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כי,יקומרהתמונהלהשלמת.יל'צדכוחותלדיעלמגוצעיסלבסןבדחסהטעצריסשכן

aע
~
snוכד,לבנוןבדרוםאנשיםשלרלנדהייםל'צודתייליבהט,חייגיסמצבים

.שוחררו*אאך,אנשים6הבמחוובאזורל"צהחיילןזירז11998מ5גוצלבושל

48שסללהעוקפיםהכבישיםדווקאהואבשטחהאפקטיביתהשליטהלהיעדרהתזגס1עתאחת*21

ולאפשרהלבענייסהכפריסאתלעקוףבכוינסללואלהכבישים.הבטחוןבאזורל'צדה

הכפריסבתוךבנעיעההטמוןחסיכוןבשל,אליחסלחיכנטמבשלעעתצבאלכוחות

והחיכי
,_,הלםןניתהאןכל4עיהעטעצרשארביהמוגבר

הגברוצלשםמ"כנלת?'סלשלפיזיתם8למלמצאיכולת%המבאחוגבושיםסלילת

בשיחל"צהשלאפקטיביתשליטוזהפידרעלמעזיזבעהבהאו,החייליםשלבטחונם
.הבכהוןבאחרחיטוביםשלהמאוכלס

הצהרתעלף"אשעםוזחתימהלאחרש"ביונטללושקפיםכבישיםכי,יצוייןתקשרבאותו

חריותלחץפלסטיניתאוכלוסיהריכוזיעלהשליטהחוברתלקראת,העקרוטת

.שהוענרובשטחיםל"צהשלהאפקסיביתסה*חשוסיום,הפלסטעית

ימם8םשצשםםשניי.אע*$2
"=הםאי

מ

"
ימיםיס

"מאדשצ
צבאיתששספהלקאםמחליטושאשבהגזמצביםש"ו,הצבאיתכלהיתולנביק

עצמאיותפעולות.הראל"שלהבטחו4יתלמדעיותה8מנמהעהלעיזתואשרעצמאיות

שלנטההתגדרעלמעהית,ל'מצוףחלקטאינן,מאורנמתצבאיותלממיתשלכאלה

.השטחעלצודילועלמלאה4אמקנהביש
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ל"שציקורהפעםמתץכי,לצייןניתןבשגיבל,צדדשלהצבאיהיליטהלחוסרכדוגמה
שללמדיניותהבניגוד,אזרחיתאוכלועיהריכוזילעבר,היובאללהליריבערבובה,יורדן

ישראלנת"םתנפגעתכךועקב"זעםענבי"שיבמתובניגודשלהול4ינטרסיסישראל

pהעדתאלומתושבנשות
~
bn1

-למשלכך_
*-

שהניחצדממטעןוין'גבאגורנהרה,ל"צדמסידשליתומים,םזס",1997לאתותהבור_א

;ופצועיםהנתגיסלמספרשםוגרס,ץן"צהעירעלבאשל"צדnseבחצובתוחיזבאללה

הגליליעלקטייהטיליעשרוונהההובאללהיודעלמחרת

ל"צדובחצובה,נוזיןבמונלעתמיילמשירוחיזבאללהנוחות184באוגוסט25-ב.ב
יהדנתמבה,אורחיסנמספרופצעהבטתוןלאזורמהוןושמצאת,משרארההעיירהעלירה

'*ל"%הגעלקטיושהואליששרותאיושללה

מאיבחודש,לאחרונהוהתהל'"צזשלועצמאימע,זמתיקולביותרמעסתדוגמה.29
"19,

ומנחר,הויןמחובלעתיתפנוכוחוהיוכיתחליט,לאחדהמרל,מפקדוכאשר
אבידותמספי

שההחלטהכמוכי,לאחדהגנרלהודיעעיתונאיםבמסיבת.וין'גבאזורy1tfi."חישספגו
ההחלטהגסכך,שלוהיתהמלבסןל"צהכוחותפקרילאחרויו'בגל"צדכוהותאתלהשאיר

הידקעשלהארלבו,אמר"זחבהקשר.ש6הגפהמנרץי"מסותתאת140לענש
נתןבטרםבמשאעמדותיהםשמעואף,בדברהנונעיס4ראלייס"הלמרמיםזועמדתו

'4:=*44*'*44,י'"
44

-

ש4*944י49=א'*"י

=44ש4ש4=פ"

תהלטוטהיווהההחלטת-אך,1(בנה4לההלמנוחומני
כפפסי

צע
באהייווצשמשאונפיג"

,.44וסגעך
.םעה2ומסועב"מצחעיתונא5ממסיבתאש(ציוץפא2

@
~aאהי.4544"א4קסיגשהש=שאיק*גדען,השהסשו

-

:
לצנישישבחיקםהשוניםוהאינטרסים,הכוחותשנישביןהבהרההשומתמכה,מגבלות

,הכוהות

אגסל'לצרוי,זהלהיבטבנוסף.האפקטיביתהשליטהשלהצבאילצדההייחסמכרעעד.31

-

ן

בשליטהמעוניץאעונסל"וצה,הבסיעןבאזורהאזרחייםבתחוםיס_אפקיויביתשליטת

""ישמע-עאפם.שמו
'"ייאיתםהעגייאייישדשיי'איהשש4מהנלע

ה

משרדימהצעיםהאירתיתהפעפעתמרביתא1צ..הלבממהפמשלשלמזהבההמהטפל
וזונמאות,שומתבדרכיםהבטחוןבאזורלפעולמוסיףהלגנוניהממשל.לבוריסממשלה

*להלפירטיאלהלפשלות

'.

עען'במרג.הציבוריהסדרבחירום,הלתרבין,הבטחוןבאזורפעילהמרכזיחלבמניהפמשל.32

"עלחשבונה,קאדיעשב
דיוניםמטפלוהוא.מאתגרתואחraazaומקבללחנוךממשלתץ

במו4שענם.עצמםלביןלכנוניםבעבתובענותטשפטיס
נוזי

*לנגוניפשפםביתישם
.*.ן
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נם(כיוםואף)תקופהבאותהישבה,ל"צדנדודואחוזנהעדערוךהיהשבה,זין'גבמובלעת

פלילעתעבירותבוזקירתמטפלתזומשטרה.הלבמציתהמשטרדה)נדרמריה'הזשלמפקדה

מוגשןום"האכתג.הבטחוןבאוורגסלספניתמשטרהפעימהכןכמו.באזורתמבוצעות

מרצההוא-מאסרעונשהבטחוןאזורתושבנאשםעלשעורבמקרה.לבנונייםמשפטלבתי

.לבטוידוהרסמםשושואח

כמחוייביםעצמםורואים,הבטחוךתעוורמעליסאתריסלכגוניסממשלהמשושיגם.33

אתלצייןניתןהבטחוןבאזורוזלבמניהממשלפעדלותבין.באוורפיתוחבממלותלהמשין
יהבאשהדביים,

חמטפליס,מביילבבינתונציגותותצבייוועיון'במרגכמאליסישהלבנוניולדניסלמשום.א

.הבטחוןאזורונושבישלבעניעיהם

קובעהוא;הבטחוןבאוורהספרובתיההימךמערכתאתמקהםהלבנוניהתישךמשרד.ב

.הספרבוץאוזומקיםהמוריסשכראחסממן,שמקוהםהגנונו4וה
בתי48(1הכששוובאיורמסוחטיםבסריסתדפאו5מפשלהלענוגייארג.היארמשיד*ג

-םוונוישטווליום

לטשםמאשדך9ש.ד

"
הטיסייהפמשלהלהחטבהסיםמטחבאמללת

והשקישתיתמיורשתותשאיבהתחנותומבקמת,בבטחוןבאזורבאוזהבחפירתעוסק
" .וביוב

חשמל.ה

*
.הלשמהח141סלתבועייישי,

.הלבנוניהממשלידיעלנעשההבטחוןאזורשלהמקרקעיןיישום.ו

וסיועהדיכהת*אןקייס,ומחיאם"אל*חקלאיספיגפת,הקיםהחקלאותמשין.י
.4ם

.-
.-.-

על,לעיתיםהשקעווהההיוקודמותובשנים,הבטחוןבאזורכספיםמשקיעהלבטןממשלת.34

הבטחוךמערכתהערכתפי

~

,.הישראליהאזרחיהסיתסושלושהפינבוהות
,הבטחוךבשזורצבאיממשלהקימהלאצראל"בי,נאמרשכאשר,היאהדבריםמשמשת.35

המבמניהמרכזיהממשללפיהם,בשטחפעילותלדפוסיאלא,שכנדסמנטיקציןהכוואאיו

יש=מע*לאפאאשיט=

אפקתזה
~

.והוטחעלוגבראלל'צודשלתבית

בדביטענתםאהלמטסהעיתויםמנטיםלעטירה*בעקיף.34
שלתאפקטיביתהשלישון

ההלטתאתקומןג.4.אמיוםהשריםועהתמהחלטתציטוטתוךלבטןדרוםעלישראל

קוראתישראלממשלת"כי,היתרבין,צוייןזושריםועדתבהחלטת.425ושכטחוןמועצת
ההיושלהבנחשוןמועצההחלטתפיעל,ומועבמשאלפתוחלכנוןלממשלת

לוןהזרת,425ש"



19/עעספה"...כיוםהנמצאיםשטחיםעללבנוןממשלתשלשליטתה

.לעתיר

לצורךובסיסיםמוצביםל"לצחיששבהםהבטחוןבאזורשטחיםקיימים,לעילשצוייןכפי

נימהנם4קחמ
~

ל"צהחיילישל
'

,הצרכיםפיעל,בטחוניתפעפעתמבצעיםל"צהתתליובו

שלישתהלהחזרתכסכווגתלקרוא%"הממשלההחלטתאת.זה.באוורשתיםבמקומות
צהכוחותשלבמקומטוואת,לבתןשלדרומהעללבתןממשלתשלהבטחוניתי

הנאלציםל"

השולטהיאשישהאלכאמירהולא,זהבאוורבטחוניתת~"פעכיוספעולותלבצע

.הבטחוןאזורבכלהיחידהאפקטיבי

בקרברהבההסכמהקיימתלפיוטיעוןלבססהעותריםמנסיםלשגירה42*45בסעיפים.37

עלבהסתמךואחז,לבסןבדרוםהשולטתהיאישוקלמדינתלפיההבעקמומיתהקהילה

bהמדישומחלקתשלדברים
~

wהאדוםהצלבארתן,האדםלזכויותם"האוועדת,ב"ארה

האמירות.(שתירהועו2223/ענספחים)אינטרנשיוגלאמנסטיוארנון,הבינלאומי

העבדותפרטיגזלוליבוןלבירוריורוזהשאינן,ביותרכללייתאמירותוהנןאלהבמסמכים

איןויפשריך5'לענהנוגעייך
בחי

es:ם"ה"15בד,נימצאיםלתבוע
~
naש"לרשתו.

ץייךם.%
"

השאשה

:::נ::,:ץ.זיושבנןשםהי="
יא*=א=משהומשלאישסיל,ולו"*אט,יהש%*ו-

.8ש8שואל

ל"לצהקשךאיפול'צף

צזץ,שילכאמור.39
הגנרל,מפקדעומדבראשם.לבמניםחיילים2500-מלמעלתמונהל'

לבנוניםשהיגסחייליסלשורותיומנייהל"צד.מקובלצבאיהיררכימבנהזהלצבא_לאחד

נאיורהנצוגשחריט
הלשועי

.

כלאי"מדעתג*
לפשעל"צהנהגבענר.ומשווניהלנשקEffalt1lהימסבון,ל"לציטסיאמן

אאשא4שף,גו**84

שניסכעח4מיה,אולט,בישראלבבטיסיסגעשואףואיסומם,חייליושלבאימוןנסל"לצד

,תובשיס,קצינים,כיט"מ,כרוזנות)השוניםבקורסיםחיליואתשמאאהואל"צדשניס

,ל"צדלחיילימקצועיותהשתלמויוונבישראלמתקיימותלעיתיםכי,המהן.(תצפעפש
.כיווטתחום"כגזו

"קף"יייי

לתםטלל.4

-

אחיתץת!אפשנלאקשק,חממעלקיוי

..עםאחדבקטותעלהיל"צזשלשפעילותולכךלתביאהנשתדלגסל,,צח.דת-משמפקדה

מפ4תפיםבאורחיםפגישהאישלבדרךלמשל,שראל"שלמצינעתה-ל
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ומחוצההבטחוןבאזורצבאיתפעילותלעתמעהפועלל"צד,לנילשצוייןכפי,ואתעטהזד.42

אינטרסיםוקידוטמפקדיושלדעתםשיקוללפי,נתוןהואבחסלאלוציםבחתאס,לו

לאינטותלילהחלטותמחליטגםצליל.שלוומסדות
זין'מגהנסיגהודוגמה,שלוייס,

.זהבהקשרביותרהבולטתהאחרונהההחלטההיא

מכוייסאחוזגובההואשלן,משלומסויימיםמימוןמקורותנסש"ל"לצדכי,לציעש".43

סכומיםגובההואוגו,בישראלהעובדיםהבטחוןאזורחושבי2000-כשלממשכורותיהם

הבטחוןלאוורסחורותהעברתועל,מישראלהבטחוןלמזורדלקיבואעלמסותמים

.למלבין'מפדהאל

זהשעניןהקהחמתתירה*ובתשובהלעילשתיבהרספי,חיאס*אלבמתקןוועצווזםבנושא.44

"ו"ףמאי4=ש-מזשםלףצ
הע

""isv

t

~
Ysאט

%ש*41אהש%ימיףוקאתועי
4ימגי

lag

~

tsinל"וזשלהינה,עצוריםשחרורעלגסכמו,מעצרעל.

(עצדויכשחרדךדןשצלולמסייעושמזלל"צהביןהקשריםבמסגרת,למשלכך

משמזלמעלהלפנישקרהכפי,ל'צודחילישלגופותאושבויינותחורתלצורךשבחוקית

לאמיואתמלחררמיאחההחלטהאולם.ל"זאיליהאיתמרהחיילשלטפתוהחורתבענין

.ל"צדדברשלביופומקבל ..ק=.

וזעבירהשישראלברשימההופיעושלאעצוריםל"צדשיחרר,תאמורההוילופיסממזקת

.דשתושיקולפיעל,מסויימיםשמותבהמימהלהכליל9עלוכן,לו

"'וכדאראלטדעתסוחמףלחשומולמסנור.41
"צלחמאק

י" גומתהחורתלהארחחהשואבהביקוריס.וצלאטיחאאפרשלםן8טההטבאמשויק'תא
י

..

ין

-
אש,טילשלחט*

כסה1

444;54
--

1ך4

.הצדזיםאהדשלמצוקהשלבעיתותבמיוהד,הצדדים

.

ftWh

לעתירה54בסוחף.4
נטעי

התתעבהשישראלהעובדהלאורנסל"צהלמרותנתוןל'צזיכי,

המצקבועדתבזיוניאותומייצגתהיאוכי,בלבטןאזרחיותבמסרותיפגעשולול"ציבשט

זובטענה.ההבטתמסמךבעניןדעותחילוקילגירור"יעםעובי"מבצעחבטתעללפיקוח

3nהותבהוניטמשואין

~

apyאול"צדדו25תגופיםולא,בלבדפייטותמופגעות
שממשלתמקצהבאותה,ל'צדילפעילותלנדהשבהכססמתייחסתהראל"לט.חחיובאללה

הגם,אהריסטרורואירגוניהחיובאללהלפעילות,לתבדיל,הועדהבדיונימתייחסתלבען

.למרזתהבפועלענתיסאעםאקזשארגונים



י,
14

ש:
כי,לקבועניתןבהחליזהעובוזניבמצב.עצמומשלופעילויותדעתשיסיע,עצמ4עתשל

.ל'14ףכמדאאןל"גד

Sאתבצהלתארנק2שהע
~

1Bהיאס*4ח

.ל"בצדהמשרהיסלבנוניםאביבעלונשמרמופעל,מנוהלהיאט-אלמיצקן,לעילכאמור.48
שמצרפיםהמסמכיתגם.ל'"צושורותעלנמניםהםאףבמתקןחפועליסההוקריס
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ת,במסגרעצוריםשוחרה:אליבאאשתמתקוהטחיהמןט.מאך

כעהלתוהאראל%"מזינהכילחסיקניחן,ל"יאליהאיתמרשלטפתולהחורתהשיקה
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p
-
isSחודוישפסטרשלש"ז.
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עלאוקערםש12שקיזלדבוש=ש"שייומתתם

ששוחררשמרעםממוטיוזיווג"
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המציינהלשעירה6/ענספח,בשארהסוהאשלתצהירהוכן,כמתקןהיתהבההתקופה
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.ושחרורמעצרלתאריכיהתייהדותכלבהואין

וצזץישראלביןהיהסיסבמסגרתכי,להיגישרואההגני,לעילהאמוראףעל,6$
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ראוייםמעצרתנאיעל;ובשמית,במתקוהכליאהתנאילשיפורבפעילותרבהחשיבותרואה

9,לששושעשמשממששפאואאשםס".או

במתקי'התנאיםר"לשהנשפימימוןל"לז.לרשווכהעמידה
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שלהועלייצוגהזכותשלהמשפטילחיבטהשתרחםמתייחסיטלשיירה94-77בסעיפיס.57
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(ביוב

8פנווף
.המטויבודללמרדיהנוטוששינול38יץפ8

המונחכמשמעות,חמדעהמרשויותרזיותמהווהתזחילכי,גסתגןלשעירהשכאןבסעיפים.58

,לעילשפורטההעובזזניתהחזיתיתלאור.וחירותוהאדםכבוד:יסודלחוק11סעיףלפי
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שלטוניתרשותבבדךאיםל"צדאסגסכי,וזעותריםטועניםלעתירה%10בסעיף.59
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ף
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/
ע0נשטףנאשר.60

~
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מזזיםשללמעמדהבנוגעמסקסתקבעהלאהחקירתועדתכי,האמר,בבירותהפליטים

הנוגעתלעקיפההאחריותבעניןמסקרתקבעההועדה.לבנוןבדרוםוכוהותיההראל"

תמוכילטבחשהבהו,ושתילהסגרהתפליטיםבמתעתשהתקמטחמיוהדהשברתילמצב

לבין,מקרהבאותוהטבדתיהמצבביןדימיוןכלאעכי,יטעןהמשיב.מפשערפיםשל
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2**פעפצויסלפפיו4זץ8*ק

אתופירטק,פלנישוהמרד"עוהשללפנייתההצבאיהפרקליטהשיב98.8.19ביום.61

כלכי,עולהתעוברתיהמידעמן.במעצר4-1השתריםאתל"צדמתויקשבגתםחטעמש
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היכולההבטחוןבאזוריעילהחוקאכיפתמערכתכלשלהיעדרהולאור,אלהגנסיגות.62

לשחרורםלפעםענקכללרזיאלאיכיוט",ל"וצדל"צההפלישלשלומםאתלהצחיח

*4-1האלתורםשל

וכששייהש"א885מסשאלשאפניות
?

4-1המתרוםשללמושזרילפעולשבדיוסטכותגלאיולמשבבכי,איהלעולמפויא.63

ואי,היא13*אלבהוצקןמשקים
Yהשיתרמזשתרומזיעקונןיה

~

aiזיוכם.
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שריק-פלגתמרשיצידלבקשותנאשר.64
~
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