 נגד . הנשיאה ביניש

כפי שאראה ,  לאמתו של דבר.נכונה	 אותהנשיאה ביניש לא זיהתה א� לדעתי , ההפרטה

בחינה פילוסופית זהירה מאששת דווקא את העמדה של , בפרק השלישי למאמר

  . יה ואת זו של השופטת ארבל'השופטת פרוקצ

  : יה'השופטת פרוקצלדברי 

לצור� , האיזו� והריסו� בשימוש בכח האכיפה בכל שלבי ההלי� הפלילי
	 בידיו של גור	 שאינו נמנה על אינ	 מובטחי, הגנה על זכויות האד	

ההגנה על מגבלות הכח אינה מובטחת באות� . האורגני	 של המדינה

ערובות בסיסיות שנועדו להרתיע מפני חריגה בהפעלת הסמכות 

המקבל לידיו סמכות , הגור	 הפרטי: ומפני שימוש לרעה בה, השלטונית

אינו , טשלטונית הטומנת בחובה פוטנציאל פגיעה בליבת זכויות הפר

המידה המכתיבי	 את כללי השימוש � הפעולה ואמות� נטוע במסגרת כללי

הוא לא .  האורגני	 של המדינהתומנחי	 את פעול,  הממסדיהמרות� בכח

 ולא הפני	 מעול	 את תורת ,הוא זר למושגיה, צמח ולא חונ� במסגרת זו

 תורת] ... [ על מכלול גווניה והיבטיה,האיזוני	 בשימוש בכח השלטוני
המרות השלטוני � המכוונת את אופ� השימוש בכח, האיזוני	 החוקתית

, יתו של הגור	 הפרטייאיננה חלק מהוו, בכל שלב בהלי� הפלילי

  7.בהפעילו כח זה

, לדעתה. יה מבוססת על הנחות אמפיריות'נראה לכאורה כי עמדתה של השופטת פרוקצ

דה המכתיבי	 את כללי המי� הפעולה ואמות� כללי"הגור	 הפרטי לא מפני	 דיו את 

  ". המרות הממסדי� השימוש בכח

המדינה של תשובה אפשרית אחת . בהתבוננות ראשונית טענה זו לא נראית משכנעת

 הפיקוח על בית הסוהר הפרטי יוודא שהטיפול :סבירהלטיעו� אמפירי זה נראית לכאורה 

נית יפעל יעשה באופ� שיבטיח כי הגור	 הפרטי המקבל לידיו סמכות שלטויבאסיר 
השאלה תשובה זו מעלה את  מוב� ש8.המידה הנדרשות במסגרת כללי הפעולה ואמות

ת אסירי	 קיש הגורסי	 כי מורכבות התפקיד של החז. קוח הוא אפקטיבי א	 לאויא	 הפ

 
 .יה' לפסק דינה של השופטת פרוקצ18' בפס, 2ש "לעיל ה, Ì„‡‰ ˙ÂÈÂÎÊ ˙·ÈËÁפרשת    7
  . לפסק דינה של הנשיאה ביניש 5' בפס, ראו ש�. אכ� זו אחת הטענות המרכזיות שהעלתה המדינה   8
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לא ברור שדווקא .  שאלה זו היא שאלה אמפירית9. פיקוח אפקטיבית מאפשרינהא

. בנסיבות אלה עליה לסמו� על הרשות המבצעת ייתכ� כיהשופטת יכולה להשיב עליה ו
יה מסתתר טיעו� 'י כי מאחורי הטיעו� הפרגמטי של השופטת פרוקצנראה לכ� ילפ

יה 'של השופטת פרוקצ) המשכנעת לטעמי(תשובתה . עקרוני ולא פרגמטי או אמפירי

  : מסתתרת בפסקה הבאה

ימי	 מעצ	 המכת, הזכיי� הפרטי מונחה על ידי שיקולי כדאיות חיצוניי	

הדעת הענייני שיש להפעיל לצור� השימוש בכח � טיב	 את שיקול

הכרו� , ניהול בית סוהר בידי זכיי� פרטי. בהתא	 לתורת האיזוני	

ובה	 ,  עלול להיות מונע משיקולי	 זרי	,מרות על אסירי	� בהפעלת כח

 קיבל על עצמו את 	שלצור� הגשמת, שיקולי יעילות כלכלית ורווחיות

   10.התפקיד

  : באופ� דומה קבעה השופטת ארבל

, לגור	 שתכליתו המרכזית, העברת סמכות הענישה מ� המדינה. זאת ועוד

פותחת פתח לשילוב	 של שיקולי	 זרי	 , בהשאת רווחיו, מעצ	 הגדרתו

, ידי הגור	 בעל הסמכות� ובלתי רלוונטיי	 במער� השיקולי	 שנשקל על

ת זכויות האסירי	 ואת שאינ	 עולי	 בקנה אחד ע	 הצור� להבטיח א

אי� זה הכרחי כי יתממש בפועל או כי יבוא , ניגוד ענייני	 זה. רווחת	

הכוללות , די בהימצאות הסמכויות שעל הפרק[...] לידי ביטוי מעשי 

שההצדקה לבחירה בו ומניעיו , בידיו של גור	 פרטי, מרכיבי	 פוגעניי	
כדי לצבוע , ימו	טמוני	 בהבאת הכנסותיו למקסימו	 והוצאותיו למינ

כדי לפגוע בכבוד האד	 של , בצבעי	 אסורי	 פעולות שברגיל מותרות ה�

  11.האסירי	 ולהוסי� על הפגיעה בחירות	 הנובעת מעצ	 המאסר

את " מעצ	 טיב	"מכתימי	 " שיקולי כדאיות חיצוניי	"יה 'לדעתה של השופטת פרוקצ

[...] אות הסמכויות די בהימצ"לדעתה של השופטת ארבל ; שיקול הדעת הענייני

כדי לצבוע בצבעי	 אסורי	 [...] בידיו של גור	 פרטי , הכוללות מרכיבי	 פוגעניי	

דר� אחת לפרש עמדה זו היא להבחי� בי� שתי עמדות ". פעולות שברגיל מותרות ה�

שירותי	 להאסירי	 זכאי	 לטובי� ו, על פי העמדה האחת. שונות ביחס לזכויות האסירי	
שירותי חינו� ותרבות , ביגוד בעל איכות מסוימת,  בעל איכות מסוימתאוכל: מסוימי	

כשהאחריות השאלה א	 נית� לפקח על מרכיבי	 אלה . 'בעלי איכות מסוימת וכו

 
 ,Sharon Dolovich, State Punishment and Private Prisons, 55 DUKE L. J. 437,לדוגמה, ראו   9

441 (2005) . 
  .יה' לפסק דינה של השופטת פרוקצ26' בפס, 2ש "לעיל ה, Ì„‡‰ ˙ÂÈÂÎÊ ˙·ÈËÁפרשת    10

  .דינה של השופטת ארבל לפסק 5' בפס, ש�   11
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היא שאלה אמפירית והתשובה עליה צריכה לאספקת	 נתונה בידי גורמי	 פרטיי	 

בדברי	 אלה אול	 .  ולא על ידי שופטי	 על ידי אנשי מקצוע,ככל הנראה, להינת�

או (ת כי חלק מזכויות האסירי	 נפגעות לא בשל אופי וגורסוארבל יה 'ת פרוקצוהשופט
. בגינ	 פועל היז	ש אלא בשל הטעמי	 ,הטובי� או השירותי	 שה	 מקבלי	) איכות

 הטובי� או השירותי	 הניתני	 על ידי בית הסוהר הפרטי ייתכ� שאפילומכא� נובע כי 

בית הסוהר , )מה	או אולי אפילו טובי	 (ל בית הסוהר הציבורי זהי	 לגמרי לאלו ש

באשר  (הפרטי פוגע בזכויות האסירי	 ואילו בית הסוהר הציבורי לא פוגע בזכויות אלה

הטעמי	 שבגינ	 פועל בית הסוהר הפרטי שוני	 מאלו שבגינ	 פועל בית הסוהר 

שהרי לעתי	 , הלי עמדה זו מתיישבת ע	 פסיקה רבה בתחו	 המשפט המנ.)הציבורי

קרובות חוקיות החלטותיה של הרשות המבצעת תלויה בטעמי	 להחלטות ולא רק 

   12.בתוכנ�

פיקוח על הטעמי	 המניעי	 את היז	 הפרטי באמצעות הא	 לא נית� לפתור בעיה זו 
חשבו על שאלה זו כדי להשיב על שאלה ? טעמי	 אלה ה	 ראויי	 פיקוח שיבטיח כי –

 לאסירי	 אחרי ספקההחלטה איזה קפה יש ל –לטה אחת מני רבות פרוזאית הנוגעת להח

 קפה ספקהניחו לרגע כי ה� היז	 וה� בית הסוהר הציבורי מחויבי	 ל. 	ימנוחת הצהרי

 הניחו לרגע כי ה� היז	 וה� בית הסוהר הפרטי מגישי	 ;)קפה עלית(באיכות מסוימת 

קפה משובח ג	 שיש מוב� . ה�עליעומד בדרישות המינימו	 ואולי א� עולה האותו קפה 

ה� מנהלי בית הסוהר הציבורי וה� מנהלי בית ש ,)קפה לוואצהכמו (יותר ויקר יותר 

לכאורה נראה כי אי� פסול בבחירה של יזמי בית .  לא להשתמש בו החליטוהסוהר הפרטי

בדרישות  – כ� אנו מניחי	 –שהרי הוא עומד , הסוהר הפרטי להגיש קפה עלית

 ג	 יזמי בית הסוהר הציבורי השתמשו בקפה , על פי הנחותינו:תר על כ� י;המינימו	
לא יתכ� כי בחירה בקפה שהיא לגיטימית בבית סוהר ציבורי תהיה יכיצד . עלית

  ?לגיטימית בבית סוהר פרטי

 והשופטת ארבל מבוססת על העמדה יה' של השופטת פרוקצ�תשובת, כפי שראינו

השאלה א	 בחירה בקפה באיכות . פיע חוקיותהשלפיה הטעמי	 להחלטה יכולי	 להש

היא .  ראויה תלויה לא רק בשאלה א	 הקפה עומד בסטנדרט מינימלי כלשהו היאכלשהי

 
Â¯·Á‰ Ì˘¯ ' ˜ÈÙÂ˙ ¯Âˆ�Ó˙ � 16/61נ "ד, למשל, ראו. זהו כלל יסוד של המשפט המנהלי הישראלי   12

˘Â„¯Î ,דעת תמיד צמוד �שיקול: " לפסק הדי� קבע השופט זוסמ�1216' בעמ). 1962 (1209ד טז "פ

הדעת ניתנת �הוענק שיקולבדר� כלל יש והמטרה שלמענה [...] למילוי התפקיד שהוטל על המינהל 

, דעתה כשהיא נושאת עינה לקראת השגת אותה מטרה� והרשות רשאית להשתמש בשיקול, לבירור

דעת שנית� לרשות �השימוש למטרה פלונית בשיקול[...] לעני� ' זרות'אבל לא למטרות אחרות שה� 

ושה הרשות מעשה זה הוא המקרה בו ע[...]  שימוש לרעה הוא –בעני� אלמוני ולמטרה אלמונית 

 –לאמיתו של דבר , אלא רק למראית עי� הדבר כ�, שהיא רשאית לעשותו ולכאורה הכל שפיר

על שו� שלא נעשה לקידו� המטרה שלמענה הוסמכה הרשות ,  פסול הוא–משנתגלע מניעה האמיתי 

  ".הדעת� להשתמש בשיקול
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ההחלטה להגיש קפה . ולא אחרמסוי	 שבגינ	 הוחלט להגיש קפה  ÌÈÓÚËתלויה ג	 ב

שהוליכו  הכול בגי� הטעמי	 – כשרה באיכות מסוימת יכולה להיות כשרה ובלתי
יכול להבטיח כי הקפה שיוגש בבית הסוהר יהיה בעל איכות אמנ	 פיקוח . בלתהלק

יכול להבטיח כי וארבל אי� הוא יה 'ת פרוקצו של השופט�לדעתא�  ,מינימלית ראויה

  .  יהיו ראויי	והטעמי	 לבחירת

הא	 יש סיבה עקרונית להאמי� כי פיקוח לא יכול להבטיח שהטעמי	 לבחירת סוג 

בית שהיא וארבל יה 'ת פרוקצו של השופט�לעמדתאפשרית פרשנות ? י	הקפה יהיו ראוי

לפעול מטעמי	 ראויי	 בלי לאבד את  – ‚ÍÎ· ıÙÁ ‰È‰ Ì‡ Ì –הסוהר הפרטי לא יכול 

יה לפיה 'תמיכה לטענה זו נמצאת באמירה של השופטת פרוקצ. פיו כבית סוהר פרטיוא

, במילי	 אחרות.  ההחלטהאת" מעצ	 טיב	"הטעמי	 שעל פיה	 היז	 פועל מכתימי	 

הא	 נית� להג� . הטעמי	 המנחי	 את פעולתו של בית הסוהר הפרטי ה	 בהכרח פסולי	
  ?על טענה זו

הניחו לרגע כי ה� בית הסוהר הציבורי וה� בית הסוהר הפרטי החליטו להגיש קפה 

א� שרווחת	 של האסירי	 נפגעת מכ� שאי� ה	 מקבלי	 קפה . 	יעלית מטעמי	 מוניטרי

 החליטו ה� ראשי בית הסוהר הציבורי וה� ראשי בית הסוהר הפרטי להגיש קפה ,וואצהל

כיוו� שבשני המקרי	 הטע	 מלומר כי אפשר הא	 . הוא זול יותרמשו	 שעלית פשוט 

לא רק שהוא סיפק שהרי  –להחלטה הוא כספי אי� פסול בהחלטת בית הסוהר הפרטי 

  ? טע	מאותו פעל ג	 הוא לא א, קפה זהה לזה שמספק בית הסוהר הציבורי

אלא , אמנ	 בשני המקרי	 הטע	 להחלטה הוא כספי. התשובה היא שלילית

בית הסוהר . שבמקרה אחד מדובר בכספי הציבור ואילו במקרה השני מדובר בכס� פרטי
החלטתו מבטאת את השיפוט . הציבורי פועל מתו� טעמי	 המעוגני	 ברווחת הציבור

מקד	 את ) קפה לוואצהבולא (בות שימוש בקפה עלית לפיו החיסכו� המושג בעקש

החלטה דומה של בית . האינטרס הציבורי ומאפשר למדינה לקד	 את הרווחה החברתית

איננה מקדמת את הרווחה  –שא� היא מבוססת על שיקולי	 כספיי	  –הסוהר הפרטי 

על היז	 להחליט שאיסור , פשיטא. החברתית אלא את הרווחה הפרטית של היז	

 מתיישב ע	 העברת בית הכלא לידיי	 והחלטות הנוגעות לטיפול באסיר מטעמי רווח אינ

  . יז	 הפועל מטעמי	 של טובת הציבור איננו יז	 אלא עובד ציבור. פרטיות

שהטעמי	 שבגינ	 דיו� זה מבהיר שפיקוח על בית הסוהר הפרטי אינו יכול להבטיח 

להבטיח , כמוב�, פיקוח יכול. הר הציבורייפעל יהיו זהי	 לטעמי	 שבגינ	 פועל בית הסו
כי בית הסוהר הפרטי יקיי	 דרישות ס� שיבטיחו קיו	 סביר לאסירי	 ואולי אפילו קיו	 

א	 הכבוד כלפי האסירי	 , אול	. טוב יותר מזה שהיה מתאפשר בבית הסוהר הציבורי

א לפחות  אספקת קפה באיכות שהיכגו�(מחייב לא רק טיפול המקיי	 דרישות ס� כלשה� 

פיקוח , )טובת הציבור(אלא ג	 טיפול הנשע� על טעמי	 ראויי	 ) כאיכות של קפה עלית

ולו ,  כגו� המונע:דהיינו – כיז	 גומתנהכל עוד היז	 פועל .  ואינו אפשריאפקטיביאינו 

החלטותיו נגועות בשיקולי	  –  ולא רווחה חברתית,על ידי שיקולי רווח פרטי, חלקית
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. ה	 שיקולי	 זרי	וארבל יה 'ת פרוקצושל השופטרשנות עמדת� הצעתי לפשעל פי 

 , המונעת על ידי שיקולי	 מוניטריי	,אפילו הבחירה בקפה עלית ולא בקפה לוואצה

בבית סוהר לא א� ) שכ� מדובר בכספי ציבור(לגיטימית בבית סוהר ציבורי עשויה להיות 
אחרי	 לטיעו� זה מבוססת על ההתנגדות של כלכלני	 ו). שכ� מדובר ברווח פרטי(פרטי 

לפיה כבודו של האסיר מותנה א� ורק בהתממשות ש) השגויה לטעמי(ההנחה הסמויה 

טעמי	 מסתתרי	 מאחורי ההחלטות אילו של תנאי ס� סבירי	 ואנושיי	 ולא בשאלה 

  . בעניי� ניהול בית הסוהר והטיפול באסירי	

יה וארבל היא מבוססת 'וקצאינני טוע� בשלב זה כי טענת� של השופטות פר: ודוק

תכלית� של הערות אלה היא רק לזהות באופ� חד יותר את ; ומצדיקה את החלטת�

בפרק השלישי אבקש לבסס את . הטיעו� שהציעו ולחשו� את ההיגיו� שבבסיסו

, קוד	 לכ�. יה וארבל ולעג� אות� בעקרונות יסוד אתיי	'מסקנותיה� של השופטות פרוקצ

  . דתה של הנשיאה בינישהרשו לי לבחו� את עמ
מעבר לפגיעה ( פוגע ה� בחירות האישית 28 'הנשיאה ביניש סברה כי תיקו� מס

 � של פגיעה זו נגזרת לדעתה מעצ	 העברת14. וה� בכבוד האד	13)הנגזרת מעצ	 המאסר

  : ללא קשר לשאלה כיצד יתפקדו בתי הסוהר הפרטיי	,סמכויות לגורמי	 פרטיי	

הותה הייחודית של הזכות לכבוד האד	 תפיסה עקרונית זו בדבר מ

דני	 במובנה הצר אנו כאשר , מבטאת גישה ההולמת את העניי� שלפנינו

 במקרי	 רבי	 פגיעה בכבוד האד	 תהיה מלווה ,אכ�. והגרעיני של הזכות

בפגיעה בזכויות אד	 נוספות כגו� פגיעה בזכות לחיי	 ולשלמות הגו� 

פגיעה בכבוד האד	 תיתכ� ג	 , יחד ע	 זאת. ופגיעה בזכות לפרטיות
וזאת כאשר מעשה מסוי	 שנעשה או מוסד מסוי	 , "עצמאית"כפגיעה 

א� עצ	 עשיית	 , שהוק	 אינ	 פוגעי	 לכשעצמ	 בזכויות אד	 אחרות

  15.בחינה חברתית יחס של חוסר כבוד לפרטמא טאו קיומ	 מב

הנשיאה דעת לכ� , הפרטת בתי הסוהר. מוצג הטיעו� העקרוני נגד ההפרטהבקטע זה 

) או סובלי	(מה	 נהני	 ש התנאי	 תפוגעת בכבוד האד	 ללא קשר לשאל, ביניש

תגובה טבעית אחת של המעיי� בהחלטה זו נרמזה על ידי השופט לוי בדעת . האסירי	

 דומה שבי� 16. השופט לוי קונ� באריכות על תנאי המאסר הקשי	 של האסירי	:המיעוט

לוי עולה אתגר לא פשוט לעמדה המוצעת על ידי השורות הנוגעות ללב שכתב השופט 

באה לידי ביטוי ה ,הפגיעה הממשית הקשה בכבוד האנושי של האסירי	  מדוע:הנשיאה
הלנת ב, בזוהמה הבלתי נסבלת המאפיינת את בתי הסוהר, בצפיפות הקשה בבתי הסוהר

 
 . לפסק דינה של הנשיאה ביניש30�20' בפס, 2ש "לעיל ה,  Ì„‡‰ ˙ÂÈÂÎÊ ˙·ÈËÁפרשת   13
 .לפסק דינה של הנשיאה ביניש 38�34' בפס, ש�   14
  . לפסק דינה של הנשיאה ביניש 38' בפס, ש�   15

 . לפסק דינו של השופט לוי3' בפס, ש�   16
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 אינ	 מעלי	  מדוע כל אלה–מזו� לקוי ועוד ב ,מחסור בציוד בסיסיב, אסירי	 על מזרוני	

השאלה הרחוקה כל כ� מ� החוויה עקב דווקא המתעורר , את רוגזו של בית המשפט
 השאלה א	 הסוהרי	 ה	 עובדי מדינה או –הסובייקטיבית הקשה של האסירי	 עצמ	 

האי� מצוקת	 הפיזית של האסירי	 צריכה ? מקבלי	 את משכורת	 מחברה פרטית

? ולא השאלה מי מפעיל את בית הסוהרלעמוד בראש סול	 העדיפויות של המדינה 

מתעלמת ממצוקת	 הממשית ה , כהתייפייפות גרדאסהתמקדות בשאלה זו עשויה להיתפ

  . כל כ� של האסירי	

 את תשובתה לאתגר זה ה� על הפגיעה בחירות הססיהנשיאה ביניש ב, כפי שציינתי

נבח� . עה בכבודוה� על הפגי) מעבר לפגיעה הנגזרת באופ� בלתי נמנע מ� המאסר גופו(

  . להל� כל אחד מטעמי	 אלה בנפרד

  :  הנשיאההאשר לפגיעה בחירות קבע

 באמצעות הרשות המבצעת והגופי	 הפועלי	 –המונופול הנתו� למדינה 

.  על השימוש בכוח מאורג� הוא בעל חשיבות בשני מישורי	–במסגרתה 

לת במישור האחד יש להביא בחשבו� כי הלגיטימיות הדמוקרטית להפע

 נשענת ,לש	 הגבלת חירות	 של פרטי	 ולשלילת זכויות אד	 שונות, כוח

על כ� שכוח מאורג� המופעל על ידי המדינה ומטעמה הוא שמבצע את 

 אלמלא הפעלת כוח זו הייתה נעשית על ידי .הפגיעה באות� זכויות

בהתא	 לסמכויות הנתונות לה	 ולש	 , מוסדותיה המוסמכי	 של המדינה

 לא הייתה ,רס הציבורי הכללי ולא אינטרס פרטי זה או אחרקידו	 האינט

ומדובר היה למעשה , הפעלת הכוח האמורה זוכה ללגיטימיות דמוקרטית
העובדה שמי , במישור האחר. בהפעלה פסולה ושרירותית של אלימות

שמפעילי	 את הכוח המאורג� פועלי	 במסגרת המדינה וכפופי	 לדיני	 

ועל במסגרת גופי המדינה וא� לאתוס של ולנורמות החלי	 על מי שפ

יש בה כדי , השירות הציבורי הממלכתי במובנו הרחב של מושג זה

 משמעותית את הסכנה כי הכוח הרב הנתו� לאות	 גופי	 ינוצל חיתלהפ

וכי הסמכויות הפוגעניות הנתונות לה	 יופעלו באופ� שרירותי או , לרעה

  17.לקידומ� של מטרות זרות

טענת הלגיטימיות הדמוקרטית והחשש : שתי טענותזה ה בקטע תעלההנשיאה ביניש 
  .נבח� להל� את שתי הטענות. לניצול לרעה של כוח הנתו� בידי גו� פרטי

 ˙�ÚË˙ÈË¯˜ÂÓ„‰ ˙ÂÈÓÈËÈ‚Ï‰ :הפעלת כוח דורשת , על פי הנשיאה ביניש

	 טענות דומות אפשר למצוא ג. לגיטימיות דמוקרטית וזו איננה מתקיימת במקרה זה

 
 .  לפסק דינה של הנשיאה ביניש26' בפס, ש�   17
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ההחלטה על שתשובה זו מתעלמת מהעובדה  18.יה'בפסק דינה של השופטת פרוקצ

המחלוקת המשפטית בי� חסידי ההפרטה לבי� . העונש ותנאי המעצר נתונה בידי המדינה

. א לגיטימיומתנגדיה היא בדיוק על השאלה א	 מת� סמכויות ענישה לגופי	 פרטיי	 ה
 לגיטימי משו	 שרק וה כאלה איננמת� סמכויות עניששתשובתה של הנשיאה היא 

אלא שזו  – לגיטימיות דמוקרטיתיכולה לזכות בהפעלת כוח על ידי מוסדות המדינה 

חסידי ההפרטה . בדיוק השאלה השנויה במחלוקת בי� חסידי ההפרטה לבי� מתנגדיה

בדבר   אואינ	 חולקי	 על הצור� בהכרעה דמוקרטית בדבר תוכ� האיסורי	 הפליליי	

לפיה לצור� ש ה	 חולקי	 על הטענה ; ואפילו לא בדבר תנאי המאסרשהעונמידת 

כל שהשופטת . על ידי גו� ציבוריייעשה  העונש ·ÚÂˆÈכי לגיטימיות דמוקרטית נדרש 

כי לגיטימיות דמוקרטית ) השנויה במחלוקת(עושה בפסקה זו הוא לחזור על הטענה 

   .ביצוע העונש על ידי גו� ציבוריאת מחייבת 

על . י ההסבר לטיעו� הלגיטימיות הדמוקרטית טמו� בחלק אחר של פסק הדי�ייתכ� כ
  : פי הנשיאה ביניש

המדינה לאחר שקבעה באמצעות בתי המשפט שלה כי יש להטיל על אד	 

אינה נושאת במלוא האחריות להוצאתה לפועל של , מסוי	 עונש מאסר

 זה מביא מצב דברי	. על הפגיעה בזכויות האד	 הנובעת מכ�, החלטה זו

לפגיעה בלגיטימיות של עונש המאסר עצמו ושל הפגיעות בזכויות אד	 

19.שונות המתחייבות ממנו
   

הא	 מישהו יאמר לגו� פרטי . אול	 ללא הסבר נוס� טיעו� זה נשאר נטול בסיס

כל ? המשתמש בקבל� לצור� אבטחה כי המעביד איננו נושא באחריות לבטיחות המפעל
השימוש בקבל� פרטי לביצוע , יל חובות קפדניות על הקבל�עוד החוזה הרלוונטי מט

  . פרויקט הוא אופ� של נטילת אחריות ולא מכשיר להתחמק ממנה

‰Ú¯Ï ÏÂˆÈ�Ï ˘˘Á‰ :הסמכויות הפוגעניות שניתנו ,לדעתה של הנשיאה ביניש 

טענה זו שייכת . לגופי	 הפרטיי	 יופעלו באופ� שרירותי או לקידומ� של מטרות זרות

ה הנשיאה ביניש במפורש בחלקי	 תאותה דחשה למערכת השיקולי	 הפרגמטית ביסוד

דגישה שוב ושוב כי התנגדותה להפרטה היא עקרונית ההנשיאה . אחרי	 של פסק דינה

אסירי	 או אי� היא תלויה בשאלה א	 תפגע ההפרטה באופ� ממשי בכי ; ולא פרגמטית

דות אחרונה זו ולומר כי ההפעלה הנשיאה ביניש יכולה להשיב על התנג. בתנאי המאסר

  א�– השרירותית איננה אלא הפעלה המונעת על ידי טעמי	 זרי	 או טעמי	 של רווח

 
בסיס אמו� "על , "הסכמה חברתית רחבה"ישה של יה כתבה בפסק דינה על דר'השופטת פרוקצ   18

היא [...] המרות בידי גור� חו� מדינתי �הפעלת כח"ועל החשש שלפיו " חברתי רחב הנתו� למדינה

  . יה' לפסק דינה של השופטת פרוקצ20' בפס, ראו ש�". מוסרית וחוקתית, נטולת לגיטימציה חברתית

 . לפסק דינה של הנשיאה ביניש30' בפס, ש�   19
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, ו ביסוד� לי נכוהנרא ה– יה' השופטת פרוקצהעיתשובה זו מחזירה אותנו לטיעו� שהצ

  . כפי שציינתי לעיל
  :וספי	מטעמי	 נכי ההפרטה פוגעת בכבוד האנושי ג	  ההנשיאה ביניש גרס

כליאת	 של אסירי	 בבית סוהר בניהול פרטי מביאה למצב שבו התכליות 

הציבוריות המובהקות של המאסר מתערבבות ונמהלות בשיקולי	 שאינ	 

 קרי רצונו של התאגיד – תהנובעי	 ממטרה כלכלית פרטי, ממי� העניי�

כתוצאה . הפרטי שמפעיל את בית הסוהר להשיא את רווחיו הכספיי	

חשש טבוע ומובנה כי ביצוע המאסר המבוסס על התכלית מכ� יש 

בעצ	 כליאת	 בבית , למעשה, הכלכלית הפרטית הופ� את האסירי	

לאמצעי להפקת רווחי	 כספיי	 על ידי התאגיד , סוהר בניהול פרטי

עצ	 קיו	 המוסד של כלא הפועל :  ודוקו.שמנהל ומפעיל את בית הסוהר
ופגיעה , ד	 של האסירי	 כבני אד	למטרות רווח מבטא חוסר כבוד למעמ

זו בכבוד האד	 של האסירי	 אינה תלויה במידת הפגיעה בזכויות אד	 

   20.המתרחשת בפועל בי� כתלי הכלא

 קוד	 לבחינת הליקויי	 חשוב להצביע על א�; מכמה וכמה בחינותוי זה לקהסבר 

נשיאה הסיקה ה. הניסוח הלקוי של העיקרו� הקאנטיאני האוסר על שימוש באד	 כאמצעי

שלפיה  את המסקנה ,לפיה רצונו של התאגיד הפרטי הוא להשיא את רווחיושמ� ההנחה 

,  למעשה, את האסירי	‰ÍÙÂביצוע המאסר המבוסס על התכלית הכלכלית הפרטית "

 לטעמי זה 21."לאמצעי להפקת רווחי	 כספיי	, בעצ	 כליאת	 בבית הסוהר בניהול פרטי
 ‰ÎÙÂ˙א סבר כי העובדה שאד	 רואה באד	 אחר אמצעי קאנט ל. ניסוח שגוי ומבולבל

האיסור על התייחסות לאד	 כאמצעי מבוסס בדיוק על כ� . את האד	 האחר לאמצעי

הטע	 . ÈÚˆÓ‡Ï ÍÂÙ‰Ï ÏÂÎÈ ‡Ï, ‡‰È ¯˘‡ ÂÈÙÏÎ ÒÁÈ‰ ‡‰Èשהאד	 איננו אמצעי וג	 

א בגינו אסור להשתמש באד	 כאמצעי מבוסס על העובדה שאד	 איננו אמצעי ולש

  . יהפ� לכזה ג	 א	 נתייחס אליו ככזהי

קרו� ימבוססת על מוב� עמוק יותר של הע של הנשיאה התהטענה המהותית נגד הנמק

 אי� הדבר ,אמצעי להפקת רווחי	כבית הסוהר את ג	 א	 היז	 הפרטי רואה . הקנטיאני

התקבלה לו אי 22.לפיו אסור לראות אד	 כאמצעישעצמו פוגע באיסור הקאנטיאני לכש

 שהרי החנווני במכולת רואה ,טענה זו הייתה הנשיאה אוסרת על עסקאות כלכליות בכלל
 שלי אמצעי מצוי� תבגרגרנוהמסעד� רואה , סו	 רווחיוקברעב ובצמא שלי אמצעי למ

 
  . לפסק דינה של הנשיאה ביניש36' בפס, ש�   20

 .). ה. א–ההדגשה שלי (ש�    21
את . ·Ï·„ האיסור הקאנטיאני על שימוש באד� כאמצעי מתייחס לשימוש באד� כאמצעי ,כידוע   22

 Â„Ó‰ Ï˘ ‰˜ÈÒÈÙËÓÏ „ÂÒÈ ˙Á�‰ 46�18˙למצוא בעברית בעמנואל קנט אפשר קרו� זה יהניסוח לע

 ). י"התש, � שפי מתרג'מ, שטי� עור�' ש, הימהדורה שני(
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סו	 קלשפר את רווחתו ואילו מוכר המטריות רואה בגש	 המרטיב את בגדי אמצעי למ

 אוסר על שימוש באד	 כאמצעי אלא על ינוט אקאנשהציע האימפרטיב הקטגורי . רווחיו

אול	 אי� זה ברור כלל כי בתי הסוהר הפרטיי	 יראו או . ‡ÈÚˆÓ ‚¯„‡שימוש באד	 כ
 איננה סבורה כי בתי הסוהר הריהנשיאה ביניש . יתייחסו לאסירי	 כאמצעי גרדא

יות התכל"כי במקרה זה ציינה  משו	 שהיא עצמה ,‚¯„‡הפרטיי	 יראו באסירי	 אמצעי 

בשיקולי	 שאינ	 ממ� ÂÏ‰Ó�Â ˙Â··¯Ú˙Ó˙ הציבוריות המובהקות של המאסר 

 אפילו לדידה של הנשיאה ביניש בתי הסוהר הפרטיי	 לא ,לי	 אחרותי במ23."העניי�

שהרי לדידה ה	 ימשיכו להבטיח את מימוש התכליות , ‚¯„‡יראו באסיר אמצעי 

  . הציבוריות של המאסר

לפיו שיאה כשהדגישה יתר על המידה את החשש לבסו� אני סבור כי טעתה הנש

 כל שימוש 24.כליאת האסירי	 תשרת תכלית כלכלית במובח� מתכלית פרטית אחרת

 ולא רק שימוש באסירי	 לצור� השאת ,א אסורובאסירי	 לצור� קידו	 אינטרס פרטי ה
 פרטי כדי להדגי	 נקודה זו הניחו לרגע כי ארגו� דת כלשהו רוצה לפתוח בית סוהר. רווח

לממש מטרה שנועד ג	 בית סוהר . כדי להציל את נשמותיה	 החוטאות של העברייני	

 הפע	 לא משו	 שהוא מיועד להשיא רווח אלא –  הוא פסול,ככל שתהיהחשובה , זו

 שג	 א	 היא ראויה אי� היא מטרה ,משו	 שהוא מיועד לממש מטרה פרטית אחרת

  . שהחברה כולה שותפה לה כחברה

הא	 עלינו ? לוותר לפיכ� על הטיעו� העקרוני נגד הפרטת בתי הסוהרהא	 עלינו 

 .לדעתי התשובה היא שלילית?  או לוותר על התנגדותנו להפרטהלפנות לטיעו� הפרגמטי

 והוא מבוסס על העקרונות שפיתחה הטיעו� העקרוני נגד בתי סוהר פרטיי	 עומד בעינו

יבי המסביר מדוע הפרטת בתי ציע טיעו� אלטרנטאפרק הבא ב. יה'השופטת פרוקצ
  . הסוהר פוגעת בכבוד האד	

  ?מדוע בכל זאת ולמרות הכול צדק בית המשפט. ג

אזרחי	 פרטיי	 , ¯‡˘È˙:  על כבוד האד	ות כול�המתבססטענות בפרק זה אעלה שלוש 

 רשאי	 לענוש אד	 על פי הנחיות המדינה אלא א	 כ� ה	 מבצעי	 שיפוט מוסרי אינ	

הענישה היא מידתית והראיות , האיסור הפלילי הוא ראוישסקנה עצמאי ומגיעי	 למ

ה	 לבצע שיפוטי	 מבוסס על האוטונומיה שלשל האזרחי	 הכבוד האנושי . מספיקות
 אינ	 עובדי מדינה ,˘�È˙. מוסריי	 מסוג זה ועל אוטונומיה זו אי� ה	 יכולי	 לוותר

די מדינה קיבלו עליה	 רשאי	 לבצע שיפוטי	 מוסריי	 עצמאיי	 מסוג זה משו	 שעוב

 
 .  לפסק דינה של הנשיאה ביניש36' בפס, 2ש "לעיל ה, Ì„‡‰ ˙ÂÈÂÎÊ ˙·ÈËÁפרשת    23
. דגיש את החשש הכלכליה , במאמרו על בתי הסוהר הפרטיי�,יקל וולצריג� מ. טעות זו היא נפוצה   24

  .Michael Walzer, Hold the Justice, NEW REPUBLIC, Apr. 11, 1985 ורא
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קבלה וולונטרית זו . באופ� וולונטרי את מטרות המדינה) או היו צריכי	 לקבל עליה	(

. אחר הנחיות המדינה) תחת מגבלות שיתוארו להל�(מחייבת אות	 למלא באופ� עיוור 
באשר ,  עובדי המדינה כפעולתה של המדינה	 שלמכא� נובע כי צרי� לראות את פעולת

 העונש ,˘È˘ÈÏ˙. יננה מבוססת על שיפוט מוסרי עצמאי של עובדי המדינהפעולה זו א

. המוטל על הפרטי	 חייב לשק� את השיפוט המוסרי של המדינה ושל המדינה בלבד

, כ� אטע�, אחרת. 	יעונשי	 פלילילהוציא לפועל  שרק עובדי מדינה רשאי	 ,מכא�

ל אד	 פרטי ולא של הא פרי של שיפוט מוסרי שתהסנקציה המוטלת על העבריי� 

הטלת סנקציה המבוססת על שיפוט של אד	 פרטי היא פגיעה בכבודו של ו – המדינה

על כבוד	 של  –השנייה ; הטענה הראשונה מבוססת על כבוד	 של אזרחי	. העבריי�

  . על כבוד	 של העברייני	 –והשלישית ; עובדי מדינה

רשאי לבצע ענישה ) agent (הדיו� מבסס לפיכ� את הטענה שלפיה לא כל פועל מוסרי
יש דרישות נורמטיביות מקדימות ביחס למיהותו של : ובמילי	 אחרות, של המדינה

כדי לבסס טענה זו הרשו לי להביא דוגמאות אחרות שבה� . הפועל הרשאי לבצע ענישה

קריטריוני	 לבחירת פועל נראה כי נית� להבחי� בי� שני . מתקיימות דרישות מסוג זה

 כשהקריטריוני	 ,פועלי	 הנבחרי	 על בסיס הצטיינות	 בביצוע פרויקט יש :מוסרי

כאשר אני נדרש לשכור אד	 כדי לשפ� את . להצטיינות נבחני	 ללא קשר לזהות הפועל

ככל הנראה אבחר את האד	 שיבצע את מלאכת השיפו� באופ� הראוי ביותר ואולי , ביתי

 השיפו� באופ� המוצלח ביותר  שיבצע את עבודתזההמשפ� הראוי הוא . הזול ביותר

לי	 יבמ. והקריטריוני	 להצטיינות בפעולת השיפו� אינ	 קשורי	 למיהותו של הפועל

כ� , אול	. אנו חפצי	מימושה בשהפועל איננו אלא מכשיר למימוש הפעולה , אחרות
שאלה מיהו בתלוי שאינו לפעמי	 הצטיינות בתפקיד אינה יכולה להיבח� באופ� , אטע�

ההצטיינות בתפקיד במקרי	 מסוג זה קשורה באופ� . ותר למימוש התפקידהפועל הח

   25.זהות הפועלב ,כעניי� מושגי, הדוק

) כ� לפחות אני מקווה(רבי	 מהקוראי	 מאמר זה .  את נקמת הד	הקחו כדוגמ

 אול	 ללא קשר לשאלה א	 הפרקטיקה הזו ,מסתייגי	 ככל הנראה מפרקטיקה קדומה זו

 הפועל המוסרי המבצע את נקמת הד	 ו שלזהותשי� להצביע על כ� מעני, ראויה א	 לאו

נקמת ד	 היא דר� ריטואלית לנקו	 על עוול באמצעות הריגת . ההיא חיונית להשלמת

המסורת מחייבת כי . אד	 המשתיי� לשבט או למשפחה של האד	 שביצע את העוול

 המתה של אד	 על .נקמת הד	 תבוצע א� ורק על ידי קרוב משפחה זכר של האד	 שנפגע
לא תיחשב  אלא היא ג	 ,לא רק אסורה, )שאיננו קרוב משפחה זכר(ידי פועל מוסרי אחר 

" זכות תלוית פועל"לבצע המתה היא ) ואולי אפילו החובה(הזכות . נקמת ד	

)agent-dependent power .(הפועל המוסרי איננו מכשיר לביצוע אקט ההריגה הצודק ;

 
 :Alon Harel, Why Only the State May Inflict Criminal Sanctionsעל הבחנה זו עמדתי במאמרי    25

The Case Against Privately Inflicted Sanctions, 14 LEGAL THEORY 113 (2008) .  



  ע"תש על אתר ב משפטי�  אלו� הראל

14  

 אקט ההריגה הוא המעניק את ההזדמנות לפועל :א הנכו�ההפ� הו, לאמתו של דבר

  .  לפעול כדי להחזיר את הצדק על כנו– קרוב משפחה זכר של הנרצח –המוסרי הראוי 

 עכשווית אחרת לפועל שזהותו חשובה למימוש מוצלח של תפקידו לקוחה הדוגמ
. הפליליאחד מחשובי הפילוסופי	 של המשפט , ת הענישה של יואל פיינברגיאוריימת

  : פיינברגעל פי 

[P]unishment is a conventional device for the expression of attitudes of 

resentment and indignation, and of judgments of disapproval and 

reprobation, on the part either of the punishing authority himself or of 

those 'in whose name' the punishment is inflicted. 26  

א ומסוגל להבטיח ענישה מ� הסוג הנדרש על ידי פיינברג ההנראה כי הפועל היחיד 

הענישה מבטאת את השיפוט של הקהילה כולה שהמעשה , לדידו של פיינברג .המדינה
זמננו רק המדינה יכולה לדבר בש	 � בחברה הפוליטית בת. שעשה העבריי� הוא אסור

 ,מבוצעת על ידי פועלי	 שאינ	 המדינהה ,ענישה של עברייני	. רחי	 כולהקהילת האז

לאפשר את , טריבוטיביי	רלספק את הסנטימנטי	 ה, יכולה כמוב� להרתיע עברייני	

בהינת� הקונבנציות (אול	  –שיקומו של העבריי� וכ� להשיג מטרות רבות אחרות 

פיינברג מייחס אותו סיבי שאקספר� אי� לענישה זו את הער� הסימבולי) העכשוויות

המדינה היא הפועל היחיד היכול לענוש , פיינברגלדידו של  :כו	ילס. לענישה הפלילית

  . עברייני	 באופ� שיממש את תכליות הענישה

 שכ� אלו ,בתי הסוהרבהפרטת פיינברג כמוב� לא עסק ספציפית בהפרטת הענישה או 

להרחיב שאפשר נראה לי . יו� המחקרילא הוצעו בזמנו ולכל הפחות לא עמדו במרכז הד
את תכליתה של רשימה זו היא לבסס . את עמדתו של פיינברג ולהחיל אותה על מקרה זה

לפיה הפעלת כוח פיזי מצד המדינה דומה במוב� מסוי	 לנקמת ד	 או לענישה שטענה ה

ÂÏ˙ ÁÂÎ Èהכוח להפעיל סנקציות פליליות הוא . הנשלטת על ידי שיקולי	 אקספרסיביי	
È¯ÒÂÓ ÏÚÂÙ – להיות מופעל רק על ידי הפועל הנכו� ) כעניי� נורמטיבי(יכול ה כוח– 

הפועל המעניש שדי לא  משו	 שכדי להבטיח לגיטימיות של הענישה ,זאת. המדינה

יחשב י כדי שעונש ;מבצע את תפקידו באופ� נאמ� לזה שנדרש ממנו על ידי המדינה

יקבעו יטבעו של העונש וחומרתו שדי  לא –˘Ó˘· ÏËÂÓ‰ ‰�È„Ó‰ Ï‰  עונש –פלילי 

  .  העונש חייב להיות מבוצע על ידי עובד המדינה;על ידי המדינה

על ידי עובד מדינה לבי� עונש המבוצע יש הבדל ערכי עמוק בי� עונש , דעתיל
. הראשו� הוא אקט של המדינה והשני הוא אקט של אד	 פרטי. על ידי גו� פרטיהמבוצע 

 שאחרת הוא ,על ידי המדינה והמדינה בלבדמבוצע להיות  ילי חייבעונש פלכי אטע� 

 
26   Joel Feinberg, The Expressive Function of Punishment, in A READER ON PUNISHMENT 71, 

74 (Antony Duff & David Garland eds., 1994).  
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פוגע בכבוד שהוא ביטוי של רצו� פרטי ועונש  –ביטוי של רצו� פרטי של המעניש יהווה 

  . האד	 של העבריי�
 שכל אחת מה� נסמכת על כבוד ,כדי לבסס טענה זו אבסס את שלוש הטענות הבאות

את למדינה לא יכול להאציל רח שאינו עובד ציבור אזראשית אבסס את הטענה כי . האד	

 שנית אטע� כי עובד ציבור ;שיקול הדעת המוסרי שלו ביחס לשאלה א	 לענוש א	 לאו

 משו	 שהוא בחר ,את שיקול הדעת שלולמדינה לא רק רשאי אלא א� חייב להאציל 

ת עונש הטללבסו� אטע� כי  ; את תכליותיו הוא�לאמ� את תכליות המדינה ולראות בה

 באשר ,על אד	 על בסיס שיפוט מוסרי של אד	 אחר פוגעת בכבוד האד	 של העבריי�

 מכא� ג	 נובע כי רק .זה של הקרב�על פני אי� להעדי� את השיפוט המוסרי של המעניש 

עובד ציבור יכול לבצע עונש פלילי משו	 שרק עונש הממומש על ידיו הוא עונש 

  ). 	 לפרט המענישולא ג(למדינה ) רק(שאפשר לייחס 
נניח כי ר	 עבר על חוקי המדינה וכי המדינה שפטה . מושכלות יסודאפתח בכמה 

 לממש , או אולי רצו�,אלא שהמדינה נטולת אמצעי	 או יכולת, אותו לחמש שנות מאסר

 חפ� לסייע למדינה והוא כולא את ר	 – אזרח שומר חוק –ג	 כי אלו� נניח . את העונש

ה	 שבמאלו ) או אפילו טובי	( המקבילי	 ,� ביתו בתנאי	 סבירי	למש� שנתיי	 במרת

נראה ברור כי אלו� איננו אלא עבריי� ועליו להיות מורשע . בכלא ציבורינתו� ר	 היה 

איננה עונש פלילי אלא כליאת אלו� במרת� ביתו של ר	  כליאתו של :בכליאת שווא

  . שווא

הניחו ? המאסר ולהפו� אותו לראוי יכול להכשיר את לאלו�הא	 הסכ	 בי� המדינה 

. לכלוא את ר	 במרת� ביתו) או אפילו פוקדת על אלו�(לרגע כי המדינה מבקשת מאלו� 
לטעו� כי הכליאה במרת� ביתו של אלו� איננה אלא מימוש של רצונו אפשר במקרה זה 

של הריבו� ומכא� שאלו� זכאי לפרס על נכונותו לממש את רצונה של המדינה ולהבטיח 

אלו� לסייע למדינה בטיפול התנדב לו איהרי כ� היינו עושי	 . את מימוש רצו� זה

הא	 נכונותו של אלו� לסייע למדינה . בחינו� ילדי	 ובכל שירות ציבורי אחר, בחולי	

  ? לענוש את ר	 ראויה

יש שיסתייגו מחוזה זה בי� המדינה לאלו� ויאמרו כי סביר להניח שאלו� לא יממש 

אלו� עלול להתרשל בשמירה על ר	 או , למשל, כ�.  תכליות המדינהבאופ� נאמ� את

טעמי	 אלה ה	 טעמי	 המחייבי	 בחינה . להיכשל בהבטחת רווחתו הפיזית או הנפשית

יתכ� שאלו� הוא סוהר מנוסה בפנסיה ועל כ� נית� לסמו� על שיקול י. אמפירית מדוקדקת
 וד זה וכי הפרופיל הנפשי שליתכ� כי אלו� עבר קורס שהכשיר אותו לתפקיי ;דעתו

יתכ� אפילו שאלו� יצליח טוב יותר מעובדי י ;מתאי	 במיוחד למלא תפקיד של סוהר

המדינה למלא את התפקיד בי� בשל כישוריו המיוחדי	 ובי� בשל התמריצי	 הפועלי	 

מכל מקו	 ה	 ; טיעוני	 אינסטרומנטליי	 מסוג זה יכולי	 להיות נכוני	 או שקריי	. עליו

  ).  במיוחדיוא� לא חביבה עלי(יבי	 בחינה אמפירית שהיא איננה תחו	 התמחותי מחי
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תגובתו הראשונה של אלו� לפנייתה של . בצד טיעוני	 אלה הסיפור מעורר הסתייגות

 אלו� עשוי לחקור את , למשל,כ�. המדינה עשויה להיות תביעה להבי� על מה מדובר

לאחר . פרוצדורות השתמשו לצור� הרשעה בגי� איזו עבירה הורשע ר	 ובאילוהמדינה 
 ותבה השתמשו במשפט מצדיקשמכ� אלו� עלול לבחו� א	 חומרת העבירה והפרוצדורה 

אלו� יטיל סנקציות על אד	 אחר אלא א	 כ� שנראה כי אי� זה ראוי . את חומרת העונש

 הסבבסיס טענתי עומדת התפי. הוא משוכנע כי סנקציות אלה ה� מידתיות או ראויות

לפיה חובתו המוסרית של כל פרט לבחו� את ההתאמה של הסנקציה הפלילית ש

עבירה הפלילית וכ� להבטיח כי העבירה הפלילית חומרת השבביצועה הוא משתת� ל

אזרח פרטי המעורב ישירות בהטלת סנקציה איננו רשאי לסמו� על . הוכחה כראוי

שיפוטי	 מוסריי	 בדבר אי� הוא רשאי לוותר על בחינה עצמאית הכוללת ; המדינה

ההתאמה של העונש לעבירה בדבר , מוסריותה של ההתנהגות שבגינה נשפט האד	

ג	 א	 האזרח הפרטי לא עשה בחינה עצמאית שכזו . בדבר חוזק� והתאמת� של הראיותו
  . שאחרת אי� אנו מתייחסי	 אליו כאל פועל מוסרי –ייחס לו שיפוט כזה עלינו ל

אחרי הכול רובנו סבורי	 . ית א� היא איננה מובנת מאליהעמדה זו היא אינטואיטיב

אנו נדרשי	 לשל	 . כי מדינה דמוקרטית רשאית לעתי	 קרובות להטיל עלינו חובות

חובות . להזדהות בפני פקיד ציבור הדורש זאת ועוד, למלא אחר כללי התעבורה, מסי	

לו מ� הזכות לבצע  אלה פוטרות אותנו לעתי	 קרובות מ� החובה או אולי אפיי	מסוג

ואולי ג	 איננו (נישו	 המשל	 מס איננו בוח� באופ� עצמאי . שיפוטי	 מוסריי	 עצמאיי	

 הנהג איננו ;ראוי לשל	שגובה המס את ) רשאי לפעול בהתא	 לשיפוטי	 המוסריי	 שלו

א	 הטעמי	 להתקנת ואינו מכריע כללי התנועה את ) ואולי ג	 איננו רשאי לבחו�(בוח� 

 לבצע שיפוט עצמאי מסוג ˘ÂÒ‰ È˙· Ï‰¯מדוע לפיכ� חייב היז	 . ה	 ראויי	תמרורי	 
מדוע אי� ? מה מיוחד בעונש הפלילי המצדיק תביעה מחמירה כזו מ� הפרט המעניש? זה

שיפוטיה המוסריי	 ה	 שתחת ההנחה שהיא דמוקרטית ו(האזרח יכול לסמו� על מדינתו 

  ? )בדר� כלל סבירי	 וראויי	

 הנדרש לענוש אד	 באופי המיוחד של המשימה המוטלת על פרטהתשובה נעוצה 

גופו של  המשימה המוטלת על הפרט היא הפעלת אלימות ישירה כלפי ,במקרה זה. אחר

אלימות זו מבוססת על שיפוטי	 מוסריי	 של המדינה שהפרט איננו : יתר על כ�. אחר

 באושיות קשה לחשוב על תביעה של המדינה הפוגעת יותר. בהכרח שות� לה	

אליה הגעתי בהקשר שבמוב� זה אני סבור כי המסקנה . האוטונומיה המוסרית של הפרט

 כמו למשל ניהול מלחמה באמצעות ,זה נכונה ג	 להקשרי	 אחרי	 של הפעלת אלימות
ההתנגדות המסורתית העזה לשכירי חרב מבוססת על אינטואיציה , לדעתי. שכירי חרב

 לפיכ� אסכ	 27.שה פרטית מ� הסוג שהוצע בישראלדומה מאוד להתנגדות העזה לעני

 
 SARAH PERCY, MERCENARIES: THE HISTORY OF Aלהיסטוריה של היחס לשכירי חרב ראו    27

NORM IN INTERNATIONAL RELATIONS 1-2 (2007).  
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אוסר על פרט להאציל את שיקול הדעת ) כבודו של המעניש(ואומר כי כבוד האד	 

  . העצמאי שלו בדבר ההצדקה להפעלת אלימות כלפי אד	 אחר
 ר	 :הטלת העונש מוצדקתשהניחו עתה כי לאחר בחינה קפדנית הגיע אלו� למסקנה 

 הראיות שהובאו נגדו מספיקות ;הוא נשפט כדי�; ע מעשה פשעהורשע כדי� בגי� ביצו

לבצע ) ואולי אפילו חייב(הא	 אלו� רשאי . העונש שהוטל הוא מידתיולצור� הרשעה 

  ?את העונש

על . כדי לבחו� את השאלה הניחו כי אלו� הטיל את העונש וכלא את ר	 במרת� ביתו

נראה ש) או הגו� או הגופי	(האד	 מיהו ? מי מוטלת אחריות מוסרית בגי� הטלת העונש

התשובה לשאלה נראית לי ? כאשמי	 א	 בסופו של יו	 נגלה כי ר	 לא ביצע את העבירה

או לפחות היה ( אלו� ביצע שיפוט מוסרי עצמאי ביחס לצדקת העונש :ברורה לחלוטי�

. למעשה) או לפחות אחד האחראי	(אחראי האלו� הוא ולכ� ) צרי� לבצע שיפוט כזה
 שהרי המדינה היא שפנתה ,יחוס אחריות למדינהיותו של אלו� מתיישבת ג	 ע	 אחרי

 אול	 המדינה איננה האחראית – לאלו� וביקשה ממנו לכלוא את ר	 במרת� ביתו

על )  במידה חלקיתלפחות(נובע מכ� כי האחריות המוסרית נופלת . הבלעדית לפעולה

להתחמק מאחריות באשר הפעולה אלו� לא יכול . כתפיו של אלו� ולא רק על המדינה

  . שביצע מבוססת על שיפוט מוסרי עצמאי שלו

א	 אלו� בח� את החלטת המדינה וביצע העובדתית  הניתוח לא תלוי בשאלה :ודוק

אלו� התעל	 מחובתו לבצע ש ÂÚ Ï˘ ÔÈÈ�ÚÎ·„‰יתכ� כמוב� י. שיפוט עצמאי בעניי�

עובדה זו לא תפטור אותו . רשיפוט עצמאי ומימש את רצונה של המדינה באופ� עיוו

פטור כזה הוא בגדר פגיעה בכבודו האנושי של . מאחריות מוסרית בגי� הטלת העונש
אי� הוא פועל אוטונומי אלא אוטומטו� שא מנביע את המסקנה ו באשר ה,הפועל אלו�

כש	 שאד	 המבצע רצח רק משו	 שנדרש . ור את הנחיות המדינהוהמאמ� באופ� עי

 כ� ג	 האזרח , מעביד או הורה איננו פטור מאחריות מוסרית בגי� הרצחלעשות כ� על ידי

ראוי בעקבות בקשה או דרישה של המדינה איננו פטור מאחריות לא המטיל עונש 

  . יהשמילא באופ� עיוור אחר הנחיותמשו	 מוסרית רק 

. מסקנה זו משתלבת יפה ע	 עקרונות ליברליי	 מסורתיי	 וכמעט ברורי	 מאליה	

הכבוד . ת בדבר הפעלת אלימות חייבות להתקבל רק לאחר שיפוט מוסרי זהירהחלטו

האנושי הקאנטיאני מנביע ג	 את המסקנה שהפרט לא יכול לעול	 לוותר על החובה 

 זהו ויתור על ;ויתור של הפרט על חובה זו הוא ויתור על אנושיותו. לבצע שיפוט כזה
הפרט לא יכול : ברורה המסקנה. ק�הסטטוס שלו כפועל אוטונומי ולפיכ� אי� לו תו

חובתו זו מנביעה ג	 את המסקנה . לוותר על חובתו לבצע שיפוטי	 באופ� עצמאי

עונש לבצע על ידי המדינה או נדרש ג	 א	 נתבקש (עונש המבוצע על ידו הנורמטיבית ש

השיפוט המוסרי המנביע את משו	 ש,  על ידי המדינה)רק(איננו עונש המוטל ) זה

את רצונה רק  אי� הוא מבטא . המעניששל הפרטעצמאי וא שיפוט מוסרי הפעולה ה

  . של המדינההבלעדי 
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 והוא ר	 ,בשלב זה ראוי להכניס אל תו� התמונה שחק� נוס� שעד כה נותר בצל

העונש שצע ר	 ראויה לעונש ויהפעולה שבשהניחו כי אלו� הגיע למסקנה . העבריי�

 כי העונש שיוטל על ידי אלו� בנסיבות אלה הוא הראינו כבר.  המדינה הוא מידתיהשקבע
הא	 בנסיבות .  על המדינה)לא רק(ועל אלו� ) ג	(עונש שהאחריות בגי� הטלתו מוטלת 

הא	 ראוי שהמדינה תאפשר או אפילו תורה לאלו� ? את העונשיבצע אלה ראוי שאלו� 

  ?עונש מסוג זהלבצע 

יש להניח  אול	, העונש ראוישאמנ	 אלו� הגיע למסקנה . לדעתי התשובה שלילית

היה שביצע ושבגינו הוטל העונש ר	 סבור אולי כי המעשה . ר	 חולק על מסקנה זוש

ר	 עלול . אינו מידתי או שהעבירה לא הוכחה די צורכהבגינו העונש שראוי או מעשה 

מוסרי  אול	 ג	 א	 טעה אי� זה ראוי שהשיפוט ה,לטעות בכל אחד משיפוטי	 אלה

כי המדינה , יטע� ר	, אי� זה צודק. כפ� לשיפוט המוסרי הפרטי של אלו�פרטי שלו יוה

. השיפוט המוסרי של פרט אחרעל פני תצדד בשיפוט מוסרי של פרט אחד ותעדי� אותו 
מאפשר הכבוד האנושי של ר	 . החלטה זו מצד המדינה היא פגיעה בכבודו של ר	

 שהרי , בהתא	 לשיפוט זהעוללפבצע שיפוט ביחס למעשיו ול) מדינה בלבדלו(למדינה 

. ה שלנורמטיביי	 משתת� בקביעת תוכנ	 של השיפוטי	 ה–  בהיותו אזרח המדינה– ר	

�את המדינה ומחייב העונש מביצוע כבוד האד	 של ר	 מחייב את אלו� להימנע , לפיכ

אלו� במקרה זה את השיפוטי	 אימ� אפילו א	 (להימנע מלאפשר לאלו� לענוש את ר	 

. עונש פלילי על ידי אלו� פוגע בכבודו של ר	שביצוע של  היא המסקנה). של המדינה

 משו	 שהיא מעניקה לשיפוטי	 ענישה פרטית היא בגדר פגיעה בכבוד	 של העברייני	

עדיפות על השיפוטי	 המוסריי	 של אזרח אחר ) המעניש(המוסריי	 של אזרח אחד 

  ). הנענש(
לכל ( מבצע את פקודות המדינה לפיה כאשר אזרחשססנו את העמדה יעד כה ב

אי� לראות את , כעניי� נורמטיבי, אזי ,) על אזרח אחראלימותהפעלת נוגע לבהפחות 

שיש בה את כפעולת אלימות זיש לתאר .  המדינהתשל החלטמכני פשוט כביצוע הדבר 

 המעניש ולא רק על הפרטג	  פעולה שהאחריות המוסרית בגינה מוטלת –מרכיב פרטי 

  . העל המדינ

 ,נראה כי היא חלה על כל אד	 שהרי –מסקנה זו מנביעה תוצאה קשה במיוחד האי� 

הסוהר או החייל חייבי	 לבצע שיפוטי	 ג	  הא	 לא נובע מכ� כי ?כולל עובדי המדינה

כל . אי� א� פעולה שהיא באופ� טהור פעולה של המדינה,  א	 כ� הדבר?עצמאיי	

שו	 שכל פעולה של המדינה נעשית בסופו של  מ,לפיכ� נגועההיא פעולה של המדינה 
היא מבטאת הכפפה של  ולכ� דואלי המבצע אותהיבייו	 על ידי פועל מוסרי אינד

 ,אחרי הכול. העונשהפרט נענש לשיפוט המוסרי של פרט ההשיפוט המוסרי של ה

 אלא שכל פועל – שיממשו את רצונהאנושיי	 נזקקת לפרטי	 באופ� בלתי נמנע המדינה 

הוא הופ� את , על פי העמדה שהובאה לעיל, י חייב להפעיל שיקול דעת ובכ�אנוש

לפיה אזרחי	 חייבי	 לבצע שיפוטי	 עצמאיי	 שהתחלנו לפיכ� בתובנה . העונש לפרטי
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 בי� ,לפיה כל אד	שבמסקנה אנרכיסטית , כ� נראה, בענייני	 הנוגעי	 לאלימות וסיימנו

  . ול דעת עצמאי מסוג זה חייב להפעיל שיק,אזרח ובי� עובד ציבור
של המוציא להורג הרשמי ) המדומיינות(הרשו לי להשיב על שאלה זו במילותיו 

הצדיק את התנהגותו ביקש לבו שבמונולוג , אדו� סנסו�, עשרה�  במאה השמונההצרפתי

לואי סנסו� המוציא להורג של המל� היה כעובדה היסטורית . כמוציא להורג

 שכידוע סיפקו לו , תחת מנהיגי המהפכה הצרפתיתרתיולאחר מכ� שעשר � השישה

  : סנסו� נימק את החלטתו בלשו� הבאה. תעסוקה רבה

I have already explained to you why I believe that the role of the 

executioner is worthy of a person’ commitment, and you half believe it 

yourself. Having made such a commitment to the role, I cannot then 

reject the reasons for action the role provides. Only if the overall 

justification fails in any particular performance no longer an 

“execution,” but a murder, As I said I am not an instrument, I must judge 

my role. But the judgment is of a life in a role, not the particular acts for 

the role requires me to perform.28 

 המוציא להורג איננו רשאי לשפוט את המוסריות של כל הוצאה להורג ,לדעתו של סנסו�

ולא של כל ( של מוציא להורג ‰˙È˜Ù„מבצע שיפוט מוסרי של הוא במקו	 זאת . בנפרד

אכ� יש שלפיה הניחו לרגע כי סנסו� הגיע למסקנה ).  ופעולה במסגרת התפקידפעולה

סבור שהוא בהינת� שיפוט זה נראה כי סנסו� . מקו	 במדינה לתפקיד של מוציא להורג
 ומשבחר לעשות כ� עליו ,רשאי לבחור באופ� וולונטרי לכה� בתפקיד של מוציא להורג

ציות עיוור  –המוצע על ידו ל פי האפיו� ע –למלא את הדרישות של התפקיד הכוללות 

עצ	 הבחירה להיהפ� לעובד מדינה היא בחירה המחייבת את סנסו� . לפקודות המדינה

היא אינה , בהינת� שבחירה זו היא אוטונומית. לאמ� באופ� עיוור את הכרעות המדינה

  . לוהיא ג	 מתיישבת ע	 האוטונומיה ש, וכפי שאראה מיד, פוגעת בכבודו של סנסו�

. יכולה להיות חשופה לביקורתלהתמנות לתפקיד של מוציא להורג החלטה כי מוב� 

המתנגדי	 .  שסנסו� טועה ואי� מקו	 לתפקיד מסוג זה במדינה נאורה, למשל,יתכ�י

לעונש מוות סבורי	 כי תפקיד זה איננו ראוי ועל כ� ג	 סבורי	 כי אסור לסנסו� לבחור 

, חייל, לבחור לצרכינו תפקיד אחר כמו סוהראפשר , א	 כ� הדבר. בתפקיד מסוג זה
חלק מתפקידי	 אלה מחייבי	 מטבע בריית	 ציות . שופט או רופא בבית חולי	 ציבורי

	 נחיצות.  ללא בחינה מהותית של הטעמי	 החלי	 על משימות במסגרת התפקיד,עיוור

. טו� החוקנגזרת מעקרונות של)  נורמטיביהמחייבי	 עיוורו�( תפקידי	 מסוג זה של

מדינת חוק איננה יכולה להתקיי	 ללא קיומ	 של עובדי ציבור המכהני	 במשרות 
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 שלנו הוא אד	 שבחר לשרת את ההמוציא להורג בדוגמ. מנביעות ציות עיוור מסוג זהה

בהינת� (זו האד	 שבחר במשרה , לכ�. המדינה ולפעול על בסיס הכרעותיה באופ� עיוור

נוע מהפעלת שיקול דעת ביחס לשאלה את מי להוציא מ) שבחירה זו היא לגיטימית
 If I were to act on reasons that the role requires the“ :סנסו�אמר  כפי ש.להורג

executioner ignore, I would cease to be the executioner” .  

). על ידי המדינהנקבע כפי שהוא (המוציא להורג הוא משרתו של הצדק , א	 כ�

האחריות וה זו ביחס לתפקיד מאפשרת לסנסו� לבצע פעולה בשמה של המדינה עובד

יחשב אקט יכדי שאקט ההוצאה להורג . המוסרית בגינה נתונה למדינה ולמדינה בלבד

 לא באופ� ,כפי שנראה להל�א� ש( המוציא להורג חייב לפעול באופ� עיוור ,של המדינה

י להיותו של אד	 עובד ציבור והוא הוא הציות העיוור הזה הוא תנא). לחלוטי�עיוור 

  . )סנסו�(מאפשר לייחס את ההוצאה להורג למדינה בלבד ולא לעובד המדינה ה

כיצד מתיישבת ? זכרו קוד	והשכיצד מתיישבת עמדה זו ע	 הערכי	 הליברליי	 
הא	 אי� זה סותר את ? עמדה זו ע	 החשיבות של בחירה אוטונומית של הפרט המעניש

 ? החובה המוסרית לשקול באופ� עצמאי א	 העונש הוא צודק א	 לאודברהמסקנה ב

סנסו� מאמי� כי יש הבדל תהומי בי� אזרח הנקרא לדגל ומתבקש להוציא להורג אד	 

 ;כבודו של האזרח מחייב הכרעה עצמאית, כפי שראינו. לבי� המוציא להורג המקצועי

  ?כאמורצמאי מדוע כבודו האנושי של סנסו� איננו מחייב שיקול דעת ע

קיבל עליו באופ� וולונטרי את התפקיד של ) בניגוד לאזרח(התשובה היא שסנסו� 

קבלה וולונטרית זו של התפקיד היא אוטונומית והיא מחייבת את סנסו� . מוציא להורג

לפרט יש לפיה שעמדה זו מבוססת על הגישה , א	 כ�. תפקידהלפעול בהתא	 לדרישות 

את מטרות המדינה ככאלה ולהתחייב בכ� לוותר על הכוח כוח לאמ� באופ� וולונטרי 
מכא� שדווקא כבודו של עובד המדינה מחייב לתת . לבצע שיפוטי	 עצמאיי	 משלו

השיפוט סנסו� בחר לוותר על . תוק� להתחייבות זו באשר היא ניתנה באופ� וולונטרי

קרה של א� בניגוד למ, ביחס למוסריות המעשי	 אות	 הוא מבצע במסגרת תפקידו

 –הוא בעל תוק� משו	 שהוא מבוסס על בחירה מוסרית של סנסו�  וויתור, האזרח

  .הבחירה למלא תפקיד ציבורי שעל פי הנחותינו הוא תפקיד הנדרש במדינת חוק

שמבצע עונש לאזרח שמבצע מכא� נובעת המסקנה שיש הבדל תהומי בי� עונש 

פרט . אותובצע ממדינה אלא לפרט שעונש מ� הסוג הראשו� יש לייחס לא ל. עובד מדינה

את , שאיננו עובד מדינה חייב לשפוט באופ� עצמאי את חומרת המעשה המיוחס לעבריי�

עליו נסמכה ההכרעה שיתי י הבסיס הראו שלמידתיות העונש שהוטל וכ� את דיות
יחס יעובד ציבור ושאותו יש לשמבצע עונש מ� הסוג השני הוא עונש . השיפוטית

לפיכ� . לפעול כפי שהמדינה מורה לו) וא� חייב(	 שעובד הציבור רשאי  משו,למדינה

 משו	 שעובד המדינה ,יחס לעובד המדינה את האחריות המוסרית על העונשילאפשר � אי

  . לא רשאי לפעול על בסיס שיפוט מוסרי שאיננו זה של המדינה
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שיפוט  במקרה הראשו� כבוד ל:בשני המקרי	 המסקנה מבוססת על הער� של כבוד

כבוד לבחירה החופשית של עובד הציבור  – ובמקרה השני ,העצמאי המוסרי של הפרט
בחנה זו נובעת ג	 מסקנה המ.  את תכליותיו שלו�לאמ� את תכליות המדינה ולראות בה

ל המדינה עעונש שהאחריות המוסרית בגינו מוטלת על כתפיו של אד	 פרטי ולא : נוספת

השיפוט המוסרי של האזרח המעניש איננו חלק מ� . �פוגע בכבוד האנושי של העבריי

 שהעונש שהאחריות בגינו מוטלת ,מכא�. המרק	 הפוליטי ואי� הוא מחייב את העבריי�

על כתפי הפרט המעניש ולא א� ורק על כתפי המדינה הוא בסופו של יו	 עונש ) ג	(

ולה להיות היכ(ענישה על ידי המדינה .  פשע נגד העבריי�:לי	 אחרותיבמו, פרטי

היא חלק מ� המרק	 הפוליטי המגול	 בחוקי	 ) ממומשת א� ורק על ידי עובד הציבור

  . ה המדינה ומכא� הלגיטימיות שלחוקקהש

הא	 ? רדיקלית מדיביחס לציות העיוור של עובד הציבור מסקנה זו אי� לומר שהא	 
י� קורא אחד אני סבור כי א? אי� היא אותה הצדקה הפותחת פתח לפשעי	 נגד האנושות

של טקסט זה שלא נזכר בחלחלה במהל� הקריאה באייכמ� או בפשעי הנאצי	 ושאל את 

ציות "למה בדיוק מתכוו� המחבר ב,  גבולות הציות של עובד הציבור	עצמו היכ� ה

  . מתי כבר יבהיר הכותב את טבע	 של גבולות אלהו" עיוור

 המדינה לציית לפקודות החובה של עובדציינתי את מאמר ה כבר בפתח ,בה זוימס

. È˜Ù˙‰ Ï˘ Â¯„‚· ¯È·Ò ÔÙÂ‡· ˙ÂÏÙÂ� ‰�È„Ó‰ ˙ÂÈÁ�‰ „ÂÚ ÏÎ„המדינה באופ� עיוור 

לצור� זה עליו לקבל באופ� עיוור את הנחיות . תפקידו של חייל הוא להג� על המדינה

החייל לא קיבל על עצמו . קיבל על עצמושנופלות בגדרו של התפקיד ה�  ÂÚ ÏÎ„המדינה 

קבלת תפקיד של עובד ציבור . תפקיד של רצח אזרחי	)  רשאי לקבל על עצמוהואי� וא(
הגנה על המדינה היא תפקיד . מתבססת על שיפוט מוסרי שהתפקיד ראוי מבחינה מוסרית

 ,מכא�. ראוילא רצח אזרחי	 איננו תפקיד ראוי ואסור לפרט לקבל על עצמו תפקיד ; ראוי

עולות במסגרת התפקיד אול	 עליו לבחו� את שעובד הציבור לא בוח� את הטעמי	 לפ

  . השאלה א	 הפעולה הנדרשת היא במסגרת התפקיד א	 לאו

 האחד הוא שיפוט :שעובד הציבור מבצע שני שיפוטי	 שוני	 זה מזהמכ� נובע 

בחר בתפקיד לאחר שמצא שדגיש את העובדה ה , למשל,סנסו�. ביחס למוסריות התפקיד

השיפוט השני הוא ביחס לשאלה א	 . יר של המדינהשתפקיד זה חיוני לקיומה הסד

עליו דברתי לעיל שהציות העיוור . הוא נדרש לעשות היא במסגרת התפקידשהפעולה 

�העיוורו� של .  באשר הציות העיוור מחייב שורה של שיפוטי	 מוסריי	,איננו עיוור כל כ
לא ביחס לשאלה ,  כאמור– הוא מחייב שיפוט מוסרי עצמאי :עובד הציבור איננו מוחלט

ביחס לשתי השאלות  אלא ,א	 העונש שהוטל הוא ראוי או א	 האיסור שנקבע הוא ראוי

לבצע הוא נדרש שא	 הפעולה והוא ממלא הוא ראוי שא	 התפקיד הציבורי : שפורטו

   .ראוי של עובד ציבורהיא במסגרת התפקיד הציבורי ה

 עצמו באופ� וולונטרי את עובד ציבור הוא אד	 שקיבל על, על פי העמדה המוצעת

הוא אימ� את תכליות המדינה ובכ� התחייב לפעול בהתא	 . תכליותיה של המדינה
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ה סה זו של עובד מדינה לתפיס הקשר בי� תפי, א	 בכלל,מהו. להנחיותיה באופ� עיוור

בחנות המהו הקשר בי� האפיו� המוצע ל? המשפטית הדוקטרינרית של עובד ציבור

הא	 היז	 הפרטי נשוא ?  מדינה לקבל� פרטי העובד עבור המדינההמשפטיות בי� עובד
 כעובד ציבור שקיבל על עצמו באופ� וולונטרי את תכליותיה סרשימה זו לא יכול להיתפ

  ?של המדינה

א� שאני סבור כי יש קשר בי� עובד המדינה כפי שהוא מוגדר . התשובה היא מורכבת

 אינני סבור כי יש חפיפה מלאה ,אמר זהעובד המדינה כפי שהוא מאופיי� במלבמשפט 

לראות את היז	 במקרה זה כעובד אי� ע	 זאת אני סבור כי בשו	 פני	 ואופ� . בי� השניי	

  . מדינה

דוקטרינה המשפטית הוא בדר� כלל הגילו	 המוסדי של האידאל לפי העובד המדינה 

ות כי ג	 אינני מוציא מכלל אפשר. של עובד המדינה כפי שהוא מתואר במאמר זה

עובדי	 אחרי	 שאינ	 מוגדרי	 כיו	 בדוקטרינה המשפטית כעובדי מדינה צריכי	 להיות 
טווח ע	 המדינה  התקשרות וולונטרית ארוכת. מסווגי	 מבחינה מהותית כעובדי מדינה

 אני ,ע	 זאת. עליו מדבר מאמר זהש נורמטיביעשויה להפו� אד	 לעובד מדינה באופ� ה

	 הפרטי של בית הסוהר יכול להיות מסווג מבחינה מהותית מתקשה לראות כיצד היז

יז	 זה איננו מוותר על מימוש תכליותיו הפרטיות ואיננו מאמ� את . כעובד מדינה

 –א אמצעי למימוש תכלית פרטית י בית הסוהר הה שלהקמה,  מבחינתו.תכליות המדינה

ל	 שכרו מאפשר לו  או,עובד הציבור מקבל שכר על עבודתומוב� כי ג	 . עשיית רווח

יז	 הפרטי יש קונפליקט פנימי ל. תכליות המדינהשל להתמסר למימוש ) לפחות כאידאל(

קונפליקט . קי	 את בית הסוהר לבי� תכליותיה של המדינההלשמה שמובנה בי� התכלית 

. במאמר זהשבו מדובר זה מסכל את האפשרות לראות ביז	 עובד מדינה במוב� המהותי 
. הפקת רווח תלויה בעובדה שהתכלית הפרטית של היז	 במקרה זה היא מסקנה זו איננה

, ג	 א	 התכלית הפרטית של היז	 תהיה שיקו	 או הצלת נשמותיה	 של החוטאי	

 באשר הוא מקד	 במסגרת תפקידו תכליות ,עובד מדינהבו לראות אפשר יהיה � אי

  . פרטיות שאינ� בהכרח אלו של המדינה

 ה שלכבוד האד	 אוסר על הקמשלפיה פט בקביעה צדק בית המששהמסקנה היא 

יה כי שורש העניי� הוא בטעמי	 ' צדקה השופטת פרוקצ: יתר על כ�;בתי סוהר פרטיי	

כפי ;  ועל בסיס שיפוטי	 פרטיי	היז	 פועל מטעמי	 פרטיי	. בגינ	 היז	 פועלש

יב לפעול  עובד הציבור חי,ולעומת.  הוא איננו יכול לפעול מטעמי	 ציבוריי	,שראינו

צדקו ג	 .  מ� הטע	 שהמדינה הורתה לו לפעול:דהיינו –מטעמי	 ציבוריי	 דווקא 
כבוד האד	 מסביר את . נטי לסוגיה זוווגרסו כי כבוד האד	 הוא הער� הרלשהשופטי	 

האזרח הפרטי לא יכול לוותר על השיפוט . ההבדל המהותי בי� אזרח פרטי לעובד ציבור

. הראיות לצור� הרשעהולדיות למידתיות העונש ,  הפליליהעצמאי ביחס לצדקת האיסור

. האזרח הוא אוטונומי ואיננו יכול להאציל את זכותו לבצע שיפוטי	 מוסריי	 מסוג זה

עובד הציבור חייב לפעול באופ� עיוור באשר הוא אימ� באופ� וולונטרי את , לעומתו
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 הוולונטרית הזו של עובד כבודו של עובד הציבור מחייב להכיר בבחירה. מטרות המדינה

המבוצע עונש , על ידי אזרחהמבוצע מכא� ג	 נובע כי בניגוד לעונש . הציבור ולכבדה
הטלת רק ו –עונש שהוטל על ידי המדינה ) כעניי� נורמטיבי(על ידי עובד מדינה הוא 

סוגיות  לעלמסקנה זו יש השלכות רחבות ג	 . עונש כזה מתיישבת ע	 כבודו של העבריי�

  .ויש לקוות כי ה� ייבחנו בעתיד בבית המשפט, טה אחרותהפר
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 המעמד של חתימת הקיו� במסגרת הלי� החנינה
  1)שר המשפטי'  זוהר נ�10021/06 "בעקבות בג(

  מאת

  *יוסי נחושת�

מאמר זה ד� בשאלת המעמד של חתימת הקיו� על מסמ� שעניינו הקלה בעונש או 

המכונה במאמר גישת , לפי הגישה המוצעת. ידי נשיא המדינה חנינה שניתנה על

המעמד של נשיא המדינה יחד ע� האופי המיוחד של , "דעתהביקורת על שיקול ה"

סמכות החנינה מחייבי� הפעלה זהירה במיוחד של שיקול הדעת של שר המשפטי� 

גישה זו מחייבת הפעלה זהירה של , בהתא�. בבואו לסרב להוסי� את חתימת הקיו�

לסרב גישה זו מאפשרת לשר המשפטי� , ע� זאת. ביקורת שיפוטית על החלטת החנינה

להוסי� את חתימת הקיו� א� לדעתו נפל פג� משפטי מהותי בשיקול הדעת של נשיא 

במאמר .  ובאמצעות סירוב זה לקבוע שהחלטת החנינה נעדרת תוק� חוקי–המדינה 

, "הסמכות המקבילה"גישת , האחת: מתוארות שלוש גישות חליפיות לגישה המוצעת

, השנייה. ת� מלא בהחלטה לחו�לפיה חתימת הקיו� הופכת את שר המשפטי� לשו

לפיה השר רשאי לסרב להוסי� את חתימת הקיו� רק א� , "הביקורת על ההלי�"גישת 

עולה חשש שבפני הנשיא לא עמדה תשתית עובדתית מלאה ומדויקת עובר לקבלת 

לפיה חתימת השר היא , "טכנית�הסמכות הפורמלית"גישת , השלישית. ההחלטה לחו�

החלטת החנינה תקפה ג� , לחלופי�. ויב לחתו� על החלטת הנשיאעניי� טכני והוא מח

פניה�  המאמר ד� בגישות אלה ומסביר כי יש לדחות� ולהעדי� על. ללא חתימת הקיו�

  ".הביקורת על שיקול הדעת"את גישת 

  
‡ .‡Â·Ó .· .‰�È„Ó‰ ‡È˘� Ï˘ „ÁÂÈÓ‰ „ÓÚÓ‰ .‚ .ÌÂÈ˜‰ ˙ÓÈ˙Á Ï˘ ˙ÈÏÎ˙‰ .
„. ÈËÙ˘Ó‰ ¯˘ Ô‰·˘ ˙Â·ÈÒ�‰ÌÂÈ˜‰ ˙ÓÈ˙Á ˙‡ ÛÈÒÂ‰Ï ·¯ÒÏ È‡˘¯ Ì .‰ . Â˙„ÓÚ

‰ÈÏÚ ˙¯Â˜È·Â ¯‰ÂÊ ÔÈÈ�Ú· ËÙ˘Ó‰ ˙È· Ï˘. 1 . היעדר קשר בי� מהותה של סמכות
תלות של נשיא המדינה ברשות �הצור� באי. 2; החנינה לבי� זהותו של מפעיל הסמכות

ש המשפט החוקתי כמענה לתרחי. 4; חתימת הקיו� וביקורת שיפוטית. 3; המבצעת
. ·Â .‰ÏÈ·˜Ó‰ ˙ÂÎÓÒ‰ ˙˘È‚ ÔÈ·Ï ˙Ú„‰ ÏÂ˜È˘ ÏÚ ˙¯Â˜È·‰ ˙˘È‚ ÔÈ; הגרוע ביותר

Ê. ÌÂÎÈÒ È�ÙÏ :‰�È„Ó‰ ‡È˘� Ï˘ ˙Â�ÈÒÁ‰ Û˜È‰ ÏÚ ‰¯ÈÙÎ È¯Â‰¯‰ .Á .ÌÂÎÈÒ.  

 
10021/06� "בג   1 � ¯‰ÂÊ 'ÌÈËÙ˘Ó‰ ¯˘) עתירה לקיו� דיו� נוס�  ).23.12.2008, פורס� בנבו

219/09� "דנג (5.2.2009התקבלה ביו�  � ÌÈËÙ˘Ó‰ ¯˘ '¯‰ÂÊ.(  

 .המסלול האקדמי המכללה למינהל, בית הספר למשפטי�, מרצה  *
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  מבוא. א

חיבור זה ד� בשאלת המעמד של חתימת הקיו� על מסמ שעניינו הקלה בעונש או חנינה 
ע� האופי המיוחד , מעמדו של נשיא המדינה, המוצעתלפי הגישה . שקבע נשיא המדינה

מחייבי� הפעלה זהירה במיוחד של שיקול הדעת של שר המשפטי� , של סמכות החנינה

כמו ג� הפעלה זהירה של ביקורת שיפוטית על , בבואו לסרב להוסי� את חתימת הקיו�

טי� לסרב ה� אינ� מחייבי� את שלילת הסמכות של שר המשפ, ע� זאת. החלטת החנינה

להוסי� את חתימת הקיו� א� לדעתו נפל פג� משפטי מהותי בשיקול הדעת של נשיא 

  . המדינה

לנשיא המדינה נתונה הסמכות לחו� "נשיא המדינה קובע כי : יסוד�לחוק) ב(11סעי� 

 לחוק היסוד קובע כי 12סעי� ". עברייני� ולהקל בעונשי� על ידי הפחתת� או המרת�

דינה על מסמ רשמי טעונה חתימת קיו� של ראש הממשלה או חתימתו של נשיא המ"
זולת מסמ הקשור בכינו� הממשלה או בפיזור , של שר אחר שהחליטה עליו הממשלה

לצור הנוחות . הוא שר המשפטי�" שר אחר"אותו , מכוח החלטת הממשלה". הכנסת

א� , יזו עילההשאלה היא למעשה בא. ידובר להל� בחנינה כמונח הכולל ג� הקלה בעונש

לחלופי� ; רשאי שר המשפטי� לסרב להוסי� את חתימת הקיו� לכתב החנינה, בכלל

תהא החנינה תקפה ג� בהיעדרה של חתימת הקיו� , ובאילו נסיבות, אפשר לשאול א�

  .האמורה

כפי שציי� השופט לוי בעניי� , למעשה; לכאורה מדובר בשאלות צרות ונקודתיות

¯‰ÂÊ ,"ה� משליכות לא רק על דמות� .  לשורשיו של משפטנו החוקתישאלות אלו יורדות

 שלטו� –אלא על עקרונות יסוד של דמוקרטיה , של מוסד הנשיאות ושל מוסד החנינה
 עד לאחרונה הייתה שאלת מעמדה של חתימת 2".החוק והפרדה ראויה בי� רשויות

 חנינה שהעניק שכ� לא זכור מקרה שבו סירב שר לחתו� על כתב, הקיו� תאורטית בלבד

המשפט , ע� זאת; כאלה שסברו ששאלה זו תישאר תאורטית, מ� הסת�, היו. הנשיא

נאל� להתמודד מעת לעת ע� שאלות שנדמה היה שלעול� , כהרגלו, החוקתי הישראלי

השאלה בדבר מעמדה של חתימת הקיו� התעוררה לפני כשנה , בענייננו. לא תעלינה

10021/06� "בבג � ¯‰ÂÊ 'Ù˘Ó‰ ¯˘ÌÈË.3במקרה זה הורשע העותר בעבירות של רצח  ,

במש תקופת מאסרו ביצע . דינו נגזר למאסר עול�. אינוס וחטיפה לש� עבירת מי�

 ביקש העותר כי תיקצב תקופת 2004בשנת . העותר עבירות רבות נוספות והורשע בגינ�

� וכ� ועדת השחרורי, באמצעות מחלקת החנינות במשרדה, שרת המשפטי�. מאסרו
בניגוד להמלצות אלו החליט . המליצו לנשיא המדינה לא להיעתר לבקשה, המיוחדת

כתב ההקלה בעונש הועבר .  שני�32נשיא המדינה לקצוב את עונש המאסר לתקופה של 

השרה ביקשה לדעת מה פשר הפער בי� ההמלצות . לחתימתה של שרת המשפטי�

 
  .ינו של השופט לוי לפסק ד4' בפס, ש�   2

  . 1ש "לעיל ה   3
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ר העיקרי שנית� היה השיפור ההסב. ששללו הקלה בעונש לבי� ההקלה שניתנה בפועל

 נדמה – ועל פי ההמלצות האמורות –א� על פי שבפועל , שחל בהתנהגותו של העותר
שרת המשפטי� ושרי המשפטי� שבאו אחריה סירבו . היה שמדובר בטעות עובדתית

בעתירה התבקש בית המשפט להורות לשר המשפטי� . לחתו� על כתב ההקלה בעונש

לחלופי� התבקש בית המשפט לקבוע שכתב ; ל נשיא המדינהלהוסי� את חתימתו לזו ש

, בית המשפט דחה את העתירה פה אחד. ההקלה בעונש תק� א� בלא חתימתו של השר

  . א דעות השופטי� נחלקו לגבי מעמדה של חתימת הקיו�

לאחר מכ� תתוארנה הגישות ; במאמר זה יידונו תחילה המטרות של חתימת הקיו�

עמדה המשפטי ובהמש תתואר הגישה שאימצה דעת הרוב בעניי� האפשריות בנוגע למ

¯‰ÂÊ ,בעניי� זה את דעת . על נימוקיה �לבסו� ייטע� כי גישה זו אינה רצויה וכי יש לאמ

  . מנימוקיה ומנימוקי� נוספי�, ÂÊ‰¯המיעוט בעניי� 
נדמה . לכל אלה נקדי� דברי� על המעמד של נשיא המדינה כמוסד וכרשות שלטונית

ל עמדה בנוגע לתכלית של חתימת הקיו� ובנוגע למעמדה המשפטי נסמכת במידה שכ

בכלל ואל מול  –מסוימת על הנחת מוצא מוקדמת באשר למעמד של נשיא המדינה 

ג� למחלוקת , כפי שיפורט בהמש, דברי� אלה נכוני�. רשויות שלטו� אחרות בפרט

  .  ÂÊ‰¯שהתגלעה בי� השופטי� בעניי�

  ד של נשיא המדינה המעמד המיוח. ב

, התפיסה המרוממת את מעמדו של הנשיא ומעמידה אותו כמעט מעל לכל ביקורת

בפסיקה הישנה והחדשה אפשר . היא תפיסה שעבר זמנה, פרלמנטרית או שיפוטית

 Ó˙‡�‰בעניי� . למצוא תיאורי� נשגבי� למעמד של מוסד הנשיאות ושל הנשיא עצמו

 השני� שחלפו מאותה 4".ל� באישיותו את המדינהמג"קבע השופט חיי� כה� כי הנשיא 

מבטא "קבע השופט לוי כי נשיא המדינה ÂÊ‰¯ בעניי� . פרשה לא הקהו את התפיסה הזו

את היסודות המשותפי� שחולקי� , את ערכי הלבה שלה, בעשייתו את רוח האומה

  השופט לוי הביא ג� מדברי השופטת5".מרכיביה השוני� ואת הנרטיב המכונ� שלה

  :שקבעה בעניי� אחר כדלקמ�, יה'פרוקצ

הוא . ואת ערכיה המוסריי� והדמוקרטיי�, הנשיא מסמל את המדינה
ומייצג ערכי� של מוסר חברתי , עומד נישא מעל למאבקי הכוח במדינה

 
השופט כה� חזר על ). 1962 (465, 430ד טז "פ, Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ '‰�‡˙Ó‰ � 13/60נ "ד   4

 ÌÈËÙ˘Ó" שיח בנושא החנינה�רב"ראו חיי� כה� מתו� , דברי� אלה יותר מעשרי� שנה מאוחר יותר

  ). 1985 (14, 9טו 

  . לפסק דינו של השופט לוי10' בפס, 1ש "לעיל ה,  ÂÊ‰¯עניי�   5
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הוא מייצג במעמדו את . [...] שאינ� שנויי� במחלוקת פוליטית

גיה השוני� של ואת הקווי� המאחדי� והקושרי� בי� פל, הממלכתיות

הערכי , היפה, הוא אמור לשק� באישיותו את הטוב. החברה הישראלית
   6.והייחודי המאפייני� את הציבור בישראל

נדמה שהדברי� שלעיל משקפי� בעיקר משאלת לב ולא את המצב , ע� כל הכבוד

א כשה� משמשות בסיס לגיבוש דוקטרינות ,  אי� כל פסול במשאלות מסוג זה7.הקיי�

  :הטעי� השופט חיי� כה�, למשל, כ. נוחות מסוימת�טיות הדבר מעורר אימשפ

המגל� באישיותו ובמעמדו את המדינה , אי� ל רשות כנשיא המדינה

 ומה –אשר נית� להפקיד בידיו הנאמנות סמכות רחבה עד בלי די , עצמה

 תו כדי ביטחו� גמור שלא ישתמש בסמכות זו אלא –שבחסד � ג� סמכות

   8.ובגבולותיה ההגיוניי� והמינהליי�, בשעתהבמקומה ו

סבורני כי אי� בנמצא אד� או רשות שלטונית כלשהי שאפשר לומר לגביה� בביטחו� 

ג� א� יש . נשיא המדינה אינו יוצא דופ� בהקשר זה. גמור שלא ינצלו את סמכות� לרעה

ונטיי� נדמה שה� רלו, טע� בתיאורי� הנשגבי� של מוסד הנשיאות ושל הנשיא עצמו

א לא להיותו , בעיקר למעמד הסמלי של מוסד הנשיאות ולתפקידיו הסמליי� של הנשיא

 
5699/07� "בג   6 � ‡ ˙È�ÂÏÙ '‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ,יה ' לפסק דינה של השופטת פרוקצ1' פס

9631/07� "ראו ג� את הדברי� שכתב השופט פוגלמ� בבג). 26.2.2008, פורס� בנבו( � ıÎ ' ‡È˘�

‰�È„Ó‰ ,כפי שהפנה אליה� השופט לוי בעניי� , )14.4.2008, פורס� בנבו( לפסק דינו 15' פס¯‰ÂÊ .  

באתר הרשמי של . ראיות הלקוחות מהתרבות הפופולרית ומהציבור הישראלי תומכות בטענה זו   7

התבטאויותיו  מעט ביקורת בשל נבחר לנשיא המדינה וזכה ללא 1993�ב"הכנסת נכתב על עזר ויצמ� כי 

 השוביניסטיות וההומופוביות נראה שמפאת כבוד הנשיא נמנעו מלאזכר את התבטאויותיו". הפוליטיות

)www.knesset.gov.il/Mk/heb/mk_print.asp?mk_individual_id_t=690 .(ששמר פחות על  מי

, למשל, ראו.  עתשיא באותהשנדמה ששיקפו את תדמית הנ, כבוד הנשיא היו תכניות סאטירה שונות

 /ÂË˜È¯˜Â Ò˜ÈÓÂ˜ 15) 2010 (bezalel.secured.co.il/zope/home¯‰" עיצוב דמות"צחי פרבר 
he/1262585125" :בשני� ."כזק� סנילי, שהיה כבר נשיא המדינה, הוצג עזר ויצמ�' חרצופי�'ב 

לא של הנשיא קצב בתדמיתו המעורערת ממי" אר� נהדרת" התעמרה תכנית המערכוני� 2009�2007

. ג� כא� נדמה שהתכנית יצרה מציאות ושיקפה אותה כאחד. עילג ועבריי� מי�, והציגה אותו כבור

 חש� 2007מדד הדמוקרטיה לשנת , לאחר שהתעוררו החשדות בנוגע לנשיא המדינה משה קצב

 2000שנת ב.  מהציבור הביע אמו� בנשיא22%רק : ירידה במידת האמו� שהציבור נת� בנשיא המדינה

אמו� הציבור הישראלי "ראו יעל הדר ; 60% – 2009ובשנת , 58%הייתה מידת האמו� בנשיא 

 /Ë�ÓÏ¯Ù63) 2009 (www.idi.org.il/Parliament/2009 " במוסדות השלטו� בעשור האחרו�
Pages/2009_63/B/b_63.aspx . בהתעל� משנות הכהונה של הנשיא קצב מדובר במידת אמו� גבוהה

מסיבה זו או ,  מהאוכלוסייה אינ� נותני� אמו� בנשיא המדינה40%�א� אי� להתעל� מכ� שכ, יחסית

   .וממילא יקשה עליה� להזדהות ע� התיאור של מוסד הנשיאות שהובא בפסקי הדי� שלעיל, אחרת

  . 15�14' בעמ, 4ש "לעיל ה, כה�   8
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על רקע מחלוקת לגבי ההיק� של סמכות , ·¯ÈÏÈÊבפרשת . בעל סמכויות שלטוניות

היפי� ג� , אמר השופט ברק את הדברי� החשובי� הבאי�, החנינה של נשיא המדינה
  :לענייננו

אי� מגבשי� עקרונות . טוציוניות על יסוד תקוותנורמות קונסטי אי� בוני�

כל : נהפו הוא. כי הכול יתנהל כשורה, הנחות יסוד ממלכתיי� על בסיס

כי דברי� עשויי� לא להתנהל  ,המבנה הקונסטיטוציוני מבוסס על ההנחה

 התבנית"א� אמנ� . כ� יש להציב גבולות וגדרות� ועל, כשורה

שאי� בה� , וש לסמכויות הנשיאמחייבת מת� פיר" הקונסטיטוציונית

אי� זה רצוי כלל ועיקר להשיג מטרה זו , אחרות משו� תחרות לסמכויות

ומה הדי� א� . יפעיל את סמכותו כי הנשיא יתאפק ולא, בדר של תקווה

  9?ממלכתיות הא� נית� כ לבנות מערכות יסוד? הנשיא לא יתאפק

אי� לבנות דוקטרינות , ת המצויבצורה דומה אפשר לקבוע כי א� הראוי אינו משק� א

 משפטיות על סמ משאלות לגבי האופ� שבו נשיא המדינה אמור להתנהל ועל סמ

 פסע השופט רובינשטיי� ÂÊ‰¯בעניי� . של מוסד הנשיאות –ראויה ככל שתהא  –תפיסה 

, הרי להלכה יתכ� מקרה שבו יפעפעו חלילה"בזהירות בדר שסלל השופט ברק וכתב כי 

. ג� א� יהא זה חריג קיצוני, שיקולי� בעייתיי� להחלטתו של נשיא, או אחרמטע� זה 

 נדמה שהשופט 10".הדברי� נאמרי� כמוב� לא כלפי נשיא ספציפי אלא בגישה עקרונית

לפני היותו נשיא ולפני היותו , נשיא המדינה. רובינשטיי� נקט בדבריו זהירות מופלגת

ובכל מקרה בעל סמכות , בעברו" פוליטי" בדר כלל אד� –הוא אד� , מוסד שלטוני
ג� הוא עלול לטעות בתו� לב או , ככל אד�. חנינה שהיא סמכות שלטונית מרחיקת לכת

 –ככל אד� פוליטי .  והיו דברי� מעול�– ובעבירות חמורות –א� להיחשד בפלילי� 

וההיסטוריה הישראלית מלמדת שהנשיאי� מגיעי� למשרת� הרמה מתו המדמנה 

ככל בעל סמכות שלטונית הוא ;  הוא עלול לשקול שיקולי� פוליטיי� זרי�–ת הפוליטי

ככל בעל סמכות ; עלול לנצל לרעה את סמכותו או להפעילה באופ� המנוגד לחוק

כבכל מקרה שבו , לבסו�; שלטונית יש לנהוג בו במידה מעורבת של אמו� ושל חשד

 לעול� מרח� החשד –נסת  במקרה זה הכ–אד� ממונה לתפקיד על ידי גו� פוליטי 

ימי� יגידו א� חשש זה . שייבחר למוסד הנשיאות אד� שאינו ראוי למשרה הרמה

א א� אכ� יתממש יהיה זה בעייתי ומלאכותי לזהות באופ� מלא את הנשיא , יתממש
ובצורה שתקשה , על התיאורי� הנשגבי� שהובאו לעיל, המסוי� ע� מוסד הנשיאות כולו

  . ונית על פעולותיואו תמנע ביקורת חיצ

דאגה למעמדו של נשיא המדינה עומדת בבסיס העמדה השוללת את הגישה שלפיה 

אקצי� . יש לשר המשפטי� שיקול דעת בבואו להוסי� את חתימת הקיו� לכתב החנינה

 
428/86� "בג   9 � ÈÏÈÊ¯· 'Ï‡¯˘È ˙Ï˘ÓÓ ,1986 (606, 505) 3(ד מ"פ.(  

  .י לפסק דינו של השופט רובינשטיי�' בפס, 1ש "לעיל ה,  ÂÊ‰¯עניי�   10
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נוכח תפקידיו וסמכויותיו של הנשיא . [...] מופרזת לכל הדעות"טע� כי גישה כזו היא 

אמו� מוחלט בו � היא משפילה את כבודו עד כדי אי, ו הכיהמוגבלי� בלא, בישראל

.  נדמה שדווקא עמדה זו היא המופרזת קמעא11".'הנשיא�אסיר בבית'והופכת אותו ל
המרחק בי� מת� שיקול דעת לשר המשפטי� בבואו להוסי� את חתימת הקיו� לבי� 

עת כזה ג� הטענה שלפיה שיקול ד; השפלת כבודו של נשיא המדינה הוא גדול מאוד

� מבטא אילכל היותר היא מבטאת את הצור . אמו� מוחלט בנשיא אי� לה על מה לסמו

  . החשוב בבקרה ובפיקוח על כל בעל סמכות שלטונית

  התכלית של חתימת הקיו. ג

לש� מה דרושה חתימת קיו� של ראש הממשלה או של שר על כתב חנינה של נשיא 

 התכלית של חתימת הקיו� לבי� שאלת ברי כי יש קשר הדוק בי� מציאת? המדינה

יש שלוש תכליות אפשריות למוסד של חתימת . מעמדה נגזר מתו תכליתה: מעמדה

תכלית הביקורת הציבורית והפוליטית ותכלית הביקורת , תכלית האימות: הקיו�

  . השיפוטית

המקור . נדמה שתכלית האימות היא התכלית ההיסטורית של חתימת הקיו�

עשרה חתימה של פקיד � ש� נדרשה עד המאה השמונה, נמצא באנגליהההיסטורי לה 

מוסכ� על הכול כי תכלית זו אינה רלוונטית . בכיר לש� אימות של חתימת המל

 יש הסבורי� כי התכלית הרלוונטית לימינו היא תכלית הביקורת הציבורית 12.בימינו

� התפתחות המשטר ע,  אכ�13.פרלמנטרית על החלטותיו של נשיא המדינה� והפוליטית

הפרלמנטרי התפתחה התפיסה שלפיה החות� של חתימת הקיו� אחראי מבחינה 

כפי שציינו המלומדי� . להחלטת החנינה) א לא משפטית(פוליטית וציבורית 
אחריות זו היא בעלת משמעות רק א� יש לחות� שיקול דעת בעניי� , רובינשטיי� ומדינה

 נדמה שמדבריה� של רובינשטיי� 14.וע החנינהזה וא� חתימת הקיו� היא תנאי לביצ

 
  ).ו"תשכ (Â‡�È„Ó·Â ËÙ˘Ó· ˙ÂÈ‚ÂÒ 176˙בנימי� אקצי�    11

 242�241, 227 ח ÌÈËÙ˘Ó"  של נשיא המדינה פררוגטיבה–סמכות החנינה האישית "לסלי סבה ' א   12

" שיח בנושא החנינה�רב"קלוד קליי� מתו� "). סמכות החנינה האישית"סבה : להל�) (1977(

ÌÈËÙ˘Ó ראו ג� בעניי� ). 1985 (17�16, 9 טו¯‰ÂÊ ,לפסק דינו של השופט 26�25' בפס, 1ש "לעיל ה 

  .מקורות המובאי� ש�לוי וה

שניאור ; )1985 (9 טו ÌÈËÙ˘Ó" שיח בנושא החנינה�רב"חיי� צדוק מתו� ; 17' בעמ, ש�, קליי�   13

 22ש "ראו ג� במקורות בה). 1985 (13, 9 טו ÌÈËÙ˘Ó" שיח בנושא החנינה�רב"זלמ� פלר מתו� 

  .להל�

רשויות השלטו� ואזרחות :  כר� ב‰Ï‡¯˘È ˙�È„Ó Ï˘ È˙˜ÂÁ‰ ËÙ˘Ó וברק מדינה אמנו� רובינשטיי�   14

שלפיה אפשר להטיל על השר אחריות , לדעה שונה). 2005, מהדורה שישית (1063�1062
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מכיוו� שהשר נושא באחריות פרלמנטרית : ומדינה א� עולה הקשר הסיבתי הבא

יש לו , )ומכא� עשוי להשתמע שזו ג� תכליתה של חתימת הקיו�(וציבורית לחתימתו 
סבורני שא� יש לשר .  להוסי� את חתימתוÈÈÁ·שיקול דעת בעניי� זה ואי� הוא 

אי� זאת רק משו� שהוא נושא באחריות פרלמנטרית , � שיקול דעת בעניי� זההמשפטי

אלא בעיקר בשל הצור לסייג את סמכות החנינה של הנשיא ולפקח , וציבורית לחתימתו

כ . ייתכ� ג� שכ יש להבי� עמדת� של רובינשטיי� ומדינה בכללה. עליה בצורה יעילה

אי� ספק שעליו , רית ופרלמנטרית לחתימתוא� אכ� השר נושא באחריות ציבו, או אחרת

 אי� צור – וזה העיקר –אול� . ליהנות משיקול דעת בבואו להחליט א� להוסי� אותה

, משכ. בחתימת קיו� כדי לאפשר ביקורת ציבורית ופרלמנטרית על החלטות החנינה

 תכלית הביקורת הציבורית והפרלמנטרית אינה יכולה להיות התכלית היחידה או א�

לגבי הביקורת הציבורית על החלטת הנשיא להעניק חנינה . העיקרית של חתימת הקיו�
החלטות הנשיא אינ� , בהקשר זה. ברי כי היא אינה תלויה בחתימת קיו� של מא� דהוא

או שמא  –כול� עומדות למשפט הציבור . שונות מהחלטות של כל רשות שלטונית אחרת

כל "חסינות הנשיא מפני , ת הפרלמנטריתבנוגע לביקור. למשפט התקשורת: נאמר

אינה חלה על ביקורת , נשיא המדינה: יסוד�לחוק) א(13כאמור בסעי� " פעולה משפטית

עקרו� הפרדת הרשויות אינו צרי למנוע : יתרה מזו. פרלמנטרית המופנית כלפיו

בעניי� . מהכנסת למתוח ביקורת פוליטית או אחרת על החלטת חנינה של נשיא המדינה

. זה צריכי� לחול הכללי� החלי� על מערכת היחסי� בי� הכנסת לבי� הרשות השופטת

הכנסת צריכה להימנע מהפעלת לח� על הרשות השופטת ועל נשיא המדינה בבוא� 

על הכנסת להימנע מהבעת עמדה בנוגע , כמו כ�. להחליט בעניי� מסוי� המובא בפניה�
ע� . יהא זה שופט או נשיא המדינה, טהלאותו עניי� א� מטרתה להשפיע על מקבל ההחל

הכנסת בהחלט רשאית לבקר בדיעבד ובצורה נאותה החלטה שיפוטית מסוימת כמו , זאת

הוספת . כולל החלטה להעניק חנינה או לסרב להעניקה, ג� החלטה נשיאותית מסוימת

. חתימת קיו� של רשות פוליטית על מסמ החנינה אינה מורידה ואינה מעלה בהקשר זה

). accountability(אי� סמכות ללא אחריותיות , למצער. אי� סמכות ללא אחריות, אכ�

להחלטותיו ) accountableבמוב� של (נשיא המדינה נושא באחריות ציבורית , לפיכ

נכו� . פוליטית בענייני� אלה� בענייני חנינה ונוס� על כ הוא חשו� לביקורת פרלמנטרית

יות הפוליטית של נשיא המדינה להחלטותיו פחות הוא שמבחינה מעשית היק� האחר

, אינו חייב בדי� וחשבו� לכנסת, הנשיא אינו חייב להופיע בכנסת: מזה של שר המשפטי�
דברי� דומי� אפשר לומר על . אינו עומד לבחירה מחדש וקשה מאוד להעבירו מתפקידו

 נושאי� אפשר לטעו� ברצינות שמשו� כ השופטי� אינ�� ואי–השופטי� בישראל 

אפשר ג� אפשר . באחריות להחלטותיה� ואי� למתוח עליה� ביקורת ציבורית ופוליטית

.  וכל זאת ללא שנדרשת חתימת קיו� של שר המשפטי� על פסקי די� של בתי המשפט–

 
לעיל , "סמכות החנינה האישית"ראו סבה , פרלמנטרית ג� א� הוא מחויב להוסי� את חתימת הקיו�

  . 244�243' בעמ, 12ש "ה
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למעשה הוא פחות בהיקפו מזה ; היק� האחריותיות של נשיא המדינה אמנ� אינו מספק

ו מחייב את הנשיא לנמק את החלטותיו והמידע החוק אינ. הקיי� בנוגע לשופטי�

ממילא אי� בחתימת ,  ע� זאת15.השוט� על היק� השימוש בסמכות החנינה לוקה בחסר
  . את פתרונ� יש למצוא במקו� אחר. הקיו� לרפא בעיות אלה

א� תכלית האימות אינה רלוונטית לימינו וא� חתימת הקיו� כמעט אינה , א� כ

נותרת רק תכלית הביקורת , ל הביקורת הציבורית והפוליטיתנחוצה להשגת תכליתה ש

תכליתה , וככל שיש לה משמעות כלשהי, כל עוד חתימת הקיו� נדרשת. השיפוטית

,  היא לאפשר ביקורת חיצונית– ולמצער בישראל –העיקרית בדמוקרטיה המודרנית 

נשיא : יסוד�לחוק) א(13סעי� . על החלטות החנינה של נשיא המדינה, בעיקר שיפוטית

בית המשפט פירש חסינות זו ". כל פעולה משפטית"המדינה קובע כי הנשיא חסי� מפני 

. כחס� המונע עתירה המכוונת ישירות נגד נשיא המדינה בנוגע להחלטתו להעניק חנינה

חתימת הקיו� היא הכלי המאפשר ביקורת שיפוטית על החלטה של , בהינת� פרשנות זו
שכ� היא מאפשרת לבית המשפט לתקו� את הסכמתו או , נינהנשיא המדינה להעניק ח

 קבע השופט לוי שתכליתה של  ÂÊ‰¯בעניי�. את סירובו של שר המשפטי� להוסיפה

לביקורת חיצונית ושאפשר להשיג את תכלית " צינור"חתימת הקיו� אינה להוות 

,  בהמשכפי שתפורט,  לגישתו של השופט לוי16.הביקורת החיצונית ג� בדרכי� אחרות

תכליתה של חתימת הקיו� היא להבטיח שעמדה בפני הנשיא התשתית העובדתית 

 נדמה שאפילו לפי גישה זו 17.המלאה והמדויקת לצור קבלת החלטה בנוגע לחנינה

אלא שעילת הביקורת , לביקורת חיצונית על החלטת הנשיא" צינור"חתימת הקיו� היא 

  . העובדתיתמתוחמת לנושא הצר הנוגע לאיסו� התשתית 

  הנסיבות שבה� שר המשפטי רשאי לסרב להוסי� . ד
  את חתימת הקיו

על , בעיקר שיפוטית, תכליתה של חתימת הקיו� היא לאפשר ביקורת חיצונית, א� כ�

כיצד קביעה זו משליכה על ההיק� של שיקול הדעת הנית� . החלטותיו של נשיא המדינה

 חתימתו כחתימת קיו� להחלטות של לשר המשפטי� בבואו להחליט א� להוסי� את

 
; )1985 (19, 9 טו ÌÈËÙ˘Ó" שיח בנושא החנינה�רב"לביקורת על כ� ראו אצל לסלי סבה מתו�    15

  . ובמקורות המובאי� ש�1062�1061' בעמ, 14ש "לעיל ה, רובינשטיי� ומדינה

  .  לפסק דינו של השופט לוי24�20' בפס, 1ש "לעיל ה, ÂÊ‰¯עניי�    16

נהל התקיימו "   17                                                                    ִ            חתימת הקיו� נועדה להבטיח כי כל הפעולות המקדימות לה� נדרשי� גורמי המ 

וכי הכלי� עליה� אמונות , כי כל החומר הרלוואנטי נאס� והועבר לעיונו של נשיא המדינה, כסדר�

 לפסק דינו של השופט 28' בפס, ש�" (ניתנו בידיו, ודרושי� לנשיא לצור� הכרעה, ות המנהלרשוי

  ).לוי
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רשאי שר המשפטי� לסרב להוסי� את חתימת , א� בכלל, באילו נסיבות? נשיא המדינה

גישת : מהפסיקה ומהכתיבה האקדמית עולות ארבע גישות עיקריות בעניי� זה? הקיו�
גישת הביקורת על ההלי וגישת , גישת הביקורת על שיקול הדעת, הסמכות המקבילה

  .טכנית�הפורמליתהסמכות 

חתימת הקיו� הופכת את שר המשפטי� לשות� מלא , ‚ÏÈ·˜Ó‰ ˙ÂÎÓÒ‰ ˙˘È‰לפי 

בהיק� דומה לשיקול הדעת , בהחלטה לחו� וככזה הוא נהנה משיקול דעת רחב בעניי� זה

השר רשאי לסרב להוסי� , ‚Ú„‰ ÏÂ˜È˘ ÏÚ ˙¯Â˜È·‰ ˙˘È˙ לפי 18.הנית� לנשיא המדינה

� קיצוניי� שבה� הוא מתנגד נחרצות לחנינה ולאחר את חתימת הקיו� רק במקרי

בשונה מגישת הסמכות , לפי גישה זו. שנכשל בניסיונו לשכנע את הנשיא להימנע מחנינה

שר המשפטי� אינו שות� מלא להחלטת החנינה ושיקול הדעת שלו אינו רחב , המקבילה

 של חתימת לא כל מחלוקת על צדקת החנינה תאפשר לו להימנע מהוספה. בהקשר זה
בדומה לעילת הסבירות .  רק מחלוקת עמוקה וקיצונית תצדיק הימנעות כזו–הקיו� 

ייתכ� שמה שנדרש כא� הוא עמדה של השר שלפיה החלטת החנינה , במשפט המנהלי

גישה זו מאפשרת , כ או אחרת". סת�"אינה סבירה במידה קיצונית ולא רק מוטעית 

.  ולהימנע מהוספה של חתימת הקיו� בעילה זולשר המשפטי� לבחו� את תוכ� ההחלטה

 חשוב להעיר כי לא תמיד ÂÊ .19‰¯גישה זו אומצה על ידי השופט רובינשטיי� בעניי�

ברורה ההבחנה בי� התומכי� בגישת הסמכות המקבילה לבי� התומכי� בגישת הביקורת 

 נעשתה התמיכה בפסיקה במי מהגישות ÂÊ‰¯מכיוו� שעד פרשת . על שיקול הדעת

לא תמיד ברור מאמרות אלה מה ההיק� של שיקול הדעת הנית� לשר , באמרות אגב

 
 Ï‡¯˘È· ‰�È�Á‰ ÏÚ ÔÂÈÊÂÙÓÈÒ 6" מסגרת קונסטיטוציונית של החנינה"יצחק הנס קלינגהופר    18

 Baruch Bracha, Theכ� ראו . 1062' מבע, 14ש "לעיל ה, רובינשטיי� ומדינה; )1968(

Constitutional Position, The Pardoning Power and Other Powers of The President of The 

State of Israel, 9 ISRAEL YEARBOOK ON HUMAN RIGHTS 190, 214 (Yoram Dinstein ed., 

ראו .  לפסק דינו של השופט לוי6' בפס, 1ש "לעיל ה, ÂÊ‰¯מקורות אלה מובאי� בעניי� . (1979

  .את גישת הסמכות המקבילה, באמרות אגב, בהמש� דבריו פסיקה ישראלית שאימצה

, 4.4002א� הנחיית היוע� המשפטי לממשלה : "ח לפסק דינו של השופט רובינשטיי�' בפס, ש�   19

, )מאיר שמגר, לימי� שופט ונשיא בבית משפט זה, � המשפטיבימי היוע(ה "שראשיתה בשנת תשל

מפרשת כי , ) בימי כהונתי כיוע� משפטי לממשלה–למע� הגילוי הנאות (ג "ואשר עודכנה בתשס

לעניי� דברי שר המשפטי� דב יוס� בדיו� בכנסת על חוק היסוד . בידי השר לסרב לחתו� חתימת קיו�

ל בו השר יגלה דעתו לנשיא שאי� הוא מוכ� לתת חתימת דומה שהיוצא מ� הכל': אומרת ההנחיה

קיו� צרי� להיות אותו מקרה חריג וקיצוני בו חש השר שמבחינה מצפונית אינו יכול לתת ידו לאקט 

הכלל הוא כאמור מת� . ואשר לא יוכל להג� עליו כל עיקר מבחינה ציבורית או פרלמנטרית, החנינה

משרד המשפטי� אימ� עמדה : " לפסק דינו של השופט לוי6' בפס, ראו ג� ש�". 'חתימת הקיו�

נדרש השר לחתו� על , ככלל, א� כי מתונה יותר ולפיה, ]'נ' י; לעמדת הסמכות המקבילה[דומה 

למעט מקרי� קיצוניי� בה� הוא מתקשה להשלי� ע� פעולת החנינה ולא עלה בידו , החלטות הנשיא

  )".1.6.03 מיו� 4.4002' י לממשלה מסהנחית היוע� המשפט(לשנות מדעתו של הנשיא 
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 בהמש יובהרו ההבדל בי� 20.המשפטי� בבואו להחליט א� להוסי� את חתימת הקיו�

‚È˘˙ , לפי הגישה השלישית. הגישות ועדיפותה של גישת הביקורת על שיקול הדעת
ÍÈÏ‰‰ ÏÚ ˙¯Â˜È·‰ ,מת הקיו� רק א� עולה חשש שלא השר רשאי לסרב להוסי� את חתי

השר . עמדה לפני הנשיא תשתית עובדתית מלאה ומדויקת עובר לקבלת ההחלטה לחו�

ג� א� , אינו רשאי לסרב לחתו� רק משו� שהוא אינו מסכי� ע� תוכ� ההחלטה

זו הייתה עמדת� של השופטי� לוי ודנציגר . ההסכמה יורדת לשורש� של דברי�� אי

�ÈÏÓ¯ÂÙ‰ ˙ÂÎÓÒ‰ ˙˘È˙‚ לפי ÂÊ .21‰¯בעניי�˙È�ÎË , חתימת השר היא עניי� טכני והוא

החלטת החנינה תקפה ג� ללא חתימת , לחלופי�; מחויב לחתו� על החלטת הנשיא

 יש לשי� לב כי המחזיקי� בעמדה זו עורכי� לעתי� הבחנה בי� התפקידי� 22.הקיו�

חתימת קיו� , שה זולפי גי. הסמליי� או הטקסיי� של הנשיא לבי� סמכויותיו המהותיות

על החלטת הנשיא בעניי� סמלי או טקסי משמעה נטילת אחריות מלאה ושותפות 

 – כולל החלטת חנינה –להחלטה ואילו חתימת קיו� על החלטה מהותית של הנשיא 
בעוד . נועדה רק לאמת את חתימת הנשיא ולהטיל על החות� אחריות פוליטית מוגבלת

יש לדחות את גישת , אחת משלוש הגישות הקודמותשיש טעמי� טובי� התומכי� בכל 

נדמה שכיו� אי� צור בחתימת , כפי שנטע� לעיל. טכנית מכול וכול�הסמכות הפורמלית

, כמו כ�. קיו� כדי לאמת את חתימת הנשיא כ שתכלית האימות אינה רלוונטית עוד

קול דעת  על מי שלא נהנה משי– ולו מוגבלת –אפשר להטיל אחריות פרלמנטרית � אי

אי� צור בחתימת , לבסו�. בהלי החנינה והוא מחויב להוסי� את חתימתו לכתב החנינה

ביקורת כזו , כפי שהוער לעיל. קיו� כדי לאפשר ביקורת פרלמנטרית על החלטת החנינה

 
, 4ש "לעיל ה, Ó˙‡�‰הכוונה בעיקר לפסיקה שהביא השופט לוי ש� ובה דברי השופט ברנזו� בעניי�    20

 בדיעבד המוצאת את ]של הרשות המבצעת [ובלי הסכמתה[...] בכל החלטה ס�ציפית  ":472' בעמ

 השופט אגרנטדברי ; "אי� בכוחו של נשיא המדינה להעניק חנינה,  בחתימת הקיו� של השרביטויה

[...]  ]א�[חייבת להיות החלטתו האישית של הנשיא [...] ההחלטה לחו� ": 454' בעמ, באותה פרשה

177/50� "בגב דברי השופט אגרנט; "היא ג� מותנית בהמלצת השר � Ô·Â‡¯ 'ÂÈ" ‰ˆÚÂÓ‰ È¯·ÁÂ ¯

ÈËÙ˘Ó‰˙ ,את , א� הנהו רואה לנכו� לעשות כ�, מוסמ� לקיי�] השר[": )1951 (756, 737) 1(ד ה"פ

706/94� "השופט חשי� בבגדברי , ולבסו�; "חתימת הנשיא בכתב החנינה � Ô�Â¯ ' ÍÂ�ÈÁ‰ ¯˘

˙Â·¯˙‰Â ,מעשה חנינה או הקלה בעונש הוא אפוא צירו� דעה לדעה: ")1999 (412, 389) 5(ד נג"פ :

  ".רק בצירו� דעות זה יקומו ויהיו חנינה או הקלה בעונש. עתו של שר לדעתו של הנשיאצירו� ד

  . לפסק דינו של השופט לוי28' בפס, 1ש "לעיל ה, ÂÊ‰¯עניי�    21

תכלית חתימת הקיו� היא סמלית ועיקרה הצור� , ישתו של כה�לג (15' בעמ, 4ש "לעיל ה, כה�   22

סבה ; )ממילא היעדרה אינו משפיע על התוק� המשפטי של החנינה". לכבד את נשיא המדינה"

יש לשי� לב כי  (19' בעמ, 15ש "לעיל ה, סבה; 249' בעמ, 12ש "לעיל ה, "סמכות החנינה האישית"

הוא א� טוע� ; מחד גיסא סבה טוע� כי אי� לשר המשפטי� שיקול דעת בנוגע להוספת חתימת הקיו�

מאיד� גיסא הוא מזכיר את התפקיד של . כי חתימת הקיו� מיותרת ויש לשקול לבטל את הדרישה לה

ש "לעיל ה, ראו ג� אצל אקצי�).  על החלטות הנשיאחתימת הקיו� ככלי המאפשר ביקורת שיפוטית

  . 176' בעמ, 11
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כל עוד הדבר נעשה , אפשר למתוח ישירות על החלטת החנינה וא� על הנשיא עצמו

 אימי� על הנשיאבאופ� ראוי ואי� מטרתו להל .  

  עמדתו של בית המשפט בעניי� זוהר וביקורת עליה. ה

מול ) השופטי� לוי ודנציגר(ברוב של שני שופטי� ,  נקבע באופ� תקדימיÂÊ‰¯בעניי� 

שלפיה השר , כי יש לאמ� את גישת הביקורת על ההלי, )השופט רובינשטיי�(אחד 

חשש שלא עמדה לפני הנשיא רשאי לסרב להוסי� את חתימת הקיו� רק א� עולה 

שלושה נימוקי� עיקריי� . תשתית עובדתית מלאה ומדויקת עובר לקבלת ההחלטה לחו�

מי שהוסמ להעניק חנינה , בשונה מכל מדינות העול�, ראשית. הובאו להצדקת גישה זו
: היינו, שהוא רשות בפני עצמה, בישראל אינו ראש הרשות המבצעת אלא נשיא המדינה

ינה אינה סמכות ביצוע של רשות מבצעת אלא סמכות מיוחדת של רשות סמכות החנ

תלותו ברשויות � הצור לשמור על עצמאות הנשיא ועל אי, שנית; פוליטית� א, מיוחדת

אי� צור בחתימת הקיו� כדי לקיי� ביקורת חיצונית על החלטות , שלישית; האחרות

ומטרתה , ת הלי החנינה עצמובמסגר, פועלה הוא כלפי פני�, משכ. החנינה של הנשיא

לאשר שהגופי� המסייעי� לנשיא באיסו� החומר לצור קבלת ההחלטה פעלו בצורה 

  . תקינה

אני סבור שנימוקי� אלה אינ� משכנעי� וכי יש להעדי� במקרה זה את דעת היחיד 

לפי גישה , כאמור. המאמצת את גישת הביקורת על שיקול הדעת, של השופט רובינשטיי�
ר המשפטי� רשאי לסרב להוסי� את חתימת הקיו� א� לדעתו החלטת החנינה לוקה ש, זו

להל� ייבחנו . סבירות קיצונית או א� הוא סבור ששיקולי� זרי� הובילו להחלטה זו�באי

וממילא יוסבר מדוע יש להעדי� את גישת , ÂÊ‰¯ויידחו נימוקיה של דעת הרוב בעניי� 

  .הביקורת על שיקול הדעת בעניי� זה

  היעדר קשר בי� מהותה של סמכות החנינה לבי� זהותו   .1

  של מפעיל הסמכות 

יש להדגיש שבכל מקרה סמכות החנינה אינה סמכות , כהבהרה מושגית, ראשית

 הפריד השופט לוי בי� המצב במדינות שבה� ניתנה סמכות החנינה ÂÊ‰¯בעניי� . ביצועית
פוליטי � ינה לנשיא המדינה כגו� אשבה ניתנה סמכות החנ, לרשות המבצעת לבי� ישראל

הבחנה זו תקפה א המשמעות שנת� לה השופט לוי אינה . שאינו חלק מהרשות המבצעת

במדינות שבה� ניתנה סמכות החנינה לרשות , נדמה שלפי עמדת השופט לוי. מדויקת

המבצעת היא ניתנה כסמכות ביצועית ופעולת החנינה היא פעולה שאופייה הדומיננטי 
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,  מכיוו� שסמכות החנינה ניתנה לנשיא המדינה– לעומת זאת בישראל 23.צועיהוא בי

אי� קשר הכרחי בי� ,  למעשה24. סמכות החנינה אינה ביצועית–שאינו רשות מבצעת 

סמכות לעשיית , במשפט הציבורי. אופי הגו� המפעיל את הסמכות לבי� אופי הסמכות
ללא קשר , טה או סמכות ביצועסמכות שפי, דבר מסוי� יכולה להיות סמכות חקיקה

אופי הסמכות נובע ממהותה ולא מזהות . לאופייה של הרשות המפעילה את הסמכות

במסגרת הלי של (שיפוטיות � הכנסת מפעילה סמכויות מעי�, למשל, כ. המחזיק בה

שרי� מפעילי� סמכויות , )הענקת החסינות ובמסגרת פעילותה של ועדת האתיקה בכנסת

ורשויות מבצעות מפעילות סמכויות שפיטה ) ת התקנת תקנותבאמצעו(חקיקה 

במקרה , אמנ�). הליכי שימוע וכדומה, טריבונלי� שיפוטיי�, באמצעות ועדות ערר(

הרגיל ובאופ� טבעי כל רשות מחזיקה בסמכויות שמהות� מותאמת לזהות הרשות 

 לרשות סמכויות ביצוע לרשות המבצעת וסמכויות שפיטה, סמכויות חקיקה לכנסת(

לא הקצאת סמכות לרשות בעלת אופי מסוי� קובעת את אופי , ובכל זאת). השופטת
סמכות , כ או אחרת. אופי הסמכות הוא שקובע איזו רשות ראוי שתחזיק בה: הסמכות

  . שלטונית אינה משנה את אופייה בהתא� לזהות הרשות השלטונית המחזיקה בה

 יש בה יש בה יסודות ביצועיי� 25:על סמכות החנינה אפשר לומר שהיא מיוחדת

יהא אופייה אשר .  היא ודאי אינה סמכות ביצועית מובהקת26;שיפוטיי�� ויסודות מעי�

אפשר לקבל את � לכ� אי. הוא אינו משתנה ואינו תלוי באופי הרשות המחזיקה בה, יהא

, שלפיה מכיוו� שסמכות החנינה ניתנה בישראל לנשיא המדינה, הקביעה של השופט לוי

 בעוד שאותה סמכות בדיוק –סמכות החנינה אינה סמכות ביצועית , שאינו רשות מבצעת

ֵ                     שמופעלת על ידי רשויות מבצעות בנ כר היא סמכות ביצועית                                .  

בי� שהמחזיק בסמכות החנינה הוא ראש הרשות המבצעת בנכר או נשיא המדינה 
, וליטיי�פ� הדעה המקובלת היא שבעל הסמכות צרי לשקול שיקולי� א, בישראל

�במדינות רבות , אמנ�. חסד ורחמי�, ובעיקר שיקולי� של צדק, משפטיי��לעתי� חו

 
, אוסטרליה, ניו זילנד, ש� מוזכרות קנדה,  לפסק דינו של השופט לוי5' בפס, 1ש "לעיל ה, ÂÊ‰¯עניי�    23

  . ית וצרפתארצות הבר, הודו

   . לפסק דינו של השופט לוי10�9' בפס, ש�   24

קשה אפוא לקבוע : "230�229' בעמ, 12ש "לעיל ה, "סמכות החנינה האישית"אצל סבה , למשל, ראו   25

כות החנינה את סמ[...] משמעי אי� מסווגת ההיסטוריה של האומות את סמכות החנינה � באופ� חד

�נדמה שיש להבי� [...]". במסגרת א� אחת מ� הרשויות , מבחינת אופייה הקונסטיטוציוני, אי� לשב

אלא , ביצוע או שפיטה, דברי� אלה כתומכי� בטענה שסמכות החנינה אינה במהותה סמכות חקיקה

  . מיוחדת, סמכות אחרת

3/58� "ראו בגשיפוטית �על ההבחנה בי� סמכות ביצוע לבי� סמכות מעי�   26 � ÔÓ¯· '¯˘�ÌÈ�Ù‰ ,ד "פ

, שיפוטי הוא כל שנצר� לממצא קוד��אדמיניסטרטיבי מעי� מעשה): "1958 (11' פס, 1493) 2(יב

של אותו ' פונקציה' היא –הצו המצווה או הקונסטיטוטיבי  – וההכרעה שבו, עובדתי או משפטי

� בטענה שלפיה ההבחנה אינה כה יש טע". לכא� בנכונות הממצא תלויה לכא� או: כלומר, ממצא

  . טענות אלה לא יידונו כא�. חדה וכ� בטענה החלופית שהשלכות ההבחנה אינ� כה משמעותיות
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א בהעניקו חנינה הוא לא פועל כראש , בעל סמכות החנינה הוא ראש הרשות המבצעת

 מהטרמינולוגיה בהשאלה. פוליטית�הרשות המבצעת ולמצער לא מפעיל סמכות ביצועית
פשר לראות את ראש הרשות המבצעת כחובש שני באות� מדינות א, של השופט ברק

 וככזה עליו לשקול שיקולי� –בכובעו האחד הוא ראש הרשות המבצעת : כובעי�

בכובעו האחר הוא מפעיל סמכות ; מסוימי� בעת הפעלה של סמכויותיו הביצועיות

ובעת הפעלתה עליו לשקול , א� בכלל, חנינה ייחודית שאינה סמכות ביצועית רגילה

אי� קשר הכרחי בי� זהותה של הרשות השלטונית , אכ�. י� מסוג אחר לחלוטי�שיקול

  . המחזיקה בסמכות החנינה לבי� השיקולי� שיש לשקול ושנשקלי� בפועל בעת הפעלתה

כפי שנעשה בפסק הדי� של , זיהוי של סוג הסמכות ע� אופי הרשות המחזיקה בה

 על עמדתו בדבר המעמד של שכ� נדמה שהוא משלי, משמעות�הוא רב, השופט לוי

הרשות המבצעת בישראל בהלי החנינה ובדבר השיקולי� שהיא מוסמכת לשקול 
יש סיבות טובות התומכות בטענה שהרשות המבצעת אינה צריכה . במסגרת הלי זה

הטיעו� שלפיו בניגוד למדינות אחרות , ע� זאת. למלא תפקיד דומיננטי בהלי החנינה

 מכיוו� שבישראל היא ניתנה לנשיא –אינה סמכות ביצועית סמכות החנינה בישראל 

  . אינו טיעו� התומ בהצרת תפקידה של הרשות המבצעת בהלי החנינה–המדינה 

כסמכות : היינו, יש המסווגי� את סמכות החנינה כסמכות פררוגטיבית, לבסו�

קובלת שלטונית המעניקה למחזיק הבלעדי בה שיקול דעת רחב במיוחד ולפי הגישה המ

 ע� זאת חשוב להבהיר כי בשונה מסיווג של סמכות מסוימת 27. שיקול דעת מוחלט–

סמכות פררוגטיבית אינה כזו במהותה או מעצ� , ביצוע או שפיטה, כסמכות חקיקה

הכרה בסמכות , במילי� אחרות. היא כזו א� יש טעמי� טובי� להכיר בה ככזו. טיבה
הכרה בסמכות .  היא תוצר של ניתוח אנליטיביצוע או שפיטה, מסוימת כסמכות חקיקה

היא תוצר של נימוקי� נורמטיביי� ; מסוימת כסמכות פררוגטיבית היא עמדה נורמטיבית

טענה שלפיה חתימת הקיו� , משכ. התומכי� בהענקת שיקול דעת רחב לבעל הסמכות

 של שר המשפטי� אינה תנאי לתוק� החנינה משו� שסמכות החנינה היא פררוגטיבית

ניסוח מדויק יאמר כי א� סמכות החנינה היא . היא טענה המניחה את המבוקש

בשאלה א� . חתימת הקיו� של שר המשפטי� אינה תנאי לתוק� החנינה, פררוגטיבית

בשאלת היקפו של שיקול הדעת :  וליתר דיוק–סמכות החנינה היא סמכות פררוגטיבית 

  . רי� הבאי� יעסקו הדב–הנית� לנשיא המדינה בהלי החנינה 

  תלות של נשיא המדינה ברשות המבצעת� הצור� באי  .2

. תלות של נשיא המדינה ברשות המבצעת� הדגיש השופט לוי את הצור באי ÂÊ‰¯בעניי�

תלות זו אינו נסמ רק על שיקולי� בדבר המעמד של מוסד הנשיאות �נדמה שהצור באי

 
  .249' בעמ, 12ש "לעיל ה, "סמכות החנינה האישית"סבה    27
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  ÂÊ‰¯בעניי�. להלי החנינהאלא בעיקר על הצור במניעת פלישה של שיקולי� זרי� 

  : אמר השופט לוי אמר כדלקמ�

, על הכרעות הנשיא בידיה� של גורמי� אחרי�" וטו"הפקדת ה, אכ�
עלולה לפגוע במעמדו של מוסד הנשיאות עד כדי עיקורו מ� הייחוד 

שיפגע , היא עלולה לאפשר מנו� ללח� פסול על הנשיא. המאפיי� אותו

ה של פוליטיקה מפלגתית בהחלטות עירוב. דעתו החופשי� בשיקול

הוא מתכו� לערעור יסודותיה של שיטתנו , חלוטות של הרשות השופטת

הוא עלול להוביל לזילות . הדמוקרטית ושל שלטו� החוק במובנו המהותי

לערער את תחושת הצדק ולפגוע קשות באמו� הציבורי , ההלי השיפוטי

ייב שבי� הרשות בנוגסו בחי� המתח, יתרה מכ. ברשויות השלטו�

תוצאות אלו אינ� . מאיי� הוא לעוות משפט, המשפט� המבצעת לבתי
  28.ואי� לאפשר�, ראויות

ראייה של . סבורני שהחששות המובאי� בדברי� אלה אינ� מבוססי�, ע� כל הכבוד

 ראשית –חתימת הקיו� ככלי משפטי המאפשר ביקורת על שיקול הדעת של הנשיא 

 אינה פוגעת בעצמאות – מכ� באמצעות בית המשפט באמצעות שר המשפטי� ולאחר

זרי� �ואינה מגבירה את הסיכו� לשיקולי� פוליטיי�, א� בכלל, הנשיא באופ� מהותי

. אי� בה ג� דבר המוביל לתוצאות השליליות האחרות שתיאר השופט לוי. בהלי החנינה

שפטי� היא הסמכות הנתונה לשר המ, ג� לפי גישת הביקורת על שיקול הדעת, ראשית

 לכ� אי� כל 29.סמכות שלא לאשר חנינה ולא סמכות לחייב את הנשיא להעניק חנינה

חשש שגישת הביקורת על שיקול הדעת תוביל להענקת חנינה מטעמי� פסולי� או 
שר ". שיפגע בשיקול דעתו החופשי, מנו� להפעלת לח� פסול על הנשיא"תשמש 

 כ או אחרת ולמעשה אינו צרי להפעיל המשפטי� אינו יכול לכפות על הנשיא להחליט

א� ממילא עומדת לו הסמכות לסרב להוסי� את חתימת הקיו� לכתב , עליו לח� כלשהו

מכיוו� שהסמכות הנתונה לשר המשפטי� היא סמכות לא לאשר חנינה , שנית. החנינה

כלל לא ברור כיצד סמכות זו תגרור , ולא סמכות לחייב את הנשיא להעניק חנינה

תערער את , "ובה של פוליטיקה מפלגתית בהחלטות חלוטות של הרשות השופטתעיר"

תוביל לזילות , "יסודותיה של שיטתנו הדמוקרטית ושל שלטו� החוק במובנו המהותי"

לערעור תחושת הצדק ולפגיעה קשה באמו� הציבורי ברשויות , ההלי השיפוטי

 
בפסק דינו של השופט , ראו ג� ש�.  לפסק דינו של השופט לוי16' בפס, 1ש "לעיל ה,  ÂÊ‰¯עניי�   28

עליו , ג� א� שר המשפטי� אינו מסכי� ע� החלטתו של נשיא המדינה בדבר החנינה: "דנציגר

וזאת בדומה לחובתו לחתו� חתימת קיו� בהתייחס להפעלת סמכויות , לחתו� את חתימת הקיו�

על הכרעות ' וטו'תינת� לנציג הרשות המבצעת מעי� זכות , שא� לא כ�; שיקול דעתהנשיא שאי� בה� 

  ".דבר שייפגע באמו� הציבור במוסד הנשיאות, נשיא המדינה בתחו� המסור לשיקול דעתו הבלעדי

  .1063' בעמ, 14ש "לעיל ה, רובינשטיי� ומדינה   29
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בחי� המתחייב שבי� "סת כלל לא ברור כיצד סמכותו של שר המשפטי� נוג. השלטו�

סמכות שר המשפטי� ". לעוות משפט"וא� מאיימת " המשפט� הרשות המבצעת לבתי
בעניי� זה אינה מעניקה לו את הכוח להתערב בענייניה של הרשות השופטת 

כל שהיא עושה ; היא כלל אינה מתערבת בתחומה של הרשות השופטת. ובהחלטותיה

העימות השלטוני הפוטנציאלי הוא בי� . המדינההוא לרס� את סמכות החנינה של נשיא 

ולעימות זה אי� נגיעה למערכת היחסי� בי�  –הרשות המבצעת לבי� נשיא המדינה 

כל החששות הכבדי� שפירט , באופ� אירוני. הרשות המבצעת לבי� הרשות השופטת

השופט לוי עלולי� להתממש דווקא במקרי� שבה� יחו� נשיא המדינה מי שאי� לחו� 

כל החששות הללו צפויי� מהענקת . תו או יפעיל את סמכות החנינה בניגוד לחוקאו

בי� ( ולא מסירוב של שר המשפטי� להוסי� את חתימת הקיו� –חנינה לא חוקית 

יש להניח שרק במקרי� נדירי� , שלישית). שסירוב השר הוא כשלעצמו חוקי ובי� שלא
הדבר , עד כה.  להחלטת החנינהביותר יסרב שר המשפטי� להוסי� את חתימת הקיו�

לא התרצה לבסו� שר המשפטי� והמחלוקת ÂÊ‰¯ מה� רק בעניי� , קרה רק שלוש פעמי�

יש להניח שבאות� מקרי� נדירי� יגיש ,  רביעית30.הונחה לפתחו של בית המשפט

: היינו, האסיר עתירה לבית המשפט שתתקו� את סירוב השר להוסי� את חתימת הקיו�

נדמה שבית המשפט ידרוש נימוקי� . ר לנמק בבית המשפט את סירובוהשר הסרב� יצט

א� . דופ� באופיי� ובמשקל� כדי לקבוע שסירוב השר סביר מבחינה משפטית יוצאי

יקשה , ג� א� נסתרי�, סירוב השר להוסי� את חתימת הקיו� נסמ על טעמי� פסולי�

, חמישית.  אינה חוקיתעליו מאוד לשכנע את בית המשפט שהחנינה שהוא מבקש למנוע

סירוב של שר המשפטי� להוסי� את חתימת הקיו� אינו עומד לבדו במערכה מול רצו� 
שכ� אי� מדובר באקט העומד לבדו , אי� כא� הטלת וטו במוב� הרגיל. הנשיא בחנינה

בית המשפט הוא זה שיצטר להכריע א� סירוב השר להוסי� . וגורר את סופיות ההלי

בהלי החנינה משתתפות רשויות : יתרה מזו.  הוא חוקי או לאאת חתימת הקיו�

מחלקת החנינות במשרד המשפטי� (מקצועיות האוספות מידע ומייעצות לנשיא המדינה 

המלצת הרשויות המקצועיות להעניק ).  ועדת השחרורי� המיוחדת–ובמקרי� מסוימי� 

 
ושרי , שרת המשפטי� דאז,  עמדו בסירוב� להוסי� את חתימת הקיו� ציפי לבניÊ¯‰Âבעניי�    30

סירבה שרת המשפטי� ציפי לבני לחתו� על החלטה של , בעניי� אחר, 2006בשנת . המשפטי� מאז

 תחנת הרדיו ה שלשהורשעו בהפעללכמה עברייני� את תקופות ההתיישנות הנשיא קצב לקצר 

 �מכרז להפעלת רדיו אזורי ביהודה ב לטה הייתה לאפשר לה� להתמודדמטרת ההח. 7הפירטית ערו

יובל ( הוסי� את חתימתו להחלטת הנשיא ,חיי� רמו�, שר המשפטי� שכיה� אחריה,  לבסו�.ושומרו�

 ‚Ò·ÂÏ" הא� שר המשפטי� חייב לחתו� על החלטת חנינה של הנשיא: צ יכריע"בג"יועז 

התנגד שר המשפטי� מאיר שטרית לבקשה של מרגלית , 2001בשנת , בעניי� קוד�). 8.12.2009

בכל זאת הוסי� , א� משניתנה ההקלה בעונש על ידי נשיא המדינה משה קצב, שפי להקל בעונשה�הר

קצב החליט "גדעו� אלו� ויוסי ורטר , דליה שחורי(שר המשפטי� את חתימת הקיו� להחלטת הנשיא 

  ).ı¯‡‰ 19.7.2001" שפי�להעניק חנינה למרגלית הר
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. את חתימת הקיו�חנינה תקשה א� יותר על שר המשפטי� לנמק את סירובו להוסי� 

שר המשפטי� ובית המשפט , סביר להניח שרק א� הרשויות המקצועיות, במילי� אחרות

החנינה לא תישאר , עצמו יסברו שהחנינה שניתנה היא כל כ בלתי מתקבלת על הדעת
שלפיו , החשש שהביעו המתנגדי� לגישת הביקורת על שיקול הדעת, לפיכ. על כנה

ונתו� לניצול פוליטי , סכנות� המשפטי� בעניי� זה הוא הרה� תפקידו ומעמדו של משרד"

אי� בכוחו של שר המשפטי� לעצור לבדו .  הוא חשש לא מבוסס31,"ומפלגתי פסול

במקרה הרגיל הוא יצטר להסתמ על התשתית . חנינה שהחליט נשיא המדינה להעניק

יצטר לצלוח ובכל מקרה הוא , העובדתית שאספו הגורמי� המקצועיי� ועל חוות דעת�

  . את הביקורת השיפוטית שתקוי� בעניי� זה

החשש האמיתי הוא שבהיעדר סמכות לשר המשפטי� לסרב להוסי� את חתימת , אכ�

ומתו כ בהיעדר ביקורת שיפוטית על , לפי גישת הביקורת על שיקול הדעת, הקיו�

א יכולת  סמכות החנינה של הנשיא תופעל בצורה פסולה לל–שיקול הדעת של הנשיא 
  .אמיתית לרסנה

 ביקש השופט לוי לחסו� את החשש לזליגת השיקולי� ÂÊ‰¯בעניי� , כאמור

הדר הראויה לעשות זאת היא צמצו� של שיקול , לגישתו. הפוליטיי� להלי החנינה

לפי גישת השופט .  בהלי החנינה– נציג הרשות הפוליטית –הדעת של שר המשפטי� 

פטי� לסרב להוסי� את חתימת הקיו� בשל פג� חמור מת� סמכות לשר המש� אי, לוי

סבירות קיצונית או בשקילת שיקולי� �המתבטא באי(בשיקול הדעת של נשיא המדינה 

כדי לחזק את . יקטי� את הסיכו� של זליגת השיקולי� הפוליטיי� להלי החנינה) זרי�

  :דבריו הפנה השופט לוי לדוגמה האמריקנית ואמר

ריעו רבי� מפני חדירת� של שיקולי� פוליטיי� ג� בשיח האמריקני הת
ל� , כי סמכותו הגורפת של הנשיא, נטע�. לפעולת החנינה הנשיאותית

, דעת רחב מאד ואי� הוא מחויב בהנמקה של החלטותיו�מסור שיקול

סללה את הדר לניצולו לרעה של מוסד החנינה ופגעה במעמדו ובתכלית 

   32.לשמה נהגה מלכתחילה

ישת השופט לוי מבססת בישראל את המודל האמריקני שממנו השופט לוי ג? אלא מאי

 הוא המודל שבו יש לנשיא סמכות גורפת הכרוכה בשיקול דעת רחב מאוד –חושש 

נשיא ארצות , אמנ�. ואינה כרוכה בחובה לנמק את אופ� הפעלתה ואת תוצרי הפעלתה

ויש בכ , פוליטית� אהברית הוא ראש הרשות המבצעת ואילו נשיא המדינה הוא רשות
. א אי� זה העיקר כא�; כדי להקטי� את החשש לפוליטיזציה של הלי החנינה בישראל

העיקר הוא שהאמצעי שבחר השופט לוי כדי להקטי� את הסיכוי ששיקולי� זרי� ישפיעו 

; על הלי החנינה עשוי להגביר את הסיכויי� להשפעת שיקולי� זרי� על הלי החנינה

 
  .15' בעמ, 4ש "לעיל ה, כה�   31

  . לפסק דינו של השופט לוי15' בפס, 1ש "לעיל ה,  ÂÊ‰¯עניי�   32
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וא א� עלול למנוע ביקורת שיפוטית במקרי� שבה� יעלה חשש ששיקולי� ה: יתרה מזו

החשש מפני ניצול לרעה של סמכות ומפני , עקרונית. זרי� אכ� השפיעו על הלי החנינה
, שיקולי� לא ראויי� בהפעלת סמכות אינו תלוי רק או בעיקר בזהות של מפעיל הסמכות

לא זהותו של .  או שר המשפטי�נשיא המדינה בישראל, יהא זה הנשיא האמריקני

, המחליט האחרו� היא החשובה אלא זהות הגופי� הלוקחי� חלק בהלי קבלת ההחלטה

הפוליטיזציה .  ועצ� קיומ� של כל אלה–זהות הגופי� המפקחי� על מקבל ההחלטה 

החלקית של החנינה בחלק ממדינות העול� נובעת לא רק מריכוז של כוח ההחלטה בידי 

מהיותו של אותו אד� משוחרר מריסוני� מוסדיי� , ואולי בעיקר, אלא ג�אד� פוליטי 

החשש מזליגת שיקולי� פוליטיי� למערכת החנינות קיי� . ומביקורת חיצונית אפקטיבית

א לא בשל אופייה של הרשות בעלת הסמכות לקבלת ההחלטה , בצורה פחותה בישראל

יקולי� פוליטיי� אינו העובדה מה שמונע מנשיא המדינה להעניק חנינה מש. הסופית
אלא בעיקר העובדה שנשיא המדינה פועל , שהוא אינו אד� פוליטי או רשות פוליטית

תחת ריסוני� מוסדיי� שמפעילות הרשויות המקצועיות הממליצות על הענקת חנינה 

כמו ג� שר , )ועדת השחרורי� –מחלקת החנינות במשרד המשפטי� ובמקרי� מיוחדי� (

דווקא הענקת מעמד מוגבר לחתימת , כפי שנראה בהמש, לכ�. ת המשפטהמשפטי� ובי

הקיו� של שר המשפטי� תפחית את החשש לפוליטיזציה של הלי החנינה ולשקילת 

  . שיקולי� זרי� במסגרתו

  חתימת הקיו� וביקורת שיפוטית. 3

כלפי א� על פי שפועלה הוא ,  קבע השופט לוי כי גישת הביקורת על ההליÂÊ‰¯בעניי� 
ג� ,  אינה חוסמת ביקורת חיצונית– בי� נשיא המדינה לבי� שר המשפטי� –פני� 

אי� מחלוקת לגבי חשיבותה של הביקורת . על תוכנה של החלטת החנינה, שיפוטית

 ציטט השופט לוי ÂÊ‰¯בעניי� . השיפוטית על החלטות החנינה של נשיא המדינה

השיפוטית על סמכות החנינה היא שלפיה� הביקורת , בהסכמה את דברי השופט ברק

סמכויות בלתי . לבלתי מוגבלת, הלכה למעשה, בלעדיה הופכת הסמכות"חיונית שכ� 

 נדמה שג� 33".מוגבלות של רשויות השלטו� נוגדות את האופי הדמוקרטי של המשטר

אי� מחלוקת שא� על פי שהיק� הביקורת השיפוטית על סמכות החנינה הוא צר מאוד 

הביקורת השיפוטית על סמכות החנינה ,  מתח� רחב של שיקול דעתומותיר לנשיא

היק� . מקיפה כמעט את כל עילות הביקורת השיפוטית המוכרות במשפט המנהלי
הביקורת על הפעלתה של סמכות החנינה הוא אמנ� צר ובדר כלל יצטמצ� למקרי� של 

 את סבירותה א בית המשפט הכיר בסמכותו לבחו� ג�, חריגה מסמכות ומעשי מרמה

 
 לפסק דינו של 21' בפס, 1ש "לעיל ה,  ÂÊ‰¯כפי שהובא בעניי�, 588' בעמ, 9ש "לעיל ה, ·¯ÈÏÈÊעניי�    33

  .השופט לוי
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ומקל וחומר יש  (34את סבירות שיקול הדעת של הנשיא: כלומר, של הפעלת הסמכות

  ). להניח שבית המשפט יבח� ג� את הרלוונטיות של השיקולי� ששקל הנשיא

בכל זאת הוא קבע שתכליתה .  לא שלל השופט לוי את כל האמור לעילÂÊ‰¯בעניי� 
, שיפוטית על סמכות החנינה של הנשיאשל חתימת הקיו� אינה לאפשר את הביקורת ה

התכלית של חתימת , לפי השופט לוי; שכ� ביקורת חיונית זו מתאפשרת בדרכי� אחרות

הקיו� מתמצה במת� אישור על כ שלצור קבלת ההחלטה עמדה לפני הנשיא תשתית 

זו מתאפשרת , אשר לביקורת השיפוטית על החלטת החנינה. עובדתית מלאה ומדויקת

 בחינה של חוקיות הפעולה של הרשויות המנהליות המוציאות לפועל את באמצעות

  :לדברי השופט לוי. החלטת החנינה

 וממילא רק אז מצוי דבר אשר –משנתקבלה החלטה בדבר מת� חנינה 

מצרי יישומה של ההחלטה את פעולת� של גורמי� , נית� לקיימו
דה בכללי לביקורת שיסו, ללא קושי, אלה עומדי�. מנהליי� שוני�

על פעולת� היא המנו� לביקורת ) הישירה(הביקורת . המשפט הציבורי

את עיקר המשא שמבקשי� להטיל על [...] על הכרעות הנשיא ) העקיפה(

. נושאות ממילא ההלכות שנסקרו ללא קושי, שכמה של חתימת הקיו�

מייעודיה של חתימת הקיו� לאפשר ביקורת חיצונית על , אפוא, אי� זה

   35.לא זו הסיבה שלשמה בא לעול� מוסד משפטי זה. חנינההלי ה

לאחר שהחליט הנשיא על הענקת חנינה ולאחר ששר , לפי גישתו של השופט לוי, א� כ

המשפטי� הוסי� את חתימת הקיו� המאשרת שעמדה לפני הנשיא תשתית עובדתית 

נהלית כל דכפי� יכול לעתור נגד הפעולות המשלימות של רשות מ, מלאה ומדויקת
א� על פי שהשופט לוי לא הזכיר בדבריו את . המוציאה לפועל את החלטת החנינה

נדמה שלפי גישתו הרשות המנהלית יכולה ג� לסרב להוציא לפועל את , הדברי� הבאי�

 ביקורת שיפוטית עקיפה על – באמצעות עתירה נגד הסירוב –החנינה וכ לאפשר 

ענה שלפיה ביקורת שיפוטית עקיפה על סבורני שהט, ע� כל הכבוד. החלטת הנשיא

נשיא המדינה מתאפשרת באותה מידה ג� ללא הסתייעות בכלי של חתימת הקיו� 

  . אינה עומדת במבח� הביקורת, וחתימת הקיו� אינה מוסיפה דבר בעניי� זה

על סמ תשתית עובדתית . לצור הדוגמה נניח שלנשיא המדינה מוגשת בקשת חנינה

במקרה (ועדת השחרורי� המיוחדת ,  מחלקת החנינות–ומדויקת נניח שהיא מלאה  –

נשיא המדינה בכל . ושר המשפטי� ממליצי� לנשיא המדינה לא להעניק חנינה) המתאי�
יכול שבעיני שר המשפטי� החלטת החנינה אינה סבירה . זאת מחליט להעניק חנינה

 
6230/95� "בג; 1067' בעמ, 14ש "לעיל ה, רובינשטיי� ומדינה   34 � È·ÈË 'Ï‡¯˘È ˙Ï˘ÓÓ ,2' פס 

;  לפסק דינו של השופט חשי�33�32' בפס, 20ש "לעיל ה, ¯Ô�Âעניי� ; )18.10.1995, פורס� בנבו(

  ).פסק דינו של השופט שמגר (557' בעמ, 9ש "לעיל ה, ·¯ÈÏÈÊעניי� 

  . לפסק דינו של השופט לוי24�23' בפס, 1ש "לעיל ה,  ÂÊ‰¯עניי�   35
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לפי גישת , זאתע� . ייתכ� שעולה חשש שהושפעה משיקולי� זרי�; במידה קיצונית

בנקודה זו . שר המשפטי� חייב להוסי� את חתימת הקיו� לכתב החנינה, השופט לוי
אפשר יהיה לעתור לבית � אי, חשוב להדגיש שא� נקבל את גישת הביקורת על ההלי

אי� . שהרי לפי גישה זו השר חייב להוסי� אותה, המשפט נגד הוספה של חתימת הקיו�

 ובה בעת לתקו� את –השר עשה את שהיה חייב לעשות כל היגיו� משפטי בקביעה ש

השופט לוי היה . שעשה באמצעות ביקורת עקיפה על שיקול הדעת של נשיא המדינה

  :  הוא הסכי� כיÂÊ‰¯בעניי� . מודע לקושי זה

ק א� נית� להכיר באחריותו של הגור� הנוס�[...]  ֵ                                        ספ  בלא , הוא השר,  

בהיעדר . חלטה שהתקבלהשיוענק בידיו כוח בעיצוב דמותה של הה

כיצד זה יוכל השר לעמוד , יכולת מצדו לבקר את החלטת הנשיא לגופה

�כלו� יוכל הוא להראות למקטרגיו כי פעל ? בעצמו לביקורת מ� החו
באמצעות בחינתה , ומדוע זה יתאפשר[...] ? לתיקונה של החלטה פגומה

 את לרשויות המחוקקת והשופטת לבקר בעקיפי�, של חתימת הקיו�

 המנועה –א חלקה של הרשות המבצעת , תוכנה של החלטת הנשיא

  36?ייגרע, דעת באשר לתוכ� ההחלטה�מהפעלת שיקול

התשובה של השופט לוי לקושי זה מתמצה בכ שהתקיפה העקיפה של סמכות החנינה 

כלל לא צריכה להיעשות באמצעות עתירה נגד שר המשפטי� על שהוסי� את חתימת 

א� חתימת הקיו� אינה הכלי . סבורני שזו מסקנה מוטעית. י� אחרותהקיו� אלא בדרכ

באילו נסיבות אפשר יהיה לתקו� , המאפשר ביקורת שיפוטית עקיפה על סמכות החנינה
בפסק דינו הפנה השופט לוי לשני ? בתקיפה עקיפה את שיקול הדעת של נשיא המדינה

ההלכות שנפסקו במקרי� אלה , לגישת השופט לוי. ·¯ÈÏÈÊ ופרשת Ó˙‡�‰פרשת : מקרי�

מוכיחות כי למעשה אי� צור בחתימת הקיו� כדי לקיי� ביקורת שיפוטית עקיפה על 

 נדונה סמכותו של נשיא המדינה להמיר עונש Ó˙‡�‰בפרשת . החלטת חנינה של הנשיא

 העניי� נדו� לאחר שהעונש המותנה הופעל על ידי 37.מאסר בפועל בעונש מאסר על תנאי

שאת חלקו ( שד� בעבירה שביצע האסיר לאחר שהשתחרר ממאסרו הראשו� בית המשפט

 
  . לפסק דינו של השופט לוי22' בפס, ש�   36

בערעור הפלילי התקבלה הטענה של מתאנה שלפיה אי� לנשיא המדינה . 4ש "לעיל ה, Ó˙‡�‰עניי�    37

,  לחוק המעבר6' ס(החוק דאז . אסר בפועל בעונש מאסר על תנאיסמכות להמיר עונש מ

בית המשפט קבע כי ". לחו� עברייני� ולהפחית עונשי�"הסמי� את הנשיא ) 1ח "ס, 1949�ט"התש

עונש כוללת ג� המרה " הפחתת"בדיו� הנוס� נהפכה ההחלטה ונקבע כי ". המרה"אינה " הפחתה"

למותר לציי� כי לא הייתה מחלוקת בי� השופטי� . נאישל עונש מאסר בפועל בעונש מאסר על ת

, בנוגע לסמכותו של בית המשפט לבחו� א� נשיא המדינה פעל במסגרת הסמכות שניתנה לו בחוק

 לא הייתה מחלוקת כי על בית המשפט ורשויות האכיפה להימנע –וא� פעל הנשיא ללא סמכות 

   .מהוצאה לפועל של החלטתו
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 נדונה הסמכות של נשיא המדינה לחו� מי ·¯ÈÏÈÊבפרשת ). המיר הנשיא למאסר על תנאי

העניי� נדו� אגב עתירה נגד היוע� . שטר� הוגש נגדו כתב אישו� וממילא טר� הורשע

,  א� כ38. החנינה שהוענקהשהפסיק את חקירת המשטרה בעקבות, המשפטי לממשלה
בפרשות אלה שני הגורמי� שהוציאו לפועל את חנינת הנשיא ושפעולת� שימשה 

לביקורת שיפוטית עקיפה על סמכות החנינה היו בית המשפט עצמו והיוע� " צינור"

חתימת הקיו� של שר המשפטי� לא מילאה תפקיד במקרי� , אכ�. המשפטי לממשלה

אלו אינ� .  אינ� דוגמאות מייצגות בהקשר זה·¯ÈÏÈÊופרשת  Ó˙‡�‰פרשת , ע� זאת. אלה

העובדה שבמקרי� אלה לא היה צרי להיתלות בחתימת . בהכרח המקרי� הרגילי�

הקיו� של שר המשפטי� כדי לתקו� את חוקיות החנינה אינה מלמדת שכ הדבר בכל 

 בניגוד מקרה שבו נשיא המדינה מחליט להעניק חנינה, למשל, ייתכ�. מקרה ומקרה

ועולה חשש שהחלטת הנשיא אינה , להמלצת הגורמי� המקצועיי� או שר המשפטי�

כיצד אפשר יהיה לתקו� את . סבירה בצורה קיצונית או שהושפעה משיקולי� זרי�
היא , לפי גישת השופט לוי, נדמה שהדר היחידה שתיוותר? החלטת הנשיא במקרה כזה

ר את האסיר או תקיפת הנכונות של שירות תקיפת הסירוב של שירות בתי הסוהר לשחר

  . על תוצאה זו נית� לומר שלושה דברי�. בתי הסוהר לשחררו

בהנחה סבירה ששירות בתי הסוהר יביע את כוונתו לשחרר את מי שזכה , ראשית

בי� (הרי א� לא יימצא מי שיעתור לבית המשפט נגד כוונה זו , לחנינה מנשיא המדינה

, )בי� שאי� בנמצא עותר ציבורי המוכ� לשאת בנטל העתירהשאי� נפגע ישיר ממנה ו

שהרי פגמי� רבי� בפעולות , לכאורה אי� כא� קושי מיוחד. אפשר יהיה למונעה� אי

אול� ג� א� . המינהל הציבורי והשלטו� אינ� נרפאי� בהיעדר עותר לבית המשפט

א להתיר לשר  הו– ג� א� חלקי –פתרו� . הקושי המובא אינו מיוחד הוא עדיי� קושי
המשפטי� לסרב להוסי� את חתימת הקיו� א� הוא סבור שנפל פג� משמעותי בשיקול 

שלפיה שר המשפטי� ואולי ג� הרשויות המייעצות , החלופה. הדעת של נשיא המדינה

לנשיא משוכנעי� שנפל פג� מהותי בשיקול הדעת של הנשיא א אי� ביד� להביא את 

  .  בעייתיתהיא, העניי� לבירור בבית המשפט

הקושי של היעדר עתירה והיעדר בירור שיפוטי ייפתר במקרי� שבה� יסרב , שנית

שהרי במקרה כזה ודאי תוגש עתירה לבית , שירות בתי הסוהר לשחרר את האסיר

על פני הדברי� ברור , ע� זאת. שיטע� נגד הסירוב לשחררו, המשפט על ידי האסיר עצמו

שה להעלות על הדעת סירוב של שירות בתי הסוהר ק. שמדובר בתרחיש לא סביר בעליל

 –בתמיכה , או של מנהל בית סוהר לשחרר ממאסר אסיר שזכה לחנינה מנשיא המדינה
, שלפי גישת השופט לוי נדמה שסירוב זה, דא עקא. של שר המשפטי� –ולו פורמלית 

הוא למעשה הדר היחידה המבטיחה ביקורת , שקשה להעלות על הדעת את קיומו

  . יפוטית עקיפה על שיקול הדעת של נשיא המדינה במקרה כזהש

 
  . 9ש " הלעיל, ·¯ÈÏÈÊעניי�    38
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נניח שמפקד בית הסוהר בכל זאת מסרב , בהסתמ על הדוגמה שלעיל, שלישית

יש להניח שהאסיר ימהר . לציית להחלטת החנינה ומורה לפקודיו לא לשחרר את האסיר
 חוקיות במסגרת העתירה יבח� בית המשפט את. לעתור לבית המשפט נגד החלטה זו

שהרי הוא מלמד כי לא , לכאורה תרחיש זה מחזק את העמדה של השופט לוי. החנינה

חתימת הקיו� מאפשרת את הביקורת השיפוטית העקיפה על סמכות החנינה אלא מעשיה 

בחינה . ומחדליה של הרשות המנהלית המוציאה לפועל את החנינה או מסרבת לעשות כ�

מכוח איזו עילה רשאי מנהל בית הסוהר : טרידותנוספת של תרחיש זה מעלה שאלות מ

הא� מנהל בית הסוהר רשאי לעשות זאת ? לסרב לבצע החלטת חנינה של נשיא המדינה

? מפני שבעיניו החלטת החנינה אינה סבירה במידה קיצונית או הושפעה משיקולי� זרי�

משפט לפי האחת יקבע בית ה. לפני בית המשפט תעמודנה במקרה זה שתי אפשרויות

שמנהל בית הסוהר כלל אינו רשאי לסרב לבצע את החלטת החנינה או שאינו רשאי לסרב 
שכ� היא חוסמת , אפשרות זו אינה סבירה ולמצער אינה רצויה. מהסיבות שהובאו לעיל

לפי האפשרות האחרת . לחלוטי� ביקורת שיפוטית עקיפה על שיקול הדעת של הנשיא

ל מנהל בית הסוהר כדי לקיי� ביקורת עקיפה על יוכל בית המשפט להשתמש בסירוב ש

נדמה ג� שזו ; נדמה שזו הדר שבה יבחר בית המשפט. שיקול הדעת של נשיא המדינה

מעשי הרשויות המנהליות שאמורות , שהרי לפי גישתו, הדר שבה יל השופט לוי

ה� הכלי המאפשר ביקורת ) או מחדלי הרשויות(להוציא לפועל את החלטת החנינה 

מה , לפי גישת השופט לוי: כא� עולה שאלה שאי� לה תשובה. עקיפה על החלטת החנינה

שהראשו� רשאי לסכל את החלטת החנינה א�  ,מותר מנהל בית הסוהר משר המשפטי�

) כפו� לאישור שיפוטי מאוחר(הוא סבור שנפל פג� בשיקול הדעת של נשיא המדינה 
יח שגישתו של השופט לוי תתקבל כהלכה ננ: זאת ועוד? והשני אינו רשאי לעשות זאת

א שר משפטי� פלוני בכל זאת יסרב להוסי� את חתימת הקיו� להחלטת חנינה , מחייבת

. מסוימת מפני שבעיניו היא אינה סבירה במידה קיצונית או הושפעה משיקולי� זרי�

הא� בעתירה נגד החלטתו של השר יעצו� בית המשפט את עיניו ולא יבח� לגופ� את 

הא� יקבע בית המשפט שהשר כלל לא רשאי לשקול שיקולי� מסוג זה ? טענות השר

הסבירות והשיקולי� �  רק כדי לבחו� את חוקיותה בעילות אי–ויאשר את חוקיות החנינה 

? הזרי� שיפורטו בעתירה שתוגש נגד מנהל בית הסוהר שיסרב לשחרר את האסיר

  .תמהני

ת על ניתוק הקשר בי� עילות הביקורת התמיהה בעניי� זה מתמצה למעשה בביקור
השיפוטית על סמכות החנינה של נשיא המדינה לבי� השיקולי� ששר המשפטי� רשאי 

כפי , הניתוק הזה, ע� כל הכבוד. לשקול במסגרת סירובו להוסי� את חתימת הקיו�

הוא בעייתי מבחינה , ÂÊ‰¯שנעשה בפסק הדי� של השופטי� לוי ודנציגר בעניי� 

� מוסכ� שבית המשפט רשאי לבחו� את שיקול הדעת של נשיא המדינה א. משפטית

א� מוסכ� שהחלטה להעניק חנינה אינה חוקית א� , במסגרת החלטתו להעניק חנינה

הרי שמבחינה , היא אינה סבירה במידה קיצונית או א� היא הושפעה משיקולי� זרי�
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 הוא –ו� לחנינה כזו משפטית שר המשפטי� לא רק רשאי לסרב להוסי� את חתימת הקי

שר המשפטי� , לפי גישת השופטי� לוי ודנציגר, לעומת זאת. א� מחויב לסרב להוסיפה

מחויב להוסי� את חתימת הקיו� להחלטת חנינה א� על פי שהוא משוכנע שהיא אינה 
חיוב השר להוסי� את : יתרה מזו. וא� על פי שייתכ� שהיא אכ� אינה חוקית, חוקית

ע מבית המשפט לבחו� בעצמו את חוקיות החנינה א� לא יימצא מי חתימת הקיו� מונ

שר המשפטי� חייב , לגישתי. כ ששלטו� החוק עשוי להיפגע ללא תקנה, שיעתור נגדה

לסרב להוסי� את חתימת הקיו� א� הוא משוכנע שהחנינה אינה  –ולמצער רשאי  –

זה בהכרח ייבח� על ידי כל סירוב כ. סבירה במידה קיצונית או הושפעה משיקולי� זרי�

כ שהחשש לפגיעה בשלטו� החוק , בית המשפט במסגרת עתירה של אסיר שנפגע

  . נמוג –במקרה זה 

  המשפט החוקתי כמענה לתרחיש הגרוע ביותר. 4

מדובר במקרה חריג , מאיד גיסא.  נוגעת בשאלות יסוד חוקתיותÂÊ‰¯פרשת , מחד גיסא

הא� .  להניח שניתקל במעטי� כמוהו בעתידלא היה כמוהו בעבר וסביר. שבחריגי�

חריגותו של המקרה היא שיקול המטה את הכ� לכיוו� גישת הביקורת על ההלי או אולי 

מצדדי גישת הביקורת על ההלי עשויי� לטעו� ? לכיוו� גישת הביקורת על שיקול הדעת

יצונית שהסיכויי� שהחלטתו של נשיא המדינה להעניק חנינה תהא לא סבירה במידה ק

אי� צור , לפיכ. או מושפעת משיקולי� זרי� ה� כה קלושי� עד שאי� להתחשב בה�

ודי לו לשר שיפקח רק על כ , במינוי שר המשפטי� כמפקח על שיקול הדעת של הנשיא

נהל התקיימו כסדר�"ש כי כל החומר ,                                        ִ                 כל הפעולות המקדימות לה� נדרשי� גורמי המ 
וכי הכלי� עליה� אמונות רשויות , של נשיא המדינההרלוואנטי נאס� והועבר לעיונו 

 אי� להכחיש שיש טע� בטענה 39".ניתנו בידיו, ודרושי� לנשיא לצור הכרעה, המנהל

מצדדי גישת הביקורת על שיקול הדעת עשויי� לטעו� באותה מידה כי , ע� זאת. זו

, ל סמכותוהסיכויי� ששר המשפטי� יסרב להוסי� את חתימת הקיו� תו ניצול לרעה ש

תו טענה לא תמת לב שהחנינה שהעניק הנשיא אינה סבירה במידה קיצונית או מושפעת 

 ולפיכ אי� מניעה להעניק –משיקולי� זרי� ג� ה� קלושי� עד שאי� להתחשב בה� 

הטענות אינ� מקזזות זו את רעותה ואינ� מאזנות . ג� בטענה זו יש טע�. לשר סמכות זו

נביא בחשבו� את העובדה שיש סיכויי� קלושי� שנשיא ג� א� . האחת את רעותה

המדינה ינצל לרעה את סמכות החנינה שלו או יפעילה בצורה לא סבירה במידה קיצונית 
 כפי שיש סיכויי� קלושי� ששר המשפטי� ינצל לרעה או יפעיל באופ� מוטעה בעליל –

וברת גישת הביקורת  עדיי� ג–את שיקול הדעת הנית� לו לסרב להוסי� את חתימת הקיו� 

כמעט , שהוא(בשל הצור לבחו� את התרחיש הגרוע מהשניי� , זאת. על שיקול הדעת

  ).תרחיש של מקרה חריג, על פי הגדרה

 
  . לפסק דינו של השופט לוי28' בפס, 1ש "לעיל ה,  ÂÊ‰¯עניי�   39
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התרחיש הגרוע ביותר ביישו� של גישת הביקורת על שיקול הדעת הוא ששר 

. יקההמשפטי� ינצל לרעה את סמכותו ויסרב להוסי� את חתימת הקיו� ללא עילה מספ
האפשרות . בכל מקרה תוגש עתירה לבית המשפט על ידי האסיר הנפגע, במצב דברי� זה

שבית המשפט יקבל את עמדת השר במקרה זה היא כה קלושה עד שהיא יוצאת מגדרי 

 ובו אכ� –התרחיש הגרוע ביותר ונכנסת לגדרי התרחיש שכלל אינו מתקבל על הדעת 

שת הביקורת על שיקול הדעת על ידי שר ניצול לרעה של גי, משכ. אי� להתחשב

  . המשפטי� צפוי לעבור תחת ביקורת שיפוטית ולהיפסל על ידי בית המשפט

התרחיש הגרוע ביותר ביישו� של גישת הביקורת על ההלי הוא שנשיא , לעומת זאת

, המדינה ינצל לרעה את סמכות החנינה שלו או שיעניק חנינה בתו� לב א בניגוד לחוק

 המשפטי� יהא מוסמ לסרב להוסי� את חתימת הקיו� ובהיעדר מא� דהוא בלא ששר

במצב דברי� זה לא יוכל בית המשפט לבחו� את חוקיות . שיעתור נגד החלטת החנינה
הדר . זהו התרחיש הגרוע ביותר שיש למנוע. החנינה וזו תיהפ לעובדה מוגמרת

, ביקורת על שיקול הדעתהטובה ביותר לעשות זאת היא באמצעות אימו� של גישת ה

גישת הביקורת על שיקול הדעת . ÂÊ‰¯כפי שהוצעה על ידי השופט רובינשטיי� בעניי� 

. היא לא יותר מיישו� ספציפי של עקרו� הפרדת הרשויות כעקרו� יסוד חוקתי בישראל

בתרחיש הגרוע ביותר שיש להיער , בי� השאר, מתו מבט רחב ומתו התחשבות

מעמדו ועצמאותו לבי� , ת באופ� ראוי בי� הסמכות של נשיא המדינההיא מאזנ, לקראתו

. הצור בביקורת יעילה על הפעלה של סמכות החנינה במקרי� המתאימי� והנדירי�

 קבע השופט ברק כי עקרונות היסוד החוקתיי� אינ� מבוססי� על ההנחה ·¯ÈÏÈÊבעניי� 

ברי� אינ� מתנהלי� מטרת� לספק פתרו� למקרי� בה� הד.  יתנהל כשורהלשהכו
בניגוד לגישת .  גישת הביקורת על שיקול הדעת מספקת פתרו� למקרי� אלה40.כשורה

הביקורת על ההלי היא מאפשרת ביקורת שיפוטית במקרי� שבה� שר המשפטי� 

במשטר דמוקרטי אי� בידי הנשיא "א� אכ� . חוקיותה של החלטת החנינה�משוכנע באי

וא� הוא כפו� , באילו נסיבות יש להעניק חנינהסמכות להחליט באופ� שרירותי 

 אזי גישת הביקורת על שיקול הדעת מוודאת 41,"לעקרונות יסוד של המשפט הציבורי

  . בצורה הטובה ביותר כפיפות זו של הנשיא לשלטו� החוק

  בי� גישת הביקורת על שיקול הדעת לבי� . ו
  גישת הסמכות המקבילה

שת הביקורת על שיקול הדעת ולדחות את גישת עד כה הובהר מדוע יש לקבל את גי

 הא� הנימוקי� ). טכנית�ומקל וחומר את גישת הסמכות הפורמלית(הביקורת על ההלי

 
  .606' בעמ, 9ש "לעיל ה, ·¯ÈÏÈÊעניי�    40

  .1061' בעמ, 14ש "לעיל ה, מדינהרובינשטיי� ו   41
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התומכי� בגישת הביקורת על שיקול הדעת אינ� תומכי� בצורה דומה בגישת הסמכות 

י� חתימת הקיו� הופכת את שר המשפט, לפי גישת הסמכות המקבילה, כזכור? המקבילה

, לפי גישה זו. לשות� מלא בהחלטה לחו� וככזה הוא נהנה משיקול דעת רחב בעניי� זה
מרגע , א� על פי שנשיא המדינה הוא היחיד שרשאי ליזו� את ההחלטה להעניק חנינה

, הוא נכנס בנעלי הנשיא: 'שהחלטה זו התקבלה שר המשפטי� פועל כמעי� נשיא ב

ל שיקול דעת ורשאי למנוע את החנינה רק משו� נהנה מאותו היק� ש, שוקל את שיקוליו

נדמה שגישה זו . שדעתו שונה מדעת הנשיא ובלי שנפל פג� משפטי בהחלטת הנשיא

, כמו כ�. נשיא המדינה וע� תכליתו: יסוד�אינה עולה בקנה אחד ע� לשונו של חוק

 מגישת הסמכות המקבילה עולות בעיות לא פשוטות שאינ� עולות מגישת הביקורת על

  . שיקול הדעת

". לנשיא המדינה נתונה הסמכות לחו� עברייני�"לחוק היסוד קובע כי ) ב(11סעי� 

. בהסכמתו או באישורו,  ולא לנשיא המדינה בשיתו� שר כזה או אחר–לנשיא המדינה 
המשפט הציבורי יוצר לעתי� מצבי� שיש בה� סמכות מקבילה או משותפת וכ� מצבי� 

במקרי� אלה לשו� .  כפופות לאישור של רשות אחרתשבה� החלטות של רשות אחת

הנוסח . החוק מלמדת במפורש שמדובר בסמכות מקבילה או בסמכות הכפופה לאישור

המקובל הוא שרשות פלונית רשאית לעשות דבר מה בהסכמת רשות אלמונית או 

יסוד לרשות �הניתנת בחוק,  כשמדובר בסמכות מיוחדת כמו סמכות החנינה42.באישורה

היינו מצפי� למצוא אמירה מפורשת שלפיה נשיא המדינה , וחדת כמו נשיא המדינהמי

בהיעדר לשו� מפורשת . מוסמ לחו� עברייני� בהסכמת שר המשפטי� או באישורו

: היינו; כאמור יש לשאול מה� הנימוקי� המהותיי� התומכי� בגישת הסמכות המקבילה

סמכות החנינה תיחשב כסמכות מהי התכלית שלשמה יש לפרש את חוק היסוד כ ש
נדמה שהנימוקי� התומכי� בגישת . מקבילה של נשיא המדינה ושל שר המשפטי�

עיקר� . הסמכות המקבילה ה� הנימוקי� התומכי� בגישת הביקורת על שיקול הדעת

הצור לאפשר ביקורת חיצונית אפקטיבית על שיקול הדעת של נשיא המדינה וצמצו� 

סבורני שהתכליות הללו מושגות במלוא� . של סמכות החנינההחשש מפני ניצול לרעה 

לפי גישת הביקורת על שיקול הדעת וכי גישת הסמכות המקבילה אינה מוסיפה דבר 

גישת . נהפו הוא; אי� ללמוד מכ שההשלכות של שתי הגישות זהות. בהקשר זה

יקורת על לפי גישת הב. הסמכות המקבילה טומנת בחובה סכנה אמיתית למוסד החנינה

 
 ,שר המשפטי�"הקובע כי , 307ח "ס, 1965�ה"התשכ, ד לחוק התכנו� והבניה12' ס, למשל, ראו   42

, חוק בתי משפט לעניני� מינהליי� ל7' ס; "יקבע את סדרי הדי� בועדות הערר, בהסכמת שר הפני�

בהסכמת נשיא בית המשפט העליו� ובאישור , המשפטי� שר"הקובע כי , 190ח "ס, 2000�ס"התש

ובכלל זה להרחיב� , לשנות את התוספות לחוק זה, בצו, רשאי ,ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת

 רשאי שר"[...] הקובע כי , 142ח "ס, 1984�ד"התשמ, חוק שמירת הניקיו�א ל13' ס; "או לגרוע מה�

בסעי�  לקבוע שיעור קנס העולה על סכו� הקנס הקבוע,  השר לאיכות הסביבהבהסכמת, המשפטי�

   [...]".האמור לעבירה לפי חוק זה שנקבעה כעבירת קנס
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שר משפטי� המסרב להוסי� את חתימת הקיו� למסמ החנינה חייב , שיקול הדעת

לשכנע את בית המשפט שהחלטת החנינה של הנשיא פגומה במידה קיצונית מבחינה 
קובעת שהחלטת החנינה ) או חזקת החוקיות(חזקת הכשרות , לפי גישה זו. משפטית

. וכחה במקרי� אלה יהיה גבוה במיוחדיש להניח שר� הה. חוקית עד שלא יוכח אחרת

שר משפטי� המסרב להוסי� את חתימת , לפי גישת הסמכות המקבילה, לעומת זאת

הקיו� למסמ החנינה אינו חייב לשכנע את בית המשפט שהחלטת החנינה של הנשיא 

מכיוו� שלפי גישה זו שר המשפטי� הוא שות� . פגומה במידה קיצונית מבחינה משפטית

די בכ , טת החנינה ולמעשה נכנס בנעלי הנשיא כגור� מסכי� או מאשרמלא להחל

במקרה . שהוא חולק על החלטת הנשיא ואי� הוא נדרש להצביע על פגמי� משפטיי� בה

חזקת הכשרות קובעת שהחלטתו של שר המשפטי� חוקית ועל העותר נגדה יוטל , זה

כות החנינה היא סמכות סמ. במקרה הרגיל זהו נטל כבד מנשוא. הנטל להוכיח אחרת
אולי , במקרי� רבי�. המפעיל אותה נהנה ממתח� רחב במיוחד של שיקול דעת. מיוחדת

 יהיו סבירות – לחו� ולסרב להעניק חנינה –שתי החלטות הפוכות , אפילו במקרה הרגיל

. א� אחת מה� לא תהיה בהכרח בלתי סבירה במידה קיצונית, למצער. במידה דומה

סמכות כזו היא סמכות .  יימצא קנה מידה משפטי שיבדיל ביניה�במקרה הרגיל לא

פוטנציאל זה טמו� ביכולת להפעיל את הסמכות . שפוטנציאל ניצולה לרעה הוא רב

בצורה בררנית ופסולה וביכולת להסתיר בקלות יחסית מניעי� פסולי� להענקת חנינה או 

י� שבה� נשיא המדינה גישת הסמכות המקבילה עשויה ליצור מצב. לסירוב להעניקה

שר המשפטי� מצדו יסרב להוסי� את , יעניק חנינה שאינה בלתי חוקית או בלתי סבירה

ולא תימצא עילה משפטית להתערבות , חתימתו משיקולי� פוליטיי� זרי� וסמויי�
אפשר יהיה להוכיח את קיומו � שבו אי, שכ� במקרה הרגיל, בהחלטתו של שר המשפטי�

במילי� . אפשר יהיה לטעו� לקיומו של פג� אחר בהחלטה�איג� , של השיקול הזר

 יוצרת – שלא כמו גישת הביקורת על שיקול הדעת –גישת הסמכות המקבילה , אחרות

די בכ . חשש אמיתי ששיקולי� פוליטיי� ישפיעו על הלי החנינה ועל החלטות החנינה

ג� א� חמורה , וספתיש בגישה זו בעיה נ. א בכ לא מסתיימי� כשליה, כדי לדחותה

  .פחות

, המשפט הציבורי מכיר בקיומ� של סמכויות מקבילות או משותפות, כאמור לעיל

, א� תתקבל גישת הסמכות המקבילה. אול� המקרה שלפנינו הוא מקרה מיוחד ובעייתי

 שר –הבעלי� המשותפי� של סמכות החנינה יהיו שתי רשויות שונות בתכלית 
יש לכ משמעות לגבי . טית מזה ונשיא המדינה מזהפולי�המשפטי� כרשות מבצעת

לפי גישת הסמכות היחסית הנהוגה . היק� הביקורת השיפוטית על החלטות החנינה

בי� , היק� הביקורת השיפוטית על הפעלתה של סמכות מסוימת תלוי, במשפט המנהלי

ול  אי� די� התערבות בשיק43.באופי הסמכות ובזהות של בעל הסמכות, השאר ובעיקר

 
2624/97� "לתיאור ממצה של גישת הסמכות היחסית ראו בג   43 � „È„È 'Ï‡¯˘È ˙Ï˘ÓÓ ,71) 3(ד נא"פ ,

השאלה א� נפל פג� משפטי : "9' סובעיקר בפ, )1997( לפסק דינו של השופט זמיר 10�8' פס
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אפילו , הדעת של שר המשפטי� כדי� התערבות בשיקול הדעת של נשיא המדינה

מה יהא היק� הביקורת השיפוטית על סירוב שר . מפעילי� ה� אותה סמכות בדיוק

המשפטי� להוסי� את חתימת הקיו� להחלטת חנינה של הנשיא לפי גישת הסמכות 
?  לזה של נשיא המדינההא� ייהנה השר ממתח� שיקול דעת זהה בהיקפו? המקבילה

שהרי בכל , הא� ייטה בית המשפט להתערב בשיקול הדעת של השר במידה רבה יותר

המצדדי� בגישת הסמכות המקבילה לא ? ג� א� בכירה, "רגילה"זאת הוא רשות מנהלית 

א� . נדמה שכל תשובה אפשרית לה� תיצור קשיי� נוספי�. התמודדו ע� שאלות אלה

חוזרת ועולה הסכנה , בדומה לזה של נשיא המדינה, ל דעת רחבייהנה השר ממתח� שיקו

, א� ייהנה השר ממתח� שיקול דעת צר יותר. לזליגת שיקולי� פוליטיי� להלי החנינה

כדי למנוע תסבוכת . אזי סמכות החנינה אינה כה מקבילה או משותפת למרות הכול

� את גישת הביקורת על יש להעדי, משפטית זו ולאור הנימוקי� הנוספי� שהובאו לעיל

א� על פי ששתיה� אינ� מעוגנות במפורש . שיקול הדעת על פני גישת הסמכות המקבילה
גישת הביקורת על שיקול הדעת מגשימה תכליות ראויות , בלשונו של חוק היסוד

 תכליות זהות לאלה העומדות בבסיס גישת הסמכות –הקשורות להלי החנינה 

  . שליליות שיש לזו האחרונהא ללא ההשלכות ה, המקבילה

  הרהורי כפירה על היק� החסינות : לפני סיכו. ז
  של נשיא המדינה

היא שחתימת הקיו�  ,ÂÊ‰¯כמו ג� של כל השופטי� בעניי� , הנחת המוצא של חיבור זה
נדמה שהמחלוקת בנוגע למהות . המחלוקת היא רק בנוגע לתכלית החתימה; אכ� נחוצה

שה נגזרת של מחלוקת בנוגע לצור בביקורת שיפוטית על של חתימת הקיו� היא למע

נדמה שיש הסכמה רחבה . נשיא המדינה ובעיקר בנוגע להיק� הביקורת ולעילותיה

כל הנימוקי� שהובאו לעיל לתמיכה . שביקורת שיפוטית על הלי החנינה היא ראויה

נינה של בגישת הביקורת על שיקול הדעת תומכי� בביקורת שיפוטית על החלטות הח

בי� התומכי� בביקורת שיפוטית זו יש מחלוקת הנוגעת להיק� הביקורת . נשיא המדינה

הקושי המשות� העומד לפני אלה הסבורי� שיש לקיי� ביקורת שיפוטית . ולעילותיה

נשיא : יסוד� לחוק) א(13כלשהי על החלטות החנינה של נשיא המדינה הוא סעי� 

דינה את הדי� לפני כל בית משפט או בית די� בשל לא ית� נשיא המ"הקובע כי , המדינה
ויהיה חסי� בפני כל פעולה משפטית בשל דבר , דבר הקשור בתפקידיו או בסמכויותיו

 
מוכרעת בהתא� למאפייני� המיוחדי� של , כגו� שיקולי� זרי� או חוסר סבירות, בהחלטה המינהלית

לעיל , ·¯ÈÏÈÊראו ג� את דברי השופט שמגר בעניי� ". ועוד, מהות הסמכות, מיהות הרשות: הסמכות

מיתח� שמידותיו נקבעות בהתחשב ע� , כאמור, הוא[...] מיתח� הסבירות : "557' בעמ, 9ש "ה

   ".מעמדה של הרשות השלטונית וע� אופי סמכויותיה
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הפרשנות המקובלת של סעי� זה היא שלא נית� לעתור ישירות נגד נשיא המדינה ". כזה

טות חנינה של עתירות נגד החל, חסינות זו" לעקו�"כדי . בשל החלטתו להעניק חנינה
בית המשפט של הערכאה (הנשיא מוגשות נגד אלו המבצעי� את החלטת החנינה 

כפי שנעשה בעניי� , היוע� המשפטי לממשלה; Ó˙‡�‰כפי שנעשה בעניי� , הדיונית

ÈÏÈÊ¯· ( או נגד שר המשפטי� בשל נכונותו או סירובו להוסי� את חתימת הקיו�

  ).ÂÊ‰¯ ובעניי� ˘�ÈÒכפי שנעשה בעניי� (להחלטת החנינה 

לשקול את צמצו� חסינותו של ", בלי לפרט, לפני כעשרי� וחמש שני� הציע סבה

 ייתכ� שהגיעה 44".הנשיא בתחו� זה כדי להגביר את האפשרות של ביקורת שיפוטית

השעה לשקול הצעה זו בכובד ראש ולאפשר ביקורת שיפוטית ישירה על הפעלת שיקול 

היתרו� . יש להצעה זו שני יתרונות ניכרי�. נינההדעת של נשיא המדינה בהלי הח

הראשו� והחשוב יותר הוא שמת� אפשרות לעתור לבית המשפט ישירות נגד נשיא 
עתירה נגד החלטת (המדינה בגי� החלטתו להעניק חנינה ימסד פרקטיקה הקיימת ממילא 

רה נגד בדמות עתי, שלא לומר מתחכמות, בלי לפנות לדרכי� עוקפות) חנינה של הנשיא

היתרו� השני הוא שהמחלוקת בנוגע למעמד של . אלו המקיימי� את החלטת החנינה

  .חתימת הקיו� תיהפ למיותרת

החשש מפני פגיעה במעמד של , ראשית. החשש העיקרי מפני הצעה זו הוא כפול

נשיא המדינה א� אפשר יהיה לתקו� את החלטתו בתקיפה ישירה בבית המשפט וא� 

החשש מפני , שנית. אותו כמשיב עיקרי או א� יחיד לעתירהאפשר יהיה לציי� 

החשש מפני התערבות יתר : היינו, של הלי החנינה" שיפוטיזציה"או " משפטיזציה"

, ראשית. סבורני שאי� לחששות אלה על מה לסמו. של בית המשפט בהלי ובתוצאותיו
נשיא מוגשת נגד שבמסגרתו עתירה נגד החלטת חנינה של ה, ג� במצב המשפטי הקיי�

הנוהג הוא , חות� חתימת הקיו� או נגד בעל תפקיד אחר המייש� את החלטת החנינה

שהנשיא מנמק בפני בית המשפט את החלטתו ולמעשה משיב בעקיפי� לעתירה המופנית 

מת� אפשרות לעתור ישירות נגד הנשיא לא ישנה דבר מהפרקטיקה , לפיכ. נגד החלטתו

לא ברור מה בציו� נשיא המדינה כמשיב לעתירה פוגע במעמד , שנית. הקיימת בעניי� זה

, בעתירה נגד החלטת החנינה של הנשיא הוא אינו נדרש להופיע בבית המשפט. הנשיא

נציגי הפרקליטות , כרגיל בעתירות במשפט הציבורי. להעיד או להיות חשו� לחקירה

 קשה לראות בעצ� .במקרה זה ה� יטענו בש� הנשיא. טועני� בש� הרשות השלטונית

ברוח הדברי� שנכתבו בתחילת החיבור . הוספת הנשיא כמשיב משו� פיחות במעמדו
ללא , יש להיזהר שלא ניזהר בכבודו יתר על המידה, בנוגע למעמד של נשיא המדינה

מיסוד האפשרות לקיי� ביקורת , שלישית. על חשבו� תכליות מהותיות חשובות, הצדקה

 החנינה של נשיא המדינה דווקא יחזק את מעמדו כרשות שיפוטית ישירה על החלטות

ובהיעדר אפשרות לקיי� ביקורת שיפוטית , במקרי� רבי�? הכיצד. עצמאית ונפרדת
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אי� מנוס אלא לתקו� את החלטות החנינה באמצעות תקיפת החלטתו של , ישירה כאמור

שר במקרה כזה יש להעניק ל. שר המשפטי� תו שימוש בכלי של חתימת הקיו�

התוצאה היא מת� מעמד מהותי לרשות . המשפטי� שיקול דעת א� להוסי� את חתימתו
יש הסוברי� שיש בכ פגיעה במעמד נשיא , כאמור. המבצעת במסגרת הלי החנינה

האפשרות לתקו� את החלטות נשיא המדינה בתקיפה ישירה תייתר את הצור . המדינה

החלטת החנינה . � את חתימת הקיו�להעניק לשר המשפטי� שיקול דעת בבואו להוסי

א ללא מת� זכות וטו ,  אמנ� תו התחשבות ברשויות המייעצות–תהא כולה של הנשיא 

ג� א� אפשר יהיה לעתור ישירות נגד החלטות חנינה של , רביעית. לרשות המבצעת

בית . אי� מקו� לחשש שבית המשפט יתערב יתר על המידה בהחלטות אלה, הנשיא

להמשי להפעיל ריסו� שיפוטי מיוחד ולהתערב רק במקרי� נדירי� המשפט צפוי 

 סיכ� השופט חשי� את ההלכה בעניי� זה באומרו כי ¯Ô�Âבעניי� . שבנדירי�

אלא , המשפט קנה סמכות ורשאי הוא לבחו� את חוקיות פעולותיו של הנשיא�בית"
קיות המוחל בהקשר זה הינו מצומצ� בתחו� התפרשותו ממושג החו' חוקיות'שמושג ה

  45".בביקורת על פעולותיה� של רשויות ממשל ומינהל אחרות
כיצד בדיוק יש לעשות , א� אכ� יש לשקול את צמצו� החסינות של נשיא המדינה

כ שיובהר שהחסינות , נשיא המדינה: יסוד�ייתכ� שדר המל היא תיקו� חוק? זאת
ירה התוקפת בתקיפה במילוי תפקיד המוענקת לנשיא אי� משמעה חסינות מפני עת

די . אי� צור בתיקו� חוק היסוד כדי להגיע לתוצאה זו, ע� זאת. ישירה החלטות חנינה
:  קבע השופט חשי� את הדברי� החשובי� הבאי� ¯Ô�Âבעניי�. בפרשנות של חוק היסוד

 של הנשיא זוכי� ÂÈ˘ÚÓהחוק לא הורנו כי ;  זוכה לחסינות‰�˘È‡החוק הורנו כי "
 לא מעל למשפט ולא –מעשי הנשיא בתחו� המשפט ה� , �ואמנ. לחסינות

 על א� 46".המשפט� ומכא� שנתוני� ה� לביקורת שיפוטית של בתי–למשפט �חוצה
הדברי� הללו הזכיר השופט חשי� בהסכמה את ההלכה המושרשת שלפיה החסינות 

. המוענקת לנשיא משמעה שלא נית� לתקו� במישרי� מעשה חנינה או הקלה בעונש
אי� דבר בחוק היסוד המונע תקיפה ישירה , למצער; ני שזו אינה מסקנה מתבקשתסבור

במיוחד א� נקבל את עמדת השופט חשי� שלפיה הנשיא זוכה , של החלטות הנשיא
אפשר לפרש את חוק היסוד כ שהחסינות המוענקת . לחסינות א מעשיו אינ� חסיני�

חסינות האישית קובעת שלא נית� ה. לנשיא המדינה תוב� כחסינות אישית ולא מוסדית
הלי או פעולה :  היינו–לנהל הלי משפטי או לבצע פעולה משפטית נגד הנשיא כאד� 

 כל זאת בשל דבר הקשור –שיש לה� או לתוצאותיה� השלכות אישיות על הנשיא כאד� 
בדומה לחסינות המהותית המוענקת לחברי הכנסת , זאת. בתפקידיו או בסמכויותיו

 אי� 47 .1951�א"התשי, זכויותיה� וחובותיה�, לחוק חסינות חברי הכנסת 1בסעי� 
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,  נגד נשיא המדינה כמוסד–הגשת עתירה :  לענייננו–חסינות זו מונעת הלי משפטי 
שלפיו , לחוק היסוד) ג(13 פרשנות זו נתמכת בלשונו של סעי� 48.כרשות שלטונית

� לאחר שחדל מהיות נשיא חסינותו של נשיא המדינה לפי סעי� זה תעמוד לו ג"
א� (נדמה שסעי� זה הוא בעל משמעות רק לגבי החסינות האישית של הנשיא ". המדינה

כי נית� לסבור שלמרות חלותו על החסינות האישית של הנשיא אי� הוא מוציא מכלל 
.  הפרשנות המוצעת אינה פרשנות קלה49).אפשרות שהנשיא נהנה ג� מחסינות מוסדית

 נדמה שהיא –וחשוב מכ , קה מבחינה לשונית א היא בהחלט אפשריתייתכ� שהיא דחו
  . כפי שמוסכ� על הכול, הפרשנות המתחייבת א� אכ� מעשי הנשיא אינ� זוכי� בחסינות

הדברי� נאמרו , א� על פי שהאמור לעיל קשור לוויכוח על המעמד של חתימת הקיו�
. ות ע� נימוקי� לכא� ולכא�ההצעה שלעיל מחייבת דיו� מעמיק והתמודד. אגב אורחא

) לא בהכרח השיפוטית(יש לשקול הצעות טובות אחרות שמטרת� להגביר את הביקורת 
 על הלי החנינה ולחלופי� לצמצ� את מתח� שיקול הדעת של הנשיא במסגרת הלי

  .  לעת עתה אשאיר סוגיות סבוכות אלה לעתיד לבוא50.החנינה

  סיכו. ח

ט להכריע לראשונה במפורש בדבר המעמד של חתימת  ביקש בית המשפÂÊ‰¯בעניי� 
. הקיו� של שר המשפטי� על כתב חנינה או הקלה בעונש שנית� על ידי נשיא המדינה

שכונתה בחיבור זה גישת , לפי גישת השופט רובינשטיי�. בפסק הדי� נחלקו הדעות
� השר רשאי לסרב להוסי� את חתימת הקיו� רק במקרי, הביקורת על שיקול הדעת

משו� פג� שנפל : היינו, קיצוניי� שבה� הוא מתנגד נחרצות לחנינה משו� תוכנה

 
במקרה של חריגה , לתמיכה בעמדה שלפיה אי� מניעה לתקו� את החלטת הנשיא בתקיפה ישירה   48

; )ÂÒÈ ˜ÂÁ : ‰�È„Ó‰ ‡È˘�52) 1994„ראו משה לנדוי , בוטה וקיצונית מהסמכות שניתנה לו בחוק

ש� , )1979 (243, 238 ז ËÙ˘Ó È�ÂÈÚ" יא המדינההערה להיק� חסינותו של נש"אביגדור קלגסבלד 

נטע� שיש לאפשר ביקורת שיפוטית ישירה על נשיא המדינה רק במקרי� שבה� הנשיא חרג מסמכותו 

   .ורק א� הסעד שנית� הוא סעד הצהרתי) בנפרד מהשיקולי� ששקל(

יהיה חסי� בפני  "שלפיה הקביעה שנשיא המדינה, 243�240' בעמ, ש�, השוו לעמדתו של קלגסבלד   49

והעובדה שנוסח זה שנקבע בעת , בשל דבר הקשור בתפקידיו ובסמכויותיו" כל פעולה משפטית

, נשיא המדינה לא היה קיי� בהסדר הקוד� שעוג� בחוק כהונת נשיא המדינה: יסוד�חקיקת חוק

א מלמדות על כ� שבית המשפט רשאי לקיי� ביקורת ישירה על החלטות של נשי, 1951�ב"התשי

   ).א� כי רק בעילה של חוסר סמכות(המדינה 

שלפיה הפעלה של סמכות החנינה של הנשיא , את ההצעה המעניינת של מרדכי קרמניצר, למשל, ראו   50

כ� שהנשיא לא יהיה מוסמ� לחו� ללא , תותנה בהמלצה להעניק חנינה שתינת� על ידי ועדת מומחי�

 החלטות בדבר –קוח שיפוטי על ההלי� הפלילי פי: רב שיח"מרדכי קרמניצר מתו� : המלצה כזו

במצב דברי� זה יתייתר הצור� , לדעת קרמניצר). 1996 (26, 15 ג ‰ËÙ˘Ó" העמדה לדי� וחנינות

  .בחתימת הקיו� של שר המשפטי�
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שכונתה גישת , לפי גישת השופטי� לוי ודנציגר. בשיקול הדעת של נשיא המדינה
השר רשאי לסרב להוסי� את חתימת הקיו� רק א� עולה חשש שלא , הביקורת על ההלי

השר . קת עובר לקבלת ההחלטה לחו�עמדה לפני הנשיא תשתית עובדתית מלאה ומדוי
אינו רשאי לסרב לחתו� רק משו� שהוא אינו מסכי� ע� תוכ� ההחלטה או משו� שהוא 

  . סבור שנפל פג� בשיקול הדעת של הנשיא
, ראשית:  בשלושה נימוקי� עיקריי�ÂÊ‰¯גישת הביקורת על ההלי נתמכה בעניי� 

 של רשות מבצעת אלא סמכות מכיוו� שבישראל סמכות החנינה אינה סמכות ביצוע
יש לצמצ� את מעורבותה של הרשות המבצעת , פוליטית� א, מיוחדת של רשות מיוחדת

תלותו � הצור לשמור על עצמאות הנשיא ועל אי, שנית. בהלי קבלת החלטת החנינה
מחייב ג� הוא לצמצ� את שיקול הדעת הנית� לשר המשפטי� בהלי קבלתה של 

אי� צור בחתימת הקיו� כדי לקיי� ביקורת שיפוטית על , שלישית. החלטת החנינה
  . החלטות החנינה של הנשיא

בחיבור זה נטע� שנימוקי� אלה אינ� מדויקי� או שאינ� יכולי� להצדיק העדפה של 
כמו כ� נטע� שתפיסה . גישת הביקורת על ההלי על פני גישת הביקורת על שיקול הדעת

למזער את נזקי התרחיש , בי� השאר, שמטרתה –נכונה של הפרדת הרשויות בישראל 
 מחייבת להעדי� –הגרוע ביותר האפשרי במסגרתו רשות שלטונית פועלת בניגוד לחוק 

  . את גישת הביקורת על שיקול הדעת
חתימת הקיו� "הוא מבהיר ש.  הוא פסק די� חשובÂÊ‰¯פסק הדי� של השופט לוי בעניי� 

נהל התקיימו להבטיח כי כל הפעולות ה, אפוא, נועדה                            ִ            מקדימות לה� נדרשי� גורמי המ 
וכי הכלי� , כי כל החומר הרלוואנטי נאס� והועבר לעיונו של נשיא המדינה, כסדר�

,  ע� זאת51".ניתנו בידיו, ודרושי� לנשיא לצור הכרעה, עליה� אמונות רשויות המנהל
ראי לכ שר המשפטי� אכ� אח. הוא הכרחי א אי� הוא מספיק; זהו רק המסד הראשו�

שתעמוד לפני נשיא המדינה תשתית עובדתית מלאה ומדויקת לצור קבלת החלטת 
שר : גישת הביקורת על שיקול הדעת מוסיפה על כ את המסד הנחו� הבא. החנינה

המשפטי� חייב להשתכנע שנשיא המדינה קיבל את החלטתו רק על סמ התשתית 
סמכות שניתנה לו בחוק ושאינה שהחלטתו אינה חורגת מה, העובדתית שנאספה עבורו

זהו התפקיד של בית , היה ושגה שר המשפטי� בהערכתו. בלתי סבירה במידה קיצונית
ריכוז של סמכות החנינה בידי נשיא המדינה ומת� . המשפט לתק� את הדרוש תיקו�

סמכות לרשות המבצעת ולרשות השופטת לרס� סמכות זו במקרי� הנדירי� שבה� הדבר 
מנגנו� כזה אינו פוגע במעמדו . � את הסכנה שחנינה תוענק בניגוד לחוקיידרש מקטיני

: אלא רק מבהיר את הברור מאליו, תלותו ברשויות האחרות� של מוסד הנשיאות ובאי
מיוחדת ככל שתהא ורחבה , ג� סמכות החנינה של נשיא המדינה, ככל סמכות שלטונית

המשפט הציבורי ולביקורת צריכה להיות כפופה באופ� מלא לעקרונות , ככל תהא
  .חיצונית אפקטיבית

 
  . לפסק דינו של השופט לוי28' בפס, 1ש "לעיל ה,  ÂÊ‰¯עניי�   51
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 לאומי�מחשבות על דוח גולדסטו� והמשפט הבי�

  מאת

  *רובי סיבל

‡Â·Ó .‡ .‰¯È˜Á‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ‰·Î¯‰Â ‰˙Ó˜‰ .· .‰¯È˜Á‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ‰˙ÂÏ‰�˙‰ .

‚. ÔÈ·‰ ËÙ˘Ó· ˙ÂÈ�Â¯˜Ú ˙ÂÈ‚ÂÒ-ÁÂ„‰Ó ˙ÂÏÂÚ‰ ÈÓÂ‡Ï .1 . התקפה על מוסדות

; ות אזרחיות הדדיות ופעולת תגמול נגד מטר.3; "מג� חי" שימוש באזרחי� כ.2; שלטו�

" כבוש"הזכות של ע� . 6?; כבושמתי שטח נחשב כ. 5;  מצור על עיר מבוצרת.4

; דיני זכויות האד� וכללי� על דרכי לחימה. 8; אזהרת אזרחי�. 7; להשתמש בכוח

„. �ÚÏ „È˙ÚÏ ÌÈ¯Â‰¯‰È ÔÈ‰ „ÓÚÓ Ï˘‰ÓÁÏÓ ÈÂ·˘ .‰ .ÌÂÈÒ È¯·„.  

  מבוא

ל בחבל עזה "צהפעל  ,2009 ינואר 18 עד 2008 מסו� דצמבר ,כשלושה שבועותבמש� 

סיו� להפסיק את ירי יישראל הסבירה את פעילותה כנ". עופרת יצוקה"במבצע שכונה 

ישובי� ישראליי� אחרי� הסמוכי� יהרקטות שנורו מחבל עזה לעבר העיר שדרות ו

 אלנורו אלפי רקטות מרצועת עזה שבה� רקטות נמש� כשמונה שני� הירי . לחבל עזה

  .� הישראליי� האזרחיי�ישובייה

ל נהרגו " כתוצאה מפעולת צה.אוכלוסייה אזרחיתבהמבצע נער� באזור צפו� 

מדובר שא י ה"בצל�"ההערכה של ארגו� . אזרחי� פלסטיני� שלא השתתפו בלחימה

ווחי� על י בעקבות הד2. אזרחי�295� ל מדובר בכ" ולפי הערכת צה1 אזרחי�760� בכ

� את פעולת ישראל כמעשה "יות האד� של האו מועצת זכו הגדירההרג אזרחי�
הפרות זכויות האד� והפרות דיני  "ה של ומינתה ועדת חקירה לבדיק3"תוקפנות"

 ועדת החקירה נקבע על ידי נשיא ועדת זכויות ה שלהרכב". המלחמה על ידי ישראל

לראש ועדת החקירה מונה השופט . ללא התייעצות ע� ישראל, נציג ניגריה, האד�

דוח : להל�(הוגש למועצת זכויות האד� הוועדה דוח . רד גולדסטו�'ריצ) וסבדימ(

 
 .ת פרופסור אורחלאומי באוניברסיטה העברית בדרג�ר רובי סיבל הוא מרצה למשפט בי�"ד  *
1  www.btselem.org/English/Gaza_Strip/20091227_A_year_to_Castlead_Operation.asp.  

2  www.terrorism-info.org.il/malam_multimedia/English/eng_n/html/ipc_e021.htm.  

3  H.R. Res. S-9/1, U.N. Doc. A/HRC/S-9L.1 (Jan. 12, 2009)) �החלטת מועצת זכויות : להל

  ).�"האד� של האו



  ע"תש על אתר ב משפטי�  רובי סיבל

56  

על פי . ל בביצוע פשעי מלחמה ופשעי� נגד האנושות" הדוח מאשי� את צה4.)גולדסטו�

  .הרג האזרחי� נעשה בכוונה תחילה והיה למעשה מטרת המבצע, הדוח

חלק� כבר . ל"לדו� בצד העובדתי של האישומי� נגד צהאינו מבקש מאמר זה 
 יש –  שחלק� יפורטו להל�– על א� הפגמי� המהותיי� בדוח גולדסטו�, י לדעת5;נדונו

מאמר זה . תלויה בשאלות נקודתיות שהדוח מעלה� מקו� לבדיקה פנימית ישראלית בלתי

ולהתייחס לכמה  ,הרכבה והתנהלותה,  ועדת החקירהה שללבדוק את עצ� מינוינועד 

  . תבסס הדוחהעליה� שומי לא� המשפט הבי�של יסודות 

  הקמתה והרכבה של ועדת החקירה. א

. לאומית לחקירת מצב עובדתי� ועדת חקירה בי�של לאומי מכיר במוסד � המשפט הבי�
 מתפקידה להכריע בשאלות המקובל כי ועדת חקירה מוקמת רק לבדיקת עובדות ואי� ז

 חוקר מטעמה  כוללת והיא שתי מדינותי ועדה כזו מוקמת בדר� כלל על יד6.משפטיות

הצדדי� . כל מדינה וחוקר או חוקרי� ניטרליי� המתמני� במשות� על ידי הצדדי� לש

 ידועה ה דוגמ7.תלות� ועדה והחוקרי� חייבי� לפעול בהגינות ובאיוקובעי� את מנדט ה

רד "יה י בפרשת האנ1961בריטניה ודנמרק בשנת הקימו ועדה שוועדת חקירה היא הול

   8.סירת דיג בריטיתלבר בתקרית ימית בי� אניות מלחמה דניות  ש� דו,"קרוסדור

ארגו� התעופה . ועדות חקירהלמנות לאומיי� אחרי� נוהגי� �� וארגוני� בי�"ג� האו

ו נסיבות הפלתאת ועדת חקירה לברר , בהסכמת ישראל,  שלח בזמנו)ICAO(לאומי � הבי�

� קבעה כללי� "ית של האוהעצרת הכלל. 1973 המטוס הלובי מעל שמי סיני בשנת של
 ,הנחיות לוודא פעילות הוגנתה � שלמטרת. ועדות חקירה מטע� הארגו�ומנחי� ל

 
4   U.N, HUM. RTS. COUNCIL, Human Rights in Palestine and Other Occupied Arab 

Territories – Report of the United Nations Fact Finding Mission on the Gaza Conflict, 

U.N. Doc. A/HRC/12/48 (Sept. 25, 2009)) �בגרסה מאוחרת של הדוח). לדסטו�דוח גו: להל ,

על כ� . מספור הסעיפי� שונה לעתי� מהדוח המקורי, באתר האינטרנט של המועצה לזכויות האד�

  .הזמינה לציבור הרחב, בהערות השוליי� בהמש� יצוינו מספרי הסעיפי� בגרסה זו

 ?www.camera.org/index.asp :ודיוקי� ועובדות לא נכונות בדוח רא�מחקרי� המפרטי� איל   5
x_context=2&x_outlet=118&x_article=1736; www.jcpa.org/JCPA/Templates/ShowPage. 
asp?DRIT=1&DBID=1&LNGID=1&TMID=111&FID=443&PID=0&IID=3086&TTL=Bl

ocking_the_Truth_of_the_Gaza_War.  

6  J.G. MERRILS, INTERNATIONAL DISPUTE SETTLEMENT 45 (4th ed. 2005).  

 Impartial and Conscientious Investigation”, Hague Convention for the Pacific“ ורא  7

Settlement of International Disputes, art. 9 (July 29, 1899) .   

8  The Red Crusader: Commission of Inquiry (Denmark-United Kingdom), 35 INT’L L. REP. 

485 (1967).  
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 מדינה אינה חייבת לקבל לשטחה ועדת חקירה 9.ועדותותלויה ושקופה של ה�בלתי
 מועצת הביטחו� ה שלועדה שהוקמה על פי החלטו� אלא א� מדובר ב"מטע� האו

ההרכב , � שולח ועדת חקירה"מקובל כי א� האו .�"ת האו למגיל7במסגרת פרק 

מינה  2002שנת  ב10.או� ע� המדינות הנוגעות בדבריועדה נקבעי� בתווהמנדט של ה

ני� ומועצת 'אירועי הלחימה במחנה הפליטי� בגאת � ועדת חקירה לבדוק "ל האו"מזכ

אשר אול� כ, ועדה נקבע בהתייעצות ע� ישראלו הרכב ה11. סמכה ידה על כ��הביטחו

פירק , ועדה ולמנדט שלהוהחליטה ישראל לאחר מכ� שהיא בכל זאת מתנגדת להרכב ה

או� ע� המדינות יועדה בציינו כי ועדת חקירה יכולה לפעול רק בתול את ה"המזכ

 ה של� חוקר לחקור סכסו� בשאלת מעמד"ל האו"מזכשלח  כאשר 12.הנוגעות בדבר

החוקר נקבע של מנדט ג� המעורבות ואו� מראש ע� המדינות היריי� נעשה הדבר בתחב
 הסכסו� �לעניי כאשר החליט האיחוד האירופי לשלוח ועדת חקירה 13.�על דעת

קש הסכמה פורמלית של הצדדי� א� הצעד נעשה ילא בהוא  200814 בשנת גאורגיהב

ועדת החקירה היה ניטרלי לחלוטי� ולא כלל כל של מנדט ה ;ורוסיהגאורגיה או� ע� יבת

  . ועדת גולדסטו�של מנדט היל מלהבד, גינוי

לחקור נושאי� של הפרת זכויות לה � לזכויות האד� מאפשרת " ועדת האוה שלחוקה

 15.מוסמכת למנות ועדת חקירהועדת זכויות האד� הייתה , כעיקרו�,  על כ�.האד�

 
9  “Fact-finding missions have an obligation to act in strict conformity with their mandate and 

perform their task in an impartial way”, Declaration on Fact-finding by the United Nations 

in the Field of the Maintenance of International Peace and Security, G.A. Res. 46/59, ¶ 25, 

A/RES/46/59 (Dec. 9, 1991).  

 Mandate holders typically send a“ :לגבי משלוח ועדת חקירה מטע� ועדת זכויות האד� נקבע  10

letter to the Government requesting to visit the country, and, if the Government agrees, an 

invitation to visit is extended”) ראו ). גשה הוספהההדwww2.ohchr.org/english/bodies/ 
chr/special/visits.htm.  

11  S.C. Res. 1205, U.N. Doc. S/RES/1405 (Apr. 19, 2009).   

12  The Secretary-General, Report of the Secretary-General Prepared Pursuant to General 

Assembly Resolution ES-10/10, ¶ 4, Delivered to the General Assembly, U.N. Doc. 

A/ES-10/186 (July 30, 2002).   

13   The Secretary-General, Letter Dated 6 April 1970 from the Secretary-General to the 

President of the Security Council, at 2, Delivered to the Security-Council, U.N. Doc. 

S/9738 (Apr. 6, 1970).  

14  Council Decision 2208/901/CFSP, Concerning an Independent International Fact-Finding 

Mission on the Conflict in Georgia, 2008 O.J. (L323) 66.  

 .G.A. Res. 60/251, U.N. Docראו . ועדהו� קבעה את סמכויות ה"העצרת הכללית של האו  15

A/RES/60/251 (Apr. 3, 2006).  
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 ועדת ה של הקמת16.מורכבת מנציגי מדינות ולדיוניה אופי פוליטי מובהקל "הנועדה וה

מלכתחילה  כלל הדברות ע� ישראל והמנדט שליאו� או הינעשתה ללא כל תגולדסטו� 

החלטה בנושא קיבלה הוועדה  2009 במר� 26 מיו� הבמושב. גינוי לפעולות ישראל
ההתקפה הישראלית וקבעה שישראל מכוונת את פעולתה כדי לפגוע באזרחי� 

בע במושב מיוחד  נק,בראשות השופט גולדסטו�,  של ועדת החקירהמנדטה 17.פלסטיני�

הפעולה הישראלית  נקבע שבו, מצרי� ופקיסט�,  קובהה שלועדה שכונס ביוזמושל ה

ועדה דרשה וה". להפרות חמורות של זכויות האד� של האזרחי� הפלסטיניי�"גרמה 

 ועדת ה של החלטת18.מישראל להפסיק לכוו� את ההתקפה נגד אזרחי� וצוותי� רפואיי�

קירה לא התייחסה להתקפות הרקטות של חמאס לפני מבצע ועדת חלהקי� זכויות האד� 

 ועדת החקירה נתבקשה לחקור רק את ;עופרת יצוקה או לפעולות חמאס בעת הלחימה

לאומי של � לאומיי� והמשפט ההומניטרי הבי�� כל ההפרות של דיני זכויות האד� הבי�"

, י הכבושכנגד הע� הפלסטיני בכל השטח הפלסטינ, שהיא המדינה הכובשת, ישראל
 ,ועדהור ה" יו."במיוחד ברצועת עזה הנמצאת תחת כיבוש, ובגלל התוקפנות הנוכחית

 ראוי 19".צדדית ולא הוגנת�חד" כינה בדיעבד את ההחלטה ,השופט גולדסטו� עצמו

יתה א� מדינה י ועדת החקירה לא הה של� כי בי� המדינות שהצביעו בעד הקמתילצי

מעשי ברק עוסק רובו �  א� רוב,לפעולות חמאס בפועל התייחס הדוח ג� 20.מערבית

המאמצת את מסקנות  ,�"החלטתה של ועדת זכויות האזרח של האו וכ� ג�, ישראל

   21.ת רק לפעולות ישראלומתייחסההדוח 

, ועדה היו ארבעה חברי�וב.  ועדת החקירה היה בעייתי מבחינת ישראלה שלהרכב

 ה של על מכתב פומבי הקורא להקמחתמו –ר עצמו והקצי� האירי "היו –י� מה� שני

 נציג אחר הוא אזרח 22".לחקור את ההפרות החמורות של דיני המלחמה"כדי ועדה כזו 

 
16  MALCOLM N. SHAW, INTERNATIONAL LAW 306 (6th ed. 2008). 
17  “Demands that the occupying Power, Israel, stop the targeting of civilians and the 

systematic destruction of the cultural heritage of the Palestinian people, in addition to the 

destruction of public and private properties, and the targeting of United Nations facilities”, 

G.A. Res. 10/19, U.N. Doc. A/HRC/RES/10/19 (Mar. 26, 2009).  

18  “Demands that the occupying Power, Israel, stop the targeting of civilian and medical 

facilities and staff and the systematic destruction of the cultural heritage of the Palestinian 

people, in addition to the destruction of public and private properties, as laid down in the 

Fourth Geneva Convention”  ,3ש "לעיל ה, �"החלטת מועצת זכויות האד� של האו.  

 .transcripts.cnn: �30.9.2009מה) Christiane Amanpour(יא� אמאנפור  ע� כריסט�CNNראיו� ב  19
com/TRANSCRIPTS/0909/30/ampr.01.html.  

20  H.R. Res. S-9/2, U.N. Doc. A/HRC/S-9/2 (Jan. 27, 2009).  

21  H.R. Res. S-12/1, U.N. Doc. A/HRC/RES/S-12/1 (Oct. 16, 2009).  

22  “[...] we believe there is an important case to be made for an international investigation of 

gross violations of the laws of war”, Open letter from Richard Goldstone and Colonel 
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פרופסור למשפט , חינקי�'  פרופ–ת  והרביעי,מדינה שאינה מכירה בישראל, פקיסט�
בו שועדה על מכתב פומבי וטר� נתמנתה לב חתמה עוד – LSEלאומי מאוניברסיטת � בי�

 הוסיפה כי התקפות  א�חינקי�' פרופ; ו מעשי ישראל כפשע מלחמה ותוקפנותהוגדר

הרקטות של חמאס אינ� נחשבות להתקפה מזוינת המצדיקה פעולות הגנה עצמית על ידי 

לא , גאורגיהועדת החקירה של האיחוד האירופי בנושא הסכסו� בו להבדיל מ23.ישראל

  .מהסיו� מעשי בלחיימומחה צבאי ע� נבוועדה נכלל 

אפשר לחלוק על התבונה הטקטית של החלטת ישראל לא לשת� פעולה ע� ועדת 

ועדת ול. יתה מחויבת משפטית לשת� פעולהי א� אי� ספק שישראל לא ה,גולדסטו�

את ועדת החקירה אי� סמכות לכפות על מדינה לשת� פעולה ע� מינתה זכויות האד� ש

ועדה נוצר רוש� ושת� פעולה ע� היתה מחויבת לישישראל לא הא� על פי  24.ועדה כזו
 ה שלמש הצדקה לקבליסירוב ישראל השפיע בצורה לא מידתית על תוצאות הדוח ושש

פעמי�  בוחזרו והדגישו מחברי הדוח . �אמיתותאת  בלי לבדוק ,�טענות חמאס כלשונ

חקירת ממנעות י בו כהסבר להושתמשהשיתו� הפעולה של ישראל והיעדר את רבות 

יש , י לדעת25.מנעות מחקירות ביוזמת הוועדה עצמהיש החמאס ולהיהממצאי� שהג

לאומית לברר את האמת ולבסס �  החובה הבסיסית של ועדת חקירה בי�ה שלבכ� הפר

טענת ישראל כי חמאס את  הדוח מציי� ,הלדוגמ. המסקנות רק על סמ� ממצאי� שבדק

 – את הטענה הקרלא חהוועדה מוסי� כי ושיפה כבסיס צבאי � השתמש בבית חולי� אל

   26".לא נמצאו ראיות התומכות בטענות ממשלת ישראל"קובע כי  ג� א�

תייחס הדוח ג� להתקפות הרקטות העל א� המנדט שהתייחס רק לפעולות ישראל 
ביטוי  –) armed resistance(פעילות החמאס מתוארת כהתגוננות חמושה  .של חמאס

ישראל אלא בפעולת הגנה נגד תוקפנות  מדובר בתוקפנות נגד י�אשהמשאיר רוש� ברור 

 צות הדוח נמנע מלהזכיר כי ארגו� החמאס על כל פלגיו הוגדר על ידי אר;ישראלית

 הדוח לא מזכיר את חוקת חמאס 28; קנדה והאיחוד האירופי כארגו� טרור27,הברית

 
Travers to Ban Ki-moon, United Nations Secretary-General, and the United Nations 

Security Council Ambassadors (Mar. 16, 2009).  

23  Letter, Israel’s bombardment of Gaza is not self-defence – it's a war crime, TIMES ONLINE, 

Jan. 11, 2009, available at: www.timesonline.co.uk/tol/comment/letters/article5488380.ece 
?Submitted=true.  

  .10ש "לעיל ה  24

 If the Government of Israel failed to“:  ציי� השופט גולדסטו�Jerusalem Postבמאמר בעיתו�   25

bring facts and analyses to our attention, we cannot fairly be blamed for the consequences”, 

Richard Goldstone, My Mission – And Motivation, THE JERUSALEM POST, Oct. 18, 2009, 

available at: www.jpost.com/Home/Article.aspx?id=157887.  

  .469�468' בס, 4ש "לעיל ה, דוח גולדסטו�  26

 The ideology of Hamas is codified in“: צות הברית נציג הבולשת הפדרלית של ארו שלמדברי  27

the Hamas covenant. This covenant establishes Hamas' primary goal as the creation of an 
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 מההצהרות המתלהמות של מנהיגי ת ולא מצטט א� אח29הקוראת להשמדת ישראל

שישראל לכ� נאומי� של פוליטיקאי� ישראלי� מובאי� כהוכחה , תלעומת זא. חמאס

מגמת הדוח עולה בבירור מהתייחסות לסיבות למבצע עופרת . התכוונה לפגוע באזרחי�
 של מדיניות אשר (continuum)הפעולה משתלבת בהמשכיות "לדברי הדוח . יצוקה

 30".י הכבוש בכללוכוונתה להגשי� את מטרותיה של ישראל כלפי עזה והשטח הפלסטינ

בו בזמ� שממשלת ישראל בקשה להציג את פעולתה כתגובה  ":במקו� אחר הדוח מוסי�

, ועדת החקירה בדעה שהתוכנית כוונה, במסגרת זכותה להגנה עצמית, להתקפות רקטות

 לדברי מחברי :דהיינו 31."אוכלוסיית עזה ככלל, כנגד מטרה אחרת, לפחות בחלקה

משו רק אמתלה לישראל להשגת המטרה י ישראל שהתקפות הרקטות על, הדוח

פסקה בדוח המצביעה בצורה . להתקי� את האוכלוסייה האזרחית ברצועה –האמיתית 

מדינת ישראל נכשלה ג� "הברורה ביותר על השקפת עולמ� של מחבריו קובעת כי 

בהגנה על האזרחי� שלה בכ� שהיא נמנעה מלהודות בחוסר התועלת של ההזדקקות 
 32."� אלימי� וכוח צבאילאמצעי

 התנהלותה של ועדת החקירה. ב

התבססות המנוגדת , הדוח מרבה להסתמ� על עדויות שמיעה ועדויות שלא נבדקו

בשנת " הדוח קובע כעובדה ש,הלדוגמ. תלויה לכללי� הבסיסיי� של ועדת חקירה בלתי

 33".וופה�  צלפי� ישראלי� ירו והרגו שתי אחיות שהיו בתפקיד בבית חולי� אל2003

 לא מובאת כל 34. סוכנות ידיעות פלסטיניתה שלבדיקת המקור מגלה שמדובר בהודע

 
Islamic State in all of Palestine through "Jihad" (Holy War). Through its acts of violence, 

Hamas has established itself as one of the primary Palestinian terrorist organizations 

continuing the 'armed struggle' against Israel. These terrorist attacks target not only 

military targets, but civilian ones as well”, John S. Pistole, Assistant Director, 

Counterterrorism Division, FBI, Congressional Testimony before the House Committee on 

Financial Services, Subcommittee on Oversight and Investigations (Sept. 24, 2003), 

www.fbi.gov/congress/congress03/pistole092403.htmavailable at: .  

 /eur-lex.europa.eu: 2003 בספטמבר 7 שרי החו� של הקהילה האירופית מיו� ה שלהחלט  28
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:261:0026:01:EN:HTML .  

  .27ש "לעיל ה  29

  .1877 'סב, 4ש "לעיל ה, דוח גולדסטו�  30

  .1883 'סב, ש�  31

  .1914' סב, ש�  32

  .644' סב, ש�  33

  .הפלסטיניתשני התאריכי� מופיעי� בהודעה   34
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משו� , כניסה אותוהועדה את ההרג כעובדה וו ההאבל למרות זאת קבע,  אחרתהאסמכת
  .2008 שנת � שלרועיילדוח המתייחס לא, מה

ירי א� אשר ל, צעה פשעי מלחמה חמורי�י במפורש שישראל בהועדה קבעוה

 These“ שלפיה ועדה בקביעהוההסתפקה קטות של חמאס לעבר ערי� ישראליות הר

actions would constitute war crimes and may amount to crimes against humanity”.35 

את הצד " להבי�"יש לפיה אוריה יאולי יש כא� רמז לת. משמעית�  לא קביעה חד:דהיינו

גד אזרחי� כי זו הדר� היחידה שלו לפגוע באלימות נהחלש במאבק מזוי� המשתמש 

  36.בצד החזק

המנהרות של חמאס מוזכרות כאמצעי להברחת סחורות בלי כל אזכור ששימשו ג� 

ג� כאשר הדוח מתייחס להתקפות הרקטות על ישראל הוא  37.צעי לחימהלהברחת אמ
 ה נגדעפקה אמצעי התריעל כ� שישראל לא ס" דאגה עמוקה"דואג לכלול בהקשר זה 

ישובי� שי הדוח נמנע מלציי� 38."פלסטיניי� ישראליי�"ישובי� יהתקפות רקטות ל

   .רקטותשל לא היו יעד להתקפות כלל � יערבי

; "אינדיקציות שהכוחות החמושי� הפלסטיני� ירו רקטות ופצצות"הדוח מציי� שיש 

רה בצוובכל זמ� ,  לא פעלו מספיקותסביר שקבוצות חמושות פלסטיני"הדוח קובע כי 

כי  א� מחברי הדוח מוסיפי� ," מהאוכלוסייה האזרחית�� את עצמיבחהמשביעת רצו� ל

לא נמצאה כל ראיה לכ� שחברי� בקבוצות פלסטיניות חמושות לחמו בלבוש "

לא נמצאה כל ראיה התומכת בטענות שרשויות עזה או " הדוח ג� קובע כי 39."אזרחי

חולי� להג� על פעילות צבאית או כי קבוצות פלסטיניות חמושות השתמשו במתקני בתי 
א� על פי  40," השתמשו באמבולנסי� להוביל לוחמי� או למטרות צבאיות אחרות�ה

יני� מוגדרי� סט כל העדי� הפל41.�רפואייצלו מתקני� יכ� נשלפיה� ה� אראיות שיש 

credible and reliable witnesses – חבר המועצה המחוקקת , פתחי חמאד, עד אחד מלבד

הדי� כנגד 'ילדי� זקני� ומוג, יצר חומת מג� של נשי�" שהצהיר כי חמאס , חמאסשל

 
  ).ההדגשות הוספו (1950 'סב, 4ש "לעיל ה, דוח גולדסטו�  35

36  Paul Kahn, The Paradoxes of Riskless Warfare, 22(3) PHIL. & PUB. POL’Y Q. 2, 6 (2002), 

available at: www.puaf.umd.edu/IPPP/reports/vol22sum02/Summer%202002%20issue.pdf.  

  .�320 ו253 'סב, 4ש "לעיל ה, דוח גולדסטו�  37

 .�1902 ו110 'סב, ש�  38
  .495' בס, ש�  39

  .487' בס, ש�  40

41  “The men of Hamas took refuge mainly in the building that houses the administrative 

offices of al Quds. They used the ambulances and forced ambulance drivers and nurses to 

take off their uniforms with the paramedic symbols, so they could blend in better and elude 

Israeli snipers”, Lorenzo Cremonesi, Così i ragazzini di Hamas ci hanno utilizzato come 

bersagli, CORRIERE DELLA SERA, Jan. 21, 2009, available at: www.corriere.it/esteri/09_ 
gennaio_21/denuncia_hamas_cremonesi_ac41c6f4-e802-11dd-833f-00144f02aabc.shtml.  
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עדה מוצאת ההצהרה וא� שהו"כי הוועדה לגביו קבעה ". מכונת ההפצצה הציונית

 ראיה לכ� שחמאס איל� אזרחי� לשמש כמג� ואי� ז, מעוררת סלידה מבחינה מוסרית

חמאס ירה רקטות ומרגמות  הדוח מאשר כי 42."פה על מטרות צבאיותקמפני הת
באות� מקרי� שקבוצות פלסטיניות חמושות אכ� ירו " א� קובע ש43משטחי� עירוניי�

�˘‡¯˙ ‰˘‡ÂÙÓ ‰�ÂÂÎ· ‰˘Ú� ‰Ê Ì‡ ‰Ï¯˘˙ רקטות ופצצות מרגמה משטחי� עירוניי� 
לא נמצאו ראיות "הדוח ממשי� וקובע כי  44."של מת� הגנה ללוחמי� מפני התקפת נגד

 להג� על עצמ� מפני ÏÚ ˙�Óה האזרחית יי� התערבבו באוכלוסייטינלכ� שלוחמי� פלס

ועדת החקירה מצאה מקרי� רבי� של "לגבי ישראל הדוח קובע כי א�  45;"התקפה

כ�  לע היו מקרי� שנוס� ]... [התקפות שנעשו במכוו� נגד אזרחי� ונגד מטרות אזרחיות

אימה על האוכלוסייה ועדת החקירה למסקנה שהתקפה נעשתה בכוונה להטיל הגיעה 

הדוח ממשי� וקובע שישראל התכוונה במכוו� לפגוע באזרחי� וכי  46."האזרחית

  47.מלחמה וג� פשע נגד האנושות יתה ג� פשעיהתנהגות ישראל ה
אנושית כלפי שבוי מלחמה היא פשע לא נבה השלישית קובעת שהתנהגות 'זאמנת 

 לגלעד שליט מגעי� חיצוניי� סתפק בקריאה לרשויות עזה לאפשרה א� הדוח 48,מלחמה

כי  הדוח נמנע מלקבוע .”should“סתפק במילה כ� הו –נבה השלישית 'זבהתא� לאמנת 

חובה לאפשר גישה כזו ונמנע מלקבוע שיש בהתנהגות חמאס משו� עברה חמורה על יש 

   49.דיני המלחמה או אפילו שיש בכ� הפרה של כלל כלשהו

 מבצע עופרת יצוקה א� מצאה לנכו� לפרט אירועיאת לבדוק כדי ועדה הוקמה וה

התנחלויות בגדה המערבית בנושא הבנייה של  לרבות ,כתב קטרוג כללי על ישראל

שליש "ש  לכ�–  ללא אסמכתה–  הדוח מתייחס50;"נבה הרביעית'זבניגוד לאמנת "

 הדוח 51;"מהקרקע של ההתיישבות בגדה המערבית נבנתה על קרקע פלסטינית פרטית
עקירת הרבה פלסטיני� " למהיסת בתי� פלסטיניי� במזרח ירושלי� שגרמתייחס להר

" מהגזע היהודי" הדוח מעיר שבתו� ישראל החוק מעניק לאנשי� 52;"לרבות ילדי�

עלייה וגישה לאוצרות , פיתוח, מגורי�, זכויות יתר במיוחד בתחו� שימוש במקרקעי�"

 
  .478' בס, 4ש "לעיל ה, דוח גולדסטו�  42

 .482' בס, ש�  43
  .452' בס, ש�  44

  .483' בס, ש�  45

  .1921' בס, ש�  46

 .1335' בס, ש�  47
: להל�) (�1949נפתחה לחתימה ב (453, 1א "כ, בדבר הטיפול בשבויי מלחמהנבה 'ז לאמנת 130 'ס  48

 . כעברה חמורה על האמנה של שבויInhuman Treatmentמגדירה האמנה  ).נבה השלישית'אמנת ז
  .1343' בס, 4ש "לעיל ה, דוח גולדסטו�  49

  .198' בס, ש�  50

  .199' בס, ש�  51

  .200' בס, ש�  52
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הפרה הוא ראל ללאו� היהודי  וכי החוק הישראלי הנות� העדפה בתו� מדינת יש53,"טבע
" עופרת יצוקה" בהקשר להפגנות נגד בישראל נגד מבצע 54.של אמנות זכויות האד�

 a climate of repression inside“(בישראל שיש " וירת הדיכויוא"להדוח תייחס ה

Israel”.(55קשו להשחיר את שמה של ישראל ג� י נוצר אפוא רוש� שמנסחי הדוח ב

  . קשורי� למבצע עופרת יצוקה�ינבנושאי� שכלל א

 56לא להסיק מסקנות משפטיותולחקור רק עובדות אמורה ועדת חקירה ושא� על פי 

 57.ועדה מסקנות משפטיות וא� המליצה על פתיחת הליכי� משפטיי� פליליי�והפרסמה 

 58.נמנעה מצעד כזהגאורגיה נה האיחוד האירופי בנושא יועדה שמו� שהיראוי לצי

לדסטו� כלולה ג� דרישה מישראל לפצות את הפלסטיני� על הנזק בהמלצות דוח גו

 הדוח לא מעלה דרישה כזו 59.חוקיות שלההבלתי שגרמה לה� כתוצאה מהפעולות 
  . לישראל ירי הרקטות הפלסטיניגר� כלפי הנזק ש

 לאומי העולות מהדוח�סוגיות עקרוניות במשפט הבי�. ג

 התקפה על מוסדות שלטו�. 1

תנועת החמאס יש מרכיבי� צבאיי� ואזרחיי� וכי במוסדות האזרחיי� הדוח קובע כי ל

� משרד המשפטי� ולכ� ה� אינ� מטרות יי� הפרלמנט ובנייבנ, כלולי� בית סוהר

משו כחלק מתשתית לוחמת הטרור של חמאס ייני� שי ישראל טענה כי הבנ60.תולגיטימי

מאס אינו מפריד  הדוח התעל� מטענת ישראל שח61.ושל מערכת השליטה של החמאס

בי� פעילותו הצבאית לפעילותו האזרחית ומשתמש בכל המנגנוני� שברשותו כסיוע 

מדובר שיתה פשע מלחמה מאחר יהתקפה על המשטרה הההדוח ציי� ש. לפעילות הטרור

מצוידי� בנשק היו שוטרי� אזרחיי� על כ� שביע תמיהה לא ההדוח . בשוטרי� אזרחיי�

 
  .206' בס, ש�  53

  .208�207' בס, ש�  54

  .114' בס, ש�  55

56  JOHN COLLIER & VAUGHAM LOWE, THE SETTLEMENT OF DISPUTES IN INTERNATIONAL 

LAW, INSTITUTIONS AND PROCEDURES 24 (1999).  

  .�1975 ו1970' בס, 4ש "לעיל ה, דוח גולדסטו�  57

58  Council Decision 2208/901/CFSP, Concerning an Independent International Fact-Finding 

Mission on the Conflict in Georgia ,14ש "לעיל ה. 
  .1971' בס, 4ש "לעיל ה, דוח גולדסטו�  59

  .�383 ו374' בס, ש�  60

  .374' בס, ש�  61
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עובדתי מתעוררת שאלה עקרונית א� בעת מלחמה הויכוח ולמעבר . ט"נשק נבאוטומטי ו

דוח גולדסטו� יצא מההנחה שהתקפה . מוסדות שלטו� וממשל של האויב נהני� מחסינות

 פשע מלחמה אהתקפה על מטרות אזרחיות ועל כ� היהיא על מוסדות השלטו� של חמאס 
חמאס אי� זה לדעתי ג� בהנחה שישראל התקיפה במתכוו� מוסדות שלטו� של . חמור

הריסת מוסדות ממשל כגו� משרדי ראש . ליו כי מדובר בהתקפה אסורהאברור מ

נשיאות אקזקוטיבית או משרד אוצר עשויה להעניק יתרו� צבאי ברור לצד , הממשלה

ברור כי אי� מקו� להתקי� מוסדות בעלי אופי אזרחי מובהק כמו מוסדות . התוק�

שולטי� במער� ה כה ברור לגבי מוסדות א� אי� זה, רווחה או משפטי�, בריאות

ספק א� יש כלל משפטי ברור המעניק למשרדי "דטר כי כתבה , למשל, כ�. הלחימה

   62."ממשלה חסינות מהתקפת אויב

נבה 'זסחה את הפרוטוקולי� לאמנות יועידה הדיפלומטית שנו שהוגשה להבטיוט

 מתקני� ואמצעי תלכולההציע הצלב האדו� הגדרה של מטרות אזרחיות , 1977משנת 
אלא א� ה� משמשי� בעיקר לצורכי ", תחבורה שתוכננו עבור האוכלוסייה האזרחית

 63.ההגדרה של הצלב האדו� לא התייחסה למוסדות ממשל". סיוע למאמ� הצבאי

שמטרה , בדר� השלילה, התקבל קובעשנוסח הטיוטת הצלב האדו� לא התקבלה ו

במקרה של ספק  ":פרוטוקול הראשו� קובע ה64.אזרחית היא מטרה שאינה מטרה צבאית

בית או מגורי� , כגו� מקו� פולח�, א� באובייקט שבאופ� רגיל מיועד למטרות אזרחיות

חזקה שלא , נעשה שימוש התור� תרומה אפקטיבית לפעולה צבאית, ספר אחרי� או בית

 ,ו� בפרשנותו לפרוטוקול הראש,לאומי�  ג� הצלב האדו� הבי�65."נעשה בו שימוש כזה

מכיר בכ� שמפעל שמייצר עבור השוק האזרחי יכול לסייע למאמ� הצבאי ועל כ� יש 

  66.יתרו� צבאי בהשמדתו

 
62  INGRID DETTER, THE LAW OF WAR 294 (2nd ed. 2000) .  

63  “Consequently, objects designed for civilian use, such as houses, dwellings, installations 
and means of transport, and all objects which are not military objectives, shall not be 
made the object of attack, except if they are used mainly in support of the military effort.”, 
ICRC, Commentary: Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 
1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts 
(Protocol I) – Part IV Sec. 1 Chap. 3, June 8, 1977, available at: 

www.icrc.org/ihl.nsf/COM/470-750067?OpenDocument) �הערות הצלב האדו� : להל
   ).3פרק , 1חלק , טוקול הראשו�לפרו

64   ICRC, Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to 

the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), ¶ 52(1), June 8, 

  ).הפרוטוקול הראשו�: להל� (1977

  .52)3(' סב, ש�  65

66  “Other establishments or buildings which are dedicated to the production of civilian goods 

may also be used for the benefit of the army. In this case the object has a dual function and 

is of value for the civilian population, but also for the military. In such situations the time 
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קטי� האזרחיי� הנהני� מחזקת הסטטוס האזרחי אינה כוללת תחנות ירשימת האובי
הגדרה עקיפה של מטרות מותרות . אמצעי תחבורה או מוסדות ממשלתיי�, שידור

אי� , על פי הגדרה זו.  בדבר הגנה על מקומות תרבות1954  באמנת האג משנתהמופיע

 יקוו, נמל, תחנות שידור, שדות תעופה, אזורי תעשייה"לאחס� אוצרות תרבות ליד 

למסקנה יכולה להוביל  הגדרה זו 67."תחבורה ומוסדות העוסקי� בביטחו� לאומי

   .ההגיונית שמוסדות העוסקי� בביטחו� לאומי ה� מטרה לגיטימית

  "מג� חי"שימוש באזרחי� כ .2

   –דיני המלחמה אוסרי� במפורש 

שימוש בנוכחות של אוכלוסייה אזרחית או של אזרחי� יחידי� או "
בתנועותיה� כדי להעניק חסינות מפני פעולות צבאיות לנקודות או 

הצדדי� לסכסו� לא יכוונו את תנועתה של ] ... [לאזורי� מסוימי�

רחי� יחידי� במטרה לנסות ולמג� מטרות האוכלוסייה האזרחית או של אז

   68."צבאיות מפני התקפה

 שימוש זה ;באזרחי� כבמג� חילהשתמש ת ו לגיטימיה שלעדריאי� ספק לגבי עצ� ה

 בית הדי� הפלילי ו שלבסמכותשנכלל ברשימת ההפרות החמורות של דיני המלחמה 

 זה באזרחי� מטיל חוקילא יש ספק לגבי החובות ששימוש גיסא  מאיד� 69.לאומי� הבי�

בו אזרחי� התנדבו לשמש כמג� חי שבסוגיה זו יש המבחיני� בי� מצב . על הצד השני
דינשטיי� גורס כי אזרחי� המתנדבי� לשמש מג� חי . כפה זאת עליה�לבי� מצב שהאויב 

 
and place of the attack should be taken into consideration, together with, on the one hand, 

the military advantage anticipated, and on the other hand, the loss of human life which 

must expected among the civilian population and the damage which would be caused to 

civilian object” –�בס, 63ש "לעיל ה, 3 פרק 1חלק ,  הערות הצלב האדו� לפרוטוקול הראשו '

2023.  

67  “are situated at an adequate distance from any large industrial centre or from any important 

military objective constituting a vulnerable point, such as, for example, an aerodrome, 

broadcasting station, establishment engaged upon work of national defence, a port or 

railway station of relative importance or a main line of communication”, Hague 

Convention for the Protection of Cultural property, Art. 8, para. 1, May 14, 1954.  

  .51)7(' בס, 64ש "לעיל ה, הפרוטוקול הראשו�  68

 ICC, Rome Statute of the International Criminal:לאומי�ראו מתו� חוקת בית הדי� הפלילי הבי�  69

Court, ¶ 8(2)(b)(xxiii), A/CONF.183/9, July 17, 1998.  
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על שאפשר ללמוד יתכ� י 70.חוקיי� ולמטרות לגיטימיותלא נהפכי� על ידי כ� ללוחמי� 

 The“  כי שקבעה,� יוגוסלביה לשעברי בית הדי� בעניו שלו מהחלטתתמיכה בגישה ז

protection civilians and civilian objects provided by modern international law may 

cease entirely or be reduced or suspended in three exceptional circumstances : (i) 

when civilians abuse their rights”.71  

אזרחי� שלפיו לאומי טע� נגד פירוש זה בנימוק � נציג מטע� הצלב האדו� הבי�

 גישה 72. כלוחמי��הפועלי� כמג� חי אינ� מנסי� לפגוע באויב ועל כ� אי� לראות

יש לראות אזרחי� המתנדבי� לשמש כמג� חי באנלוגיה ש היא ,הראויה בעיניי, אחרת

, זרחי� אלו אינ� מטרה לגיטימית כשלעצמ�א. טחוניתילאזרחי� העובדי� בתעשייה ב

 אי� צור� להתייחס אליה� –  ורק בעת עבודת�– יהביטחונא� בעת עבודת� במפעל 

.  בעת עבודת� במפעל אי� צור� להתחשב בגור� המידתיות כלפיה�: דהיינו;כאזרחי�

 של הלמצוא תמיכה לגישה זו בפרשנות הרשמית של הצלב האדו� לטיוטייתכ� שאפשר 
אזרחי� הנמצאי� בתו� מטרה צבאית או "לפיה ש ,1977רוטוקול הראשו� משנת פה

הפרשנות הרשמית של הצלב 73 ."בקרבה מידית למטרה צבאית מסתכני� בפגיעה אגבית

אזרחי� מתנדבי� לשמש כמג� חי בו בי� מצב שמבחינה לאומי כנראה אינה � האדו� הבי�

ב� אזרחי� ליד יג� א� האויב ק, זועל פי פרשנות ; שבו נכפה עליה� הדברלבי� מצב 

פגיעות באזרחי� ה תעדיי� הצד השני מחויב לפעול להמעט, מטרות צבאיות במתכוו�

די  יוצא מכ� שא� צד מצליח לשכנע 74.ה לאזרחי�עמת� התרבויש חשיבות רבה 

 
70  YORAM DINSTEIN, THE CONDUCT OF HOSTILITIES UNDER THE LAW OF INTERNATIONAL 

ARMED CONFLICT 130 (2004) ;בג"� 769/02 � Ï‡¯˘È· ÌÈÈÂ�ÈÚ‰ „‚� È¯Â·Èˆ‰ „ÚÂ‰ ' ˙Ï˘ÓÓ

Ï‡¯˘È,14.12.2006, פורס� בנבו(ברק ) בדימוס( לפסק דינו של הנשיא 36 ' פס.(  

71  Prosecutor v. Kuprekić, Case No. IT-95-16-T, Judgment, ¶ 522 (Jan. 14, 2001)) �להל :
  ).˜È˜¯ÙÂפרשת 

72  Stéphanie Bouchié de Belle, Chained to Cannons or Wearing Targets on their T-shirts: 

Human Shields in International Humanitarian Law, 90 INT'L. REV. RED CROSS 883 (2008), 

available at: www.icrc.org/Web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/review-872-p883/$File/irrc-872- 
Bouchie-de-Belle.pdf.  

73  ICRC 1973 Commentary to Draft Article 46 of Protocol I .  

74  “Thus, even if civilians were intentionally brought or kept in the vicinity of military 

objectives, the attacker should take the measures provided for in Article 57 ‘ (Precautions 

in attack), ‘ especially those set out in paragraph 2 (a)(ii) and (iii) and (c). It is clear that in 

such cases a warning to the population is particularly appropriate as civilians are 

themselves rarely capable of assessing the danger in which they are placed”, ICRC, 

Commentary: Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and 

relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I) – Part 

IV Sec. 1, Chap. 2, ¶ 1990, June 8, 1977, available at: www.icrc.org/ihl.nsf/COM/470- 
750065?OpenDocument) �2פרק , 1חלק , הערות הצלב האדו� לפרוטוקול הראשו�: להל.(  
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 תוצאה – יתכ� שיוכל להעניק חסינות למטרהי ,אזרחי� לשמש מג� חי על מטרה צבאית
כאשר אזרחי� שהיא , ופרשני� אחרי�של בוטה , גישה אחרת. בירהשנראית לא ס

  :א� במידה מצומצמתמתקיי� כלל המידתיות , נמצאי� מרצונ� באתר צבאי

מצאות� של אזרחי� בתו� או בקרבה מיידית למטרה צבאית ה� יעל ידי ה

לוקחי� על עצמ� את הסיכו� של פגיעה אגבית שתבוא כתוצאה מהתקפה 

כמו כ� יש להטיל ספק א� יש מקו� להחיל את כלל . תעל המטרה הצבאי

בתו� , המידתיות לגבי פגיעה אגבית באזרחי� המשרתי� את כוחות הצבא

 באותה מידה שהכלל חל על אזרחי� שאי� לה� קשר כל ,מטרה צבאית

  75.כ� קרוב לפעילות צבאית

  :טחו� הבריטיי משרד הבו של ג� גישתוז

Any violation by the enemy of this rule [using a human shield] would 

not relieve an attacker of his responsibility to take precautions to protect 

the civilians affected, but the enemy’s unlawful activity may be taken 

into account in considering whether the incidental loss or damage was 

proportionate to the military advantage expected.76 

   הדדיות ופעולת תגמול נגד מטרות אזרחיות.3

סה להתמודד ע� הבעייתיות של צבא סדיר המתמודד ע� לוחמי� ידוח גולדסטו� לא נ

 ולדיני  בכלללאומי� למשפט הבי�. שביודעי� מתעלמי� מהאיסור על תקיפת אזרחי�

הגורמי� הרצו� בהדדיות הוא אחד . ד אמצעי אכיפהומעט מאיש המלחמה בפרט 

 ,הלדוגמ. לאומי ככלל ואת דיני המלחמה בפרט�  מדינות לכבד את המשפט הבי�המניעי�

 לשו� 77.כל שבויי המלחמה בתו� הלחימהשל נבה השלישית מחייבת שחרור 'זאמנת 

 השכל הישר מחייב כי מדינה א�, האמנה אינה מאפשרת למדינות להתנות זאת בהדדיות

 לא שללו 1949נבה משנת 'זאמנות  . הפרקטיקהותשחרר שבויי� רק באורח הדדי ואכ� ז

 א� דיני המלחמה 78אפשרות חוקית של פעולות תגמול נגד אזרחי� בשטח האויב

 
75  MICHAEL BOTHE, KARL JOSEF PARTSCH & WALDEMAR A. SOLF, NEW RULES FOR 

VICTIMS OF ARMED CONFLICT 295 (1982).  

76  UK Ministry of Defence, The Manual of the Law of Armed Conflict § 5.22.1 (2004)) �להל :

The Manual of the Law of Armed Conflict.(  

  .48ש "לעיל ה, השלישיתנבה 'ז לאמנת 118 'ס  77

78  MARK OSIEL, THE END OF RECIPROCITY – TERROR, TORTURE AND THE LAW OF WAR 36 

(2009).  
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יני יוגוסלביה יכדברי בית הדי� לענ. ההדדיותיסוד ב המקרי� את והמודרניי� שוללי� בר

 חובות :דהיינו, מטילי� חובות אבסולוטיות] של דיני המלחמה[ב הכללי� ור ",לשעבר

 נית� לטעו� שדיני המלחמה לוקי� בחסר 79."למלא בכל מצב וללא קשר להדדיותשיש 
צד שהוא צבא סדיר מקיי� את דיני המלחמה וצד אחר בו כשה� באי� לדו� במצב ש

במכוו� ומבסס את הטקטיקה הצבאית שלו על ניצול אות� שאינו צבא סדיר מפר 

   80.העובדה שהצבא ממולו מקיי� את דיני המלחמה

 מקיימי� את דיני המלחמה מתעוררת ללכדר� מה בי� צבאות סדירי� שבג� במלח

 :דהיינו,  פעולת תגמולההשאלה א� הפרה של דיני המלחמה על ידי צד אחד מצדיק

 – )belligerent reprisal( תגמול פעולות � שלחוקיות –נושא זה . הפרה של הצד השני

. ובעקביות מדיני המלחמהמתעורר ביתר שאת כשמדובר בצד אחד המתעל� ביודעי� 

) שבויי מלחמהשל כגו� רצח מוחלטי� איסורי� כמה למעט (הזכות לבצע פעולת תגמול 

ת עלוויר של בויתה הבסיס המשפטי להצדקת הפצצות מהאי בעבר ללא עוררי� והההוכר
 הפרוטוקול הראשו� לאמנות , ע� זאת81.הברית על ערי גרמניה במלחמת העול� השנייה

התקפות נגד האוכלוסייה האזרחית או "ש, כנראה לראשונה,  קובע1977נבה משנת 'ז

יתה חידוש ולא שיקפה את יהזו  הוראה 82."אסורות –דר� של מעשי תגמול  אזרחי� על

רי� ציינו כי  הפרשני� בוטה ואח; או את המשפט ההסכמי83 עתההמשפט המנהגי באות

חמי האויב ואזרחי האויב המשפט ההסכמי הקיי� אינו אוסר פעולות תגמול כנגד לו"

 ממשלת בריטניה אכ� הסתייגה מחידוש זה 84."בשליטת האויבהנתו� הנמצאי� בשטח 

בריטניה ההסתייגות הבריטית קובעת ש. 1977כשהצטרפה לפרוטוקול הראשו� משנת 

הזכות להתקי� אזרחי� או מטרות אזרחיות של אויב כתגמול את שומרת לעצמה 

כדי לאל� את האויב לחדול מהתקפות כאלו ולאחר  א� רק ,להתקפות כאלו נגדה
 85. צריכה להתקבל בדרג בכירווכי החלטה על פעולת תגמול כז, אותושהזהירה 

 
  . לפסק הדי�517' בפס, 71ש "לעיל ה, ˜È˜¯ÙÂפרשת   79

80  Jefferson D. Reynolds, Collateral Damage on the 21st Century Bettlefield: Enemy 

Exploitation of the Law of Armed Conflict, and the Struggle for a Moral High Ground, 56 

A.F. L. REV. 1, 79 (2005) (“A state's value and compliance with LOAC is essential to the 

effective execution of an adversary's strategy to exploit it”).  

  .74ש "לעיל ה, 2פרק , 1חלק ,  האדו� לפרוטוקול הראשו�הערות הצלב  81

  .51)6(' בס, 64ש "לעיל ה, הפרוטוקול הראשו�  82

83  Bothe, Partsch & Solf ,299' בעמ, 75ש "לעיל ה.  

  .312' בעמ, ש�  84

85  “If an adverse party makes serious and deliberate attacks, in violation of Article 51 or 

Article 52 against the civilian population or civilians or against civilian objects, or, in 

violation of Articles 53, 54 and 55, on objects or items protected by those Articles, the 

United Kingdom will regard itself as entitled to take measures otherwise prohibited by the 

Articles in question to the extent that it considers such measures necessary for the sole 
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 [Reprisals]“לפיה ש , הבריטי(manual) הסתייגות זו משתקפת בהוראת המדרי� הצבאי

may not be undertaken by UK armed forces without prior authorization at the highest 

level of government”.86 שולל את עצ� חוקיותינו המדרי� הבריטי א,במילי� אחרות � 

דומה ) לא בנוסח הסתייגות(גרמניה ואיטליה הוסיפו הצהרה ג� . של פעולות תגמול

הזכות את  ה� שומרות לעצמ� הלפיש ,להסתייגות הבריטית א� בנוסח מעורפל יותר

 על 87.לאומי� � בכל האמצעי� המותרי� לפי המשפט הבי�להגיב להתקפות על אזרחי

 א� א� מדינה לא שלחה , ההסתייגות הבריטית סותרת את נוסח הסעי� הדברי�פני

 שתיקה זו משמעותית במיוחד מאחר .לממשלת שווי� התנגדות להסתייגות הבריטית

את עו מספר רב של מדינות הבישניסחה את הפרוטוקולי� ועידה הדיפלומטית ושבזמ� ה

שאי� לאפשר עד כדי כ�  הוא חשוב –  בדבר הגנה על אזרחי�–  כי הסעי� עצמו�דעת
מדינות מהאיסור על כמה פרוטוקול הסתייגו בבעת ניסוח הסעי� . הסתייגויות ממנו

 By denying the“כי  העיר הברית צות נציג אר;פעולות תגמול נגד מטרות אזרחיות

possibility of a response and not offering any workable substitute, the Protocol is 

unrealistic and, in that respect, cannot be expected to withstand the test of future 

armed conflict”.88 
 

purpose of compelling the adverse party to cease committing violations under those 

Articles”, United Kindgom, Reservation/Declaration text – Protocol Additional to the 

Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of 

International Armed Conflicts (Protocol I), June 8, 1977, July 2, 2002, available at: 

www.icrc.org/ihl.nsf/NORM/0A9E03F0F2EE757CC1256402003FB6D2?OpenDocument.  

86  THE MANUAL OF THE LAW OF ARMED CONFLICT ,5.18' בפס, 76ש "לעיל ה.  

87  “The Federal Republic of Germany will react against serious and systematic violations of 

the obligations imposed by Additional Protocol I and in particular its Articles 51 and 52 

with all means admissible under international law in order to prevent any further violation” 

Germany, Reservation/Declaration text – Protocol Additional to the Geneva Conventions 

of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed 

Conflicts (Protocol I), June 8, 1977, Feb 14, 1991, available at: www.icrc.org/ihl.nsf/ 
NORM/3F4D8706B6B7EA40C1256402003FB3C7?OpenDocument; “Italy will react to 

serious and systematic violations by an enemy of the obligations imposed by Additional 

Protocol I and in particular its Articles 51 and 52 with all means admissible under 

international law in order to prevent any further violation” Italy, Reservation/Declaration 

text – Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to 

the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), June 8, 1977, Feb. 

27, 1986, available at: www.icrc.org/ihl.nsf/NORM/E2F248CE54CF09B5C1256402003 
FB443?OpenDocument.  

88   ICRC, Diplomatic Conference on the Reaffirmation and Development of International 

Humanitarian Law Applicable in Armed Conflicts, Geneva 1974-1977, Summary Record 
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 פעולות התגמול נגד  שלחוקיותה לשעבר בדק את ליוגוסלביהבית הדי� הפלילי 

   :א� העיר – 89אותהאזרחי� ובסופו של דבר שלל 

The protection of civilians and civilian objects provided by modern 

international law may cease entirely or be reduced or suspended in three 

exceptional circumstances: […] and (iii) at least according to some 

authorities, when civilians may legitimately be the object of reprisals.90 

[…] 

It should also be pointed out that at any rate, even when considered 

lawful, reprisals are restricted.91  

  . להתיר פעולות תגמולאפשר בה� שבית הדי� את התנאי� פירט אז  וא
פעולת ש� עמדתה היא  א� ג, אינה צד לפרוטוקול הראשו�הברית אמנ� צותאר

 אי� איסור במשפט ,�וכילס. תגמול נגד מטרות אזרחיות מותרת בהתקיי� התנאי� לכ�

 והאיסור נגד פעולות תגמול אינו נחשב ככלל 92המנהגי על פעולות תגמול נגד אזרחי�

ל לא ביצע פעולת תגמול נגד " יש לציי� שבמבצע עופרת יצוקה צהjus cogens.93של 

  .שמותר לו לעשות זאתאזרחי� ולא טע� 

   מצור על עיר מבוצרת.4

כנס לעובי הקורה ילהלא ניסה  א� 94הדוח מגנה את המצור שהטילה ישראל על חבל עזה
מצור חלק היה בעבר . של האיסור בדיני המלחמה המודרניי� על הטלת מצור על עיר

ופ� ה, חלק ממער� ההגנה של האויבהוא ישוב אזרחי י כש, ג� כיו�;מקובל בלחימה

 אשר לשאלה א� מותר להטיל מצור על עיר כזו 95.להתקפהלמטרה לגיטימית היישוב 

דינשטיי� בדעה שהפרוטוקול הראשו� אוסר . הדעות חלוקות, כשנוכחי� בה אזרחי�

 
of the Fifty-Eighth Plenary Meeting, ¶ 58, CDDH/SR.58, available at: www.loc.gov/rr/ 

frd/Military_Law/pdf/RC-records_Vol-7.pdf.  

  . לפסק הדי�531' בפס, 71ש "לעיל ה, ˜È˜¯ÙÂפרשת   89

   . לפסק הדי�522' בפס, ש�  90

  .די� לפסק ה535' בפס, ש�  91

92  Theodor Meron, The Humanization of Humanitarian Law, 94 AM. J. INT'L L. 239, 250 

(2000); U.S. NAVY, THE COMMANDER'S HANDBOOK OF NAVAL OPERATIONS, 

NWP-1-14M, ¶ 6.2.3.3 (1995).  

93  Osiel ,56' בעמ, 78ש "לעיל ה.  

  .�1331 ו1309' בס, 4ש "לעיל ה, דוח גולדסטו�  94

95  Bothe, Partsch & Solf ,307' בעמ, 75ש "לעיל ה. 
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התנהגות בפועל של מדינות לא תאשר "ש א� לדעתו איסור כזה אינו סביר מאחר ,זאת
ר ורס סב'רוג 96."ע על אוכלוסייה אזרחיתאיסור כולל של לחימת מצור העלולה להשפי

משמעי כזה וכי זה ישרת את האנושות יותר א� מפקד המתקי� עיר � אי� איסור חד"כי 

 בעיה זו של 97."יטיל מצור במקו� לנסות לכבוש את העיר באמצעות הרעשה והסתערות

על ידי איסור כללי על הטלת מצור יאל� שיתכ� י .מצור משקפת דילמההחוקיות 

 פעולה שבסופו של דבר – וטוקול הראשו� צבא לנהל קרבות בתו� עיר של אויבהפר

פרשנות , לדעתי. הטלת מצורבהשוואה לעלולה להביא ליותר קרבנות בקרב האזרחי� 

 א� א� ,אי� להטיל מצור א� הכוונה היא הרעבת האוכלוסייה האזרחיתשסבירה היא 

 אגבית באוכלוסייה האזרחית צריכה  פגיעהיהמצור הוא חלק ממער� צבאי נגד האויב אז

  .להיות כפופה לכללי המידתיות

  ?כבושמתי שטח נחשב כ. 5

 98שטח כבוש תחת שליטה אפקטיבית של ישראלהיא הדוח קובע נחרצות שרצועת עזה 

לאומית ממשיכה לראות בישראל מדינה כובשת � הקהילה הבי�, וכי למרות ההתנתקות

� הדוח קובע שה99.ברצועת עזה“ultimate authority” לא ש עדיי� שייכת לישראל מאחר

הדוח נמנע מלהתייחס כלל להגדרה הקלאסית . כל הסמכויות הועברו לרשויות המקומיות

 של הצבא )under the authority(לפיה שטח נחשב כבוש כשהוא נמצא תחת סמכות ש

 territory“לאומי לביטוי �הדוח מתעל� מההתייחסות של הצלב האדו� הבי� 100.הכובש

under the control of a Party”  על פי הפרשנות הרשמית .  לפרוטוקול הראשו�70שבסעי�
מדובר בשטח שלמרות שאינו שטח כבוש הוא נמצא , של הצלב האדו� לביטוי זה

 
96  Dinstein ,78ש "לעיל ה) “It stands to reason that the practice of States will not confirm the 

sweeping abolition of siege warfare affecting civilians”.(  

97  “The interests of humanity are better served if the besieging commander proceeds as 

suggested rather than attempting to take the besieged town by bombardment and assault”A. 

P. V. ROGERS, LAW ON THE BATTLEFIELD 62 (1996).  

  .276 'בס, 4ש "לעיל ה, דוח גולדסטו�  98

מדינה של  לקביעה שישראל עדיי� במעמד ה כאסמכת1860הדוח מצטט את החלטת מועצת הביטחו�   99

 :א� ההתייחסות היחידה לנושא בהחלטת מועצת הביטחו� היא, )162ש "ה, 74' בעמ, ש�(כובשת 

“Stressing that the Gaza Strip constitutes an integral part of the territory occupied in 1967 

and will be a part of the Palestinian state” S.C. Res. 1860, U.N. Doc. S/RES/1860 (Jan. 8, 

2009).  

100  Regulations annexed to Hague Convention (No. IV) Respecting the Laws and Customs of 

War on Land, art. 42, Oct. 18, 1907. 
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הדוח  101".ביכולת המדינה הנדונה לוודא הוצאה לפועל של החלטותיה בכל השטח"

 :תושביהל כיו� בהתייחס לרצועת עזה או ל אי� כל סמכויות"מתעל� מהעובדה שלצה

ממילא אי� הוראות או צווי� ואי� מפקד צבאי ישראלי , אי� ש� ממשל צבאי ישראלי
 –מערכת המיסוי , בתי הסוהר, בתי המשפט, המשטרה, הממשל. מטע� מפקד ישראלי

�  בית הדי קבע ‡Â‚�Â˜'‰„�‚Â �בעניי�  בפסק הדי� 102.ות פלסטיני�כל מערכות השלטו� ה

כדי לקבוע ששטח מסוי� של קונגו היה תחת כיבוש צבאי של שלאומי בהאג � הבי�

 ,אוגנדה אכ� הפעילה סמכויות שלטו� באזורשראיות לכ� להביא די  היה צור� ,אוגנדה

וכי לא רק שכוחות של אוגנדה הוצבו באזורי� הנדוני� של הרפובליקה הדמוקרטית של 

על פי  103.ממשלת קונגושל לי� לסמכויות סמכות� כתחאת קונגו אלא שה� הפעילו 

  :יובל שני

Israel exerts some control over the Gaza strip, which falls short of the 

level of control typically associated with occupiers under the classic 

occupation paradigm.104 

   :בית משפט אנגלי קבע במפורש

The State of Israel has withdrawn from Gaza so that it is not an occupied 

Palestinian Territory.105 

  : חבל עזה וקבע של במעמד�"בגד�  ‡È�ÂÈÒ·Ïבפסק די� 

אי� עוד לישראל שליטה אפקטיבית בנעשה , 2005מאז חודש ספטמבר 
הממשל הצבאי שהוחל בשטח זה בעבר בוטל . בשטח רצועת עזה

 וחיילי� ישראליי� אינ� שוהי� באזור זה באופ� ,בהחלטת הממשלה

 
101  “This should be understood to refer in particular to the capacity of the Party concerned to 

ensure the execution of its decisions in the whole territory” ICRC, Commentary: Protocol 

Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of 

Victims of International Armed Conflicts (Protocol I) – Part IV Section 2, ¶ 2793 June 8, 

1977, available at: www.icrc.org/ihl.nsf/COM/470-750089?OpenDocument.  

 Elizabeth Samson, Is Gaza Occupied? Redefining the Legal Status ofראו דיו� ממצה בנושא   102

Gaza, 83 MIDEAST SEC. & POL’Y STUD. 1 (2010).  

103  Armed Activities in the Territory of the Democratic Republic of Congo (DRC v. Uganda), 

2005 I.C.J. 168, ¶ 173 (Dec. 19).  

104  Yuval Shany, Binary Law Meets Complex Reality: The Occupation of Gaza Debate, 41 

ISR. L. REV. 68, 77 (2008).  

105  R. (on the Application of the Islamic Human Rights Commission) v. Civil Aviation 

Authority [2006] EWHC 2465 (Admin) ¶ 15.  



  לאומי�מחשבות על דוח גולדסטו� והמשפט הבי�  ע"ב תש רמשפטי� על את

    

73  

אי� מוטלת על , בנסיבות אלה. קבוע וא� אינ� מנהלי� את המתרחש בו
מדינת ישראל חובה כללית לדאוג לרווחת תושבי הרצועה ולשמור על 

לפי מכלול דיני הכיבוש של המשפט , הסדר הציבורי בתחומי רצועת עזה

   106.הבינלאומי

 השאלה אתבית המשפט השאיר , ¯Ì„‡‰ ˙ÂÈÂÎÊÏ ÌÈ‡ÙÂ בעניי�, תרבפסק די� מאוחר יו

; הפתוח ל"חלק מחבל עזה להיות בשליטת צהחזר  מבצע עופרת יצוקה ה שלא� בתקופ

ל לפי כללי דיני הלחימה ולא לפי דיני "בית המשפט את פעולות צהבח� בפועל 

  107.הכיבוש

עדיי� שלטו� היא אל ישרשלפיה משמעית �קביעה חדבשמהבעייתיות הדוח התעל� 

הדוח את העובדה שישראל הטילה מגבלות על גינה כתוצאה מקביעה זו . כובש בעזה
יתה לחימה של ישמצד אחד קבע הדוח שההתוצאה היא  108.מעבר הגבול בינה לבי� עזה

חובה על ומצד שני קבע הדוח כי , ממש וישראל מחויבת לפעול על פי דיני הלחימה

סבירה במצב של שאינה  קביעה – שלה ע� הרצועה פתוחישראל להשאיר את הגבול 

  .לחימה

  להשתמש בכוח" כבוש"הזכות של ע� . 6

לאומיי� שלא באישור � � אוסרת שימוש בכוח על ידי מדינות ביחסי� בי�"מגילת האו

לאומי כלל אינו מכיר �  המשפט הבי�109.אלא א� מדובר בהגנה עצמית, מועצת הביטחו�
 , למרות זאת110.לאומיי�� מדינות להשתמש בכוח ביחסי� בי�שאינ� קבוצות של בזכות 

נות� הכשר לירי הרקטות על ידי חמאס בהתבסס על זכות הע�  –בעקיפי�  –הדוח 

זכות להשתמש בכוח א� היא יש לאוכלוסייה ,  הדוחלפי. הפלסטיני להתנגד לכיבוש

לטת העצרת החאת הדוח מצטט ". שלילה כוחנית של זכותה להגדרה עצמית"נאבקת נגד 

 לזכות זו להשתמש ה בהאג כאסמכתאומי בית הדי� הבינלה שלהחלטאת ההכללית ו

 
9132/07� "בג  106 „ÓÁ‡ È�ÂÈÒ·Ï‡ ¯·‚�  'Ó‰ ˘‡¯‰Ï˘Ó, לפסק דינה של הנשיאה ביניש 12' פס 

 ).30.1.2008, פורס� בנבו(
201/09� "בג  107 � Ì„‡ ˙ÂÈÂÎÊÏ ÌÈ‡ÙÂ¯ '‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ ,לפסק דינה של הנשיאה ביניש 15�14 'פס 

 .)19.1.2009, פורס� בנבו(
  .1310�1302' בס, 4ש "לעיל ה, דוח גולדסטו�  108

109  U.N. Charter art. 2, para. 4 .מקובל כי ההוראה משקפת כיו� משפט מנהגי.  

110  “International law has been structured with great care to avoid giving any recognition or 

legitimacy to any entity other than the state in which the armed conflict occurs” , ראו ביקורת

 NEW WARS, NEW LAWS? APPLYING THE LAWS OF WAR IN על הספר George H. Aldrichשל 

21ST
 CENTURY CONFLICTS (David Wippman & Matthew Evangelista eds., 2005) in Richard 

B. Bilder, Recent Books on International Law 100 AM. J. INT'L L. 490, 497 (2006).   
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כי א� ,  בדיקת האסמכתות מראה שאי� בה� התייחסות לזכות להשתמש בכוח111.בכוח

להתגבר על הטענה שמאז כדי  112. הדברי�הלומדי� זאת בעקיפי� מנוסחכותבי� יש 

הדוח מתייחס למצור הישראלי על עזה , יתתושבי עזה להגדרה עצמכבר זכו ההתנתקות 
לכ� שישראל ממשיכה לשלול כראיות מהגדה המערבית ) חלק(המש� השליטה על לו

 אי� ספק 113.מתושבי עזה את הזכות להגדרה עצמית וה� נחשבי� לע� תחת כיבוש צבאי

א� , שהיה זה לגיטימי מטע� מנסחי הדוח להתייחס לטענות שלפיה� מדובר בשטח כבוש

  .יה זה הוג� או סביר להתעל� מהטענות הנגדיותלא ה

  אזהרת אזרחי�. 7

להזהיר את כדי  ופיזר כרוזי� )SMSהודעות (מסרוני� ל "צהשלח במסגרת המבצע 

ל מתכונ� "לנסות לשכנע אזרחי� לפנות בתי� שצהכדי  114. התקפה צפויהמפניהאזרחי� 
ורה נשק לא קטלני על  לפי שיטה זו נ115:"נקישה על גגות"שיטת ג� להפצי� הופעלה 

ושהות מספקת ה עבבית התרשלתת לאזרחי� עליו במטרה גג בית לפני התקפה אמיתית 

בדבר חובה את ההפרוטוקול הראשו� קובע . הבית לפני ההתקפה האמיתיתלפינוי 

ה יעילה מוקדמת תינת� בדבר התקפות העלולות להשפיע לרעה על האוכלוסייה עהתר"

 לגבי הסייג של נסיבות שאינ� מתירות 116". אינ� מתירות זאתאלא א� הנסיבות, האזרחית

 
 �Declaration on Principles of Internationalמתייחס לה ,269' בס, 4ש "לעיל ה, דוח גולדסטו�  111

Law Concerning Friendly Relations and Cooperation among States in Accordance with the 

Charter of the UN (UNGA Resolution 2625 (XXV) of 24 October 1970.  

112  Monique Chemillier-Gendraeau, Resistance, Right to, International Protection, in MAX 

PLANCK ENCYCLOPEDIA OF INTERNATIONAL LAW, available at: www.mpepil.com/ 
subscriber_article?script=yes&id=/epil/entries/law-9780199231690-e870&recno=1&author=

Chemillier-Gendreau Monique.  

  .1744, 1582, 279�277' בס, 4ש "לעיל ה, דוח גולדסטו�  113

 .533' בס, ש�  114
115  “Warnings may also have a general character. A belligerent could, for example, give notice 

by radio that he will attack certain types of installations or factories. A warning could also 

contain a list of the objectives that will be attacked” ICRC, Commentary: Protocol 

Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of 

Victims of International Armed Conflicts (Protocol I) – Part IV Sec. 1 Chap. 4, ¶ 2225, 

June 8, 1977, available at: www.icrc.org/ihl.nsf/COM/470-750073?OpenDocument) �להל :

   ).4פרק , 1חלק , הערות הצלב האדו� לפרוטוקול הראשו�

  .c)(2(57(' בס, 64ש "לעיל ה, הפרוטוקול הראשו�  116
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וירית או ירי ארטילרי כשיש חשיבות לאלמנט ו הפצצה אהזאת קבע הצלב האדו� כדוגמ
   117.ההפתעה

סיו� להזהיר אזרחי� יל בנ"על ידי צההמסרוני� תייחס להפצת הכרוזי� ואכ� ההדוח 

א� על פי  lacked credibility and clarity”,118“שאמצעי� אלה  א� קבע ,מפני התקפה

 במפורש לאפשרות של מת� אזהרה תשהפרשנות של הצלב האדו� לפרוטוקול מתייחס

ה שהיא עשאי� ספק שמדובר בהתר" נקישה על הגג"לגבי האזהרה לפי שיטת . ברדיו

  119".גרמה לבהלה"היא שהדוח קבע שהשימוש בה פסול מאחר א� , "בהירה ואמינה"

  אד� וכללי� על דרכי לחימהדיני זכויות ה. 8

ועדת ו� אי� כל מומחיות בנושא דיני המלחמה וב"ועדת זכויות האד� של האוול
תייחס לדיני המלחמה א� ההדוח . סיו� כלשהו בלחימהיגולדסטו� לא שות� קצי� ע� נ

את סיו� לבדוק י בלי כל נ,הצלב האדו�של פרשנות על תבסס רק על סעיפי אמנות וה

 ,ל של צבא כלשהו"אי� אזכור לפקודות מטכ. ת של צבאות אחרי�הפרקטיקה המשפטי

פרקליטות צבאית זרה או להנחיות שצבאות זרי� מקבלי� לגבי לחימה של להוראות 

 על א� 120ג� החלטות העצרת הכללית מצוטטות כאסמכתות משפטיות. בשטח בנוי

  .קביעה משפטית מחייבתבה� אי� מדינה בעול� הרואה שהעובדה 

הדוח את התנהגות ישראל בעת הלחימה בהסתמ� על דיני זכויות גינה י� מקרבכמה 

 – הריגת משפחת אלדאיה המקרה של – מה�  באחד121.האד� ולא על דיני המלחמה

. סנו אמצעי לחימהחי� שכ� שבו אויי� אזרחי במקו� בבניבטעות בבנשפגע ל " צההודה
את הפרה ישראל  – א נכונה א� כי בטעות למטרה הל– הירי מכוו�ש מאחר ,הדוחעל פי 

האמנה לזכויות אזרחיות ופוליטיות על פי התחייבויותיה לשמור על חיי אזרחי� 

 No exception is made for acts during war”.123“ :הדוחעוד הוסי�  122.שישראל צד לה

לפי . מדובר למעשה בפרשנות הבאה להחלי� את דיני המלחמה בדיני זכויות האד�

חשב כפעולה אסורה יעולה אלימה נגד אויב בזמ� מלחמה עלולה לה כל פ,פרשנות זו

 יש לפחות משפט� אחד הטוע� שג� בזמ� קרב אסור .אלא א� נעשתה כהגנה עצמית

 
117  “In the case of bombardment by long-distance projectiles or bombs dropped from aircraft, 

giving warning may be inconvenient when the element of surprise in the attack is a 

condition of its success. For this reason the rule allows for derogation” ,הצלב האדו� הערות 

  .2223' בפס, 115ש "לעיל ה, 4פרק , 1חלק , לפרוטוקול הראשו�

  .531' בס, 4ש "לעיל ה, דוח גולדסטו�  118

 .ש�  119
 .198' בס, ראו ש�, ישובי� הישראליי� בגדה המערבית עזה ומזרח ירושלי�יהשל חוקיות ה�לאי  120
 .1410' בס, ש�  121
  ).�1966נפתחה לחתימה ב (269, 31א "כ, אמנה בינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות  122

  .865' בס, 4ש "לעיל ה, דוח גולדסטו�  123
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 יש ג� הטועני� כי חובה 124;להשתמש בכוח נגד לוחמי האויב א� יש אלטרנטיבה

ד נכס� אולי יעעמדות אלה ה�  125.ליחידמרב ההגנה את מקנה הלהחיל את המשפט 

הנושא בעייתי . הגבלה מוטלת כנראה רק על לחימתה של ישראלהאבל ,  כולהלאנושות
ואילו דיני זכויות יחידי� דיני המלחמה מטילי� אחריות פלילית ישירה על שג� מאחר 

   .האד� מטילי� חובות ישירות רק על מדינות

ה� דיני בשדיני זכויות האד� בנסיבות את יש להחיל שלפיה יש ביסוס לטענה 

אי� מקו� גיסא  מאיד� 126;צד כלשהו טוע� שאינ� חלי�כשהמלחמה לא חלי� או 

כפי , להחלי� את דיני המלחמה בדיני זכויות האד� כשצד פועל לפי דיני המלחמה

הבהירות בשאלה א� מדובר � על א� אי, ל לפעול במבצע עופרת יצוקה"צההתחייב ש

הדי� 'משפט הומניטרי זה הוא "זמנו כי הנשיא ברק קבע ב. ו לא�לאומי א�בסכסו� בי�

�ה ('המיוחדlex specialis (להשלימו אפשר במקו� שדי� זה חסר וכי , החל בעימות מזוי�

�ה ('משפט זכויות האד� הבינלאומי'על ידי Human Rights Law(."127  ב�על פי �נפתלי 
גשות אנו בדעה כי הדי� ההומניטרי מהוה די� ספציפי וכי במקרה של התנ ",ושני

 גישה זו 128."נורמטיבית תינת� עדיפות להוראותיו על פני אלו של דיני זכויות האד�

 מחברי הדוח להחלי� את דיני המלחמה בדיני זכויות נ� שלסיוי סבירה יותר מניתנרא

יש להעיר ג� שהדוח ייחס לשלטונות הפלסטיניי� הפרות של זכויות האד� באשר . האד�

 א� לא ניסה להחיל את דיני זכויות האד� לגבי 129,לטיפול שלה� במתנגדי המשטר

  .פעולותיה� ביחס לאזרחי� ישראלי� או לחיילי� ישראלי�

 שבוי מלחמה של מעמד ה� יהרהורי� לעתיד לעני. ד

א� אי� בו קביעה שלפיה  130שבוי מלחמהשל הדוח קבע כי לגלעד שליט מגיע מעמד 

וקא בשאלה זו היה מקו� ודשיתכ� י. ללוחמי חמאס שבידי ישראלמגיע מעמד כזה 

 
124  Francisco Forrest Martin, Using International Human Rights Law for Establishing a 

Unified Use of Force Rule in the Law of Armed Conflict, 64 SASK. L. REV. 347, 371 (2001).  

125   Alexander Orakhelashvili, The Interaction between Human Rights and Humanitarian 

Law: Fragmentation, Conflict, Parallelism, or Convergence?, 19 EUR. J. INT’L L. 161 (2009).   

 Theodor Meron & Allan Rosas, Declaration of Minimum Humanitarian Standards, inראו   126

Current Developments, 85 AM. J. INT’L L. 358, 381 (1991).   

) בדימוס(יא  לפסק דינו של הנש18' בפס, 70ש "לעיל ה, ‰Ï‡¯˘È· ÌÈÈÂ�ÈÚ‰ „‚� È¯Â·Èˆ‰ „ÚÂפרשת   127

  .ברק

  ).ÌÂÏ˘Ï ‰ÓÁÏÓ ÔÈ· ÈÓÂ‡Ï�È·‰ ËÙ˘Ó‰) 2006נפתלי ויובל שני �ארנה ב�  128

 .1955' בס, 4ש "לעיל ה, דוח גולדסטו�  129
 .1952' בס, ש�  130
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שבוי מלחמה של  שאינ� זכאי� למעמד ,סדירי�לא  לוחמי�  שלשהדוח יתייחס למעמד
  . לפי הפרוטוקול הראשו�או נבה השלישית 'זלפי אמנת 

שנלחמו נגד לא סדירי� בי� לוחמי� להבחי� שאל השאלה א� יש מקו� ייכולה לה

לשאלה זו ייתכ� שיש . אזרחי� בכוונהשבחרו לפגוע ב לוחמי� חיילי� לבי� אות�

 במסגרת חילופי פ�יש מקו� להחלילא סדירי� שהבחנה בי� לוחמי� ההשלכה לגבי 

ראות� כפושעי� שיש ללא סדירי� שפגעו במכוו� באזרחי� ושבויי� לבי� לוחמי� 

בגי� הטיל עליה� בית משפט מלוא העונש שאת התעקש כי ירצו פליליי� רגילי� ול

   .מעשיה�

בי� לוח� חמאס , מבחינת החוק, ב כיו� בישראל ובמדינות אחרות אי� הבדללפי המצ

מי� פצצה טל לבי� מחבל בלבוש אזרחי המ"או חיזבאללה לבוש מדי� הנלח� נגד צה

 א� יש ; מבחינת החוק הישראלי בשני המקרי� מדובר בעבריי� פלילי131.בבית קפה

ÌÈÓÁÂÏ Ï˘ Ì˙‡ÈÏÎ ˜ÂÁ  טחוני בכ� אפשר להחזיק את האיש במעצר על סמ�יצור� ב

ÌÈÈ˜ÂÁ È˙Ï·, ‰Ò˘˙"·-2002 . ג� כשבאי� לדו� בחילופי שבויי� אי� הבחנה בי� שנראה

  . ל לבי� מי שפגע במכוו� באזרחי�"מי שפגע בחיילי צה

בי� ישראל  ",כדברי הנשיא ברק. הבחנה כזו בעתידליצור י� ילדעתי יש לישראל ענ

שומרו� וחבל עזה קיי� מאז האינתיפאדה , הודהלבי� ארגוני מחבלי� שוני� הפועלי� מי

 לפי אמנת armed conflict."(132(יי� ויי� או סכסו� מזוהראשונה מצב נמש� של עימות מז

 מחבלי� שנלחמי� 133,נבה'ז ואפילו לפי הפרוטוקול הראשו� לאמנות ,נבה השלישית'ז

וי ולובשי� שבוי מלחמה ג� א� ה� נושאי� נשק בגלשל ל אינ� זכאי� למעמד "נגד צה

לאומי אינו � מעמד שהמשפט הבי�לוחמי� אלו לא מוצע שישראל תעניק ל134.מדי�

יתכ� י ,"שבויי�"חילופי ה בנוגע לא� בעתיד תעלה שוב שאל,  גיסא מאיד�;מעניק

לא  א� כי – ל הוא אכ� לוח�"מי שנלח� נגד צהית שלפיה עמדת ישראלביהיה טע� ש

מחבל שפגע במכוו� באזרחי� אול�  ;שבויי�חילופי שאפשר לכלול במסגרת  –חוקי 

כ� אי� שודדי� ואנסי� אינו כוללי� חילופי שבויי� כש� ש .דינו כדי� פושע פלילי רגיל

  . רוצחי אזרחי�לכלול בה� 

  

  

 
 .לא ידוע לי על חוק במדינה כלשהי העושה הבחנה כזו  131
) בדימוס( לפסק דינו של הנשיא 16' בפס, 70ש "לעיל ה, ‰Ï‡¯˘È· ÌÈÈÂ�ÈÚ‰ „‚� È¯Â·Èˆ‰ „ÚÂפרשת   132

 .ברק
  .ישראל אינה צד לפרוטוקול  133

  ).20.11.2006, פורס� בנבו (Â¯Ò 'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó¯ � 8780/06פ " בשורא  134
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  דברי סיו�. ה

 הדוח עצמו ,ג� א� אכ� יש מקו� לישראל להתייחס לטענות נקודתיות בדוח גולדסטו�
מדינה המפרה " ו"תוקפנית"ל הדוח כינה מראש את ישראל המנדט ש. נשאר דוח לא הוג�

 ההייתל " צהו שלהדוח קבע מפורשות שמטרת. "את דיני המלחמה ודיני זכויות האד�

. התקפות הרקטות של חמאס היו רק תירו� לכ�כי לפגוע במכוו� באזרחי� פלסטיניי� ו

שאי� שאי� לה� ג� בנו, הדוח הביא כל טענה אפשרית להשחיר את תדמיתה של ישראל

שאלות משפטיות העולות מעצ� לחימה לדו� בהדוח נמנע מ. קשר למבצע עופרת יצוקה

תעל� מהשימוש הציני ה הדוח ;בשטח בנוי נגד לוחמי� הנלחמי� מתו� השטח הבנוי

 הדוח נמנע מלחקור את אמיתות תלונות חמאס א� ;חמאס באוכלוסייה האזרחיתעשה ש

  .ראלהתייחס בחשדנות לכל מידע מיש

התלות של � אי� לסמו� על איש  גישת הדוחאוביותר הייתכ� כי האלמנט הצור� 
, בעת לחימה, ספק רב א� יש מדינה אחרת בעול� אשר 135.מערכת המשפט הישראלית

  .פעלה תחת פיקוח כל כ� צמוד של מערכת משפטית עצמאית

 
 The Mission believes that, in the circumstances, there“: 1964' בס, 4ש "לעיל ה, דוח גולדסטו�  135

is little potential for accountability for serious violations of international humanitarian and 

human rights law through domestic institutions in Israel”.  
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  משפטי 
ראיו� אקדמי

 דליה דורנר) בדימוס(ע� השופטת 

  מאת

  *יוסי דהא�

  בי� האישי למשפטי: פתיחה

Ô‡‰„ : ומקריאת פסקי הדי�  של�מקריאת הביוגרפיההעולי� אחד הדברי� המענייני� 

קורות חיי� ה� יוצאי דופ� ביחס לרקע המעמדי .  הקשר בי� האישי למשפטיכתבת הואש

חווית תלאות ומצוקות חברתיות  .לל צומחי� שופטות ושופטי�והחברתי שממנו בדר� כ

מביאי� לידי ביטוי פסקי הדי� שכתבת ". נווה הילד"כמו ילדות� במוסד , לא מעטות
.  וכלכליתיהירות חברתיתכלפי יה תאנטיפואנשי� שקשה לה� כלפי יה גדולה תאמפ

  ? כיצד את רואה את הקשר בי� האישי למשפטי

  
¯�¯Â„ :היו הא� . עובדות החיי�, נתוני�אלה ה� .  המשפטיותילה השקפותיאלה חיי וא

חיי� "וחוויתי ,  בבית של מעמד בינוניתילו גדלאי השקפות חברתיות אחרות לי

 , בזכויות חברתיותשדגלו מלכתחילה, אבות הסוציאליז�הלוא . קשה לדעת? "מסודרי�

הבורגני .  לתיאוריהו זמ� אולי לא היה ל; עבד עצמוהפועל. היו בורגני� ולא פועלי�

 מחשבה ליד ות רק עקב מסקנ�א� הייתי מגיעה לאותאיני יודעת . יכול היה לחשוב

אני מבינה את זה בראש . אני מבינה מה זה לחיות בלי זכויות חברתיות. שולח� הכתיבה
  .ה את זה בבט�חשו

  

Ô‡‰„ : פסק  –על פרשה שמעלה תהייה על קשר אפשרי בי� האישי למשפטי אני חושב

בו נדונה הזכות ש, בפסק הדי� ."ÂÓÚ"ÌÂÏ˘Â È˙¯·Á ˜„ˆÏ ˙Â·ÈÂÁÓ˙˙ די� בעניי� ה

יש שקשרו את חוות הדעת . בולטת דעת המיעוט של השופט אדמונד לוי ,קיו� בכבודל

  .של השופט לוי לביוגרפיה שלו

  

 
ראיו� זה נער� .  ג�רמת, המרכז האקדמי למשפט ועסקי�, מרצה בכיר וראש החטיבה לזכויות האד�  *

 .15.1.10בתארי� ' משפטי� על אתר'עבור כתב העת 
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¯�¯Â„ :עדייילדי� יכלו לקבל ארוחה בזול בכיתה אבל ,  סיפר שכשהיה ילדהשופט לוי �

הוא .  הזהסמליהלתשלו� ג�  להוריו לא היה כס� . תשלו� סמלי,משהוצרי� היה לשל� 

 וריח הקציצה המטוגנת , ואת אחותו עומדי� בחו� כשהילדי� אוכלי� עצמוזוכר את
את כתב השופט לוי . זה דבר איו� ונורא.  והרוק מצטבר בפהת רעבגור� לה� לתחוש

  .פסק דינו היפה ונשאר במיעוט

 ודעתי – לפי דעתי.  די מתוסכלתויצאתי,  הייתי מעורבת כידוע בפרשה הזאתג� אני

 צומחות מהליבה של כבוד האד� , זכויות רווחהאו,  זכויות חברתיות– היא לא דעת יחיד

לליבה של כבוד קרובות שיש זכויות . אד�הזכויות י� יש היררכיה ב. והשמירה על צלמו

זכויות המרוחקות יותר אני מונה את הזכות � הבי. ויש זכויות מרוחקות יותר, האד�

ליבה אני י� זכויות הב. עיסוק ואת חופש הביטוי המסחריה את חופש ,קניי�פגיעה ב� איל

את ,  את חופש הביטוי הפוליטי, את השוויו�,את הזכות לחיי�, את החירות, כמוב�, מונה

זכויות הללו בלי אבל מה לנו כל הזכויות ה –כל זה הוא יפה וטוב . חופש היצירה
  ?"קיו� בכבוד" אות� ונית� ג� לכנות "חברתיות"שאנחנו מכני� 

לא יכול לקבל ו  לואד� שאי�, לתת לילדיו'  אד� שאי� לו סנדווי�– מה לאד� הרעב

, למשל,  מה– מנגנו� ששומר על בריאותולו אי� , טחו� סוציאלייאד� שאי� לו ב, חינו�

 נשי� בהעדפה  שנקד�אנחנו אומרי�? י� המיני� כמו השוויו� בלאד� כזה ולזכויות

פסק את אפילו ניקח .  בחברה ממשלתיתתדירקטוריכשה קדימה במינוי ילאנית� מתקנת ו

חיילת שאפשר ל – שינה מציאות בצבאושאני מאוד גאה בו , ‡ÏÈÓ ÒÈÏ¯בעניי� הדי� שלי 

 ?מה לאכולישה שאי� לה לאומה לכל הזכויות החשובות הללו . ל" בצהלהיות טייסת

? הא� אישה כזאת תוכל להגיע להיות דירקטורית בחברה ממשלתית או טייסת בצבא

בהכרזה האוניברסלית על זכויות האד� אי� ג�  .הליבה שבליבההזכות לקיו� בכבוד היא 
 זכויות חברתיות ה� פעמי� רבות תנאי .בי� זכויות חברתיות לזכויות פוליטיותהפרדה 

זכויות ע� זאת אני מסכימה שיש ייחוד מסוי� ל.  הפוליטיותליכולת ליהנות מהזכויות

כ� ג� לפעמי� לגבי .  העובדה ששמירת� מחייבת הוצאה כספית משמעותית– חברתיות

 תלויה השמירה על הזכות. א� לגבי זכויות חברתיות זה מאפיי� מובהק, זכויות אחרות

י� את השמירה על  הקשורי� בנושא מתלג� במסמכי� בינלאומיי�. ביכולת המדינה

א� למדינה אי� יכולת הקהילה הבינלאומית צריכה , לרוב ; ביכולת המדינההזכויות

  .הללסייע 

חסרה הזכות  רותוי כבוד האד� וח:יסוד� חוקב. יסוד�  יש לנו חוקי;אי� לנו חוקה

בתגובה של . כבוד האד�ולכ� יש צור� לפרש אות� מתו� , חסר חופש הביטוי, לשוויו�
לא העמידה בפנינו את  היא "ÂÓÚ"ÌÂÏ˘Â È˙¯·Á ˜„ˆÏ ˙Â·ÈÂÁÓ˙˙ ירה של המדינה לעת

המדינה  . כבוד האד� וחירותו בכלל עוסק בתחו� של קיו� בכבוד:יסוד�הדילמה א� חוק

שנוי היה זה לא . היסוד קובע זכות כזאת במסגרת הזכות לכבוד�בעצמה הסכימה שחוק

  .במחלוקת
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 נפגעו שורה של זכויות שכתוצאה מה�, רי�ההסדהעתירה הייתה נגד הוראות בחוק 
ועדות בדקו וזכויות שנוצרו אחרי שהיו אלה . שאפשרו קיו� בכבוד לאוכלוסיות חלשות

 ,והנה. ו� מינימלי בכבודימסקנות על הקצבאות הנדרשות לקוטרחו ושקלו והגיעו ל

מדובר  בלי להבדיל כלל ועיקר א� ,רוחביתסכומי הקצבאות החוק הזה שינה והוריד את 

. או באנשי� שאפשר לעודד לחזור לעבודה, שאינ� מסוגלי� לעבוד, או נכי�בזקני� 

היו צריכי� להבחי� בי� הקבוצות השונות ,  אמיתיתלו היו בודקי� את העניי� בדיקהאי

הרי מותר לפגוע בזכות א� בודקי� ומוצאי� שיש לכ� . ולא לפגוע בכול� באופ� רוחבי

  . בדיקה כללאבל כא� לא הייתה , הצדקה

הול� את ערכיה של היסוד הפגיעה צריכה להיות בחוק ה�לפי חוק, נוס� על כ�

  . הוא צרי� להיות מידתי, להיות לתכלית ראויההחוק צרי� , מדינת ישראל
ישבו איתי . בשלב הראשו� העתירה הגיעה לדיו� בפני הרכב שאני עמדתי בראשו

 כשאד� טוע� ,נו יודעי� שעל פי הדי�אנח. וברא�'גסלי�  טחיות והשופאסתר  השופטת

בודק בית המשפט א� הוא מראה שזכותו נפגעה . זאת וכיחשזכותו נפגעה הוא חייב לה

, על פי תשובת המדינה א� המדינה אמנ� עומדת בתנאי� המאפשרי� לפגוע בזכות

  .אותה פסקת הגבלה שאת תנאיה הזכרתי קוד� לכ�ב: כלומר

חוות על שולחננו נערמו . תה כל פגיעהישלא היהמדינה כמוב� טענה במקרה הזה 

וזה כ� זה אומר .  של כלכלני� שחישבו ומצאו וחשבו ומצאו, מצד זה ומצד אחרדעת

עתירה עותרי� להוסי� להצעתי ל. גדולידעתי שאנחנו נתקלי� בקושי . אחרתאומר 

כה המדינה הייתה צרי, לכל הפחות .תקבע קריטריוני� לפגיעה בזכותבקשה שהמדינה 
לחודש מספיק לקיו� בכבוד " שק קמח"תאמר . לקבוע מה� הקריטריוני� שלה לפגיעה

לתמו� באנשי� שאי� לה� יכולת יכולה  מדינת ישראל 2004� א� ב. שק קמחיהיה –

יש לזה כמוב� .  יתכבדו ויאמרו את הדברי� הללו,עצמית לקיו� בכבוד בס� שק קמח

והוצאנו צו ,  העותרי� קיבלו את ההצעה.אבל אני מדברת על משפט, השלכה פוליטית

   .על תנאי בהתא�

,  כתב מאמר ראשי"האר�"עיתו� .  עד היו� אני לא יודעת למה;קמה מהומת אלוהי�

. הוא מסכ� מפני שגורלו לא היה טוב. תנאי המסכ� הזה על הצו על, לא פחות ולא יותר

 בית לו בס� הכ?ותיהגע בסמכוימי פ". פוגעי� בסמכויותינו ": וטענההכנסת התכנסה

 זכות –להציג את הקריטריוני� שלה לקיו� מינימלי בכבוד  לממשלה מר אהמשפט
 נתתי ,2004 במרסמכיוו� שידעתי שאני עומדת לפרוש בשלושה . שקיימת ג� לטענתה

 : למדינהאמרתי. היביקשו עוד דחיאחריה ו, הי דחיהביקשמדינה ה.  ימי� לתשובהעשרה

אבל  –ל ו את� יכולי� לענות הכ; היה מקו� בכלל לצו כזהאת� יכולי� לענות שלא

אני הלכתי הביתה ורק יכולתי להתייחס בדברי הפרישה שלי , הגונג צלצלואז . תענו

  .  בעיצומוהמצוימשפט בלהתערבות לא ראויה של הכנסת 

  נשיא בית המשפטבראשות,  הקימו הרכב מורחב:את אשר יגורתי בא, המש�ב

 הסו�. בלי הבקשה שהצעתי להוסי�, ו על תנאי על העתירה המקוריתשהוציא צ, העליו�
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א� ה� לא .  לא הוכיחו שהקיו� בכבוד נפגעעותרי�העליו� קבע שההיה שבית המשפט 

  ?  אז למה בכלל הוציאו צו על תנאי– יתה הוכחהיהוכיחו ובניירות שהגישו לא ה

  הזכות לחינו�

Ô‡‰„ :ראו את הזכות לחינו� כזכות חוקתיתחלק מהשופטי� בבית המשפט העליו� לא  .

, בא הדבר לידי ביטוי בדעת היחיד של השופט תיאודור אור, למשל, ˘ÏÈ‚ È¯ÁÂ˙ בפרשת

  ".כבוד האד�"שנסמ� על פרשנותו של הנשיא ברק למונח 

  

¯�¯Â„ :ואני לא הצטרפנו אליוטלצבי   בעניי� זה השופט.השופט אור הביע את דעתו . 

א� בית משפט עליו� בעול� .  בכל שנה תיקי� אל�13� בכיו�  כבית המשפט העליו� ד�
 הסיבה לכ� היא כמוב� שבית המשפט העליו� בישראל הוא ג�. לא עוסק בכמויות כאלה

 עליו� ת משפטבי " בנושא הזה וקוראי� לוהיינו מתבדחי�.  לערעורי�ת משפטבי

רור שהעניי� קשה היה לי ב. לכ� לא היה לנו זמ� להתעמק בנושא". לתביעות קטנות

פסק הדי� נהפ� משו� מה להיות , למרות זאת. ומורכב ולכ� הוא נשאר בצרי� עיו�

כ� לפחות נהגה הספרות  –לא התייחסו להערה של השופט טל ושלי . מיתולוגי

הרי דעתו של השופט אור הייתה דעת ". כ� קבע בית המשפט" וכתבו כי –האקדמית 

ÂÓÚ˙˙ השופט אור ישב בפסק הדי� בעניי� , למשל, �כ� היה ג� בפסקי די� אחרי. יחיד
„˙Èולא הצטר� אליי ואל השופט אדמונד לוי בקביעה שהזכות לחינו� היא זכות יסוד .  

כסות על הפער החברתי בישראל מנסי� ל.  זה לא אוכל בלבד"קיו� בכבוד" ,לדעתי
לל חינו�  כו"קיו� בכבוד"אני חושבת שהער� של . מצער וזה, זכותבחמלה במקו� ב

של מדינת ישראל כמדינה  את ערכיה מת הולתפיסה כזו .טחו� סוציאלייובריאות וב

 אבל דווקא השילוב של ; ודמוקרטיה אחרתויש דמוקרטיה כז. יהודית ודמוקרטית

 כי אנחנו כיהודי� תמיד סייענו , מוליד לדעתי סוג של מדינת רווחהדמוקרטיה ויהדות

   .אלה לאלהבקהילות 

אחרות ועמותות " לתת"עמותת  כות להתקיי�י� מה לאכול אז צריא� לאד� א

את הנכדה שולחת צופי� תנועת ה?  כדי לקבל אוכל מה�שאנשי� צריכי� לעמוד בתור

 זה .ע� חברה שלה להסתובב בבתי� בגבעתיי� ולבקש אוכל יבש לעניי�עשר שלי בת ה

  . !"זו זכות"במקו� לומר ! ?החינו� שנותני� לה
  

Ô‡‰„ :בחנה בי� צדק לצדקההה וז .  

  

¯�¯Â„ :הוא אני שומעת על מפלגות שהמצע שלהכאשר . אני בעד צדק ולא צדקה, נכו� �

  .אד�  אני לא מוכנה לקבל את זה כמשפטנית וכב�,"כלכלה ע� חמלה"
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, למשל, הממשלה.  פסקת ההגבלההוא" זכות אד�"ל "כלכלה ע� חמלה"ההבדל בי� 
בטענה שתמיכות לעודד חזרה לעבודה ושלתיות ממהתמיכות מעוניינת לצמצ� את ה

לש� כ� אני עושה שימוש  ;אני לא נגד זה. ממשלתיות גורמות לאנשי� לא לעבוד

. ובודקת א� ההחלטה לצמצ� עומדת בקריטריוני� של פסקה ההגבלה, בפסקת ההגבלה

 לבדוק לפיה� את  אי� לי שו� קריטריוני�"חמלה" על י�הבעיה היא שא� מדבר

לפני� משורת הדי� , "עושה טובה"החברה רק .  לפעול על פיהאי� לי חובהו ההחלטה

  .למסכני� האלה שאי� לה� מה לאכול, ולא מכוח חובה משפטית

  

Ô‡‰„ : אחד הלקחי� . חשובי�מה פסקי די� כהיית מעורבת בבנושא של החינו� המיוחד

 רשויות לאל� אתת המשפט המוגבלות של ביהיה שאפשר ללמוד מפסקי הדי� הללו 
  . לכבד את פסקי הדי� שלוהמדינה

  

¯�¯Â„ :לאו דווקא , שלא מקיימי� פסקי די� של בית המשפט אני שומעת היו�. נכו�

פשוט לא מקיי�  הוא – שהשלטו� לא חפ� ביקר�מסוימי� פסקי די� . בתחו� של חינו�

ד שרואי� לנג, בכלל כאנשי חוק וכאזרחי� במדינת ישראל – זה דבר שאנחנו. אות�

  . מנוצריכי� להיות מודאגי� מ –עינינו מדינה דמוקרטית 

רש את חוק חינו� מיוחד כ� שילדי� יתה שמשרד החינו� פי היהבעיה, È˙„בפרשת 

ה� בעלי צרכי� א� על פי ש ,לחינו� הרגילמפנות ועדות ההשמה ע� תסמונת דאו� שו

. אלההירותי� שאת הלא מקבלי� , לשירותי� שיאפשרו לה� ללמוד זקוקי� ומיוחדי�
. "ככל שהוא יכול"אלא ,  לספק את השירותי�משרד החינו� לא ראה את עצמו מחויב

קבענו שיש זכות לחינו� הואיל ו. הערתו לא הועילה אבל, מבקר המדינה העיר על כ�

פירשנו את החוק  – קיי� את זכויות האד�חובה לפרש את החוק באופ� שמוש, נישוויו

חייב שינויי� מפני שזה יכול לפגוע נשנה לא אותה בש אמרנו. כמחייב את המימו�

תקציב שיתאי� א� הורינו למדינה להכי� , בילדי� שלומדי� במוסדות של חינו� מיוחד

אלא הרחיבה אותו , פסק הדי� לא רק שלא ביטלה את ,הכנסת. חוק לגבי השני� הבאותל

. ולא את פסק הדי� לא את החוק הלא קיימבפועל המדינה , למרות זאת .בחוק שחוקקה

יכול לקיי� את טע� שאינו  משרד החינו� .לבית המשפט בידיי� ריקותחזרו העותרי� 

ועל סמ� טענה זאת ,  �ליו�ימ 123  בלי סכו� התחלתי שלפסק הדי� ואת חוק הכנסת
הסתמכתי על ; את הסכו� הזהלא אני קבעתי אבל .  מחתה על הצו הזהכנסתה. הוצאנו צו

  .דינה עצמהמסמכי� שהגישה המ

  

Ô‡‰„ :מדיניות אחר אני לא יודע כמה את עוקבת , שאר בעניי� של חינו�יא� נ

עד . העליו� אליהה של בית המשפט יחסאחר ו – מדיניות מאוד מרכזית –גרציה טהאינ

 לבחור לאיזה בית ספר ה� יכולי� שישי� העניק בית המשפט להורי� זכותאמצע שנות ה

לאחר . בהקשר הזהמאוד ת� מקו� רחב ינ יה של ההורי�אוטונומול, לשלוח את ילדיה�
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, שכוננה את מדיניות האינטגרציה בחינו� בחטיבות הביניי� לט בעקבות ועדת רימ,מכ�

השתנה המצב הנורמטיבי ובית המשפט נקט עמדה המיישמת את מדיניות האינטגרציה 

בשני� . ה�ומצמצמת את החירות של ההורי� לבחור את בית הספר שאליו ילכו ילדי
חזרה להחלשת מדיניות האינטגרציה ולחיזוק היכולת  –האחרונות יש תנועת מטוטלת 

זה בא לידי  .של ההורי� להימנע משליחת ילדיה� למוסדות שבה� מתקיימת אינטגרציה

המשמעות . ÈÏÚ ‰È¯ÂÙ „ÚÂ˙ובמובלע ג� בעניי� , ˘¯È‚ בעניי� –ביטוי בכמה פסקי די� 

חל� מהאינטגרציה ילה –בעיקר לקבוצות חזקות  –רות של מגמה זו היא מת� אפש

כיתות ייחודיות בתו�  בתי ספר ייחודיי� או �להקי� לעצמהחינוכית כמו ג� לגיטימציה 

בית המשפט מייחס משקל פח�ת לטענת המדינה בדבר מחויבותה  .בתי הספר

  .לאינטגרציה חברתית

  

¯�¯Â„ :מכשיר לשינוי חברתיהוא פט המש. אני חושבת שהפסיקה משקפת שינוי חברתי, 
היו� שונה מזו  שהפסיקה תאני לא מתפלא. אבל הוא ג� משק� שינויי� חברתיי�

הסדר ' ד�ו' ג', ב', א�אפשרת לא�  :עקרו� השוויו�צרי� ג� לזכור את . עברבשהייתה 

, 'ד� ו', ג', ב', אבית המשפט יבדוק את הקריטריוני� שהוחלו על  אז ,'ובא אלי� ה, מיוחד

של מסגרות  אני יכולה להעלות על דעתי אפשרות,  אגב.קיבל יחס זהה' יבדוק א� הו

שרו� לא נית� רק לקבוצות י הרי כ.לקבוצות חלשותג� מיוחדות שפתוחות חינוכיות 

  . מבני עניי� צמחה תורה –  להפ�.חזקות

נווה "ששהיתי במוסד אחרי , באמצעות מלגהריאלי בחיפה הספר האני למדתי בבית 

שהגעתי רק כ.  הילדי� לא קיבלו אותי עד הסו�.היו שני� קשות מאוד בחייאלו  ."לדהי

 .ההצעירה בכיתהייתי תמיד . לי חברה פתאו� הייתה – לצבא פתאו� הרגשתי אושר
. תקופה קשה מאודזו הייתה .  לא חיכו שאגיע לשנתו� שלי, עוד בתורכיה,בזמנוכנראה 

א� אני נותנת את העזרה  –  עידוד לילדי� מחונני�אני אומרת את זה כי מסגרות שנותנות

לחפש צרי� . להביא ברכה יכולות – הדרושה לחפש את הילדי� האלה באזורי� חלשי�

�  ? מתרכזי� הגאוני�� מי אמר שש.השרו� לא רק ברמת. את הגאוני� בכל האר

  הזכות לקניי� וחופש העיסוק

Ô‡‰„: זכות הקניי� והזכות לחופש  – תו הכלכליהיא שהזכויותהנשמעות  אחת הביקורות
 זכו מבית המשפט העליו� –  וג� האוטונומיה של הרצו� שנגזרת מהזכות לכבוד,העיסוק

לפרשנות המגנה על בעלי הקניי� ופוגעת באפשרות לדאוג לקניי� מינימלי המבטיח קיו� 

  .בכבוד לאלו שאי� לה�
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¯�¯Â„ :אנחנו בה  בחברה ש,בסופו של דבר. וקאני לא נגד הזכויות לקניי� ולחופש העיס
במדינה שלנו יכולי� . כדי להזדקק לזכויות האלה אתה לא חייב להיות עשיר גדול ,חיי�

. נכס היחיד של�ג� א� מדובר ב, בלי לשל� פיצויי�מהקרקע של�  40%להפקיע ממ� 

כ� כתבתי  ?40%בשיעור של בישראל   החברהבכללצרי� לתמו� נכס היחיד של� הלמה 

יש ,  ע� זאת. ולא יכולתי להעביר את זה,היה הרכב מורחבאבל זה . באוביטר בפסק די�

  . ביותרחשובותהזכויות כ את הקניי� ואת חופש העיסוק אני לא רואה .סול� זכויות

  

Ô‡‰„ : פסק הדי� בעניי� אבל בואי ניקח למשל אתÈÁ¯ÊÓ‰ ˜�·.  

  

¯�¯Â„ :עניי� בÈÁ¯ÊÓ‰ ˜�·נדחתה העתירה .  
  

Ô‡‰„:הראויה להגנה , זכות לקניי�חלק מהבל הכירו באינטרס הכלכלי של הבנק כ א

  .חוקתית

  

¯�¯Â„ :של זכויות   מצומצ�באופ� כללי אני בעד פירוש די.  פירוש רחבכותנתנו לז, �וכנ

פירוש לזכות ככל שאתה נות� . �כדי לאפשר לקיי� אותזאת . החופ� את ליבת�, האד�

לכ� .  יותרשאר רטוריקה היא מצומצמתיות ולא להממשלה  האפשרות לתת ,רחב יותר

תנו לה ית, אבל כאשר תלכו לליבה של אותה זכות,  אל תרחיבו בלי סו�–אני אומרת 

  .ותפרשו את פסקת ההגבלה בצורה מצומצמת, משמעותיתהגנה 
  

Ô‡‰„ :ומה באשר לזכות הקניי�?  

  

¯�¯Â„ :לעומת זאת.  לקניי�היא לשיטתי פגיעה בזכות,  הפקעת אדמה,הדוגמה שנתתי ,

   .לא הייתי רואה הטלת מס כפגיעה בזכות לקניי�

 יש ויכוח ביני לבי� אחרי�, בדבר הגנה משמעותית על זכויות, בקשר לטענה הזאת

, קי�ובזה אנחנו חל. דורנאריאל ב, ג� ע� בני. בעניי� התחולה שלה על זכויות חברתיות

אי�  ש–אנחנו מסכימי� גישה הבסיסית  העל. א� כי בהרבה מאוד ענייני� יש לנו הסכמה

ע� ; שהפירוש מרחיב ההגנה על הזכות פוחתת כי ככל ,טע� לתת לזכות פירוש רחב
קבלת� כזכות רק שסופ� , יחסיותמטבע� זכויות חברתיות ה� מאחר ש, אריאללדעת , זאת

ע� אני לא מסכימה . הגנה על זכויות האד� האחרותהסטנדרטי� לתביא להחלשת 

 את אני רואה בה�. ה� זכויות חיוניותזכויות חברתיות י יבעינ, כפי שאמרתי. ה הזוהאמיר

נית� לספק לה� הגנה חוקתית , וכפי שאמרתי. שמירה על צלמוהליבה של כבוד האד� וה

  .באמצעות פסקת ההגבלה, תו� הבאה בחשבו� של צרכי המדינה, משמעותית
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  אקטיביז� שיפוטי

Ô‡‰„ :שבחברה  הטענה בהקשר הזה היא. טיביז� שיפוטיזה מביא אותנו ג� לאק
  .דמוקרטית אי� זה מסמכותו של בית המשפט להכריע בנושאי� של מדיניות כלכלית

  

¯�¯Â„ :הנושאי� שעליה� אבל .  בית המשפט לא יכול להחליט במדיניות כלכלית.נכו�

שק "ד יתנו לכל אחיש, מבחינתי. מדיניות כלכליתתחו� של  לכי� כלל לא שיידיברנו

מה שהמדינה בעצמה מחליטה שהוא  אבל את , א� זה מה שהמדינה יכולה לתת"קמח

קיו� " נחכפי שאני מבינה את המו. ולא בתור צדקה,  היא חייבת לתת–המינימו� 

מדינה יכולה ה רמת מינימו� שו המשפטית היא שחייבת להיות משמעות,"בכבוד

 ".הסביררמה "דיבר על שופט לוי  ה. ואותה היא צריכה לתת לאזרחי�להרשות לעצמה

מינימו� הזה יש לגבי ה  אבל–  כדי לשמור על הכבוד"מינימו�רמת "אני מסתפקת ב
ילדי� בעלי צרכי� מיוחדי� של עדה שישבתי בראשה לגבי חינו� ווה. למדינה חובה

, זה מינימו�. זכותו של ילד לקבל חינו� מיוחד כפי שהוא צרי�כי חוק שקובע הציעה 

בהסכמת  –סעי� שאומר שבכל שנה שר החינו�  יש בחוק הקיי�!  הזכות לחינו�זו? לא

לכמה , שמחליטות איזה חינו� ראוי לתת לילד, ועדות ההשמהויודיע ל –שר האוצר 

הא� לילד שנולד פגוע ויש לו צרכי� ! הרי זה מופר�. ילדי� אפשר לתת חינו� מיוחד

של מדינת נורמטיבית  להיות עמדה זו יכולההא� ? מיוחדי� אי� זכות לקבל חינו�

  ? עניי� של אקטיביז� שיפוטיבכלל זה ? ישראל

חשש שא� הדבר הזה קיי� . העמדה הזומדוע לא רוצי� לקבל את  אני יכולה לנחש

את לבית המשפט ובית המשפט יורה לממשלה לייש� אנשי� יפנו  ,יהיה כתוב בחוק
שהרי זה עניי�  ;כמה כס� לתתלה לממשלא יגיד א� חשוב להבי� שבית המשפט . החוק

  . את הר� בעצמהלקבועשל מדיניות כלכלית ועליה 

  

Ô‡‰„ :אי� היית מגדירה אקטיביז�?  

  

¯�¯Â„ :קוד� .  אני חושבת שפסק הדי� צרי� להיות נכו�.אני לא יודעת מה זה אקטיביז�

 אתה מפרש את החוק לפי . שלו זה התפקיד.כל בית המשפט נדרש לפרש את החוק

תק� היא יכולה ל, כנסתהתוצאה לא נראית לוא� . לפי כללי פרשנות, כיה של החברהער

  . את החוק
  

Ô‡‰„ :את נושא המיגו� של העיר שדרות, לדוגמה, ניקח.  

  

¯�¯Â„ :לא בית המשפט , מדינת ישראל היא שהחליטה על המיגו�. זו דוגמה טובה

 ממשלת ישראל לא  ולכ�ואנחנו לא החלטנ"יתה המדינה באה אומרת יאילו ה. העליו�
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במקרה כזה בית המשפט לא .  ניחא– יש לה דרכי� אחרות להג� על התושבי�ו ,"תמג�
מה שעשה בית המשפט העליו� הוא א� ורק לחייב את הממשלה . היה מתערב בהחלטה

הרי הממשלה הייתה יכולה . אי� בכ� אקטיביז�. לקיי� את ההחלטות שלה עצמה

  .להחליט אחרת

  הסוהרהפרטת בתי 

Ô‡‰„ : דר�פ הואעניי� נוס� שאני רוצה לדבר עליו � ג� ברמה – סק די� באמת פור

, סוגיה מרכזית מאודלדיו� פה עמדה .  הסוהרית בה שלהפרטהבעניי�  – לאומיתנהבי
מדיניות . סוגיית ההפרטה –  שמעסיקה את החברה הישראלית, חברתית וכלכליתמבחינה

בפסק . ממשלות ישראל מאז אמצע שנות השמוני�ההפרטה היא מדיניות מרכזית של 

   .הדי� הזה בית המשפט עצר את התהלי� באופ� קיצוני יחסית של התערבות שיפוטית

  

¯�¯Â„:הבאתי את  .ולא עסק במדיניות ההפרטה בכללותה,  בית המשפט ד� במקרה קצה

י� הא� נית� היה להסמ .הדוגמה של פינוי ההתנחלויות במסגרת תוכנית ההתנתקות

 ג� כשמדובר הוא הדי�. זה לא יעלה על הדעת? תאגיד של לב לבייב לפנות את היישובי�

מת� .  בחצר האחורית של החברה,כדברי השופט חיי� כה�,  שנמצאתהיבאוכלוסי

 – למדינה כוח להעניש אותהיש יה שיבאוכלוס סמכויות לשימוש בכוח עד כדי ירי
באמת מפריט את הליבה של  דבר ש זה– לגו� שפועל למטרות רווחהענישה העברת 

  . מבחינה זו פסק הדי� הוא מצומצ�. סמכות המדינה

  

Ô‡‰„ : פסק הדי� מצומצ� מבחינה זו שהוא בחר מסלול של פגיעה בזכויות האד� ולא

כשמניע הרווח כבוד האד� נפגע בית המשפט קבע ש. הממשלה: יסוד�מסלול של חוק

כשהפגיעה היא  –מכויות לאכיפה פלילית הכלכלי הוא המניע המרכזי של הפרטת ס

השופטות והשופטי� סברו שאי� בעיה א� ההפרטה נוגעת לפונקציות . מקור לרווח כספי

אול� לא כ� כשמדובר בהפרטה של , מת� שירותי הסעדה ואחזקה  אובנייני�כגו� בניית 

  ?רטטת את גבולות ההפרטהשאיפה היית מ .ענשהסמכויות ה
  

¯�¯Â„ :זה לא עניי� של . בדברי� האלה אתה מדבר איתי כמשפטנית.  בכוחודאי בשימוש

הייתי משאירה סמכות די נרחבת לרשות מבחינה משפטית .  פוליטיתהשקפת עול�

יש ביקורת פוליטית על א� ג� . סו� זו מדינה דמוקרטית� סו�;המבצעת והמחוקקת

  .תחוקילא  היאלומר שאפשר � עדיי� אי, ההפרטהמדיניות 

שהיא כרוכה ככל ,  הרשותעל ידיבצע התעניי� שצרי� להיא וני אכיפה באופ� עקר

 אבל ש�,  בהוצאה לפועללהיעזר בחברות פרטיותאומרי� לי שרוצי� . בשימוש בכוח
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הדבר העצוב בהוצאה לפועל הוא שגופי� חזקי� גובי� את . לא מדברי� על מאסר

נחלש עוד יותר ני החלש המעמד הבינו.  בצורה קלה יותר מאנשי� פרטיי�החובות שלה�

 לגבות א� ימצאו דר� יעילה, לכ� . אתה יכול לדמיי� כמה קשה לאישה לגבות מזונות–
משימוש , כמוב�,  לבד.חובות בצורה פרטית אני חושבת שלא צרי� לדחות את זה מראש

  . בכוח

  

Ô‡‰„ :תחת הרשויות העירוניותהקמת משטרות עירוניותומה בנוגע ל ?  

  

¯�¯Â„ :יש ג� . אני מבינה שהמשטרה מתנגדת. תמשפטיני רואה כא� שאלה אי, שוב

 .יש ג� בעיות ארגוניות.  מי יהיה השוטרמקביעה שרירותית בשאלה, כמוב�, חשש

 שכאמור – אפשר יהיה להטיל על האנשי� האלה� חשש שאיבשל ההמשטרה מתנגדת 

  . את אות� מגבלות שמטילי� על שוטרי�– יתנו לה� כוחי

  שית וחופש העיתונותעיתונות חופ

Ô‡‰„ : נשיאת  כ–לעבור לענייני� שאת עוסקת בה� בכובע אחר שאת חובשת רוצה אני

מי שמסתכל על התקשורת הישראלית באופ� כללי רואה שהיא סובלת . מועצת העיתונות

בעלויות , ריכוז בעלויותבה� , מכמה ליקויי� מאוד בעייתיי� מבחינה דמוקרטית

 מה .ל"מול המואל שחיקה במעמד העיתונאי  בכלל והעיתונאישחיקה במעמד , צולבות

  ?עמדת� בסוגיות הללו
  

¯�¯Â„ :המצב . על�י שהיא עשויה לה היאהבעיה המרכזית של העיתונות הכתובה בעול�

  . מאודקשה

  

Ô‡‰„ : או אולי לאפשר למשקיעי� זרי� ?עיתונותאת ההיית מציעה לסבסד הא� 

  ?להשקיע

  

¯�¯Â„ : על  לאסור – לדעתי יש בה איוולתש – צורה חריפה להצעההתנגדתי באני

גו� וולונטרי ואני היא מועצת העיתונות . אל� פרחי� יפרחו .משקיעי� זרי� להשקיע
, תערב במועצת העיתונותממשלה תהא�  כי ,מתנגדת בתוק� לכל התערבות ממשלתית

 שנעשה בצרפת כפי, בעניי� סבסוד העיתונות.  במועצהשרי� ימנו את החברי�בהמש� ה

  .  אני רואה בזה אפשרות ואנחנו מנסי� לגלגל את זה–

 "האר�"יתה סג� עור� עיתו� ישה, ידידה שלי. צרי� לחנ� את הצעירי� לקרוא עיתו�

. נתבקשה להרצות בפני כיתה של סטודנטי� לתקשורת באחת האוניברסיטאות, בזמנו
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כמה מכ� " –� לתקשורת  סטודנטי–היא שאלה אות� . עשרי� וחמישה תלמידי� היו
כמה מכ� קוראי� עיתו� " :שאלהואז היא !  א� אחד"? יו� מדיקוראי� עיתו� יומי

,  ה� כבר אנשי� מבוגרי�– בניי. אני מסתכלת על סביבתי.  הצביעו שמונה"?באינטרנט

 יש ל� א�: זה הרגל. והנכדי� קוראי� עיתו� כי יש עיתו� בבית, ה� קוראי� עיתוני�

הרעיו� הצרפתי לכ� . מתרגל לשתות את הקפה בבוקר ע� העיתו�וורא אותו עיתו� אתה ק

לכל מממנת עיתו�  הממשלה .להרגיל את הצעירי� לקריאת עיתו� הוא מעניי� לדעתי

תנו את י י–" ישראל היו�" לא רק – אני מניחה שהעיתוני�. צעיר שרוצה לקרוא עיתו�

  . יתחרו ביניה� ו מהל� כזההעיתו� שלה� במחיר עלות כדי לאפשר

חשוב שיש . מה שחשוב מאוד בעיניי הוא להימנע ממצב של מונופול ובעלות צולבת

בעלי� אחד לכל רק א� חלילה יהיה .  על העיתונות בישראלבעלי�כמה לנו עדיי� 
 שהיו� אני ,אהר� ברקה של הנשיא בדימוס  תהיה הצדקה להצע, ורק אז, אז– העיתוני�

הדבר , לדעתי. משפט הציבוריכפו� להמהותי �תונות כגו� דו להתייחס לעי–מתנגדת לה 

יש כמוב� . בעלי�כמה  כל עוד יש – לחלוטי�לכ�  בחופש העיתונות ואני מתנגדת יפגע

אי� כבר הסכמי� קיבוציי� , של העיתונאי� הוותיקי� שמאבדי� את משרותיה�בעיה 

 הוא לא מרוויח על : כלומר– אי� פרנסה, ל"למו, אבל א� לעיתו� עצמו. בעיתונות

  . לא טוב לחברה חלילה היא ג� מצבהעיתו�סגירת אז  – העיתו� שלו

  

Ô‡‰„ :היו ג� כמה פסקי די� שעסקו ביחסי עובד �  .מעביד בעיתונות

  
¯�¯Â„ :ב, היה עניי��Jerusalem Post יש הקי� עיתו�שאד� שבו נקבע של, נדמה לי 

, ותב דברי� שאינ� לרוחו של הבעלי�כ  שעובד עבורו א� העיתונאי.פררוגטיבה מסוימת

,  יש;גבולותיש  מהל� כזהלמוב� ש!  הוא הקי� עיתו� לש� כ�– הוא יכול לפטר אותו

יש להבדיל . תקנו� העיתונאי חייב לכתוב באופ� חופשיעל פי ה.  האתיקהתקנו�, למשל

במה לו לתת מחויב  השאלה היא א� העיתו� הפרטי ;יש דעהלעיתונאי . בי� דעה לידיעה

שזאת החלטה לא אני לא הייתי אומרת .  קבע שלאארצי לעבודה הדי�הבית . לדעה שלו

   .נכונה מבחינה משפטית

 בעיתו� שלו ידיעות בתחו� הכלכלי שגורמות נזק שבעל עיתו� לא רוצה לפרס�נניח 

 או לחייב אותו לפרס� את  להחליט כ�אני לא רואה שאני יכולה לאסור עליו. לעסק שלו
של כל אמצעי א� הוא יהיה בעלי� בעל עיתו� לפעול כ� אני אחייב . ידיעותאות� 

. על העיתונותאו כמעט מוחלטת  אלא בעלות מוחלטת , לא רק בעלות צולבת;התקשורת

אבל כל עוד הידיעה  . לא יוכל להשתמש בכוח הבעלות שלו כדי לחסו� ידיעותהבעלי�

  .לדעתי המצב סביר, רי�בעיתוני� אחתפורס� בעיתו� הכלכלי המתחרה או 
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  פמיניז� ומשפט

Ô‡‰„ : היו ל� כמה פסקי .  העניי� של פמיניז� ומשפטלהעלות הואעניי� נוס� שאני רוצה
שוויו� בי� המיני� לגבי השבה� הבעת עמדה מאוד ברורה , ‡ÏÈÓ ÒÈÏ¯בעניי� כמו , די�

 די� אחד כתבת ג� פסק, ע� זאת. חשב פמיניסטית וליברליתיונקטת עמדה שיכולה לה

 –È. Ô.˘ פסק הדי� בעניי� –שעורר את הזע� של ארגוני הנשי� ושל ארגוני� אחרי� 
ÔÈÈÂÂÏ È¯Â„È˘Â ÌÈÏ·Î È¯Â„È˘Ï ‰ˆÚÂÓ‰ „‚� ÌÈ˘�Ï ‚ÂˆÈÈ ÔÂÈÂÂ˘ , בעניי� השידורי� של

  .ערו� פלייבוי

  

¯�¯Â„ : סיו�י אבל נ,אני פמיניסטית... למרבה הצרה,  שליאחרו�פסק הדי� ההיה וזה עוד 

במערכת המשפטית , החיי� שלי מלמד שהגישה הפמיניסטית לא מתחלקת בבית המשפט

אני בהחלט מכירה שופטות שה� לא . בכלל לפי המי� שאליו אתה משתיי�בציבור ו
 בעניי� פסק הדי�ב. אני פמיניסטית במוצהר. פמיניסטיות וגברי� שה� פמיניסטי�

ÈÂ·ÈÈÏÙ  אחדישבנו בהרכב של �לרבות , הדי� הזה נית� פה אחד שופטי� ופסק עשר

השאלה . יתה התוצאה האפשרית היחידהימפני שזו ה,  והשופטותדתיי�השופטי� ה

 , מדינות בעול�53�קיי� במת ש,לאפשר את שידוריו של ערו� פלייבויא� הייתה 

לא היה מדובר בסירוב של הרשות .  בישראלהיהרשות השניושידוריו אושרו ג� על ידי 

 – בסוג שידור שמותר בכל ארצות המערבאלא  בפורנוגרפיה קשה  מדוברלא. לשדר

. חופשי לצפייה אלא מוגבל למי שיש בידו הקוד המתאי� ובשעה מסוימתשידור שאינו 

את ,  את האיזוני� האלה ואת התרבות החופשית שקמה במדינת ישראלי�לוקחא� 

 – רטי� האלהאת הסכל אחד יכול לשאול את העובדה ש, העובדה שהאינטרנט חופשי
מביאה בחשבו� אני ! ?כא�דווקא הא� יש מקו� להתערבות של בית המשפט 

  . קשה בהקשר הזה הפגיעה אינה אבל ג� ,שהייש פגיעה בכבוד האבשידורי� ש

  

Ô‡‰„ :איפה היית משרטטת את הגבול?  

  

¯�¯Â„: לא צרי� .חברההעל פי הערכי� של , חיאתה על פי החברה שבה נקבע  האיזו� 

, למזלי הרע. אני יודעת שארגוני הנשי� מאוד לא אהבו את פסק דיני. לקיצוניותללכת 

 – למרות שעשרה שופטי� חתמו עליו– כ� יצאופסק הדי� האחרו� היה זה , כאמור

  .נתת לי הזדמנות להסבירהנה  .את הביקורתשספגתי 




