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 הא� העול� –מאבקה של דמוקרטיה בטרור המתאבדי� 

  ?החופשי מצויד בכלי� מוסריי� ומשפטיי� במאבק זה

  מאת

  *עמנואל גרוס

  מבוא  .א

מאז . אינ� תופעה חדשה,  בפרט,ופיגועי טרור התאבדותיי�,  בכלל,פיגועי טרור
 חשוב אשר ראו במאבק אלי� כלי ,ומתמיד היו ארגוני� דתיי� או לאומניי� רדיקליי�

 פיגועי התאבדות נתפסו בעיניה� כנבדלי� משיטות. לקידו� מצע� האידיאולוגי
ה� נוכח ההתרסה המיוחדת הטמונה בה� כלפי הישות המדינית , טרוריסטיות אחרות
הרכושיות והמורליות שבכוח� , ה� משו� חומרת הפגיעות הגופניות, שכנגדה ה� מכווני�

 האפשרות לבצע נוכחג� ,  מהעשורי� האחרוני�והחל, של פיגועי� אלו להסב לאזרחי�
 אלא ג� בכלי נשק להשמדה ,פיגועי� כאלו תו� שימוש לא רק בחומרי נפ� קונבנציונליי�

. מאפייני� אלו הקנו לפיגועי ההתאבדות חומרה רבה מאשר למעשי טרור אחרי�. המונית
תר שהציב הטרור המורכב והחמור ביו, על רקע זה הפכו פיגועי התאבדות לאיו� הרציני

  .המודרני לפתח� של מדינות העול� החופשי
אי� זה פלא אפוא כי התמודדות� של מדינות המערב ע� איו� זה מחייבת התגברות על 

קיי� , הסוציולוגית והפסיכולוגית, המוסרית, מ� הבחינה התיאולוגית. מגוו� רחב של קשיי�
בה� מוכני� אנשי� לוותר על חייה� קושי רב בהבנת הגורמי� להיווצרות� של סיטואציות ש

פחד , הרס,  בכדי לזרוע מוות–  בחסות תמיכתה ועידודה של סביבת� הקרובה– שלה�
לבד מ� , מ� הבחינה הביטחונית. וזעזוע בקרב אזרחיה של המדינה שכנגדה מכוו� מאבק�

קיי� קושי , הכשירו ותמכו בה�, הקושי הרב להילח� בפצצות אנושיות ובאלה שגייסו
משמעותי יותר הנוגע להיעדר היכולת לחזות כיצד יבחרו ארגוני הטרור להפעיל את 

 
 י�דרכת ברצוני להודות לעו. אוניברסיטת חיפה, הפקולטה למשפטי�,  מ� המניי�סורפרופ  * 

  . אשר שקידתה וחריצותה אפשרו רשימה זו,תחיה שחר
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הא� ילבישו על גופ� חגורת נפ� ויורו לה� לפוצ� עצמ� : המתאבדי� בשליחות�
הא� יכשירו אות� לנהוג מכונית ; באוטובוס גדוש נוסעי� או במסעדה עמוסת סועדי�

ידו אות� ברובי� וברימוני� ויורו לה� הא� יצי; עמוסת חומרי נפ� אל יעד הומה אד�
; להגיע אל רחוב הומה וש� להפעיל� כנגד העוברי� ושבי� עד אשר יצליח מישהו להרג�

לתו� , על נוסעיו, הא� יציידו אות� בסכיני� ויאמנו אות� כיצד לחטו� מטוס מסחרי ולרסקו
  ... והאפשרויות עוד רבות; יעד אחר

מנת לחקור את הנסיבות שאפשרו את  וקמה עלהיטיבה לתאר קושי זה הוועדה שה
כאשר קבעה כי , 2001 לספטמבר 11�הברית בתארי� ה�ביצוע פיגועי הטרור בארצות

 חוסר יכולתו כלומר, י היה כישלו� הדמיו�נכישלונו החמור ביותר של הממשל האמריק
יטחונה נשק� איו� חדש שטר� היה כמותו לב, קאעידה�דוגמת אל, להבי� כי מארגוני טרור

  .1הברית�של ארצות
על רקע מתעוררת מחלוקת משפטית בדבר האמצעי� שבה� יכולה מדינה דמוקרטית 

ידענו כי היק� ההגנה  ,אמנ� .2לעשות שימוש כדי להג� על אזרחיה מפני סוג זה של טרור
שנדרשת המדינה להעניק לחירויות ולזכויות היסוד של אזרחיה בעתות חירו� מצומצ� מזה 

שכ� א� תאבד עצמה המדינה לדעת על מזבח חירויותיה� , זכאי� בעתות רגיעהשלו ה� 
 .3ממילא לא יהיה בכוחה להעניק לה� כל הגנה שהיא בתו� המשבר, החוקתיות של אזרחיה

אול� יש המרחיקי� לכת מעבר לכ� וטועני� כי לחימה אפקטיבית בתופעת טרור 
 הגמשת המגבלות החוקתיות ידי תתאפשר רק על, בשל חומרתו היתרה, המתאבדי�

באופ� שיאפשר שימוש באמצעי� מניעתיי� , הכובלות את ידי המדינה בשעת חירו�
מנועה מדינה דמוקרטית מלהשתמש בה� במסגרת מאבקה בסוגי� , והרתעתיי� אשר ככלל

  .אחרי� של טרור
תו� , מטרתי במאמר זה היא לבחו� את המורכבות המיוחדת הטמונה בטרור המתאבדי�

. רטט את המתווה הנורמטיבי שבגדרו צריכה המדינה הדמוקרטית להיאבק בוססיו� לני
כ� מציאת הדרכי� המשפטיות הראויות  על. הטרור הוא בראש ובראשונה תופעה חברתית

בו שמניעיו והאקלי� , למאבק בו אינה מתאפשרת מבלי להקדי� ולהתחקות אחר שורשיו
 זו מוקדש להבהרת מאפייניו הייחודיי� של חלקה הראשו� של רשימה. הוא גדל ומתפתח

  .לעומת מעשי� טרוריסטי� אחרי�, המעשה הטרוריסטי ההתאבדותי
בחלק השני של המאמר אסקור את שורשיו ההיסטוריי� של טרור המתאבדי� המודרני 

ה� הגורמי� שהביאו להתהוות� של ארגוני הטרור הבולטי� בזירה ה ולאחר מכ� אבח� מ

 
 The 9/11 Commission Report – Final Report of the National Commission on ראו  1

Terrorist Attacks Upon the United States 339 (Official Government ed. 2004).  

  .ראו להל� פרק ה  2
3  W.H. Rehnquist All the Laws but One – Civil Liberties in Wartime (1998), 222-223.  
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� בעת הזו פיגועי התאבדות שיטתיי� כנגד מדינות דמוקרטיות לצור� המבצעי, העולמית
המקורות , המבנה הארגוני, במסגרת זו אעמוד על האידיאולוגיה. קידו� מטרותיה�

, אל קאעידה, הכלכליי� ושיטות הפעילות של ארגוני� דוגמת הנמרי� הטמיליי� בסרי לנקה
. ר הפלסטיניי� הדתיי� והחילוניי�יריה וארגוני הטרו'החזית האסלאמית החמושה באלג

החל : בחלק השלישי אנסה להתחקות אחר מכלול הגורמי� לביצוע פיגועי ההתאבדות
ידואליי� המגבשי� בקרב האד� הבודד את המוטיבציה להקריב את חייו וובמניעי� האינדי

ו עובר דר� בחינת המער� הענ� שפיתח, לש� קידומו של אידיאל קולקטיבי דתי או לאומני
וכלה במניעי� סביבתיי� , ארגוני הטרור לצור� גיוס מתאבדי� פוטנציאלי� והכשרת�

 ה� של משפחות המתאבדי� למעשי� הרצחניי� – התומכת בדר� כלל –דוגמת תגובת� 
המתאבדי� את , כביכול, ביצעו" למענה"שביצעו ילדיה� ה� של האוכלוסיה המקומית אשר 

החלק הרביעי והמרכזי של , בחלקי� הקודמי�בהסתמ� על התשתית שהונחה . מעשיה�
אליה ראוי להכפי� את המדינה בשעת שרשימה זו יבח� תחילה מהי המסגרת החוקתית 

 כלומר א� ראוי שמער� ערכי היסוד החוקתיי� המנחה את המדינה בעתות שלו� ,חירו�
עתות ימשי� להנחותה ג� בעתות המצוקה או שמא מ� הראוי ליצור מער� חוקתי ייחודי ל

הפרדת , מסקנתי היא כי ערכי היסוד הדמוקרטיי� בדבר שלטו� החוק .חירו� בלבד
 ,עצמאות הרשות השופטת וכיבוד ערכי צדק ומוסר חברתי שבמרכז� זכויות אד�, הרשויות

וע� מצבי חירו� ,  בכלל,מחייבי� כי התמודדות� של מדינות דמוקרטיות ע� מצבי חירו�
על רקע מסקנה זו ". הרגילה"ריה של המסגרת החוקתית תיעשה בגד,  בפרט,ביטחוניי�

רשאית המדינה לייש� את , אבח� א� נוכח האיו� הבלתי רגיל הנשק� מטרור המתאבדי�
נוסחת האיזו� החוקתית בי� הביטחו� הלאומי לזכויות הפרט במתכונת ליברלית וגמישה 

ותרו למשל מעצרי כ� שי(יותר מאשר בהקשר למאבקה כנגד איומי� טרוריסטיי� אחרי� 
או ; )מנע המוניי� נטולי חשד ושימוש בעינויי� במהל� חקירת� של חשודי� בפעילות טרור

המשקל שעל המדינה לתת לנסיבות , שמא על א� חומרתו היתרה של סוג זה של טרור
, החירו� שיוצר טרור המתאבדי� אינו שונה מזה הנית� לנסיבות חירו� ביטחוניות אחרות

שבעזרת� רשאית המדינה להיאבק בו אינ� יכולי� להיות חמורי� יותר כ� שהאמצעי� 
  .רשאית להיאבק ביתר סוגי הטרורהיא מאשר אלו שבה� 

דעתי היא כי חר� האיו� החמור במיוחד הנשק� מטרור המתאבדי� כלפי , כפי שאסביר
המשטרי� הליברליי� המערביי� ועל א� קיומ� של נימוקי� חזקי� לטובת העדפת 

רס הביטחוני על חשבו� השעיית� הזמנית של זכויות הפרט בכדי ללחו� ביתר האינט
כעקרו� יסוד של המשטר ,  עקרו� שלטו� החוק,אפקטיביות למיגורו של טרור המתאבדי�

שמשמעותה אינה אלא ויתור המדינה על אופייה וצלמה , שולל סטייה זו, הדמוקרטי
  .הדמוקרטיי�

  ייניו הגדרתו ומאפ– טרור המתאבדי� .ב
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   הטרוריסטימעשהמהותו של ה  . 1

שבה� נעשה שימוש שיטתי במעשי  בהיסטוריה האנושית מתועדי� מקרי� רבי�
חברתיי� או , לאומניי�, אלימות לצור� קידו� משנה אידיאולוגית בעלת תכני� דתיי�

 קהילההפלורליז� השורר ב, על א� קיומו של קונצנזוס בגנות הטרור הפוליטי. כלכליי�
ו י� את אופי� ממעשה מסוייבה� יש כדי לאשבות רקע ילאומית בדבר טיב� של אות� נסהבינ

טרוריסט "לפיה שפלורליז� אשר בא לידי ביטוי באמרה הידועה  – י הלכאוריסטיהטרור
פטיבית ידסקרמונע גיבושה של הגדרה  – " לוח� חופש בעיני האחרהוא, בעיני האחד
   .יסטי של מאפייני המעשה הטרוראוניברסלית

בחינת מגוו� ההגדרות המשפטיות אשר הוצעו למעשה הטרוריסטי במישור הבינלאומי 
 � בדבר" של העצרת הכללית של האו49/60כגו� החלטה , מדינתיי��ובמישורי� פני�

Measures to Eliminate International Terrorism4, � לקוד הפלילי 2331 הגדרת סעי
�ידי ה כפי שתוק� על, ינהאמריקPatriot Act of 20015, �� ל1 הגדרת סעיTerrorism Act of 

 
4  General Assembly Resolution 49/60, Measures to Eliminate International Terrorism 

(1994): “Criminal acts intended or calculated to provoke a state of terror in the general 
public, a group of persons or particular persons for political purposes are in any 
circumstance unjustifiable, whatever the considerations of a political, philosophical, 
ideological, racial, ethnic, religious or any other nature that may be invoked to justify 

them”.  
5  Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to 

Intercept and Obstruct Terrorism (USA PATRIOT) Act of 2001, Pub. L. No. 107-56, 
115 Stat. 272. Sec. 802 (amending 18 U.S.C. 2331): “(1) the term “international 
terrorism” means activities that – (A) involve violent acts or acts dangerous to human 
life that are a violation of the criminal laws of the United States or of any State, or that 
would be a criminal violation if committed within the jurisdiction of the United States or 
of any State; (B) appear to be intended – (i) to intimidate or coerce a civilian population; 
(ii) to influence the policy of a government by intimidation or coercion; or (iii) to affect 
the conduct of a government by mass destruction, assassination, or kidnapping; and (C) 
occur primarily outside the territorial jurisdiction of the United States, or transcend 
national boundaries in terms of the means by which they are accomplished, the persons 
they appear intended to intimidate or coerce, or the locale in which their perpetrators 
operate or seek asylum; (2)… (3)… (4)… (5) the term ‘domestic terrorism’ means 
activities that – (A) involve acts dangerous to human life that are a violation of the 
criminal laws of the United States or of any State; (B) appear to be intended – (i) to 
intimidate or coerce a civilian population; (ii) to influence the policy of a government by 
intimidation or coercion; or (iii) to affect the conduct of a government by mass 
destruction, assassination, or kidnapping; and (C) occur primarily within the territorial 

jurisdiction of the United States” .  
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 לפקודת מניעת 1 והגדרת סעי� 7 לקוד הפלילי הקנדי83.01)1(הגדרת סעי� , 6 הבריטי2000
שלמות גופו ורכושו ,  מעלה כי כול� מכוונות עצמ� להג� על חיי הפרט,8טרור הישראלית

 
6  Terrorism Act, 2000, c. 11: “(1)… ‘terrorism’ means the use or threat of action where-

(a) the action falls within subsection (2), (b) the use or threat is designed to influence the 
government or to intimidate the public or a section of the public, and (c) the use or threat 
is made for the purpose of advancing a political, religious or ideological cause. 
(2) Action falls within this subsection if it-- (a) involves serious violence against a 
person, (b) involves serious damage to property, (c) endangers a person's life, other than 
that of the person committing the action, (d) creates a serious risk to the health or safety 
of the public or a section of the public, or (e) is designed seriously to interfere with or 
seriously to disrupt an electronic system. (3) The use or threat of action falling within 
subsection (2) which involves the use of firearms or explosives is terrorism whether or 

not subsection (1)(b) is satisfied”.  
7  Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46: “‘terrorist activity’ means… (b) an act or 

omission, in or outside Canada, (i) that is committed (A) in whole or in part for a 
political, religious or ideological purpose, objective or cause, and (B) in whole or in part 
with the intention of intimidating the public, or a segment of the public, with regard to 
its security, including its economic security, or compelling a person, a government or a 
domestic or an international organization to do or to refrain from doing any act, whether 
the public or the person, government or organization is inside or outside Canada, and (ii) 
that intentionally (A) causes death or serious bodily harm to a person by the use of 
violence, (B) endangers a person’s life, (C) causes a serious risk to the health or safety 
of the public or any segment of the public, (D) causes substantial property damage, 
whether to public or private property, if causing such damage is likely to result in the 
conduct or harm referred to in any of clauses (A) to (C), or (E) causes serious 
interference with or serious disruption of an essential service, facility or system, whether 
public or private, other than as a result of advocacy, protest, dissent or stoppage of work 
that is not intended to result in the conduct or harm referred to in any of clauses (A) to 
(C), and includes a conspiracy, attempt or threat to commit any such act or omission, or 
being an accessory after the fact or counseling in relation to any such act or omission, 
but, for greater certainty, does not include an act or omission that is committed during an 
armed conflict and that, at the time and in the place of its commission, is in accordance 
with customary international law or conventional international law applicable to the 
conflict, or the activities undertaken by military forces of a state in the exercise of their 
official duties, to the extent that those activities are governed by other rules of 

international law”.  
פירושו חבר ' ארגו� טרוריסטי': "73מ "ע, א' תוס, 24ר "ע, �1948ח"תש, פקודת מניעת טרור  8

או ,  של אד� או לחבלתואלימות העלולי� לגרו� למותו-אנשי� המשתמש בפעולותיו במעשי
וכולל , פירושו אד� הנמנה עליו" חבר בארגו� טרוריסטי" ;אלימות כאלה-באיומי� במעשי
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חלק� אינ� , עשה הטרוריסטי כמעשה פליליידי סיווג המ חלק� עושות כ� על. והסדר הציבורי
מעשי אלימות ) ו� בביצועאו האי(מתייחסות מפורשות לאופיו הפלילי אלא רק לעצ� ביצוע 

לבד מזו (כל ההגדרות . ה� לאופיו האלי�חלק� מתייחסות ה� לאופיו הפלילי  ופוגעניי�
) חה הגור� הגדרה יוצאת דופ� מבחינת ניסושהיא, פקודת מניעת טרור הישראליתשב

 אידיאולוגי ועל כ� שטיב המעשה הוא כזה הואעומדות על כ� שהמניע לביצוע המעשה 
בהלה או אימה בקרב כלל הציבור או חלקי� , חרדה, חשש, אשר יש בו כדי לגרו� פחד

  .מוגדרי� בו
חלק מ� , ¯‡˘È˙: קיימי� ג� הבדלי� בי� ההגדרות,  לצד מאפייני� משותפי� אלהבר�

לות עצמ� רק למעשי� המכווני� כנגד אוכלוסיה אזרחית בלתי לוחמת או ההגדרות מגבי
ות ג� על מעשי� המכווני� כנגד יעדי� סואילו הגדרות אחרות מתפר, כנגד רכושה

כל , ˘�È˙. כ� שאי� אחידות בדבר זהות האובייקטי� המוגני�, ממשלתיי� או צבאיי�
צידוקי� מוסריי� או רות א� אינ� מבהי, � האמורה"לבד מזו שבהחלטת האו, ההגדרות

 לקד� באמצעות �י המעשי� מבצעיפאותה שואש  האידיאולוגיתמשפטיי� למטרה
 רלוונטיי� לעניי� קביעת אופיי� ה�, בה� אכ� קיימי� כאלהשבאות� מקרי� , ה�מעשי

 אי� כדי ,האת ככל שת צודק,בעוד שיש הסוברי� כי במטרה. הטרוריסטי של המעשי�
ישנ� ,  ולהסיר מעליה� את אופיי� הטרוריסטיעי� בלתי חוקיי�להכשיר שימוש באמצ

כגו� זכות� ,  במשפט הבינלאומיי מאבק למע� מטרות צודקות בעלות עיגו� חוקיהטועני� כ
ר ימכש, תיעוט להכרה בזהות� העצמית או זכות� של קבוצות מישל עמי� להגדרה עצמ

כל , ˙Ï˘È˘È .9יסטי טרוריופ אי� כבעליו נחשבי� אשר בנסיבות אחרות היצוע מעשיב
דר� ניסוח . תיגורפת וכוללנ,  מנוסחות בלשו� רחבה–ותר וחלק� פחות י חלק� –ההגדרות 

טחו� ית להחלת�על מעשי� כוחניי� מצד כוחות הבינהרנטיטומנת בחובה סכנה א זו
טחו� ירת הסדר והביטור של הממשל אשר היו דרושי� באופ� פרופורציונלי לשמיוהש

ות במשטר דמוקרטי המופנות כנגד ימיטיות מחאה לגילויעל פעו, גיסא  מחד,יבוריהצ
  .גיסא מאיד� ,היצי קבוצות אופוזידי � ממנו ומבוצעות עליהממשל או חלק

בושה של הגדרה משפטית י� אשר מנעו עד עתה את גייהבדלי� אלו מחדדי� את הקש
� לפטור עצמנו מהתעסקות יכולינו ייה, לכאורה. רת הטרורית לעביברסלית אונינלאומיב

� באמצעות ייטי� פוליעדידו� י� שקימי הכל מסכי� בטענה כי� האמוריי� ההגדרתייבקש
 בגדר עבירה פלילית ועל כ� הוא� יי חוקימות בלתי אלימעש, צועיו� בביאו א, צועיב

משאי� מניעה למצות את הדי� . צועו למרות דיני העונשי�י� בתכנונו ובבי� המעורביכפופ

 
פעולותיו או , תעמולה לטובת ארגו� טרוריסטי-המפרס� דברי, אד� המשתת� בפעולותיו

 ."או אוס� כספי� או חפצי� לטובת ארגו� טרוריסטי או פעולותיו, מטרותיו
9  L.R. Beres “The Meaning of Terrorism-Jurisprudential and Definitional Clarifications” 

28 Vand. J. Transnat. L. (1995) 239, 241-242.  
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לבי� " הרגיל"בי� המעשה הפלילי  החשיבות המעשית שבאיתור ההבדל,  האשמי�ע�
ג� לו , תרה מכ�י. מתייתרת והופכת תאורטית גרדא "טרור"המעשה הפלילי הייחודי של 

ולכ� , מספק הגנה כללית בלבד לאינטרסי� חברתיי� חשובי�" הרגיל"נאמר שהדי� העונשי 
נה מיוחדת שעה שנפגעי� ה� כתוצאה מביצוע אי� בכוחו לספק לה� את אותה מידת הג

מעשה ,  כלומר–הרי שבכ� יוצאי� אנו מנקודת הנחה כי מעשה טרוריסטי , מעשי טרור
 חמור ומגונה יותר ממעשה זהה שהמניע א הו–פלילי שבוצע ממניעי� אידיאולוגיי� 

 של סבירות דהיאול� באותה מ). נקמה וכיוצא באלו, כגו� תאוות בצע(לביצועו פלילי רגיל 
שיותר גרוע להרוג אד� מתו� קנאה או תאוות בצע מאשר "כלומר , נית� לומר ג� את ההפ�
  .10"מתו� מניע אידיאליסטי

הג� שלגישה המתמקדת א� ורק בפליליות המעשה ואינה מבדילה בי� מעשה טרוריסטי 
 דעתי היא כי חסרונותיה עולי� על, לבי� מעשה פלילי רגיל יש כוח משיכה מסוי�

גישה זו מוחקת לחלוטי� את כל סממניו הייחודיי� של המעשה הטרוריסטי . יתרונותיה
בר� . ורואה בו א� מעשה אחד מני רבי� המסב פגיעה לאינטרסי� ציבוריי� הראויי� להגנה

ה המעשה הטרוריסטי איננו שואב את חומרתו היתיר, שלא כמו המעשה הפלילי הרגיל
בנפש וברכוש שהוא , ת בגו�ליות ומ� הפגיעות הקשומשיטות ביצועו האכזריות והברוט

יבוצעו א� ה� בצורה " רגילי�"שהרי לא מ� הנמנע שמעשי� פליליי� , רבנותיומסב לק
" סת�"ייחודו של המעשה הטרוריסטי לעומת מעשי� פליליי� . מזעזעת וזוועתית לא פחות

קיבע הטרוריסט מש.  הערכי הבלתי מוסרי הייחודי של מטרת ביצועוהמאופיינובעת 
ליברלי שערכיו � יהא זה האויב הדמוקרטי–" אויב"תופס כהוא אותה ש ישותבתודעתו 

יהא זה האויב השולט באדמת אבותיו ומסכל בכ� , מאיימי� על אמונותיו הפונדמנטליסטיות
הוא  –את מימוש חזונו הלאומני או יהא זה כל אויב אחר שעצ� קיומו נוגד את שאיפותיו 

המשפטיי� והחברתיי� ,  תו� הינתקות מוחלטת ממכלול מוסכמותיו המוסריי�פועל כנגדה
ככל שיש , חיובי� הומניטריי� ומוסכמות אנושיות בסיסיות, ערכי מוסר. של המי� האנושי

נסוגי� מפני מחויבותו האולטימטיבית העליונה , בה� כדי לגרוע מאפקטיביות מאבקו
קידו� אמונותיו בכל האמצעי� הנחזי� בעיניו הטרוריסט יפעל ל. לאמונתו האידיאולוגית

התקפותיו הרצחניות נושאות . בלי שיקדי� לבוחנ� במשקפי המוסר והחוק, כאפקטיביי�
אלא רק , טיבמוב� זה שאי� הטרוריסט מתעניי� בזהות הקרב� הקונקר, פרסונלי�אופי א

 הספקות תו המוחלטת נטולתסתפי. רב� לישות שבה הוא נלח�בעצ� השתייכותו של הק
היא שיוצרת את האפקט , והסייגי� את הפרט הנפגע מ� המעשה הטרוריסטי כאמצעי בלבד

 בלתי שהיאברמה , החשש והחרדה בקרב כלל הציבור, הפסיכולוגי של הפחד
כל אחת ואחד . פרופורציונלית ביחס לנזק הישיר שהסב המעשה הטרוריסטי הפרטני שביצע

 
, המשפט העליו� אשר כיה� כיוע� משפטי לממשלה וכשופט בית, ל"חיי� כה� ז דברי המשפט�  10

 . )ı¯‡‰ )30.12.83" מתוכנ�הוצאה להורג בידי מדינה היא רצח "גלילי ' ל: כפי שהובאו ב
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 וכי ,זה שעלול היה להיות קרב� המתקפה שהייתהמחברי הקהילה מודע היטב לכ� שהוא 
פי  על, בלא משפט, שכ� הטרוריסט גזר את דינו, הוא שעלול להיות קרב� המתקפה העתידית

  .מוסרית המנחה אותו�מערכת הנורמות הא
מחייבי� , לעומת מעשי� פליליי� רגילי�, סממני� ייחודיי� אלו של המעשה הטרוריסטי

דעתי היא כי , בשל כ�. הטרוריסטי לבי� המעשה הפלילי הרגילאפוא להבחי� בי� המעשה 
 ומכוו� של יטתיש) צועיו� בביאו א(צוע יהגדרה ראויה לטרור היא כזו המשתרעת על ב

בור כולו או ימה וחרדה בקרב הצי לזרוע איצוע� כדיבות ביש בנסי אשר ,�יי� פוגענימעש
� מפשע או רכוש� י� חפיד אזרח� אלה מכוו� כנגיצוע� של מעשיכאשר ב, � ממנויחלק

 יעדי� כנגד יהמכוונ, �י� דומימעש. תית או דתיחברת, תיטיה פוליאולוגידיבמטרה לקד� א
 .11 מלחמתית של ממשה כדי פעול�ה� יעולפעולות טרור אלא נת ינ� בבחיא, ממשל וצבא
רה צידוקי� מוסריי� או משפטיי� למט יר מפורשות כירה תבהי שהגדרת העביכמו כ� ראו

, בה� אכ� קיימי� כאלהשבאות� מקרי� , לקד� באמצעות מעשיוהמבצע אותה שוא� ש
 צודק ככל –  שכ� במניע.אינ� רלוונטיי� לעניי� קביעת אופיי� הטרוריסטי של המעשי�

 רק הגדרה מפורטת .12 אי� כדי להכשיר שימוש באמצעי� טרוריסטיי� בלתי חוקיי�– שיהא
רת הטרור ותספק מענה הול� לקשיי� יה של עביאת גבולותרור יוברורה מעי� זו תתחו� בב

 .שתוארו לעיל

  הטרוריסטי ההתאבדותימעשהמהותו של ה  . 2

 בבחינת נהיחשבתכ� ראוי כי   ועל,את הפעולות העונות על המאפייני� שנמנו לעיל
  נית� להיזקק,היתר בי� .זהאת פי קריטריוני� שוני� משלימי� זה  נית� לסווג על, "טרור"
, )גרעיני, כימי, ביולוגי(נשק להשמדה המונית ( אמצעי החבלה המשמש את הטרוריסט סוגל

חדירה למערכות מידע ממוחשבות חיוניות (או נשק טכנולוגי ) קר, ח�(נשק קונבנציונלי 
זירת התרחשות האקט הטרוריסטי ; ))נות רבי� בנפשקרבושיבוש� באופ� העלול לגרו� 

 טיב תפקידו האופרטיבי של המפגע האמו� על הוצאת תוכנית ;)יבשתית, ימית, אווירית(
  .הפיגוע אל הפועל

אינו מצרי� נוכחות באזור התקיפה בעת של המפגע  יש ותפקידו ,בהקשר אחרו� זה
 שכ� מתמצא הוא בהנחת מטע� נפ� בעל הפעלה אוטומטית מושהית ביעד ,התרחשותה

תפקידו כי ייתכ� ע� זאת  .שיבושהאל מערכת מידע ממוחשבת ומרחוק הנבחר או בחדירה 
מצאות בסמו� לאזור התקיפה יהפעלת האמצעי החבלני מחייבת הש מכיוו�מורכב יותר 

הפעלת מטע� נפ� הנשלט ממרחק או שהייה במקו� מסתור הצופה אל (בעת התרחשותה 

 
11  A.R. Coll “The Legal and Moral Adequacy of Military Responses to Terrorism” 81 Am. 

Soc’y Int’l L. Proc. (1987) 297, 298.  
12  Coll ,Ì˘ ;Beres ,ÏÈÚÏ242' עמ, 9 ערה ה. 
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 עלאול� ייתכ� ש ,)יעד התקיפה המיועד ומאפשר ירי מדויק אל עבר העוברי� והשבי�
תו� הקרבה עצמית של , הפעיל את האמצעי החבלני אגב שהייה בזירת הפיגוע להמפגע

  .חייו
 ניגשי� לביצוע התקיפה שאלומפגע אחרו� זה נבדל מ� השניי� האחרי� בכ� שבעוד 

לכ� שתכנית הפעולה תשתבש וכתוצאה מכ� ימצאו מסוי�  ביודע� כי קיי� סיכוי נתהמתוכנ
 ניגש לביצועו בלא הוא .טר� יעלה ביד� להימלטביעצרו בידי הצד המותק� יאת מות� או 

 כה כרונת התקיפה המתוכנהצלחה בביצועבידיעה כי , הכנה מוקדמת של דרכי מילוט
במותו ורק תקלה בלתי צפויה בעת הוצאתה לפועל של תכנית הפעולה עשויה בהכרח 

פי רוב  עלהמכונה , נית� אפוא להגדיר דפוס פעולה ייחודי זה .להביא להישארותו בחיי�
ידי מפגע בודד  כפעולת טרור המבוצעת על, "פיגוע הקרבה עצמית"או " פיגוע התאבדות"
, ביעד התקיפה הנבחר, בעקבות תכנו� מקדי�, ההורג עצמו מבחירה)  מפגעי�כמהאו (

מתו� מודעות עצמית מלאה לעובדה כי מותו מהווה תנאי הכרחי לעצ� התרחשות 
  .13הפיגוע

כ� שתשתרע א� ורק על פיגועי הקרבה עצמית , ו בצמצו�מקובל לפרש הגדרה ז
מקובל , כלומר.  לעצ� התרחשות�È˘È¯בה� מהווה מות המחבל תנאי הכרחי ש, "קלאסיי�"

 חלק אינהרנטי היאבה� הריגת המחבל את עצמו שפיגועי� בהקשר לרק להיזקק להגדרה 
 הפועל מבלי שיהרוג במוב� זה שאי� כל אפשרות אובייקטיבית להוציאה אל, מ� המתקפה

 פיגועי� מסוג זה יכול .14ביצועה� היוותרותו בחיי� משמעה בהכרח איכ� עצמו ועל
שיתבצעו בידי מחבל המפעיל ביעד התקיפה הנבחר חומר נפ� אשר נושא הוא על גופו או 

ימי או יבשתי באופ� המחייבו , בידי מחבל המטמי� מטע� חבלה בכלי תחבורה אווירי, בכליו
או לחילופי� בידי מחבל המשתלט על כלי ,  בכלי זה עד התפוצצות רגע המטע�להימצא

פי  על ).לעתי� אל תו� יעד מוגדר מראש(תחבורה כלשהו במטרה להשמידו על נוסעיו 
 לעצ� ÛÈ˜Úתנאי הכרחי מהווה בה� מות המחבל שפעולות טרור , פרשנות צרה זו

וריסטי אל הפועל אינה כרוכה  הטרמעשהבה� הוצאת השפעולות , כלומר – התרחשות�
עקב נסיבות ביצוע , אול� ההסתברות להריגתו בידי הצד המותק� קרובה לוודאי, במותו

שיטת הפעולה השכיחה ביותר לביצוע ". פיגועי התאבדות"מוגדרות כ אינ� – המתקפה
תו� ירי מכוו� לעבר הנוכחי� ,  הסתערות אל עבר אזור הומה אד�היאפעולות מסוג זה 

 
13  Y. Schweitzer “Suicide Terrorism: Development & Characteristics” (Publication of the 

International Policy Institute for Counter-Terrorism, Herzliya, 21.4.00), 
http://www.ict.org.il/Articles/tabid/66/Articlsid/42/currentpage/1/Default.aspx.  

14  B. Ganor “Suicide Terrorism: an Overview” (Publication of the International Policy 
Institute for Counter-Terrorism, Herzliya, 15.2.00), 

http://www.ict.org.il/articles/articledet.cfm?articleid=128.  

ההפניה בהערה אינה ]: e1[הערה
המאמר אינו מופיע בקישור , נכונה

שבהערה ולמעשה לא נמצא כלל באתר 
 זה
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 הסתערות אל עבר מרכזי קהל תו� היאשיטת פעולה אחרת . וה בהשלכת רימוני�המלו
 השתלטות מזוינת על היאשיטה שלישית ). כגו� סכי� או גרז�(תקיפת הנוכחי� בנשק קר 

פעמי� תו� מלכודה בחומרי חבלה והחזקת , )תיאטרו�, אוטובוס, כגו� מטוס(זירה מוגדרת 
  .15הנוכחי� כבני ערובה למטרות מיקוח

שבה� מבחינתו של המחבל מותו אינו ,  פעולות אלהמלראות הימנעותדעתי היא כי ב
 יש כדי להחטיא את המבדיל והמייחד את פיגועי ההתאבדות , כפעולות התאבדות,הכרחי

בו ש, אי� כל שוני מהותי בי� המצב הקלאסי, יה רחבהי שכ� ברא.משאר מעשי הטרור
לבי� מצב , ודאי של מחבל השולח יד בנפשוהתרחשות הפיגוע משמעה בהכרח מותו הו

בשני . בו התרחשות הפיגוע משמעה מותו הקרוב לוודאי של המחבל בידי הצד המותק�ש
מגובה מצב עובדתי אובייקטיבי של סכנת חיי� ממשית למחבל המבצע בנכונותו , המצבי�

וע המעשה ומשו� כ� בשניה� ניגש הוא לביצ, הסובייקטיבית להקריב חייו ולא רק לסכנ�
חייו אלא רק את להקריב המפגע  היה נכו� אלמלא .16בלא תכנו� מוקד� של דרכי מילוט

 לא היה מבצע א� לא אחת מ� ,לסכנ� תו� הותרת סיכוי אובייקטיבי ממשי להיוותר בחיי�
אמנ�  .ל אלא היה בוחר באקט תקיפה אשר היה מותיר לו סיכויי ממשי להינצל"הפעולות הנ

לאסי הוא שגור� באופ� פיזי ישיר למותו ואילו בפיגוע בעל מאפייני המחבל המתאבד הק
נראה א� , הצד המותק� הוא הגור� הישיר למות המחבל, פיגוע ההקרבה העצמית הקלאסי

. פעולה אובדנית ישירה אינה שונה במאו� מפעולה אובדנית עקיפה,  כי מבחינה מהותיתלי
לסיי� חייו על ידי ונה מאד� המחליט כש� שאד� המחליט לירות בעצמו למוות אינו ש

כ� טרוריסט השולח יד בנפשו בכדי לאפשר הוצאתה , אל כביש סוא�התפרצות פתאומית 
לפועל של פעולה טרוריסטית אינו שונה מטרוריסט המכניס עצמו ביודעי� וברצו� למצב 

תה אל בכדי לאפשר הוצא, דברי� אשר מרבית הסיכויי� ה� כי יגרו� באופ� תוצאתי למותו
ג� העובדה כי בניגוד למחבל המתאבד הקלאסי שמותו , בדומה .הפועל של פעולת טרור

 –  אמנ� נמו�– למתאבד התוצאתי יש סיכוי,  תנאי הכרחי לביצוע הפיגועהואהוודאי 
ידי  ידי בריחה בלתי מתוכננת ובי� על בי� על(להוציא את הפיגוע אל הפועל מבלי למות 

�מכיוו� ,  אינה הופכת פיגוע מסוג אחרו� זה לפיגוע לא התאבדותי,)מעצר בידי הצד המותק
על כוונתו הסובייקטיבית של המחבל לבצע מעשה הקרבה , כאמור, שאת הדגש יש לשי�

  .אולטימטיבי ולא על ודאיותה של התוצאה הסופית הצפויה
ג� מצדדי הפרשנות המצמצמת ערי� לעובדה שלא הרי מחבל היוצא לפעולה שסיכוייו 

 קלושי� כמחבל המסכ� חייו תו� הותרת סיכויי הישרדות סבירי� ,שרוד אותהל
לכשתפקידו אינו מחייב (ופעמי� א� גבוהי� ) לכשתפקידו מחייב נוכחות בסמו� לאזור(

ועל כ� מתייחסי� לסוג זה של פיגועי� כאל סוג מיוחד , )נוכחות באזור בשעת ביצוע הפיגוע

 
15  Ì˘ ;שי 'ש ÌÈ„È‰˘‰ –˙Â„·‡˙‰‰ ÈÚÂ‚ÈÙÂ Ì‡ÏÒ‡‰  )2003( ,27�26.  
 .ÔÎ„Ú È‚Ë¯ËÒ‡ 5)1() 2002( 25 ,27" ישראל וטרור המתאבדי�"טל ' נ  16
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 כי הבחנה זו אינה תופסת כראוי את נבדלות� עתי היאד,  כמוסבר.Sui Generis(17(במינו 
כ� כי יש לראות ג� את פעולות  וייחוד� של פיגועי ההתאבדות משאר מעשי הטרור ועל

בה� מות המחבל אינו תנאי שרק פעולות טרור ". פיגועי התאבדות"ההתאבדות העקיפות כ
כי א� תוצר של , על להוצאת האקט הטרוריסטי אל הפו–  בי� ישיר ובי� עקי�– הכרחי

אי� , כפי שפורטו לעיל, התממשות הסכנה הכרוכה בביצוע שני תפקידיו האלטרנטיביי�
מהותית זו של המעשה הטרוריסטי � הגדרה פונקציונלית. כפיגועי התאבדות�לראות

, עת נתחקה אחר טיבו, תדריכנו בפרקי� הבאי�, לעומת מעשי טרור אחרי�, ההתאבדותי
  .יחודיי� ונבח� מהו המענה הנורמטיבי הראוי לושורשיו ומניעיו הי

   רקע היסטורי– טרור המתאבדי� .ג

ִ=ְ$לֶֹ$ת , ַהָ<ג�ְוַעל; =ֹל ַסְרֵני ְפִלְ$ִ/י�, ְוָ$ָ-ה, ָמֵלא ָהֲאָנִ$י� ְוַהָ&ִ$י�, ְוַהַ!ִית"
, ְיהָוה�ְמ$�A ֶאלַוCְִקָרא ִ$  .ִ!BְחAק ִ$ְמ$�A, ָהרִֹאי�, ֲאָלִפי� ִאי$ ְוִאָ@ה

ְוִאָ&ְקָמה , ָהֱאלִֹהי�, ֲאדָֹני ְיהִוה ָזְכֵרִני ָנא ְוַחDְֵקִני ָנא Fְ� ַהEַַע� ַהDֶה  :ַוCֹאַמר
ֲאֶ$ר , ְ$ֵני ַע-Hֵדי ַהָ/ֶוְ��ַוCְִלEֹת ִ$ְמ$�A ֶאת .ִמEְִלְ$ִ/י�, Fַחת ִמְ@ֵתי ֵעיַני�ְנַק�

�ֲעֵליֶה�, ַוIָCִֵמְ�, ֶה�ַהַ!ִית ָנכ�A ֲעֵלי�Aֶאָחד ִ!יִמינ ,AמֹאלBְ!ִ ֹאֶמר  .ְוֶאָחדCַו
�A$ת ַנְפִ$י ִע�, ִ$ְמAמ/ָ��ָ=ל�ַהIְָרִני� ְוַעל�ַוECִֹל ַהַ!ִית ַעל, ַוCֵט ְ!כַֹח, Eְִלְ$ִ/י�

�ָהָע� ֲאֶ$רA! ;�ַהֵ-ִתי HְהיCִַו ,AתAֵמֲאֶ$ר ֵהִמית , ִ!י�ַר, ֲאֶ$ר ֵהִמית ְ!מ
   .18"ְ!ַחCָיו

בה� דבקו אנשי� במטרה שספר דברי ימי ההיסטוריה האנושית אינו חסר מקרי� 
חייה� בכדי את עד כי היו נכוני� להקריב , קולקטיבית מסוימת בנחישות כה עזה�רעיונית

היה כדי לסייע בקידו� , כ� האמינו,  אשר בה,לאפשר ביצועה של פעולה אלימה
כשפגיעה , תחילה כוונו מעשי ההקרבה העצמית א� כנגד אישי ממשל וצבא. איפותיה�ש

 עשיריתאשר נכתב במאה ה, כבר בספר שופטי�.  אגבית בלבדהייתהבאזרחי� חפי� מפשע 
בצורה ,  הקריב שמשו� חייובושרוע י של האיחיעוד משי תימצו, לפני הספירה לער�

, ניזארית�ג� הכת האיסמעילית .הכיבוש הפלשתי בכדי לשחרר את ע� ישראל מ� ,הקלאסית
 ועד עשרה�אחתאשר התקיימה מסו� המאה ה, שיעית שמקורה בפרס�כת משיחית מוסלמית

שלחה את , עת נכבשה מדינתה בידי צבאות מונגוליה,  לספירהעשרה�שלושסו� המאה ה
היג מלחמת אנשי הכת האמינו כי בק� הימי� יבוא המשיח וינ. מאמיניה לפעולות התאבדות

 
  .26' מע, 15 ערה הÏÈÚÏ, שי  17
  .ל�כז,  טז,שופטי�  18
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 וכי עליה� לפעול למע� ,בסופה תטוהר דת האסלא�שקודש בכל הכופרי� עלי אדמות 
ייסדו ,  מבצרי� הרריי� מבודדי� ברחבי פרס וסוריהכמה האיסמעילי� כבשו .19החשת בואו

תו� שהשתמשו בצבא� , אותה ניהלו בהתא� לחוקי האסלא� השיעיש ,בה� מדינה עצמאית
 כנגד יריביה� המוסלמי� .ריה� ולהילח� בכופרי� הצלבני� כדי להג� על מבצבייחוד

צבאיי� ודתיי� רבי ,  מנהיגי� פוליטיי�– )ובמקרי� נדירי� ביותר ג� כנגד אלה הנוצרי�(
 פעלו באופ� – ית וניסו למנוע מה� להפיצהרדיקלהשפעה שבזו לתורת� המשיחית ה

עולות נקודתיות אלה בוצעו פ .20תו� הימנעות מפגיעה חסרת הבחנה בחפי� מפשע, נקודתי
אותה אימצו בשל נחיתות� ש תבנית פעולה ,תמיד במתכונת של מעשי התאבדות עקיפי�

לעתי� , נו בפגיו�קרב במהלכ� תק� המתאבד את .21המספרית והלוגיסטית אל מול אויביה�
לא זו ,  התוק�.22בחצרות מלכות או במקומות ציבוריי� הומי אד�, קרובות באתרי� קדושי�

כי , בד שידע כי שימוש בכלי נשק גלוי בזירה ציבורית הומה מקי� סכנה ממשית להריגתובל
שכ� מגיל , א� ג� חפ� לסיי� חייו במעמד זה ובמרבית המקרי� לא עשה כל ניסיו� להימלט

צעיר חונ� לשאו� למות קדושי� וידע כי הישרדות לאחר מעשה תמנע ממנו וממשפחתו 
רב שעמד בפני מתנגדי הכת וההיסטוריוני� של אותה תקופה הקושי המוסרי ה .23כבוד גדול

זיכה , בהבנת נכונות� חסרת הסייגי� של בני הכת לבצע רציחות בד� קר תו� הקרבת חייה�
 24 מתנקשי� פנאטיי� המשתמשי� בטקטיקות של תרמית ובגידה– אות� בכינוי אססיני�

נליי� בשל היות� תחת  אנשי� המבצעי� מעשי� בלתי רציו– "חשישיי�"כ� בכינוי ו
  .25השפעת חשיש

באינדונזיה ובפיליפיני� ,  פעלו בקרב הקהילות המוסלמיות בהודו20�18 ג� בי� המאות
קבוצות מיליטנטיות קיצוניות שלחמו לסילוק המשטרי� הקולוניאליי� המערביי� 

  .26בי� השאר באמצעות פעולות התאבדות עקיפות, מארצותיה�
מה העת  אינ� דפוס פעולה חדשני שהביאה עהעצמיתמעשי ההקרבה , הג� שכאמור

 ,הרי שמעשי ההתאבדות המבוצעי� החל מאמצע המאה העשרי� ועד ימינו, המודרנית
היות ובעבר . ה� באופ� ביצוע התקיפהדמיה� ה� בזהות היעדי� המותקפי� נבדלי� מקו

בוצעו , עלת�התקשו ארגוני� מיליטנטיי� להשיג חומרי חבלה ולא כל שכ� ידע מתאי� להפ

 
  .ÁÂ ‰�È„Ó )2002( 209 ,217·¯‰ 2 "טרור בשלוש מסורות דתיות: חיל ורעדה" רפופורט ' ס'ד  19
20  Ì˘ ,220�218' מע; W.B. Bartlett The Assassins – The Story of Medieval Islam’s Secret 

(2001), sec. xii; B. Lewis The Assassins – A Radical Sect in Islam (1968), 133-134.   
21  Bartlett ,Ì˘ ,48' עמ.  
  .49 'עמ, ˘Bartlett ,Ì ;216 'עמ, 19 הערה ÏÈÚÏ, רפופורט  22
  .˘Ì, רפופורט  23
24  Lewis ,ÏÈÚÏ 2 'עמ, 20 הערה.  
25  Bartlett ,ÏÈÚÏ עמ, 20 הערה' xi.  
  .51 'עמ, 15 הערה ÏÈÚÏ, שי  26
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וכוונו כנגד אישי , תו� שימוש בנשק קר או ח�, מרבית פעולות ההתאבדות בשיטה העקיפה
החידושי� . בכדי לערער את ביטחו� האויב ולהשיג הד ציבורי מקסימלי, ממשל וצבא

הפכו את כלי הנשק ואת חומרי החבלה , עשרי�מה המאה ההטכנולוגיי� שהביאה ע
ארגוני . זולי� ופוגעניי� הרבה יותר מאלו שהיו בעבר, פשוטי� להפעלה, למתוחכמי�

 ,הגרילה השכילו להבי� כי ביצוע פעולות התאבדות עקיפות כנגד אוכלוסיה אזרחית
לא כל שכ� ביצוע פעולות , רבה יותר משל יעדי ממשל וצבא, מטבע הדברי�, שפגיעותה

יערערו את , קהל הומי�התאבדות קלאסיות באמצעות פיצו� חומרי נפ� רבי עוצמה במרכזי 
חוסנו המנטלי של היריב הרבה יותר מאשר פעולות המכוונות כנגד יעדי� מסורתיי� ועל כ� 

  .יהיו אפקטיביי� הרבה יותר לקידו� מטרותיה�
, להל� אעמוד על מאפייניה� של ארגוני הטרור הדומיננטיי� בזירה העולמית כיו�

  :27וסיה אזרחיתהמבצעי� בשיטתיות פיגועי התאבדות כנגד אוכל

   "הנמרי� הטמילי�"ארגו�   .1

 1972שהפ� בשנת (פלשו לאי ציילו� , שני עמי� שמוצא� בהודו, הסינהאלי� והטמילי�
מלחמות . בהתאמה, במאה השישית ובמאה השנייה לפני הספירה) לנקה�לרפובליקה סרי

בידי הרוב לנקה �עד כי כיו� נשלטת סרי, אזרחי� בלתי פוסקות התנהלו מאז בי� העמי�
ואילו הטמילי� ה� מיעוט ,  אחוזי� לער� מכלל אוכלוסיית המדינה74�הסינהאלי המהווה כ

השוא� להקמת מדינה טמילית עצמאית המשתרעת על שטחי ,  אחוזי� לער�18בשיעור 
, 1972שנוסד בשנת , "הנמרי� הטמילי�" ארגו� .28מהווי� רובה� ש� , צפו� ומזרח האי

מקור משאביו הכלכליי� . ני הגרילה הטמילי� לשחרור לאומי הדומיננטי שבארגוהוא
וכ� , )חלק� בלתי חוקיות, חלק� חוקיות(והלוגיסטיי� ביוזמות עסקיות ענפות מחו� למדינה 

 וההערכות ה� כי 29באירופה ובאסיה, בגיוס תרומות בקרב קהילות הטמילי� בצפו� אמריקה

 
אלימות המכוונות כנגד מטרות ממשל וצבא אינ� בבחינת פעולות , כפי שציינתי בפרק הקוד�  27

בארגוני גרילה מיליטנטיי� כא� כ� לא אעסוק  על. פעולות טרור אלא בבחינת פעולות מלחמה
" צבא הטהורי�"כדוגמת ארגו� ,  כנגד יעדי� אלהבייחודהמבצעי� פעולות התאבדות א� או 

)Lashkar e-Toiba (הכור, הפקיסטאני �דית בתורכיה מפלגת הפועלי)Kurdistan Worker’s 
Party – PKK (הצ �'צ'והארגוני�ני.  

28  D.M. Rothenberg “Negotiation and Dispute Resolution in the Sri Lankan Context: 
Lessons From the 1994-1995 Peace Talks” 22 Fordham Int’l L.J. (1998) 505, 510; 

מילי� הושעו בשל המתח בי� הנשיאה לראש שיחות השלו� ע� הט" "האר�"שירות 
  .)ı¯‡‰ )11.11.03" הממשלה

29  “Profile of the Liberation Tigers of Tamil Eelam” in Patterns of Global Terrorism, 2003 
(United States Department of State), http://www.state.gov/s/ct/rls/pgtrpt/2003/31711.htm .  
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 מרבית הטמילי� ה� בני הדת .30שי�מחצית� נ,  לוחמי�18,000�10,000הוא מונה בי� 
 על .31לאומנית לעצמאות�אול� אי� ה� מקני� כל צביו� דתי לשאיפת� האתנית, ההינדואית

כי א� של , בה� פועל הארגו� אינ� תוצר מוכתב מראש של צו הלכתי נוקשהשכ� הדרכי� 
 פעולות. טעמי� אסטרטגיי� תועלתניי� בדבר האופ� האפקטיבי ביותר להשגת המטרה

,  בעקבות מהלומה צבאית קשה שספג הארגו� מהצבא1987שהחלו בשנת , ההתאבדות
 יחידת עילית המיוחדת א� אשהי, "הנמרי� השחורי�"מוצאות אל הפועל באמצעות יחידת 

פעולותיו האלימות בעיקר כנגד את מכוו� הארגו� ,  כעניי� שבמדיניות.32ורק למטרה זו
וכנגד פוליטיקאי� טמילי� , הצבא והכלכלה, התשתית הפרסונלית והמבנית של הממשל

 א� אה אזרחית המצויה בסמו� ליעד היכשהפגיעה באוכלוסי, המשתפי� פעולה ע� הממשל
מכוונות , ובכלל זה פיגועי התאבדות, אול� חלק מהפעולות האלימות, תוצאה נלווית

קה לבי� לנ�שלו� בי� ממשלת סריהבעקבות שיחות .  האזרחיתאוכלוסיהבמישרי� כנגד ה
השעה הארגו� את ביצוע פעולותיו אלימות ובכלל זה את פעולות , "הנמרי� הטמילי�"

אול� ראוי לציי� כי לא חדל מגיוס ומאימו� פעילי� וכ� מהצטיידות במקורות , התאבדות
  .33פיננסיי� ובאמצעי לחימה

34יריה'החזית האסלאמית החמושה באלג   .2
  

 בתמיכת תשעי�פועל החל מתחילת שנות הלי הונדמנטליסטי רדיקארגו� אסלאמי פ
ירי החילוני ולהקי� תחתיו משטר אסלאמי 'במטרה להפיל את המשטר האלג, אירא� וסודא�

יר ה� כנגד מטרות 'אלגמאז הקמתו ביצע הארגו� פעולות אלימות רבות על אדמת . הלכתי

 
30  C. Beyler “Messengers of Death – Female Suicide Bombers” Publication of the 

International Policy Institute for Counter-Terrorism, Herzliya (12.2.03), 
http://www.ict.org.il/Articles/tabid/66/Articlsid/94/currentpage/5/Default.aspx .  

31  Ì˘.  
אות� חויבו לבלוע ש ,דו כל לוחמי הארגו� בכמוסות ציאניד צוישמוני�כבר בתחילת שנות ה  32

בכדי למנוע את האפשרות שימסרו בחקירת� מידע , בהתקיי� סכנה ממשית לנפילה בשבי
) פי השיטה הקלאסית הפועלת על(יחידת המתאבדי� , ותיתמבחינה מה. סודי אודות הארגו�

מאז שנת . עצמ� על מזבח המטרהאינה אלא פיתוח והעצמה של נכונות חברי הארגו� להקריב 
צבאיי� ,  פעולות הקרבה עצמית כנגד יעדי� שלטוניי�170 ועד היו� ביצע הארגו� מעל 1987

 וגר� בכ� למות� של – ארגו� מיליטנטי אחר בעת המודרנית יותר מכל – ואזרחיי� ג� יחד
 ”E. Sprinzak “Rational Fanaticsראו . לפציעת� של אלפי� ולנזק כבד לרכוש, מאות אנשי�

http://www.foreignpolicy.com/Ning/archive/archive/120/rationalfanatics.pdf.  
 Dr. Rohan ע� FRONTLINE/World בתוכנית 2002איו� שנער� בחודש מאי יראו ר  33

Gunaratna ,מומחה בחקר ארגוני טרור באסיה :http://www.pbs.org/frontlineworld/ 
stories/srilanka/feature2.html.  

  .125�123 'עמ, 15 הערה ÏÈÚÏ, שי  34
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תי� בצרפת  פעולות טרור כנגד יעדי� צרפכמה וכ� ,ה� כנגד יעדי� אזרחיי�ממשל וצבא 
חלק מ� הפעולות . ירי הקיי�'כנקמה על תמיכת הצרפתי� במשטר האלג, ומחוצה לה

מרבית� בוצעו במתווה הקלאסי של מחבל הנוהג מכונית , האלימות היו פעולות התאבדות
שהידוע בה� הוא , א� בוצעו ג� פיגועי התאבדות עקיפי�, תופת אל תו� היעד הנבחר

 בידי ארבעה מחברי 1994 בדצמבר Air-Franceרפתית חטיפת מטוס חברת התעופה הצ
  .למטרות מיקוח, הארגו�

35קאעידה�ארגו� אל  . 3
  

,  בידי אוסאמה ב� לאד�1988באופ� רשמי רק בשנת אמנ� קאעידה נוסד �ארגו� אל
עת פלשו הסובייטי� , 1979מאז כבר אול� , מיליונר ב� למשפחה סעודית עשירה מולטי

אד� את הונו ואת קשריו ע� בעלי ממו� ערביי� בכדי לפעול ל ניצל ב�, לאפגניסטא�
ש� ,  לאפגניסטא� מקהילות מוסלמיות שונות ברחבי העול� מוסלמי� צעירי�להבאת� של

בתו� עשור של . אליה� הביא מומחי� בלוחמת גרילהשהקי� עבור� מחנות אימוני� 
, Al-Qaedaאת ארגו� הקי� ב� לאד� ,  אז.יצאו מאפגניסטא�הובסו הסובייטי� ולחימה 

, לאחר שהות קצרה בערב הסעודית. אותו ייעד לשמש כבסיס לבניית צבא איסלאמי עולמיש
.  את מקו� מושבו לסודא�1991העתיק ב� לאד� בשנת , אותה עזב במצוות השלטונותש

בתמורה להשקעותיו הכספיות הנרחבות בבניית כבישי� ובמימו� מלחמתה של הממשלה 
העניק לו הממשל מרחב פעולה לחיזוק ולפיתוח תשתיתו , מדינהבבדלני� בדרו� ה

, 1996בשנת . הפיננסית והתעמולתית של אל קאעידה, הצבאית, הפוליטית, הרוחנית
מדינות מערביות נוספות , הברית�בעקבות לח� שהופעל על השלטו� הסודאני מצד ארצות

 את המדינה ולשוב נאל� ב� לאד� לעזוב, �"לוב והאו, ערב הסעודית, וכ� מצרי�
ובתמורה למת� , ש� בא בברית ע� אנשי הטאליבא� שתפסו את השלטו�, לאפגניסטא�

נגד פלגי התנגדות תמיכה כספית נרחבת לממשל והספקת לוחמי� שיסייעו בידו במלחמתו כ
   .העניק ממשל הטאליב� לב� לאד� חופש לפעול לפיתוח ארגונו, בצפו� המדינה

יהאד כנגד 'החזית האסלאמית הבינלאומית לג"� על הקמת  הכריז ב� לאד1998בשנת 
 שמטרתו לקד� שיתו� פעולה בי� אל קאעידה ,בינלאומי ארגו� גג – "הצלבני� והיהודי�

הפלת במדינות שונות למע� הפועלי� , אחרי�ארגוני� אסלאמי� פונדמנטליסטי� ל
יצוע פעולות באמצעות ב, המשטרי� הכופרי� והחלפת� במשטרי� אסלאמיי� הלכתיי�

הקמת הארגו� נמנעו חברי אל ל עד .אלימות כנגד יעדי ממשל וצבא וכנגד יעדי� אזרחיי�

 
 ‰‡Ï˘ ¯Â¯Ë‰ "ÔËÒÈ�‚Ù‡ È¯‚Â·" – „‚� Ì‡ÏÒ שוייצר'  י,שי' שהסקירה שלהל� נסמכת על   35

ÌÏÂÚ‰ ̄ ‡˘) 2000(; The 9-11 Commission “Overview of the Enemy”, Staff Statement 
No. 15, http://www.9-11commission.gov/hearings/hearing12/staff_statement_15.pdf.  
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, רוחנית, קאעידה מביצוע אקטיבי של פיגועי טרור והתרכזו בבניית תשתית מוסדית
 .כלכלית ולוגיסטית של תמיכה בארגוני טרור אסלאמיי� פעילי� ברחבי העול�, חברתית

בו ייעד לעצמו ש, י יותר במאבקרדיקלעדה לסמל את פתיחתו של שלב הקמת ארגו� הגג נו
, אל קאעידה לא רק את תפקיד הארגו� המוביל לא רק בתמיכה בארגוני טרור ברחבי העול�

י נתגובתו הצבאית של הממשל האמריק. אלא ג� בביצוע� האקטיבי של מעשי טרור
משטר הטאליבא� שהתבטאה בהפלת , 2001 בספטמבר 11�למתקפת הטרור של ה

עה קשה יהסבה פג, מעצר� ורדיפת� של ב� לאד� ואנשיו, באפגניסט� בד בבד ע� הריגת�
, במקורות המימו� שלו וביכולתו לאמ� ולהכשיר טרוריסטי�, במבנהו הריכוזי של הארגו�

 �אלא באסופת תאי, יררכי מסודרילא מדובר עוד בארגו� ה, בניגוד לעבר, כ� שכיו�
שהסמכויות הביצועיות ,  באזורי� שוני� בעול�י� הפרוסי� מקומי טרור שלורשתות
�רגו� להוציא אל הפועל כנגד ארצות שאיפת האע� זאת.  במידה רבה לידי מפקדיה�הואצלו

 בספטמבר 11�הברית ובעלות בריתה מתקפות טרור מתריסות ורצחניות א� יותר ממתקפת ה
ילי� לביצוע פיגועי�  וכל העת נמשכת מלאכת הכשרת הפע,רק העצימה מאז

. רדיואקטיבי או א� גרעיני, ביולוגי, כמו ג� הניסיונות להשגת נשק כימי, קונבנציונליי�
 אחריות על נוהג ליטולשכ� אי� הוא , מספר הפיגועי� המדויק שביצע הארגו� אינו ידוע

 ע� זאת. לספק ראיות חותכות למעורבותו בה�מודיעיני קיי� קושי לעתי�  מעשיו ומלוא
 מהוות את שיטת פעולתו , המבוצעות כול� בשיטה הקלאסית,ידוע כי פעולות התאבדות

  .העיקרית

   הטרור הפלשתיניי�ארגוני  .4

)‡( ÌÈÈ˙„ ÌÈÈÓÏÒ‡ ÌÈ�Â‚¯‡�ÌÈËÒÈÏË�Ó„�ÂÙ  

1 .‚‰'È�ÈËÒÏÙ‰ ÈÓ‡ÏÒ‡‰ „‡‰È: 1981 ארגו� מוסלמי סוני רדיקלי שהוק� בשנת 
שקאקי �י אל'ר פתח"ד: "האחי� המוסלמי�"עת ידי שניי� מפורשי תנו על, ברצועת עזה

יהאד האסלאמי שות� לחזו� האומה המוסלמית העולמית 'הג .36עזיז עודה�עבד אל' ושייח
אינ� מייחסי� חשיבות המוסלמי� אול� שעה שהאחי� , "האחי� המוסלמי�"המאוחדת של 

ר לא ככל משט, בסבר� כי ישראל, מיוחדת לקיומה של מדינת ישראל בשטחי פלסטי�
יהאד 'הג, תובס בנקל בידי המדינה האסלאמית המאוחדת העתידה לקו�, אסלאמי אחר

גת מכשול להש,  כהגדרתו"יישות היהודית הציונית"ומה של ההאסלאמי רואה בעצ� קי
תנאי מקדמי הכרחי לכינו� האומה המוסלמית ,  כאמוראשהי, האחדות הפנימית המיוחלת

 
 .Ì‡ÏÒ‡‰ Ì˘· ¯Â¯Ë) 1999(, 120 סאלח ' ש, חבקוק'י  36
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יהאד את מצבו של העול� 'רשנות� של אנשי הג תפיסה זו נובעת מפ.37האוניברסלית
ירידת כוחו של האיסלא� והתחזקות התרבות המערבית בעול� הערבי , לטענת�. הערבי

 ע� התפוררות 1918 והגיעה לשיאה בשנת 1798החלה ע� פלישת נפוליאו� למצרי� בשנת 
לטות מכא� ואיל� הואצה השת. שהיוותה סמל לאיחוד האסלאמי, ניתאהאימפריה העותמ

פרדיגמות מערביות חלחלו אל החברה הערבית והביאו , העול� המערבי על העול� הערבי
הפרדת הדת מ� המדינה החלישה את עמידותו העול� הערבי . לחילו� חלקי� נרחבי� ממנה

אל מול האימפריאליז� המערבי ואפשרה את הקמתה של מדינת ישראל ובכ� את הגשמת 
דינת ישראל מנציח את עליונות התרבות המערבית על עצ� קיומה של מ. החזו� הציוני

כ� אי� הוא אלא המקור המרכזי לחולייה הרוחניי� של החברה  העול� הערבי ועל
לפיכ� משימת� . אשר מונע את האחדות האסלאמית הפנימית המקווה, המוסלמית

 אי� ,אמנ�.  ניהול מאבק מזוי� עיקש לחיסול הישות הציוניתאהראשונה של המוסלמי� הי
אול� יש בו כדי להביא , בכוחו של מאבק זה להביא להבסתה המוחלטת של ישראל

 וכפועל יוצא להאי� את גיבוש העול� הערבי תחת דגל האיסלא� ולאפשר ,להיחלשותה
  .38הקמתה של האומה האסלאמית המאוחדת אשר תשלי� את המלאכה

, טרור הפלסטיניי�יהאד האסלאמי לקיצוני שבארגוני ה'השילוב ההופ� אפוא את הג
 .הוא זה שבי� אידיאולוגיה אסלאמית פונדמנטליסטית לבי� אידיאולוגיה לאומנית פלסטינית

, הוצאתה אל מחו� לחוקאת אשר כללה בי� השאר , המדיניות הישראלית כנגד התנועה
 המכהביאה לפיצולה ל, מעצר רבי� מחבריה וגירוש מייסדיה ומנהיגיה הבכירי� ללבנו�

התיכו� וזוכות לסיוע כלכלי   שמפקדותיה� שוכנות במדינות שונות במזרח,איי�פלגי� עצמ
  .39 מאירא�בייחודולוגיסטי 

ה ל וכנגד האוכלוסי" כנגד כוחות צה החל הארגו� את מאבקו המזוי�1984בשנת 
ובה� הטמנת ,  בוצעו פיגועי הטרור במגוו� שיטותבשני� הראשונות. ישראלית האזרחיתה

. זי� ציבוריי� ורציחת אזרחי� ישראלי� שנקלעו לתחומי רצועת עזהמטעני חבלה במרכ
אול� עמד מאחורי מספר רב של , בתקופה זו לא ביצע הארגו� פיגועי התאבדות קלאסיי�

 החל 1993 רק בשנת .40ידי דקירות סכי�  עלבייחודאשר בוצעו , פיגועי התאבדות עקיפי�
ל ובהמש� ג� כנגד אוכלוסיה "וחות צה תחילה כנגד כ– לבצע פעולות התאבדות קלאסיות

פי דפוסי פעולה שלמדו אנשיו במחנות האימוני� של ארגו� החיזבאללה   על– אזרחית

 
  .122�121 ,)1993 , קור� עורכת'ע (Ï‡¯˘ÈÂ ÈÓ‡ÏÒÈ‡ ¯Â¯Ë טל ' ד, בורגי�'מ  37
38  Ì˘.  
39  Ì˘ ,128�127 'עמ.  
40  Sprinzak ,ÏÈÚÏ 32 הערה.   
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  כבריות וישראליותנשביצע פעולות התאבדות כנגד מטרות ממשל וצבא אמריק, בלבנו�
  .198341משנת 
2 .‡ÓÁ"Ò – "˙ÈÓ‡ÏÒ‡‰ ˙Â„‚�˙‰‰ ˙ÚÂ�˙":עזה ס נוסד ברצועת" ארגו� החמא 

כאחד מאגפיה הקיצוניי� של תנועת , אחמד אסמאעיל יאסי�' ידי השיח  על1987בדצמבר 
יאסי� לעמוד בראש תנועת האחי� '  מונה השיחששי�בסו� שנות ה. האחי� המוסלמי�

בכדי למשו� כמה שיותר אנשי� מכל שכבות האוכלוסיה לאמ� את . המוסלמי� ברצועה
שהעיקרית ,  אגודות שהקי� לש� כ�כמה באמצעות – 'שילב השיח, אורחות חיי האיסלא�

 את ההטפה וההכוונה הדתית – )אסלאמי�מע אל'מג�אל( האגודה האסלאמית הייתהשבה� 
כ� למשל בצד . הספורט והבריאות, הרווחה, החברה, ע� מגוו� פעילויות בתחומי התרבות

, ימודי האסלא�עריכת דרשות ושיעורי קורא� במסגדי� ובצד הקמת מסגדי� וספריות לל
הוקמו מרפאות שהעניקו טיפולי� רפואיי� ותרופות , הושט סיוע כלכלי למחוסרי אמצעי�

סטודנטי� זכו , מוסדות חינו� ומועדוני ספורט, הוקמו גני ילדי�, לנזקקי� במחירי� סמליי�
לסיוע בהסדרת לימודיה� באוניברסיטאות בארצות ערב והוקמו מנגנוני� אלטרנטיביי� 

במקביל לבניית . סכסוכי� שנועדו לייתר את הזדקקות התושבי� לבתי המשפטלפתרו� 
פעלה האגודה האסלאמית להעצמת כוחה , אוה' דחברתית המכונה�התשתית הדתית

 במוסדות –  לעתי� בתו� מאבקי� אלימי�– הפוליטי ולש� כ� שילבה את פעיליה
  .42אגודת עורכי הדי�כדוגמת האוניברסיטה האסלאמית בעזה ו, המרכזיי� של הרצועה

 הענפה אוה'דאול� תשתית ה, האגודה לא נקטה בפעולות אלימות כנגד מדינת ישראל
שהניחה לאור� השני� קנתה לה את תמיכת רבי� מתושבי הרצועה והכשירה את הקרקע 

ימי� ספורי� לאחר  – התנועה האסלאמית הלוחמת לשחרור פלסטי� – ס"לייסוד החמא
 ,בחודשי� הראשוני� להיווסדה עסקו מנהיגי התנועה. נהפרו� האינתיפאדה הראשו

 עת נהרג 2004 מנהיגה הרוחני מאז ועד מר�  שמילא את תפקיד– יאסי�' ובראש� השיח
ארגונית וכ� בכינונה ג� � בבניית תשתיתה המוסדית– בידי כוחות הביטחו� הישראליי�

 המתווה את מדיניותה ,יררכיה ניצבת וועדת ההיגוייה בהישני. בשטחי הגדה המערבית
האסטרטגית של התנועה ומפקחת על אופי קשריה ע� מדינות ערב וע� הקהילות 

אחראית על , הכפופה לה, הוועדה המרכזית. המוסלמיות במדינות אחרות ברחבי העול�
  .43תכנו� ותיאו� פעולות התנועה בשטחי�

י בא בעיקר שמימונ� הפיננס, בארבעה מישורי� מקבילי�פועלת התנועה , בהכללה
ממגביות וממוסדות צדקה אסלאמיי� הפועלי� בארצות ערב ובקהילות , מתרומות

 וממדינות תומכות אוה'דמהלבנת כספי� באמצעות מוסדות ה, המוסלמיות ברחבי העול�

 
  .81 ,65 'עמ, 15 הערה ÏÈÚÏ, שי  41
  .56�49 'עמ, 36 רההע ÏÈÚÏ, חבקוק וסאלח  42
  .Ò‡ÓÁ –¯Â¯Ë‰ Í¯„Ï ‰ÏÏ‡· ‰�ÂÓ‡Ó ) 1994(, 36�31 שקד ' ר, שאבי'א  43
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ידי אגודת המרכז  שחלק ניכר ממוסדותיו הוקמו על, חברתי�המישור הדתי, ‰‡Á„ :44רטרו
עלוני , האחראי על כתיבת והפצת כרוזי, רתי והמדיניהמישור ההסב, ‰˘�È. האסלאמי

וביטאוני התנועה בשטחי� ובקהילות המוסלמיות ברחבי העול� ועל ניהול קשרי� ע� 
מישור ביטחו� , ‰˘È˘ÈÏ. מערכות העיתוני� המוסלמיי� המתפרסמי� בתחומי הקו הירוק

על חשיפת והענשת האחראי על אכיפת כללי המוסר האסלאמיי� ברחוב הפלסטיני ו, הפני�
'  בידי השיח1986אג� זה הוק� כבר בשנת . משתפי הפעולה ע� כוחות הביטחו� הישראליי�

, ‰¯·ÈÚÈ. ס ע� הקמתו" וסופח לחמא"הטפההיהאד ו'גהחוליות "כארגו� המכונה , יאסי�
האחראי על תכנו� וביצוע פיגועי� כנגד כוחות הביטחו� הישראלי� וכנגד , המישור הצבאי

' ידי השיח הוק� על, כקודמו, ג� אג� זה. ישראלי� בשטחי� ובתחומי הקו הירוקאזרחי� 
  .וסופח לתנועה ע� הקמתה) 1982בשנת (ס "יאסי� טר� הקמת החמא

 הפורס את , מסמ� אידיאולוגי מפורטהיא, 1988שחוברה באוגוסט , ס"אמנת החמא
 אג� מאגפיה של ואס ה"מהאמנה עולה שא� כי החמא. הבסיס הרעיוני המנחה את התנועה

 . נחשב לגו� פורש שמרד בארגו� הא�יהאד האסלאמי' ואילו הג"האחי� המוסלמי�"תנועת 
שכ� שניה� תופסי� עצמ� , ההבדלי� האידיאולוגיי� בי� שני הארגוני� אינ� כה מהותיי�

�הפ� האידיאולוגי(פלסטיניות הרואות בהפלת המשטר הישראלי �כתנועות מוסלמיות

 ולכ� ,)הפ� האידיאולוגי הדתי(חיוני מקדי� לשיקו� העול� המוסלמי כולו תנאי ) לאומני
יתור על חלק כלשהו מאדמת פלסטי� ושניה� מתנגדי� לכל פשרה מדינית הכרוכה בו

 אול� ההבדל המהותי בי� ,יהאד את הדר� הבלבדית להשגת מטרת�'השלמה ורואי� בג
יהאד האסלאמי דוגל ' שעה שהג.שתי התנועות טמו� בתגובת� לצורכי השעה המדיניי�

מבחי� ) 1989שהוצא אל מחו� לחוק בספטמבר (ס "החמא, יהאד כנגד ישראל'במלחמת ג
נו בי� חזונו האידיאולוגי לבי� האופציות המדיניות הריאליות שבאפשרותו להשיג ולכ� אי

  .45מהפוסל על הס� הידברות מדינית ע
. ות ופוגעניות יותר במהל� השני� הלכו ונעשו נועזס"פעולות האג� הצבאי של החמא

 באמצעות הטמנת מטעני חבלה במרכזי קהל וירי אל בייחודבתחילה בוצעו פיגועי הטרור 
כשרבי� מפיגועי הירי והתקיפה בוצעו במתכונת של , עבר אזרחי� או תקיפת� בנשק קר

ע ס לבצ" החל ג� החמא1993בשנת , יהאד האסלאמי'בדומה לג. פיגועי התאבדות עקיפי�
ל ובהמש� ג� כנגד האוכלוסיה " תחילה כנגד כוחות צה,פעולות התאבדות קלאסיות

יהאד 'בניגוד לג. פי דפוסי הפעולה שלמדו מארגו� החיזבאללה בלבנו�  על,האזרחית

 
44  Ì˘ ,286�279, 127�118 'עמ.   
 R. Israeli “The Charter of Allah: The . פלסטי�– אמנת תנועת ההתנגדות האסלאמית  45

Platform of the Islamic Resistance Movement (Hamas)” The 1988-1989 Annual on 
Terrorism (Y. Alexander, A.H. Foxman eds., 1990), 108-129 ;"לוי ' א �מדיניות הפיגועי

  .ÂÎ¯ÚÓ 376 )2001( ,34 ,35�34˙" ?יהאד בכל מחיר או מדיניות מחושבת' ג– של החמאס
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האסלאמי שנחשב מאז היווסדו ועד היו� לארגו� פנאטי קיצוני שלא הצליח לחדור אל לב 
 א� נטלה 2006אשר בינואר , רגה לתנועת המוני�ס בהד"הפכה החמא, החברה הפלסטינית

 במידה רבה להצלחתה בבניית כאשר הישגה זה נזק� ,46לידיה את ההנהגה הפלסטינית
  .חברתית והסברתית איתנה, תשתית מוסדית

)·( ÌÈÈ�ÂÏÈÁ ÌÈ�Â‚¯‡   

1. ˘‡"Û ,È�È˙˘ÏÙ‰ ¯Â¯Á˘‰ ÔÂ‚¯‡: שייעדו ,  בתמיכת מדינות ערב1964 הוק� ביוני
� החדש לשמש כארגו� ממסדי המנהיג והמייצג את הישות הפלסטינית במאבקה את הארגו

קמו ארגוני� , �"אשהתבססות� של מוסדות ל במקביל לייסוד� ו.47לשחרור לאומי
דדו באימו� המאבק המזוי� כדר� האסטרטגית היחידה לשחרור פלסטי� מיליטנטיי� שצ

, ח בראשות יאסר ערפאת"נה הפתעל ארגוני� אלה נמ. � לארגו� לוח�"וקראו להפיכת אש
  .חבש' ורג'והחזית העממית לשחרור פלסטי� בראשות ג

תחילה הונע . �"ח את הזר� המרכזי באש" ועד היו� מהווה הפתששי�מסו� שנות ה
הארגו� מאידיאולוגיה לאומנית הקוראת למאבק אלי� לשחרור פלסטי� מהכיבוש הישראלי 

 ובייחוד, אול� במהל� השני�, ונית בכל שטחיהולכינו� מדינה פלסטינית דמוקרטית חיל
וכי תוכל , הבינה הנהגת הארגו� כי מטרה זו אינה ריאלית, בעקבות מלחמת יו� כיפור

 קרי בגדה ,שראליר� להשיג עצמאות חלקית לפלסטיני� רק על פני חלקי� משטחי א
 אלי� במשולב ע� מאבק, המערבית וברצועת עזה באמצעות הידברות מדינית ע� ישראל

  .48אותו תפסה ככלי לקידו� המטרות המדיניותש
2 .˙ÈÓÓÚ‰ ˙ÈÊÁ‰: �ארגו� המשלב את היעד הלאומני של שחרור פלסטי� ע 

בצירו� התנגדותו , המועצות�התפרקותה האיטית של ברית. אידיאולוגיה מרכסיסטית
�ח לנהל הידברות מדינית ע� ישראל ובכ� לוותר דה"הנחרצת של הארגו� לנכונות הפת

מאז  .49דחקו את תמיכת הרחוב הפלסטיני בו לשוליי�, פקטו על שחרור פלסטי� השלמה
שלל , ח והחזית העממית"ובה� הפת, ייסוד� ביצעו ארגוני הגרילה החילוניי� השוני�

פעולות התקפיות ה� כנגד כוחות הביטחו� הישראליי� ה� כנגד האוכלוסיה הישראלית 
צומה יבע, 2001רק בשנת . היוו חלק מפעולות אלהאול� פעולות התאבדות לא , האזרחית

והחזית העממית לבצע ) על פלגיו השוני�(ח "החלו ג� הפת, אקצה�של אינתיפאדת אל

 
46  S. Wilson “Hamas Sweeps Palestinian Elections, Complicating Peace Efforts in 

Mideast” Wash. Post (January 27, 2006), A1.  
" להסכ� שלו� איתה,  ממאבק מזוי� לחיסול מדינת ישראל– 1964�1993: �"אש"שמש ' מ  47

˙È�ÈËÒÏÙ‰ ̇ ÈÓÂ‡Ï‰ ‰ÚÂ�˙‰ – ‰ÓÏ˘‰Ï ̇ ÂÓÈÚÓ?) " ב,מעוז' מ�299, )1996 ,ז קדר עורכי.  
  .ÙÈ˙�È‡‰Â Û :‰˜ÂˆÓÏ ÁÂ¯ ˙ÂÓÓÂ¯˙‰Ó) 1991(, 21�18‡„‰"‡˘קליי� ' מ  48
49  Ì˘ ,15 'עמ.  
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מרבית פעולות . בדומה לשני הארגוני� הפונדמנטליסטי�, פעולות הקרבה עצמית
וחות ההתאבדות של ארגוני� אלה כוונו כנגד האוכלוסיה האזרחית ורק מיעוט� כנגד כ

  .הביטחו�
במסגרתה מוותר ש ,ה� תופעה קהילתנית, כפי שעולה משמ�, פיגועי הקרבה עצמית

השאיפה האנושית הטבעית . אותו הוא מייצגשהפרט על חייו בכדי להיטיב ע� הקולקטיב 
 מוחלפת ,"מוצלחת"להיוותר בחיי� בכדי להיווכח בתוצאותיה ההרסניות של פעולה 

בכדי לקד� יעד קולקטיבי , קרה מכל שאי� אחריה ולא כלו�בשאיפה להקרבה העילאית הי
ידואלית במוות אינה וושהבחירה האינדי,  מכא�.50באופ� שלא נית� להשיגו בדרכי� אחרות

  .אשר לבחינת� אפנה כעת, כי א� בחסות ערב רב של גורמי� חברתיי�, מתבצעת בחלל ריק

  ת הפעולה של טרור המתאבדי�ותשתי. ד

כמו ג� , ויימודע לערכ� המקודש של ח, החיי� א כשאר בעלישל, האד� התבוני
האד� הוא כנראה ג� בעל . �יזמיותו על שאר האורגנית שמקנה לו אנושיונות המעמדילעל
 הג� י וכ,בה יבחר ללכתשבסו� כל דר� בהכרח כי המוות מצפה לו ודע יד היחי� הייהח
  .מו במו ידיו בכל רגע נתו�כולתו להביאו על עצי שביהר, דו לחמוק ממנוי� לאל ישא

 האל הוא –אסלא� הנצרות וה, הדותיה –פי שלוש הדתות המונותאיסטיות הגדולות  על
 אדמות ה� מתת האל ונפש האד� היא יבאשר החיי� על, המחליט מי לחיי� ומי למוות

 ואד� העושה כ�, רשאי לוותר עליהאי� הוא , מכיוו� שהפרט אינו הבעלי� על נשמתו. קניינו
האד� המאמי� מצווה אפוא . כ� נחשב לחוטא  ועלריבונות האל על נשמתו מורד ב,כל זאתב

ַהִעדִֹתי ָבֶכ� " :י"כאמרת הפסוק התנכ, ח את דבקותו באלי להוכיעל בחירה בחיי� בכד
�ACֶאת, ַה��ָהJֶר��ַהָ@ַמִי� ְוֶאת��ַ!ַחCִי�, Hָבַחְרָ/; ָלהַהְ!ָרָכה ְוַהKְָל, ַהַחCִי� ְוַהָ-ֶות ָנַתִ/י ְלָפֶניָ��

  .F"51ָ/ה ְוַזְרֶעָ�, ְלַמַע� ִ/ְחֶיה
חלוקות הדעות , ות הפרטיות וזכוירויהנושאת את דגל ח, מערבית�בחברה הדמוקרטית

כ� למשל ישנ� פילוסופי� הסוברי� כי אי� זה . בדבר הלגיטימציה של לקיחת חיי� עצמית
יסודית ורציונאלית של , א� לאחר בחינה שקולה, תראוי לסייג את חירות הפרט לבחור במוו

רואה בה את הפתרו� ההול� ביותר בעבורו לסבלותיו ולחוסר הוא כלל הנסיבות הרלוונטיות 
 שחירותו ,סבר הפילוסו� הגרמני עמנואל קאנט,  בשונה מכ�.52מזלו בעול� הגשמי

 
  .È˙�) 1997( 69 ,70·"  טרור המתאבדי�– איסלאמיקזה"ישראל ' ר  50
 .יט,  ל,דברי�  51
52  L.A. Seneca “The Stoic View” Suicide – Right or Wrong? (J. Donnelly ed., 1990) 27; 

D. Hume “Reason and Superstition” Suicide – Right or Wrong? (J. Donnelly ed., 1990) 
37.  
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בה� המניע שהמוחלטת של הפרט לעשות בגופו כל שירצה מוגבלת רק לאות� מקרי� 
אינה מעשה , לדעת קאנט, ההתאבדות.  של שימור עצמי ולא של הרס עצמיהואלמעשיו 

ידואל לעשות את הדבר המשרת בצורה הטובה ביותר את וומוסרי המסמל את חירות האינדי
באשר אד� הפועל להרס עצמו מוותר בכ� , אלא מעשה מביש, האינטרסי� העצמיי� שלו

  .53 ער� חייו לדרגה שאינה גבוהה יותר מזו של חיה או אובייקטעל אנושיותו ומביא לפיחות
 שבה� המניע להתאבדות ,ות האמורות עוסקות בקשת מצבי�סיודגש כי התפיע� זאת 

חוסר סיפוק וחוסר נכונות להתמודד ע� קשיי , אנוכי של חוסר אושר� מניע אישיהואהפרט 
�הרואי נאצל או קולקטיבילעומת זאת הגישות כלפי התאבדות ממניע . העול� הגשמי

כגו� זו של ,  אחדותכ� למשל תרבויות. פי רוב סובלניות הרבה יותר אלטרואיסטי היו על
בראות� את ,  קיבלו ולעתי� א� עודדו התאבדות של זקני� וחולי�,האסקימוסי� והסמואי�

 שמטרתו להותיר די משאבי� הנחוצי� להמש� קיומה התקי� ,המעשה כאקט אלטרואיסטי
 ג� התאבדויות שבוצעו על מזבח של דבקות עמוקה באידיאלי� ובעקרונות .54החברהשל 

כ� היה ג� לגבי . נתקבלו בהבנה וא� בהערצה, דוגמת התאבדותו של סוקרטס, שוני�
בכדי שלא ליפול בשבי האויב ובכ� לרפות את ידי , התאבדויות שבוצעו בעתות לחימה

שידע כי  Cato ת התאבדותו של המדינאי הרומידוגמ( בפרט ,ואת ידי הלוחמי�,  בכלל,הע�
או בכדי לאיי� מראש את , )נפילתו בשביו של יוליוס קיסר תחליש את רוח הלחימה של עמו
, דוגמת בחירתו של שאול(ההשפלה הצפויה והאפשרות לגילוי סודות תחת מכבש העינויי� 

ל רואה באקט היהדות למש). 55ליפול על חרבו בטר� ישיגוהו הפלשתי�, מל� ישראל
ההקרבה העצמית של שמשו� למע� שחרור עמו מ� הכיבוש הפלשתי כאקט גבורה 

הגישה המסורתית השלטת בקרב חכמי ההלכה המוסלמי� במש� , בדומה. אלטרואיסטי
 גרסה כי יש להתייחס בהבנה וא� בהערכה למוסלמי בודד המחליט להסתער ,דורות רבי�

בא� , יעה ברורה שהדבר עתיד להביא עליו את מותולבדו על קבוצה גדולה של כופרי� ביד
 ג� .56כוונתו לבצע אקט של תעוזה המכוו� לפגוע במוראל האויב ולתרו� בכ� להבסתו

וכי בהתקיי� , קאנט היה בדעה כי חובת הפרט לשמר את חייו אינה בהכרח חובתו העליונה
שולל מחייו כל ער�  דבר ה–בה� המש� החיי� כרו� בהפרת חובותיו כלפי עצמו שנסיבות 

  .57 ולא לחיות חיי� חסרי כבוד המבזי� את אנושיותו של האד� עליו להקריב את חייו–

 
53  I. Kant “Duties towards the Body in Regard to Life” Suicide – Right or Wrong? 

(J. Donnelly ed., 1990) 55.  
54  K.R. Jamison Night Falls Fast – Understanding Suicide (2000), 12-13.  
ָיבBא+ ָהֲעֵרִלי� ָהֵאֶ@ה -ֶ<�, ָ� ְוָדְקֵרִני ָב>ַו/ֹאֶמר ָ$א+ל ְלנֵֹ*א ֵכָליו ְ$לֹ� ַחְרְ�: " ד,לא ,א שמואל  55

 ."ַוִ/<ֹל ָעֶליָה, ַהֶחֶרב-ַוִ/Fַח ָ$א+ל ֶאת; Eִי ָיֵרא ְמאֹד, ְולֹא Dָבה נֵֹ*א ֵכָליו, ִבי-+ְדָקרCִני ְוִהְתַעְ@ל+
 .Â ˙Â„·‡˙‰'È�ÈËÒÏÙ‰ ÈÏ‡˜È„¯‰ Ì‡ÏÒ‡· „‡‰ :È�ÂÈÚ¯‰ ÔÙ‰) 1998( ,12�11‚ פז 'ר  56
57  Kant ,ÏÈÚÏ 55�53 'עמ, 53 הערה. 
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ות ההתאבדות ימיטיה והמוסר בדבר לגילוסופיהפ, היאולוגיח הפורה בתחומי התיהש
 החלטה מושכלת היאה ההחלטה להתאבד ילפש ,וצא מנקודת הנחהי� יי� פרטיעיממנ

רה יהבח. ותיבות הרלוונטי של מלוא הנסיונלילאחר שקלול רצדואל יווינדישמקבל הא
 משמעות יו כבעליני� בעיס כל עוד אלו נתפ,רה מתמדת שעור� האד�י אפוא בחהיא� ייבח

הוא בוחר , ויני� ברמה מספקת בעיות וערכי� עוד בכוח� לספק לו משמעויכאשר א. וער�
ת חסרת הפשרות ירדיקלקותו הסט נובעת מדביהתאבדותו של הטרורלעומת זאת  .58במוות

ומ� של י� לפסול קיא, די שנראה מי כפיא� כ. ית כלשהיבית קולקטיאולוגידיבמטרה א
 שמשקל� יהר, ישימות אצל המתאבד על רקע אייות דומות לאלה הקישיבות אינס
ה יבציבות רקע המתלוות למוטינת נסיבאשר ה� בבח,  בלבדיה זו שוליטואציבס
עת� יגת� ולפציו בדר� המכוונת להרייב את חית של הפרט להקרינטנית הדומיאולוגידיהא

אליה הוא שתופס כאויבת הקבוצה הוא אותה שי� על קבוצת האנשי� הנמנ, �ישל אחר
  .משתיי�
ימנע מלטעות ולראות בטרוריסטי� וצאת דופ� זו ולהיה יבצי� מוטיב ולהביטי להיבכד

� ימכלול הגורמש להתחקות אחר י ,המתאבדי� א� כפנאטיי� בעלי תפיסת מוסר מעוותת
כיוו� שבשני� האחרונות הפ� טרור . בושהי� לגיי� האחראייבתי� והסביידואליווינדיהא

� המסוגלת להתאי� עצמה במהירות להקשרי� ,המתאבדי� לתופעה גלובלית רחבת היק
, בה� היא מתקיימתשהתרבותיי� והחברתיי� של כל אחד מ� האזורי� , הלאומיי�, הדתיי�

הרי שלא נית� להתייחס כמקשה אחת לכלל האנשי� שבחרו להקריב עצמ� על מזבח 
את בחינתי להל� בחרתי למקד א� בגורמי� המעצבי� את נכונותו של  ,אמנ�. האידיאולוגיה

הטרוריסט הפלסטיני להצטר� לשורותיו של אחד מארגוני הטרור הפלסטיניי� שנסקרו 
ע� זאת על א� צמצו� היריעה . באזרחי� ישראליי� ולהקריב חייו לש� פגיעה ,בפרק הקוד�

הרי שמ� האמור , על מכלול ייחודיו הדתיי� והלאומיי�, פלסטיני בלבד�להקשר הישראלי
ג� על מאפייניה� של תופעות טרור , בשינויי� ההקשריי� המתחייבי�, בה נית� ללמוד

ניעי� עשוי אמנ� כיוו� שלמרות שתוכ� המ, מתאבדי� המתקיימות באזורי� אחרי� בעול�
  .הרי שמהות� זהה תמיד, להשתנות מהקשר להקשר

 של יניגרע�ישור הראשוניהחל מ� המ, �ישורילחמישה מנחלקי� מניעי� אלה , בהכללה
ד י� של תפקייני הבישוריעבור דר� מ, דואל המבצע את אקט ההקרבהיווינדי האיניימאפ

וס� י� על גי הטרור האחראינד� של ארגוי� ותפקי� המתאבדיסטיה� של הטרורימשפחות

 
58  S.M. Jourard “The Invitation to Die” On the Nature of Suicide (E.S. Shneidman ed., 

הפסיכיאטריה גורסת כי א� שחווייתו הסובייקטיבית של ע� זאת יש לציי� ש. 132 ,129 (1969
הרי , חופשית ומושכלתעשויה להיות לעתי� קרובות חוויה של בחירה אכ� המתאבד 

במרבית המקרי� ההתאבדות אינה נובעת מבחירה חופשית אלא היא , מבחינה אובייקטיביתש
 .ÚÒ ˘Ù�) 2001( ,215¯˙ובל י' י ראו לעניי� זה .תוצר של מחלה הניתנת לטיפול
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בקרבה חי הטרוריסט המתאבד שחסה של האוכלוסיה ישור י וכלה במ,מהילוח� למשיוש
 בעלת אפקט השפעה על היאנות ערביות אחרות אשר תגובת� למעשהו יויחס� של מד

  .גועיא לפועל את הפיכולתו להוצינכונותו ו

  פרופיל המחבל הפלסטיני המתאבד  . 1

 ידי ארגוני� על י� מתאבדיסטימוש בטרורירה של תופעת השימהנוכח ההתגברות ה
סט יל הטרורי המודיעי� ליצור את פרופיסו גורמינ, טרור פונדמנטליסטיי� וחילוניי� כאחד

 של נתוני� אישיי� ימלי� המבוסס על איסו� מקסיהל, יאליהפלסטיני המתאבד הפוטנצ
אר� דוגמת (ע פיגועי התאבדות אודות מתאבדי העבר ופלסטיני� שנתפסו בדרכ� לביצו

, תיהדת �אדיקותדת ימ, אקונומי�סוציוה �מעמד, משפחתיה �מצב, �גיל, �מגדר, ת�ליד
 של נתוני� אלה במטרה יסטיתוח� הסטטיולאחר מכ� נ, )ב" וכיוה�אורח חיי, ת�השכל

כשהמאפייני� הנפוצי� ביותר נקבעי� כקריטריוני� , �ה כל אחד מו שלשכיחותלקבוע את 
טחו� י כוחות הבידיע בייפרופיל זה אמור לס. הפוטנציאליהמתאבד דיוק� הטרוריסט ב

 א� כי פנייתו של שלטו� חוק .59ה�יותיקו לבצע תכניספילאתר את מתאבדי העתיד בטר� 
כרוכה בדילמות מוסריות , כאמצעי עזר להפעלת סמכויותיו, דמוקרטי אל שיטת הפרופיל

ידואל וו בקשיי� הנלווי� להתייחסות אל האינדיאשר יסוד�, וחוקתיות כבדות משקל
להבדיל מראותו כגו� עצמאי הראוי , אליה הוא משתיי�שבהסתמ� על מאפייני הקבוצה 

הנעו� ביעילותה , ת מתווס� לכ� קושי נוס�יה הנוכחיטואציהרי שבס, לבחינה נפרדת
של מאז שנת כ� למ. נוכח מגמות שינוי תכופות בכמה ממאפייניה, המוגבלת של שיטה זו

 התאבדות ועד פרו� יגועי� לבצע פייסטי� הפונדמנטלייני� הפלסטיעת החלו הארגונ, 1993
 י� בעלירוב� נשוא, �י� גבריו כל המתאבדיה, 2000אקצה בספטמבר � אלתאינתיפאד

נכנסו למעגל , אקצה� אלתאינתיפאד בעיצומה של .60ת וא� גבוההיכוניהשכלה ת
נו יי� בתקופה זו התאפי� הגברית המתאבדילו מרביות ואיני� הפלסטי� ג� הנשיהמתאבד

שכ� , דהית� לאתר מגמה אחי ג� במצב� הכלכלי של המתאבדי� לא נ.61�יות� רווקיבה
רה ביחס למקובל יה� סבייות וחלק� ממשפחות שרמת חי� עניטיחלק� באו ממשפחות פל

� יב המתאבדר של רויל� הצעי� בלט גי לאור� כל השנ ע� זאת.62ברשות הפלסטינית

 
 E. Gross “The Struggle of a להרחבה אודות מהותה של שיטת הפרופיל ושימושיה ראו  59

Democracy Against Terrorism – Protection of Human Rights: The Right to Privacy 
Versus the National Interest – The Proper Balance” 37 Cornell Int’l L.J. (2004) 27,  

42-45.  
̇ È˙� – ˙È�È„Ó ‰·˘ÁÓÏ·) 88�87(15" המניע הדתי –יהאד עד מוות 'ג" יפה 'א  60 Ú ·˙Î , ‰¯·Á

˙Â·¯˙Â) 2002( 10 ,14. 
 .31�30, 28�27 'עמ, 16 הערה ÏÈÚÏ, טל  61
 .112 'עמ, 15 הערה ÏÈÚÏ, יש  62
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� י נערידיבוצעו ב) �יגועיצוע פיונות לביסיומהנ(� יגועי� מהפיכשרק מעט, )23�17 ילאיג(
,  כ� בלטה העובדה.63 גיסאד�ימא, ותרי� י� מבוגריובידי אנש,  גיסא מחד,ותרי� יריצע

ה� י מבני מידיגוע התאבדות בי מעול� לא בוצע פיכ, שעיקר חשיבותה במישור הסימבולי
 ההתנגדות והדבר א� י� הבכירי� של ארגוניי� והדתייני� המדיגיה� של המנהיאו מבנות

ה� הנלהבות אל הציבור הפלסטיני להצטר� אל ישכ� במקביל להטפות, ינו נראה מקריא
חת� ידי שלילרוב על , מהירת הלחיה� מזיק את בנידו להרחיהקפ, שורות המתאבדי�

  .64ל"� בחוימודילל
בוש י� לגיאי� המביעיל הוא בלא ספק תוכ� המנירופותר בפיו� החשוב ביטריהקר

גוע ההתאבדות ממגוו� יחד את פייהמ, יכאמור בפרק השנ. גועיההחלטה לבצע את הפ
נו י באופ� שאיסטי� הוא נכונותו של הפרט לבצע אקט טרוריהאקטי� הטרוריסטיי� האחר

ות של יו הרצחני� ולהיות עד לתוצאותייוותר בחי להי ממשיביקטיי אוביכויר לו סימות
שילוב ייחודי זה הוא היוצר אפוא את . יהחלטתו לרצוח מלווה בהחלטה לרצח עצמ. מעשהו

סט הגומר ימניעיו של טרורבי�  לישיט להתאבד על רקע איו של אד� המחליעיהשוני בי� מנ
ותר יהטוב ב, הראשו� רואה את המוות כמפלט האחרו�. יאולוגידיהתאבד על רקע אאומר ל

בה יטי שהיכפ, דותיאוש ובדיי, שלו� עצמיי להתמודדות ע� תחושות עמוקות של כנתוימבח
  :Kay Redfield Jamisonת יאטריכילתאר הפס

“Suicide is a particularly awful way to die: the mental suffering leading 

up to it is usually prolonged, intense, and unpalliated. There is no 

morphine equivalent to ease the acute pain, and death not uncommonly is 

violent and grisly. The suffering of the suicidal is private and 

inexpressible, leaving family members, friends, and colleagues to deal 

with an almost unfathomable kind of loss, as well as guilt. Suicide carries 

in its aftermath a level of confusion and devastation that is, for the most 

part, beyond description”65. 

,  וא� א� כ�,נו בהכרח שות� לתחושות חריפות אלהיסט המתאבד איהטרורלעומת זאת 
הרי שזוכות ה� למשקל שולי בלבד בהחלטתו להמית עצמו תו� כדי הריגת� ופציעת� של 

, נכו� אמנ� כי לא אחת. אותה תופס הוא כאויבשכמה שיותר אנשי� הנמני� על הקבוצה 
� אכ� ייוותר בחיר להי סביכויפ� שאינו מותיר לו ס החלטתו לבצע אקט חבלני באוימאחור

ות ימנע מהבושה ומהסנקציהנעוצה ברצו� לה, �ייו� החית לסישיה איבציעומדת מוט

 
 .31�30 'עמ, 16 הערה ÏÈÚÏ, טל  63
  .)È„È˙ÂÚ ˙Â�Â¯Á‡ )9.10.02" המחבל המתאבד, יבנ "י פר'ס  64
65  Jamison ,ÏÈÚÏ 24 'עמ, 54 הערה. 
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בה ימשפחתו מסו ועל יל עלי להטיבה הוא חשת ידה החברה השמרני שעתותיהחברת
 או �יהיותו מכור לסמ, כגו� שיתו� פעולתו ע� כוחות הביטחו� הישראלי�, יכלשה

היותו חולה במחלה שמדרכה לזכות את , תיה הומוסקסואלייבעל נט יותוה, לאלכוהול
ההשפלה , ע� זאת הרצו� לחמוק מ� ההתמודדות ע� המבוכה. ב"ויבעליה בנידוי חברתי וכ

אלא לבחור  ,החלטה שלא להסתפק ברצח עצמיבוש הי לגיקריע העיהמננו י אידויוהנ
. זריות ובלא הבחנה בבני קבוצה מוגדרת כלשהימה המכוונת לפגוע באכיבפעולה אל

  .יאולוגידי אאהו, יקריולמצער הע, יע הבלעדימנכול שתתגבש רק כאשר היהחלטה שכזו 
טחו� בדרכו י כוחות הבידישנלכד ב,  כב� עשרי� לער�יני מתאר צעיר פלסטהכ� לדוגמ

צוע י בט עלימדוע החל, יני הפלסטיהאד האסלאמי'גוע התאבדות מטע� הגילבצע פ
שעכשיו , המוות. מניע לאומי, ומצד שני. מניע דתי... האמת היא שהסיבה היא": המעשה

ת ינירה פלסטי צע.66"רציתי ללכת אליו ולהגיע לג� עד�, במקו� שיגיע אלי, הוא בכל מקו�
אתה יציערב טחו� ידי כוחות הבישנלכדה על , ת אדוקהימוסלמ, אחרת כבת עשרי� וחמש

 המסונפת נתיה מזויציליקבוצת מ, אקצה� אלי חללידות מטע� גדודגוע התאביצוע פילב
גוע יטה לבצע פי החליאמרה כ, תיני הרשות הפלסטיח והנתמכת בכספ"לארגו� הפת

ו יכויה כדינימה שנתפס בעה� בשל , רבה לפרטיאות� סש י� אישיי�התאבדות ה� מטעמ
 יה� של חכמי הטפותלקר בשיא� בע, ישראליבוש הי הכידי ביני� של הע� הפלסטיהאל

  :רתה שליציל, כפי שתיארה זאת, איהאד אשר תבי'הדת בדבר הצור� במלחמת ג

“A just and equal, non-corrupt and non-criminal society by the spread and 

unification of Islam”67. 

פוצצה , יני הפלסטיהאד האסלאמי' מטע� הג2003גוע התאבדות שבוצע באוקטובר יבפ
בתו� מסעדה הומת אד� , ת כבת עשרי� ותשעינירה פלסטיצע', ראדאת' גיעצמה הנאד

, בראיונות לתקשורת. �י� ופצעה עשרות נוספי אזרח21�הרגה כ, ו� שבתי יפה בצהריבח
 כנקמה על הסבל שגרמו כוחות יגוע הרצחניצעה את הפי בי משפחתה כיהסבירו קרוב

תקלות ע� כוחות יועד בהירג חתנה המנה, להיתח: למשפחתה ולעמה,  להטחו�יהב
מלט י להסויבעת שנ, ה וב� דודהיה אחינילאחר מכ� נורו ונהרגו לנגד ע� י שנכמה. טחו�יהב

ת ילזרוע הצבא� יישהשת,  לעצור את ב� הדודית המשפחה כדיעו לביטחו� שהגימכוחות הב
 י לאבשלטונות הצבא לאפשררבו ינוס� על כ� ס. יני הפלסטיהאד האסלאמי'של הג

 החולי� י� בבתיי מתקד� מזה הקיפול רפואיה חולה סרט� ונזקק לטישה, המשפחה
 ילי� לפעייו המשפחתיפול בשל קשרישראל לצור� קבלת הטי יכנס לתחומי לה�יבשטח

 
  .)ı¯‡‰ )4.4.03" � לג� עד�ימרחפ" הס 'ע  66
67  D. Rudge “In the Mind of a Would-be Suicide Bomber” The Jerusalem Post (May 30, 

2002).  
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כ� העידו , מאורעות אלה. �ישראלי� כנגד יגועיפ  שנטלו חלק בתכנו�יהאד האסלאמי'הג
ה ואת יריקיאוה לנקו� את מות ית והביקותה הדתיזקו במאוד את אדיח, קרובי המשפחה

בסמו� לאחר  'ראדאת'י ג כ� צוטטה הנאד.68 בכלל, ולעמה, בפרט,הסבל שנגר� למשפחתה
שאר יואנחנו לא נ, רישל� את המחיהרוצח עוד : "�ירדני� היתונידי אחד העיה בימות אח

, נותקרבה� של היות� את חלומ� ואת מטריוכל להגשיא� הע� שלנו לא . �י� שבוכידיחיה
  .69"מחק העול� כולויאז ש, רות ובכבודיות בחיולח

, אקצה� אלתאינתיפאדשראשיתה כאמור במהל� , באשר לתופעת המחבלות המתאבדות
ראוי לציי� שרבי� בחברה הפלסטינית ומחוצה לה רואי� בה תופעה שעיקר מטרתה לשרת 

ה השמרנית של החברה חברתי של המגזר הנשי כלפי הנהגת�אינטרס הצהרתי פני�
 ינכו� אמנ� כ, מ� הבחינה המבצעית. ופחות את אינטרס החו� המיליטנטי, הפלסטינית

בה י� ומצייאלי� הפוטנציבה את מאגר המתאבדי התאבדות מרחיגועימעורבות נשי� בפ
אפשרו את ידוק שי בי� עתה למצוא דרכיהנדרש, טחו�י כוחות הביאתגר חדש ומורכב בפנ

דה העולה על הנדרש בכבוד� ובצנעת� של כלל י לפגוע במי� אלה מבליתור� של נשיא
 פרופיל י כמו כ� נכו� הוא כ.70תיסטילות טרורינ� מעורבות בפעיות שאיני� הפלסטיהנש

לבד מכ� שהשכלת� , כר מפרופיל המחבל המתאבדינו שונה באופ� ניהמחבלת המתאבדת א
' ראדת' גי הנאדהייתהכ� למשל  (71תיני� בחברה הפלסטיעולה לרוב על הממוצע עבור נש

� הסוד� לאלו של המחבל המתאבד וי� ביה זהיעי מני וכ,)עורכת די� במקצועה
ע� זאת חשוב . ותישיות איבצילוב ע� מוטי� בשיפעמ, )�יי� ולאומניידת(� ייאולוגידיא

� הפלסטיניות שביצעו או שנתפסו בדרכ� יעד כה מספר הנש, תינה כמותי מבחילזכור כ
 בניגוד(� י זניח ביחס למספר הגברי� הפלסטיניי� המתאבדהוא פיגועי התאבדות לבצע
�לנקה המוציאה לפועל כ� ליחידת המתאבדי� של ארגו� הנמרי� הטמילי� בסריהלדוגמ

ת למאבק המזוי� יביכ� שתרומת� האופרט, )72�י נשידי ההתאבדות ביגועי לער� מפ30%
דו� מעמד ישל ק, ה זו מניע מופשט יותרעל כ� אלה המייחסי� לתופע. מוגבלת ביותר

� אלה ית נמצאת בשניניוו� שהחברה הפלסטי מכי� כיגורס, תיני� בחברה הפלסטיהנש
הרי שמטבע הדברי� קיי� בה , לקראת הקמתה של המדינה העצמאית,  התהוותיבשלב

הזר� . מאבק כוחות סמוי בי� זרמי� שוני� המבקשי� לעצב את דמותה על פי חזונ�
הרואה את ,  ברובה מוסלמית אורתודוכסיתשהיאיסטי הגיע לכלל החלטה כי בחברה הפמינ

 
 .)ı¯‡‰ )17.10.03" פצצה מתקתקת "יליברז�י לו'ו  68
 .˘Ì, ראו ציטוט הדברי�  69
70  D. Brook “Profiling’s Gender Gap” Legal Affairs (October 2003) 44.  
·ÁÓ‰ „‰"¯ –  ÔÂ‡Ë 26" נתיפדה המתאבדות בשרות האי– יהאד בש� אללה'ג" יפה 'א  71

Ï‡¯˘È· ÁÂ¯‰Â ‰¯·Á‰ ÈÚ„ÓÏ ÌÈ‡Ó„˜‡‰ ˙„Â‚‡)  5, 4) 2003אפריל. 
72  Ì˘ ,4 'עמ. 
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,  משו� שעל פי הקורא� בחר האל להעניק לגבר מעמד עליו� עליה,האישה כנחותה מהגבר
 באמצעות היאהדר� האפקטיבית ביותר לפלס את מקומה של האישה לעמדות מפתח 

 שהשתלבות� של הנשי� היהודיות בדיוק כש�. השתלבותה האקטיבית במעגל הלחימה
במחתרות הלוחמות בתקופת מלחמת השחרור להקמת מדינת ישראל הפכה ברבות הימי� 

� אמצעי אסטרטגי יעיל לקידו� מעמד� יהלחלק אינהרנטי מהאתוס הישראלי ונתנה ביד
כ� ג� קידו� מעמדה של האישה הפלסטינית בחברה , השוויוני בכל תחומי החיי�

  . בצורה הטובה ביותר באמצעות תרומתה במישור המלחמתיהמסורתית יעשה
שא� כי למניע האידיאולוגי המשקל העיקרי בהחלטתה של האישה לבצע אקט , מכא�

או אלו אשר פעלו לגיוסה והעניקו לה , הרי שאי� לפסול כי היא עצמה, טרוריסטי התאבדותי
לפיו ש, הגה השמרני�התיימרו להעביר בכ� מסר הצהרתי אל חוגי ההנ, את ברכת הדר�

וכי הגיע השעה , הרוצה ומסוגל לתרו� למאבק האידיאולוגי, קיי� מגזר בלתי מנוצל
 .73ה� במישור ההנהגתילהתחיל לשתפו ה� במישור המלחמתי 

  תגובת� של משפחות המחבלי� המתאבדי� למעשי ילדיה�  . 2

תאבד תופסת המשפחה מקו� מרכזי בחייו של המ, בחברה הפלסטינית המסורתית
ותורמת תרומה מכרעת לעיצוב אישיותו ולמידת נכונותו להקריב חייו בש� דתו או למע� 

ברור כי הצגת תמיכה משפחתית בלתי מסויגת בצידוק המוסרי למעשהו משו� כ� . עמו
 קרי ,"יחסי החו�"הרצחני של אחד מבני המשפחה מסייעת לארגוני הטרור ה� במקסו� 

 של סת כמעט הבלתי נתפנוכח מוכנות�, וע להעבירועד הפיגבהעצמת מסר האימה שנ
ה� במקסו� , המשפחות לאבד את היקר לה� מכל למע� קידומה של המטרה הקולקטיבית

 קרי בהרחבת מעגל תומכי הארגו� בקרב האוכלוסיה הפלסטינית ובכ� ,"יחסי הפני�"
ההתאבדות לאחר רבי� מפיגועי , אכ�. בהגברת יכולותיו לגייס מתאבדי� נוספי� בעתיד

, אחיה� ושאר בני משפחת� של המתאבדי� באמצעי התקשורת, מתראייני� הוריה�
ומביעי� תמיכה נלהבת בבחירתו של ב� המשפחה האהוב להקריב עצמו במאבק המזוי� 

וירה ו שוררת בה� אאול� לפחות כלפי חו�, פתחות אמנ�סוכות אבלי� נ. כנגד האויב הציוני
תגובת . מחלקי� בני המשפחה לבאי� לנחמ� ממתקי� וכדי להעיד על כ� ,של שמחה

איו� שנת� ישאמר בר', ראדאת'הנאדי ג, תמיכה אופיינית היא זו של אבי המחבלת המתאבדת
טאה את הזע� שחש כל יב"רה כי הפעולה שביצעה בתו יז'ג� אלתיה הערביזיוולרשת הטל

רק "וכ� הוא לקבל  וכי אי� הוא רוצה במנחמי� על מותה ומ,74"בושי נגד הכינאיפלשת

 
73  Ì˘ ,6 'עמ. 
 .68 הערה ÏÈÚÏ, ברזילי�לוי  74
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. ינילמולדת ולע� הפלשת, יקה ליא העני מתנה שההייתהזאת . א עשתהיברכות על מה שה
   .75"ותריקר בי את הדבר הילמרות שלקחו ממנ. הי לא בוכה עלילכ� אנ

�הוא זה המערב לא רק הזדהות ע� מעשה , קיצוני יותר א� נפו� פחות, סוג תמיכה נוס
משדרות רשתות , במסגרת זו. עידוד מקדי� לביצועוכי א� ג� , הילד לאחר מעשה

בה� מרואייני� הורי� המביעי� בגלוי את שאיפת� כי שיזיה המקומיות תוכניות ווהטל
 במקרי� .76ילדיה� יהפכו באחד הימי� לשהידי� וא� מודיעי� כי בדעת� לחנכ� ברוח זו

מביעה באוזניו אחרי� מצטלמת א� לצד בנה בסמו� למועד יציאתו לפעולת ההתאבדות ו
  .77שבחר לבצע" מעשה הגבורה"את ברכתה ושמחתה על 

יש לית� את הדעת לכ� כי באווירה הקיצונית השוררת בשני� , בצד דברי� אלה
מתקשות משפחות שילדיה� ביצעו פיגועי התאבדות , האחרונות בקרב החברה הפלסטינית

� המחנכי� את ילדיה� ואשר אינ� שותפות להשקפה האמורה הבלתי נתפסת כמעט של הורי
למצוא במה תומכת להבאת דבריה� , לשאו� למוות או לכל הפחות לא מגני� שאיפת� זו

ובמרבית המקרי� א� אי� ה� מעוניינות בכ� בכדי שלא לפגוע באהדה הציבורית כלפיה� 
אחת .  ע� זאת קיימות עדויות ג� לגישה שונה זו.78ובתמיכה הכספית הנלווית לכ�

ות שבה� היא מכתב פומבי קשה ונוקב שכתב אביו של מחבל מתאבד הבולטות והחשוב
היומו� הסעודי החשוב , "חיאת�אל"ואשר פורס� בעילו� ש� מחשש לחיי הכותב בעיתו� 

אני כותב איגרת זאת בלב פצוע ובעיניי� שלא "במכתב הנפתח במלי� . ביותר בעול� הערבי
בו פוצ� עצמו בנו באחת שהיו�  מתאר האב את תחושותיו למ� ,79"חדלו להזיל דמעות

  :ובי� היתר כ� הוא אומר, ס"בש� ארגו� החמא, מערי ישראל

הדבר הקשה ... אני משול לרוח רפאי� המהלכת על פני האר�, מאותו היו�"
החלו , המת, ביותר עבורנו היה כאשר נודע לי שחבריו של בני הבכור

,  שני�17 ולשעוד לא מלאו , להתקב� כנחשי� ארסיי� סביב בני האחר
, כדי שיפוצ� עצמו למוות ג� הוא, ולכוונו לדר� שבה כיוונו את אחיו

... 'כבר אי� ל� מה להפסיד, 'הסבירו לבני', ממילא'. כנקמה על מות אחיו
שמתחרי� ביניה� על פרסו� פסקי הלכה , י�'ואני שואל את אות� השייח

י� את הבני� למה את� לא שולח: לוחמניי� והצהרות בזכות פיגועי הטרור
שלא מסוגל לכבוש את התרגשותו מעל , מדוע כל אחד מהמנהיגי�? שלכ�

, גבי ערוצי הלוויי� בכל פע� שצעיר או צעירה פלשתינית יוצא לפוצ� עצמו

 
75  Ì˘. 
  .)22.9.03 (2ערו� " בש� האלוהי�"  76
 .103�102 'עמ, 15 הערה ÏÈÚÏ, שי  77
 . והטקסט הנלווה לה�102�98 הערותראו להל�   78
 .64 הערה ÏÈÚÏ, ראו ציטוט הדברי� בפרי  79
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מי נת� לכ� רשות דתית או אחרת ? לא שולח את בנו לבצע את הפיגוע
ד מבניה� מדוע לא ראינו עד לרגע זה א� אח? לדחו� את ילדינו אל המוות

, או בנותיה� של אות� המטיפי� לובש חגורת נפ� והול� להגשי� במעשי�
מות , יהאד'הא� הג? את מה שאביו מטי� לו יומ� ולילה, ולא בדיבורי�

הא� על הבני� והבנות הפרטיי� של ? אינו נוגע לשכבת הבכירי�, קדושי�
  .80."..?המנהיגי� לא חל מה שחל על ילדיה� של כלל הציבור הפלשתיני

  מער� הגיוס וההכשרה של ארגוני הטרור  . 3

הנהגת� המדינית והרוחנית של ארגוני הטרור אחראית על גיבוש , כאמור בפרק השני
על קביעת הדרכי� להפצתו ולהסברתו בקרב האוכלוסיה , המצע האידיאולוגי של הארגו�

ארגו� וגיוס וכ� על התווית אסטרטגיית הלחימה המזוינת של ה, המקומית והבינלאומית
הזרוע הצבאית אחראית על לעומת זאת . הכספי� הנחוצי� לצור� ביצוע פעולות אלה

ועל , גיבושה של תכנית מבצעית המגשימה את מדיניות הטרור של ההנהגה הפוליטית
נדרשת הזרוע , כאשר מדיניות הטרור כוללת ביצוע פיגועי התאבדות. הוצאתה אל הפועל

, )בארגוני� הדתיי�(הכשרת� הדתית , ות לגיוס מתאבדי�הצבאית לפתח יכולות מבצעי
  .הנפשית והטכנית, )בארגוני� החילוניי�(הלאומנית 

אשר נהוג לכנות� , על ביצוע קשת פעולות זו מופקדי� פעילי� מסוימי� בזרוע הצבאית
בעלי יכולת התבטאות , כריזמטיי�, המשלחי� ה� לרוב אנשי� משכילי�. משלחי מתאבדי�

 אי� ה� רואי� כל .81 הנמצאי� בעמדות מנהיגות במשפחת� ובסביבת� הקרובה,מרשימה
ייתכ� כי אשר , ב� דת� ועמ�, פסול מוסרי במעשיה� הטרוריסטיי� ובמוכנות� לקחת אד�

שכ� , ולשלחו אל מוות מחריד בלי לסכ� עצמ�, מו עוד מילדותהכירוהו וגדלו ע
ת הצידוק המוסרי לביצוע האקט בשמו ה� פועלי� מספקת אשאידיאולוגיית הארגו� 

� כחלוקת תפקידי� בעת יהואילו שליחת אחיה� אל מות� מוסברת על יד, הטרוריסטי עצמו
 כש� שפעילות צבאית תקינה מושתתת על ציות החיילי� לפקודות המבצעיות של – לחימה

כ� פעילות הארגו� מושתתת על תפקיד המשלח לתכנ� את תכנית הפעולה ועל , מפקדיה�
  .82קיד המגויס לבצעה בפועלתפ

 
80  Ì˘. 
 .)ı¯‡‰ )15.6.03" כשמדובר בישראלי� הוא לא, בחייו הפרטיי� הוא אנושי" שחורי 'ד  81
82  Ì˘.  
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גיוס , ‰‡Á˙: 83 דרכי�המכגיוס מתאבדי� פוטנציאלי� בידי המשלחי� יכול שיעשה ב
 דתי ועל כ� היא הואהבסיס לשיטת גיוס זו . מסגדי� ומוסדות לימוד הדתי המקרב קהל בא

גיוס בהפגנות או , ‰˘�ÈÈ‰. משמשת רק את המשלחי� מטע� הארגוני� הפונדמנטליסטי�
 ועל כ� היא נמצאת רק הבסיס לשיטת גיוס זו לאומני. מנייות בעלות צביו� לאובפעילו

ה� לארגוני� דתיי� ה� (גיוס� , ‰˘È˘ÈÏ˙. הארגוני� החילוניי�ימוש המשלחי� מטע� בש
 עקב, ית� כבעלי אישיות פגיעה ונקמנישל אנשי� הנחזי� בעיני המשלח)  חילוניי�י�לארגונ

מדובר בעיקר על גיוס קרובי משפחת� של מי שבעבר . רטרגדיה אישית שחוו זה לא מכב
של , של מבוקשי� שנהרגו בהיתקלויות ע� כוחות הביטחו�,  התאבדותיביצעו פיגוע

י� ישראל לתקופות ממושכות או של אזרחי� חפי כלא במבוקשי� שנתפסו ונכלאו בבת
גיוס , È·¯‰˙ÈÚ. שנקלעו לזירת הלחימה ונפגעו בשוגג על ידי כוחות הביטחו�מפשע 

למגויס רקע , שלא כבשאר הקטגוריות, כא�. מתנדבי� מקרב שורות הפעילי� של הארגו�
 המגויס אינו מעוניי� במסגרת שיטה זו. ייהגיוס בכפ, ‰È˘ÈÓÁ˙. יסטיתלות טרוריקוד� בפע

איו� והפחדה המופעלי� עליו מצד , י� לבצעו נוכח אמצעי לח�אול� מסכ, בביצוע הפיגוע
י בה שרושי מצוקה אישית כלשהבה� נודע למשלחי� אודות שי� בר במקרמדו. מגייסיו

כחולה במחלה חשוכת מרפא , כעבריי�, כגו� החשדתו כמשת� פעולה ע� ישראל, אד�
בכדי להביאו לידי הסכמה � יהיד המנוצלת על, ב"יווכיה סטיגמה שלילית המקנה לבעל

העמיד את אותו אד� בפני אחת במקרי� אלה נוהגי� המשלחי� ל. יגועכפויה לבצע את הפ
, או שיחשפו ברבי� את סיבת מצוקתו ובכ� ימיטו קלו� עליו ועל משפחתו: משתי ברירות

או שיענה לדרישת� לבצע פיגוע התאבדות ובכ� לא רק ימנע את הבושה אלא א� יזכה את 
  . בכבוד ובתגמול כספיעצמו ואת בני משפחתו

בשנות . חיו בהליכי הכשרתו למשימהמשגויס המתאבד הפוטנציאלי מתחילי� משל
 חודשי� בכדי מהנמש� שלב זה כ, יו פיגועי ההתאבדות בשלבי התהוות�עת ה, התשעי�

יוו�  אול� כ,להבטיח את מוכנותו של המועמד ולמזער כשלי� אפשריי� בתכנית הפעולה
פעולות יטות המעקב אחר אקצה שכללו כוחות הביטחו� את ש� אלתאינתיפאדבמהל� ש

בניסיו� לשמר את יכולותיה�  ,84י� לקצר במאוד את לוחות הזמני�החלו האחרונ, י�ונהארג
תו� לקיחת הסכנה של כשלו� המבצע עקב , המבצעיות להוציא פיגועי התאבדות אל הפועל

  .חרטת המחבל או עקב כשלי� מבצעיי�

 
 ”H.W. Kushner “Suicide Bombers: Business as Usual; 43 'עמ, 15 הערה ÏÈÚÏ, שי  83

Essential Readings on Political Terrorism – Analyses of Problems and Prospects for the 
21st Century (H.W. Kushner ed., 2002) 35, 39.  

לא אחת שוגרו מתאבדי� לביצוע פיגועי� תו� ימי� וא� תו� שעות ספורות בלבד מרגע   84
 .66 הערה ÏÈÚÏ, וכ� הס, 43 'עמ, 15 הערה ÏÈÚÏ, ראו שי. גיוס�
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העיקרי והממוש� שבה� הוא שלב . הלי� הכשרתו של המתאבד מורכב משני שלבי�
, ההכשרה הדתית). בארגוני� החילוניי�(או הלאומנית ) בארגוני� הדתיי�(רה הדתית ההכש

המעניקי� , מתבצעת על ידי אנשי דת הקשורי� לארגו�, עליה ידובר בהרחבה להל�ש
ההכשרה הלאומנית שמה את הדגש על חשיבותו . למחבל הכשר הלכתי למעשהו

ה� ההכשרה . צנוע של סממני� דתיי�הפטריוטית של המעשה ועל פי רוב כוללת ג� מינו� 
הדתית ה� זו הלאומנית נועדו להעניק למועמד חיזוק נפשי ולהעמיק את דבקותו בהחלטתו 

 דגש מיוחד מוש� במסגרת� על ההתמודדות ע� החשש מפני המוות .85הראשונית להתאבד
קברות כגו� השמת המגויס בתו� קבר בבית (מגוו� שיטות התמודדות פותחו לש� כ� . הצפוי

: המתועד במצלמת וידאו, אול� כול� מסתיימות בריטואל טקסי זהה, ) שעותכמהלמש� 
בפני המצלמה כשבידו האחת ספר ) או המתאבדת(מתייצב המתאבד , בארגוני� הדתיי�

ובארגוני� החילוניי� אוחז הוא בנשקו כשברקע סמל הארגו� ודגל , קורא� ובשנייה נשק
משימתו והצידוק , את שמו) לעתי� כשלצדו אמו, ורכאמ(הוא מציג . מדינת פלסטי�

כמו כ� ניתנת לו האפשרות להפקיד בידי משלחיו . בביצועה, לדעתו, האידיאולוגי הקיי�
קדוש "מרגע סיו� הטקס נחשב המחבל ל. צוואה כתובה אשר תועבר לאחר מותו למשפחתו

ד לגרו� לו לעבור דבר הנוע, המשקי� על המתרחש סביבו מנקודת מבטו של אד� מת, "חי
ולמזער עד למינימו� האפשרי את הסיכוי " חזור�אל"מבחינה פסיכולוגית את נקודת ה

  .86שכ� כעת כרוכה החרטה באבד� קשה של כבודו העצמי, שיחזור בו
משלימי� המשלחי� את גיבוש התכנית המבצעית , במקביל להכשרה האידיאולוגית

גיוס ותשלו� כספי� , ייצור מטע� התופת, �השגת חומרי הנפ, ובכלל זה איסו� מודיעי�(
לאנשי� האמורי� להסתיר את המחבל בבית� עד ליו� הפיגוע ולנהגי� האמורי� להסיעו 

. מבצעית כיצד להוציאה אל הפועל�ומעבירי� את המחבל הכשרה טכנית) ב"ליעד וכיו
חגורת נפ� (אותו עליו להפעיל שסוג המטע� , כיצד יגיע אליו, מוסבר לו מהו היעד שנבחר

�מהו , כיצד מתבצעת ההפעלה, )'רכב ממולכד וכד, מטע� חבלה בתיק יד, המוצמדת לגו
מה ללבוש וכיצד להתנהג כדי שלא , עיתוי הפיצו� האופטימלי למיקסו� מספר הנפגעי�

על פי (ומה לעשות במקרה שתכנית הפעולה משתבשת וקיי� חשש לתפיסתו , לעורר חשד
כדי , ללא קשר למספר הנוכחי� סביב,  ההא להפעיל את המטע�ההוראה במקרה שכזה, רוב

  .87)למנוע את התפיסה והחקירה בעקבותיה
בתו� כל ההכנות נלקח המחבל לדירת מסתור מבודדת עד למועד ביצוע הפיגוע ונאסר 

כדי למנוע השפעות סביבתיות כלשה� העלולות , עליו לבוא במגע ע� משפחתו וחבריו
  .טתו להתאבדלעורר בו חרטה על החל

 
 .45�43 'עמ, 15 הערה ÏÈÚÏ, שי  85
86  Ì˘. 
87  Sprinzak ,ÏÈÚÏ 32 הערה ;Rudge ,ÏÈÚÏ 67 הערה. 
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   ההתאבדותיגועיההכשר ההלכתי לביצוע פ  . 4

ולבית ) דאר אל אסלא�(נחלק העול� לבית האסלא� , )השריעה(פי החוק האסלאמי ל ע
בה� חוק האר� הוא משפט שבית האסלא� כולל את אות� מדינות ). דאר אל חרב(המלחמה 
י� התושבי� על פי בה� חיש, ואילו בית המלחמה כולל את כל שאר המדינות, האסלא�

 בי� שני הבתי� שורר מצב .88הפגאניי� או אחרי�, היהודי�, משפט הכופרי� הנוצרי�
, אשר עתיד להימש� עד אשר יהפו� בית המלחמה לבית האסלא�, תמידי של עוינות מזוינת

אול� נוכח האפשרות הריאליסטית כי מאז� הכוחות העולמי עשוי לעתי� לנטות לרעת 
כל עוד אלה , הוציא מכלל אפשרות שביתות נשק או כריתת בריתות שלו�אי� ל, המוסלמי�

  .89מוגבלות בזמ�
 אפוא בראות האסלא� את עצמו כדת התיאולוגי למרכזיות המלחמה יסודוהבסיס 

 לא מדובר בשאיפה לכפייה – העליונה השואפת להבטיח את שליטתה על פני העול� כולו
כאשר אלה , ריבוני הבלעדי בעול� כולוכי א� בהפיכת חוק האסלא� לחוק ה, דתית

" עמי הספר"בעוד שהכופרי� , פיו זכאי� ליחס מועד� המקבלי� על עצמ� לחיות על
על  – בכפו� למגבלות מסוימות – זכאי� לשמור) כשהכוונה בעיקר ליהודי� ולנוצרי�(

אילו ו,  זכאי� הנתיני� המוסלמי��להשאול� אינ� זכאי� למלוא הזכויות , אמונת� הדתית
או להתאסל� כדי להימנע , פי תפיסות מתונותל ע, הכופרי� הפגאניי� אנוסי� להשתעבד

  .90פי תפיסות קיצוניות יותרל ע, מחיסול
ואילו בקורא� , שמשמעותו המילולית היא מאמ� – יהאד'החוק המוסלמי קובע את הג

וכני� כוונתו להקרבת הנפש והרכוש של המאמי� למע� אללה במאבק נגד הכופרי� הש
 כל הנהרג במהל� מאבק זה נחשב לקדוש .91כמצווה דתית מרכזית – "בית המלחמה"ב

, מובטחת כניסתו וכניסת בני משפחתו לג� העד� – הזכאי לשכר מידי האל) שהיד(מעונה 
, טהורות וחסודות,  נשי� שחורות עי�72�וכי יזכה ב, מובטח לו כי יראה את פניו של אללה

  .92כגו� שתיית אלכוהול, וקי השריעה מ� המאמי� בעול� הגשמיובכל ההנאות שמונעי� ח
ל התאבדות על רקע של קובע האסלא� איסור הלכתי חמור ע, כאמור בתחילת הפרק

ע� זאת לאור� ההיסטוריה .  ומורה כי המתאבד נדו� להישר� באש הגיהינו�מצוקה אישית
כי מעשי הקרבה עצמית בה� קבעו חכמי הדת המוסלמי� ש ,ניתנו פסיקות הלכתיות רבות

באשר מהווי� ה� גילוי תעוזה המכוו� , יהאד מותרי�'שמבצע הפרט במהל� מלחמת ג

 
88  B. Lewis The Crisis of Islam – Holy War and Unholy Terror (2003), 31.  
 ‰‚ÌÈÈÙÏ‡ – ÔÂÈÚÏ ÈÓÂÁ˙�È· ˙Ú ·˙Î ,˙Â¯ÙÒÂ ˙Â 11" מיתוס והיסטוריה: יהאד'ג" סיוו� 'ע  89

)1995 (9 ,11. 
90  Ì˘ ,12�10 'עמ. 
 .ÌÈÓÂ˘È¯ :ıÂÁ‰ „¯˘Ó ÔÂ‡Ë· )1993( 21 15" האד באסלא�י'למושג ג" גור� 'א  91
92  B. Hoffman Inside Terrorism (1998), 99.  
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ה סבעת המודרנית רווחה בקרב חכמי הדת התפי. להחליש את כושר עמידתו של האויב
בית "הרואה בהתחזקותה המתמדת של תרבות המערב סכנה קיומית להמש� עצ� קיומו של 

הקצינו רבי� מה� את אמונת� והפכו את ההקרבה , לתת מענה לאיו� זהובניסיו� , "האסלא�
הרי שקול , א� כי היו מחלוקות בי� פוסקי� מתוני� לרדיקליי�. העצמית לער� עליו�
ו בעיני הציבור הרחב כסוכני� בשירות המשטרי� סכשהראשוני� נתפ, האחרוני� הוא שגבר

  .ייבתהכופרי� ועל כ� כמי שאינ� בעלי סמכות דתית מח
תחילה היו פסיקות אלה מגבילות בהיקפ� וקבעו כי פעולות הקרבה עצמית שמבצע 

שכ� המנטליות המניעה את , המאמי� אינ� דומות לפעולות התאבדות של אנשי� מיואשי�
האחרו� מחליט . המתאבד בש� האל שונה לחלוטי� מזו המניעה את המתאבד ממניע אישי

, יי� ומבטא בכ� כפירה באל אשר העניק לו את נשמתולשי� ק� לחייו מתו� שיקולי� אנוכ
ואילו הראשו� מקריב חייו מתו� אמונה באל ועל כ� מת מות קדושי� המהווה ביטוי לפסגת 

, ע� זאת אי� להפו� פעולות הקרבה אלה לדבר המוני המבוצע כעניי� שבשגרה. יהאד'הג
ל על עצמו את המוות לכלל החלטה מודעת לקבבא בה� המבצע ש, אלא רק במצבי� קשי�

 כמו כ� היו פוסקי .93מתו� מודעותו לעובדה כי בפעולתו יש כדי לתרו� להשגת המטרה
  .94ההלכה תמימי דעי� כי האסלא� אינו משת� נשי� בפעולות ההקרבה

, משקיבל הרחוב הפלסטיני את פיגועי ההתאבדות בהערכה ובהערצה, ע� חלו� הזמ�
יאסי� כי ' כ� למשל התבטא השייח. ות פחות ופחותנעשו פסיקותיה� של חכמי הדת מגביל

אי� הוא מתאבד על רקע , מוסלמי מוסמ�' בכל מקרה שמתאבד קיבל את ברכתו של שייח
מגדולי הפוסקי� הסוניי� , קרדאווי�יוסו� אל'  השיח.95יהאד'אישי אלא שהיד שנפל בג

י� הפלסטיני� קבע א� הוא באופ� גור� כי פעולות ההתאבדות שמבצע, בעול� המוסלמי
 ה� מעשי התנגדות לגיטימיי� שנועדו להביא לשחרור אדמת� הכבושה ולהג� ,כנגד ישראל

כ� אי� לראות במבצעי הפעולות כמתאבדי� אלא כשהידי�  על כבוד� של הפלסטיני� ועל
  .96יהאד למע� אללה'שנפלו בג

ההלכה את זיהו פוסקי , ג� באשר לאפשרות שילוב� של נשי� בפיגועי ההקרבה העצמית
האסלא� אינו , כ� פסקו כי ככלל לי הטמו� בכ� ועלהתקשורתי והמור, פוטנציאל המבצעיה

אול� במצב הרגיל אי� ה� נדרשות להילח� שכ� , אוסר על מעורבות נשי� במאבק למע� האל
 כגו� אלו המתקיימות עקב החרפת –ע� זאת בנסיבות מיוחדות . זהו תפקיד� של הגברי�

יהאד ג� לחובת� של הנשי� ' הופכת מלחמת הג–טיני� לאויב הציוני הסכסו� בי� הפלס

 
 .17�13 'עמ, 56 הערה ÏÈÚÏ, פז  93
 .28 'עמ, 16 הערה ÏÈÚÏ, טל  94
95  Ì˘ ,26 'עמ. 
 .)È¯ÚÓ )17.8.01·" ג� העד� האבוד" זונדר 'מ  96
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ג� על הקושי בדבר מהות השכר המצפה . 97ומותר לה� לבצע פיגועי התאבדות במהלכה
, לאישה שהקריבה עצמה למע� האל ביחס לזה המצפה לגבר על הקרבתו התגברו הפוסקי�

  .ידה היא להינשא לשהיד וכ� כי עתלה ולמשפחתה מובטח מקו� בג� העד�בקבע� כי 

  יחס החברה הפלסטינית ומדינות ערב לפיגועי ההתאבדות  . 5

בקרב החברה הפלסטינית התקיימו מתמיד חילוקי דעות אודות התבונה המדינית 
. כנגד האוכלוסיה הישראלית,  בפרט,ופיגועי התאבדות,  בכלל,שבביצוע פיגועי טרור

באשר יש בו כדי , ת את האינטרס הפלסטיניהמתנגדי� טענו כי המאבק המזוי� אינו משר
וכ� כדי , לפגוע ברמת ובאיכות חייה� של הפלסטיני� עקב תגובות הסיכול של ישראל

למרות טענות . לגרוע מתמיכת מדינות העול� במאבקו של הע� הפלסטיני להגדרה עצמית
בה חתמיכת הציבור הפלסטיני במאבק העממי המזוי� כנגד הכיבוש הישראלי התר, אלה

ו כהפגנת כוח המקנה תחושה סובייקטיבית של ייד ו עלבהתמדה ופיגועי ההתאבדות נתפס
  .  חזק הרבה יותרהוא שמבחינה אובייקטיבית, עוצמה על פני אויב

בהדרגה הפכה ההקרבה העצמית למע� האל ולמע� המולדת לאידיאל קולקטיבי ראשו� 
מנגנוני ההסברה של תנועות . תת מהותו של המווסאשר שינה לחלוטי� את תפי, במעלה

ולש� כ� חיברו משוררי� וסופרי� , ההתנגדות התאמצו רבות כדי לטפח את מיתוס ההקרבה
בה� תואר המתאבד כדמות הרואית השואפת אל ש, דתיי� וחילוניי� שירי וסיפורי גבורה

איבוד , ההשפלה, המחנק, המוות כדי לנקו� את התחושות הקולקטיביות של המצוקה
 מאמר שפורס� א אחת מיני רבות ליצירות אלה היהדוגמ. ד וגזילת אדמת המולדתהכבו

  :1991כבר בספטמבר , "מסלמה�פלסטי� אל",  המרכזי של תנועת החמאס�בביטאו

. העול� כולו רוד� אות� וכוחות האופל מציבי� ל� מארב כדי להפיל אות�"
א עצמ� מ� כל העול� כולו הוא החזית של� ואל תוצי. קו� ושפו� חמת�

הבה ותהיה התקוממות בכל צורות המאבק נגד הכיבוש שכ� . העימות
חיי ההשפלה שוללי� ממ� את כל משמעות החיי� . המוות ממילא מצפה ל�
אוכל מבלי למצוא טע� באוכל ויש� , אתה חי כמת. והופכי� את חיי� למוות

 או המוות: אנו עומדי� כיו� בפני פרשת דרכי�. מבלי למצוא טע� בשינה
חפשו אחר המוות ויוענקו . א� חיי� בלי הקרבה עצמית ה� מוות, החיי�

  .98"לכ� החיי�

 
 .28 'עמ, 16 הערה ÏÈÚÏ, טל  97
  .32�31 'עמ, 56 הערה ÏÈÚÏ, פז אצל ראו ציטוט הדברי�  98
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חשוב לתת את הדעת על כ� שהל� הרוח השורר ברחוב הפלסטיני מקבל גיבוי וחיזוק 
, הבולטות שבמדינות אלה ה� אירא�.  מדינות ערביות בארגוני הטרורכמהמתמיכת� של 

במסווה של סיוע (הממשל האיראני מספק מדי שנה . יראקערב הסעודית ובעבר ג� ע, סוריה
יהאד 'ס ולג" לחמאובייחוד, לארגוני הטרור הפלסטיניי�) הסברתי והומניטרי, מדיני

מחנות אימוני� ואמצעי לימוד , לוגיסטית וכ� חומרי חבלה, תמיכה כספית, האסלאמי
לבד מכ� מספקת אירא�  .99ששוויי� הכספי הכולל מוער� בעשרות מיליוני דולרי�, והדרכה

בהתירה לכלי התקשורת הפועלי� בתחומה לדבר בשבח , לארגוני הטרור תמיכה הסברתית
, סוריה מעניקה א� היא תמיכה כספית לארגוני הטרור הפלסטיניי�. פיגועי ההתאבדות

וכ� משמשת צינור להעברת כספי� , מאפשרת לה� להקי� בשטחה מפקדות ומחנות אימוני�
המהווה בעלת ברית ,  ערב הסעודית.100ות טרור אחרות לארגוני� אלהממדינות תומכ

מדינתית �דוגלת בתפיסת עול� פני�, מערבית� ומקיימת מדיניות חו� פרוהברית�ארצותל
ית ואינה נוקטת באמצעי� אפקטיביי� דיי� כדי למנוע מארגוני� רדיקלאסלאמית 

י במדינות רדיקל האסלא� האסלאמיי� קיצוניי� הנמצאי� בשטחה לפעול להפצת רעיונות
 במסווה –הסעודי� מעניקי� תמיכה כספית לארגוני הטרור ומעבירי� , יתרה מכ�. העול�

במשפחותיה� ,  סיוע כספי נרחב לתמיכה במשפחות המתאבדי�–של תמיכה הומניטרית 
במשפחותיה� של מחבלי� הכלואי� , של פלסטיניי� שנהרגו בעימותי� ע� כוחות הביטחו�

 וכ� מסייעי� במימו� מיזמי� ,א בישראל ובמחבלי� פצועי� הזקוקי� לסיוע רפואיבבתי כל
 כגו� פעולות הסברה ברחוב הפלסטיני לעידוד המש� המאבק המזוי� ובניית בתי ,נוספי�

  .101מגורי� חלופיי� למשפחות מחבלי� שבתיה� נהרסו על ידי הצבא הישראלי
דיבר , העיראקי בפיגועי ההתאבדותתמ� הממשל , נפילת משטרו של סדא� חוסיי�לעד 

בצדקת� ופעל לעידוד� באמצעות העברת סיוע כלכלי ניכר למשפחות המתאבדי� במטרה 
שמשפחות , "רגילי�"להגביר את המוטיבציה לביצוע פיגועי התאבדות על פני פיגועי טרור 

, כלוסיהבצד הסיוע הכספי לאו. מבצעיה� זכו לתגמול כספי קט� יותר על מות בניה� שנהרגו
  .102העבירה עיראק לרשות הפלסטינית כספי� לצור� רכישת� של אמצעי לחימה איכותיי�

רת� י� את בחי להגשי כדיש את העובדה כיל נועדה להדגי� לעישורירת חמשת המיסק
, �י� או אחרייניפלסט, להי הגרי� ארגונינדרש, �ית להשתמש בנשק המתאבדיהאסטרטג

, ותימבצע, ותיאולוגידיות אית תשתיילשקוד על בנ, רנות תומכות טרויכת� של מדיבתמ

 
99  Erased in a Moment: Suicide Bombing Attacks against Israeli Civilians (Human Rights 

Watch Organization, 2002), part VI, http://www.hrw.org/reports/2002/isrl-pa/ 
ISRAELPA1002.pdf.  

100  Ì˘.  
 .190�183 'עמ, 15 הערה ÏÈÚÏ, שי  101
102  Ì˘ ,178�183 'עמ; Suicide Bombing Attacks Against Israeli Civilians ,ÏÈÚÏ 99 הערה ,

  .4חלק 



   –מאבקה של דמוקרטיה בטרור המתאבדי   עמנואל גרוס
     ?החופשי מצויד בכלי מוסריי ומשפטיי במאבק זההא העול

37  

t:\books\dorner\2008-06-01\gross.doc 9/2/2008 10:46:00 AM  

 לכאורה ישל אד� המוותר מרצונו החופש" התוצר המוגמר. "ות ענפותיות והסברתיסטילוג
ש את יבו בדר� המכוונת להמחי לפגוע באויבכד, ותית לחית הטבעיפה האנושיעל השא
 יללמדנו כ.  אלהותיה מתהווה אלמלא תשתילא ה, לח�י עמו להישות� של בניגודל נח

קר י הוא כזה המתמקד בע,ת זוי שגרתי ומושכל בצורת לוחמה בלתיבימאבק אפקט
� שבכוח� יי� הסופי� בתוצריי� נקודתיפוליות האמורות ולא בטיסת� של התשתיבהר

באמצעות� ש� יות� של הדרכינת חוקילבחאפנה כעת . � עצמ�י במתאבדי קר,חילהצמ
כנגד , ה וקנדהיאנגל, הברית�ארצות, שראלידוגמת , ותינות דמוקרטיו� מדימתמודדות כ

  .עשה מאבק זהי י כיבה� ראוש� ית של הדרכינת� המשפטי� ולבחיו� המתאבדיא

  �יהמענה המשפטי הראוי לטרור המתאבד. ה

אחד האתגרי� הגדולי� והמיוחדי� הניצבי� בפני מדינות המערב הליברליות הוא 
 –גוו� איומי הטרור המודרני המופני� כלפיה� מציאת מענה משפטי אפקטיבי הול� למ

נטרס יבי� הא, בנסיבות העניי�, מענה נורמטיבי אשר יבטא את האיזו� החוקתי האופטימלי
 ילבי� חובתו של הממשל הדמוקרט,  גיסא מחד,בורילסדר ולשלו� הצ,  לביטחו�יבוריהצ

  . גיסא מאיד�, באשר הוא אד�, ו של כל אד�יותיו וזכויותירוילכבד את ח
כפי שנראה , חשיבותו של אתגר זה נובעת מכ� שבמישור הבינלאומי כרו� הוא בהכרח

בגיבוש� של דיני מלחמה חדשי� להסדרת הדרכי� לניהול� של סכסוכי� מזויני� , בהמש�
ואילו במישור , בי� מדינות ריבוניות לבי� קבוצות חמושות פרטיות והמדינות התומכות בה�

וא בהתמודדות ע� סוגיות חוקתיות כבדות משקל הנוגעות במישרי� מדינתי כרו� ה�הפני�
  .אל אושיות שיטת המשטר הדמוקרטית

המתפתחת , הטרור הוא תופעה עתיקת יומי� וחוצת גבולות, יכאמור בפרק השנ
טרור המתאבדי� אמנ� אינו הגרסה הפוגענית . �יומתאימה עצמה בלא ליאות לחידושי העת

מודעי� למאמציה� הבלתי אנו שהרי , רשות ארגוני הטרורת העומדת ליביותר האפשר
רדיואקטיביי� וא� , י�יביולוג, �י נשק כימייפוסקי� לפתח יכולות מבצעיות לשימוש בכל

אול� טרור המתאבדי� , מוש במפגע מתאבדישהפעלת� אינה מחייבת בהכרח ש, �יגרעיני
לי נשק בלתי קונבנציונלי או ציוננבי� שהמתאבד אמור להפעיל נשק קונב – כשלעצמו

 אמצעי האלימות הקיצוני והבוטה ביותר העומד לרשות ארגוני הוא – תילהשמדה המונ
בונות הממשל בשטחו מבוצעת י רידת ההתרסה כלפיככל שהדבר נוגע ה� למ, הטרור

� יסטי ה� לעוצמת הפחדת האזרחי� נוכח נחישות� הבלתי מתפשרת של הטרור,ההתקפה
� י� האמורייחודייו היניי� מאפיעי ועד כמה משפא�השאלה . יוגאולידיעד� האילהשגת 

ות יבשונה מ� הדרכי� המשפט,  בוי הראויפול המשפטי� על אופ� הטישל טרור המתאבד
, בקליפת האגוז, מחייבת אפוא להקדי� ולפרוס, � של טרוריות לטיפול בסוגי� אחריהראו
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� ירו� בי� בעתות חי הגומליחסית  מהו–ותר ית יה כלליאת מושכלות היסוד המנחות בסוג
  .ות של הפרטיסודיו היותיו וזכויותירוי� חיבור לבינה והציטחו� המדי בבינטרס הלאומיהא

 .103� הוא עקרו� שלטו� החוקי� הנאורייברלי� הליאחד מעקרונות היסוד של המשטר
נה  במדיי המישור הפורמלי מורה כ.104לי ומהותיפורמ: רו� זה מורכב משני מישורי�קיע

 חייבי� לפעול א� ורק – הפרטי� ורשויות השלטו� –כל הגורמי� במדינה , דמוקרטית
� יי מישור זה אינו עוסק בתכניו המהות.105בעתות שלו� ובעתות משבר כאחד, בגדרי החוק

� איש יסה שאימתו� תפ, נהי� במדיאלא א� ורק בצור� להשליטו על כלל הגורמ, של החוק
המישור המהותי של עקרו� שלטו� . וי� מכבליכ� משוחרר ו ועלי� מעלייאו רשות המצו

החוק קובע את חובתה המוחלטת של המדינה הדמוקרטית לגבש חוקי� המבטאי� איזו� 
  .106בעתות רגיעה כמו ג� בעתות מצוקה,  ראוי בי� צורכי הכלל והפרטיחוקת

 � שלטו� החוק במובנופי עקרו דומה כי ההכרח שבניהול החיי� הדמוקרטיי� על
כ� שכל הפרת חוק מצד הפרט או , ת הקולקטיביתילי חדר היטב לתודעה הלאומהפורמ

רה יתנת להפרתו נושאת גוו� של שמילה הניג� כאשר הע, השלטו� זוכה לתגובה מחמירה
�אחת מהצלחותיה הגדולות ביותר של הפרדיגמה הדמוקרטית. יטחו� הלאומיעל הב

בעת שרועמי� "שלפיה ה סשל התפיליברלית היא בכ� שהביאה לנטישתה המוחלטת 
ה� להשבת הסדר יני וזרועות הממשל רשאיות לפעול כטוב בע"התותחי� שותקי� החוקי�

לפיה כל מאורע בחיי� הדמוקרטיי� נשלט על שה סלהשתרשות התפיו,  גיסאמחד ,על כנו
; בימדובר במשפט הבינלאומי הפומ, במישור הבינלאומי: מאיד� גיסא, ידי המשפט

כוחה של חברה "השכלנו להבי� כי . ימדינת�מדובר במשפט הפני�, מדינתי�הפני�במישור 
שלטו� . כי היא נלחמת עבור ערכי� הראויי� להגנה, לעמוד כנגד אויביה מבוסס על הכרתה

ככל מאבק אחר שאליו נדרשת ,  המאבק בטרור.107"אחד מערכי� אלה החוק הוא
, קשה ודוחקת ככל שתהא, עת חירו�. אינו מתנהל מחו� לחוק אלא בגדריו, הדמוקרטיה

בכ� נבדלת המדינה הדמוקרטית מ� . דוק לנטישת הנורמות המשפטיותיאינה מהווה צ
שזו נלחמת תו� , ומה נשתנתה לחימת המדינה מלחימת אויביה": הטרוריסטי� הקמי� עליה

ית עוצמתה המוסרית וצדקתה הענינ. ואלה נלחמי� תו� כדי הפרת החוק, כדי שמירת החוק
בויתור על עוצמתה זו : של לחימת השלטונות תלויות כל כול� בשמירת� על חוקי המדינה

 
 .Ë˘Ó‰ ˙Â‰ÓÂ ËÙ˘Ó‰ ˙Â¯Ó) 1996( ,31¯ של� 'ל  103
̇ Ï‡¯˘È רובינשטיי� 'א  104 �È„Ó Ï˘ È�ÂÈˆÂËÈËÒ�Â˜‰ ËÙ˘Ó‰ )5 ורהמהד , � .227 ,)ז"תשנ ,אכר
105  Ì˘ ,243�228 'עמ. 
106  Ì˘ ,245�243 'עמ. 
168/91� "דברי נשיא בית המשפט העליו� בדימוס אהר� ברק בבג  107 � ÒÂÎ¯ÂÓ 'ÔÂÁË·‰ ¯˘ ,

 .471�470, 467) 1(ד מה"פ
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הנשק המוסרי אינו נופל . משרתי� השלטונות את מטרות האויב, ועל צדקתה זו של לחימתה
  .108"� ל� נשק מוסרי יעיל משלטו� החוק ואי–ואולי עולה עליו , בחשיבותו מכל נשק אחר

פי עקרו� שלטו�  דברי� באשר לניהול החיי� הדמוקרטיי� עלע� זאת ככל שאמורי� ה
� של החוק בעת מצב ייו הראויקיימת מחלוקת עמוקה אודות תכנ, החוק במובנו המהותי

ות הפרט בעתות יות ולזכוירוישעה שאי� חולק כי לא הרי היק� ההגנה המוקנה לח. רו�יח
שעת משבר מצוות ה� לסגת שכ� ב,  היק� ההגנה המוקנה לה� בעתות שלו�יחירו� כהר

הרי שהמחלוקת נסבה על , מוש�ידה הנדרשת למיבאותה מ, �ייוני� חייטחוני� בי צרכימפנ
  .� על תוצאתוישריעה במיהמשפ, טת עריכתו של איזו� רגיש זהיש

כאשר עניינו של המישור , נית� לראות מחלוקת זו כנחלקת לשני מישורי�, בהכללה
קתית בגדרה מתבצע האיזו� האמור ואילו עניינו של הראשו� בטיבה של המסגרת החו

באופ� עריכתו של האיזו� בגדריה של מסגרת חוקתית , הנגזר מ� הראשו�, המישור השני
  .אדו� בשני מישורי� אלה כסדר�. נתונה

   המסגרת החוקתית הישימה בשעת משבר–המישור הראשו�   .1

כלו� אי� זה ברור מאליו שאותה . רבי� יתפלאו לפשר עצ� העיסוק במישור זה, לכאורה
� את האומה בימי שלו� יי� המנחיסוד מסורתיאותו מער� של ערכי , מסגרת חוקתית

לפיה יכולה מדינה שהתעלה על הדעת סברה ? ימשיכו להנחותה ג� בשעותיה הקשות
דמוקרטית לאחוז בגאו� מער� חוקתי מסוי� רק בתקופות הטובות בחייה ואילו בשעות 

מער� חוקתי שונה , באותה נחישות מוסרית, ות לו עור� ולאמ� אל חיקהמצוקתה להפנ
: חלוקתו של המשטר הדמוקרטי לשניי�, הלכה למעשה, הרי פירוש הדבר הוא? בתכלית

כאשר דמותו של הראשו� עשויה להיות שונה , השני לתקופות חירו�, האחד לתקופות שגרה
 אכ� כה מופרכת כפי שנחזית היא אהי חלוקה זו �האומנ. מדמותו של השני לבלי הכר

. בל נשכח שהיא הרי הנמצאת בבסיסו של משפט העמי� הבינלאומי? להיות במבט ראשו�
 De Jure(" על משפט המלחמה והשלו�" חיבר הוגו גרוטיוס את ספרו 1625כבר בשנת 

Belli ac Pacis( , אשר שמו בלבד מרמז על כ� כי רבי� מדיני השלו� הבינלאומיי� יכול
 במישור .109פעמי� א� סותרות, שיושעו בעתות מלחמה ויוחלפו בנורמות משפטיות שונות

באמצעות תיחומו של המשטר ,  לנהוג בצורה דומהי ראוי� כיש הסוברי, מדינתי�הפני�
המוכר לנו לעתות שלו� בלבד ויצירת משטר חירו� חוקתי אשר יהא " הרגיל"החוקתי 

ו הסמכויות הביצועיות של רשויות הממשל בד ובמסגרתו יורחב, בתוק� בעתות המשבר

 
�"בגכה� ב. חיי� ה, דברי שופט בית המשפט העליו� לשעבר  108 320/80 � ‰ÓÒ‡ÂÂ˜ ' ¯˘

ÔÂÁËÈ·‰ ,132, 113) 3(ד לה"פ. 
  .ÓÁÏÓ È�È„) 1983( ,13‰ דינשטיי� 'י  109
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 ברוס אקרמ� סבור למשל' פרופ. � יישומ�בבד ע� צמצו� היק� הביקורת השיפוטית על אופ
לפיה חוקה אחת היא שצריכה להסדיר את מכלול החיי� ש ,כי התפיסה החוקתית

את מידת כיוו� שאי� היא מסוגלת להבטיח לזכויות האזרח ,  תפיסה פגומהאהדמוקרטיי� הי
של העת , בעיקר הטרוריסטיי�, ההגנה הראויה לה� נוכח האיומי� הביטחוניי�

 זאת משו� שבכל פע� שארגוני הטרור מצליחי� לבצע מתקפה רצחנית .110המודרנית
רווחת בקרב הציבור התחושה שמנגנוני , לא כל שכ� מתקפה בסדר גודל חריג, כלשהי

המונעות מה� לעשות שימוש באמצעי� , מדיהביטחו� כפופי� למגבלות חוקתיות הדוקות 
תו� יצירת איזו� , כ� יש להסיר� אפקטיביי� שיכלו למנוע את המתקפה שהתרחשה ועל

,  הממשלה.חדש בי� זכויות האד� לבי� האינטרס הציבורי בביטחו� המדינהנורמטיבי 
 יות רבות ככל הנית� בכדינטרס לנכס לעצמה סמכויבעלת א והנשענת על תמיכת הרוב

בה� ה� ש� יג� במקר, ה לפעול בהתא� לתחושות אלהיעשו, היב את מרחב פעולותילהרח
 יעות חמורות ובלתיסוד של הפרט פגיות הי תק� ולהסב לזכוינ� מגובות בצור� עובדתיא

שינוי המכוו� , �יי הקי של המבנה החוקתיסודי ינוירק ש, אקרמ�' סבור פרופ, לכ�. כותיהפ
 חוקתית הקובעת הבחנה ברורה בי� סמכויות המשטר הדמוקרטי צור דוקטרינה משפטיתיל

תבטיח את הגבלת הפגיעה בזכויות הפרט רק , בעתות חירו� לבי� סמכויותיו בעתות שלו�
  .111תו� מניעת הגבלות מיותרות וארוכות טווח על חירויות הפרט בזמ� שלו�, לעת החירו�

ה כי סמונחת למעשה התפי ,אקרמ�' שמציע פרופ" חוקת החירו�"ית יבבסיס תאור
 כאשר האחרו� דרוש על, אחד בעת שלו� ואחר בעת משבר :הצל� הדמוקרטי נית� לחלוקה

באופ� שירגיע את , מנת לאפשר לזרועות הממשל להתמודד באפקטיביות ע� מצבי מצוקה
 לאחר סיומה של הציבור החרד וימנע את התמשכות הפגיעה בזכויות האד� החוקתיות ג�

באשר הופכת היא על פיה� את אבני המסד של , ה זו מוטעית לדעתיתפיס. שעת החירו�
  .ליברלית�הפרדיגמה הדמוקרטית

טע� פרנסיס , שפורס� לקראת סו� המאה שעברה, "?ק� ההיסטוריה"במאמרו החשוב 
ת� המאבק האידיאולוגי בי� התאוריה הדמוקרטית למתנגדותיה בניצחו� מובהק פוקוימה כי 
צליח הליברליז� המערבי לשרוד את הכישלונות המוסריי� הרבי�  משה.112לדמוקרטיה

הפיכת גרמניה ובראש� , שהביאו על עצמ� בני המי� האנושי במהל� המאה העשרי�
ע העול� יהג, תי אכזרממדינה בעלת מסורת דמוקרטית ארוכת שני� לדיקטטורה נאצית

 
110  B. Ackerman “The Emergency Constitution” 113 YALE L.J. (2004) 1029; B. Ackerman 

“This Is Not a War” 113 Yale L.J. (2004) 1871.  

 :D. Cole “The Priority of Morality אקרמ� ראו' ידי פרופ לביקורת על התזה המוצעת על  111
The Emergency Constitution’s Blind Spot” 113 Yale L.J. (2004) 1753; L.H. Tribe, P.O. 

Gudridge “The Anti-Emergency Constitution” 113 Yale L.J. (2004) 1801.  
112  F. Fukuyama “The End of History?” Conflict after the Cold War: Arguments on Causes 

of War and Peace (R.K. Betts ed., 1994) 5.  
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. ת בו בעתידיננטיומא שתהא לצורת המשטר הדית היברליה הלי הכרה בכ� שהדמוקרטילכד
 – נקודת השבירה של קונספציה שגויה זו הייתה 2001 בספטמבר 11�מתקפת הטרור של ה

 כי ,ד מלקרוב אל קיצוובה הבינו מדינות המערב כי הוויכוח הרעיוני עדיי� רחוק מאשהעת 
 לא רק הואמאבק� של המדינות הדמוקרטיות בטרוריסטי� פונדמנטליסטיי� ולאומניי� 

אלא ג� מאבקה של האידיאולוגיה , ע� הרגעת הציבור והבטחת שלומו וביטחונומאבק למ
  .הליברלית על המש� בכירותה הרעיונית

אקרמ� עולה כי הוא סבור שהדוקטרינה המשפטית הנכונה ' מ� התזה שמציע פרופ
ובכלל זה במצב חירו� הנגר� עקב מתקפות , לטיפול במצבי חירו� בחייה של הדמוקרטיה

הנותנת בידי הממשל הכשר משפטי ומוסרי ליישו� " חוקת חירו�"א במסגרת של הו, טרור
סבור הוא ". חוקת השלו�"אמצעי לוחמה בטרור הנעדרי� כל תוק� חוקתי ומוסרי במסגרת 

הכרזה , המאפשרת הכרזה קונסטיטוטיבית על מצבי חירו�" רגילה"השלא די בחוקה 
חת האיזו� בי� האינטרס הביטחוני המקנה לרשויות המדינה אפשרות לייש� את נוס

 באופ� שהמשקל היחסי שנית� .לחירויות הפרט באופ� שונה מאופ� יישומה בעתות רגיעה
 כ� שדברי� האסורי� בעתות –בהתא� לנסיבות החירו�  – לאינטרסי� השוני� משתנה
 הוא מציע לנו משטר. אלא מעוניי� הוא בשינוי הנוסחה עצמה, שלו� מותרי� בעתות משבר

משטר שלאחריו ישוב הכל . לזמ� מוגבל) להשקפתו, דמוקרטי וחוקתי א� הוא(שונה 
 לא תזכור את שעוללה "דמוקרטית השלו�" סביר להאמי� כי �האומנ .לקדמותו

אי� לי אלא להצטר� בעניי� זה לדבריו הבאי� של נשיא בית המשפט ? "דמוקרטית החירו�"
  :אהר� ברק, העליו� בדימוס

“It is a myth to think that it is possible to maintain a sharp distinction 

between the status of human rights during a period of war and the status 

of human rights during a period of peace. It is self-deception to believe 

that we can limit our judicial ruling so that they will be valid only during 

wartime, and that we can decide that things will change in peace time. 

The line between war and peace is thin – what one person calls peace, 

another calls war. In any case, it is impossible to maintain this distinction 

long-term… I must not make do with the mistaken belief that, at the 

end of the conflict, I can turn back the clock… A wrong decision in a 

time of war and terrorism plots a point that will cause the judicial graph to 

deviate after the crisis passes”113. 

 
113  A. Barak “A Judge on Judging: The Role of a Supreme Court in a Democracy”, 116 

Harv. L. Rev. (2002) 16, 149-150.  
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 אינה נעוצה בקיומו של קושי אקרמ�' אותה מציע פרופשזה המרכזית בתהבעיה : ודוק
שכ� עניי� זה נית� ליישוב , לי לביסוסה של הבחנה נורמטיבית בי� עתות שלו� לחירו�פורמ

רובנית לש� מעבר ממשטר השלו� �ריתלמנט המצריכה הכרזה פר,באמצעות חקיקת יסוד
המוצעת נעוצה בשני גורמי� אחרי� בעלי זה הבעיה המרכזית בת. ולהיפ�, חירו�למשטר ה

  .אופי מהותי
עדרה של הגדרה נורמטיבית ברורה ומוסכמת של מושג יעניינו בה, הגור� האחד

רו� יכול שיעשה באמצעות חיעצ� המעבר בי� משטרי השלו� ל, ורהג� שכאמ". חירו�"ה
 עתות שלו� אי� בנמצא אמות מידה נורמטיביות ברורות להבחנה בי�, לי וודאיאקט פורמ

עשויי� להיגר� בשל מגוו�  מצבי חירו�, כפי שמלמדת המציאות בלא הפסק. לחירו�
מבלי שקיימת אפשרות לחזות� , בדרגות חומרה שונות, אינסופי של מצבי� ומאורעות

אופי משטר� וכיוצא , תרבות�, מכיוו� שמדינות נבדלות זו מזו בגודל�, יתרה מכ�. מראש
 כי התקיימותו של מער� נסיבות יו� לקבוע מראש באופ� כוללנכל ניסי, באלה פרמטרי�

באשר הוא מתעל� ,  לוקה בפג� אינהרנטי,בכול�" חירו�"כלשהו תעלה אוטומטית כדי 
נית� לנסות  ,אמנ� .114פי הקשרו ונסיבותיו הייחודיות מהצור� לבחו� כל מאורע על

ל מאפייני היסוד הנסמכת ע, ולהתגבר על קושי זה באמצעות קביעת הגדרת מסגרת
, פירושו מאורע משברי זמני" חירו�", פי הגדרה זו על. המשותפי� לכלל עתות החירו�

ואשר יש בו משו� פגיעה או , )imminence(אשר התרחש בפועל או עתיד להתרחש במהרה 
 בר� מלבד העמימות .115 בסממני הריבונות של המדינהניסיו� לפגיעה חמורה ויוצאת דופ�

, "רקמה פתוחה"שה� מעצ� טיב� בעלות , טית להגדרות מסגרת מעי� אלההרבה האינהרנ

 
 The International Law Association Paris Report (1984), 59, quoted in J. Oraa ראו למשל  114

Human Rights in States of Emergency in International Law (1992), 31: “[I]t is neither 
desirable nor possible to stipulate in abstracto what particular type or types of events 
will automatically constitute a public emergency within the meaning of the term; each 
case has to be judged on its own merits taking into account the overriding concern for 
the continuance of a democratic society”; The Federalist No. 23 (Alexander Hamilton), 
in The Federalist Papers (1961) 153: “[I]t is impossible to foresee or to define the extent 
and variety of national exigencies… The circumstances that endanger the safety of 

nations are infinite…”.   

 E. Gross How to Justify anראו " חירו�"לדיו� נרחב במאפייני היסוד של הגדרת ה  115
Emergency Regime and Preserve Civil Liberties in Times of Terrorism? (forthcoming 
2008), Ch. 1; J. Fitzpatrick Human Rights in Crisis: The International System for 
Protecting Rights During States of Emergency (1994), 55; R. St. J. Macdonald 
“Derogations under Article 15 of the European Convention on Human Rights” 36 
Colum. J. Transnat'l L. (1997) 225, 241; C. Michaelsen “International Human Rights on 
Trial – The United Kingdom's and Australia's Legal Response to 9/11” 25 Sydney L. 

Rev. (2003) 275, 288-289.  
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 א� סבו� הואיישו� ההגדרה על מצבי חירו� ביטחוניי� הנגרמי� בעטיי� של מעשי טרור 
  .116בשל אופיו המיוחד של האקט הטרוריסטי, וייחודי עוד יותר

טר עניינו בחשש מפני השפעות מוסריות מזיקות נלוות של מש, הגור� האחר
 מתבצעת באמצעות "דמוקרטיית השלו�"א� כי השיבה אל משטר . "דמוקרטיית החירו�"

אי� בה כדי למחוק מ� התודעה את אופ� התנהלות� של , משמעי�אקט חוקתי פורמלי חד
 שניתנו ,ביצועיות ושיפוטיות, כל אות� הכרעות חקוקות. רשויות המדינה בשעת החירו�

אול� זכר� והשפעותיה� , ת אמנ� את תוקפ� הנורמטיביכעת מאבדו" חוקת החירו�"בחסות 
חוקת "אינ� נמחקי� מ� התודעה כלל ועיקר ועשויות ה� לחלחל ולתת אותותיה� ג� בחסות 

טומנת " חוקת החירו�"עצ� היחשפות ציבור האזרחי� אל החיי� בחסות , כלומר". השלו�
חוקת "פרשנותה של בה� כדי להקי� סכנה ליש ש ,בחובה השפעות תודעתיות מזיקות

  .באופ� גמיש ומתירני יתר על המידה" השלו�
, הפרדת הרשויות, שלטו� החוק: מסקנת הדברי� היא כי ערכי היסוד הדמוקרטיי�

, עצמאות הרשות השופטת והכרה בערכי� של צדק ומוסר חברתי שבמרכז� זכויות האד�
בה אנו חיי� לטובה שכל אלה אינ� דברי מותרות לעתות שלו� העושי� את הדמוקרטיה 

 
אפקט לי ובכ� שהוא יוצר פרסונ�רוריסטי מתאפיי� באופיו האכ� למשל מכיוו� שהאיו� הט  116

ונלית ביחס לנזק פרופורצי  בלתיאופחד בקרב כלל הציבור ברמה שהיפסיכולוגי של חשש 
פי   דומה כי אי� להערי� את חומרת האיו� על,הישיר שהסב האקט הטרוריסטי הפרטני שבוצע

 הצפוי –ה� הפסיכולוגי  ה� הפיסי –של שיעור הנזק הכולל שיעור הנזק המוחשי אלא כשקלול 
 R. Young “Defining Terrorism: The Evolution of Terrorism (כתוצאה מההתמודדות עמו

as a Legal Concept in International Law and Its Influence on Definitions in Domestic 
Legislation” 29 B.C. Int'l & Comp. L. Rev. (2006) 23, 56-57 ;Gross ,ÏÈÚÏ  115הערה ,

�שבוצעה בידי ארגו� אל, הברית� על ארצות2001 בספטמבר �11כ� למשל מתקפת ה ).2פרק 
ה יותר שחוסנה טנ יכולה להיחשב כאיו� קיומי אילו בוצעה במדינה קהייתה� כי א, קאעידה

א� , הברית�מנת להכריז על מצב חירו� בארצות הספיקה כשלעצמה על, המשטרי חלש יותר
זאת נוכח היקפה הנרחב של המתקפה . יתנ בבחינת איו� קיומי על האומה האמריקהייתהשלא 

 אול� נראה כי ג� ביצוע שיטתי של פיגועי� ,ולרכושוממדי ההרס העצומי� שגרמה לנפש 
עשוי להיות , דוגמת פיגועי התאבדות במרכזי אוכלוסיה אזרחית, בסדר גודל מצומצ� יותר

ג� למאפיי� הזמניות ביטוי ייחודי במצבי . בעל השפעה מצטברת המצדיקה הכרזה על חירו�
, ממלחמות בי� מדינות ריבוניותהנובעי� " קלאסיי�"שכ� בשונה מאיומי� , חירו� של טרור

 איו� ארו� הואהאיו� הטרוריסטי , ממגפות וכיוצא באלה, מאסונות טבע, ממשברי� כלכליי�
כ� למאפיי� הזמניות חשיבות תפיסתית יותר  הנעדר מועדי התחלה וסיו� מוגדרי� ועל, טווח

. נורמליות לחירו�רעיוני בי� ה�עניינו בשימור ההבדל הדיכוטומי, רכלומ –מאשר אופרטיבית 
א�  מאפיי� הזמניות מונע את טשטוש הגבולות שבי� החירו� לנורמליות ומדגיש כי על

לעול� , ליות נחזית כאידיאה שאי� יודעי� מתי תושגא� שהנורמוהתמשכותו של מצב החירו� 
 כ� סמכויות החירו� ה� בהכרח בעלות אי� החירו� יכול להפו� מחריג לנורמה השלטת ומשו�

 זמני ולעול� אי� ה� יכולות להפו� לחלק אינהרנטי ממשטרה החוקתי של המדינה אשר תוק�
 .)ש�, ˘Gross ,Ì(אינו מחייב פיקוח פרלמנטרי או שיפוטי מוגבר ומיוחד 
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דמוקרטיה המרשה לעצמה לסטות מכיבוד . אלא בלעדיה� אי� הדמוקרטיה קיימת, יותר
אלא מבחינה מהותית אי� היא , אינה דמוקרטיה גרועה – ולו לזמ� מוגבל – ערכי� אלה

וע� ,  בכלל,כ� התמודדות� של מדינות דמוקרטיות ע� מצבי חירו� על. דמוקרטיה כלל
  .חייבת להיעשות בגדריה של המסגרת החוקתית הקיימת,  בפרט,חוניי�מצבי חירו� ביט

 אופ� עריכת האיזו� בי� הביטחו� הלאומי לזכויות הפרט –המישור השני   .2

  "רגילה"בגדרי המסגרת החוקתית ה

בי� ביטחו� המדינה לזכויות האזרח זהה לפיה נוסחת האיזו� ש, לאור מסקנתי האמורה
הנעשית , כאשר הכרזה קונסטיטוטיבית על שעת חירו�, לו�ה� בשעת שה� בשעת חירו� 
 על ת מת� משקל שונה לערכי� המתנגשי�מאפשר, של המדינה" הרגילה"בהתא� לחוקתה 

, ידי הסטת כפות המאזניי� החוקתיי� לטובת האינטרס הביטחוני על חשבו� זכויות הפרט
נוכח מצב , גשי�אבח� כעת מהו המשקל אשר ראוי להינת� לכל אחד מהערכי� המתנ

. החירו� הנכפה על המדינה עקב היותה נתונה לאיומיה� של ארגוני גרילה טרוריסטיי�
נת� לנסיבות החירו� המיוחדות הוא שיקבע את היק� ההגנה הראוי לכל אחד יהמשקל שי

   .מהערכי� המתנגשי�
על המאבק בטרור להתנהל תו� יצירת איזו� עקרוני חוקתי הול� בי� שני ערכי� 

. ניצב האינטרס הציבורי בביטחו� המדינה ובביטחו� תושביה, מצד אחד :117תנגשי�מ
 אינ� מוחלטות והצור� לקיימ� –חשובות ונחוצות ככל שתהיינה ,  יסודיות–זכויות אד� 

דמוקרטיה שבוחרת במודע : נהפו� הוא. אינו מצדיק את ערעור הביטחו� הלאומי בכל מצב
� בעבור אזרחיה יי חוטאת לחובתה לק,118"חיותהלאבד עצמה לדעת כדי להוכיח את "

. ותיסיה� הבסיותי אשר מהווה תנאי הכרחי ליכולת� לממש את זכו,ת תקינהית אזרחיתשת
א� ביטחו� המדינה אינו ער� מוחלט והצור� בהגשמתו אינו מעניק לשלטו� , מצד אחר

 – אי� מנוס", אכ�. ידואלוורישיו� בלתי מוגבל לפגוע בזכויותיו החוקתיות של האינדי
אסור . טחו�ימאיזו� בי� החירות והכבוד לבי� הב – בחברה דמוקרטית שוחרת חופש ובטחו�
איזו� עדי�  – נדרש איזו�. טחו� הציבור והמדינהישזכויות האד� יהפכו קרדו� לשלילת ב

 איזו� .119"טחו� הציבוריטחו� המדינה וביבי� החירות והכבוד של הפרט לבי� ב – וקשה
שכ� אנו ניגשי� לעורכו ,  מורכב זה מעורר דילמות קשות שבמוסר ובמשפטנורמטיבי

כל איזו� נכו� בי� ביטחו� .  מראש כי תוצאתו אינה עתידה להקל עלינו את המאבקבידענו

 
117  E. Gross The Struggle of Democracy Against Terrorism: Lessons from the United States 

the United Kingdom and Israel (2006), 6.  

ÔÓÈÈ� ' ˙„ÚÂ ˘‡¯ ·˘ÂÈ � 2/84ב "בע, אהר� ברק, כאמרת נשיא בית המשפט העליו� בדימוס  118
˙Á‡‰ ˙Ò�ÎÏ ˙ÈÊÎ¯Ó‰ ˙Â¯ÈÁ·‰�‰¯˘Ú ,315, 225) 2(ד לט"פ. 

  .741, 721) 1(ד נד"פ, ‰·ÌÈ�ÂÏÙ' ¯˘ ÔÂÁËÈ � 7048/97פ "דנ  119
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מתינות התגובה והנכונות . לחירות יכפה מגבלות מסוימות ה� על הביטחו� ה� על החירות
אור� ' י הצעות דוגמת זו של פרופילות בעינכ� פסו על. לפשרה ה� מחיר הדמוקרטיה

� המציע לנו את ה,120גרוס“Extra-Legal Measures model”, לפיו אנשי הממשל רשאי� ש
בה� ה� שבאות� נסיבות , לעקרונות ולכללי� חוקתיי�, לנקוט באמצעי� המנוגדי� לנורמות

הגנת האומה לצור� , בבחינת מוצא אחרו�, מאמיני� שתגובה קיצונית שכזאת הכרחית
ובתנאי שתגובות בלתי חוקתיות אלה תהיינה , והציבור מפני סכנות ואיומי� חמורי� במיוחד

מעשיו הבלתי חוקיי� של , אור� גרוס' מציע פרופ, או אז. גלויות לעינו הבוחנת של הציבור
במוב� זה שהציבור יידרש לבחור בי� מיצוי , פקיד הציבור יחייבוהו לעמוד למבח� הציבור

בה� שבמקרי� (י� המשפטי והציבורי ע� הפקיד שראה עצמו משוחרר מכבלי החוקה הד
 או שלחילופי� יעניק בדיעבד הכשר מוסרי וחברתי ,)נהג כ� בהיעדר צור� ביטחוני הכרחי

). בה� נבעו מעשיו מצור� ביטחוני לוח�שבמקרי� (בה� נקט שלאמצעי� הבלתי חוקתיי� 
אור� ' כ� סובר פרופ, ידואלית של הפקיד הציבוריווינדיעל אחריותו הציבורית הא, מודל זה

שכ� הוא , לא מחליש את נאמנותה של המדינה לשלטו� החוק אלא א� מחזק אותה, גרוס
הוא מבטא את אחריותו הפוליטית . מכוו� לשמר את הציות ארו� הטווח לערכי� החוקתיי�

זה באפשרותנו להימנע באמצעות מודל , אחרי הכל. והמוסרית של הממשל כלפי אזרחיו
 – להתייחס אל האמצעי� הבלתי חוקיי� כמות שה�: מנורמליזציה של היוצא מ� הכלל

תו� שאנו מודעי� בלא כחל , כאמצעי� שהפעלת� התחייבה לאור אופיו החריג של האיו�
ושרק למשמעויותיה החמורות של עצ� ההחלטה לפעול מחו� לגבולות החוק ולא מנסי� 

לו כ� . ל פעולה חוקית באמצעות פרשנות מרחיבה של הדיני� הקיימי�לשוות לה אופי ש
היינו מסתכני� ביצירת תקדימי� משפטיי� שיחלחלו אל המערכת המשפטית , היינו נוהגי�

  .121הרגילה וייטמעו בה
 לדעתי המודל המוצע על, אור� גרוס' עליה� מצביע פרופשא� הסכנות הממשיות  על

שכ� אי� הוא מציע לאז� , קתיי� ומוסריי� גדולי� הרבה יותרו מעורר קשיי� וסכנות חוייד
באות� מקרי חירו� יוצאי , בי� האינטרסי� המתחרי� אלא לסטות כליל מנוסחת האיזו�

העדפת האינטרס הביטחוני על פני זכויות האד� חייבת להתבצע תמיד במסגרת . דופ�
זה : זהו התקדי� המסוכ� יותראי. במסגרת נוסחת האיזו� החוקתית,  דהיינו–גבולות החוק 

 
120  O. Gross “Chaos and Rules: Should Responses to Violent Crises Always Be 

Constitutional?” 112 Yale L.J. (2003) 1011.  
121  Ì˘ ,ש ,עה נוספתלד. 1133�1130' עמ �לפיה כדי להימנע מפרשנויות מרחיבות של החוק הקיי

בשעת חירו� וכ� לא ליצור תקדימי� משפטיי� העשויי� לחלחל אל המערכת המשפטית 
ופ� להתיר לפקידי הממשל לפעול באמצעות עשויי� מצבי חירו� יוצאי ד, בשעת שלו�

בא� השימוש בסמכויות אלה הכרחי כדי להתמודד , סמכויות הנמצאות מחו� לגבולות החוק
 M. Tushnet “Defending Korematsu?: Reflections on Civil Liberties ע� מצב החירו� ראו

in Wartime” Wis. L. Rev. (2003) 273, 298-307.  
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או זה , המתיר פגיעה יוצאת דופ� באחת מזכויות היסוד במסגרת נוסחת האיזו� החוקתית
נוסחת האיזו� החוקתית ? המתיר יציאה אל מחו� לכבלי החוקה במצבי חירו� מסוימי�

מאזנת את האיו� הטרוריסטי אל מול האינטרסי� והזכויות הראויי� להגנה וקובעת את 
כל יציאה אל מחו� לגבולות החוק אינה , לכ�. � ההגנה הראוי לה� בנסיבות העניי�היק

 בגדרי מודל האיזו� החוקתי –בו תתיר מדינה ש מצב הניקח לדוגמ. באופ� קטגורי, מוצדקת
 לגופי אכיפת החוק להפעיל בנסיבות מסוימות אמצעי חקירה חריגי� בחומרת� –הקיי� 

כי מכיוו� , ובצדק, אור� גרוס' טוע� פרופ. ת טרוריסטיתכנגד חשודי� במעורבות בפעילו
יהיה בו כדי ליצור אפקט עתידי מסוכ� , שהיתר זה נעשה בגדרי המסגרת החוקתית הקיימת

במצבי� שאינ� מצדיקי� להכשרת השימוש בשיטות חקירה חריגות ג� " מדרו� חלקלק"של 
אמצעות הוצאת אמצעי החקירה אור� גרוס לנטרל סכנה זו ב'  מציע לנו פרופלפיכ�. זאת

חסרונות הצעתו זו . כחריג הכרחי, האמורי� אל מחו� לחוק והכשרת השימוש בה� בדיעבד
שכ� בעצ� היציאה אל מחו� לכבלי , על יתרונותיה, לגישתי, אור� גרוס עולי�' של פרופ

עצ� מוכנותה של . החוקה טמונות השלכות נורמטיביות ומוסריות מסוכנות הרבה יותר
ברה דמוקרטית להתעל� מחוקי המשחק ולא לנסות להתנהל ולנצח במסגרת� היא הסכנה ח

  .הגדולה מכול�
� יכ� א בות ועליה במכלול של נסי תלויות האמצעיחוקת, במסגרת נוסחת האיזו� הקיימת

לה יעינה תגובה ימנעו מהמדי� ויי חוקתיו בלתיהיד י� שתמיש אמצעי ילקבוע מראש כ
נקול� בנאו� שנשא בפני הקונגרס יא אברה� לית של הנשי הרטור כהתבטאותו,122לטרור

 :1861, בארבעה ביולי

“Are all the laws but one to go unexecuted, and the Government itself go 

to pieces, lest that one be violated?”123. 

� יור תקדזו� עשוי אמנ� ליציהננקט בהתא� לנוסחת הא, מרחיק לכת ככל שיהא, יאמצע
אול� הפתרו� לסכנה זו צרי� שיימצא בקביעת הגבלות נורמטיביות אפקטיביות ולא , מסוכ�

מכא� ששמירת אופייה הדמוקרטי של מדינה . בנטישת המסגרת החוקתית הקיימת בכללותה
. בהתא� לנסיבותיו של כל עניי� ועניי�, המתמודדת ע� איומי טרור מחייב עריכת איזו� עדי�

ג� א� הוא חשוד במעורבות בפעילות ,  חוקתית בזכויות היסוד של הפרטפגיעה בלתי
ובחוסנה של הדמוקרטיה בדיוק כש� ) במובנו המהותי(פוגעת בשלטו� החוק , טרוריסטית

יישומה . שמת� משקל כבד מדי לזכויות הפרט על חשבו� האינטרס הביטחוני פוגעת בה�
זה גורלה " אול� , אינ� מקלות על המאבקתוצאותיה. של נוסחת האיזו� אינו פשוט לביצוע

 
 .292�291, 281 )ס"תש( בני סברה –  כר� ב,ÔÂÊ�¯· ¯ÙÒ" ידתיותמ" דורנר 'ד  122
123  A. Lincoln “Message to Congress in Special Session (July 4, 1861)” in The Collected 

Works of Abraham Lincoln (vol. 4, Roy P. Basler ed., 1953) 421, 430.  
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ה יבי� אויטות בה� נוקטיולא כל הש, היני� בעי� כשרישלא כל האמצע, הישל דמוקרט
, חר� זאת. ה קשורות לאחורידיה כאשר אחת מילא פע� נלחמת הדמוקרט. היפתוחות לפנ

, רטות הפירוירה על שלטו� החוק והכרה בחישכ� שמ, ונהיה על העלידה של הדמוקרטי
ה� מחזקות את רוחה ואת כוחה , בסופו של יו�. שת בטחונהיב חשוב בתפימהוות מרכ

  .124"ומאפשרות לה להתגבר על קשייה
על א� מאפייניו הייחודיי� של טרור , ורטט לעיל נועד להסביר מדועסהתוואי החוקתי ש

יות חובתה של מדינה דמוקרטית המתמודדת עמו לטפל בו באות� דרכי� חוקת, המתאבדי�
נוסחת האיזו� הקיימת , כפי שאראה מיד. המשמשות אותה לטיפול בסוגי הטרור האחרי�

צרי� ,  אול� בכדי לעשות זאת,יעיל ואפקטיבי של פיגועי התאבדותבהחלט מאפשרת סיכול 
כעולה מ� , טרור המתאבדי�. הדגש להיות מוש� על חכמת האמצעי� ולא על עוצמת�

משפחות  – רכבת אשר מעורבי� בה מגוו� גורמי� תופעה מוהוא, הפרקי� הקודמי�
פוסקי דת , משלחי המתאבדי� וסייעני� העובדי� בצמידות ע� משלחי� אלה, המתאבדי�

מיקוד מרב , לכ�. ועוד מדינות תומכות טרור, ציבור מקומי אוהד, מוסלמי� קיצוניי�
, "השורשמ� "בבחינת טיפול  הרתעת� וענישת� של גורמי� אלה, המשאבי� בניטרול�

, "מ� הענ�"בבחינת טיפול  ופחות בניסיונות נקודתיי� לתפיסת מפגע מתאבד כזה או אחר
  .הוא הדר� הנכונה להתמודד ע� סוג זה של טרור

  אתהית ברירת הדי� המסדיראדרש לסוג, בטר� אפנה לבחינת� של דרכי� אלה
פעולותיה הא� , ומר כל–תגובותיה של המדינה המתגוננת מפני טרוריסטי� הפועלי� כנגדה 

 לדי� הבינלאומי או שמא ,הול� של קרבותי בדבר אופ� נ למגבלות הדי� הבינלאומיפותכפו
כ� שמעשי , אי� תחולה כאשר מדובר בסכסו� אלי� בי� מדינה ריבונית לגור� לא מדינתי

  ?בכפו� לדיני זכויות האד� הבינלאומיי�, דיניה הפנימיי�המדינה נשלטי� א� ורק בידי 
�נקודת המוצא של דיני ה,  המודרניתבעתjus ad bellum – �הדיני� הבינלאומיי 

 היא שעל כל –להפסקתה ולסיומה של מלחמה , המסדירי� את הדרכי� החוקיות לפתיחתה
אלא לאחר מיצוי כל , מדינה להימנע מלהשתמש בכוח כדי לפתור מחלוקות בינלאומיות

עדיי� קיימות , רשאית להשתמש בכוח אול� ג� כשהמדינה ,125אמצעי השלו� האפשריי�
�דיני ה. מגבלות על טיב האמצעי� שהיא רשאית להפעילjus in bello – �הדיני 

הבינלאומיי� המסדירי� את אופ� ניהולה החוקי של המלחמה ואשר מצויי� בעיקר באמנות 
 ובפרוטוקולי� המשלימי� לאמנות 1949נבה משנת 'באמנות ג, 1907� ו1899האג משנת 

, ¯‡˘È˙. בה� רשאית המדינה להשתמששקובעי� מגבלות ביחס לאמצעי� , 1977ת משנ
על המלחמה להתנהל א� ורק בי� הלוחמי� ; קיימת הבחנה בי� לוחמי� למי שאינ� לוחמי�

 
5100/94� "בבג, רקאהר� ב, דברי נשיא בית המשפט העליו� בדימוס  124 ¯Â·Èˆ‰ „ÚÂ‰È „‚� 

ÚÈÂ�ÈÈ· ÌÈ� Ï‡¯˘ ' ˙Ï˘ÓÓÈÏ‡¯˘ ,845, 817) 4(ד נג"פ. 
 .54�47 'עמ, 109 הערה ÏÈÚÏ, דינשטיי�  125
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מפגיעה באוכלוסיה האזרחית ולהג� על אזרחי� , ככל האפשר, ואלה נדרשי� להימנע
 שהלוחמי� א�דיני המלחמה קובעי� ש, �È˙˘. המוצאי� עצמ� בידי האויב במהל� הלחימה

על . עדיי� קיימות מגבלות על אופ� ניהולה, חושפי� עצמ� מרצו� לסיכוני המלחמה
הלוחמי� להימנע מלגרו� זה לזה פציעות ונזק מעבר למינימו� הנדרש לש� הגשמת יעדי 

  .המלחמה
וחמי� עליה מבוססות שתי המגבלות האמורות היא זו שבי� לשההבחנה היסודית 

מבוססי� דיני המלחמה ג� על הבחנה יסודית , ע� זאת בצד ההבחנה האמורה. לאזרחי�
 –אשר בניגוד לקודמתה אינה מעוגנת בה� מפורשות כי א� רק באופ� משתמע , נוספת

 התנאי� שנדרש אד� למלא , אמנ�.126ההבחנה בי� לוחמי� חוקיי� ללוחמי� לא חוקיי�
 צומצמו במידה משמעותית ע� כניסתו לתוק� , חוקיבכדי להחזיק בזכות להיחשב כלוח�

שזיכה ג� את לוחמי החופש בסטטוס של , נבה'של הפרוטוקול המשלי� הראשו� לאמנות ג
 תנאי כמהאול� עדיי� בכדי לבוא בגדרה של הלוחמה החוקית יש לקיי� , לוחמי� חוקיי�

 ואילו  האזרחית ובה� הדרישה כי הלוחמי� יבדילו עצמ� מהאוכלוסיה,�יס� מינימלי
על הלוחמי� לשאת נשק� , בה� טיב הלחימה אינו מאפשר עשיית הבדלה זושבמקרי� 

 נוכח ובייחוד, כפי שפורט בפרק השני, נוכח אופי הלחימה של הטרוריסטי�. 127בגלוי
העובדה כי לא רק שאי� ה� עושי� כל שביכולת� כדי להג� על האוכלוסיה האזרחית מנזקי 

 ה� מכווני� את פעולותיה� האלימות דווקא כלפי אוכלוסיית הצד –אלא להיפ� , המלחמה
היריב ופעמי� רבות א� מעמידי� את האזרחי� בני עמ� בסכנה בעת שה� נטמעי� בקרב� 

הרי שלדעתי , מתו� כוונה שאלו ישמשו לה� שריו� מג� אנושי מתוק� ההגנה המוקנית לה�
  .128חופשלרבות כלוחמי , לא נית� לראות� כלוחמי� חוקיי�

כפועל יוצא מכ� שהדי� הבינלאומי אינו מסדיר באופ� פוזיטיבי את הסטטוס המוקנה 
ג� אי� בכוחו לספק הסדרה הולמת לאופ� ניהולו של סכסו� , כלוח� בלתי חוקי, לטרוריסט

נבה ' המשות� לכל אמנות ג2סעי� . אלי� המתנהל בי� מדינה ריבונית לארגוני טרור פרטיי�
 באמנות מיועדות לחול על סכסוכי� מזויני� מעוגנותשהנורמות ה קובע 1949משנת 

 קרי על סכסוכי� בי� שתיי� או יותר ישויות בעלות אישיות משפטית –בינלאומיי� 
כל הצדדי� הנוגעי� בדבר הכריזו באופ� רשמי על קיומו של מצב ש בי� – בינלאומית

 
126  Y. Dinstein The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict 

(2004), 29.  
127  Art. 43(3) of 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) 1125 U.N.T.S. 3.  

 S.J. Crona, N.A. Richardson “Justice for War Criminals of Invisible לדעת דומה ראו ג�  128
Armies: A new Legal and Military Approach to Terrorism” 21 Okla. City U. L. Rev. 

(1996) 349, 366.  
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) 4(1 סעי� .129מו של מצב זהאחד מה� אינו מכיר באופ� רשמי בקיושמלחמה ביניה� ובי� 
נבה מרחיב את הגדרת הסכסו� המזוי� ג� למצבי� 'הראשו� לאמנות גהמשלי� לפרוטוקול 

כיבוש זר או כנגד משטרי� גזעניי� במסגרת , בה� נלחמי� עמי� כנגד שלטו� קולוניאליש
 של יה�פעולותאת  לייחס  כ� מאפשר הדי� הבינלאומי.130מימוש זכות� להגדרה עצמית

 שליטה  לא מדינתיי� למדינה התומכת במעשיה� רק א� לאותה מדינה ישי�גורמ
רוב� המכריע של ארגוני הטרור אכ� נתמכי�  שא�,  במציאות הקיימת.131� עליהאפקטיבית

לספק הוכחות ד ו קשה מא, מדינות ריבוניות ואי� קיומ� מתאפשר אלא משו� כ�דייל ע
� יהריסטי� מחסה בשטח� או מסייעות בידמספקות לכ� שאות� מדינות אמנ� מעניקות לטרו

כיוו� שהדברי� נעשי� , סיוע לוגיסטי ומימו� כספי,  מת� כלי נשקדייל לקד� מעשיה� ע
לכ� רק במקרי� מעטי� נית� להפעיל את  . תו� הקפדה על טשטוש העקבות,בחשאיות רבה

בוצעי� דוקטרינת השליטה האפקטיבית ולייחס למדינה התומכת אחריות למעשי טרור המ
ל בשאר המקרי� נשלטת מלחמתה של המדינה בארגו� הטרור ע. בשטחה של מדינה אחרת

בה� מדובר בסכסוכי� מזויני� פנימיי� שאינ� בעלי שלמעט בנסיבות ,  דיניה הפנימיי�דיי
 קרי בסכסוכי� פנימיי� המתרחשי� בשטחה של מדינה מסוימת בי� – אופי בינלאומי

 המשות� לכל 3 שאז חל סעי� – מושות פרטיות שאינ� מדינההמדינה עצמה לבי� קבוצות ח
לה� מחויבי� כל הצדדי� שהקובע נורמות הומניטריות מינימליות , נבה'אמנות ג

תחולה על מתקפות טרור על זה לסעי� יש א�  שהשאלה המרכזית היא מכא� .132לסכסו�
כשלא נית� להוכיח  או ,מדינה ריבונית המתבצעות בידי ארגוני טרור שאינ� נתמכי מדינה

  .תמיכה שכזו
 �:  אלא מונה שני תנאי� מצטברי� לתחולתו אינו מתייחס במפורש למעשי טרור3סעי

„Á‡‰ , קיומו של סכסו� מזוי�È�˘‰Â , בכדי לעמוד  .אינו בעל אופי בינלאומישהסכסו�
�יש להראות שמתקפות טרור אינ� א� בגדר מהומות והפרות סדר פני�, בתנאי הראשו�

הג� שבמשפט הבינלאומי אי� . אלא שיש בה� לעלות כדי סכסו� מזוי� של ממש, תיותמדינ

 
129  Art. 2 common to the four Geneva Conventions of 1949 for the Protection of War 

Victims, (August 12, 1949), 75 U.N.T.S. 3.  
130  Art. 1(4) of 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) 1125 U.N.T.S. 3.  

131  Case Concerning Military and Paramilitary Activities In and Against Nicaragua 
(Nicaragua v. United States of America), 1986 I.C.J. 14, 65; see also Draft  
Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, art. 8, 

http://www.un.org/law/ilc/texts/State_responsibility/responsibility_articles(e).pdf.  
132  Art. 3 common to the four Geneva Conventions of 1949 for the Protection of War 

Victims, (August 12, 1949), 75 U.N.T.S. 3.  
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לאור טיב� , ברור שאקטי� טרוריסטיי�, "סכסו� מזוי�" הגדרה מוסכמת למונח עדיי�
 ע� זאת אקטי� אלה ממלאי� אחר .אינ� מהווי� סכסו� מזוי� במובנו המסורתי, ומאפייניה�

 ארגו� בעל הואארגו� הטרור : כסו� המזוי� הקלאסיכמה מהמאפייני� היסודיי� של הס
מעשי הטרור אינ� , יררכי ובו זרוע מדינית האחראית על פעולות הזרוע המבצעיתימבנה ה

את ספונטניי� אלא קד� לביצוע� תכנו� מוקפד ולעתי� איסו� מידע מודיעיני בכדי להגביר 
שקלול הקריטריוני�  .סיכויי הצלחת� ויש בכוח� להסב פגיעות רבות בגו� וברכוש

  מחד,נבה'האמורי� לעיל ראוי שיעשה תו� איזו� בי� מטרותיה� ההומניטריות של אמנות ג
לבי� כיבוד ריבונות� של המדינות בשטח� והימנעות מהתערבות בינלאומית , גיסא

רטט בבירור את סשג� א� לא נית� ל, מכא�. 133 גיסאמאיד�, מדינתיות�במתיחויות פני�
 י� המהוו עימותי� נית� לקבוע שהוא חלעדיי�, תו של המונח סכסו� מזוי�סגבולות פרי

 אמנ� לא כל מתקפת טרור עשויה לפיכ�. הפרה חמורה של הדי� ההומניטרי הבינלאומי
בה� מבצעי המתקפה ה� קבוצות מאורגנות שאול� באות� מקרי� , לעלות כדי סכסו� מזוי�

וכננות ומתואמות כנגד אזרחי� הגורמות המוציאות אל הפועל באופ� שיטתי התקפות מת
  .הרי שראוי לראות� כעולות כדי סכסו� מזוי�, לנזקי� חמורי�

עמימותו .  שהסכסו� אינו נושא אופי בינלאומיהוא 3התנאי השני לתחולת סעי� , כאמור
כחל על כל ,  האחד:134של ניסוח זה הביאה לפרשנותו כמכוו� לשלושה מצבי� שוני�

סכסו� שרק אחד , כלומר –  המשות� לכל האמנות2ו נשלט בידי סעי� סכסו� מזוי� שאינ
 .כחל רק על מלחמות אזרחי�, השני. הצדדי� לו הוא מדינה ריבונית והאחר גו� פרטי

.  א� לא מחו�,כחל רק על סכסוכי� מזויני� בי� המדינה לבי� ארגוני טרור מבית, השלישי
 �בה הול� הטרור ומתפשט שת העולמית תו� התאמתו למציאו, 3פירוש תכליתי של סעי

 , הבינלאומית מצליחה לגבש מענה הול� למיגורוקהילהעוצמה הולכת וגוברת מבלי שהב
  .מחייבת לבכר את הפרשנות הראשונה

שהרי יכול , פי הדי� הפנימי אי� בהכרח פסולעל  בניהול המאבק אדגיש כיע� זאת 
ני א עדיי�  אול�, ההומניטרי הבינלאומיודיני� אלה יכבלו את המדינה א� יותר מאשר הדי�

 שכ� יש בו כדי לספק מסגרת נורמטיבית ,סבור שהחלת הדי� ההומניטרי הבינלאומי חיונית
 דיני המלחמה .135בהיותה זוכה לתמיכה נרחבת בקרב אומות העול�, יציבה לניהול המאבק

 בחובה לציית בו נושאי� שני הצדדי�ש ,הבינלאומיי� מבוססי� אמנ� על עקרו� ההדדיות
למגבלות המרסנות את הפעלת הכוח ואילו במלחמה כנגד ארגו� טרור רק המדינה היא 

אליה שאול� ג� בכ� אי� לדעתי כדי לשנות מ� המסקנה , שמקבלת על עצמה מגבלות אלה
נושאת בחובה מוחלטת להג� על עצמה , מעצ� היותה כזו, שכ� המדינה הדמוקרטית, הגעתי

 
133  D. Jinks “September 11 and the Laws of War” 28 Yale J. Int’l L. (2003) 1, 23.  
134  Ì˘ ,39�38 'עמ. 
135  Ì˘ ,47 'עמ. 



   –מאבקה של דמוקרטיה בטרור המתאבדי   עמנואל גרוס
     ?החופשי מצויד בכלי מוסריי ומשפטיי במאבק זההא העול

51  

t:\books\dorner\2008-06-01\gross.doc 9/2/2008 10:46:00 AM  

נסיבות "ובשו� מצב אי� היא יכולה להיתלות ב, פיו החוק ועלועל אזרחיה במסגרת 
אשר יתירו לה , כגו� העובדה שיריביה רואי� עצמ� משוחררי� ממגבלות אלה, "מקלות

בהכפפת מלחמתה לדי� ההומניטרי הבינלאומי . לעשות לעצמה הנחות משפטיות ומוסריות
 . חשובה לא פחות לא רק חשיבות אופרטיבית אלא ג� חשיבות הצהרתיתפואיש א

   –הדרכי� המשפטיות הראויות לטיפול בטרור המתאבדי�   .3

  שילוב בי� מניעה וענישה

 ,וע� תופעת טרור המתאבדי�,  בכלל,מגוו� האמצעי� להתמודדות ע� תופעות של טרור
�הרתעתית,  והשנייהתיכוליס�מניעתית, האחת: משתייכי� למעשה לשתי קטגוריות, בפרט

� ישכ� ברב,  אלא בקו רצי� נוקשהא מדובר בסיווג דיכוטומילודגש כי י ע� זאת. עונשית
, שנוי� יי� ההרתעתי המכוו� להרתיע ובאמצעישנו ג� פ� עונשי� ייעתי� המנימהאמצע

, ית של האמצעיננטי אפוא על מטרתו הדומווג שלהל� נסמ�יהס. יעתיג� ממד מנ, בהכרח
  .לוויתולא על מטרתו הנ

, תימטרת� הבלעד: די עתי� פני� הצופי אמצעה�, עולה משמ�כ, �ייעתי� המניהאמצע
סת אלו המעורבי� בתכנו� ידי תפי� על יידי טרור עתיומיכול אי סהיא, תיקריולמצער הע

לעומת זאת .  אל הפועל בטר� הספיקו לבצע מלאכת�יובהוצאת הפיגוע ההתאבדות
ת� פוסק ההלכה משנ(� מיושמי� רק לאחר שבוצע המעשה האסור יישתי� העניהאמצע

משעשה המתאבד ; מששילח המגייס את המתאבד ליעדו; למתאבד הכשר לביצוע המעשה
�, )' וכד ונותר בחיי�136ניסיו� כושל לביצוע הפיגוע או משביצע אקט התאבדותי עקי

להרחיק� מ� , � לבוא חשבו� ע� המעורבי� בתכנונו ובביצועו של פיגוע ההתאבדותיומיועד
ינסו לחזור על מעשיה� בעתיד ואגב כ� להרתיע את כלל הציבור החברה ולהרתיע� לבל 

  .137אליו משתייכי� אות� אנשי� לבל יערב עצמו בפעילות הטרוריסטית האמורהש

)‡( ÚˆÓ‡‰È�Ó‰ ÌÈ˙ÚÈÈÌ  

   138יעינית אחר תשתיות טרור המתאבדי�התחקות מוד) 1(

 
,  אינה כרוכה בהכרח במות המבצעמדובר בפיגוע התאבדות שהוצאתו אל הפועל, כאמור  136

 ).ב(2 פרק ÏÈÚÏראו . אול� ההסתברות למותו בסיטואציה זו קרובה לוודאי
, )1997, ירושלי�(ועדה לבחינת דרכי ההבניה של שיקול הדעת השיפוטי בגזירת הדי� ו הדוח  137

9. 
,  בכלל,רלבחינה נרחבת של מגוו� הדרכי� לאיסו� מידע מודיעיני לצור� סיכול פיגועי טרו  138

, Grossוהמגבלות המשפטיות הראויות לחול על השימוש בה� ראו , בפרט, פיגועי התאבדותו
ÏÈÚÏ 59 הערה. 
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בדות קודמת להוצאתו אל הפועל של פיגוע התא שרורימ� האמור בפרק הקוד� עולה בב
גיוס מתאבדי� פוטנציאלי� והכשרת� המבצעית , שורת פעולות של תכנו� מבצעי ולוגיסטי

תו� , את כל אלה מבצעי� ארגוני הטרור בחשאי. והרוחנית וגיוס כספי� וחומרי חבלה
כלפיה מכווני� שנה יע המדיילו תסת. הקפדה על מידור� של המעורבי� השוני�

עלה י, ו�י� כימייעי המעקב האנושיי� והטכנולוגיי� הק� את מעשיה� באמציסטיהטרור
וכ� , בה� מתבצעות פעולות התכנו� וההכנה האמורותשדה לחדור אל הספרות הפרטיות יב

ה לסכל את פיגועי ההתאבדות טר� ביצוע� וא� לתפוס יכולותידה ממשית את יר במילהגב
רות בודדות המנוצלות בידי ע� זאת איתור אות� ספ. את אלה המעורבי� בייזומ� ובתכנונ�

 לא אחת חדירה לפרטיותה של כלל בתיי מח,�יי� רצחניהטרוריסטי� לתכנו� אקט
כ� למשל כדי למנוע ממחבל הנושא על גופו חגורת נפ� מלעלות על מטוס . ההאוכלוסי

יש להתנות את עליית כל נוסעי המטוס בכ� שיעברו דר� מכשיר המשק� את , נוסעי� מסחרי
כדי לחשו� את זהות החברי� בתא טרור מקומי , בדומה. מבעד לבגדיה�מתאר גופ� 

יש , שחבריו מתקשרי� ביניה� וע� מפעיליה� מפע� לפע� באמצעות הדואר האלקטרוני
באיזו� בי� האינטרס . ות של מיליוני אנשי� תמימי�ישילסרוק בהתמדה תכתובות א

זרת מזכותו החוקתית לחירות  זכות יסוד הנג– הביטחוני לבי� זכות האד� לצנעת חייו
ה� משטר הדיני� הפנימי של המדינות השונות מאפשרי�  ה� הדי� הבינלאומי – ולכבוד

 לאתר יאל פרטיותה של כלל האוכלוסיה בכד, במגבלות מסוימות, לזרועות הביטחו� לחדור
רה גורפת אל הספרות ינה מחדימנעות המדי� לרעה את הי מעט המנצלימתוכה את אות� מת

  .היות של אזרחיפרטה
 �המהווה את ההוראה הבסיסית של המשפט , נבה הרביעית' לאמנת ז27כ� למשל סעי

  :מורה כי, 139הבינלאומי ההומניטרי בעת לחימה

“Protected persons are entitled, in all circumstances, to respect for their 

persons, their honor, their family rights, their religious convictions and 

practices, and their manners and customs… However, the Parties to the 

conflict may take such measures of control and security in regard to 

protected persons as may be necessary as a result of the war”140. 

 חוק הנותנות בידי המשטרה סמכויות חדירה לפרטיות הוראות לענוס� , י� הישראליבד
ישנה שורת הוראות , האזרחי� לש� חקירת ביצוע� של עבירות פליליות באופ� כללי

המרחיבה ומגמישה סמכויות אלה במטרה לתת בידי , שתכלית� ביטחונית, סטטוטוריות

 
139  J.S. Pictet The Geneva Conventions of 12 August 1949: Commentary (vol. 4, 1958), 199.  
140  Art. 27 of the Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time 

of War (Geneva IV), (August 12, 1949), 75 U.N.T.S. 287.  
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ות ההגנה  לתקנ75תקנה כ� למשל . רשויות הביטחו� די אמצעי� לצור� לחימה בטרור
טייס ,  לרבות כלי רכב, מסמיכה כל חייל או שוטר לערו� חיפוש בכל מקו�141)שעת חירו�(

 א� יש לו יסוד סביר לחשד שהוא משמש או ששימש זה מקרוב לתכלית הפוגעת ,ושייט
תקנה  .בשלו� הציבור ובביטחו� המדינה או שנמצא בו אד� שעבר עבירה המנויה בתקנות

א� , קה לכל חייל או שוטר סמכות לערו� חיפוש על גופו של אד� לתקנות ההגנה מעני76
יש לה� יסוד סביר לחשד שאותו אד� נושא עמו חפ� ששימש לביצועה של עבירה המנויה 

 9 סעי� .שנעשתה לגביו עבירה או שעשוי לשמש ראיה לביצועה של עבירה כאמור, בתקנות
 א סמכות לחפש בכלי"לחבר הגלחייל או , לשוטר, טחו�י מעניק לאיש ב142סיחוק הטיל

, לדעת�, א� החיפוש דרוש, רכבו של אד� בעת כניסתו לשדה התעופה ואגב שהייתו ש�
לחפש  כמו כ� מעניק הסעי� לאנשי� המנויי� לעיל סמכות .טחו� הציבוריבכדי לשמור על ב

כדי , לדעת�, א� החיפוש דרוש, על גופו של אד� המצוי בשדה תעופה או בכלי טייס
קובע החוק איסור מנדטורי , סירב אד� להתיר חיפוש בגופוא� . טחו� הציבוריר על בלשמו

למנוע את , כמו ג� סמכות שבשיקול דעת לבצע בו את החיפוש על א� סירובו, להטיסו
ס מסמי� את שר י לחוק הטי6סעי� . כניסתו או יציאתו משדה התעופה או להוציאו מהמקו�

, � לביטחו� שדה התעופה במקרקעי� הסמוכי� לשדההתחבורה להורות על נקיטת אמצעי
. להציב בה� ציוד ולגדר�, מוסמכי� מבצעיה להיכנס למקרקעי�, כשלש� ביצוע ההוראה

הסכמת המחזיק או ביקורת שיפוטית אינה נדרשת ואד� הרואה עצמו נפגע מההוראה רשאי 
  .ועדת ערעורולפנות ל

 ובכליו של אד� רק בהתא� לתנאי נית� לחפש בגופו, א� כי ככלל, הברית�בארצות
להיות סביר ולהתבצע מכוח צו שיפוטי המגדיר  קרי על החיפוש ,התיקו� הרביעי לחוקה

בבירור את האובייקט נשוא החיפוש והנית� לאחר שמבקש החיפוש מסר לבית המשפט 
למעורבות ) probable cause(הצהרה בשבועה ובה הוכחות לקיומה של עילה מסתברת 

 הרי שבמהל� השני� נקבעו – וא הבקשה בעבירה אשר בוצעה או עתידה להתבצעהאד� נש
כ� .  חריגי� ה� באשר לדרישת הצו ה� באשר לדרישת הסבירות והעילה המסתברתכמה

�חריג ה, למשל באשר לדרישת הצו“stop and frisk search”הנמני� על � את אלו י מסמ
. סביר להיותו מעורב בפעילות פליליתרשויות אכיפת החוק לעכב כל אד� המעורר חשד 

א� יש לו יסוד סביר לחשוד כי , במהל� העיכוב מורשה המעכב לחפש על בגדיו של האד�
� חריג ה.143הוא חמוש ועל כ� מסכ� אותו או את הציבור“administrative search” מאפשר 

כל עוד , נפ�לאיתור כלי נשק וחומרי כגו� אלו המיועדי� , עריכת חיפושי� למטרה חיונית

 
  .855, 2' תוס, 1442ר "ע, )שעת חירו�(תקנות ההגנה   141
  .854ח "ס, �1977ז"תשל, )בטחו� בתעופה האזרחית(חוק הטיס   142
143  Terry v. Ohio 392 U.S. 1 (1968); United States v. Bell 464 F. 2d 667, 673 (2nd Cir. 

1972).  
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שיקולי� קול דעתו בהתבסס על יפוש הפעיל את שיפקיד הממשל אשר החליט על עריכת הח
 באשר לדרישת סבירות .144והגבילו א� ורק להגשמת המטרה האמורה, ענייניי� בלבד

  :המשפט כי קבע בית, החיפוש ועריכתו על בסיס עילה מסתברת

“Whether a particular search meets the reasonableness standard is judged 

by balancing its intrusion on the individual's Fourth Amendment interests 

against its promotion of legitimate government interests”145. 

  :וכי

“‘Probable cause’ is the standard by which a particular decision to search 

is tested against the constitutional mandate of reasonableness ... In 

determining whether a particular inspection is reasonable – and thus in 

determining whether there is probable cause to issue a warrant for that 

inspection – the need for the inspection must be weighed in terms of these 

reasonable goals of code enforcement”146. 

בה� מוצאת עצמה המדינה תחת ש, נית� לומר כי עתות חירו�, בהסתמ� על קביעות אלה
מאפשרות להנמי� את הסטנדרט לבחינת , מתקפות טרור או תחת איומי� ממשיי� לביצוע�

 לצור� הוצאת� של צווי קיומה של עילה מסתברת אל מתחת לרמת ההוכחה הנדרשת
 אול� יש להישמר מפני הנמכת יתר אשר יהיה בה בכדי ,חיפוש בעבירות פליליות רגילות

  .147לרוק� מתוכ� את הדרישה להוכחת קיומה של עילה זו
 העצימה במידה 2001 בספטמבר 11� מתקפת היוחד העובדה כיה לדגש מיראו

בד בבד ע� צמצו� היק� , משלמשמעותית את סמכויות החדירה לפרטיות המוקנות למ
ות יעה בזכות לפרטיאת עיקר הפג. הביקורת השיפוטית על אופ� יישומ� של סמכויות אלה

�סב המUSA Patriot Act , שרבות מהוראותיו ישימות לא רק בחקירות הקשורות בטרור אלא
  .ג� בחקירות פליליות רגילות

זו� בי� צורכי הביטחו� אה ג� את קנדה לשנות את האיי בספטמבר הב11�מתקפת ה
שינוי שהתבטא בחקיקתו של החוק למניעת טרור , להיק� ההגנה המוקנה לזכות לפרטיות

Bill C-36 ,ות יות של רשוירתיהחקסמכויות הרחיבות במידה משמעותית את שהוראותיו מ

 
144  United States v. Davis 482 F. 2d 893, 910 (9th Cir. 1973); Camara v. Municipal Court 

387 U.S. 523, 532, 536 (1967).  
145  Veronica School District 47J v. Acton 515 U.S. 646, 652-653 (1995).   
 .535�534 'עמ, 144 הערה Camara ,ÏÈÚÏ י�דק פס  146
147  E. Gross “The Influence of Terrorist Attacks on Human Rights in the United States: The 

Aftermath of September 11, 2001” 28 N.C.J. Int’l & Com. Reg. (2002) 1, 31.  
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ובה� בנקי� זרי� , �י גופכמה  החוקמחייב, כ� למשל בתקנו את הקוד הפלילי .פת החוקיאכ
לערו� בדיקות שוטפות בכדי לאתר א� מצוי ברשות� , עלי� בקנדה וחברות אשראיהפו

חבי� גופי� אלה בדיווח תקופתי , כמו כ�. רכוש השיי� לארגו� טרור או למישהו מטעמו
� בתקנו את ה.148אודות ממצאיה�National Defense Act , כי נית� להאזי� קובע החוק

א� מטרתה הבלעדית של , ישור שר ההגנהאלא בא, לתקשורת פרטית בלא צו שיפוטי
, וכ� בתנאי שהיא מכוונת לאד� זר הנמצא מחו� לקנדה, ההאזנה היא איסו� מודיעי� זר

שהמידע עתיד להיות בעל , שלא קיימת אפשרות סבירה להשגת המידע באמצעי� אחרי�
 ער� רב ושננקטו אמצעי� מספקי� להבטחת פרטיות� של אזרחי ותושבי קנדה ולהבטחת

  .149ההגנה ויחסי החו�, רכי הביטחו�ועשיית השימוש במידע א� ורק במידה המתחייבת מצ
�מעניק ה, בבריטניהRegulation of Investigatory Powers Act 2000150 שחוקק בשנת, 

דת התאמת� של י מיא� כ, בלא צור� בצו שיפוטי, לגופי� החקירתיי� סמכויות ענפות ביותר
שר להוא מאפשר , בי� היתר. ות אד� מוטלת בספק רבית לזכוירופיהוראות אלה לאמנה הא

,  לאשר מעקב אחר תשדורות המועברות באמצעות שירותי הדואר או הטלקומוניקציההפני�
במסגרת חקירת פשיעה חמורה או , מטעמי ביטחו� המדינה, בי� השאר, א� הדבר נחו�

� הפרלמנט את הקקוח, 2000בשנת  .151לצור� שמירת חוסנה הכלכלי של המדינה

Terrorism Act ,כ� . 152ובו הוראות רבות המסבות פגיעות משמעותיות לזכות לפרטיות
 �ליידע את המשטרה כי הוא  – ו מחייבאינוא�  –  לכל אד�מתיר,  לחוק20למשל סעי

 קובע שאד� הנוטל חלק 21וסעי� , חושד שרכוש או הו� כלשה� מיועדי� למטרות טרור
א� פנה ישא באחריות בגי� מעורבותו בה� לא , המימו� האמורותבביצוע פעולות התמיכה ו

�ה .ביוזמתו למשטרה מיד כשהחל לחשוד כי הוא מעורב בפעילות אסורהAnti-terrorism, 

Crime and Security Act153,הירועי שחוקק בעקבות א �צמצ� עוד , 2001 בספטמבר 11
כ� למשל . בצורכי הביטחו�לה זוכה הזכות לפרטיות בהתנגשה שיותר את היק� ההגנה 

�בעוד שהTerrorism Act רשאי שופט להוציא צו המורה , חקירת טרור קובע שבמסגרת
כגו� מספר החשבו� , למוסד פיננסי למסור מידע מוגדר המוחזק ברשותו אודות לקוחותיו

תאריכי התחלת וסיו� הקשר העסקי בינו לבי� , כתובתו, תארי� לידתו, שמו, של הלקוח
 ,154 אלא משהוכח כי המידע המבוקש יסייע בקידו� החקירה�יינת כאשר הצו לא ,המוסד

 
148  Section 83.11 of the Criminal Code, R.S.C. 1970, c. C-46 (as amended by Bill C-36).  
149  Section 273.65(1)(2) of the National Defense Act, R.S. c. N-5 (as amended by Bill C-

36).  
150  Regulation of Investigatory Powers Act, 2000, c. 23.  
  .5סעי� , ש�  151
152  Terrorism Act, 2000, c. 11.  
153  Anti-terrorism, Crime and Security Act, 2001, c. 24.  
154  Ì˘ ,38 עי�ס.  
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את סוגי המידע שעל מוסדות פיננסיי� למסור אודות לקוחותיה� מכוח  מרחיבהחוק החדש 
�הTerrorism Act ,155כ� שיכלול ג� מידע אודות חשבונו של הלקוח באותו מוסד.  

נובע כי ,  בפרט,ופיגועי התאבדות, בכלל ,א� כי מהצור� בסיכול יעיל של פיגועי טרור
ו אשר אינ� מידתיות במסגרת הלי� פלילי ייפגיעות מסוימות בזכותו של הפרט לצנעת ח

, מידתיותה�  שלא כל הפגיעות יהר, כול שתתקבלנה כחריג חוקתי בתחו� הביטחוניי ,רגיל
של הצדק חוקתי לכ� אי� למ. ות הטרוריתור תשתיע באיי יש בה� כדי לסיג� כאשר מוכח כ

ס הישראלי ולחלק מהסמכויות ילסמכות הכניסה לחצרי� בלא צו חיפוש שמקנה חוק הטי
�החקירתיות הנרחבות הקבועות בRegulation of Investigatory Powers Actהבריטי .  

 העניקו 2001 בספטמבר ריתהב�צותהג� שלפני מתקפת הטרור על אר, מעבר לכ�
 בש� ות הביטחו� סמכויות חדירה נרחבות לצנעת הפרטלרשוי הנזכרות לעיל המדינות

שינויי� חקיקתיי� אשר  – למעט ישראל – הרי שלאחריה ערכו כול�, האינטרס הביטחוני
)  ואנגליההברית�ארצות(חלק� באופ� משמעותי יותר :  את תחומי הגנת הפרטיותוהצר

� הללו לא נועדו ייוני� מהשיהדבר הבולט הוא שרב). קנדה(וחלק� באופ� משמעותי פחות 
קורת יש את הביאלא רק להחל, ו לה� בעבריות שלא היטחו� סמכויות הביק לרשוילהענ

וחדות ג� בתחו� יות המיטחוניא להחלת ההוראות הבית על אופ� הפעלת� ולהביפוטיהש
באשר לניסיו� להחדיר את ההוראות הביטחוניות אל התחו� הפלילי .  בכללותויליהפל

חקירת החלת החקיקה הביטחונית ג� בשהרי , אי� לו כל נחיצות ענייניתברור כי , הרגיל
 – עבירות פליליות רגילות אינה מובילה באורח רציונלי להשגת תכלית הפגיעהביצוע� של 

 ולכ� פוגעת באופ� בלתי מידתי בזכות הפרט להלי� פלילי – מניעת מעשי טרורל, כלומר
בתי  לא כ� נהגו ,פי רוב א� הקנדי ועל, ישראליהמחוקק ה שעה שעל הפרדה זו הקפיד .הוג�

  .  ובריטניההברית�ארצותשל המחוקקי� 
כל למדנו לדעת כי , באשר להיק� הביקורת השיפוטית על אופ� הפעלת הסמכויות

סמכות מחייבת קביעת מנגנוני פיקוח אפקטיביי� על אופ� יישומה בכדי לוודא כי לא יעשה 
, לדרישה זו משנה תוק� בתחו� הביטחוניכש, נוצל לרעה וכי לא ת,בה שימוש שלא לצור�

בו היקפי הסמכויות והקלות היחסית שבהפעלת� יוצרי� ממדי כוח ועוצמה העולי� פי ש
  .156כמה על אלה שבכל תחו� אחר

אימצה כל מדינה הגדרה רחבה , "טרור"בשל הקושי בהגדרת המונח , יתרה מכ�
ו ברשתו של המושג סימות להבטיח כי יתפהג� שאי� ספק כי מטרת העמ. ועמומה למושג

תוצאת הלוואי היא כי ג� רבות מפעולות המחאה , ס"קעידה וחמא�ארגוני טרור כדוגמת אל
האזרחיות הלגיטימיות אשר מתקיימות בחסות חופש הביטוי וההתארגנות יכול שיבואו 

את מטרת ועל כ� לא מ� הנמנע כי באחד מ� הימי� יריבי� פוליטיי� יעוותו , במסגרתו

 
155  Ì˘ ,3 עי�ס.  
  .22 ,17 )ט"תשמ( יט ÌÈËÙ˘Ó" זכויות אד� ובטחו� המדינה" זמיר 'י  156
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למרות פוטנציאל הסיכו� הרב ולמרות שבקביעת  אול� ,העמימות בנסות� לנטרל זה את זה
מראש ) להבדיל מסימבולית(כדוגמת ביקורת שיפוטית מהותית (מנגנוני ריסו� ובקרה 

ידי דרישה  ייסוד� של גופי� מבקרי� או הבטחת שקיפות ציבורית על, ולמצער בדיעבד
נית� לראות כי , אי� כדי לפגוע ביישומ� האפקטיבי של הסמכויות) למת� די� וחשבו� תקופתי

ויתור הקיצוני וכשה, 2001 לאחר ספטמבר בייחוד, כל המדינות ויתרו עליה� לא אחת
  . ובריטניההברית�ארצותוהנרחב ביותר מצוי בעיקר בדיניה� של 

  � כנמני� י על נחקרי� החשודיכולוגי ופסיזיהפעלת לח� פ) 2(
   157�יטרור המתאבדעל תשתית 

לסוגיית המותר והאסור בחקירת אנשי� החשודי� במעורבות בטרור משנה חשיבות 
כל  – זה לא מכבר היטבנו לדעת כי חקירתו של טרוריסט. כשבטרור מתאבדי� עסקינ�

חברתיי� הונעו �שמעשיו האנטי" רגיל"גוד לעבריי� שכ� בני, דוקשה עד מא – טרוריסט
ניי� ושהקשיי� בחקירתו נובעי� מרצונו להסתיר את מעורבותו ממניעי� חומריי� או נקמ
 אשר לא רק לא מנסה , עבריי� אידיאולוגיהואהרי שהטרוריסט , מפני רשויות אכיפת החוק

 והקשיי� בחקירתו נובעי� אלא א� מתגאה בה, במעשה העבריינילהסתיר מעורבותו 
. ת שהעמיד לנגד עיניומדבקותו חסרת הפשרות במטרה הפונדמנטליסטית או הלאומני

 כדי להניע את הפושע ללכר� אשר יש בה� בד, תמריצי� חקירתיי� חיוביי� או שליליי�
ה� , הרגיל לשת� פעולה ע� חוקריו ולספק לה� את המידעי� המודיעיניי� הדרושי� לה�

נטולי כל ער� חקירתי כלפי העבריי� האידיאולוגי הרואה את טובתו האישית כמשנית 
הרי שחקירתו של , קשיי� הללו הלענוס� . ל המטרה האידיאולוגית הנכספתלקידומה ש

, קשה עוד יותר,  א� כשל או נתפס טר� יציאתו לפעולה,טרוריסט שהיה מוכ� להקריב חייו
כ� הפעלת כל  שכ� מדובר באד� שדבקותו האידיאולוגית הניעה אותו לוותר על חייו ועל

ג� חקירת� של משלחי אותו . ו� מראש לכישלו�כלפיו נד" קונבנציונלי"אמצעי חקירתי 
שכ� , מתאבד ושל נותני ההכשר ההלכתי למעשהו אינה קלה יותר מזו של המתאבד עצמו

אול� מתוק� , אמנ� אנשי� אלה לא היו מוכני� לוותר על חייה� שלה� בש� האידיאולוגיה
ות בטובת� המחייב� לרא" צו הארגו�" כבולי� ה� ל,הרי שבהיתפס�, תפקיד� המיוחד

מתאבדי� פוטנציאליי�  – שאחרת, בשמו ה� פועלי�שהאישית כמשנית לזו של הארגו� 

 
באמצעות� נית� לאסו� מידע מודיעיני " הלוחצות"לבחינה נרחבת של מגוו� שיטות החקירה   157

והמגבלות המשפטיות הראויות , בפרט, ופיגועי התאבדות,  בכלל,לצור� סיכול פיגועי טרור
 E. Gross “Legal Aspects of Tackling Terrorism: The Balance  ראולחול על השימוש בה�

Between the Right of A Democracy to Defend Itself and the Protection of Human 
Rights” 6 UCLA J. Int’l L. & For. Aff. (2001) 89.  
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יאבדו אמו� לא רק בה� אלא בכלל המשלחי� ומטיפי הדת של העובדי� בשירות אותו 
  .ארגו�

א� שירותי הביטחו� רשאי� להפעיל בעת חקירת חשודי� בנסיבות אלה עולה השאלה 
 – י או סבל נפשי חמורזאמצעי� שיסבו לה� כאב פי, כלומר – אלה אמצעי� בלתי שגרתיי�

ע� חוקריה� ולמסור לה� " לשת� פעולה"אשר קרוב לוודאי יהיה בה� כדי לגרו� לה� 
  .מידעי� העשויי� לסייע בסיכול פיגועי התאבדות עתידיי�

) 2(4סעי� . הדי� הבינלאומי שולל באופ� מוחלט את אפשרות השימוש באמצעי� אלו
נה הבינלאומית על זכויות אזרחיות ומדיניות קובע שבשעת חירו� מנועות המדינות לאמ

שלא להיות נתו� לעינוי או ,  לאמנה7המעוגנת בסעי� , מחירות הפרט) derogate(מלגרוע 
לפרוטוקול המשלי� הראשו� ) ii)(a)(2(75 ג� סעי� .158בלתי אנושי או משפיל, ליחס אכזרי

ללי מוחלט על הצדדי� לסכסו� מזוי� לענות אנשי� הנמצאי� נבה קובע איסור כ'לאמנות ג
נבה הראשונה והשנייה מדגיש את האיסור לענות לוחמי� ' לאמנת ג12 סעי� ;בידיה�

נבה השלישית מדגיש את האיסור לענות שבויי ' לאמנת ג17 סעי� ;פצועי� או חולי�
,  מעבר לכ�.159אזרחי�נבה הרביעית מדגיש את האיסור לענות ' לאמנת ג32 סעי� ;מלחמה

the Trial Chamber of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia 
הקבוע בדי� הבינלאומי בדבר ניהול� של סכסוכי� , קבעה שהאיסור האמור על עינויי�

תעבור הגוברת על נורמות  נורמת יסוד בל, כלומר – jus cogensנורמת מהווה , מזויני�
  .160 הסכמיות ומנהגיות סותרותלאומיותינב

משפט� של המדינות השונות מסויג קצת , על א� מוחלטות הדי� הבינלאומי בסוגיה
האוסר על הטלת עונשי� אכזריי� ובלתי , התיקו� השמיני לחוקה, הברית�בארצות. יותר

 
158  International Covenant on Civil and Political Rights (December 19, 1966) 999 U.N.T.S. 

3 (entered into force: March 23, 1976); United Nations Human Rights Committee 
(General Comment No. 29 Regarding Art. 4 to the International Covenant on Civil and 

Political Rights) (August 31, 2001), para. 7.  
159  See 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) 
1125 U.N.T.S. 3; Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the 
Wounded and Sick in Armed Forces in the Field (Geneva I), (August 12, 1949), 75 
U.N.T.S. 31; Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded, 
Sick and Shipwrecked Members of the Armed Forces at Sea (Geneva II), (August 12, 
1949), 75 U.N.T.S. 85; Geneva Convention Relative to the Treatment of Prisoners of 
War (Geneva III), (August 12, 1949), 75 U.N.T.S. 135; Geneva Convention Relative to 
the Protection of Civilian Persons in Time of War (Geneva IV), (August 12, 1949), 75 

U.N.T.S. 287.  
160  International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Trial Chamber, Prosecutor 

v. Furundzija (1998), Case IT-95-17/1, 121 ILR 213, 254-257, 260-261.  
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ילי פורש בפסיקת בית המשפט העליו� כחל רק על הטלת עונשי� במסגרת הלי� פל, רגילי�
במהלכ� מופעלי� על הנחקר אמצעי� חריגי� על ש ולא על סיטואציות חקירתיות ,161חוקי

מזכרי� שהוכנו על ידי אנשי משרד . מנת להוציא ממנו מידע אודות פיגועי� עתידיי�
ואשר איכות� המשפטית זכתה לביקורת נרחבת וחריגה , 2002המשפטי� במהל� שנת 

יש סמכות להתיר שימוש במגוו� רחב , יו� של הצבאכמפקד העל, קבעו שלנשיא, בחריפותה
לי ידע על יוזמות של אמצעי חקירה כוחניי� במהל� חקירת� של אנשי� הנחשדי� כבע

 Sectionבלי שיהיה בכ� משו� הפרה של הדי� הבינלאומי האמור או של , טרור עתידיות

2340 of Title 18 , כ� למשל .162י חמור או נפשפיזיהחוק הפדרלי האוסר גרימת כאב וסבל 
 ניכר ועל כ� עולי� כדי עינוי ה� רק אות� פיזינטע� שאמצעי� המסבי� לנחקר כאב 

�פרשנות צרה דומה . אמצעי� העלולי� להסב לו מוות או פגיעה חמורה אחרת בתפקוד הגו
נקבע , בי� היתר – הוענקה ג� לסוג האמצעי� שהשימוש בה� יעלה כדי כאב נפשי ניכר

 אול� נית� ,סמי� המשבשי� באופ� ניכר את תחושותיו של הנחקרשאי� להשתמש ב
של יכולותיו לי להשתמש בסמי� שהשפעת� על הנחקר אינה מגעת לכדי שיבוש טוט

  .163הקוגניטיביות
השימוש שנעשה באמצעי� חקירתיי� בלתי שגרתיי� בעת חקירת� של , בבריטניה

�חשודי� במעורבות בפעולות האלימות שביצע הIrish Republican Army בתחילת שנות 
העמיד את , מאות אנשי� ולפציעת� של אלפי� אחרי�של ו למות� איהבואשר , שבעי�ה

�בריטניה בפני הEuropean Court of Human Rights164. נפסק שקיימת רמת התנהגות 
 יחסית והיא היאהרמה המינימלית .  שסטייה ממנה תהווה יחס בלתי אנושי,מינימלית

ההשלכות הפיזיות והנפשיות ולעתי� ג� מינו של , נסיבות המקרה, אור� הזמ�על פי  נקבעת
בית הדי� פסק שהג� שהאמצעי� החקירתיי� . באלו מצב בריאותו וכיוצא, גילו, החשוד

 
161  Ingraham v. Wright 430 U.S. 651 (1977).  
 N.A. Lewis, E. Schmitt “Lawyers Decided Bans on Torture Didn’t Bind Bush” Theראו   162

New York Times (June 8, 2004); A. Liptak “Legal Scholars Criticize Memos on Torture” 
The New York Times (June 25, 2004).  

163  K. Zernike “Defining Torture: Russian Roulette, Yes. Mind-Altering Drugs, Maybe.” 
The New York Times (June 27, 2004).  

164  Republic of Ireland v. United Kingdom, App. No. 5310/71, 2 Eur. Hum. Rts. Rep. 25 
 .1 :דובר על חמש טכניקות חקירתיות, בפסק הדי� .)The Ireland case – להל� ((1978)

רגליו פסוקות והוא , הכרחת הנחקר לעמוד במש� שעות מול קיר כשידיו גבוה מעל ראשו
השמת , בהפסקות בי� החקירות. 2 .קר על אצבעות רגליועומד על בהונותיו כשמשקל גופו בעי

 .4 .השמת הנחקר בהפסקות בי� החקירות בחדר ובו רעש חזק .3 .שק על ראשו של הנחקר
, ˘Ì( מניעת כמות מספקת של אוכל ושתייה מהנחקר. 5 .מניעת שינה מהנחקר בי� החקירות

  .)59 'עמ
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 .165ה� אינ� עולי� כדי עינוי, שהפעילו הבריטי� כנגד הנחקרי� נחשבי� כיחס בלתי אנושי
פסק שחמש הטכניקות כלל לא עלו כדי יחס בלתי , Sir Gerald Fitzmaurice, שופט המיעוט

פסק שחמש הטכניקות עלו כדי , Evrigenisהשופט ,  שופט מיעוט אחרלעמת זאת .166אנושי
הגיעו למסקנה , נגד דעתו החולקת של שופט אחד, שישה עשר שופטי�,  לסיכו�.167עינוי

נגד , ר שופטי�שלושה עש. שחמש הטכניקות הגיעו לדרגה של יחס משפיל ובלתי אנושי
מאז נית� פסק . 168פסקו שחמש הטכניקות לא עלו כדי עינוי, דעת� החולקת של ארבעה

 דוחלפי . הדי� חל שיפור ניכר ביחס שנית� לנחקרי� החשודי� במעורבות בפעולות טרור
לא נרשמו מקרי� של , 1994אשר ביקרה בבריטניה בשנת , הוועדה האירופית למניעת טרור

 .169 נרשמו מקרי� של אלימות כנגד עצורי� ונחקרי�עינוי וכמעט שלא
� ב1984פעילות שירותי המודיעי� מוסדרת החל משנת , בקנדהCanadian Security 

Intelligence Service Act ,שהקי� את ה�Security Intelligence Service , שעד אז היה חלק
�מהRoyal Canadian Mounted Police) RCMP .( של דוחרבה הודות להחוק נחקק במידה 

, 1977 ועדה זו הוקמה בשנת .1981170הוועדה לחקר פעילות המשטרה שפורס� בשנת 
�לאחר שנחשפו סדרת מעשי� בלתי חוקיי� לכאורה שביצע שירות הביטחו� של הRCMP .

במסגרת ניסיונותיה� של שירותי , ת קוויבקיהמעשי� החמורי� ביותר בוצעו בפרובינצי
, ל מבעוד מועד את פעולותיה� של הארגוני� הלאומניי� והבדלני�המודיעי� לחשו� ולסכ

. אול� ה� לא הוגבלו רק לפרובינציה זו אלא יושמו ג� במהל� חקירות ביטחוניות אחרות
עיו� בלתי , בי� הפעולות שבוצעו נית� למנות הסגת גבול לרשות הפרט כדי להשיג מידע

אמורי� לשמש את המיליטני� שריפת מקומות שהיו , מורשה בדברי דואר פרטיי�
הטרדת אנשי� על ידי ניסיונות לשכנע� להפו� למודיעי� , יי� להתכנסותרדיקלהלאומניי� ה

, שכלל ביקורת נוקבת על אופ� התנהלות� של שירותי המודיעי�, עדהו הודוח. באלו וכיוצא
, כלשהויש לנהוג כשעוסקי� באיסו� מידע מודיעיני פיה�  עלש ,ודעקרונות יס כמהציי� 

אי� להשתמש בטכניקות חקירתיות  – שמירה על שלטו� החוקובי� היתר את חשיבות ה
במידה והחוק הקיי� מאז� שלא כראוי . המהוות הפרה של הדי� הפלילי או של כל חוק אחר

 יש לטפל – מגביל יתר על המידה את הסמכויות החקירתיות, כלומר – בי� ביטחו� לחירות

 
165  The Ireland Case ,Ì˘ ,80�79 'עמ. 
166  Ì˘ ,133 'עמ. 
167  Ì˘ ,144�143 'עמ.  
 בדעה שחמש הטכניקות האמורות עלו כדי הייתהיצוי� שהוועדה האירופית לזכויות אד�   168

  .E.M. Aswad “Torture by Means of Rape” 84 Geo. L.J. (1996) 1913, 1927 ראו. עינוי
169  Position Paper: Legislation Permitting Physical and Mental Pressure in the General 

Security Service Interrogations, 50 Betzelem (Jerusalem, January 2000).  
170  Commission of Inquiry Concerning Certain Activities of the Royal Canadian Mounted 

Police – Second Report: Freedom and Security under the Law (Ottawa, 1981).  
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יסוד נוס� שצוי� הוא עקרו� קרו� יע.  ולא על ידי הפרתובכ� על ידי שינוי החוק
כ� הודגש כי . האיו�להיות פרופורציונלי לגודל  תיהאמצעי החקיר על – הפרופורציונליות

יש לערו� מאז� של התועלת , )ג� א� היא חוקית(טר� השימוש בטכניקה חקירתית כלשהי 
ה לחירויות הפרט ולמרק� החיי� הצפויה כתוצאה מהפעלתה ביחס לנזק הצפוי להיגר� ממנ

  .הדמוקרטיי�
הראשו� היה . �יי דר� מרכזיוני ציתיאור המצב המשפטי בישראל מחייב להתייחס לשנ

השופט , בראשות נשיא בית המשפט העליו� בדימוס,  של ועדת חקירה1987הקמתה בשנת 
רות בה� משתמש שיש החקירה יות� של שיטות ונהלינת חוקילעניי� בח, משה לנדוי

בדי� וחשבו� . רות בנושא פעילות חבלנית עוינתיבחק) כ"השב – להל�(הביטחו� הכללי 
אשר חלקי� ממנו נותרו חסויי� מטעמי  (171ועדה ע� סיו� דיוניהוהמסכ� שגיבשה ה

 יתכ� בלינת לא תית עוילות חבלני� בפעילה של חשודיעירה י חקינקבע כ) ביטחו� המדינה
דע ועל פחדו של הנחקר יקש שלא לגלות מי על רצו� ע לגבורי לח� כדימוש באמצעיש
רו� של י חי בתנאיועדה כולפיכ� סברה ה. דעיגלה מי ארגונו א� י אנשידיבולע לו מיש

רת יות המקובלות בחקי� לסטות מהנורמות המשפטי� החוקרירשא,  אד�יית לחידיסכנה מ
ועדה ו קבעה ה,לי� ה� להפעי הלח� שרשאיבאשר לסוג.  לסכל את הסכנהי� בכדיחשוד

רה י� של חקי לא אליכולוגיש להסתפק בהפעלת לח� פסילה יו תחילפש, ישלב�מדרג דו
נ� י� אלה אירק א� אמצע. הי הטעילרבות מעש, מוש בתחבולותיתו� ש, נמרצת וממושכת

דה י הפעלת מ.172פיזידה מתונה של לח� יל מי� להפעי� החוקרירשא, � את המטרהיגימש
� י� לחוקריתק, הית לסכנה הצפוידתיא מי הנחקר והינוי עינה מגעת כדיאש, פיזיזו של לח� 

כדי , דה רבהיבמ,  אול� במדרג האמור יש,173ג הצור�ייהוא ס, תיליות פלי אחריג מפנייס
לפיה לח� ש ,משתמעת ממנו הנחה בלתי מבוססת, תי שכ� ראש,ריותר מאשר להבהילעמ� 

קשה , תי ושנ,י הנחקר מאשר לח� גופנילפ כי ופחות אכזרי פחות ברוטלהוא יכולוגיפס
, במגבלות הגנת הצור�,  מתו�פיזיל לח� יבה והלימותה של ההרשאה להפעילעמוד על ט

 .דוח של הי המתו� פורטו רק בחלקו החסופיזי� במסגרת הלח� הירה המותרי החקישכ� סוג
ו נקבע בש, 1999ו� בספטמבר ית המשפט העלי� שנת� בי היה פסק הדיו� הדר� השניצ

רה העולות יטות חקי� בפעילות חבלנית עוינת שיל כנגד חשודיסור מוחלט להפעי� איי קיכ

 
לבחינת שיטות החקירה של שירות הביטחו� הכללי בנוגע לפעילות חבלנית עוינת  הועדה דוח  171

 ) ועדת לנדוידוח –להל� ). (1987, ירושלי�(
 .71 'עמ, ˘Ì, י ועדת לנדודוח  172
173  � הייתה, דוחובעת פרסו� ה (�1977ז"תשל, �יא לחוק העונשי34 עי�הקבועה בס, הגנת הצור

 יישא אד� באחריות פלילית למעשה שהיה דרוש לא: "קובעת כ�)  לחוק22 עי�קבועה בס
מסכנה מוחשית של , שלו או של זולתו, גופו או רכושו, חירותו, באופ� מיידי להצלת חייו

ולא היתה לו דר� אחרת אלא , פגיעה חמורה הנובעת ממצב דברי� נתו� בשעת המעשה
 ."לעשותו
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 ימיטיאול� לג,  הגו� או הנפשי כלפי אנושיל ובלתימשפ, יחס אכזרי הנחקר או ינוי עיכד
רה י החקי בהכירו בכ� שדרכ.174רהי החקי� מצורכיביי� המתחיידתי לח� מיל אמצעילהפע

 קבע בית המשפט ,175"ה� בבואה די נאמנה של טיב המשטר כולו" ילונהנהוגות במשטר פ
� הצור� להג� על יבת לאז� ביי� של חשודי� בטרור מחיימיטירה הלגי החקישגיבוש אמצע

החירות וצל� האד� של , � חובת המשטר להג� על הכבודיה לבינה ואזרחיטחו� המדיב
, מנגד. חשובה ככל שתהא, רה� להשגת המטי� כשרילא כל האמצע, זו� זהיבא. הנחקר

. �יממנו ה� מותרש� המסבי� לנחקר פגיעה מידתית לאור האיו� הנשק� יאות� אמצע
 ,כ� למשל בדר� כלל יהיו אמצעי�. רהירה הסבי החקיבוש כלליל אל גיזו� זה הוא שמוביא

ו יהכרחתו לכרוע על קצות אצבעות רגל, נה מכוונת לאור� זמ� מהנחקריעת שידוגמת מנ
מה ואחורה יו� קדיעור בחוזקה של פלג גופו העלינ( דקות כל פע� או טלטולו כמה� למש
באופ� העלול לגרו� לו , רותיבצורה הגורמת לצווארו ולראשו להתנדנד במה, � אחדותיפעמ
עה יבוד הכרה וכלה בפגיהקאות וא, �י ראש חמוריות שונות החל בכאביאותיעות ברילפג

עת� ישכ� פג, רה פסולי�י חקיבגדר אמצע)  חמוריוחבעמוד השדרה הצווארי ובנזק מ
רה י� ה� מגבולות החקידה הדרושה ועל כ� חורגיא מעל ומעבר למיבכבודו ובגופו ה

 ידע העשוי הנחקר מידי ביכ לדעת כ" השבי� חוקריבה� נוכחש� יבמקר. רהיההוגנת והסב
� יהדי� בי וא� מפשעי� חפיה� או בגופ� של אזרחייעה חמורה בחיכול פגיא לסילהב
� חורג החוקר יי� עדי� האמוריבהשתמשו באמצע, דע זהיות להשגתו של מי� חלופידרכ

ג הצור� ייעמוד לו סיתכ� ויי אול� ,רהירה הוגנת וסבי� הוא מנהל עוד חקי שכ� א,מסמכותו
  .ת למעשהויליות פליאה באחריפטור אותו בדיעבד מנשיש

מוש יק את השיכ אמנ� הפס" טוענות שהשבות האד�יתנועות למע� זכו, על א� שני אלה
, טות אחרותיאול� החל להשתמש במקומ� בש, טות שנפסלו בפסק הדי�יבחלק מהש

� יומיא, � לפרקי זמ� ממושכי�ירותיכה לשיעת הנחקר מהליכגו� מנ, חמורות לא פחות
  .176� ועודינוק מטונ� שור� מקקידודו לזמ� ממוש� בציב, כלפיו) יני מי אופיחלק� בעל(

היטבנו לדעת את חובתנו המשפטית והמוסרית כחברה דמוקרטית לשמור על חירותו 
ע� זאת המלחמה בטרור .  ג� א� הוא טרוריסט–כבודו וצלמו של כל אד� באשר הוא אד� 

ה יבה� א� תדבק בזכויות הנחקרי� המוחזקי� בידשמעמידה את המדינה בפני מצבי� 
לא יהיה באפשרותה לסכל ,  ופסיכולוגיי�ותימנע מלהפעיל כנגד� אמצעי לח� פיזיי�

בה� שכי בנסיבות נית� אפוא להבי� מדוע יש הסוברי� . אזרחיהכנגד פיגועי טרור רצחניי� 
 ואי� כל דר� אחרת להשגת ו את הידוע לו אודות פיגוע עתידימסרב נחקר לגלות לחוקרי

 
5100/94� "בג  174 � È¯Â·Èˆ‰ „ÚÂÂ‰ '� Ï‡¯˘È· ÌÈÈÂ�ÈÚ 'Ï˘ÓÓÏ‡¯˘È ˙ ,817) 4(ד נג"פ.  
 .232, 225) 1(ד כ"פ,  Èˆ¯‡ '‰ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰Ï˘ÓÓÏ � 264/65פ " בעי השופט לנדויכדבר  175
176  ÂÎÊÈ· Ì„‡‰ ̇ ÂÈ Ï‡¯˘– ·ˆÓ ̇ �ÂÓ˙ 2004 ,האגודה לזכויות האזרח ,http://www.acri.org.il/ 

hebrew-acri/engine/story.asp?id=883#sub_3.  
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. ה פוגעני יותר מעשו שלמוצדק לענותו על מנת למנוע התרחשות, המידע הנחו� לסיכול
אשר אי� למדינה האמונה על , בחירה טרגית, הפתרו� הראוי הוא אפוא בבחינת רע הכרחי

אי� המדובר במצב , כבכל דילמה אול� ,עשותה אזרחיה ברירה אחרת אלא לביטחו�שמירת 
נית� להבי� את חשש� של אלה השוללי� באופ� מוחלט שימוש ". לב�" וא" שחור"של 

 עינויו של  קרי– "עינוי מניעתי"י רגילי� בטענה שפתיחת פתח חוקי לבאמצעי חקירה בלת
 תתרחב עד מהרה ג� לעינויי� של חשודי� – חשוד במעורבות בפעולות טרור עתידיות

לכ� . ו הפלילי כולתחו�במעורבות בעבירות ביטחוניות שכבר בוצעו וא� תחדור את ה
� האידיאולוגית כה עזה עד כי לפיו טרוריסטי� שאמונת� במטרתשמתווס� א� הטיעו� 

קשה ואינטנסיבית ככל  – שברו בחקירהילא י, מוכני� ה� להקריב חייה� כדי להגשימה
 ועל כ� בכוח� של אמצעי� אלה להשפיע רק על חפי� מפשע ששגגה גרמה – שתהא

 נית� להבי� לעומת זאת. להחשדת� ואשר יאמרו כל שמצופה מה� בכדי להפסיק את סבל�
י� מחבל חוקרי זרועות הביטחו� בעת חקירת �יעמ� מתמודדשהמיוחדי� את הקשיי� 

קשיי� שאינ� דומי� כלל , � מידע אודות פעולות טרור עתידיותיהבידכאוצרי� החשודי� 
  .ועיקר לקשיי� בחקירת� של חשודי� בפעולות פליליות רגילות

מלחמה  היאתומכי ומתנגדי העינויי� כאחד אינ� חולקי� על כי המלחמה בטרור 
אי� ה� חולקי� א� על העובדה כי לעתי� תכופות היא מעוררת סיטואציות קשות . צודקת

ע� . ה� מ� הבחינה המוסרית ה� מ� הבחינה המשפטית – וסבוכות יותר מבכל מלחמה אחרת
במוב� זה שמטרתה , ת בחלל ריקמתרחשאינה  – ככל מלחמה – זאת המלחמה בטרור

 – כל רשות שלטונית. עי� האפקטיביי� להצלחתההראויה אינה מקדשת את כל האמצ
על כ� אי� מנוס מלהסיק כי פתרונה הראוי  .חייבת בכיבוד החוק – לרבות זרועות הביטחו�

אי� זה מעשי למנוע משירותי הביטחו� עשיית .  בי� שתי הגישות האמורותאוהשל הדילמה 
למחויבות המדינה להג� שכ� אחרת נימצא חוטאי� , שימוש באמצעי שלעתי� אי� תחלי� לו

על ביטחו� אזרחיה ולאילוצה הלכה למעשה להפקיר� ולבכר על פניה� את ביטחונו של 
ע� זאת נוכח חשיבותה הרבה והשלכותיה מרחיקות הלכת של . הטרוריסט החפ� ברציחת�

אי� להשאיר ,  באמצעי חקירה דרסטיי� החורגי� מדיני החקירה הרגילי�השתמשהסמכות ל
אלא יש לקבוע בחוק את התנאי� , לתה להנחיות פנימיות של ארגוני הביטחו�את תנאי הפע

 הדעות מגוו� ו177הדיו� הציבורי אשר יתעורר בדר� הטבע בעת גיבוש החוק. להפעלתה
 יביאו לגיבושו של חוק המתיר אמנ� חריגה מדיני החקירה ,שמעוייוודאי ש

 הגבול את,  המאפשרות חריגה זו הנסיבותאתאול� בה בעת קובע בבירור , הקונבנציונליי�
 מבלי לפרט כמוב� את מגוו� שיטות החקירה( או הפסיכולוגי המותר פיזיהעליו� של הלח� ה

 
 ?O. Gross “Are Torture Warrants Warrantedדיו� שכזה ראו בות הטמונה בעריכת לחשי  177

Pragmatic Absolutism and Official Disobedience” 88 Minn. L. Rev. (2004) 1481,  
1553-1554.  
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 בכדי לא לאיי� את האפקטיביות ,)ותימיות פעולה פניעשה רק בהנחי י כידבר אשר ראו(
אוי לו מנגנו� אשר ר –  מנגנו� הפיקוח והבקרה על הפעלת אות� סמכויותאתוכ� ) שלה�

אי� להסתפק א� בדיווח על אופ� יישו� הסמכויות , כלומר .שיהיה עצמאי ובלתי תלוי
ועדה מפקחת הנמנית על הרשות המבצעת אלא יש לחייב ג� אישור בצו שיפוטי טר� ול

בה� דחיפות החקירה אינה מאפשרת שהות שהפעלת אות� אמצעי� כנגד הנחקר ובמקרי� 
סמו� לאחר חלו� הנסיבות אשר באשר תתבצע , בדיעבדיש לחייב ביקורת שיפוטית , זו

  .מנעו קיומה מראש
 הכרה פומבית בזכותה של המדינה לעשות שימוש באמצעי חקירה יוצאי דופ� ,ילדעת

 מהווה איזו� מידתי מבחינה משפטית ומוצדק מבחינה ,בכפו� לחסמי� נורמטיביי� נוקשי�
  .מוסרית

  178ות כנגד תשתיות טרור המתאבדי�מינהליהותיו יהפעלת המפקד הצבאי את סמכו) 3(

למפקדי� הצבאיי� מגוו� מעניק החוק , כדי לאפשר סיכול יעיל של איומי� ביטחוניי�
הכרזה על מקו� כעל , �י� וכתריסגר, �ידוגמת הטלת עוצר, ותמינהלינרחב של סמכויות 

וריה� גירוש� או העתקת מקו� מג, �ימינהלי� ישימת אנשי� במעצר,  סגורישטח צבא
ג� א� נית� לזהות , אכ�. בכפייה כדי למנוע סכנה ביטחונית עתידית הנשקפת מה� ועוד

פ� של , י�מינהלידוגמת גירוש והעתקת מקו� מגורי� או מעצרי� , בחלק מהאמצעי�
אלא א� , הרי שאי� זה הפ� העיקרי המביא להפעלתו של אותו אמצעי, הרתעה קולקטיבית

 מינהליבשוקלו א� מוצדק לנקוט באמצעי , כלומר. ש בותופעת לוואי הנלווית לשימו
אול� א� מצא , ל שיקולי� שעניינ� הרתעת הרבי�אי� המפקד הצבאי רשאי לשקו, כלשהו

 וכי אי� דר� פוגענית פחות ,כי השימוש באותו אמצעי הכרחי בשל שיקולי נחיצות צבאיי�
א� אכ� ברצונו לעשות להשגת המטרה הצבאית והשאלה היחידה העומדת בפניו היא א� 

רשאי לשקול ג� את השיקול הוא , שימוש באמצעי זה או להפעיל במקומו אמצעי אחר

 
ות הנתונות למפקד הצבאי ושל המגבלות על מינהליבחינה מקיפה של מגוו� הסמכויות ה  178

 Human Rights, Terrorism and the Problem of“ :י הבאי�יהפעלת� ראו במאמר
Administrative Detention in Israel: Does a Democracy Have the Right to Hold Terrorists 
as Bargaining Chips?” 18 Ariz. J. Int’l & Comp. L. (2001) 721; “Democracy’s Struggle 
Against Terrorism: The Powers of Military Commanders to Decide Upon the 
Demolition of Houses, the Imposition of Curfews, Blockades, Encirclements and the 
Declaration of an Area as a Closed Military Area” 30 Ga. J. Int’l & Comp. L. (2002) 
165; “Defensive democracy: Is it Possible to Revoke the Citizenship, Deport, or Negate 
the Civil Rights of a Person Instigating Terrorist Action against his own State?” 72 

UMKC L. Rev. (2003) 51.  
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סגרי� וכתרי� , דוגמת הטלת עוצרי�, י�מינהלי חלק מהאמצעי� ה כמו כ�.179ההרתעתי
מיועדי� להגביל את חופש תנועת� של , והכרזה על מקו� כעל שטח צבאי סגור

אול� התוצאה האינהרנטית הנלווית לשימוש בה� , לכידת�הטרוריסטי� וכ� לאפשר את 
למקו� לימודיה� , היא פגיעה ביכולותיה� של אזרחי� חפי� מפשע להגיע למקו� עבודת�

חובה על רשויות , בעת שמופעלי� אמצעי� אלה, לכ�. ובכלל לממש את מגוו� חירויותיה�
  .180 המקומיתאוכלוסיהההצבא לעשות את כל הפעולות הנדרשות כדי להקל על סבלה של 

נהליי� האלה יסודה באיזו� ראוי בי� נחיצות צבאית יההחלטה על הפעלת האמצעי� המ
 אול� חשוב ,ה� של חפי� מפשע ה� של חשודי� בטרור לבי� כיבוד חירויות וזכויות הפרט

עמ� מתמודדי� המפקדי� הצבאיי� בחיי המעשה מציבי� בפניה� שלזכור כי הנסיבות 
 את סוגיית מעצר� ניקח לדוגמה. יזו� מתאוריה למעשהמלאכת יישומו של האקשיי� רבי� ב

של , שחל בתכנית פעולת�" שיבוש" של טרוריסטי� מתאבדי� שנותרו בחיי� בשל מינהליה
הוא מונע :  ממלא כמה מטרות חשובותמינהליהמעצר ה. משלחיה� ושל מוריה� הרוחניי�

הוא מאפשר לכוחות הביטחו� ; 181 המדינהמהעצור להמשי� לפעול ע� חברי ארגונו כנגד
; 182אליו הוא משתיי�שלחקור את העצור ולאסו� מידע חיוני בנוגע לפעולותיו של הארגו� 

י אינה בה� העמדתו לדי� פלילשהוא מאפשר למנוע ממנו להתהל� חופשי במצבי� 
ומר נית� לסכ� ול, על סמ� מטרות אלה. 183קבילות� של ראיות�אפשרית בגלל חסיונ� או אי

באיזו� בי� חופש הפרט לבי� הנזק שהוא עלול " רע הכרחי" הוא בבחינת מינהליכי המעצר ה
 היא שלילת חירותו של אד� שלא במסגרת הלי� פלילי תקי� .רייעצלגרו� לחברה א� לא 

אשר נית� להפעילו רק על מנת לסכל סכנה ביטחונית , אמצעי חירו� יוצא דופ� בחומרתו
ר עלול לבצע� א� יתהל� חופשי ושאי� אפשרות סבירה למונע� הנובעת ממעשי� שהעצו

.  חמור פחות כנגדומינהלי או על ידי נקיטת צעד ,על ידי מעצרו במסגרת הדי� הפלילי הרגיל
 טמונה בכ� שהפגיעה בחירותו של העצור מינהליהצדקת� החוקתית של דיני המעצר ה

 ע� זאת נית� להעלות .ישי כלפיומוצדקת נוכח קיומה של תשתית ראייתית המבססת חשד א
שטרוריסטי� נטמעו בקרבה של קבוצת סבור בה� המפקד הצבאי שעל הדעת סיטואציות 

בהיות� לוחמי� בלתי , הטרוריסטי�. המונה כמה עשרות או מאות איש, אזרחי� מוגדרת
אלא נטמעי� במכוו� בקרב , אינ� לובשי� מדי� מזהי� או נושאי� את נשק� בגלוי, חוקיי�

סיטואציה זו סבוכה .  חומת מג� אנושית– מרצו� או מכורח –בני עמ� המספקי� לה� 

 
7015/02� "בג  179 ‚Ú'� È¯Â '‰ˆ ˙ÂÁÂÎ „˜ÙÓ"ÔÂ¯ÓÂ˘Â ‰„Â‰È· Ï ,374, 352) 6(ד נו"פ.  
180  D. Fleck (ed.) The Handbook of Humanitarian Law in Armed Conflicts (1995), 212.  
 ,�Brief for the Petitioner in the matter of Donald H. Rumsfeldל) II)A)(2ראו חלק   181

Secretary of Defense v. Jose Padilla (Docket No. 03-1027), 6-7.  
182  Ì˘.  
183  S. Shetreet “A Contemporary Model of Emergency Detention Law: An Assessment of 

the Israeli Law” 14 Isr. Yearbook on Hum. Rts. (1984) 182, 196-197.  
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כי יודעי� בו כוחות הביטחו� שיתכ� מצב ישכ� ,  בהקשר של טרור המתאבדי�בייחוד
משלחיו של מחבל מתאבד שיכנוהו ערב יציאתו לפעולה באחד מבתי הכפר על מנת שיעביר 

 א� אי� ה� יודעי� באיזה מ� , אל יעד הפיגועש� את הלילה ובבוקר המחרת יוסע מש�
את כלל תושבי הכפר , ולו רק לשעות ספורות, הא� אז יכולי� ה� לעצור. הבתי� שוכ�

בכדי לתחקר� ולאתר מתוכ� אותו ואת , העוני� על פרופיל המתאבד המצוי בידיה�
 ע� זאת. יתכ� שיצליח המחבל לבצע את מעשהו הרצחניי, לו ימנעו מלעשות כ�? סייעניו

 מסבה פגיעה ,מעצרי מנע המוניי� של אנשי� שלא קיימת כלפיה� עילת מעצר אישית
שהרי ה� נעצרי� רק משו� שה� , ד לזכויותיה� החוקתיות הבסיסיות ביותרוחמורה מא

מצויי� באזור לגביו קיימת תשתית ראייתית המבססת ודאות קרובה לכ� שמצויי� בו 
ידואלית ווזהו מעצר ללא עילת מעצר אינדי. ייעניה�משלחיה� או ס, מחבלי� מתאבדי�

הא� . היינו מעצר המתבצע על רקע השתייכותו הקבוצתית של העצור ,אלא קולקטיבית
  ?מעצרי מנע נטולי חשד מעי� אלה ה� חוקתיי�

, הראשו�: בה� בוצעו מעצרי מנע המוניי�שהברית ידועי� שלושה אירועי� �בארצות
בעקבות פיצו� סימולטני של מטעני חבלה . 1919�אירע ב, Palmer Raids אשר זכה לכינוי

עצר הממשל כמה אלפי נתיני� זרי� ובעקבות חקירת� , בשמונה ערי� ברחבי המדינה
. הוחלט להאשימ� בהפרות של חוקי ההגירה ובחברות אסורה ע� גורמי� קומוניסטי�

בעקבות מתקפת ע  השני איר.184אול� א� אחד לא נמצא מעורב בפיצוצי�, מאות גורשו
בעקבות המתקפה  .1941הפתע היפנית על הבסיס הימי האמריקני בפרל הארבור בדצמבר 

110,000�יותר מ במסגרתו הוכרחו י המונמינהלי על מעצר ינקיט הממשל האמריהחל 
נאסר עליה� לשהות באזורי� , י� ממוצא יפני לעזוב את בתיה�ניאזרחי� ותושבי� אמריק

� שנות מלחמת שעצר מחנות מ במה ורוב� הוחזקו בעל כורח�נרחבי� במערב המדינ
 .185ית בשל מוצא� או שורשיה�נ האמריקבטענה שאי� ה� נאמני� לאומה, שנייההעול� ה

לאחר המתקפה נעצרו מאות אנשי� . 2001 בספטמבר 11�השלישי אירע בעקבות מתקפת ה
ידי הממשל  ר נחשדו על אש–א� רוב� המכריע אזרחי� זרי� , יי�נ מקצת� אזרחי� אמריק–

י יכול שייעצר א� נאזרח אמריק. במעורבות או בקיו� קשר ע� ארגוני טרור בינלאומיי�
שאינה ,  מדובר בהכרזה קונסטיטוטיבית–" לוח� אויב בלתי חוקי"ידי הנשיא כ יוכרז על

 המאפשרת לעצור אד� לפרק זמ� בלתי מוגבל מבלי ,186מעוגנת בחוק של הקונגרס

 
184  D. Cole Enemy Aliens: Double Standards and Constitutional Freedoms in the War on 

Terrorism (2003), 116-128.  
185  E. Baker “Limitations on Basic Human Rights – A View From The United States” in 

The Limitation of Human Rights in Comparative Constitutional Law (A. de Mestral et. 
al. ed., 1986) 75, 97.  

, הבסיס הנורמטיבי לעריכת המעצרי� נסמ� על סמכותו של הנשיא כמפקד העליו� של הצבא  186
בה ש, חר מתקפת הטרורהקונגרס בסמו� לא החלטה משותפת שקיבלו שני בתיכמו ג� על 
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 ג� הבסיס .187 ומבלי לחשו� בפניו את מלוא הראיות שהובילו לסיווגו ככזהלהעמידו לדי�
מדובר במעצרי� שאינ� מוגבלי� . הנורמטיבי למעצר� של נתיני� זרי� אינו מעוג� בחוק

דוגמת מתק� (הברית � במתקני כליאה בתו� או מחו� לארצותהעצירי� יכול שיוחזקו, בזמ�
  לדו� במעצר� או בשפיטת� לא נתונה לבתיכות והסמ)הכליאה הצבאי בגואנטנמו שבקובה

שה� טריבונל שיפוטי , כי א� לוועדות צבאיות, ליי� וא� לא לבתי משפט צבאיי�משפט פדר
 המשפט  הרבה יותר מאלה המוחלי� בבתי"מרוככי�" המחיל סדרי די� וראיות מיוחד
ליו� הפדרלי הפגי� בית המשפט הע, יצוי� כי בשני� האחרונות. ליי� או הצבאיי�הפדר

 נפסק כי לבתי 2004נת בש, כ�. נכונות רבה יחסית לבחו� את חוקתיות� של המעצרי�
 מינהליליי� נתונה סמכות לדו� בעניינ� של נתיני� זרי� שנעצרו באופ� המשפט הפדר

 פסק בית המשפט ג� בשאלת 2006 ביוני .188ונכלאו במחנה המעצר גואנטנמו שבקובה
 הג� שבית המשפט הכיר בסמכותו של הנשיא לכונ� את .189ותחוקיות� של הוועדות הצבאי

נקבע כי סדרי הדי� והראיות הנוהגי� בה� שוללי� מ� העצירי� את הזכות להלי� , הוועדות
�חוקק הקונגרס את ה, הדי� בעקבות פסק. הוג� וראויMilitary Commissions Act of 

אול� סדרי הדי� והראיות ,  החוק מהווה אמנ� שיפור לעומת ההסדר שקד� לו.2006190
, שנקבעו בו עדיי� רחוקי� מלדמות לאלה הנהוגי� בבתי המשפט האזרחיי� או למצער

השולל מבתי המשפט סמכות ,  לחוקa(7( פסק בית המשפט כי סעי� 2008ביוני . הצבאיי�
, בנוגע להחלטות הוועדה) כולל עתירות תלויות ועומדות (habeas corpusלשמיעת עתירות 

אי� בה� כדי לתק� ,  על א� חשיבות� הרבה של פסיקות אלה.191חוקתי ודינו להתבטלאינו 
הברית �י� בארצותמינהליבאופ� מלא את מגרעותיה� החוקתיות הרבות של דיני המעצרי� ה

ה� ה י� כיו� מבוצעי� בלא הסדר סטטוטורי המבהיר ממינהלימעצרי� , כ�. כיו�
רק יושב הראש נדרש להשכלה , ת הצבאיותמבי� חברי הוועדו; הקריטריוני� לביצוע�

כוחו בש�  לחברי הוועדה שיקול דעת למנוע גילוי� של ראיות לעציר ולבא; משפטית
שיקולי ביטחו� המדינה וכ� שיקול דעת להתיר ג� קבלת ראיות העומדות בסטנדרט ראייתי 

 של בדונ� בעתירותיה�, כמו כ�; "ער� הוכחתי בעיני האד� הסביר"מקל במיוחד של 

 
השתתפו , הסמיכו את הנשיא להפעיל כל כוח נחו� וראוי כנגד מי שנטלו חלק במתקפה

 .אישרו אותה או סייעו לבצעה, בתכנונה
187  Hamdi. v. Rumsfeld, Secretary of Defense, 124 Sup. Ct. 2633 (2004).  
188  Rasul v. Bush, President of the United States, 124 Sup. Ct. 2686 (2004).  
189  Hamdan v. Donald H. Rumsfeld, Secretary of Defense, 126 Sup. Ct. 2749 (2006).  
190  Pub. L. No. 109-366, 120 Stat. 2600.  
191  Boumediene et al. v. Bush, President of the United States (U.S. Sup. Ct., judgment dated 

June 12, 2008).  
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 ,מנועי� בתי המשפט הפדראליי� לבסס פסיקותיה� על כללי המשפט הבינלאומי, עצירי�
  .192נבה'ובה� ג� אמנות ג

בשנת . א� כי בסדר גודל מצומצ� יותר, ג� בישראל ידועי� מקרי� של מעצרי� המוניי�
שנועד להרוס את תשתית הטרור הפלסטיני בשטחי� " חומת מג�"במסגרת מבצע , 2002

ביקשו כוחות הביטחו� לעצור אנשי� , יסה לוחמתיתבתפידי ישראל � על המוחזקי
על יטות נערכו פש, במהל� המבצע. המשתייכי� לארגוני הטרור הפלסטיניי� השוני�

אלפי תושבי� במהלכ� נעצרו ש , מעצרי� קולקטיביי�כמהאזורי� שוני� ובוצעו 
אלה . צור� ביצוע מיו� ראשונירוכזו העצורי� ל, בכל פע� שנער� מעצר המוני. פלסטיניי�

כל היתר הועברו למתקני מעצר . שחוסר מעורבות� בטרור התברר בשלב זה שוחררו מיד
מעצרי יי� איסור חוקתי על ק,  ככלל.193� נוספי�יבמהלכה שוחררו רבש, להמש� חקירה

שני בתי הקונגרס החלטה  קיבלו 2001 בספטמבר 11�כשלאחר מתקפת ה, כ�. מנע המוניי�
 הוענקה במסגרתה לנשיא ,Authorization for Use of Military Force194פת בדבר משות

באישור או , הסמכות להשתמש בכל הכוח הנחו� לו רק כנגד אלה שהיו מעורבי� בתכנו�
אינו מתיימר , התומ� בביצוע� של מעצרי מנע המוניי�, אקרמ�'  ג� פרופ.בביצוע המתקפה

יבה את א משייכ� למסגרת חוקת החירו� המרחלהציג� במסגרת החוקתית הרגילה אל
יינת היא גישת מענ לכ� .195מתח� המידתיות המוקנה לרשות המבצעת במלחמתה בטרור

 נדונה שאלת חוקיותו של צו ,Ú¯Ó196·יי� בפסק הדי� בענ. סוגיהית המשפט העליו� שלנו בב
באזור ל "ל באזור יהודה ושומרו� במהל� פעילות כוחות צה"שהוציא מפקד כוחות צה

שאפשר לו לעצור כל אד� שנסיבות מעצרו מקימות לגביו חשש שהוא , במבצע חומת מג�
, כאמור.  הציבורביטחו�ל או " כוחות צהביטחו�,  האזורביטחו�מסכ� או עלול לסכ� את 

בה עשה בית המשפט שימוש שהרטוריקה . מכוח צו זה נעצרו אלפי תושבי� פלסטיניי�
מעצרי� שאינ� מעצרי� משמעי כי קיי� איסור מוחלט על �עה באופ� חד קב,בפסק הדי�

באשר , ידואליי� המבוססי� על תשתית ראייתית המקיימת חשד אישי כנגד העצורוואינדי
רכי ומעצרי� אלו ה� שרירותיי� ולכ� אינ� מבטאי� איזו� מידתי ראוי בי� חירות הפרט לצ

י�  למעשה מעצרתירהי� האופרטיבית של פסק הד תוצאתו ה אול�.197הכלל בביטחו�

 
 J.M. Beard “The Geneva; 191 הערה Military Commissions Act of 2006 ,ÏÈÚÏ ראו  192

Boomerang: The Military Commissions Act of 2006 And U.S. Counterterror 
Operations” 101 A.J.I.L. (2007) 56; L. Fisher “Military Commissions: Problems of 

Authority and Practice” 24 B.U. Int’l L.J. (2006) 15. 16.  

3239/02� "בג  193 � ·Ú¯Ó '‰ˆ ˙ÂÁÂÎ „˜ÙÓ"ÔÂ¯ÓÂ˘Â ‰„Â‰È ¯ÂÊ‡· Ï ,349) 2(ד נז"פ.  
194  Pub. L. No. 107-40, 115 Stat. 224 (2001)  
195  Ackerman, The Emergency Constitution ,ÏÈÚÏ 1037 'עמ, 110 הערה. 
 .ÏÈÚÏ, 194 הערהראו   196
 .366 'עמ, ˘Ú¯Ó ,Ì· י�דק פס  197
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הצו אינו משיי� עצמו אל קטגוריית המעצרי� , ית המשפט קבע שעל פי מהותו ב:המוניי�
שכ� הוא נועד , י� אלא לקטגוריית המעצרי� לצורכי ניהולה של חקירה פליליתמינהליה

לאפשר את מעצרו של כל אד� שקיימת לגביו תשתית ראייתית להקמת חשש שממנו עצמו 
ועל כ� יש לעצרו כדי למנוע את הסכנה הביטחונית או כדי למנוע , יטחוניתנשקפת סכנה ב

 ,לא מדובר במעצר המוני אלא במעצר אישי. 198את הימלטותו ובכ� את שיבוש החקירה
אד� לא . בו נעצר האד� מכוח תשתית עובדתית המעוררת לגביו חשש לסיכו� הביטחו�ש

 בו אנשי� אחרי� המעורבי� בפעילות נעצר רק משו� שהוא נמצא בכפר או בבית שמצויי�
קיומה . אלא משו� שנסיבות מעצרו ה� כאלה המעוררות לגביו חשש לסיכו� הביטחו�, טרור

 כ� למשל .של תשתית עובדתית להקמת חשד אישי למעורבות שכזו נקבעת בנסיבות העניי�
שש כל אד� המצוי באותו בית והמסוגל לירות מקי� ח, כאשר אש נורית מאחד הבתי�

ירתו לראות את הוראת הצו האמור כהוראה הקובעת בבח.  הציבורביטחו�שהוא מסכ� את 
, ידואליוו בלא עילת מעצר אינדימינהלימעצר לצורכי חקירה ולא כהוראה הקובעת מעצר 

  .שגה בית המשפט והתיר לצבא לבצע מעצרי� המוניי�

   199תאבדי�כול מניעתי ממוקד של אישי� הנמני� על תשתיות טרור המיס) 4

� יו� טרור המתאבדי רעיהוג – להי הגרי� של ארגוניריה� הבכיגיגה מכוונת של מנהיהר
� יהמשלח – � הזוטרי� יותר בארגוני� אלהיליושל הפע, צועוי לבי ההכשר ההלכתיונותנ

בה יהס. ישור המשפטיה� במ ישור המוסרי� ה� במיימעוררת מגוו� קש, � עצמ�יוהמתאבד
בו היא חושדת בסיכו� שכנגד אד� לה ינה לא רק מפעי המד,יטחו� בש� הב:לכ� ברורה

מבלי להקדי� א עושה כ� יאלא ה, שלו� אזרחיה את הכוח הקטלני ביותר העומד לרשותה
לכ� הלי� שיפוטי ראוי בפני טריבונל נטול פניות האמו� על שמירת זכויותיו החוקתיות של 

 ומשפטית תימוסר, פוליטית, בורית ניטשת מחלוקת צימשו� כ� .הנאש� בהלי� הפלילי
נוכח , וחדישראל בולטת מחלוקת זו במיב.  מנע זהימוש באמצעיב השיחריפה ביותר סב

די הצבא יות מוצהרת המבוצעת על יני� הפ� למדיסטיזו� של טרוריסול� היהעובדה שח
 מתנגדי השימוש בו .200ת השוטפתיכולילות הסי מהפעינהרנטי כחלק איטתיבאופ� ש

 
198  Ì˘ ,368�367 'עמ. 
להרחבה אודות היתרונות האופרטיביי� והקשיי� המשפטיי� והמוסריי� הטמוני� בשימוש   199

 E. Gross “Thwarting Terrorist Acts by Attacking the Perpetrators or באמצעי זה ראו
Their Commanders as an Act of Self-Defense: Human Rights Versus the State’s Duty to 

Protect Its Citizens” 15 Temp. Int’l & Comp. L.J. (2001) 195.  
200  O. Ben-Naftali, K.R. Michaeli “‘We Must Not Make a Scarecrow of the Law’: A Legal 

Analysis of the Israeli Policy of Targeted Killings” 36 Cornell Int’l L.J. (2003) 233, 
זה , יכאמור בפרק השנ, כשהבולט בה� הוא, � ממוקדי� ביצעה ישראלעשרות חיסולי. 234
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, המנוגדת לדיני המלחמה הבינלאומיי�, קה בלתי חוקית בעלילי כי המדובר בפרקט�יטוענ
באשר מדינה ,  ולמושכלות יסוד של מוסר אנושייבה של המשטר הדמוקרט הלסודותיל

 מפרה הפרה חמורה ,הרודפת אד� עד מוות בלא שהקדימה לכ� ניהול הלי� שיפוטי ראוי
נת חוק ליברלית ומבצעת למעשה אקט של לה� היא מחויבת כמדישאת עקרונות היסוד 

 כי אכ� מדובר אמנ� �יאלו התומכי� בסיכולי� ממוקדי� טוענ, מנגד. להירצח בכוונה תח
נוכח . לנקטו יטחוניאול� במציאות הקיימת קיי� הכרח ב, באמצעי יוצא דופ� בחומרתו

 יארגונות י� לרש� העומדינוכח העובדה שהאמצע, התקפות טרור שתכיפות� הולכת וגוברת
 י ההתאבדות לנשק הדגל של ארגוניגועיפיכת� של � ונוכח הפי� ומשתכלליהטרור הולכ

 אי� המדינה יוצאת ידי חובתה להג� על אזרחיה רק ,� כאחדיילוני� וחייסטיטרור פונדמנטל
על ידי פעולות לאיתור� ולנטרול� של אות� מחבלי� מתאבדי� שכבר עטו על גופ� את 

 – �יי הרוחנה�יאלא עליה לאתר ולפגוע ג� במשלחיה� ובמור,  ליעד�חגורת הנפ� ויצאו
קיי� פג� מוסרי דווקא במצב , אדרבה. גוע אל הפועליוצא הפיה ילא ה, ה�יאלו שבלעד

שאינ� אלא טרוריסטי� , רב מאמציה באיתור המתאבדי�שבו המדינה משקיעה את מ
  .במקו� להקדי� ולמצות את הדי� ע� מפקדיה�, זוטרי�
שנ� שלל הוראות האוסרות על צד לסכסו� המזוי� לפצוע י יני המלחמה הבינלאומיי�בד

 לתקנות האג 23כ� למשל סעי� . או להרוג לוחמי� חוקיי� שיצאו ממעגל הלחימה
אוסר על צד לסכסו� המזוי� להרוג או לפצוע אויב אשר , הנספחות לאמנת האג הרביעית

  :נבה קובע את האיסור הבא' אמנות גלארבעת) 1(3 סעי� .201הניח את נשקו ונכנע

“Persons taking no active part in the hostilities, including members of 

armed forces who have laid down their arms and those placed hors de 

combat by sickness, wounds, detention, or any other cause, shall in all 

circumstances be treated humanely… To this end the following acts are 

and shall remain prohibited at any time and in any place whatsoever with 

respect to the above-mentioned persons: (a) violence to life and person, in 

particular murder of all kinds...”202. 

� יקי� ומדוייליד כה סטרינ� תמיא, �יינויעל א� כ, �י� הממוקדיכוליסה, תרה מכ�י
,  צפו�יצוע הפעולה בשטח בנוישכ� ב, ועדת נפגעת במהלכ�יבמוב� זה שרק המטרה המ

 
צוע� של י לבישנת� הכשר דת, �יאסיאחמד ' חיהש,  של תנועת החמאסיגה הרוחנישל מנה

  .�י נשידי� ה� בי גברידישראלי� ה� בי התאבדות כנגד אזרחי� יגועיפ
201  Regulation 23, Annexed to the Hague Convention Respecting the Laws and Customs of 

War on Land (Hague IV) (October 18, 1907).  
202  Art. 3(1) common to the four Geneva Conventions of 1949 for the Protection of War 

Victims, (August 12, 1949), 75 U.N.T.S. 3.  
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 אוכלוסיהעה ביל ג� לפגיות להוביות מוטעות עשויניעי� או הערכות מודיי� מבצעיכשל
  .סוליעד החית מוגנת השוהה בסמו� ליאזרח

� מנוס יבה� אש� יש מקרי אמנ� ימסקנת הדברי� היא כ, בחינה הנורמטיביתמ� ה
תו י� את תכני למנוע ממנו להגשיבכד, סטיגתו של טרורימלנקוט בפעולת מנע הכרוכה בהר

הרבה מאלו ב� י הרס גדולי� ולממדיכות דמיד לגרו� לשפיצועה המוצלח עתישב, תיהרצחנ
אלא רק כמוצא , � שבשגרהיי� לבצע כעניזו אלות י פעבר� .203גתוידי הרי� על יהנגרמ
 יתנא, ˙È¯‡˘: �י� מצטברי תנאי� שנימייבה� מתקש דופ� יוצאי� יבאות� מקר, אחרו�

סט ה� של יה� של הטרור – סוד של הפרטיטחו� לזכויות הי הבי� צורכיזו� ביהא: ותידתיהמ
סוד יבזכויות העה יטחו� תו� פגי הבי� את צורכינה להגשיר למדימת – אזרח ח� מפשע

נה לסכל את הסכנה יכולתה של המדיא� ב, לכ�. �ייבות הענית בנסידה הפחותה האפשריבמ
וא� לא , סטי פחות מהרג הטרורי פוגענימוש באמצעיסט באמצעות שיהנשקפת מהטרור

גר� כתוצאה יד להי� הנזק העתיגתו לביה לצמוח מהרי� התועלת הצפויר ביחס סבי� יימתק
סט יה על הטרורידי� ינה לשיכולה המדיא� , כלומר. ת להרגויא רשאי� היא, עה בוימ� הפג

 שחובתה לתפסו ולאחר יהר, רי סביכו� בלתיה בסילייטחו� חיד אגב כ� את בי להעמימבל
� לא עומדת ייבות העני א� ג� א� בנס,מינהלי או לעצרו במעצר ילי� פלידו לדימכ� להעמ

דה יבו התועלת העתשתכ� מצב יי� ייעד, רתהת פחותה בחומיבה פוגענילרשותה אלטרנט
קח ינ. גתויגר� כתוצאה מהריד להית לנזק העתיונלינה פרופורציגת המחבל אילצמוח מהר

ד ללו� ערב יציאתו לפעולה י מחבל מתאבד עתי� כוחות הביטחו� כיבו יודעשלמשל מקרה 
כנה רבה כל כניסה של כוחות רגלי� לאזור על מנת לתפסו כרוכה בס. �ית מסויבב

וג� המתנה עד לאחר עזיבתו של המחבל את הבית והתקדמותו אל עבר יעד , לביטחונ�
כרוכה בקשיי מעקב מרובי� המקימי� סכנה ממשית לאיבוד ) דוע בוודאותינו ישא(הפיגוע 

ת מבלי לפגוע בשאר תושבי יא� נית� להרגו בעת שהותו בב, בות אלהיבנס. עקבותיו
 ,גר�יד להיויה לצמוח מהמעשה עולה בהרבה על הנזק העתמוב� שהתועלת הצפ, בהיהסב

� ואולי א� בדיירי יית להרגו בלי לפגוע ג� בשאר דיירי הבניאול� א� אי� אפשרות מבצע
 במצב :204סבור אני כי מבחינה מוסרית יש להבחי� בי� שני מצבי�, ני� סמוכי�ייבנ

ינ� מודעי� לכוונותיו בו ל� המחבל ודיירי הבתי� הסמוכי� אשדיירי הבית , הראשו�
 ולחילופי� ידועות לה� ,ו מגני� אנושיי� שלא מדעתיהטרוריסטיות ולכ� משמשי� ביד

 
 :J. Ulrich “The Gloves Were Never Onלמסקנה דומה מ� הבחינה המשפטית והמוסרית ראו   203

Defining the President's Authority to Order Targeted Killing in the War Against 
Terrorism” 45 Va. J. Int’l L. (2005) 1029; D. Statman “Targeted Killing” 5 Theoretical 

Inq. L. (2004) 179.  
204  E. Anscombe “War and Murder” in War, Morality and the Military Profession (Malham 

M. Wakin ed., 1979) 285, 288.  
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 אול� הישארות� בקרבתו אינה נובעת מרצו� חופשי אלא נכפית עליה� תחת איומי ,כוונותיו
התנהגות� אינה לוקה בפסול מוסרי ולכ� , בסיטואציות אלה. חברי� מארגונו של המחבל

למעט במקרי� קיצוניי� ויוצאי דופ� , נה לא רשאית לבצע מעשה שיסכ� את ביטחונ�המדי
, או כאמור(בה� המחיר שיהיו אזרחיה צפויי� לשל� כתוצאה מהימנעותה מהפעולה ש

 כה הוא) ישלחו אל האזור בכדי לתפוס את המחבליא� המחיר שיהיו חייליה צפויי� לשל� 
חי� רבי� חפי� מפשע עולה בהרבה על הנזק עד כי התועלת בהצלת אזר, כבד וחריג

לעומת  .205שבפגיעה במספר מוגדר של חפי� מפשע המשמשי� מגני� אנושיי� בעל כורח�
 מעונייני� אות� אזרחי� להימצא בקרבתו של המתאבד כדי לשמש לו במצב השניזאת 

או . ומתו� שאיפה להחיל את ההגנה המוקנית לה� בתור אזרחי� ג� עלי, חומת מג� אנושית
, ה� מאבדי� בכ� את הגנת�, בהיות� מסייעי� למחבל להוציא לפועל את תכניותיו, אז

רשאית לפגוע למוות היא אול� , במוב� זה שהמדינה אמנ� אינה רשאית להורג� במתכוו�
ה כל דר� יבא� אי� ביד, בטרוריסטי� השוכני� בקרב� תו� פגיעה ג� במגני� האנושיי�

  .206דו בטרוריסט ולא באלו השוכני� לצא�סבירה למקד את הפגיעה 
˙È�˘ ,ישורי מיביישו� תנאי זה יש להבחי� בי� שנ: ת המספקתיתיית הראי התשתיתנא� .

ÔÂ˘‡¯‰ ¯Â˘ÈÓ· ,עליו הוחלט אכ� מעורב באות� פעולות שסול יעד החייש לוודא ש
, נעכול הממוקד מויהס. הינה ואזרחיטחו� המדיוחסות לו ולכ� מהווה סכנה חמורה לביהמ

ב על ההאשמות ית המשפט ולהשי ביומו בפנימהאד� את האפשרות לקבל את , כאמור
מנות יות מהי ראיה דידי� ביא� אמנע מחיסולו ילהחייבת נה יהמד, לכ�. וחסות לויהמ
 יהר, ות אלהיבו צריכות לעמוד ראשבאשר לסטנדרט . חסת לוייא מיסוס החשדות שהילב
ות בדרגה י רא–ר ית ההאשמות מעל לכל ספק סבות להוכחי� שנדרשות ראיש הסובריש

וו� ימכ,  אול� לדעתי,יליזהה לסטנדרט ההוכחה הנדרש לצור� הרשעה במשפט הפל
 ,תמינהלית אלא יפוטידי רשות שישאיסו� הראיות והסקת המסקנות מה� אינ� מתבצעי� על 

, רי� בטרורונוכח הקושי המיוחד הכרו� באיסו� ראיות ועדויות מהימנות בענייני� הקשו
ת של מאז� יתיית ראיהרי שאי� ספק שאי� לבסס החלטה בדבר הריגתו של אד� על תשת

� זה מעשי לדרוש תשתית ראייתית לביסוס החשדות מעל יא� באותה מידה א, ותיההסתברו
 .207"ות ברורות ומשכנעותירא"הסטנדרט הראוי בסיטואציה זו הוא של . רילכל ספק סב

È�˘‰ ¯Â˘ÈÓ· ,א את פקודת החיסול אל הפועל אלא לאחר שיעד החיסול זוהה אי� להוצי

 
205  R. Wasserstrom “On the Morality of War: A Preliminary Inquiry” in War, Morality and 

the Military Profession (Malham M. Wakin ed., 1979) 299,321.  
206  Daniel Statman “Jus in Bello and the Intifada” in Philosophical Perspectives on the 

Israeli-Palestinian Conflict (T. Kapitan ed., 1997) 133, 143.  
207  E. Gross “Human Rights in Administrative Proceedings: A Quest for Appropriate 

Evidentiary Standards” 31 Cal. West. Inl’l L.J. (2001) 215.  
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בשטח בוודאות כמעט גמורה כדי למנוע הריגתו של אד� ח� מפשע אשר נחשב בטעות 
   .208להיות הטרוריסט ב� המוות

)·(ÚˆÓ‡ È˘�ÂÚ ÌÈÈÌ – Ï˘ ‰¯ÈÓÁÓ ‰˘È�ÚÂ ÔÈ„Ï ‰„ÓÚ‰ Ï˘ ˙¯˘Ù˙Ó È˙Ï· ˙ÂÈ�È„Ó 
 ÌÈ„·‡˙Ó‰ ¯Â¯Ë ˙ÂÈ˙˘˙ ÏÚ ÌÈ�Ó�‰  

גורה של יא לבד� למי� להבינ� מסוגליא, ויהי� ככל שייביאפקט, �ייעתי� מנימצעא
 א� לא להכחדתה שכ� ,� אמנ� לתרו� רבות לצמצומהייה� עשו. �יתופעת טרור המתאבד

לות יחו לגבור באופ� מוחלט על פעיצלי� לעול� לא יי� מוסדיעי מודיצבא מאורג� וארגונ
ככל ענישה , סטישת הטרוריענ. שהי של אמצעי הענד�יכא� מתחיל תפק. תיגרילה מחתרת

לגמול לו על השתתפותו בתכנו� או , האחת: שלוש מטרות, כאמור, מכוונת לשרת, פלילית
עו ישוב לסכנה ואגב כ� להרתילהרחיקו מ� החברה לבל , היהשני. יצוע המעשה הרצחניבב

 ישתו ככליבענלהשתמש , תישיהשל. דית בעתיסטילותו הטרורילבל ישוב לעסוק בפע
, מעבר לכ�. בה בחר אותו אד�שלכו בדר� י� לבל ייאלי� הפוטנצינייבור העברילהרתעת צ

לא , ת בכלליסטילות טרוריצוע פעי� ע� אד� שנטל חלק בבי מלוא חומרת הדיצוי שמיהר
נה לחזק את אמו� י המדידיע ביימס, �י כטרור המתאבדיצוניכל שכ� בסוג טרור כה ק

  .שנוקטת לש� הבטחת ביטחונובור בפעולות יהצ

� יהוראות הד, תיסטיה הטרוריישת העשי מבוטלת של עניבותה הבלתיא� חש על
ת טר� ינלאומי הבקהילהה, כאמור בפרק השני. י�יות דיבינ� אפקטי בסוגיה אינלאומיהב
רת הטרור ולכ� עליה ית של עביברסלית אונינלאומיבוש הגדרה ביעה להסכמה בדבר גיהג

 א� ,� עברוימיות שנקבעו בה בינלאומירות הבי תופעה זו באמצעות העבלהתמודד ע�
נית� להדגי� זאת . יסטיבעבירות אלה אי� כדי לספק מענה הול� לענישתו של האקט הטרור

� שנוסד בינלאומי הבילי� הפלית הדיבאמצעות בRome Statute of the International 
209Criminal Court ,ש � י� בעליילי� פליפול בפשעי קבוע לטיפוטימתו� מטרה להוות גו

� יינלאומי� ביד יהוק של בת ת ובכ� לבטל את הצור� בהקמת� אדינלאומיבות ביחש
ת הדי� יב. ו ע� תו� מלחמת העול� השנייהירנברג ובטוקיכגו� אלה שהוקמו בנ, �יוחדימ

ג� לתפקד אלא , ותיסודיות אד� יצוע הפרות חמורות של זכוי ביע מפנינועד לא רק להרת
נות יבו המדשמקו� ב ינלאומי האוכ� את נורמות המשפט הבינלאומיב" שומר חומות"כ

� יימי� הפנייליפה הפלי האכיל את מנגנונינ� מסוגלות להפעינות או איינ� מעוניעצמ� א

 
208  A.R. Coll “The Legal and Moral Adequacy of Military Responses to Terrorism” 81 Am. 

Soc’y Int’l L. Proc. (1987) 297, 305.  
209  Rome Statute of the International Criminal Court, July 17, 1998, U.N. Doc. A/CONF. 

183/9, 37 I.L.M. 999 (1998).  
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פשעי� נגד ,  פשע השמדת ע�:210רותי עביפוטו משתרעת על ארבעה סוגיסמכות ש. שלה�
לוש � את שיהדי� מפרט תי לחוקת ב8�6� יפיסע. שע התוקפנותפשעי מלחמה ופ, האנושות

י שנועד לכלול ג� את פשע, רות רבה ואילו פשע התוקפנותירות הראשונות בבהיהעב
הסכמת� של המדינות באשר למהותה של עבירת הטרור �טר� זכה להגדרה נוכח אי, הטרור

 מכא� שכיו� יכולה .211לא נית� לשפוט אד� על פשע זה, ולכ� כל עוד לא גובשה הגדרה
שמספקות , שפיטת� של טרוריסטי� להיעשות רק מכוח אחת משלוש הקטגוריות האחרות

הרשעתו של אד� ,  כ�.212ת בטרורינלאומי הבקהילה בלבד למאבקה של הימענה חלק
בפשע השמדת מתאפשרת רק א� הוכח כי התכוו� להביא במעשהו לידי השמדתה המלאה 

רבי� מארגוני ,  אול� כפי שהוסבר בפרק השלישי,קפתאו החלקית של הקבוצה המות
ריאליי� דיי� כדי להבי� שאי� ביכולת� , ח"יהאד האסלאמי או הפת'דוגמת הג, הטרור

 להגשמת י אסטרטגי� כנגדו א� כאמצעילהביא להשמדת אויב� ולכ� רואי� במאבק האל
בלבד  יביטלכ� פשע השמדת הע� מספק מענה סלק. בו לעצמ�י� אותו הציעד המסויה

ג� עבירת הפשעי� נגד האנושות אינה מספקת מענה . ה�י� פשעי� בגיסטיפוט טרורילש
ב ייחבה העושה ש, תירה תוצאתימדובר בעב. אול� מסיבה שונה, �יסטיפוט טרוריהול� לש

ות י� להילופיו לרצות בגר� התוצאה ולחיה וכ� עליות מודע להתנהגותו ולהתכוו� אלילה
 הטרור ימעש,  להלכה.213�יל של הדברי במהל� הרגירובה לוודאמודע להתרחשותה הק

ות חוזרות ונשנות המופנות כנגד יטתימדובר בהתקפות ששכ� , רה זויבגדר עב� יבא
קה ימת התוצאה המזי של מודעות לאפשרות גריסוד נפשית והמתבצעות ביה אזרחיאוכלוס

ממנו " טהימפש" זו תירה כלליע� זאת לדעתי הכללת הטרור בגדר עב. וחפ� בהשגתה
� י� המהווי� מהמעשי רביניבה אותו כאחד מי ומצ,ותו ונבדלותויחודייהלכה למעשה את 
ת יעה הברוטלי� רק משו� הפגיסט לדיבדר� זו מובא הטרור, כלומר. פשע נגד האנושות

ת עור� גורפת יי� הפניהמבטא, וי של מעשימוסר�� האייו ולא משו� אופינותקרבשהסב ל
ו והאפקט י של מעשי והרנדומלירותי� השרייאופ. תי של החברה האנושלמוסכמותיה

 בלתי פרופורציונלי ביחס לנזק הישיר שהסבו אשהו, � הנובע מה�יי המאיכולוגיהפס
 כל אלה כלל אינ� באי� לידי ביטוי משנות� הטרוריסט את הדי� בגי� מעשיו מכוח – וימעש

פשעי . מלחמה הטרוריסט לדי� בגי� פשעינותרה אפוא העמדת . עבירת הפשע נגד האנושות
הול� של י� את נירי� המסדיי� והמנהגיי המלחמה ההסכמינימלחמה ה� הפרות של ד

 המלחמה יניא� דכלל � זה ברור יאש ראינו .�יינתימד��י� ופניינלאומי� ביני� מזויסכסוכ
8� י סע שמנוסחיהר, ש לה� תחולהיאול� ג� א� ,  ככזהיסטירוע טרורי� על איאכ� חל 

 
210  Ì˘ ,ס �די� לחוקת בית ה8�5עיפי. 
 .לחוקת בית הדי�) 2(5 עי�ס, ש�  211
212  Gross ,ÏÈÚÏ 19 'עמ, 117 הערה. 
  .210 הערה ÏÈÚÏ,  לחוקת בית הדי�30 עי�ס  213
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 ינו נחשב כמבצע פשעי הפרט איעולה כ, המגדיר את הפשע האמור, לחוקת בית הדי�
. � אלהיניות של דיני� הפרות חמורות ורציאלא רק בג, � אלהיני� כל הפרה של דימלחמה בג

 המלחמה ירת פשעיג� עב, רת השמדת הע�י של עביבי הסלקטהלאופיישבדומה , מכא�
 הפרה חמורה י� כדיכות� עוליטבע� וא, �יי שאופ,�ימי מסו טרוריה לכלול רק מעשיעשו

ג� א� נתגבר על קושי זה . � בחומרת�י� הפחותי טרור אחרי המלחמה ולא מעשינישל ד
עולה תמיד כדי הפרה חמורה של דיני , מעצ� מאפייניו,  כי פיגוע התאבדותונרימבא

 באפשרות לשפוט יל בדוני לעיו הצבעתי עליהרי ששב ועולה אותו קוש, המלחמה
רות י הטמעת פשע הטרור בתו� העב–� נגד האנושות ירת הפשעי� מכוח עביסטיטרור

  .ותו ונבדלותויחודיימ" הפשטתו"רושה ימות פייות הקינלאומיהב
מכא� שהדי� הבינלאומי מותיר למעשה את מלאכת שפיטת הטרוריסטי� בידי המדינות 

 לתת את הדעת לכ� שהעמדת טרוריסטי�  אול� כא� חשוב,מייעל פי משפט� הפנ, השונות
בה� מתגוררת אוכלוסיית ש סיטואציה בעלת רגישות מיוחדת במדינות מערביות היאלדי� 

זו רואי� בטרוריסטי� לוחמי  אוכלוסיהה� משו� שרבי� ב, מהגרי� גדולה מארצות ערב
כירי� ה� משו� שהעמדת מנהיגיה� הדתיי� של ארגוני הטרור או נושאי תפקידי� ב, חופש

ינות מד. של ניכור וקיפוח בקרב תושבי� אלהה ליצור חיכוכי� ותחושות יאחרי� עשו
ות לוותר במקרי� יעשו – כלכליות או אחרות, מסיבות פוליטיות – הרוצות להימנע מכ�
,  נוכח הנזק האסטרטגי הרב הטמו� בוויתור זה.�214 של טרוריסטי�ירבי� על העמדת� לד

 בשורת י�י� האמורי המשפטי�לגבות את המהלכיש אול� , אי� להימנע ממיצוי הדי�
טוב תעשה המדינה , בי� היתר. י� כלפי אוכלוסיות המהגרי�אמצעי� הסברתיי� המכוונ

מתוני� של אות� יניי� והרוחניי� הלתת במה למנהיגיה� המדידה לדי� א� תקפיד המעמ
  .יותאוכלוס

,  לה�יתרת שאלת העונש הראו� נוייעד, � והרשעת�יג� לאחר העמדת הטרוריסטי� לד
  ובמקרה זה,�יסטי� טרורית נוגעת להחלתו של עונש המוות על מרצחיקריכשהמחלוקת הע

 
 בבריטניה שלא להעמיד לדי� את �Crown Prosecution Serviceראו למשל החלטתה של ה  214

 הידוע ,אחד מהפוסקי� הסוני� רבי ההשפעה בעול� המוסלמי, קרדאווי�יוסו� אל' השיח
י� נבתמיכתו בפיגועי ההתאבדות המבוצעי� כנגד אזרחי� ישראלי� וכנגד הכוחות האמריק

עלתה לאחר שהתבטא , המתגורר בקטאר, קרדאווי�אפשרות העמדתו לדי� של אל. בעיראק
די� בראיונות שנת� לכלי התקשורת הבריטיי� בזכות פיגועי ההתאבדות וטע� כי ה� אינ� מנוג

ההעמדה לדי� היה היעדר ראיות מספיקות לכ� �לי לאינימוק הפורמה. למשפט המוסלמי
אול� נית� להניח כי ג� לחששה של הממשלה , היוו הסתה קרדאווי�שהתבטאויותיו של אל

 .S. Sadeh “U.Kראו .  המקומית היה חלק בהחלטהאוכלוסיהמפני כניסה לעימות ע� ה
Decides not to Prosecute Visiting Muslim Cleric” Ha’aretz Daily (July 12, 2004).  
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 המלחמה יניד .215�יי� ונותרו בחיפי התאבדות עקיגועיצעו פי� שביעל מתאבד
מנע מלגרו� זה לזה נזק חמור י� לסכסו� להי� לא רק את חובת הצדדישי� מדגיינלאומיהב

� של יי לשמור על זכותה לח ואת חובת�216רש לש� הגשמת מטרות המלחמהיותר מהנד
 אלא ג� את חובת� ,217ת המוצאת עצמה בידיה� במהל� הקונפליקטי האזרחאוכלוסיהה

בשל  ל בקרבותי� עוד חלק פעינ� לוקחי שאחוקיי�� ישלא לגרו� למות� של לוחמ
חסות יינ� מתיאת האמנות א ע� ז.218בה אחרתיסת� או מכל סיתפ, �ייחול, עת�יפצ, עת�יכנ

באשר , כ�. בות מוגדרותי� נסיירות לפגוע בה בהתקיאלא מת, � כמוחלטתייאל הזכות לח
� י ה� כפופיב נקבע כי האוידימה מרצו� או מכורח ונפלו ביצאו ממעגל הלחי� שיללוחמ

� יניש� על הפרת דיולכ� מותר לה לשפט� ולהענ, קה בה�ינה המחזי צבאה של המדינילד
 הד� אות� י�הדת ילאחר שתשומת לבו של ב, ה� עונש מוותילגזור עלית� נ, תרי� היב. האל

ש י� יואת הוצאתו לפועל של גזר הד, נה העוצרתי� למדי אמוני�� ה� חביהופנתה לכ� שא
  .219�ילעכב למש� ששה חודש

ות קובעת את זכותו של כל אד� יטיות ופוליות אזרחיג� האמנה הבינלאומית בדבר זכו
 הפרוטוקול האופציונלי .220א� מאפשרת הטלת עונש מוות בגי� פשעי� חמורי�, יי�לח

 אוסר על המדינות החברות לבצע הוצאות 1989� בשנת "השני לאמנה שאומ� בידי האו
אול� מתיר לה� להנהיג עונש זה , להורג במטרה להביא לחיסולו המוחלט של עונש המוות

מור בעל אופי צבאי אשר בוצע במהל� בעת מלחמה בגי� הרשעתו של אד� בפשע ח
א� זאת רק א� צירפו הסתייגות בעניי� זה בעת הצטרפות� או אשרור� את , הלחימה

 אול� בד ,�ייבקדושת ער� החמכירות נות המערב ימד , במישור המדינתי.221הפרוטוקול

 
שאלה היא א� נית� לראות במשלחי� ובפוסקי ההלכה כמבצעי� בצוותא של האקט   215

או שמא אי� ה� אלא , הטרוריסטי ועל כ� כמי שנית� להטיל ג� עליה� את עונש המוות
  .משדלי� או מסייעי� לדבר עבירה ועל כ� צפויי� לסנקציות עונשיות חמורות פחות ממיתה

216  Article 35 of 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) 1125 U.N.T.S. 3.  
נבה ' לאמנת ז27 עי�ס; 1949שנת נבה מ'המשות� לארבעת אמנות ז) a)(1(3 עי�ס בייחוד ראו  217

 לאמנת 32 עי�ס; 1907 לתקנות הנספחות לאמנת האג הרביעית משנת 46 עי�ס; הרביעית
 .נבה הרביעית'ז

; נבה השלישית'לאמנת ז13 סעי�; 1949נבה משנת 'לארבעת אמנות זהמשות� ) a)(1(3 עי�ס  218
 .� הראשו�י לפרוטוקול המשל11 עי�ס

 .נבה השלישית' לאמנת ז101�100 עי�ס  219
220  Art. 6 of the United Nations International Covenant on Civil and Political Rights.  
221  Art. 1 & 2 of the Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and 

Political Rights, aiming at the abolition of the death penalty, G.A. res. 44/128, annex, 44 
U.N. GAOR Supp. (No. 49) at 207, U.N. Doc. A/44/49 (1989), (entered into force: July 

11, 1991).  
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 בעוד שבבריטניה הוצא כ� למשל. ירות הטלת עונש מוות בנסיבות מסוימותחלק� מת, בבד
כאשר עד אז היה נית� להטילו בגי� הרשעה , 1998�עונש המוות לחלוטי� מספר החוקי� ב

�בעבירות צבאיות מסוימות תחת הArmed Forces Act;בקנדה הוצא עונש המיתה מה �

Criminal Code קת הי ע� חק1976 בשנת�Bill C-84 במאסר עול� חובה בלא � והוחל
 חוסל 1998ובשנת , חות מדרגה ראשונהיהרצ� כל י� בגי שנ25נה למש� יאפשרות לחנ

�� עונש המוות כאשר הוצא ג� מהילחלוטNational Defence Act ,שראל ובחלק יהרי שב
  .222ל עונש מוותית� להטיהברית עדיי� נ�ארצותמדינות מ

ועל ,  בכלל,�יסטי� טרורית הטלתו של עונש מוות על מרצחייחשוב לזכור שסוג
כוח ימהווה רק חלק אחד בוו,  בפרט, התאבדותיגועיע� של פצוי� שנטלו חלק בביסטיטרור

 י עונש המוות הוא כיה� של תומכיעוניקר טיע. וי עונש המוות למתנגדי� תומכי� ביארו� שנ
נה מבטאת באופ� הול� את עוצמת יהטלת כל עונש הפחות ממוות א, ישור הגמוליבמ

ת יבוריוצר את ההרתעה הציות עונש המו, ישור התוצאתיובמ, �ייעה בקדושת ער� החיהפג
שולל באופ� מוחלט את אפשרות , �יידי רצח עתיצוע מעשי ביותר מפנית ביביהאפקט

 .223בוריר את תחושת הביטחו� בקרב הציד ובכ� מגביחתו של הרוצח בעתישחרורו או בר
� בהטלת עונש זה י כמוב� את תקפות� של הטיעוני� המצדד�י עונש המוות שוללימתנגד

שפרק הזמ� הארו� החול� מרגע ביצוע הפשע ועד תו� ההליכי�  ,תרי� היב ,�יטוענו
המשפטיי� הקפדניי� והמדוקדקי� המתנהלי� כל אימת שמתבקשת הריגתו של אד� 
כרוכי� בסבל נפשי עצו� לרוצח עד כי עונש זה כבר אינו פרופורציונלי לחומרת מעשהו וכ� 

כ� מרתיע את הציבור יותר מאשר מאסר  להנחה שעונש המוות אינטע� שאי� ביסוס עובדת

 
ושמת ינה מיה זו איאול� אופצ,  מאפשר הטלת עונש מוותישראלי� הי אמנ� הדי� כייש לצי  222

, ה�י� ובעוזרי בנאצ�ית דיימת מכוח החוק לעשייל עונש מוות קיהאפשרות להט. בפועל
 על אד� עונש י אזרחילי� פליל בהלי� המאפשר להטי מכוח חוק העונש– יטחונישור הביובמ

 יבת. דהירות של בגישראל א� הורשע בעביבה כנגד ימוות בתקופה שמתנהלות פעולות א
שעת (תקנות ההגנה  ל58 עי�ל עונש מוות ה� מכוח סי� להטי� מוסמכייהמשפט הצבא

ה� מכוח ,  חבלה במטרה לגרו� למוותי אד� או הנחת מטעני לעבר בנירי� יבג 1945, )חירו�
 יוע� המשפטיה. מת מוות מכוונתי� גרי בג�1950ל"תש, לצו בדבר הוראות בטחו�) א(51 עי�ס

� יילי� פליכיבהל(ת יעה הצבאיוהתב) י אזרחפטמשת י בי� בפניילי� פליכיבהל(לממשלה 
, אול� בפועל, שור הממשלהילדרוש עונש מוות בכפו� לא� ימוסמכ) ית משפט צבאי ביבפנ

שה להטלת יעה מסתפקת בדרי� והתבינ� מתבקשי� שכאלה אישורי� רבות שאיכבר שנ
� יי המשפט הצבאילו בתיבעת שהט, ג� בעבר. רות האמורותי� בעבי עול� על מורשעימאסר
� י הדיאת גזר) �יי� פורמלימוקיבהסתמ� על נ(רה יד המיערכאת הערעור תמ,  מוותיעונש

שראל י� ביי המשפט הצבאיקת בתיעונש המוות בפס"ב� חיי�' עלהרחבה ראו .  עול�יבמאסר
 . 35 )ט"תשמ( ËÙ˘Ó ‡·ˆÂ 10" �י� המוחזקיובאזור

על "רו ' סנג' ב� בעד עונש המוות ראויי� והתוצאתיי� הגמוליעונירה נרחבת של הטילסק  223
) ב"תשס( ב ËÙ˘Ó ÈÏÚ"  רצח בפעולת טרור בפרטעונש המוות בכלל ועל עונש המוות בגי�

127 ,164�145. 
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� את העובדה שהאמת המשפטית אינה תמיד ג� י� המתנגדישיותר מכל מדגיא� , עול�
הרי שהרשעת ח� מפשע , היות שעונש המוות הוא עונש סופי ובלתי הפי�. האמת העובדתית

ה� (והוצאתו להורג וכ� הרשעה וגזירת די� מוות על אד� שכשרותו הנפשית או השכלית 
, אינה מאפשרת כ� א� לא הובררה כהלכה) ה� בזמ� בירור האשמהבזמ� ביצוע המעשה 

.  בהקשר הטרוריסטי משתנה במעט תכנ� של טיעוני� אלה.224אינ� ניתני� לתיקו� בדיעבד
יש הסוברי� שרצח אידיאולוגי אינו חמור יותר מרצח נקמני או מרצח , מ� ההיבט הגמולי

חמור הרצח , לדעתי, אול� בפרק השני הבהרתי מדוע, צעממניעי� של קנאה או רדיפת ב
 דבר המחזק את התפיסה הגמולית הגורסת שרק –הטרוריסטי יותר מהרצח הפלילי הרגיל 

, מ� ההיבט התוצאתי. חברתי החמור�הריגת הטרוריסט היא הגמול ההול� על מעשהו האנטי
תפיסת המחבל בזירת באשר , הטיעו� בדבר האפשרות להרשעת שווא מאבד את רב משקלו

לכ� מצטר� הטיעו� שגזירת מאסר עול� על הטרוריסט . הפיגוע שוללת כל אפשרות לטעות
בה� ישוחרר המחבל תמורת ששכ� תיתכנה עסקות חליפי� , אינה ברת מימוש במקרי� רבי�

, מד ההרתעה באשר למלעומת זאת. שחרור חיילי� או אזרחי� שנחטפו בידי ארגוני הטרור
לא כל שכ� , רב א� יש בכוחו של עונש המוות להרתיע טרוריסטי� בכוחקיי� ספק 

הריגת הטרוריסט  – יתכ� כי דווקא ההיפ� הוא הנכו�י. טרוריסטי� המוכני� להקריב חייה�
לו ייחל ותהפכו למודל חיקוי והערצה " שהיד"התקנה לו את מעמד הקדוש המעונה או 

תגביר את המוטיבציה של ארגוני הטרור כ� נטע� כי הריגת הטרוריסט . בקרב בני עמו
ובכ� ישיג למעשה עונש המוות , לחטו� את חייליה ואזרחיה של המדינה ולהוציא� להורג

לכ� יש להוסי� כמוב� את הטענה כי היות . את המטרה ההפוכה מזו אותה נועד להשיג
יהיו , �ויכוח סביב הגדרת הטרוריסטי� כלוחמי� בלתי חוקיי� או כלוחמי חופש לא תווה

ותשומת הלב העולמית תוסט , מי שיטענו כי למעשה לוחמי חופש ה� שהוצאו להורג
  .מאכזריות מעשי הזוועה שביצעו הטרוריסטי� לאכזריותה של המדינה האחראית להריגת�

שכ� יש מ� , מהאמור לעיל עולה שכ� המאזניי� אינה נוטה בבירור לצד זה או אחר
ההכרעה הסופית תלויה . ה� בטענות תומכיו המוות ה� בטענות המתנגדי� לעונשהצדק 

דעתי שלי היא כי מכיוו� שהטלת . חברתיות ופוליטיות, מוסריות, בעיקרה בהשקפות דתיות
הרי שלא כל אקט של רצח , כרוכה במחיר מסוי� – בדומה להימנעות ממנו – עונש המוות

שלא כל אקט של רצח בדיוק כש� , טרוריסטי מצדיק בהכרח הטלת עונש מוות על מבצעו
עונש זה ראוי להותיר רק לזוועתיי� . פלילי רגיל מצדיק הטלת עונש מוות על מבצעו

רבי� מפיגועי . כגו� טבח המוני או פגיעה מכוונת בילדי�, והמזעזעי� שברציחות
הימנעות מהטלת עונש מוות . אול� לא כול�, ההתאבדות בהחלט באי� בגדר קטגוריה זו

י פשרה בלתי ראויה של המדינה על ימהווה בעינ, ניי� המצדיקי� הטלתובאות� מקרי� קיצו
  .חובתה להג� על חיי אזרחיה

 
 .202�145 'עמ, ˘Ìראו   224
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)‚(‰Ú˙¯‰Ï ‰ÚÈ�Ó ÔÈ· ·ÂÏÈ˘  – ¯‰È˙· ˙ÒÈÌ225  

במוב� זה , הריסת בתי� הוא אמצעי מיוחד במינו להתמודדות ע� סכנות ביטחוניות
אול� מטרתו , י� העומדי� לרשות המפקד הצבאימינהלישהוא אחד האמצעי� ה

 מבוצעי�  למשלבישראל. הדומיננטית אינה מניעה או הרתעה אלא שילוב בי� השניי�
  : הקובעת כי) שעת חירו�(לתקנות ההגנה ) 1(119הריסות הבתי� מכוח תקנה 

“A military commander may by order direct the forfeiture to the 

Government of Palestine of any house, structure or land form in which he 

has reason to suspect that any firearm has been illegally discharged, or 

any bomb, grenade or explosive or incendiary article illegally thrown 

detonated, exploded or otherwise discharged or of any house, structure or 

land situated in any area, town, village, quarter or street the inhabitants or 

some of the inhabitants of which he is satisfied have committed, or 

attempted to commit, or abetted the commission of , or been accessories 

after the fact to the commission of, any offence against these regulations 

involving violence or intimidation or any Military Court offence, and 

when any house, structure or land is forfeited as aforesaid, the Military 

commander may destroy the house or the structure or anything in or on 

the house, the structure or the land…”. 

צע אד� יגוע שבימוש בסמכות זו בעקבות פילעשות שמבקש המפקד הצבאי ,  רוביעל פ
ו הוא כי החרמת הבית והריסתו עתידי� להרתיע את יהטע� המובא על יד. המתגורר בבית
 את דיירי הבית וכ� את הציבור הרחב ובכ� לקיי� את, )במידה ונותר בחיי�(המחבל עצמו 
בעו כי הריסת הבית אינה ובק,  ג� בית המשפט העליו� אימ� גישה זו.226הסדר הציבורי

ה� התקנה ילפשלפיכ� על הטענות . אלא הרתעתית בלבד, מיועדת לשרת מטרה עונשית
שה ירה עניא מתיוו� שהיהול� של קרבות מכי בדבר נינלאומי� הבילדמנוגדת האמורה 

, נה מהווהי� איסת הבתיהר, תי ראשיב כית� להש ני,228י� פרטייעה בקני ופג227תיביקולקט

 
הבעייתיות הכרוכה בו ואופ� הפעלתו הראוי , להרחבה אודות יתרונות השימוש באמצעי זה  225

  .212�179' עמ, 178 הערה Gross “Democracy’s Struggle Against Terrorism” ,ÏÈÚÏראו 
2977/91� "בג  226 ‚˙ '� 'ÔÂÁË·‰ ¯˘ ,473, 467) 5(ד מו"פ. 
227  Regulation 50 Annexed to the Hague Convention Respecting the Laws and Customs of 

War on Land (Hague IV) (October 18, 1907); Art. 33 of fourth Geneva Convention.. 



  ספר דורנר

80 

t:\books\dorner\2008-06-01\gross.doc 9/2/2008 10:46:00 AM  

 לא אוסר ינלאומי� הביהד, תי בלבד ושני כי א� הרתעתי בעל אופי עונשיאמצע, כאמור
ר לעשות זאת כשהרס שכזה מוצדק מטעמי� י אלא מתיבאופ� מוחלט על הרס רכוש פרט

עולה בעלת הריסת הבתי� אינה פעולה עונשית המבוצעת בכסות של פ. של נחיצות צבאית
 גורמי� כמהקבע בית המשפט , אול� כדי להבטיח את אותנטיות הצור� הצבאי, גוו� צבאי

השפעת ההריסה על המתגוררי�  :229שעל המפקד הצבאי לאזנ� זה מול זה בשקלו הריסה
, חומרת המעשי� המיוחסי� לאד� המתגורר במבנה הנדו�, במבנה ובסמו� לו ראשית

. על רקע שכיחות ביצוע� והצור� להרתיע מפניה�, וע�ושקיימות ראיות בדוקות לביצ
באיזו מידה היו הדיירי� האחרי� מודעי� למעשיו האסורי� של המחבל או שהיה , שנית

יודגש שהיעדר ראיות לקיומה של ידיעה אינו . לה� יסוד סביר לחשוד בביצוע פעילות שכזו
בח� יכפי שא, ו� בהטלתהעל א� הקושי המוסרי הכר, מונע כשלעצמו את נקיטת הסנקציה

מעיקה מ� הבחינה המוסרית המחשבה כי את עוונו של המחבל ": לא אחת בית המשפט
הסיכוי , אול�... שככל הידוע לא סייעו בידיו ולא ידעו על מעשיו, נושאי� בני משפחתו

ימנע בעתיד שפיכות דמי� מחייב אותנו להקשות את הלב ולחוס , או אטימתו, שהרס בית
יותר משראוי לחוס על דייריו , � למעשי זוועה של מפגעי�קרבהעלולי� ליפול , על החיי�
הא� נית� להפריד את יחידת המגורי� של המחבל ,  שלישית.230"אי� מנוס מכ�. של הבית

א� נית� להשיג את המטרה ההרתעתית על ידי , וא� לא, מיתר חלקי המבנה ולפגוע רק בה
 פעולה הפיכה הניתנת – על ידי איטו� כל הבית בו התגורר המחבל או א�שאיטו� החדר 

מספר האנשי� העתידי� , רביעית. בניגוד למוחלטות הפגיעה הכרוכה בהריסה, לשינוי
  .רבת� למחבל והשפעת ההריסה עליה�ימידת ק, להיפגע מ� ההריסה

יש להימנע מאטימת או ,  כי במידה ונהרג המפגעהייתהלכ� יש להוסי� כי בעבר הגישה 
 אול� נוכח התגברות תופעת פיגועי , שכ� המוות מהווה הרתעה כשלעצמה,הביתהריסת 

 – בו מות המחבל היווה סיבה להימנעות מהריסת ביתושנוצר מצב אבסורדי , ההתאבדות
. אלא א� היה עשוי לעודד בחירה בסוג זה של פיגועי� דווקא, דבר אשר לא רק לא הרתיע

טוש מדיניות זו מתו� רצו� להרתיע מתאבדי� נאלצו המפקדי� הצבאיי� לנ, על רקע זה
ו יגרו� לפגיעה קשה במשפחתו יבכוח על ידי העברת מסר כי ביצוע הפיגוע על יד

 לכל אחד מה� יתו� הענקת משקל ראו, � הללויקוליזו� מכלול השי א.231המתגוררת עמו
  .ת א� לאוייהרס הביא הקובעת א� יי� היבנסיבות הענ

 
228  Regulations 23 & 46 Annexed to the Hague Convention Respecting the Laws and 

Customs of War on Land (Hague IV) (October 18, 1907); Art. 53 of fourth Geneva 
Convention.  

2722/92� "בג  229� ÔÈ¯ÓÚÏ‡  '‰ˆ ˙ÂÁÂÎ „˜ÙÓ"‰ÊÚ ˙ÚÂˆ¯· Ï ,700�699, 693) 3(ד מו"פ ;
798/89� "בג � È¯˜Â˘ 'ÔÂÁËÈ·‰ ¯˘ ,�ק הדי� לפס4 פסקה ,)10.1.90( בנבו פורס. 

6288/03� "בג  230 � ‰„‡ÚÒ 'Ù ÛÂÏ‡ÈÛ¯ÂÚ‰ „Â˜ ,�לפסק הדי�3פסקה , )27.11.03( בנבו פורס . 
6026/94� "בג  231 � ÏÊ� '‰ˆ ˙ÂÁÂÎ „˜ÙÓ"ÔÂ¯ÓÂ˘Â ‰„Â‰È· Ï ,348�347, 338) 5(ד מח"פ. 
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 בעל אופי יות את הטענה שמדובר באמצעידוחה בעקבת המשפט יא� כי ראינו שב
� יסת הבתיהר, הרי שלמעשה,  בלבדי הרתעתי מדובר באמצעי וטוע� כיעתיעונשי או מנ

מטרה . תיכוליה� מטרה ס כלפי אות� מחבלי� שנותרו בחיי� תימשמשת ה� מטרה עונש
ר ומטרתה  אמצעי תגובה על מעשה שביצע המחבל בעבהיאעונשית משו� שהריסת הבית 

זהו פ�  – לפגוע בנכס היקר למחבל כדי להעביר לו מסר כי עליו לחדול לאלתר ממעשיו
שכ� מדובר , ההריסה היא ג� אמצעי מניעתי. הרתעתי המהווה את אחת ממטרות הענישה

בור לבל י משפחתו ואת כלל הציאת בנ, ע את המחבליבאקט כוחני הפגנתי שנועד להרת
, רוב ייחודי זהידווקא ע. �יידי טרור עתיובכ� למנוע מעש, רהלות האמויערבו עצמ� בפעי

וכלפי טרוריסטי� ,  בכלל,הוא התגובה ההולמת במקרי� מסוימי� כלפי טרוריסטי�
  . בפרט,מוריה� הרוחניי� וסייעניה�, משלחיה�, מתאבדי�

  סיכו�

 ההגנה על חירויות היסוד של הפרט במצבי חירו� היא אתגר קשה ומורכב לכל משטר
כל הפרה של שלטו� החוק הפורמלי או המהותי על ידי הממשל , בימי� כתיקונ�. דמוקרטי

משמעי מצד כלל הפלגי� בציבור ואי� �בש� הביטחו� הלאומי נתקלת בגינוי חרי� וחד
הגבולות בי� פעולות . בנמצא כאלה המנסי� לבנות קונסטרוקציות פרשניות להצדקתה

י שלטו� החוק לבי� פעולות פסולות החורגות ממנו שלטוניות לגיטימיות המצויות בגדר
כאשר חיי האזרחי� אינ� מתנהלי� כסדר� והמדינה , מטשטשי� דווקא במצבי חירו�

כ� למדנו , בזמני� קשי� אלה. פועלת כנגד האיומי� והסכנות למע� השבת הסדר על כנו
כדי להג� על , נדרשת הקפדה יתרה על שמירת ערכי היסוד המשפטיי�, מלקחי ההיסטוריה

בלתי מידתיות ובלתי נחוצות של זכויותיו המבוצעות , הפרט מפני הפרות שרירותיות
הפרות אשר פעמי� יש בה� כדי להביא להתרופפות יסודות המשטר , באצטלה ביטחונית

  .הדמוקרטי ולערעור שלטו� החוק ללא תקנה
על ביטחו� במסגרת מאבקה של המדינה הדמוקרטית כנגד ארגוני טרור המאיימי� 

פירוש הדבר הוא שנדרש איזו� חוקתי ראוי בי� הגשמה אפקטיבית של הצרכי� , אזרחיה
 ,לבי� חובתה להמשי� ולכבד את חירויות וזכויות היסוד של הפרט,  גיסא מחד,הביטחוניי�

אול� בה , המדינה חייבת להג� על אזרחיה וא� ללחו� למע� הבטחת ביטחונ�.  גיסאמאיד�
, במישור העקרוני.  לנהל מלחמה זו בהתא� לנורמות היסוד הדמוקרטיותבעת חייבת היא

פירוש הדבר הוא כי את אופ� ניהול המאבק מסדירות הנורמות המסורתיות המעוגנות בגדרי 
ולא נורמות יוצאות מ� הכלל שעוגנו בגדריה של מסגרת " הרגילה"המסגרת החוקתית 

הדבר הוא כי באיזו� בי� האינטרס פירוש , במישור המעשי. חירו� חוקתית מיוחדת
איזו� הנעשה על פי מער� הנורמות , הביטחוני לבי� חירויותיו החוקתיות של הפרט

אי� המדינה רשאית להגשי� את צרכיה הביטחוניי� על ידי שימוש בכל אמצעי , המסורתי



  ספר דורנר
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אלא רק על ידי שימוש באות� אמצעי� המסבי� לחירויות הפרט , אפקטיבי העומד לרשותה
סטייה משני מישורי� אלה לא .  מידתית ביחס לגודל האיו� הביטחוני הנשק�אפגיעה שהי

עלינו להימנע מ� . אלא במשטר שכלל אינו דמוקרטי, תביאנו לחיות בדמוקרטיה פגומה
, בו אנו חיי� כדבר מוב� מאליושהפיתוי לראות את המש� קיומו של המשטר הדמוקרטי 

פתיחות , יה הדמוקרטית אינה מתאפשרת בלא ערנותולהפני� את העובדה ששמירת ההוו
הצור� לעמוד על משמר . המאבק למשפט אינו פוסק": ועמידה מתמדת על משמר החירות

... עצי� שגידלנו שני� רבות עשויי� להיגדע בהינ� גרז� אחד. שלטו� החוק קיי� תמיד
 כל המפלגות , כל הרשויות כול�– כולנו. לעול� אי� להרפות מהגנה על שלטו� החוק

לעמוד על משמר ערכי ...  צריכי� לשמור על הדמוקרטיה– כל הגופי� כול�, והסיעות כול�
  .232"ולהג� עליה� בפני הקמי� עליה�, היסוד שלנו

ארגוני . דברי� אלה אינ� מאבדי� במאומה מתוקפ� כשבטרור המתאבדי� עסקינ�
את , כנע את בני עמ�הטרור משקיעי� מאמצי� תעמולתיי� והסברתיי� רבי� בכדי לש

� ואת כלל האנשי� הבוחני� בהשתאות את טיב יהיד אזרחי המדינות המותקפי� על
המושפלי� , שטרור המתאבדי� הוא למעשה נשק� האפקטיבי היחיד של החלשי�, מעשיה�

 שמעשיה הביאו אות� למצב שבו הוויתור ,והמדוכאי� המתמודדי� כנגד ישות חזקה מה�
 מבטא הטרוריסט המתאבד, ה זוסעל פי תפי. כ� תפס כנורא כלעל חייה� כבר אינו נ

 ופוגע באויבו בדר� היחידה ת חוסר האוני� הקולקטיבית של עמובמעשהו את תחוש
 העול� המערבי נשבה במידה רבה בהצגת דברי� .233המכאיבה והמזעזעת אותו באמת

ורה הרסנית הרבה מעוותת זו ולכ� התחושה הרווחת בו היא שפיגועי ההתאבדות פוגעי� בצ
 א� זהו אכ� המצב ומניעיו .234יותר מכל אקט טרוריסטי אחר במרק� החיי� הדמוקרטיי�
הרי שבהחלט סביר לתהות א� , של טרור המתאבדי� ה� אכ� אלה המוצגי� על ידי יוזמיו

ועד כמה יעילי� כנגדו אמצעי המנע וההרתעה המשמשי� את המדינה הדמוקרטית 
בה� התגוררו שפעולות כגו� הריסת הבתי� , ככלות הכל.  הטרורבמלחמתה כנגד שאר סוגי

המתאבדי� או הטלת עונשי מוות על מי שממילא הפגינו נכונות� למות אינ� נראות כה 
, והפתרו� נראה כנמצא בהגמשתה של נוסחת האיזו� המסורתית, אפקטיביות בנסיבות אלה

חדירה אינטנסיבית  – לבאופ� שזו תתיר שימוש באות� אמצעי� האסורי� בדר� כל
, ופולשנית הרבה יותר מזו הנהוגה לפרטיות הכלל כדי לחשו� את תשתיות המתאבדי�

 אול� לא אלה ה� פני ,באלו עינויי� חקירתיי� וכיוצא, מעצרי מנע המוניי� נטולי חשד
 מיתר סוגי האקטי� קמאפייניו של טרור המתאבדי� מבדילי� אותו בלא ספ. הדברי�

 
5364/94� " בבג,אהר� ברק, דברי נשיא בית המשפט העליו� בדימוס  232 � ¯�ÏÂ ' ˘‡¯ ·˘ÂÈ

·Ú‰ ˙‚ÏÙÓ˙ÈÏ‡¯˘È‰ ‰„Â ,806, 758) 1(ד מט"פ.  
233  S. Telhami “Why Suicide Terrorism Takes Root” The New York Times (April 4, 2002).  
234  Ì˘.  
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מנהיגי  – אול� חשוב לזכור כי יוזמיו, ומקני� לו חומרה יתרה ביחס אליה�הטרוריסטיי� 
ה� . רואי� בו א� ככלי אסטרטגי נוס� לקידו� מאבק� – ארגוני הטרור ופוסקי ההלכה

עושי� בו שימוש כשבכוחו לשרת את צורכיה� ונמנעי� מלהפעילו כשהנסיבות 
די� לרשות המדינה שאמצעי המנע וההרתעה הרגילי� העומ, מכא�. 235משתנות

תו� , אלא שיש להפעיל� בצורה שונה, הדמוקרטית בהילחמה בטרור אינ� בלתי יעילי�
מגייסי , פוסקי ההלכה הקיצוניי�, מנהיגי הארגוני�(התמקדות בעיקר בדרג הארגוני הבכיר 

 ופחות במתאבדי� ,236ובסביבה המשפחתית והציבורית התומכת) המתאבדי� וסייעניה�
שימת . בה גדלו וחונכושר שטו� מוח של פעילות רמי הדרג ושל הסביבה  שה� תוצ,עצמ�

בשילוב ע� אמצעי� הסברתיי� , הדגש על הרתעת� וענישת� של הוגי רעיו� הטרור ותומכיו
 לתהות על מניעיה� האמיתיי� ,בקרבו צומחי� המתאבדי�ששיכוונו לנסות לגרו� לציבור 

נית� לעשות בגדרי נוסחת האיזו� , ד�כאמור בחלק הקו,  את כל אלה–של שולחיה� 
נטישה אשר , מבלי לנטוש שלא לצור� את ערכי היסוד של הדמוקרטיה הליברלית, הקיימת

  .משמעותה אינה אלא הפסד במלחמתה של המדינה הדמוקרטית בטרור

 
 .43 הערה ÏÈÚÏ, לוי  235
לכ� יש להוסי� את החשיבות הרבה שבהטלת סנקציות פוליטיות ומשפטיות נוקשות על   236

נפרדת ולכ� לא  דורש בחינה מעמיקה, רכבותו הרבהלאור מו, נושא זה. מדינות תומכות טרור
 . טופל כא�


