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:טעםוליחןלבואלמשיבועמורהתנאיעלצולמתןעתירהבזאתמוגשת

שבדרוםתיאם-אלמכלא(העותרים-להלן)1-4העותריםשללאלתרשחרורעליורהלאמדוע.א

;המיידישחרורנולמעןיפעלאולבנון

;חיאם-אלבכלאהעותריםעםלהיפגשהעותריםכ"בשלבקשתהתאושרלאמדוע,לחלופין

חיאם-אלבכלאביקורלערוך(העותרות-להלן)6-ו5העותרותשלבקשותיהןיאושרולאמדוע.ב

.בוהעציריםומצבהמעצרתנאיעללעמודמנתעל

האפשרותשנמנעתכךבשלמטעמםכוחיפוייוללא1-4העותריםשלתצהיריםללאמוגשתזועתירה
-,

.עמםיפגש,לו

דחוףדיוןלקיוםבקשה

אושהואשמומבלי,בכלאהמוחזקים,אנשיםארבעהשלמעצרםחוקיותבשאלתעוסקתזועתירה

לקייםהנכבדהמשפטביתמתבקשאלהבנסיגתה.,כלשהמשפטיהלידלגביתםשקדםומבלי,הורשעו

.בעתירהדחוףדיון

:העתירהנימוקיואלה

דברפתח ,
)י,ן

המתקיים,מעצרם.לבנוןשבדרוםחיאם-אלבכלאעציריםהם(העותרים-להלן)1-4העותרים.1',

הלידכלמהםאחדאףכנגדנוהללא.חוקיוכלתישרירותיהינו,משפטיתמסגרתלכלמחוץ

עורךעםלהיפגשזכותםמהםנשללה.שופטבפניהובאואורשמיתהואשמולאמעולםהם.משפטי
.קשותעונוהםלפיו,מידעקיים1-3העותריםלגבי.קטיניםהינם4-ו3העותרים.בחירתםלפידיןל

-אלבכלאתדיריםהינםנאותבלתיוטיפולעינויים,בינלאומייםגופיםשלדיווחיהםפיעל,כןכמו

שנגרמו,קשותרפואיותמבעיותסובל1העותר.עונה4העותרגםשמאחשששקייםכך,חיאם

,רפואיותמבעיותסובל3העותרגם.נאותרפואיטיפולומהעדר,בכלאהקשיםמהתנאיםכתוצאה

החוליםבביתומטופל,גבוהדםולחץלבמבעיותסובל2העותר.התאיםומרטיבותמהקורשנגרמו

.עיון'במרג

,המדינהטענתאףעל.ישראלמדינתשלהריבונילשטחהמחוץ,לבנוןבדרוםנמצאחיאם-אלכלא.2
,לבנוןבדרוםאפקטיביתשליטהמקיימתישראל,חיאם-אלבכלאלנעשהאחראיתהיאאיןלפיהן

המשפטפיעלהן.הישראליותלרשויותמכרעתבמידהכפוףאשר,ל"וצדל"צהבאמצעות

כוחמהווההמדינהזושליטהמכוח,זהנכבדמשפטביתשלפסיקתופיעלוהןהפומביהבינלאומי



ומהווה,הבטחוןאזורבתוךנמצאתיאם-אלכלא.האדםזכויותלקיוםהאחראי,באזורכובש

הנעשהעלמפקחתולמעשה,בניהולוחלקנוטלתישראל.זושליטהבשמירתמרכזיבטחונימוסד

מדינתשלהאפקטיביתשליטתהמכוח,העותריםשלולגורלםלשלומםאחראישהמשיב,מכאן~שם

.חיאם-אלבכלאבנעשהמעורבותהמכוחוראול"צדעלמרותהמכוחאו/ו,לבנוןבדרוםישראל

עובדתירקע

העותרים

-הידיעלשהופץ,מידעפיעל.לבנוןשבדרוםבק-בעלתושבהינו,רמדאןסלימאן,1'מסהעותר.3
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.1985בספטמברל"ולצדל"לצהמשותףכוחידיעלנעצררמדאןמר,ין,המעקבועדת",להלן)
,,.י,),1,1

הצלפה,חשמלבאמצעות-קשותועונהחיאם-אללכלאהועברמכןולאחר,נפצעהואמעצרובמהלך

הואימים12וכעבור,השמאליתברגלונמקהתפתחנאותרפואיטיפולבהעדר.מוטעלותלייה

הואשם~חיאם-לאלהוחזררמדאןמרמכןלאחר.רגלונכרתהשם,בישראלחוליםלביתהועבר

ותאורהללא-"חשוךבייחדרבבידודהוחזק
~
הוזנחושוב.שניםשלושבמשל-השמשאורא

.החמירהבריאותיומצבו,הרפואייםצרכיו

לאחרונהקיבלרמדאןמרכי,98.12.13ביוםכתב,הממשלהראשלשכתמנהל,אליצוראורימר

נבדקרמדאןמרכי,כתבהוא,כןכמו,ל"צדרופאיידיעלשוטףבאופןמטופלהואוכי,פרוטזה

.נוספותבריאותמבעיותסובלשהואנמצאולאהאדוםהצלבשלרופאידיעלפעמיםמספר

.1/עומסומן,אליצורממרהמכתבלעתירהנספח

התאיםדוחקבשל,בפרוטזהשימושלעשותיכולרמדאןמראין,המעקבועדתדיווחילפיאולם

the-מסובלהוא:קשהעדייןהינוהבריאותיומצבו,בכלא feet"1jblood r
~
tentionמקוצר

האחרונההחליפיןעסקתבמסגרתששוחררו,עצירים.עזיםעצביםומכאביקיבהמכאבי,ראייה

מטיפולכתוצאהוזאת,רגלושאראתלכרותיאלצושמא,סכנהקיימתכי,מסרו,1998ביוני26-מ

בוצע(לאחרונו,המעקבועדתידיעלהואגםשהופץ,5~1~99מיוםמהכלאמכתבפיעל.לקוירפואי

.הירודמצבובעקבותוזאת,1העותרשלהמרהבכיסניתוחל

המעקבועדתדיווחיפיעל.שבלבנוןארנוןהכפרתושבהוא,תאובהוואד'גמוסטפא,2'מסהעותר.4

באוקטובר2-בישראליכוחידיעלנעצרהוא,("אמנסטי",להלן)אינטרנשיונלאמנסטיוהארגון

-באלושהתה,1997באוקטוברהיאגםנעצרה,נאצרזינב,אשתו.חיאם-אללכלאוהובא,1997

קשותועונה,ישראלעםפעולהלשתףסירובובשלמוחזק2העותר,לדבריה~שבועותמספרחיאם

חוליםלבית2העותרהועברחודשיםמספרלפני.והצלפהמכות,חשמלבאמצעות-בכלאבהיותו

חודשיםארבעהמזה~מואץלבודופקגבוהדםמלחץכתוצאההכרתואתשאיבדמכיוון,עיון'במרג

.החוליםבביתשוהההואהימיםובשאר,בשבועימיםשלושהבמשךבמעצרשוהההוא
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בנובמבראובאוקטוברארנוןבכפרנעצרהוא.2העותרשלבנוהוא,תאובהעלי,3'מסהעותר.5

,ואמנסטיהמעקבועדתדיווחיפיעל.תיאם-אללכלאוהובא,אביושלמעצרולאחרסמוך,1997

שלמעורביםכוחותאוישראליםכוחותידיעלנעצרוהוא,1983שנתיליד,קטיןהינו3העותר

סבוגםמסר,(2א/עכנספחבהמשךשתובא)1998מיוליהעותריםכוחלבאתבפנייתו.ל"וצדישראל

היתהמעצרומטרת,המעקבועדתידיעלשהופץ,המידעפיעל.14בןהיההואכי,3העותרשל

.אביועלנוסףלחץהפעלת

הוא,לדבריה.בכלאבהיותהפעמיםמספרבנהאתראתה,עלישלאמוגםהינהאשר,נאצרזינב

הואכןכמו.התאיםומרטיבות,בכלאהפיזייםמהתנאיםכתוצאהשנגרמה,קשהמהצטננותסבל

.מיםובמיכלבכיסאיושבבהיותועליושהופעל,חשמליזרםבאמצעותחיאם-באלעונהכי,להסיפר

מהקורכתוצאהכרוניתמשפעתסובל2העותר,אחרוניםדיווחיםפיעל.בראשוהוכהכי,דיווחעוד.'

.מיוחדלמזוןזקוקאףהוא.קשהנפשיממצבוכן,בכלא

ועדתדיווחילפי.לבנוןשבדרוםחאצבייהלואת'מחהוא,עור'פאבופייררבאח,4מסיהעותר.6
בכפרביקורבעתישראליםכוחותידיעל98.3.2ביוםשנעצר,1982ילידהינו4העותר,המעקב

הוא.16בןהואכי,אחותומציינת(2א/ע)1998מיוליהעותריםכוחלבאתבפנייתה.פורידיסן

.חיאם-אלבכלאמוחזק

.2/עומסומן,ואמנסטיהמעקבועדתידיעלשהופץ,1-4העותריםאודותהמידעלעתירהנספח

כלנגדםננקטלאמעולם.משפטיתמסגרתכלללאנעשיתחיאם-אלבכלאהעותריםשלהחזקתם.7

להםניתןלא.מעצרפקודתכלנגדםהוצאהולא,שופטבפניהובאולאמעולםהם.משפטיהליך

המצביע,קונקרטימידעקיים1-3העותריםלגבי,לעילשתוארכפי.בחירתםלפיד"עועםלהיפגש

-אלבכלאדופןיוצאיאינםנאותבלתיוטיפולעינוייםאך.חיאם-אלבכלאבהיותםשעונוכךעל

~עונה4העותרשגם,ממשיחשששקייםכך,חיאם

תמרד"עונתבקשהבפנייה.העותריםכוחלבאתהעותריםשלמשפחותיהםבניפנו98.7.22ביום.8

ממנהנמנעכהשעדמכיוון.שחרורםלמעןולפעול,לייצגם,בכלאהעותריםאתלבקרשריקפלג

מדיווחי,כאמור,שאובהעותריםאודותלעילשהובאהמידע,העותריםעםישירקשרלקיים

.העציריםשלמשפחותיהםבניומפניית,המעקבועדתידיעלשהופץמחומר,אמנסטי

.2א/עומסומנת,הפנייהלעתירהנספחת

לבנימשפטיסיועמתןמטרותיהשבין,רשומהעמותההיא,הפרטלהגנתהמוקד,5'מסהעותרת.9

בידיקופחוהבסיסיותוכויותיהםאשר,ישראללשליטתהנתוניםהשטחיםתושביבהם,אדם
.השלטוןרשויות.'
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זכויותעללהגןשמטרתה,רשומהעמותההיא,בישראלהאזרחלזכויותהאגודה,6'מסהעותרת.10

.בשליטתההמצוייםובשטחיםבישראלהאדם

העותרותפניות

,שהםאוריל"תא,ר"לפצ,שריקפלגתמרד"עובאמצעות,5העותרתפנתה1998ביולי6ביום.11

.בוהתנאיםעללעמודמנתעל,תיאם-אלבכלאביקורלקייםאישורוביקשה

ל"צהידיעלמנוהלאינויאם'ח-אלכלא"כי,היתה1998ביולי8מתאריךשהםל"תאשלתשובתו

".זהבענייןלהתערבבאפשרותישאיןכך,לבנוןדרוםצבאידיעלאלא

,ר"לפצשובשריקפלגד"עופנתה,העותריםמשפחותמבניהפנייהקבלתלאחר,1998ביולי23ביום.12

עםלהיפגשמנתעלבכלאלבקרביקשההיאבפנייתה.העותריםשלהספציפיבעניינםהפעם

.שחרורםלמעןלפעולהמתאימיםהישראלייםהגורמיםאתלהנחותדרשההיאכןכמו.העותרים

פעולותמתאםמלשכתשקיבל,שוניםפרטיםשהםל"תאמסר1998באוגוסט19מיוםבתשובתו

הםכי,וטעןמהםאחדכלכנגדהחשדותפרטיאתהביאהוא.העותריםאודות,בלבנוןהממשלה

,ל"וצדל"צהלנגדטרורפעילות"-במעורבותבשל,(ישראליםכוחותולא)ל"צדחייליידיעלנעצרו
-אלכלאלפיה,עמדתועלחזרהוא."באזורהבטחוןואתהחייליםשלשלומםאתהמסכנתפעילות

במתקןל"צהחיילישלנוכחותללא,ל"צדאנשיידיעלמנוהלאשר,לבנונימעצרמתקן"הואחיאם

-בוזחליםישראלמדינתשחוקיומבלי

ילידהינו3העותר,לושנמסר,המידעלפישכן,הקטיניםהעצוריםבגיל"הטייה,לטעןהואכןכמו

בהיותועודנעצר3העותר,זוגירסהלפיגםכי,לצייןיש.1979ילידהינו4שהעותרבעוד,1982

.שנים17עלעולהאינוגילוהיוםואף,קטין

והיאל"צדרשויותשללהחלטתןנתונה..שחרורםשאלת"כי,כתבהואהעותריםשחרורלעניין

ישראליםמבקריםכיהםהכלאכללי"כי,שהםל"תאמסר,הביקורלשאלתבנוגע".בסמכותן

הוא.הביקוראישורבענייןלהורותבסמכותואין,הסבירהוא,ואתלאור."בולבקרמורשיםאינם

.בוהנעשהעלומפקחהכלאאתמבקרהאדוםהצלבכי,הוסיף

כי,בקשתהעלחזרההיא.נוספתפעםר"לפצהעותריםכוחבאתפנתה1998באוקטובר7בתאריך.13

מבעיותכאמורהסובל,רמדאןסלימאןמר,1'מסהעותרובמיוחד,העותריםארבעתישוחררו

ח"דוצורףזהלמכתב.בכלאמרשיהאתלבקרבקשתהעלשריקפלגד"עוחורהכן-קשותרפואיות

הטיפולואת,רמדאןמרשלהירודהבריאותימצבואתהמתאר,(2/ענספח)המעקבועדתמטעם

אםכי,ציינהשריקפלגד"עו-תיאם-אלובכלאבישראלמוחזקבהיותוקיבלאשר,הלקויהרפואי

-ושובהלוךלהסיעהנכונותהביעהאדוםהצלב,הישראליותמהרשויותלביקורהיתרתקבל
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ל"צהבשליטתאינויאם'ח-אלכלא"כי,עמדתועלר"הפצחזר1998בדצמבר17מיוםבתשובתו
".האמוריםבענייניםלהתערבבאפשרותיאיןולפיכך,ל"צדבשליטתאלא

פעולותמתאם,לוברניאורילמר,יקירדןד"עובאמצעות,6העותרתפנתה1998באוגוסט12ביום.14

-אלבכלאלבקר6העותרתמטעםדיןלעורכילאפשריקירד"עוביקשבמכתבו-בלבנוןהממשלה

לקידוםהפועל,גוף6העותרתבהיותיאת.בוהעצוריםומצבהמעצרתנאיעללעמודמנתעל,חיאם

כליאהבמתקניביקוריםוהמקיים,המדינהלשליטתהנתוניםובשטחיםבישראלהאדםזכויות

ישראל,ל"צדידיעלישירותמנוהלתיאם-אלכלאאםגסכי,יקירד"עוצייןבמכתבו.שונים

.לבנוןבדרוםהאפקטיביתשליטתהמכוחבאזורהאדםזכויותלקיוםבאחריותנושאת

כלאלפיה,המדינהעמדתאתלוברניאורימרהביע,1998באוקטובר13מיוםזהלמכתבבתשובה

שליטתהמכוחישראללאחריותבאשר.ל"צהנוכחותללא,בלבדל"צדידיעלמנוהלחיאם-אל

אזור'להקשורותלפעילויותבאחריותהנושא",ל"לצההאגודהאתהפנהלוברנימר,האפקטיבית

הפנההוא.אסוריםהינםישראליםביקוריהכלאכלליפישעל,ואמרלוברנימרחזרכן.'"הבטחון

הועלודומותשטענותאףשעל,באומרו(פורסםלא)י"מ'נעסאףטאניוסעשע7אע4נ"כבנהדיןלפסק

-אותהדחההמשפטבית,זובעתיהה

-בא"כי,בקובעו,ענייןבאותועקרוניתהלכהמלפסוקנמנעהמשפטביתכי,יצוייןמוסגרבמאמר

"...משפטיתתשתיתולאעובדתיתתשתיתלא...תשתיתכלהמשפטביתבפניהניחלאהעותרכוח

.3/עומסומנות,והתשובותהפניותלעתירהנספחות

יחיאם-אלבכלאהוגןהליךהעדועל
.י

.משפטיהליךכללגביהםקוייםלא.חוקיובלחישרירותיהינוהעותריםשלמעצרם,לעילכאמור.15

עםלהפגשלהםניתןולא,מעצרפקודתכללגביהםהוצאהלא,שופטבפניהובאולאמעולםהם

1998ביולי14ביוםשהתפרסמה,אינטרנשיונלאמנסטיהארגוןשלכתבהפיעל.בחירתםלפיד"עו

:חיאם-אלבכלאנורמהמהווהזהמצב,"תה11(יN19ews51העתבכתב

4טת50תן

~~"עמ"
children, ar4מן(1"תי,Lebanese detainees100

c
~Aboat

None has.0יתם81י110[וסבת8"וזoutsideי1ט1ס1עמ01סKhiam, which operat
~

s

"85וק[45ט844]
beenת10[181.י'[ט[ cha

~
hied or put

.4/עומסומנת,לעתירההכתבהנספחה

חיאםאלשבכלאנאותבלצייוטיפולעינוייםעל

שלדיווחיהםלאור,אולם.1-3העותריםשעברועינוייםאודותקונקרטימידעקיים,לעילכמתואר.16

גםכי,ממשיחששקיים,שגרתיהינוחיאם-אלבכלאבעינוייםהשימושלפיהם,בינלאומייםגופים
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Forgotten Hostages
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.5/עומסומן,1997-מאמנסטיח"דולעתירהנספח
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~
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1004Detainees w
~
re allegedly given inadequate.1995and1988between

during which tsvo,19891271018111ת"when they prayed4תם"2ט81טrations

releas
~

(l detainees , after the ICRC10According.1(ptiso

~

ers . . .

.

svere kille

]added8515"קתזט]".improved0024תו1025,1995אaccess81104טיוwas

10,30בסעיפים.תדירהינועדייןתיאם-באלבעינוייםשהשימוש,כךעלמצביעיםאחריםמקורות.17

את,1988-1998בשניםחיאם-באלשהוחזקה,בשארהסוהאתיארה,1998מדצמברלתצהיר31-ו

:1996-בעודשמעהעליהם,העינוייםאתגםאך,(1995לפניאמנם)שעברההעינויים

עינויעברתי.חשמלבעינוינגדיהשתמשהראשוןבלילהוכבראותיחקרמאמראותו"
עלשעובדניידצבאימטלפוןהגיעהחשמל.ואתהפעילמאמרפעםכל.פעמיםששזה

האחרונההעצורה...ידילאצבעותקשרומהטלפוןשיצאוהחוטיםאת.ידניתמנואלה

חנן,אזיקיםכמוהחשמלאתלהשמוואז1996-בבחשמלשעונתהזוכרתשאני
בערביתספטמברחודש]96באלול5-ב.בשוטאותההיכובצינוקבהיותהוגםמוסא('

היווהישראליםבצינרקהוכתהוהיאבמתקןבביקורהישראליםהיועתאותה,['צ'ל
.וצורחתמוכיתהיאכירגעבאותושמענווגםישראליםישכיידעתיאני.במעבראן,..

חוקרהיהוהכיהבנוממנהאך,אותהשמכיםהםשהישראליםחשבנובהתחלה
יכלתילאאך,בחדרישמעתיאניוגםשמענומוכיםשהםהבחוריםקולותאת.לבנוני

,,

'.

(במקורההדגשות)".האחרונהבעתגםוזאתלשמועאלאלראות

,צמללאהד"עוי"עשנערך,התצהירתדפיסו6/עומסומן,התצהירלעתירהנספח
~6א/עמסומן
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.7/עומסומנת,ההחלטהלעתירהנספחת

תיאם-באלהפיזייםהתנאים%

מחפיריםהיוחיאם-אלבכלאהפיזייםהתנאים1995שנתעדשלפחות,כךעלמעידיםרביםמקורות.20
ן

גםראו.1997משנתאמנסטיח"מדולעילשהובאהתיאור,למשל,ראוכךעל.אנושיים-ותת

ששררוהתנאיםאתוהמתאר,"העיר"בשבועון1997בינוארשהתפרסם,לביאאביבשלמאמרו

':שניםמספרלפניעדבכלא

הופעהכוללתהזאתהשגרה.הכלאשלהשגרהבחיימשתלבהאסירהחקירהבתום"
צפיםשחרקיםשתייהמי,זוהמה,צפיפות:תואמיםסביבתייםותנאים...אחידה
ארוחות,התאיםבתוךבמכליםצרכיםעשייתרביםבמקרים,נדירותמקלחות,בהם
חלק.בריאותלאסיריםמוסיפיםלאבאלחיאםהשהייהתנאי...מספקותלא

.מוחלטכמעטוחושךתמידיתלחותבהםושורריםלאדמהמתחתנמצאיםמהתאים
העריך,משוחרראסיר,רמדאןמושטפה.בקיןומחניקוחםבחורףמאודקר

'י.הרטיבותבגללעצביםומהפרעותלבמבעיותסובליםמהאסיריםאחוזשכשמונים,ן

,הכתבהלעתירהנספחת~97.1.17העיר"אנשיםבושמרכזיםמחנה"לביאאביב
89/עומסומנתול

הצלבלביקוריעוברהנשיםבאגףהתנאיםאתבשארהסוהאמתארת,6/עכנספחשהובאבתצהיר.21

יותרטוביםכנראהשהיו,הנשיםבאגףלתנאיםמתייחסתיאורהכי,לזכוריש.1995בשנתהאדום

:הגבריםשבאגףמאלו

הצלבביקורילפניתקופהביןהשתנה):כךהיהוזיוםסדר,בבידודהייתיכשלא"
,שימושביתולאבחדריםמיםלנוהיולאהאדוםהצלבלפני(ביקוריוואחריהאדום
בוקר,ביוםפעמים3יוצאיםהיינו.כלוםולאארונותהיולא.הרצפהעלהיהוהמזרון
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היהזהאםמתרחציםלשתיהמיםממלאים,במקלחתבגדיםרוחצים,וערבצהריים
היו,מספיקיםחמיםמיםהיולאהזמןרוב.ביומייםפעםהיתההרחצה~הרחצהיום

לכולנואחדדליבחדרלנוהיה.יותרלא,לשמשביוםדקות10-כלצאתלנונותנים
מביאיםהיו~ביוםפעמים3ואוכל,ביוםפעמים3מוציאיםשהיינוהצרכיםלעשיית
משהועושיםהינוואם,ידמלאכותאסורות~סבירהכמות...היו.הדלתלפניאותו

27לסעיף".ועתוניםספריםאסור,כאמור.אותוושורפיםלקוחיםהיו,במחתרת

[לתצהיר

:האדוםהצלבביקורימאזשחלו,השינוייםאתומתארתממשיכההיא

בערך1995.שלנוהמבניםשינובואולקראת.שינוייםהיוהאדוםהצלבביקוראחרי"
לכלזורמיםומיםכיור,חדרלכלבוילר,שימושביתהכניסושלנולחדרים.בפברואר

כלאך.מיטותוהביאו,השינהואיזורהשרותיםביןקירועשו,מקלחתוגם,חדר
והמשכתימיטהליהביאוורק,בהפרדהבהיותיממנימונעיםהיוהאלההדברים
האדוםהצלבהגיעאחרי.אותולרוקןליהרשוביוםופעם,לצרכיםבדלילהשתמש

[במקורההדגשה-לתצהיר27נסעיף."וסיפוריםדתספרי,ספריםלקבלליהרשו

.הנשיםבאגףלפחות-בתאיםחימוםהותקן1997בשנת,אמנסטישבידי,המידעלפי

בתאי,הגבריםבאגףבייחוד,כיוםתיאם-באלהתנאיםאודותמדוייקמידעהעותרותבידיאין.22

3להימשךהעשויה,הראשוניתהחקירהתקופתבמשךהעציריםמוחזקיםבהם,ובתאים,הבידוד

מהתנאיםנובעות,העציריםסובליםמהן,הרפואיותהבעיותלפיהן,עדויותישנןעדיין.חודשים

ובמיוחד,2/עהמסמכיםראוכךעל.דלילואורמלוכלכיםשתיהמי,רטיבות,מקורובעיקר-בכלא

-אמארגוןראר'גחאלידהמאת99.2.11מיוםמכתבראו,כןכמו.99.1.5מיוםמהכלאהמכתב

מציינתראר'ג'גב.הגבריםבאגף,כנראה,ובעיקר-תיאם-באלהתנאיםאודותמידעשאספה,דמיר

בתוךשירותים,חמיםמיםיש-האחרוןבזמןבכלאבתנאיםמסוייםשיפורחלאכןכי,במכתב1

תקופתבמשךאישייםלצרכיםבדלימשתמשיםעדיין,זאתעם.האדוםמהצלבוספרים,החדר

אורדיו,לעתונותכלשהיגישהלעציריםאין.שולחנותאוכסאותאיןהרגיליםובתאים,החקירה

שעהלמשךלחצריוצאםהם.גופניתפעילותלבצענאותההזדמנותלהםניתנתולא,טלוויזיה

~ביומיים

.9/עומסומן,ראר'גמחאלידההמכתבלעתירהנספחן

מיתקני,היעםלעומת'"כי,האומר,"לית"הצהבמערכתבכירמקור"לביאאביבמצטט8/עבמאמר.23
~"כוכביםחמישהמלונותהםבשטחיםהכליאה

.מינימלייםאנושייםבסטנדרטלםעומדיםלאעדייןבכלאהתנאים,השיפוראףשעל,נראה~24

ביתעלהחיצוניתהביקורתשלהעצומהחשיבותהאתמוכיחים,האחרונותבשניםשנעשו,השינויים

מאיהשארביןנובעת,בוהתנאיםעלולעמוד,בכלאביקורלערוךהעותרותבקשת.המעצר

.בוהתנאיםלגביהבהירות

ם



באלשחיאםהלקוייםהרפואייטוהשירותיםהעציריםשלהבריאותימצבםעל,';

מהתנאים,בחלקןלפחות,שנגרמו,קשותרפואיותמבעיותסובלים1-3העותרים,לעילשתוארכפי-25

,מקבליםשהםהלקויהרפואיוהטיפול,העציריםשלהירודהבריאותימצבם.בכלאהקשים

.2/ע,מהכלאבמכתבגםמתוארים

בערךשנערכה,משוחרריםעציריםשלרפואיתבדיקהשלתוצאותלביאאביבמביא8/עבמאמר.26
:המאמרפרסוםלפנישנה,ל

קבוצהבביירותהחולים-בביתרופאיםבדקו,השחרוריםממחזוריבאחד,כשנהלפני"
,'האנושילדמיוןמעבר,קשיםעינוייםסבלוהיעםבכלאהעצירים'.אלחיאםמיוצאי
חלקשלהאצבעותכי,דיווחושלווהקולגותרידא.לכתביםרידאריעףר"דאמר

.מהעציריםחלקשלציפורנייםנעקרומעצרםבמהלךוכי,בכלאנשברומהעצירים
-מאיןסובליםורביםכרונייםראשמכאבימהםחלקסובליםמההכאותכתוצאה
החושך.ממושכתמעמידהכתוצאהברגלייםנמוךדםמלחץסבלואחרים.אונות

הרופאיםמנו,הנפשיותהבעיותבין.נפוצהולאסטמהראייהלליקוייגרמווהלחות
מאובדןסבלומהאסיריםחלק.תיאבוןוהפרעותשינהנדודי,דכאוניותנטיות
".-~זיכרון

בערךמגיעל"צדרופאוכי,בכלאלבנונייםחובשיםשנישישנם,בשארהסוהאמציינת6/עבתצהיר.27

ורופאיל"צדרופאיבטיפולהינו1שהעותר,מצייןהוא(1/ע)אליצוראורישלבמכתבו.בשבועפעם

לכלאשמגיע,הרופא,(9/ע)העותרותעבוראספהראר'גשחאלידה,מידעפיעלאולם.האדוםהצלב

לביתמועברים,רציניותממחלותהסובלים,עצירים.כאביםנגדתרופותורקאךמספק,בשבועפעם
קיצונייםבמקריםרקנעשיתעיון'למרגהעברה,(2/ע)מהכלאהמכתבפיעל.עיון'במרגהחולים1

עומדיםאינם,לעציריםהניתנים,הרפואייםהשירותיםכי,עולהלעילהאמורמכל.ביותר

ביקורלערוךלעותרותלאפשרלמשיבלהורותהמשפטביתמתבקשלפיכך.המקובליםבסטנדרטים

.הניתןההפואיהטיפולטיבועל,העציריםשלהרפואימצבםעללעמודמנתעל,בכלא

לבנוןבדרוםישראלמדינתשלהלוחמתיתהתפיסהעל

לוחמתיתתפיסהלהגדרתהמשפטיתהמסגרת

תקנה.1907משנתהאגלתקנות42תקנההינהכבוששטחשלמעמדולהגדרתהמשפטיתהמסגרת.28

:42תקנהפיעל.הישראלילמשפטישירותשנקלט,מנהגיבינלאומימשפט,הדעותלכל,מהווהזו

under theא1115נט801?4ט180עlFh(i whenl1c1Vonsidered thfbft15,7ץ110זזט" authorityשקט000(תthe10?1"0extends10ז110זזט1,

fo

the hostile arrny . The

emphasis[4ט015זטוט.'יhas been established and can be?01ט8"11זwhere such

]added

הואאם,הכבושבאזורמינהלבפועליקים,ורשטחהתופס,צבאכי,הניחוהאגתקנותמנסחי

בשטחלוחמתיתתפיסהשלקיומהמשפטיתמבחינהכי,הדברפירושאיןאולם.כןלעשותמסוגל

סו
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]emphasis added[

משפטיתמבחינהאך.לבנוןבדרוםמינהליותפונקציותבפועלנציל4ור1יתרשל,להלךוצנריותכפי.29,ול

צעדיםנקטהלאאםגם,כובשכוחמהווה,צבאיתמבחינהבשטחאפקטיביתהשולטת,מדינה

משפטביתכךעלעמד.באזורהאזרחיםבחייכללהתערבהולא,אזרחימינהללהקמתכלשהם

:נכבדזה
'

'ן1
השהייהשלבזמניותהאין,ויעילמעשיבאופןפלונישטחעלהשתלטהצבאואם

התנאיםשנוצרו,מכךלגרועכדיארעיתצבאיתשליטהאךלקייםבכוונהאובשטח
בתוצאותהדנות,המלחמהמדיניהוראותאותןשלתחולתןנגזרתמהם,העובדתיים
לתקנותהשלישיהפרקשלתחולתו,ועודזאת.הלוחמתיתהתפיסהמןאףהמתלוות

שהוקמהבכךמותנותאינןהרביעיתבאמנההמקבילותההוראותשלותחולתןהאג
הכוחשלוהסמכויותהחובות.צבאיממשלצורתהלובשת,מיוחדתארגוניתמערכת

השליטהעצםבשלונוצרותקמות,פלונישטחשלהיעילהמתפיסתוהנובעות,הצבאי
באמצעותורקאךשליטתומבצעהצבאיהכוחאםגם,היינו,בשטחהצבאית
לצורכימיוחדתצבאיתמסגרתולייחדלהקיםבלי,שלוהרגילותהלוחמותהיחידות
הוספהןההדגשה]"הממשל4

.365,373(3)לזר"פ,'ואחהביטחוןשרמ'7אח)צנ2722/"0/3קש/3ק5/ט2,25ט82/2נ/בם

שר/ננאוואראל82/574נ/בםאתזהבהקשרראו.יותרמאוחרתבפסיקההיטבהשתרשהזוהלכה

.449(3)לטד"פ,'ואחהביטחון

לבנוןבדרוםישראלמדינתשלהאפקטיביתכלשליטתה

אכן,ל"וצדל"צהכוחותבאמצעות,ישראלשמדינתכךעלחולקאיןכי,דומהעובדתיתמבחינה.30

מהווהל"צד,בהמשךשנראהכפי.לבנוןשבדרום"הבטחוןאזור"באפקטיביתשליטהמקיימת

הינוהאחרוןכאשר,ל"צדלביןל"צהביןהדוקקשרוקיים,זויעילהשליטהלשמירתחשובאמצעי
.בלבדבכךמסתכמתאינהלבנוןבדרוםישראלשלשליטתהאולם.הישראליותלרשויותכפוף

בהעדר.ל"צהיחידותשלקבועהפעילותוכן,ל"צהחייליידיעלהמאויישים,מוצביםישנםבאזור

מינהלשלפונקציותממלאתישראלמדינת,הציבוריהסדרעללשמירהשלמהלבנוניתמערכת

הכירהאףלאחרונה.בתשתיותומשקיעההמקומיתלאוכלוסיהחיונייםשירותיםמספקת,אזרחי

11



בקרברחבההסכמהקיימת,כןכמו.להלןשיפורטכפי,לבנוןבדרוםבשליטתהרשמיתהמדינה

.בשטחאפקטיביתהשולט,באזורכובשכוחמהווהשישראל,הבינלאומיתהקהילה

בדרוםבטחוןאזורשמירתתוךמלבנוןלסגת1985משנתהממשלההחלטת

,הבינלאומיהגבוללאורךמחדשולהערךמלבנוןלסגת1985בינוארישראלממשלתהחליטהכאשר.31

.ישראלמדינתשלהאפקטיביתבשליטתהיהיהאשר,לבנוןבדרוםאזורבשמירתזאתסייגההיא

ל"צה"כי,הוחלט1985בינואר14מתאריךהממשלהמזכירותמטעםלעתונותבהודעהשנאמרכפי
כוחותיפעלובול"אר)לבנון-בדרוםאזורקיוםתוךלבנון-ישראלל"הבינהגבוללאורךיערך

".ל"צהבגיבויס"צד)מקומיים

.10/עומסומנת,ההודעהלעתירהנספחת

מינהליותפונקציותומילויבתשתיותהשקעה

לאוכלוסיהלספקדאגהישראל"הביטחוןאזור"הקמתשמאז,כךעלעומדיםרביםמקורות.32

גםישראל.ותקשורתבריאות,חינוך,מיםוביניהם,חשוביםשירותיםלבנוןבדרוםהמקומית

בכך.מקומישבושלידיעלכללבדרךהניתנים,שירותיםאלה.כבישיםובנתהבתשתיותהשקיעה

היולאאלהשדברים,ברורמקוםמכל.מובהקמינהליאופיבעליתפקידיםעצמהעלנטלהישראל

.במקוםיעילהשליטהלישראלהיתהאלולאאפשריים

העבריתבאוניברסיטה,דיוויסלאונרדש"עבינלאומייםליחסיםהמכוןפירסם1997בדצמבר.33

."מחדשעיון:בלבנוןהביטחוןאזור"בשםקובץ,בירושלים

.11/עומסומן,הקובץלעתירהנספח

מתאםסגןכיום,ארליךראובן('מיל)מ"אלהשארביןהשתתפו,החוברתהתבססהשעליו,בכנס

.1986-1991בשניםהצפוןפיקודכאלוףששימש,פלדיוסי('מיל)ואלוף,בלבנוןהממשלהפעולות

:כי,פלדיוסימדגיש"הביטחוןבאזורל"צהלנוכחותהרקע"במאמרו

-בתי,כבישיםבנינו.הביטחוןאזורשלהאזרחיתבתשתיתרביםכספיםהשקענו"
וארגנוהביטחוןאזורלתושביעבודהלמקומותדאגנוןטלפוניםרשת,מיםרשת,ספר

שהתושביםשרצינומשוםהאורחיתבתשתיתרבכסףהשקענו~~.לילדיהםקייטנות
מקומותעלכלכליתעדיפותלוישכיהביטחוןבאזורלחיותשכדאייחשבוהלבנונים
"..-אחרים

מחדשעיון:בלבנוןהביטחוןאזור"הבטחוןבאזורל"צהלנוכחותהרקע"פלדיוסי
-(11/ע)29,32(תשניק)
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אני",לדבריו~לבנוןבדרוםל"צהשלשליטתובהמשךתמיכתואתפלד('מיל)אלוףמביעבהמשך).,

בהקמתומעורההייתיכיהביטחוןבאזורל"צהבשליטתהתומכתבתפיסהמקובעשאניחושש

.(הוספהההדגשה-33,שם)"גדוליםהישגיםוהיו,ובהישגיו",

האוכלוסיהעםטוביםיחסיםלשמירתייחסהשהמדינה,החשיבותעלעומדארליך('מיל)ל"תא

אופיבאזורל"צהלפעילותלשוות"שלאהמדינההקפידהזומטרהלשם.לבנוןבדרוםהמקומית

:לתושביםכלכליסיועהוענקבמסגרתה,"הטובההגדרמדיניות"אתופיתחה,"כובשכוחשל

,כובשכוחשלאופיהביטחוןבאזורלפעילותולשוותשלאמלכתחילהל"צההקפיד"
..המקומיתהאוכלוסיהעםטוביםקשריםטיפוחשללחשיבותהיטבמודעהיהוהוא,'

.ל"לצדמוצקתמיכהבסיסתהיה[ו]...טרורלגורמימלסייעתימנעשזומנתעל.
וההומניטריהכלכליהסיועהמשךהיההאוכלוסיהשלאהדתהלשימורחשובאמצעי
תשתיתבנושאיוהןהרפואהבתחוםהן)'הטובההגדר'מדיניותבמסגרת,ישראלמצד

תעסוקהמקורותיצירתלשםהןלישראלמבוקרתנועהחופשומתן,(למיניהם,,'
[הוספהההדגשה)".וריפוימסחרלצורכיוהןהמקומיתלאוכלוסיה

הביטחוןאזור"המציאותבמבחןועמידתההביטחוןאזורתפיסת"ארליךראובן
.(11/ע)9,16(ז"תשנ)מהדשעיון:בלבנון

עוקפיםכבישיםבנייתעליוםלסדרהצעהבמסגרת1998בינואר14-בבכנסתשהתקיים,בדיון.34

באזוררביםכבישיםבנתהשישראל,העובדהעלמרדכייצחקהביטחוןשרחזר,לבנוןבדרום

,:הבלטחון

,נוספותדרכיםלפריצתמבצעיתחשיבותשישל"צההעריךשבהםמקומותובאותם
עשרותנפרצוואכן.יחייבשהמצבעתבכלזאתלעשותוימשיךזאתעושההוא

לחייליהשניםבמשךקילומטריםומאות,ל"צהלחייליעוקפיםציריםקילומטרים
".הביטחוןבאזורבחופשיותלנועשיוכלוכדיל"וצדל"צה

.12/עומסומן,הדיוןפרוטוקוללעתירהנספח.,

טיבועללהשפיע,זיכולת
הישראלייםהמבצעייםלצרכיםאותוולהתאיםהאזורשלהגיאוגראפי

,-ן
.באזוריעילהשליטהעלמצביעה

,מפורשותקובעאף1998ביולי1998-15בינואר16לתקופהיוניפילפעילותעלם"האול"מזכח"דו,35

:לבנוןדרוםבשטחאזרחימינהלמקיימתשישראל

11
~

18maintain10ם
ccWithi

~
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Israel continued
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~security service80אadrninistration

.13/עומסומן,ח"הדולעתירהנספח

אתהמזכיר,אחרונותבידיעותלאחרונהפרסוםידיעלגםמחוזקבפועלאזרחימינהלשלקיומו.36

".לבנוןבדרוםהשוטףהישראליהאזרחיהסיועתקציב"
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לעתירהנספחת)99.1-6אחרונותידיעות"ל"צדבכירילכבודמסיבהיערוךל"וצהרפפורטעמיר

(.14/עומסומנת,הכתבה

דבריועלמתבססתהכתבה.97.9.21ביוםבהארךשהתפרסמה,רביןאיתןשלכתבתוראוכןכמו

תופעתעםלהתמודדמנתעלל"ובצדל"בצהשננקטוהפעולותאתומסבירה,ישראליגורםשל

מפקדתואנשיל"צדקצינימבטיחים,הבעיהעםלהתמודדכדי":החיובאללהעםהפעולהשיתוף

לבנוןדרוםלתושביהאזרחיהסיועתקציב.לתושביםסיוע,לבנוןבדרוםל"צהשלהקישוריחידת

5-בבאחרונהגדלמישראל
~

נציגי,הצדדיםביןהאמוןתחושתאתולהגבירהקשראתלחזקכדי.50

בדרוםהכפריםמוכתריעםנפגשיםהאזרחיבסיועהעוסקיםלבנוןבדרוםל"צהשלהקישוריחידת

(הוספוההדגשות)".נרחבבהיקףאזרחיסיועומבטיחיםלבנון

נספחת)97.9.21הארץ"ל"צדמפקדתאתלפוצץניסו:לבנוניםאזרחיםעצרל"צה"רביןאיתן

(.15/עומסומנת,הכתבהלעתירה

.סעידרפיקמשנהאלוףכיום,אזרחיסיועמפקדכוללתאףללבנוןהקישוריחידת

מעצריםוביצועהמקומיתהאוכלוסיהעלשונותהגבלותהטלת

האוכלוסיהעלשונותהגבלותמטיליםל"וצדל"צהכי,מוסיףאף(13/ע)ם"האול"מזכח"דו.37

שלהטריטוריאלייםבמיםסיוריםמקייםהישראליהיםחיל,למשל,כך.לבנוןבדרוםהמקומית

עורכיםל"וצדל"צהכןכמו.(1'עמ,שם)המקומייםהדייגיםפעילותאתומגביל,לבנוןדרום

:ח"הדולדברי.התושביםתנועתאתמגביליםלעתומעת,באגוררביםבכפריםחיפושים

seireralתו
~
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ccI[)
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inhabitants10TCA and, from time
1

~
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~
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~

om their villages[01טמז111811550ץ]

1(לכ(.יי(2'עמ,שם)

98.4.12מיוםבכתבה,למשל,כך.קבועבאופןלבנוןבדרוםמעצריםמבצעיםאףישראלייםכוחות.38

,תיאם-באלעציריםשלרבותדוגמארתאמנסטיעדיווחיעלבהסתמך,אלגזייוסףהביא,בהאהל
.ל"צהחייליידיעללבנוןבדרוםשנעצרולאחרלשםשהובאו

.16/עומסומנת,הכתבהלעתירהנספחת

2העותריםבאיםממנו,ארנוןהלבנוניבכפרגדרהציבול"וצדל"צהכי,בעתונותדווחאלהבימים.39

הגדרעלשהושם,השלט,19~99-2ביוםהארץבעתוןשהתפרסמהמתמונה,להיווכחשניתןכפי43-ו

הגדרבהצבתכי,הכחישל"צהדובר,הכתבהפיעל.בעבריתשלטהינו,מוקשיםמפנילהזהיר

:הבטחוןאזורלתוךנוסףלבנונישטחסיפחהלמעשהישראל
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פגיעתמפניהכפרתושביעללהגןכדיהוצבההגדרכי,בתגובהמסרל"צהדובר
תושביועלחייליהעללהגןמנתעלכזהצעדלנקוטזכותלישראלוכיחיזבאללה

סיפוחמהווההגדרהצבתלפיה]חוס-אלטענתאתהכחישוצבאייםמקורות.האזור
הבטחוןלאזורמסודרבאופןלעבורלהמשיךיוכלושהתושביםואמרו...[הכפרשל

י'.לבנונישטחסופחלאונגדרבהקמתכי,אמרועוד.הסמוךתיבניתמעברדרךוחזרה

אנשיחדירתלמנועלבנוניבכפרגדרהציבל"וצההידיעותוסוכנויותהראלעמוס
.(17/עומסומנת,הכתבהלעתירהנספחת)99.2.19הארץ"חיזבאללה

ארנוןהכפר,הגדרהצבתלפניגםכי,בראל-צביהבהיר,הפרשהבעקבותבהארךשפירסם,בכתבה

הנמצא,הרשמיהבטחוןאזורביןהבחיןהוא.רשמיתבלתיישראליתלשליטהלמעשהנתוןהיה

הנמצאים,אחריםכפרים30-כלבין,[הוספהההדגשה]"ל"צהשלורשמיתישירהשליטהתחת"

.ישראלשלפורמליתבלתישליטהתחתרבזמןכבר

ומסומנת,לעתירהנספחתהכתבה)99.2.28הארץ"הביטחוןלרצועתביטחוןחגורת"בראלצבי

184)*

425הבטחוןמועצתהחלטתאתלאמץ98.4.1מיוםהשריםועדתהחלטת

מועצתהחלטתאתישראלאימצהבה,98.4.1מיוםלאומיבטחוןלענייניהשריםועדתבהחלטת.40

בדרוםהשולטתהיאשישראלבכךמפורשותהממשלההכירה,1978ממרץ425ם"האושלהבטחון

הסדריהבטחתעםמלבנוןייצאל"צה"כי,נאמרהוועדההחלטתעללעתונותבהודעה.לבנון

ממשלת"כי,וכן,"...לבנוןממשלתשללבנוןבדרוםהאפקטיבישלטונהוהחזרתמתאימיםביטחון

,425ם"האושלהבטחוןמועצתהחלטתפיעל,ומתןבמשאלפתוחלבנוןלממשלתקוראתישראל

ההדגשה]"...ל"צהבשליטתכיוםשנמצאיםשטחיםעללבנוןממשלתשלשליטתהלהחזרת

.הוספה

.19/עומסומנת,ההודעהלעתירהנספחת

בדרום'הביטחוןאיזור'תושבישלושלומםביטחונםבהבטחתרואהישראל"כי,בהחלטהצוייןעוד

,המדינהפרקליטותמטעםבהודעה."...הבטחוןמועצתהחלטתמיישוםנפרדבלתיחלקלבנון

ל"צדלחייליישראליתאזרחותמתןעללהורותהמשפטביתנתבקשבה,לעתירהבתשובהשניתנה
שבה"שהיאכךעלהמדינהחזרה,((פורסםלא)'ואחהממעלהראש'נפלונים98/4147צ"בג)

אזור'תושביושלל"צדחיילישלולשלומםלבטחונםלדאוגמחוייבתעצמהרואההיאכיוהבהירה
ומתמידמאזהממשלהמדיניותזוהי....לבנוןמדרוםייסוגול"צהשכוחותלאחר,'הבטחון

משמעות*[הוספהההדגשה]"ופומביתפורמאליתבהחלטהזומדיניותלעגןלנכוןמצאהוהממשלה

לשלוםבאחריותהנושא,לבנוןבדרוםהשולטככוחעצמהאתרואההמדינה-ברורההינההדבר

.התושבים

*20/עומסומנת,ההודעהלעמירהנספחת
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"כיבוש"לבנוןבדרוםהישראליתהנוכחותאתלאחרונהכינהלאחדהגנרלגם

לבנוןממשלתכי,סעודילעיתוןבראיוןאמרלאחדהגנרל,1998מינוארהארןבעתוןידיעהפיעל.41

:הישראליהכיבושלהמשךבאחריותנושאת

הצהרתואתבחיובלקבללבנוןלממשלתשלשוםקרא,לאחדאנטואן,ל"צדמפקד"
כילבנוןאתהאשיםלאחד...425החלטהבעניין,מרדכייצחק,הביטחוןשרשל
[הוספהההדגשה]".'הישראליהכיבושלהישארותבאחריותונושאתבוגדת'היא

הארד"כיבוש-בלבנוןישראלנוכחותאתהגדירל"צדמפקד"הידיעותסוכנויות
.21/עומסומנת,הכתבהלעתירהנספחת.98.1.18

לבנוןבדרוםהשולטתהיאישראלמדינתלפיה,הבינלאומיתהקהילהבקרברחבההסכמהקיימת

האמריקאיתהמדינהמתלקתנ

(1997.5.17לשנתבלבנוןהאדםזכויותמצבעלהאמריקאיתהמדינהמחלקתשלבדוייח.42

(1997Human Rights Practiees forבסReportת0תנ6ט])

~

Department of statכי,נאמר

:ל"וצדל"צהבאמצעותלבנוןשבדרוםהבטחוןבאזורשליטהמקיימתישראל1

os
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Israeli."(1'עמ) regular troops000,1pre

sencefo

ai)oul

.22/עומסומן,ח"הדולעתירהנספח

האדםלזכויותם"האוועדת

בדרוםלמתרחשהאחריותאתישראלמדינתעלמטילות(7/ע)האדםלזכויותם"האוועדתהחלטות.43

,למשל,כך.הרביעיתנבה'גאמנתהוראותאתלקיים,באוורהכובשהכוח,לישראלוקוראות,לבנון,'

:1998מאפרילהאחרונהבהחלטהנאמר

upon the Gover
~
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nt of8115[0]...Numan Rights0ת
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e Come

i

.

~

.qlon

southern Lebanon and western10Israel , the occupylng Qower of
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emphasis[ן added[".8אןז

וזנתגיענמםח11והסיבאומן

בדרוםהכובשככוחישראלמדינתאתרואה("האדוםהצלב",להלן)הבינלאומיהאדוםהצלבארגון.44

~על(1995במאי30-בשהתפרסם)1994משנתהארגוןשלהשנתיח"בדו.לבנון

CIsrael

, the
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'o1ccupied territories and tbe autonomous territ
~

riesלבנוןבדרוםהישראליהכיבושכי,נאמר

:באזורהאזרחיםחייעלהשפיע

southern Lebanon andבוealled

esuc

nty zone'-50
;
Israeli occupation of the

the1א1118ע01"5ת
~

10aadחנ near the zone continued"1military operations
ן

(2גמי"

91

~area

~23/עומסומן,ח"הדולעתירהנספח.,

איגטרנשיונלאמנסטיארגון

,היאעמדתוואף,לבנוןבדרוםהמצבאחרירבותשניםמזהעוקבאינטרנשיונלאמנסטיארגון.45

פיעל,כאחראיתישראלאתרואהאמנסטי,שכךמשום.האזורשלהכובשתהמדינההינהשישראל

,שכדעל,אמנסיהעמי(נ,ע,V71Pמשנתח"בדו.לבנוןדרוםתושבילשלום,הבינלאומיהמשפט

1

~security
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er1זטנ111ת1(טIsrael ~
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rnatienal Iasv) for the10responsible , according1511
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~
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'
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ione1ט1ק0סקמ

Genevaץ10 Con
~

entionsטוןresponsibility und
~
r8and has'20חת'

security

prisonerיoccupies.'"(1'עמ) lhrithin the territory181תט
~

thos

.לבנוןבדרוםאפקטיביתשליטהמקיימתישראלכי,ברורלעילהאמורכללאור

הישראליותלרשויותל"צדונפיפותצדאללציןל"צהציןההדוקהפעולהשיתוףעל

והינול"צהעםפעולהמשתףהאחרוןכאשר,ל"צדלביןל"צהביןהדוקקשרקייםכי,נראהלהלן.46
ישראל,כאמור.מכרעתבמידהל"צדשלמהלכיואתלהכתיבמסוגלתהמדינהוכאשר,למרותונתון

ביתאםגם,לכךמעבראך.ל"צדבאמצעותהשארבין,באזורהאפקטיביתשליטתהאתמקיימת

גוהריךבפועלוווכפיפותפעולהשיתוף,לבנוןבדרוםכובשכוחמהווההמדינהשאיןימצאהמשפט

.בפרטתיאם-ובאל,בכללבאזורל"צדלפעילותישראליתאחריותממילא

פרקליטותמטעםבהודעה.ל"צדלביןל"צהשביןונהדוקהפעולהשיתוףאתמכחישהאינההמדינה.47

צ"לבגתיאם-מאלעציריםשחרורעללהורותהמשפטביתנתבקשבה,בעתירהשניתנה,המדינה

בטחונייםבתחומיםפעולהשיתוףקיים"כי,המדינרנציינה(שרתכהעלם)טץלעסש2ףלהאמש

וכי,באזורעוייניםגורמיםעםהעתכלמתמודדיםוזגורמיםשניכאשר,ל"צדלביןבינהשונים

".אלהעוייניםגורמיםמולבמלחמתול"צדשלמעמדואתלחזקענייןלמשיבה

.24/עומסומן,ההודעהלעתירתנספחת
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,(10/ע)1985מינוארהממשלההחלטת.שוויםשותפיםכביןמתקייםאינוזהפעולהשיתוףאולם.48

הגבוללאורךיערךל"צהכי,כזכורהצהירה,לבנוןבדרוםהבטחוןאזורהוקםמכוחהאשר

,עולהמההחלטה.ל"צהבגיבוי""צד)מקומייםכוחותיפעלובו,בדרוםאזורקיוםתוךהבינלאומי

.למדיניותהבהתאםבויפעלול"צדחייליכאשר,האזוראתתקייםאשרהיאהיאישראלמדינתכי

:זולהחלטההמדינהשהעניקה,המשמעותעלארליך('מיל)ל"תאעמד(11/ע)במאמר.49

הביטחוןבסידוריהמרכזיכמרכיבהביטחוןשרידיועלל"צהידיעלנתפסל"צד"
ל"שצדל"הרמטכקבע,בינואר14-מההממשלההחלטתבסיסעל.לבנוןבדרום
שלבמשימותל"צהבסיועשםיפעלווכוחותיוהביטחוןאזורעלהשליטהאתיקבל

-בם"אגראשעוזראצלבישיבהשנקבעכפי,ל"לצדל"צהשלהגיבוי...שוטףביטחון
-כהכולסך-ליים"צהוחניכה,תחזוקה,הדרכהתשתיתעליישען,1984בדצמברד

מיחידתוחייליםאזרחיסיועאנשי,מאבטחיםנוספול"צדלחונכי.ל"צהאנשי200
ל"צהשלהקבועההנוכחותקיוםמשך...עיון'במרגבמפקדותלבנוןלדרוםהקישור
עדתתקייםזושנוכחותהייתהשרווחההתפיסה.בזמןתוחםלאהביטחוןבאזור
עצמובכוחותמעמדלהחזיקיוכלל"צדאשרעד,לחלופיןאו,מדיניהסכםלהשגת

-15,ארליך)".הביטחוןבאזורל"צהשלקבועהנוכחותללאל"צהשלמוגבלובגיבוי
17)*-

,ל"צדאתהפךאשרהואל"שצהכךעל(11/ענספח)ל"הנבמאמרועמדפלדיוסי('מיל)אלוף.50

:מודרנילצבא,למעשה

הקישוריחידתכמפקדאגמוןדודבכךהתחיל.ל"בצדמהפכהלעשותהתחלנו"
תהיהטירונות:צבאל"מצדלעשותהחלטנו.זכריןזאבבכךוהמשיך,ללבנון

להםונתנו,הכליםאתלהםהחלפנו.קציניםוקורסכים"מקורסיהיה,טירונות
שלהמשימותאתלראשונההגדרנו.יעדיםל"לצדהצבנוגם.לילהלראייתמכשירים

שכלהבהרנו.לילהומעבריציריםלפתוח,המוצביםעללהגן,מוצביםלהחזיק:ל"צד
[הוספהנההדגשה32ן,פלד)".ל"צדשלמעניינואיננההביטחוןלאזורמחוץהפעילות

of-הלפי.51

the
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ותעודות,ישראליםחייליםידיעלנעשתהעיון'במרגל"צדשלהמפקדיםבבסיסהשמירההדרך

היהל"צדדובראף*העבריתבשפההיו-הלבנוניםהחליליםכולל-במקוםהחייליםכלשלהגהות

בוהשתמשהוכן,באימוניםוהכשרה,ייעוץ,מדים,מימוןל"לצדסיפקהישראל.ישראליקצין
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ומספקותאותםמממנות,ל"צדחייליאתמאמנותעדייןהישראליותשהרשויות,הברורההעובדה.52

שלובתשובתו,1997בינואר27-במעריבבעיתוןשהתפרסמהבכתבהגםהובהרה,וציודנשקלהם

הבטחוןשרשלתשובתו.הפרסוםבעקבותבכנסתשנשאלה,לשאילתהמרדכייצחקהבטחוןשר

פועלל"שצדהעובדהאתגםאלא,ל"הנבפרסוםשהובאו,העובדותמירבאתרקלאמאשרת

.ישראלידיעלהנקבעת,מדיניותבמסגרת

:כי,נאמר,"ל"צדחיילישלהמשכורותאתיעלהל"צה"הכותרתתחתשהובאה,ל"הנהכתבהבגוף

מחודשהחלל"צדחיילישלמשכורותיהםאתלעלותהחליטול"וצההביטחוןמשרד"
...וחדישיםממוגניםרכבכליגסל"מצהקציניוקיבלול"צדחיזוקבמסגרת...ינואר

להגבירשמטרתו,מחדשאירגוןשלתהליךל"בצדלאחרונהמתבצעזריםמקורותפיעל
אימוניםעובריםל"צדקצינימרבית,זריםגוהמיםפיעל-והכשירותהמוכנותאת

."ל"צהבפיקוחתרגילל"צדאנשיערכו,האחרוניםהימיםבמהלך.בישראל

.26/עומסומנת,הכתבהלעתירהנספחת

הופנתההשאילתה.זולכתבהבנוגע1997במרץ12ביוםבכנסתשאילתהשאלבשארהעימיכ"ח.53

כי,מכחישהביטחוןשראיןבתשובתו.1997באפריל23-בהשיבאשר,מרדכייצחקהבטחוןלשר

הכרהעלמצביעותהשונותלשאלותהתשובות-אותוומממנתל"צדמשכורותאתמשלמתישראל

.הישראליתהבטחוןלמערכתל"צדובכפיפות,ל"צהלביןל"צדביןהקיים,ההדוקבקשר

תרגיליםועריכתהמוגניםהרכבכלי,ל"צדמשכורותלענייןבכתבהשהובאהמידעהאם,לשאלה

ל"צדאנשימשכורתהועלתה1996בדצמבר"כי,הבטחוןשרהשיב,נכוןהינול"צהאנשיבפיקוח

".האחרונהבפעם

שרהשיב,אחריםמימוןמקורותישל"לצדוהאםל"לצדהישראליהמימוןהיקףמה,לשאלה

".הכנסתשלוהבטחוןהחוץלועדתמדווחיםאלהפרטים"כי,הבטחון

באזרחיםפגיעהכמו,ל"צדממעשיישראלהתנערותעםל"בצדזומעורבותמתיישבתכיצד,לשאלה

ל"צד":ישראליתלמדיניותבהתאםפועלל"צדכי,הבטחוןשרהודה,תיאם-אלבכלאהמתרחשאו
"ישראלשלהברורהלמדיניותהבהתאם,'זעסענבי'הבנותאחרולמלאבאזרחיםלפגועשלאמקפיד

כי,הוסיףאך,ל"צדשלמעצרמתקןהינוהכלאכי,אמרהואחיאם-אללעניין.[הוספהההדגשה]

בשנהבושחלוהשיפוריםאתלחיובמצייניםאשר,'האדוםהצלב'אנשימבקריםהמעצרבמתקן"
".במקוםהמעצרתנאיאתולשפרלהמשיךל"צדאתמעודדתמצידהישראל.האחרונה

הבטחוןשרהביא,ל"מצדוהעריקותמורליזציה-הדהתופעותעלבשארהכ"חלשאלותבתשובה

הנשקושיפורמשכורותהתאמת"כי,וציין,1996בשנתל"מצדהעריקיטמספרעלמדוייקיםנתונים

[הוספהההדגשה]".ל"צדשלכביכול'התמוטטות'למנוענועדולאוהםמהשגרהחלקהינםוהציוד

.27/עומסומנות,והתשובההשאילתהלעתירהנספחות
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,העובדהלאורתוקףמשנהמקבלים,ישראללמדיניותבהתאםפועלל"צדלפיהם,מרדכישלדבריו.54

שלאל"צדשלבשמוהתחייבהישראל,"זעםענבי"מבצעבעקבותשהושג,ההבנותמסמךפישעל

:בלבנוןאזרחיותבמטרותלפגוע

weapon01fireא any kindא111יו01בtho

se

cooperating with84ת
cclsrael

]emphasis added[".ת6820ט]תוor civilian targets018ת1118ע

.28/עומסומן,ההבנותמסמךלעתירהנספח

שלהפרותבענייןהדעותחילוקילבירורהבינלאומיתהוועדהבדיוניל"צדאתמייצגתאףישראל

.ההבנותמסמך

קיימתלפיה,אחרונותידיעותבעתוןידיעה99.1.6ביוםפורסמה,14/עכנספחלעילשהובאכפי.55

כאמור.באזורהשוטףהאזרחיהסיועלתקציבמעבר,דולרמליוןבסךמענקלהעבירל"בצהכוונה

:בכתבה(

.בטבריהלכבודםיערוךל"שצהבמסיבהישתתפול"צדשלהבכיריםהקציניםי60'
מערכתובכירי,מופזשאול,ל"הרמטכ,מרדכייצחק,הביטחוןשרגםישתתפובאירוע
ישולפיה,בישראללאחרונהשהתקבלההחלטהבעקבותתוכנןהערב.הביטחון

ישראליתנסיגהמפנילבנון-בדרוםהחששותרקעעל,מחויבותשלמסרל"לצדלשדר
מעבר,דולרמיליוןבסךמענקהביטחוןשרבאחרונהאישר,השארבין.צדדית-חד

מיועדמהסכוםניכרחלק.לבנוןבדרוםהשוטףהישראליהאזרחיהסיועלתקציב
מאן.הפצועיםבמשפחותולתמיכה,ל"צדאנשיגריםשבהןבשכונותתשתיותלשיפוד

(הוספונההדגשות'י~279,1ונפצעול"צדאנשי400נהרגו'85שנת

ישראללרשויותל"צדכפיפותעלהבינלאומיתבקהילהרחבההסכמה
-

1994באפריל.עליהםומפקחתל"צדכוחותאתמאמנתישראלכי,מציינתהזרההעתונותגם.56
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,הדבריםלאורתוקףמשנהמקבלתכ"לשבהכפוףלבנוניבטחוןשירותשלקיומובדברזהמידע

לבנוןבדרוםבטחוןשיהותימחזיקהישראללפיהם,יוניפילעלם"האומבכיילח"מדולעילשצוטטו

.(13/ע)

,(22/ע)ב"ארהשלהמדינהמחלקתח"ומדו(5/ע)אמנסטיח"מדו,לעילשהובאומהציטוטיםגם.57

.הישראליותלרשויותהכפוףכוחל"בצדרואיםהאמריקאיהממשלוהןאמנסטיהןכי,בבירורעולה

ccdeמכנההואאותו)ל"לצדמתייחס,לעילהובאהואשגם,ם"האול"מזכח"דו,כןכמו

~

acto

")forces (DFF(ל"המזכח"הדואורךלכל.(1'עמ13/ענספח)ל"צהשל"מסייעמקומיכוח"כ

.השנייםביןמבחיןאינוכללובדרך-עס1/[)עע-השלפעילותםעלמדווח

,ל"וצדל"צהבידיההומניטריהבינלאומיהמשפטקיום-איעללמחותלכשביקש,האדוםהצלבגם
.(2'בעמ,23/ע)1995משנתהאדוםהצלבח"דוראו.בענייןהישראליותלרשויותפנה

תיאם-באלבמתרחשהמדינהרשויותשלהמעשיתמעורבותןעל

yrA5iiעלמרותואףפעולהושיתוףלבנוןבדרוםאפקטיביתשליטהמקיימתישראלכי,הראינוכה

-אלבכלאהעצורלםלשלוםהפדינהשלאחרלותהאתלבטםכדימאלהאחתבכלדי-ל"צדכוחות

כיום.חיאםאלבכלאבנעשהאףממשמעורבותישראלשרשויות,להדגישחשובזאתעם.חיאם

גם,הדבריםמטבע,מתבטאתל"לצהכפיפותואך,שוטףבאופןחיאם-אלכלאאתהמנהלהואל"צד
במקוםמסויימתנוכחותמקיימיםונציגיה,עלבפיקוחשםהנעשהעלמפקחתישראל.זהבמישור

" שהבאנוהאחרותהטענותאתמבסס,העתירהשלזהבחלקשנביאמההוכחותשחלק,לצייןיש

.ל"צדעלומרותהלבנוןבדרוםישראלשלשליטתהעלומצביע,לעיל

הראשונותבשניםובניהולוהכלאבהקמתמעורבות

הספקת,להקמתובקשרייעוץמתן-הכלאבניהולשוטפתישראליתמעורבותבלטההדרךבתחילת.59

:(8/ע)לביאאביבשלמאמרומתוך.ועוד,בחקירותישירההשתתפות,וציודאוכל

בעתנהגהגםכך.אותוומאמנתמחמשת,ל"לצדשוטףמימוןמזרימהכידועישראל"
הביטחוןלמערכתהמקורבמקור.השמוניםשנותבאמצע,(אלחיאנכלאשלהקמתו
.שימושיותעצותל"לצדנתנו,הצבאית-המשטרהדיוקוליתר,ל"צה':כךזאתהגדיר
לאהקשראבל.'מעצרתנאי,שוטףביטחון,שמירהמארגניםאיך,גדרותבוניםאיך

ידעולאהןהראשוניםבימיםכי,סיפרולבנוניותאסירות.ההקמהבעתהסתיים
כתובהיההוא.לשירותיםשבכניסהזהלמשל,בכלאמששלטיםהלקלקרוא
זכוהגבולצדימשניכי,סיפרולישראלמלבנוןשעברואחריםאסירים-..בעברית
זוכריםבלבנוןששירתול"צהחיילי.'צעליושכתובזה,פרוסלחםמאותולאכול
אסירים.--אלחיאםכלאלשעריעדישראליםלחוקריםליווילהעניקנהגוכי,עדיין
ערביתאושוטפתעבריתהחקירותבחדרישמעוכי,השניםבמהלךהעידורבים

עצמםאתהציגואפילומהחוקריםחלק.הדובריםמוצאאתשמסגירבמיבטא
ישראליםשלמעורבותםבענייןהעדויותשרובלומריש-..כישראליםבמפורש
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פחותישהאחרונהלתקופהובאשר,יותרמוקדמותלשניםנוגעותבחקירות
".אינדיקאציות

בחקירותישראליםשלישירההשתתפותעלהעידועצירים,(5/ע)1997משנתאמנסטיח"דופיעל

.(15'עמ)1988שנתעדלפחות,ובעינויים

תיאם-אלמכלאעציריםשחרורעלשליטה

שלתפקידהאולם.בכלאיום-היוםבחייהמדינהשלמעורבותהפחתה,הנראהככל,השניםעם.60

בהחלטות,השארבין,בולטזהפיקוח.נשמרהבכלאהנעשהעלהמפקחת,עלכמנהלתישראל

.חיאם-מאלעציריםלשחרורהנוגעות

ן?התליפעסעות,)

בין,חיאם-אלמכלאעציריםשוחררובמסגרתן,שונותחליפיןעסקותבוצעוהשניםלאורך,כידוע.61

הצלבבעזרתחליפיןעסקתבוצעה1998ביוני,למשל,כך.ישראליםחייליםשלגופותתמורתהשאר

בתוךכלאמבתינוספיםעצירים10-וכחיאם-אלמכלאעצירים50-כשוחררובמסגרתה,האדום

הישראליהחיילשללגופתובתמורה,ואת.ואמלחיובאללהאנשישלגופות40-כוהוחזרו,ישראל

אשרוהיא,חיאם-אלמכלאהשחרורעבורתמורהקיבלהאשרהיאישראלמדינת.אליהאיתמר

:כי,1998ביוני26ביוםדיווחהאדוםהצלב,כך.ההחלטהמאחוריעמדה

)ICRC(7055[)International Colnrnittee of the Re(Iמ250טתע7,ו"ט"
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long way tosvardsב(including slx Israeli servicemen) WOUId undoubtedly go

]emphasis added[".51ת110פשsolving this

.31/עומסומן,העמדהניירלעתירהנספח

האדוםהצלבביקוריעלשליטה

לאחרזאת.ישראלהחלטתפיעל,1997בספטמבר10-בהופסקותיאם-באלהאדוםהצלבביקורי.63

חידוש.אליהאיתמרהחיילשלגופתוונתפסה,לבנוןבדרוםנהרגוישראליםחיילים12-ש

כך.אליהאיתמרונחיילשלגופתושלהגוזרתהבעקבות,ישראלבהוראתנעשההואגםורים'הביק

:בהארך1998יולי12מיוםאלגזייוסףשלבכתבתונאמר

טענוישראלשלטונות.אשתקדבספטמבר10-בהופסקוהאדוםהצלבנציגיביקורי"

בסוכנותצוטט,לאחדאנטואןהגנרל,ל"צדמפקד.כךעלהחליטהל"צדמפקדתכי
העצוריםמשפחותובניהאדוםהצלבביקורישהשעייתשאמרכמיהצרפתיתהידיעות
הקומנדופעולתבעקבותזאתביקשהישראל,לדבריו.ישראללבקשתבוצעהבכלא

איתמרל"רסשלגופתוהושארהובשטחחיילים12נהרגושבה,בספטמבר5-בהימי
הביקוריםהשעייתכי,האדוםלצלבישראלשלטונותהבהירויותרמאוחר.אליה
בעקבותכי,מסרהאדוםבצלבמקור.אליהשלגופתולהחזרתעדתימשךבכלא
ובאלבישראלכלואיםשהיולבנוניםאסיריםעשרותושחרורהגופותהחלפתעסקת
הביקוריםיחודשובקרובכי,הארגוןלנציגי,מרדכייצחק,הביטחוןשרהודיע,חיאם
".חיאםמאלנציגיושל

לפניישראלבהוראתשהופסקו,חיאםבכלאביקוריוחידשהאדוםהצלב"אלגזייוסף
.32/עומסומנת,לעתירההכתבהנספחת.98.7.12הארץ"חודשים10

כךעלתזכירהגיש,חיאם-אלבכלאלבקריכולתו-איעללמחותביקשכאשר,האדוםהצלבגם

האדוםהצלבח"דונמתוךנבה'גאמנתפיעלאחריותןאתלהןלהזכירמנתעל,הישראליותלרשויות

*[(3עמר2נלן3

חיאם-לאלל"צהחייליבידישנעצרועציריםהעברת

.ל"צהחייליידיעלשנעצרולאחרלשםהובא,חיאם-אלבכלאהמוחזקים,מהעצוריםגדולחלק.64

.ל"ולצדל"לצהמשותפיםכוחותידיעלאוישראליםכוחותידיעלנעצרוכולםהעותרים,למשל,כך

רבותדוגמאות,אמנסטידיווחיעלבהסתמך,אלגזייוסףהביא,(16/ע)בהארך98.4.12מיוםבכתבה

.ל"צהחייליידיעלשנעצרולאחרלשםשהובאו,חיאם-באלעציריםשלנוספות

חיאם-לאלומישראל,לישראלחיאם-מאלעציריםשלהעברתם

טיפוללצורךוהן,לדיןהעמדהלצורךהן,חיאם-אלמכלאלישראלהובאורביםעצירים,כןכמו.65

ד"עוידיעלשנגבה)22*98.3מיוםבתצהיר,בדירמחמודעלימחמדמרמציין,למשל,כך.רפואי
נעצרהואייג'ואחהביטחוןשרמ,ואחבשארהסוגיאס7ענ/עענ"שנבמסגרתוהוגשצמללאה

1'מסהעותר.לדיןוהועמדלישראלהועברמכןולאחר,חיאם-אללכלאוהובא1991-בלבנוןבדרום
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,בשארהמוחאכגון,אחריםעצירים.חשמוניםשגותבאמצע,רפואייםלטיפוליםלישראלהועבר
.תיאם-לאלדברשלבסופושהועברולפנילתקירחלישראלוהובאולבנון(בדרוננעצרו

סוהאשללתצתיר4-9סעיפיםגסראו;33/עומסומן,בדירממחמדהתצהירלעתירהנספח

.(6/ע)בשארה

חיאם-אלבכלאישראללמעורבותטספיםסימנים

לפעולישראליםכוהותממשיכיםהיוםשעד,כךעלמלמדותחיאס-אלבכלאעציריםשלעדויותיהם.66

.בכלאשגעשהמהעלבטעלפיקוחולקיים,בניקום

היא10-14בסעיפים.תכלאבניחולתמרינהמעורבותאתבשארהסוהאמתארת6/עבתצחיר.67

חקרוישרחליס.לדבריה.1988-ב,לראשונהחיאם-לאלכשהובאהחקירתהמהלךנ"א,מפרטת

תקופתלמשךהכלאבתוךמחקירהףילקבקשךנוכחיםוחין,חיאם-לאלהבאילהלפניאיתה

גשואל8.84שפו'%וא,חרא',וושי5"ח'%לששגשהח,יה'י'8הק

נכנסוראשונתפעם.בחיאסישראליםראיתיהחודשים3במתלך,החקירהובתקופה
נגדנלחמיםאנוולמה,הפוליטיותעמדותיעלאותיחקרסחמרכאשרהחקירותלחדר
לשכנעוניסחצין'ל,בערביהבמאיאייר1?הסכםעלמסכימיםאינגוולמת,ישראל

אחדחיתהוא.אהדישראלינכנסאז.לבנוןבדרוםמעוניינתאינהישראלכיאותי
אנולמהאותישאלהוא.חשניולאטומילאאך.לראשונהשראיתיהישראלים3-מ

כעסהוא.הכיבושעללועניתיאני.טובהלאבערביתאיתידיבר,אייר17תסכםנגד
גוף,גבוח:תיאורו.בחקירתעדייןכשתייתישובחוראחדאותו.ויצאתשובתיעל

נדירותולעיתים,שמשמשקפיעםאוהוראיתיכ"בד.שמשמשקפי,שמןלא,מלא
נאחרישובראיתיו)מקדימתדלילשערו.אותןהוריד

-

חית,מאודהשתנהוחואלס
אחריכשראיתיופעםאותה.בדיאטההואכיתחוירלייאמר.דליליותרושערו,רזה

הואורקהגיעהואהקירתיבמחלךגופפתפעם.(ישראליםקבוצתעםהיה,שנים3
.(במקורההדגשות,לתצחיר12סעיף)".וזחולשלומישאל

צמיךרה,יועיהפתיה,5יאשם',לא,לבכם"תצשילאגףכשאהה,מוחא%חוטררתחקירה.מה"שחסתילאחו
ש'מספרהפא',%עיאולח.שיגיף6

ניכרתצבא.צבאואנשיאזרחים,בחיאםישראליםשלביקוריםמספרהיועתאותה"
אן'ג,למדנוכבר,הביקורלפניתמיד.המדיםעלבעבריתוכתבהדרגותשלבסימתם
וחשומרותעצורות3הינוואנו,במספר6-כ)עלינוששמרוהלבנוניותלשוטרותמופיע

אומדותהיוחשוסרותלהגיעיעומהימהאליגפ,היש.בי(שנצייםשיעיים,קוון,,בתההנריצ4ה%,
האמתלמען.(ויארהיש)לביקורתתכוננו-לגואומרותוחיו,החדריםאתלסדרלנו
דריכותהורגשתכי,לחגיעעומדיםישראליםכיעינינוממראתגסלראותהיהניתן

אתפותחים,באיםהיוואז.ומנקיםתנשקכללכלאתלובשיםהיווהשומרים,במהנה
,עלינומסתכליםהיו,לקירראשינולסובבבתחילתלנואומריםהיו,התאשלחדלת

קרחאורחילבושיאך,איתנודיברולאחיילים,ממשמדבריםלאכ"בד.ויוצאים
במקוחהתזיגשות,לתצהיר%1שיעיף".כללי94משהושדיברו

פנתהחיא,הכלאבתנאישיפוריםלבקשלכשרצתה,1992-בופעם1989-בפעם,תקופהבאותה

:חלבנוניסהסוהריםבאמצעות,טומילישראלי
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אני.--הבנותביןמחלהאצלנוישכילוואמרתי,נבילאבועםדיברתי1989בשנת,,
הוא.הקשההרפואימצבנוועלאיתםשאדברכדילישראליםשיקראממנובקשתי

אותיולקחו,שבועעברלא.הישראליםלראותדרשתילכןכסףלושאיןמתלונןהיה
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הצלבגםטומי.תודהלואמרתי.השתפרהמצבאםאותיושאל,שלילחדרהפעם
בשמונקבתיהישראליםאתלראותשביקשתיהשניהבפעם...אותומכיריםהאדום

,3בחדרבהפרדההייתיעדיין,נביללאבופניתי.1992בשנתהיהזה.טומישל
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שמפולנוואיןגפןצמרלנושאיןלהםאמרתי,למהאותישאלו.לראותוביקשתי
ליאמר,איתולדברממנוביקשתי,עבריתדיברו.טומיונכנס.בסבוןהראשוחופפים
ליאמרנבילאבוליקראיומייםאחרי,ואכן.בקשותינומהלוואמרתי,ממהרשהוא
צמרובהרשימהלנונתנוהישראליםכיליואמר,שבועעודונקבל,נענובקשותינוכי
הוראהקיבלמשהונצטרךואם,זאתלקנותתקציבלוונתנוסידאלוסבוןשמפו,גפן

19סעיפיםראו)".לכךתקציבלוונתנו,לנויביאוחודשוכלרשימהלעשותלנושמותר

(הוספההאחרונהההדגשה;צהיר,לת21-

לפני קרי,שחרורהלפניכחודשתיאם-אלבכלאישראליםבשארהסוהאראתההאחרונהבפעם

:חומשיםמספר

וזינבדין-אשרףוסמירהאני,3בחדרהייתיכחודששחרורילפיאחרונהפעם,י
,לתאהפעםנכנסולא,מהדלתמרחקעמדו,אזרחילבושיםישראלים4הגיעוהלאווי
אמרתי,אנגליתמדברתאת-אותישאל,סוהאאמרתי.באנגליתשמךמהאותישאלו
,הפעםאלישפנהאדםאותו.והלכוהבנתישלאשאלהועודגילימהשאל.קצת

נראו".ישראליכמוערביתודיברבערביתאיתידיבךואזקודמתפעםגםראיתיו
(במקורההדגשות,לתצהיר24-ו23סעיף

יהצק מישירותמשכורותיהםאתקיבלוחיאם-באלהסוהריםכי,בשארהסוהאמציינתכןכמו

:ישראלי

וכפי,לבנוןדרוםבצבאמשפחתןבנירובפיועל,לבנוניותהןעלינוששמרוהשוטרות"
אן'וגישראלימקציןבמישריןמשכורתןמקבלותהןובעקיפיןבמישריןמהןלישנודע
לקבלעליהןמהןשהבנתיכפי.חוקרים9עבורמהישראליםמשכורותמקבלחמסה

היו,האסירות,אנחנוכאשראחתמפעםיותרקרה.מהישראליםישירותשכרני
הגיעהישראליהקציןכי,משוטריםלשוטרותטלפוןמגיעהיה,היומילטיוליוצאות
חוזרותהיודקות10-כוכעבור,פנימהלהכנסלנואומריםהיו,משכורותלשלם

כשהםבכלאביקורותעושיםהיוישראליםכילצייןעלי.משכורתשקיבלוואומרות
ראו)"~אותםולסגורלנודריםלהכנסאותנומכריחיםהיוגםואז,הגגותעלמהלכים

(במקורההדגשה;לתצהיר26סעיף

לבית שהובאו,עציריםעלאחראיהיהיעקבבשםישראליכי,ומציינתמוסיפהבשארהסוהא

בדקי מלעבורמנתעללישראללעתיםהועברועציריםוכי,(לתצהיר28סעיף)עיון'במרגהחולים

~(32סעיף)פוליגרף
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לאפשרהמשיבשלסירובו.הישראליהחוקתיהמשפטפיעלוהןהפומביחבעלאומיהמשפטפי

פגיעהמהווה,חעותריסעםלהיפגשמנתעל,חיא0-אלבכלאביקורלקייםהעותריםכוחלגאת

.הוגןלהליךבזכותםנוספתקשה

תנבאאגשיר

כבושבשטחאזרחשלזכותואתלשלולניתןבהם,מצביםבשנימנירהחרביעיתנבח'גאמנת.78

קיומודורשתהאמנהכאחדחמצביםבשניפינהלישותעצרפליליתעבירהביצועבשלמעצר*לחירות

,שיפוטיהליךשל
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,בתנאיםלעמודהמעצריםעל,לכן.מינהלימעצרמהווההעותריםשלשמעצרם,נטעןלאמעולם
הכובשתהמדינהאתמסמיכיםלאמנה66-ו64סעיפים.הפליליההליךלענייןנבה'גבאמנתשנקבעו

שהואשמו,אזרחיםולהביא,המקומיתהפליליתמהחקיקההסוטות,עונשיותהוראותלחוקק

הכבושבאזורלשבתאלהמשפטבתיעל-משלהצבאייםמשפטבתיבפני,אלהלהוראותבהתאם

,הוראותורקאךלהחילאלהמשפטבתימחייב67סעיף,מהותיתמבחינה-הוגניםהליכיםולקיים
להחילרשאיםהםאין,למשל,כך.הפליליבמשפטהמקרבליםהאוניברסאלייםבעקרונותהעומדות

לחומרתמידתיביחסעומדיםאינםאשר,עונשיםלהטילאו,רטרואקטיביותעונשיותהוראות
ן

.העבירה

:הוגןלהליךהזכותאתמפורשותקובע71סעיף,דיוניתמבחינה.79

לאחראלאדיןגזרשוםיחרצולאהכובשתהמעצמהשלהמוסמכיםהמשפטבתי"
."סדירהשפיטהן

מהותעל,לוהמובנתובשפהבכתב,בהקדםהנאשםאתליידעישכי,וקובעממשיךהסעיף

.האפשריבהקדםלמשפטולהביאו,נגדוההאשמות

תעמודשלנאשם,מפורשותקובע,הוגןלהליךעצירשללזכותומתייחסהואגםאשר,72סעיף.80

:בחירתולפיד"עועםחופשיבאופןלהיפגשהזכות

.עדיםלהזמיןרשאיםיהיוובמיוחד,להגנתםהוכחותלהביאהנאשמיםבידיהזכות"

לבקריוכלוהוא,בויבחרועצמםשהם,מוסמךדיןבעורךלהסתייעזכאיםיהיוהם
(הוספהההדגשה)"...ההגנהלהכנתהדרושותמההקלותוייהנהמפריעבאיןאצלם

.ד"עולנאשםלמנותהכובשהכוחעלמסויימיםבמקריםכי,נקבעעוד

מהמשפטאינטגרליחלקהמהוות,מינהגיותלנורמותביטוינותנותגינבהמאמנתאלוהוראות.81י'

מדובראםלקבועמנתעל,לגופהנבה'גאמנתשלהוראהכללבחוןהצורךעל.הפנימיהישראלי

dfצ"בבגכהן'חהשופטשלדעתו,רא,מינהגיתבנורמה

~

/Na1!1להז"ש,הבטחוןשרמסוואסמה

617,638.

מעוגנתבפליליםהוגןלהליךהזכותכי,דעתואתזס04טעזMeronהמלומדהביעזהבהקשר

:המינהגיהבינלאומיבמשפטן
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1wTheodor Meron

.50-49(1989Oxfordt(

עליו,גרידאהסכמימשפטמהוותנבה'גבאמנתאלההוראותכי,זהנכבדמשפטביתימצאאםגם.82

נכסיעלהאפוטרופוס24"/11/21/241א/שהלכתמאחוריהעומד,שהטעםמכיווןזאת.לאכפן

הפרדתבעקרוןפוגעתחקיקתיאימוץללאאמנותאכיפתלפיה-1825יר"פ,סמרהמנפקדים

ממילאהחקיקתיתהסמכותבהם,מוחזקיםבשטחיםהחלות,לאמנותרלוונטיאינו-הרשויות

שלביכולתםמכיר,סמרההלכתמבוססתעליו,האנגליהמשפטאף.המבצעתהרשותבידימרוכזת

ואינן,באנגליההפרטבזכויותפוגעותאינןאלהכאשר,הסכמיותמאמנותנורמותלאכוףמשפטבתי

,מינהליתהבטחההממשלהשלהאשרורבפעולתלראותישלפיכך.הקיימתהחקיקהאתמשנות

-ככזוהמשפטבביתאותהולאכוף

נבה'גאמנתשלופירושהאכיפתה"קרצמרדוד
,

בומשפטים"העליוןהמשפטביתשלדרכו-11

-49-70(ה"תשנ)

הבינלאומיותלהתחייבויותבהתאםהמדינהחוקיאתלפרשישכי,פסקזהנכבדמשפטביתכןכמו.83

בהתאםמינהליותפעולותשלכשרותןאתלבחוןיש,סותרחרותחוקבהעדר.ישראלמדינתשל

מעגנותהאמנותכאשרבמיוחדואת-ישראלחתומהעליהן,הבינלאומיותהאמנותשללעקרונותיהן

.אדםוכויות

לא)'ואחישראלממשלת'נטיבי95/6230צ"בג,641,659(3)מחד"פ,היימסראשכר93/1137א"ע

the"0ז(פורסם

eB

nvenis

ti

ItThe In

~

uence of International Human Rights Law1781

Present"28".1ן(1994)138,136. and Future:51מש5זIsraeli Legal

ההוראותאתלקייםהמדינהשלהמפורשתהתחייבותהלאורתוקףמשנהמקבלותאלהטענות.84

לבנוןובדרום,בכללישראלמדינתשלבשליטתההנמצאיםבשטחיםנבה'גבאמנתההומניטריות

יהודהדאזהחוץשרסגןהשיב,רובינשטייןאמנוןכ"חשלזהנושאעללשאילתהבתשובתו.בפרט

:כי,3-23~83בתאריך,מאיר-בן

נבה'גאמנתהוראותאתתחילכי"הגלילושלוםמערכתבראשיתהודיעהישראל"
מצוישבהםבשטחיםהאוכלוסייהעלמלחמהבימיאורחיםהגנתבדברהרביעית

"-ל"צה
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ומסומנת,לעתירההתשובהנספחת
~

Ss

*

בלבנוןנבה'גאמנתשלההומניטריותההוראותאתלקייםישראלמדיגתשלהמפורשתהתחייבותה

במקריסורקאךממנהלסטותניתןחישראליהמינהליהמשפטפישעל,מדיניותהצוירתמהווה

*מייחדים
.

,המערבותבגדתל"צחנותזתמפחדמ'ואקעפו8/785,845,88/27,צ,במ,בךהשופטשלדבריוראו

:,4שמבר"פ

Rf-78801,830(%מבד"ת,חבטקוןשר'נדיח'סג88/253צ"ובנן.

וטאטאתאזותיופזעותכוברהצמגה

מדינתידיעלשאושררה,ופוליטיותאורחיוו3וכויוונבדברבאמנהגסמעוגנתהוגןלהליךהוכות.85

:הוגןולהליךלהירותאד0כלשלהבסיסיתזכותואתקובעלאמנה9סעיף.1991בשנתישראל

במעצרנתוןאדםיהיהלא.אישיולבטחוןאישיתלהירותסזכןהשמורהאדםלכל"
להליכיםובהתאםמטעמיםאלאאדסשלחירותותשלללא.שרירותייםבמאסראו

יודיעוהוכן,למעצרוהנימוקיםעל,מעצרובעת,יודיעותושנעצראדם...בחוקשנקבעו
בעבירההאשמהבשלנאסראושנעצראדם...נגדוהמועליתאשמהכלעלדיחויללא

להפעילכחוקשהוסמךאחרמשרהנושאגפניאו,שופטבפנימידיובאפלילית
הירותואשראדם...לשבררואוסבירזמןפרקתוךלשופטוויש,שיפוטיתסמכות
שביתכדי,משפטבביההליכיםלנקןטזכאייהיהמעצראומאסרבאמצעותנשללה
אם,שיחרורועלולצוות,מעצרוחוקיותבדבר,להחליט,דיחויללאיוכלזהמשפט
זכותלותהיהחוקייםגלתילמעצראולמאסרקרבןשהיהאדם.הוקיאינוהמעצר

(הוספהיההדגשה".לפועללהוצאההגחנתלפיצויים

עםלהיפגשהזכותעלמפורשותמגןזהובכלל,בפליליםהוגןלהליךהזכותאתמסדיר14סעיף.86

(כי,קובעהואהשארבע.ד"ט

,כיאותיישמעטיעונוכי,לכךזכאיאדםכל,הדיןובתיהמשפטבתילפנישוויםהכל"
אשר,חיזוקלפישהוקם,פניותוהסרתלויבלתי,מוסמךמשפטביתבפני,בפומבי
פליליתבעבירתשתואשםאדםכל...נגדופליליאופיבעלתאשמהכלבדבר...יחליט
פליליתבעבירהשהואשםאדםכל...כדיןאשמתותוכהאשרעדמפשעחףיוחזק
בלשון,ובמפורטמיד,יודיעוהוגי:אלומיגימוסלערבויות,גמורשוויוןחוד,זכאי

הזמןלויינתנוכי;נגדושהוגשהאישוםשלעילונוואתמהותואת,מביןהואשאותה
יבובהרעצמושהואסניגורע0להתקשרןכדיהגנתוהכנתלשםהדרושיםוהאמצעים

בעזרתאו,בעצמוומתגתןבנוכחותונדוןיהאכיןיתרההשהייהבלאלדיןיועמדכי
מקרהובכל,לכךזכותועליודיעוהו-סניגורלואיןאם;בובחרעצמושתואסגיגור
(הוספהההדגשה)"...ממונהסניגורלרשותויועמד,זאתיתבעהצדקשעניין

ולהביא,במתורגמןלהיעזר,שכנגדוהעדיםאתלחקורנאשםכלשלזכותואתומעגןממשיךהסעיף

.ערעורערכאתבפניעניינואת

לתפיסתההנתונים,שטחיםעל,תשארבין,הלהופוליטיותאזרחיותזכויותבדברהאמנה.87

מתחייבתזובאמנהצדשהיאמדיגהכל"כי,קובעלאמנה(1)2סעיףכך.מדינהשלהלוהמתית

*"-..זובאמנהשהוכרוהזכויותת'אלשיפוטהוהכפופים,ומיה'בתההיחידיםלכלולשבטיהלכבד
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לשליטתההנתוניםוהאנשיםהשטחיםלכלכמתייחסזהביטוילהאותהיאמלומדיםבקרבהנטייה

~המדינהשלהאפקטיבית
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ti

"Responsibility for the Protection

the"28נ.1.ן.(1994)309,297. Int
~
rim Israeli ,-'Palestinian Agreements

עלישראלמדינתח"בדוהדיוןבעקבות98.7.28מיוםבהחלטה,האדםלזכויותם"האוועדתאף.88

להחילהמדינהשלסירובהנוכחדאגתהאתהביעה,ופוליטלותאזרחיותזכויותבדברהאמנהיישום

:לבנוןשבדרוםהבטחוןאזורזהובכלל,הלוחמתיתלתפיסתההנתונים,בשטחיםהאמנהאת
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.39/עומסומנת,ההחלטהלעתירהנספחת

לתוךישירותהנקלט,מינהגימשפטמהוותופוליטיותאזרחיותזכויותבדברמהאמנהאלההוראות.89

המדינהרשויותשלפעולותיהאתלבחוןיש,סותרחרותחוקבהעדר,לחלופין.הישראליהמשפט

~האמנהלדרישותבהתאם

הילדזכויותבדברהאמנה

זכויותבדברהאמנהמןהרלוונטיותההוראותעליהםחלות,קטיניםהינם4-ו3שהעותריםמכיוון.90

לילדהנוגעתפעולהבכל,לאמנה(1)3סעיףפיעל.1991בשנתישראלמדינתידיעלשאושררה,הילד

אוכדיןשלאמילדהחופשישלללא"כי,קובע(ב)37סעיף.במעלהראשוןשיקוללהיותטובתועל

אחרוןכאמצעירקוישמשולחוקבהתאםיהיוילדשלמאסרואוחבישתו,מעצרו.שרירותיבאופן

הזכותתהיהממנונשללשהחופשלילד"כי,קובע(ד)37סעיף".ביותרהקצרמתאיםזמןולפרק

חוקיותעללערערהזכותלותעמודכן.אחרתמתאימהלעזרהאומשפטיתלעזרהמהירהלגישה

ולקבלת,פניםמשואוחסרתעצמאית,אחרתמוסמכתרשותאומשפטביתבפניחופשושלילת

."כאמורבהליךמהירההחלטן

אוכלוסיהעללהגןהבינלאומיההומניטריהחוקפי-עללמחויבותןבהתאם"כי,קובע38סעיף

אפשריצעדכלהחברותהמדינותינקטו,מזויניםמאבקיםבמהלךאזרחית
~

gdrהגנהלהבטיח
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כי,2בסעיףקובעתהילווזכויותבדברהאמנה,ופוליטיותאזרחיותזכויותבדברלאמנהבדומה

,כחלההאמנהאתלראותיש,כןעל.המדינהשיפוטשבתחוםילדבכליכובדובההמוגנותהזכויות

.אפקטיביתלשליטההנתונים,שטחיםעל,השארבין

הישראליהמשפט

,האפקטיביתלשליטתההנתון,בשטחהאדםזכויותשללקיומןלדאוגישראלמדינתשלאחריותה.91

המשפטעקהונותאתלקייםחייבותהמדינהרשוירת.הלשראליהציבורימהמשפטגםנובעת

וחירותוהאדםכבוד:יסודלחוק11סעיף.פועלותהןבומקוםבכלהישראליוהמינהליהחוקתי

בדומה"-זהימרד-חוקשלפימזכויותאתלכבדחייבתהשלטוןמרשויותרשותכל"כי,קובע

הוא-פרסונאליתאלא,טריטוריאליתאינההיסודחוקתחולת,בישראלהציבוריהמשפטלעקרונות

.פועלותשהןמקוםבכלהשלטוןרשויותעלחל

אינהאשר,היסודלחוק5סעיףשלבוטההפרהמהווההוגןהליךללאאדםשלחירותושלילת.92

והאיסורבפליליםהוגןלהליךהזכות,לחירותהזכותמןנגזרתכן.ההגבלהפיסקתבתנאיעומדת

השפעתעל.ושוויונייםהוגניםפרוצדוראלייםכלליםעלשמירהללאאדםשלחירותונטילתעל

ףגנימאת95/537פ"מבשברק(דאוכתארו)הנשיאמ"מעמדהפליליהדיוניהמשפטעלהיסודחוקי

:355,421(3)מטר"פ,ישראלמדינת

ההליךעלחוקתיותאדםלזכויותיש-המשווההמשפטמלמדכך-ההשפעהעיקר"
הואטבעיכיעד,הפרטשלהאישיתלחירותואמיץכהקשרקשורזההליך.הפלילי
ישפיע,האדםלזכויותחוקתימעמדבמתןהמשתקף,לכללפרטביןחדששאיזון

".הפליליהדיןסררעלבמישרין

'נעודא89/670צ"ובגו769(2)נר"פ,י"מ'נישראל)המפריספסהברקי7עע7/עענגעתראוכן

.515(4)מגר"פושומרווייהודהבאזורל"צהכוחותמפקד

:265(ו"תשנ)גהמשפט"שיפוטיהליכיםועיכובראויהליך"שחםועודדאוקוןבועזוראו

שלזכותומיסודו4הפליליהזכויותמערךאתשלנניךחלרןתךהאדםכבוד:לנזןךוורזןק
הוכרהכךמתוך...הפליליההליךעלמהותיתהשלכהלהיש.עוגנהלחירותאדם
.הערכיתהפירמידהשלשינויהיאהדבריםמשמעות.ראוילהליךאדםשלזכותו

זכותבשירותמרכזילכליהפכוהםפרוצדורלימענף.כיתהיעלוהפלילייםהדיןסדרי
'י-החוקתיתהיסוד

עלוהשלכותיההיסודחוקיבעקבותהמשפטמערכתשלהקונסטיטוציונליזציה"ברקאהרןראוכן

.1(ו"תשנ)יגמשפטמחקרי"(והדיוניהמהותי)הפליליהמשפט

מהזכותאינטגראליחלקהמהווה,חוקתיתיסודזכותהינההפליליבהליךלייצוגעצירשלזכותו.93

.25'בעמ,ברקהנשיאשלל"הנמאמרוראוכךעל.הוגןלהליך
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נגיעראוכךעל-העצירבחירתלפיד"עועםלהיפגשהחוקתיתהזכותנגזרתלייצוג494מהזכות

1oטה3412
~

al143,8472י(2)פיזד"פ,עזהחבלבאיזורל"צהכוחותמפקדמעבדאללה

לחירותהאדםשלמזכותונגזרתווזכות.לוהיאיסודזכותדיןעורךעםלהפגשעצורשלזכותו"

".-.(וחירותוהאדםכבוד;יסודלחוק5סעיףראה)אישית

נאותבלתיוטיפולעינוייםעלאיסור-הגוףולשלמותלכבודהזכויות

שלהחזקתם.המשפטיתבשיטתנוחוקתייםיסודעקרונותמהוותהגוףולשלמותלכבודהזכויות.95

הןמוחלטבניגודעומדת,תדיריםהינםנאותבלתיוטיפולעינוילםבו,כליאהבמתקןהעותרים

.הישראליהחוקתילמשפטוהן,ישראלאתהמחייב,הפומביהבינלאומילמשפט

מני25עיהשינבאושתשעט

אפזרייםועונשים,נאותגלתייחס,עינוייםעלהאוסרות,רבותבאמנותהתחייבהישראלמדינת.96

זכויותבדברלאמנה10-ו7סעיפיםןנבה'גלאמנת76-ו32סעיפיםאתראוזהבהקשר.ומשפילים

הינו,אכזרייםועונשיםעינוייםעלהאוסר,7סעיף,לאמנה4סעיףפיעלכאשר)ופוליטיותאזרחיות

ועונשיםיחסונגדעינוייםנגדהאמנה,(חירוםבעתאףממנהלסטותניתןשלא,מוחלטתהוראה

37וסעיף;(1991בשנתישראלמדינתידיעלשאושררה)משפיליםאואנושייםבלתיאכזריים

שלהאפקטיביתלשליטתההנתוניםשטחיםעלחלותאלוהוראות.הילדזכויותבדברלאמנה

.הפנימיהישראליהמשפטלתוךישירותהנקלט,מינהגימשפטומהווים,מדינה

הישראליהמשפט

עלמושתתותבישראלהיסודזכויותכי,כאמור,קובעוחירותוהאדםכבוד:יסודלחוק1סעיף.97

אדםשלבפבודואו,בגופו,בחייופוגעיםאין",היסודלחוק2סעיףפיעל.האדםבחירותההכרה

".כבודוועלגופועל,חייועללהגנהזכאיאדםכל"כי,4סעיףקובעכן".אדםהואבאשר

עםאחדבקנהעולהאינהאשר,אכזריתענישהמהוויםלעילשתוארונאותהבלחיוהטיפולהעינויים

ההגנהגרעין"בהמצויהפגיעההיאבאדםגופניתפגיעה.גופניתולשלמותלכבודהחוקתיותהזכויות

.13א(ד"תשמ)חוקתיתפרשנות-במשפטפרשנותברקאהרן)"חירותוועלהאדםכבודעל

בזכויותאלהשפגיעות,ספקאין,משפטיתמסגרתלכלמחוץנמצאתיאם-אלכלאכי,העובדהלאור

אולחוקבהתאםנעשותהיואלהפגיעותאילוגם,אולם.ההגבלהפסקתבתנאיעומדותאינןהיסוד

.8שבסעיףהמהותייםמהתנאיםחורגותהיוהן,פיועל

וכויותעללשמירהכוללתבאחריותנושאת,לבנוןבדרוםהכובשתכמדינה,איפוא,ישראלמדינת.98

שאיןלדאוגעליה,זהבכלל.קיומןהבטחתלשםהדרושות,בפעולותלנקוטוחייבת,באזורהאדם

והטיפולהעינוייםלאור.הוגןולהליךלחירות,הגוףלשלמות,לכבודהתושביםזכויותמופרות
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הליךעללדברשלא,כלשהוהליךללאמוחזקיםשהעותריםהעובדהולאור,תיאם-באלנאותהבלחי

לאפשרהמשיבעלכןכמו.המיידישחרורםלמעןלפעולאו/ולאלתראותםלשחררהמשיבעל,הוגן

לערוךהעותרותלנציגיולאפשר,העותריםעםלהיפגשמנתעלבכלאלבקרהעותריםכוחלבאת

.העציריםומצבהתנאיםמצבעללעמודמנתעל,בוביקור

חיאט-באלאדםבזכויותלפגיעותבאחריותהמדינהנושאתל"צדעלהנתדינהשלמרותהמכוחגט

לבנוןבדרוםאפקטיביתשליטהמקיימתאינהישראלמדינתכי,ימצאהמשפטביתאםגם.99

מכוח,הפומביהבינלאומיהמשפטפיעל.ל"צהשללמרותונתוןל"שצדחרי,ל"וצדל"צהבאמצעות

,לכךלדאוגישראלעל.ל"צדבידיהאדםזכויותלקיוםבאחריותישראלמדינתנושאתזומרות

.מחדליםידיעלואם,מעשיםידיעלאם,חיאם-אלבכלאבסיסיותאדםזכויותיפרלאל"שצד

:בנבנישתיאייל'פרופשלממאמרולעילשהובאהציטוטראו,זהבהקשר
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אתלכבדהמדינהרשויותאתמחייבוחירותוהאדםכבוד:יסודלחוק11סעיף,לעילכאמור.100

רשויותמטעםלבנוןבדרוםשלטוניותפעולותהמבצע,ל"צד.בוהמעוגנותהחוקתיותהזכויות

בגישהדוגל,בכתביו,ברקהנשיא.11בסעיףהמונחכמשמעות"רשות"מהווה,ובפיקוחןהמדינה

.היסודבחוקהמוגנות,הזכויותאתלקייםהחייבת,רשותהיאמיהשאלהלעניין"סמכותית"ה

:וחירותוהאדםכבודעללהגן,היסודחוקתכליתאתלהגשיםהינהזוגישהמטרת

שלהארגונימהמבנהחלקהיותו.מכריעאינוגוףאואדםשלהמינהליהשיוך,אכן"
גוףאואדםשהופךמה...הקובעתהמידהאמתאינוהמקומיהשלטוןאוהמדינה
לוהעניקשחוק'פרטי'אדם.לושישהשלטוניהכוחהואשלטוניתרשותלהיות
השלטוניתהסמכותשלביצועהלעניין'השלטוןמרשויותרשות'הואשלטוניתסמכות
"~לוהוענקהאשר

.449(ד"תשמ)חוקתיתפרשנות-במשפטפרשנותברקאהרן

ומערכתהממשלהשלומינהליותמדיניותלהחלטותבהתאם,המדינהמטעםפועלל"צדעודכל

המוטלות,והבינלאומיהחוקתימהמשפטהנובעות,הבסיסיותמהחובותאותולשחרראין,הביטחון

למעשיהשילוחיתבאחריותלשאת,ל"צדעלבפועלהממונה,המשיבעל.בישראלשלטוניגוףעל

.שלוחו

11בסעיףכמשמעותהשלטוניתרשותמהווהאינול"צדכי,ימצאהמשפטביתאםגם,לחלופין.101

אתמחייבבישראלהציבוריהמשפט,כזורשותשלשלוחאו,וחירותוהאדםכבוד:יסודלחוק

המשפטעקרונותאתמקיים,ומטעמןפיקוחןתחתהפועל,גוףשכללכךלדאוגהמדינהרשויות

והמרותההדוקהקשרלאור.האדםזכויותבנושאהבינלאומיהמשפטואתהישראליהחוקתי
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המדינהשלביכולתה.ל"צדשלולמחדליולמעשיושילוחיתבאחריותנושאתהמדינה,לעילשתוארה

נציגישלביקורםאתלאפשר,שוטףבאופןתיאם-אלכלאאתהמנהלים,ל"צדלחיילילהורות

,עיניהאתלעצוםרשאיתהמדינהאין,זהדבריםבמצב.העותריםשחרורעלולהורות,העותרות

.מטעמההפועליםשללמעשיהםמאחריותהלהתנערובכך

הפליטיםבמחנותהאירועיםלחקירתהחקירהועדתשללמסקנותיהלהפנותראויזהבהקשר.102

במחנותהפלנגותשביצעו,לטבחהמדינהרשויותשלהעקיפהאחריותןאתקבעהאשר,בביירות

לביןהמדינהביןקיימתשהיתה,היחסיםמערכתעל,השארבין,התבססהזוקביעה.הפליטים

תוך,פעולהשיתוף-ל"צדלביןישראלביןלעילשתוארהזואתבמהותההמזכירהמערכת,הפלנגות

:עליהןישראלשלופיקוחישראלכלפיהפלנגותמצדמסויימתכפיפות

מלחמתתחילתאחריקצרזמןנוצרישראלמדינתוביןהנוצריםהכוחותביןהקשר"
מבחינהוהןמדיניתמבחינההן,והתהדקהלךזהקשרהזמןבמשך.האזרחים
ישראלתבואבסכנהיועמדקיומםשאם,הנוצרייםלכוחותהכטחהניתנה*צבאית
מדים,נשקבאספקתהנוצרייםהמזויניםלכוחותניכרסיועהושיטהישראל.לעזרתם
מנהיגיביןמעטותלאפגישותהזמןבמשךנתקימו.והדרכהבאימוןוכןוכדומה
מופקדהיההפלנגות(עבהקשרעל.ל"וצהישראלממשלתנציגיוביןהפלנגות
(הוספהההדגשה)".**-המוסד

,15סעיף,(ג"תשנ)בביירותהפליטיםבמחנותהאירועיםלחקירתהחקירהועדתדויית
*8-9,עמ

מחנותלתוךהפלנגותכניסתעלהחליטהאשרזוהיאשהמדינהובכך,אלהביחסיםבהתחשב

:כי,הועדהקבעה,הפליטים

פיעלצריכיםהיו,למחנותהפלנגותכניסתעלהחליטואשרשאלהמתברראכןאם"
שקיימתמראשלחזות,המפורסמותמןשהיוהדבריםפיועלבידםשהיההמידע
אוהזוהסכנהאתלמנועכדילעשותםהיהשניתן,צעדיםננקטוולאטבחשלסכנה
מקבליהרי,זהמסוגמעשיםשייעשומהאפשרותרבהבמידהלהפחיתלפחות

לאאםגם,קרהדברשלשבסופולמהבעקיפיןאחראיםוהמבצעיםההחלטות
*(65-66'עמ,71סעיף,שם)".*.לכךהתכוונו

שלקיומהאתוקבעה,זולאחריותהמשפטיהבסיסאתמלקבועמפורשותנמנעהשהועדה,לצייןיש

:ביירותבמערבממששלכיבוששהיהלקבועמבליגםהעקיפההאחריות

'וייוצ

צ42י
לגביהבהירות-איעקב,משמעי-חדאינוהאחריותעניךמשפטית21רשלנה)נעכ
אלהמשפטיותנורמותאםגם...לבנוןבדרוםוכוחותיהישראלמדינתשלמעמדה
והכוחותישראלממשלתנמצאהבוהמצבלגביתוקףבעלותאינן[בכיבושנהחלות
מדינהכלעלהחלותהחובותמבחינתהרי,האירועיםבעתהוראותיהלפיהפועלים
מבעייתלהתעלםניתןלא,תרבותעמיעלהמקובליםהמוסרוכלליתרבותית
לידישבאה,קדמונינובהשקפתלמצואניתןכזואחריותביסוס.העקיפההאחריות

דבריםבספר)'ערופהעגלנו'פרשתשלהמוסריתהמשמעותעלשנאמרובדבריםביטוי
.(הוספהההדגשה,שם)"-..(א"כפרק
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שםהאדםבזכויותלפגיעותבאחריותהמדינהנושאתתיאם-באלהנעשהעלהישירפיקוחהמכוחגם

אין.בניהולוממשיחלקונוטלתחיאםאלבכלאהנעשהעלמפקחתישראל,לעילשהראינוכפי.103
לבקרהעותרותשלבקשתןאתלאשר,חיאם-באלבנעשהלהתערבהמדינהשלשביכולתה,ספקן

מעצרםלהמשךבאחריותנושאתהמדינה,שכךמכיוון.העותריםשחרורלידיולהביא,בכלא

הדרושיםהצעדיםאתלנקוטעליה.חיאם-באללעינוייםוכן,העותריםשלחוקיוחבלתיהשרירותי

.חיאם-אלבכלאהעציריםיתרוכל,העותריםזכויותשלאלהלהפרותקץלשיםמנתעל

קבלתולאחר,העתירהבראשיתכמבוקשתנאיעלצולהוציאהנכבדהמשפטביתמתבקשלפיכך

.למוחלטלהפכוהמשיבתשובת
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