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במענה לפנייתכם שבנדון ,אתכבד להשיבכם כדלקמן:
כוחות צה״*ל מונחים לפעול בחתאס להוראות חדין הביו״לאומי ,ובכלל זח בהתאס לעקרונות
ולהוראות דיני הלחימה .מבין אלה ,עקרון חחבחנח ועקרון המידמיות הם בגדר מושפלות
ראשונים .כך ,מותרת רק תסיפה מכוונת של מטרות צבאיות ,ורק כזו חעומדת בדרישות
המידתיות ונעשים מאמצים מרביים להימנע מפגיעת באזרחים שאינם נוטלים חלק ישיר בלחיהח,
פגיעה באזרחים שאינם נוטלים חלק ישיר בלחימה אינה מקדמת מטרה ממטרות תצבא או
המדינה .היא חותרת תחתיחן.
כדי להבטיח קיום מחויבויות אלה ,מקבלים הדרג חמדתי וצח״ ל ייעוץ משפטי שוטף .אנו מלווים.
באופן קבוע את ישיבות ועדת השרים לביטחון לאומי (חקבמט המדיני-ביטחמי) .גורמי
הפרקליטות הצבאית מלווים את פעילות הצבא ,וכאשר מתעוררות סוגיות עקרמיות או חדשניות,
מובאות אלה להכרעתי.
יובהר ,כי ההפרות תרבות והבוטות של המשפט חגיו-לאומי מצד א תון החמא״ס ,אמ\ גורעות
מהמחויבויות של צה״ל ומדינת ישראל ליין .יחד עם זאת ,אין להתעלם מאופיו של האיום
המופנה צלפי מדינת ישראל .בפעולותיהם בנגד ישראל ,ארגוני הטתר עושים שימוש ציגי ונפשע
באוכלוסייה אזרחית כמגן אנושי מפני פעילות צוד״ל .במציאות זו ,לצערנו ,גם תקיפות חוקיות
ומידתיות הנעשות בהתאם לדין חביף־לאומי ,עלולות לגרום לפגיעח בלתי מכוונת ובלתי רצויח
באזרחים וברכוש אזרחי.

רוד זנלאח א-דין  , 29ירושליס  S 02-6466521 , 02-6466523 91010פקס02-6447001 :

חיודד חטממטי למנוסלח

בצה׳יל ובמשרד המשפטים קיימים מנגנוני בדילח וחקירה שתפקידם לבדוק תלוטת וטענות ביחס
לפעילות כוחות צה״ל ,כחלק ממחויבותה של המדעה לכללי חמשפט הבינלאומי .מדינת ישראל
לא היססה והעמידה מנגנונים אלה לבחינת של ועדה ציבורית בראשות שופט בית המשפט העליון
בדימוס ,יעקב טירקל ,ובהשתתפות משקיפים זרים וטובי המומחים בעולם בתחומי המשפט
הרלוונטיים .בדיו וחשבון המסכם את עבודתה ,קבעה הוועדה כי ״ממנוני הבדיקה והחקירה של
תלונות וטענות בדבר הפרות של זמי חלחימה הקיימים בישראל ודרכי פעולתם מתיישבים ,בדרך־
כלל ,עם חובותיה של מדינת ישראל לפי כללי המשפט הבינלאומי.״ הווערח אף המליצה מספר
המלצות שמטרתן לשפר עוד יותר את מגגגוני הבדיקה והחקירה הקיימים .חלק מהמלצות
חוועדה כבר מיושמות ,חריני לחבחיר כי כל תלונה או טענה ביחס לפעילות כוחות צה״ל תזכה
למענה ראוי.

בברכ ח,

העתס!
פרקליט המדינה
הפרקליט הצבאי הראשי
המשנה ליועץ המשפטי לממשלה(פלילי)
חמשנה ליועץ המשפטי לממשלה(ייעוץ)
המשנה ליועץ המשפטי לממשלה(בינלאומי)
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