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4.5.05:קבועלצדקגבוהמשפטכביתבשבתו

עג'רמי'1.

עג'רמי2.

עג'רמי'3.

הפרטלהגנתהמוקד4.

הפרטלהגנתמהמוקדואח'מורגןגילעוה"דב"כע"י

97200ירושלים4,עוביידהאבורח'

02-6276317:פקס'02-6283555:טל'

םירתועה

דגנ

הראשיהצבאיהפרקליט

המדינה,פרקליטותידיעל

ירושליםהמשפטיםמשרד

02-6467011:פקס02-6466460:טל'

בישמה

המשיבמטעםמקדמיתתגובה

מיוםארבלהשופטתכב'והחלטתםוימ10.3.05,ארבלעיהשופטכב'שללהחלטתהבהתאם

כדלהלן.על-תנאי,צולמתןלעתירההמקדמיתתגובתםאתלהגישהמשיביסמתכבדים28.3.05

כללי

שלפליליתחקירהתיפתחכיהעותרים,שלבדרישתםהיאהעתירהשלהעיקריעניינה1.

ומחצה,כשנהלפנישל_____עג'רמי,מותהנסיבותלבדיקתהחוקרת,הצבאיתהמשטרה

רפית.בעיראלסלאםבשכונת17/10/2003,ביום

הצבאיהפרקליטשלבהחלטתויתערבהנכבדהמשפטביתכילמעשה,מבקשים,העותרים

דנן.במקרהפליליתבחקירהפתיחהעללהורותשלאהראשי



בעתירהצה"ל.חיילימאשהעותרים,טענתלפיונהרגה,נפגעהעג'רמי,_המנוחה,

לקבלתלפנותהביקש-1מס'העותר-ובעלהבבטנה,מכאביםסבלההמנוחהכיפורט,

הטענה.לפיחיילים,ידיעלאשלעברםנפתחהלמכוניתם,השנייםמשהגיעורפואי.טיפול

טיפוללקבלתלפנותםביקשו-3-ו2מס'העותרים-המנוחהשלבעלהשלמאחיושניים

לפציעתכן.שהביאהאש,נפתחהלעברםגםאולםרפואי,

תחקיריםבוצעוברפיח,צה"לשלרחב-היקףממבצעחלקשהיההאירוע,לאחרבסמוך

השיפוטחוקלהוראותבהתאםהמבצע.שלבמהלכושהתרחשולאירועיםבאשרצבאיים

ממצאי-לאחרונה-הובאוהצבאי"),השיפוטחוק"להלן:(ו"טשתה-1955הצבאי,

החליט,אשרהראשי,הצבאיהפרקליטבפניהמבצעים,יומניהעתקיגםכמוהתחקירים,

בחקירהלפתוחמקוםאיןכיהצבאית,בפרקליטותבכיריםגורמיםעםהתייעצותלאחר

האירוע.שלפלילית

שהתרחשבאירוע,המדוברכאמור,האמורה.בהחלטהפגםכלנפללאכייטען,המשיב

להלן.שיפורטכפיממש,לחימהעתבאותההיתהבהרפית,בעירמבצעיתפעילותבמהלך

עילהקיימתכיהעלתה,לאהמבצעיםומיומנימהתחקיריםהעוליםהממצאיםבחינת

פלילית.בחקירהלפתיחה

פגםבהחלטהנפללאוכיוסבירה,נכונהבהחלטהמדוברכילהראות,נבקשזובתגובה

על-פימצומצמת,שהיאהמשיב,שלבשיקול-דעתוהנכבדהמשפטביתהתערבותהמצדיק

ביותר,נדיריםלמקריםהנכבד,המשפטביתפסיקת

הצבאיהפרקליטמדיניותכילצייןנבקשדברים,שללגופםשניגשוטרםהדברים,בפתח

שלבגדרונדונההנוכחית,העימותתקופתבמהלךמצ"ח,בחקירותפתיחהבענייןהראשי
שהדיוןבצלם"),פרשת":להלן(הראשיהצבאיהפרקליטנ'ואח'בצלם9594/03בג"ץ

2.5.05.ליוםקבועבה

על-שהוגשההעיקריתהתגובההעתקזולתגובהמצורףהנכבד,המשפטביתשללנוחותו

מתגובתחלקבהבאמורלראותמתבקשהנכבדהמשפטוביתזו,בפרשההמשיבידי

זו.לעתירההמדינה

שמ/1.ומסומןמצורףבצלםבפרשתהמדינהתגובתהעתק



העובדותעיקרי

כללי

אלישראלמדינתשלהמזויןהעימותתקופתשלבעיצומההתרחשזועתירהנשואהאירוע6.

הפלסטיניים.הטרורארגונימול

נבקשהתקופהבאותהעזהוחבלוהשומרוןיהודהבאזוריששררולתנאיםהנוגעבכל

שםבצלם,בפרשתהמדינהלתגובת1-5בסעיפיםלאמורהנכבדהמשפטביתאתלהפנות

:כדלקמןנכתב

ישראלמדינתנמצאתשניםלארבעקרובמזה....."

מאזהפלסטינים.הטרורארגונימולפשרותחסרבמאבק

מערכהאלהטרורגורמימקיימים2000,ספטמבר

פעיליואזרחיה.ישראלמדינתנגדמדםועקובהאכזרית

טרורפעולותיומיומיבאופןמבצעיםפלסטיניםטרור

באשרישראליםכלפיהמופנותתקדים,וחסרותמחרידות

כוללותאלהרצחניותפעולותוטף.נשיםגברים,הם,

פיגועיורקטות,טיליםיריחבלה,מטעניהנחתירי,פיגועי

התאבדות.ופיגועיודקירהדריסה

והרסמוותזריעת-אחתהיאהטרורפעילישלמטרתם

ביעדיםפגיעהבאמצעותהישראליהציבורבקרב

ציבורית,תחבורהמסעדות,שווקים,ישובים,:ישראלים

רבמספרמצויבואחרמקוםוכלקניות,מרכזימלון,בתי

שלחייהלשגרתהפכההטרורשגרתישראל.אזרחישל

מיוםומתארכתהולכתהקורבנותורשימתישראל,מדינת

ליום.

במלואזוקשהתמונהמצייריםהיבשיםהנתונים

לסוףועד2000ספטמברסוףשמאזבתקופה-חומרתה

טרורוהתקפותפיגועים22,000כ-בוצעו2004יוניחודש

למותםגרמהזוטרורמתקפתפלסטינים.גורמיםידיעל

אחרים.6,400מ-למעלהשלולפציעתםישראלים969של

לאכיפור,יוםומלחמתהשחרורמלחמתלמעטלמעשה,

איבדובהמערכהישראלמדינתבתולדותהייתה

2002מרץחודשבמהלךחייהם.אתכךכלרביםישראלים



135איבדובהםטרור,פיגועי37בישראלבוצעובלבד,
חלקםנוספים,ישראלים725ונפצעוחייהםאתישראלים

ביותר....קשהבאופן

ספונטניבאופןפועליםאינםהפלסטיניםהטרורפעילי
רבתהיררכית,מערכתעומדתמאחוריהםועצמאי.
הטרורארגונישלעולםחובקיקשריםבעלתאמצעים,

מחבליםגיוסכוללתהארגוניםפעילותהפלסטיני.

;לליבותיהםהרצחניתהאידיאולוגיההחדרתןמתאבדים
במשפחותתמיכה,שלהםההרגלמסעותושליחתםציודם

נגדהסתהוהברחתם,לחימהאמצעירכשמחבלימן
וכיו"ב.היהודיהעםונגדישראלמדינת

באמצעותישראל,מדינתאתחייבההקשההטרורפעילות

עיקשתלחימה2000ספטמברמאןלנהלהביטחון,גורמי

ימיםבעצםגםהצער,למרבההנמשכת,לחימה-בטרור

אלו.

מהמציאותובראשונה,בראשללמוד,ניתןזולחימהעל

האש,וחילופיהיריתקריותהפיגועים,מספר-בשטח

שלהמתמידהסיכולבשטח,הפרוסיםהכוחותהיקפי

השוטפת,הביטחוניתהפעילותתחומימגווןטרור,פעולות

הרביםוהנפגעיםהחיילים,נתוניםשבוהיומיומיהסיכון

וגובה.גבהשהעימות

נתונהבההלחימהעלמעידאלהנתוניםשלצירופם

עימות"שלמציאותהיאזומציאותישראל.מדינת

פעולותמתנהלותשבוConflict),(Armedמזוין"

קשה.לחימה

זכותהובמסגרתהפלסטינית,הטרורמתקפתלנוכח...

ביטחוןולספקעצמהעללהגןישראלמדינתשלוחובתה

צעדיםהביטחוןגורמיעל-ידיננקטיםלאזרחיה,

הטרור.פעילינגדשוניםומבצעייםביטחוניים

ניתןובהםאמצעים,שלארוכהשורהמופעלתוובמסגרת

עלפיקוחהטרור,פעילישלמעצרםאתהשאר,ביןלציין,

עוצר,הטלתומחסומים,ביקורתנקודותוהפעלתהתנועה



אמצעיהברחתעםהתמודדותחבלה,מעבדותאיתור
שלאטרורבפעיליפגיעהמגורים,מקוםתיחוםלחימה,

הואבטרורהמאבקנוספות.רבותופעולותלעוצרםניתן

מאיוםלגורה,מגזרהמשתנההואודינמי,מורכבממושך,

העשייהבלבנמצאוהואצורה,ופושטלובשהואלאיום,

שלהלחימההאחרונות.בשניםהביטחוןמערכתשל
רבים.בקשייםכרוכהבטרורמדינות

הפלסטיניםהטרורארגוניעםבהתמודדותמרכזיקושי...

טשטושומכוון,ציניבאורחיוצרים,שהללובכךנעוץ

האוכלוסיהלביןהטרורפעיליביןאבחנהוהעדר

מפשע.החפההאזרחית

צפופותמגוריםשכונותמתוךפועליםהטרורפעילי

חסינותלתשיוניסיוןותוךאזרחיבלבישאוכלוסין,

דירותאזרחים.ובקרבתבחסותפעולהבאמצעותמפגיעה

בתימתוךמבוצעיריחבלה,כמעבדותמשמשותמגורים

ולמרפאות,ילדיםלגניובסמוךציבורומוסדותספר

מגוריםשכונותמתוךנוריםוטיליםקפאם""רקטות

להברחתבאמבולנסיםשימושנעשהחקלאיים,ושטחים

הפגנותמתוךירימבוצעחבלה,ואמצעיטרורפעילי

קטניםילדיםואףנעריםנשים,כביכול,אזרחיות

פיגועילבצעונשלחיםמתאבדיםכמחבליםמגויסים

ארוכה.עודותרשימהתופת,

היאוצה"לישראלמדינתמתמודדיםשעמהזומציאות

הביטחוןגופישלמהצורךהחלקשות.השלכותבעלת

דרךפלסטינית,אזרחיתאוכלוסיהריכוזיבלבלפעול

לביןהטרורפעיליביןאלהבמצביםלהבחיןהקושי

נתוניםבהםוהחשדנותהיומיומיבסיכוןוכלההאזרחים

החששרקעעלאזרחים,עםבמגעבאיםכשהםגםחיילים

במחבלים.בפועלמדוברכי

היטבהמוכרתהעובדה,היאזוקשהממציאותמצערחלק

כיבטרור),בלחימהוחומרוקל(בלחימההנתוןצבאלכל

אזרחיםגםנפגעיםצה"ל,נגדשלוחמיםבמיפגיעהלצד

.מפשע"חפים



בפרט,רפיתובגורתבכלל,ענהבגורתנערךבטרךרמדעי!ישראלשלמלהימתהננבדחלק7.
במרחבמצרים,לבעעזהרצועתביךהמפורדהחיךשהואפילדלפי";ציר"בחוורובמיוחד

הנתהםידיעלביךהביטחוך,כוחותכנגדפח"עהתאוונויותמספראינטנסיביבאורחפעלו
ימהלעלחנ"טטילישלירילרבותמאסיבי,יריידיעלוביןמטעניםשל

וטוביןפח"עפעיליאמל"ח,שללהברתהושיטיונותלהברחותסימניםנמצאואחוגלא
האדמה,לפניומתחתמעלהמתבצעותהברזיותישראל,ומזיינתעוהלשטחמצריםמשטח

ביןומחברוונכך,לצוייךבמיוהדהנחפרותתת-קרק'גיות,'במנהרותגסשימושוחעושות
עיה,לביןמצרים

ורחביווסלמבצעצה"לכוחותיצאו15.10.2603,ביום14,קשהתקופהשלבמהלכה

עצמה,רפיחלעיררביםצבאכוחותשלכניסהכללאשרימים,שלושהבןהיקף,
לאורךובמיוחז'ממש,רפיחהעירבתוךויגלייםוסיוריםפעילויות:וקיוסבההתמקמוונ

אמל"חלהברחתהמיועדותמנהרותשלורזוצב,ז,תןלצורךאיתורןיאתכלפילז'לפי","ציר
הנדון.במרחבהפועליםפח"עפעילישלולאיתורם

קבלתבעקבותהמבצע.שלסיומולאחרבסמוךנערכוצבאייםתחקיריםמעלה,כאמור

המבצעייםהגורמיםאלהדרוםפיקודפרקליטותפנתההמנוחהשלמותהבענייןהפנייה

פרקליטהיינובפיקוד,הראשיהצבאיהפרקליטרצילידישיועברובבקשההרלוונטיים

שנייההנוגעאחררלוונטיהומרוכלשנערכוהמבצעייםוותחקיריסהזורום,פיקוד

.שבנדון

הדרוםפיקוזפרקליטותשלמטעמהשהוצאונוספותתוכורוהגםכמוזו,פנייהאףעל

הקשוריםהמבצעיםיומניוהעתקיהמבצעייסחתחקיריסהועגרו'המבצעייס,לגורמים

2005.מרךחודשבתחילתרקהדרוםבפיקודהצבאיתהפרקליטותלעיוןשבגרוןלעניין

גםכמןוו,לעתירההנוגעהתומרבהעברתעיכוביםשאלוהשבדהבשלכייצוין,שד

הריהדרום,שבפיקודהצבאיתהפרקליטותבטיפולהמלויותנוספותפניותלמספר

ז'נהסא"לפנתהאליהקשרובלאהעתירהשללהגשתהקודםעוד2005,ינוארשבתחילת

הנכנס,עזהאוגדתמפקדכוכבי,אביבלתא"להנכנסת,,הפרקליטהמודזגברישווילי,

כלללהעברתראויהובשקידהבזריזותשיפעלופיקודושהחתלגורמיםיורהכיוביקשה,

מלאפעולהבשיתוףנענתההבקשהמעלה,כאמורדומות,פניותשלבעניינןהנחוץהחומר

כוכבי.תא"לשלמצידו



בעתירה,המובאוהדוגמתקצעריס,עיכוביםכיקווים,~המשיכיס.,לעיל,האמורלאור
הגדוןבעגילמהווה,אינוהומוחלוף.בהמעדובקרשןושי-כיאםהעבר,נחלתהם

כפיכחקירה.פתיחהעללהורותשלאבהחלטהבלשהומשקלבעלגורםוו,בעתירה
זהוווהחלטהשהועבר,ההומרסמךעלעניין,שללגופוהתקבלהההחלטהלהלן,שיובהר
נתבסשהבובמועדמועברתתומרהיוולויכנר,מוקדםבמועדגםמתקבלתהייתה

העברתו.

הצבאיתלפרקליטותהועברזועתירהנשואלענייןהקשורהחומרכלללעיל,כמבואר9,
2005.הודש'מרץבתחילתהדרוםבפיקוד

הזמןמבחינתוהמתאיםהעותרים,ידיעלהמתוארלאירועביותרהז.ומההאירוע
עלוווזועת18/10/2003,-הלבין10/2003/~1שביןהלילהממהלךאירועהואוהמקום,

לעבריריביצעוהחייליםמטען.להניחניסואשרחמושות,דמויותשתיצה"לחייליידי
מנתעללמקוםשהגיעונוספותדמויותשתיזוהומכן,לאחרפגיעה.וזיהודמויות,אותן

הגיעלמקוםפגיעה.זוהתהושובלעצרם,גםיריוהחייעים'ביצעוהנפגעיט,אתלפנות

אתהכילהכוחותשלהבנתתיק,נותרבמקוםוקהפבעיס.ארבעתאתפינהאשראמבולנס;

כמיונראולמקלס,הניגשיםנוספים,אנשיםשניזוהומכןלאחרהאמור,החבלהמטען

וה.במקרהגםזוהתהופגיעהלעברם,גםאשנורתהתיק.אוהועםשמתעסקים

גוו-מיםעםהתייעצותלאחרהיאשי,הצבאיהפרקליטהחליט'22/03/2005בתאריך10.

האירוע.שלפליליתבחקירהלפתוהמקוםאיןליהצבאית,בפרקליטותבכירים

פליליתבחסירהלפתוחשלאהואשיהצבאיהפרקליטההלטת

הנורמטיביתהמסגרת

הראשי,הצבאיהפרקליטשיקול-דעתהפעלתלאופוהנוגעתהנורמטיביתהמסגרת11.

בתגובתבהרחבהפורטהמצ"ח,בחקירתפתיחהעלנוורוה!1.שלאאולהורוהבהחלטתו

לתגובהו-ד'ג'בפרקיםלאמורבעיקרמופנההנכבדהמשפטוביתבצלםבפרשתהמדינה

לענייגגו.הנוגעיםעיקרי"דבריס,עללעמודנבקשלהלןוו.



מאזהפלסטיניהטרררגורמימולעוהבלחימהמצויהישראלמדינתלעיל,שפורטכפי2!,
מדינהכאשרזו,עתירהנשואהאירועבמועדהדבריםפניהיישכךודאי2000.ספטמבר

מקרהבכלפליליםבחקירהלפתונוחובהשאיןהיגההיסוד.הנחתבלחימה,מצוייםוצבא
חףאזרחנפגעשבומקרחבכללאואףלחימה,אירועבמהלךאדםנפגעאוכהרגשבו
ע.מפש

במקריסד"קלהיפתחאמורהפליליתחקירהכיחינההסוגהולבחינתהמוצאנקודת13.

נהגוהדבריםפניעלבובמקרהוכיהמעורבים,שלפליליתלהתנהגותחשדיששבהם
פלילית,בחקירהלפתיחההצדקהאיןחוקי,באופןהלוחםהכוחחיילי

הדיןבתישלובפסיקתטהנכבד,המשפטביתשלבפסיקתוהיטבמעוגנת11תפיסה14.

לבואצריכיםהמבצעיתהפעילותשלהייחודייםהלאפייניםזו,פסיקהפיעלהצבאיים.
המבצעי,האירועבנסיבותפליליתבחקירהו.תיחהבדברהדעתשיקולבהפעלתביטויכינני

הלחילת.בפעולותהשתהףשלאאזרחשלמוותשלגמירהגם

התובעע/232/95בענייןבתיקלערעוריםהצבאיהדיןביישלהדיןבפסקלמשל,נך,15,
:כדלקמןנפסק31,367(96קאלפמן,,פו'אורטגןג'הראשיהצבאי

המידהקניאתמבצעיתעל'פעילותלהחילאין'1

אואימוניםשלבתנאיםהרשלנותלקביעתהמקובלים

:הםגהלשוניהעיקרייםהעיונייםהטעמיס'תרגילים.

רבהבמידהתלויהמבצעיתפעילותטל,הצלחתהעקרונית,

נטילהלהתירשאיוכשםשכינים.שלמושכלתבנטילה

אימוניםאותרגיליםשלקיומםדעתסיכוניםשלמיותרת

מבצעיותבנסיבוונלהימסבד"כ;איו,'מתןכךשגרתיים,

ישאףלעיתיטצבאיות.מלרותשנועדה'לקדםמהסתכנות

,.לעודדה.

ככללקיומההואמבצעית,הפעילותשל'מיוחדאפיון

אכן,החלטות.קבלתעלהמכבידיםודאותואילחץכתנאי

גסהנעשות-וצבאיותאזרחיות-שונותפעילויותקיימות

זהגורםשלפעולתוהצבאיתבסוטואציהואולםבלחץ,הן

תכליתלהשגתנעשיונומפעילותעוללה,ורבתשכיחההיא

חשובה".לאומית



כרוכהדופעילותהמבצעיונ,הפעילותשלובייחודיאופלותמפורשותעולההדיןמפסק
להשגתמיועדתוהיאקיצוניים,ואהודאותלחץבתנאימתקימתהנחייכונים,בנטילה
אחרת,פעולהלכלדומהאינהפעיעותיוחשובה.לאומיתתגלית

סגן)11חע/9בתיקלערעוריםהצבאיהדיןליתשלהדין'בפסקגםנכהבודומיםומריס
בעתקרבית,פעילותשללייחודמפךרשתהתייחסותתוך180,)1979(פד"צהתצ"ו,נ'אבי

:לחימה

הדברכאילולהחיל,מקוםאיןכילהבהירהראוימן"
הרשלנותלקבועתהמקובליםהמידהקביאונמאליו,מובן

פעילותשלתנאיםעלתרגילים,אואימוניךשלבתנאים

שוניםהמצביםבשניההנאיםכיסולקין'אלחימה.בתנאי

".,מהותי.שינוי

שצוטטוהדיןבפסקיהדיןבתיעמדועליהםהמבצעית,הפעילותשלהייחודייםמאפייניה
בחקירהלפחוחמקוםישמתיהשאלהעלגםכמובךמשפיעיםאחרים,דיןובפסקילעיל

מקוםישומהישכזה,במקו-ההראויותהבירורדרכימחןשכזה,אירועבגיןפלילית
שכזוןאירועבגיןלדיןלהעמיד

זהלנושאההייחטאשרהנכבד,תמשפטביתשלפסיקתואח:אףהנחואלהעקרונות

835,)3(נבפ"דואחז,צה"%נ'ואח'חייטמור6208,96לבג"ץ.נפנהלמשל,כך,נהו~וזבה.

חייס").מוופרשת":להלן(

בדרוםמבצעיתפעילותבמהלךכוחותינומאשצה"לח~יליארבעהנהרגומקרהבאותו

האירועבעקבותלבנון.
קייב,.

עללהורותמקוםאיןכיהיחלטאחריוצבאי,החשירהצי"

הונרחששהאירועכיווןבעיקר,זקת,חקירה,ועדתמינויעלאופליליתבחקירהפתיחה

העותריםהנכבד.המשסטלביתעהירחהוגשהההחלטהבעקבותימבצעית,פעילותאגב

לבירורפליליונחקירהיפונחהצבאכיודרשובחקייה,לפתוחשלאההחלטהאונהקפו

המשפטביתוכאירוע.לבדיקתהוקרגוףימנההצבאגידרשו,למצערהאירוע,נסיבות

:845(בעמ'(כדלימןבקובעוהעתירהאתדחה

אחרת.לפעילותמבצעיתפעילותציןניכרהבדלקיים.."

הקיימיםוהנסיבותהאילוציםומערכתהפעילותאופי

מבעתמשמעותיתבמידהשוניךמבצעיתפעילותבעת

שגרתית,.,"פעילות



10

לעומתמבצעית_לפעילותהמותאבותהחקירהבצורתגםביטוילידיאיפואבאיההבדל19.

אחרות.חקירהצודות

פעילוונבמהלךשהתרטשאירועלחקירתהמתאימההדרךככלל,הינומבצעיתחקיר

מבצעית.

בפעילותומצוייםבשטח,לנעשההקרוביםמקצועיםגורמיםעל-ידיכלל,בדרךנערך,הוא

שלבזכרונםטריעדייןכשמאירועלאירוע.בסמוךמידמהרחשהואהמבצעית.
חלקמהווההואובלתי-מסורבל,אמצעיבלתיבאופןנעשההואבתחקיר.המשתתפים

המבצעיתההוויהבתוךהיטבמושרשוהואהמבצעיתהפעולהממכלולאינטגרלי
צה"לנשלקיומוויאשיהמאןהצה"לית

הגם(מבצעיתחקירבקיוםלהסתפקהוהניצןמקוהבאותוכיהמשפטביתקבעלפיכך

להורותשלאהההלטהכיקבעכךובעקבותחיילים)4נהרגובוטראגי,באירועשמדובר

וראייה.סבירההיתהאחיתבדריקאיילעחייגהל~

אנומבצעיתפעילותבמנולךשאירעקירועהקירתלצורךהמבצעילתחקירההיזקקותעל20,
ואשרצבאי",תחקיר"שכותרתוהצבאי,השיפוטלינוקא935סעיףמהוראתאףלמדים

:כיקובע

-זהבסעיףא)("

הצבא,לפקודותבההדפםבצבא,שנערךבירור-תחקיר""

מבצעיה,פעילותאואימוובמהלךשהתרחשלאירועבנוגע

;אליהטבקשראו
שופטאוחוקרהצבאיתמשטרהבודק,קצין-חוקיי"גוף"

חוקר,...

הוראותתחקירלעני.פולן?דין,בכלהאמוראףעלב)(

:אלה

כלהתרזקיר,פתיטוקולבתחקיר,שהושמעוהדברים)1(

הממצאיםהסיכומים,וכןבמהלכו,שהוכןאחרחומר

כראיהיתקבלולא,התחקיר)חומר-להלן(והמסקנוונ

אוכוזבתידיעהמסירתבשלבמשפטלמעטבמשפט,

ןבתחקירחשובפרטהעלמונ

הואואולםאדםכלבפניחסוייהיההרנר,עזירהומר)2(

שהתחקירבצבאגופיםלאותםרקחלקו,אוכולויימסר,

ןתפקידםמילוילצורךלהםדרוש



,חוקרלגוףיימסרלאהתחקירחומר)3(

אוהראשיהצבאילפרקליטיימסרהתחקירחומרא)()4(

לסוגיבנוגעאומסויםלאירועבנוגעבקשתו,לפילנציגו,

;אירועים

חומרכיסגנואוהראשיהצבאיהפרקליטמצאב)(

אובדיקההמצדיקעבירה,לביצועחשדמגלההתחקיר

בקציןשנועץלאחרהוא,רשאיחוקר,גוףידיעלחקירה

לפתוחחוקר,לגוףבכתב,להורותלפחות,אלוףשדרגתו

;בחקירהאובבדיקה

לפתוחסגנואוהראשיהצבאיהפרקליטהורהג)(

האירוענסיבותאתבהוראתויתארבחקירה,אובבדיקה

עלהבשלןאשרהסיבותואתהתחקיר,נערךשבעקבותיו

דברלהוראהיצורףלאואולםהעבירה;לביצועהחשד

אדםכלפיחשדעלתצביעלאוהיאהתחקיר,מחומר

הוספה]ההדגשה[באירוע;"מעורבשהיה

במהלךאירועהתרחששבובמקוםכילעיל,שפורטההתפיסה,מצוייהווהוראהבבסיס21.
חוקרגוףעל-ידיולאצבאי,תחקירשלבדרךככלל,האירוע,ייבדקמבצעית,פעילות

תחקירחוקר).שופטאוחוקרת,צבאיתמשטרהבודק,קצין-האמורבסעיףכהגדרתו(
לאירועבנוגעהצבא,לפקודותבהתאםבצבא,שנערךכ-"בירורלעילבסעיףמוגדרצבאי

אליהם".בקשראומבצעיתפעילותאואימוןבמהלךשהתרחש

אסלנציגו.אוהראשיהצבאילפרקליטיימסרהתחקירחומרכיוקובע,מוסיףהסעיף22.
עבירה,לביצועחשדמעלההתחקירשחומרסגנו,אוהראשיהצבאיהפרקליטמצא

אלוףשדרגתובקציןשנועץלאחרהוא,רשאיחוקר,גוףידיעלחקירהאובדיקההמצדיק
לחוקב)(4)(ב)א935(סעיף[בחקירהאובבדיקהלפתוחכאמורחוקרלגוףלהורותלפחות,
הצבאי].השיפוט

נ'ואח'יוסוף7232/01בג"ץצבאי,תחקירשלבדרךבחקירההטעםלעניןראו,עוד

הדין.לפסק7-10בסעיפים3952,)2(,2003עליוןתקדיןואחי,ישראלממשלת

הדיןבתיעל-ידיוהןהנכבד,המשפטביתעל-ידיהןשניתנההענפה,הפסיקהביסוד23.
שונההיאמבצעיתפעילותכיהתפיסהכאמור,עומדת,לדבר,המומחיםהצבאים,

בואירועלגבילקייםראויככלל,אלה,מאפייניםרקעועלאחרת,פעילותמכלבמאפייניה
פלילית.חקירהולאמבצעי,תחקיראורחים,אוחייליםמבצעיתפעילותבמהלךנהרגו



פעילותבמועלךשאירעואירועיםלענייןמשפטיותהחלטותמתקבלותכאשרכלומר,

הפעילות.שלהייחודייםלמאפייניהבהתאםייחודיים,זוידהקנילהפעילישמבצעית,

בכך;סיכוניםבנטילתתלויההפעילותשהצלחתבכךביטוילידיבאיםאלהמאפיינים
השגתלשםנעשיתשהפעילותבכךןקשיםואי-ודאותלחץבתנאימתקיימתשהפעילות

עללהורותאיןשככלללכךגורמיםאלהמאפייניםוכיו"ב.חשובהןלאומיתתכלית
מבצעי.אירועאגבשנגרמהפגיעהבגיןפליליתחקירה

לממשלה,המשפטיהיועץנ'אישה4550/94בבגאזניתןוובסוגיהנוסףמרכזידיןפסק24.
אישה").פרשת":להלן(859טמ)5(פ"ד

מבצעית.פעילותבמהלךרשלנותבגיןפלילילדיןלהעמדהדרישהנדונהפרשהבאותה

אלה,מעיןהחלטותקבלתבעתלשקולישאותםשיקולים,שלשורהנפרשההדיןבפסק

כמובןהינםאלהשיקוליםהמבצעית.הפעילותשלוייחודהמהותהרקעעלוזאת
פליליתבחקירהפתיחהלענייןגםאלאפלילי,לדיןהעמדהשאלתלענייןרקלארלבנטיים

הדיןבפנדקעצכ(ה).בפניתכליתאינהפליליתבחקירהפתיחהבהמשך,נרחיבכךועלשכן,(

פליליתבחקירהלפתיחהמקוםאיןכישגרסהבנדון,הצבאיתהפרקליטותעמדתהובאה
:כדלקמןבההאמורקיבלהמשפטוביתאלה,כגוןבנסיבות

הפעילותשלהייחודייםמאפייניהכיחולק,אין"

קיוםהשולליםכשיקוליםלעיתים,משמשים,המבצעית

בובמקוםאףפליליים,בהליכיםבנקיטהציבוריאינטרס

פלילית.אחריותקיימת

איןטיפוסישבאופןבכךמתאפיינתהצבאיתהפעילות

לקיוםאלאהפרטייםצרכיולקידוםפועלהצבאאיש

כרוכותקרובותלעיתיםאשרהצבאיות,משימותיו

בנסיבותמעודד,מהותומעצםהצבאסיכונים.בנטילת

צבאיות,מטרותלקדםשנועדהמדעתהסתכנותמבצעיות,

סיכוניםשלמיותרתמנטילההימנעותמעודדשהואכשם

צה"לאתהמאפייןהערךשגרה.פעילותאואימוןבשעת

כלאףעלצבאית,במשימהועמידהבמטרהדבקותשל

האמור.אתלהמחישכדיבוישוהסיכונים,המכשלות

עצמועלליטולאחת,לאהמפקד,עלאלה,בתנאים

אולקחתםלואסורשברגילסיכוניםחייליו,עלולהטיל
מפקדמבצעיתפעילותשלבנסיבותפקודיו.עללהטילם

מושכלים,סיכוניםנוטלאשרזהלעיתיםהואטוב



בלתיהיוכייתבררלאחורבראייהכיייתכןאשרסיכונים

ברשלנות.נעשתהנטילתםולפיכך,מוצדקים,

התרשלותבגיןקרבימפקדנגדפליליבהליךנקיטהלפני

המשמעותאתלשקולישמבצעית,פעילותבמהלך

כיאוויתי,חששישזה.מסוגלצעדהנודעתהכללית

רשלנותאודעתבשיקולטעותבגיןפלילי,בהליךהנקיטה

הפעילותבצבא.לפגיעהדווקאתביאמבצע,במהלךקלה

סיכוניםרבתהיאזה,ממקרהגםהעולהכפיהמבצעית,

שללשלומובאחריותגםהנושאלמפקדובוודאיחייללכל

מחייליו.אחדכל

עצמועלליטולמסכיםחייל,כלולאאדם,כללאכך,בשל

הסיכוניםכלעלאםקרבי.למפקדולהפוךאחריות

אתגםנוסיףהמפקד,עלממילאהמוטליםוהאחריות

חמורה,לאטעות,בשלפלילילדיןלהעמדההסיכון

הסיכוירבבהמבצעית,פעילותבמהלךדעתבשיקול

לשאתהמוכניםכאלהשלמספרםכיחששישכזו,לטעות

עלפליליתאחריותהטלתכן,עליתריצטמצם.בנטל

להביאעלולהצבאי,מבצעהמובילמפקדשלכתפיו

בשלאשרמפקד,במשימה.עמידהולאיהפעילותלשיבוש

מלקחתם,יימנעסיכונים,לקחתחייבהמשימהאופי

עברייןעצמווימצאטעה,כייתברר,בדיעבדכימחשש

ואוליאחריותםצמצוםתוךלנהוגיעדיפומפקדיםפלילי.

הנובעותההשלכותאחרים.שלכתפיהםעלגילגולהאף

פליליתאחריותהטלתקשות.להיותעלולותמהמצב

נוסף,לנטלאיפוא,להביא,עלולההאמוריםבמקרים

בעמ'אישה,פרשת(הפיקוד...."שדרותעלמוצדק,בלתי

866-.)868

בנסיבותשאירעאירועבגיןפליליבהליךנקיטהשנשקלתבעתהנכוניםאלה,שיקולים25.

אירועבגיןפליליתבחקירהפתיחהנשקלתכאשרמוניםשבעתנכוניםכלשהן,מבצעיות

שלהמאפייניםשכלמאחרזאתדנן.כבמקרהממש,לחימתיתפעילותבמהלךשאירע

לגביביותרובולטתחזקהבצורהמתקיימיםאישה,בפרשתשהוזכרוהמבצעיתהפעילות

לחימתית.פעילות



אתלהטותהיכוליםכשיקוליםאישהבפרשתשפורטוהשיקוליםאתאיפוא,נפרט,להלן

הנדכיונראהורגילות","מבצעיותבנסיבותפליליבהליךמנקיטההימנעותלטובתהכף
:לחימתית"פעילות"שלקיומהבעתיותררבהבעוצמהמתקיימים

הסיכוניםהן-הראשונהמהמעלההםהצפוייםהסיכוניםלחימתית,בפעילותא.

אנ]ישראלמדינתאזרחילשארהצפוייםהסיכוניםוהןעצמם,לחייליםהצפויים
אתלמנועאוג'ניןבעירטרורפעילילעצורהמבקשחיילבמשימתם.יכשלוהחיילים

ובראשונה,בראשפועל,לישראל,המובילהביקורתבנקודתמתאבדמחבלשלמעברו

במהלךרבינ]חייליםנהרגוממשאלהבנסיבותהצער,למרבהלחייו.רבסיכוןתחת
האחרונות.השנים

להיותעלולהבמשימתוכשלוןשלהמשמעותהחייל,פועלשבוהאישילסיכוןמעבר

-לישראלהתתאבדהניחבלשלכניסתודרךעללמשלהטרור,פעילשלפעילותוהמשך

רבים.ישראליםשלחייהםאתלגבותשעלולדבר

בחקירהלפתוחאםהחלטהקבלתבעתבחשבוןלהילקחצריכיםבודאיאלהשיקולים

לאו.אםפלילית

ביותר.והקיצונייםהקשיםהםהמידעוחוסראי-הווראותתנאילחימתית,בפעילותב.

בקרבבמסווה,בחשאי,פועליםהטרורגורמיאי-הוודאות.ממלכתהיאלחימה
אי-אזרחים.יפגעושלאודאיבאופןלהבטיחניתןלאכוה,פעילותבסוגאוכלוסיה.

אוכלוסיהבלבבמתכווןהפועלהפלסטיני,בטרורהלחימהבנוהלךסיכוניםלקיחת
יוכלואשרהטרור,לפעילימוחלטתחסינותמתןהיאהיחידהמשמעותהאזרחית,

בהם.יפגעשנה"לחששכלמבליהרצחנית,פעילותםאתולנהללהמשיך

להרחיבצורךאיןכיודומה,-חשובהלאומיתלתכליתנעשיתלחימתיתפעילותג.
הפלסטינים.הטרורגורמינגדוההתקפיתההגנתיתהפעילותשבבסיסהתכליתבעניין

שרשרתעלפליליתלחקירהלהיותעשויותאשרההשלכותלחימתית,בפעילותד.
בזנוןביותר.הדרמטיותהן-משימתםאתלמלאמפקדיםשלנכונותםועלהפיקוד
המפקדיםעלוהאחריותמנשוא,כבדהואהפיקודשרשרתעלהמוטלהנטללחימה,

יוצאותהנסיבותאףעללחימתי,אירועבגיןפליליתחקירהלפתיחתעצומה.היא

עבירהשלביצועהבדברמוצדקחששובהיעדרהמבצעית,הפעילותשלהדופן
ולוחמים.מפקדיםשלתפקודיהעלמשקלכבדותהשלכותלהיותעלולהפלילית,

פעילותלגביפליליותחקירותפתיחתכיעולהוהפסיקההחוקמהוראותלסיכום,26.
בהתאםייחודיים,שיקוליםמכלולשלשקילתםאתמחייבתלחימה,בעתבעיקרמבצעית,



כימלמדאלהשיקוליםיישוםהמבצעית-לחימתית.הפעילותשלהייחודייםלמאפייניה

צריכהלחימתית,פעילותוחומרוקלמבצעית,לפעילותביחספליליתבחקירהפתיחה

צבאי.תחקירעריכתהיאהאירועיםלבדיקתהמלךדרךוכיחריג,בגדרלהיות

נהרגאושנפצעהעובדהעצםבטרור,קשהבלחימהובפרטבלחימה,מצויצבאכאשר

בהכרחיוצרתואינהצה"ל,חיילישלפליליתהתנהגותעלכשלעצמהמעידהאינהאדם,

תמים.אדםהואהנפגעהצער,למרבהאם,גםכזו,להתנהגותחשד

מקנהאינהלחימהואירועימבצעיתפעילותשלקיומהעצםכימובןהשני,העברמן

העניין,לנסיבותבהתאםלגופומקרהכללבחוןישפליליים.בכליםשימושמפניחסינות

דנן.במקרהגםשנעשהכפי

העתירהשללעניינה

עללהורותשלאההחלטהכיהינההמשיבעמדתלהידחות.העתירהדיןכייטעןהמשיב27.

כלאיןוכיוסבירה,ראוייההחלטההינהדנןהמקרהבנסיבותפליליתבחקירהפתיחה

זו.בהחלטההנכבדהמשפטביתשללהתערבותוטעםאויסוד

אתששקלהראשי,הצבאיהפרקליטבפנישהונחהחומריסודעלנתקבלהווהחלטה

בנסיבות-מקוםאיןכילמסקנהוהגיעלעיל,שפורטוהשיקוליםמלואעל-יסודהעניין,

פלילית.בחקירהפתיחהעללהורות-אלו

אלישראלמדינתשללחימהשלבעיצומהאירעזועתירהנשואהאירועלעיל,שפורטכפי28.

אחדפילדלפי","צירבקרבתברפיח,אירעהאירועהפלסטיניים.הטרורארגונימול

עזהברצועתאחרותלגזרותבהשוואהגםביותר,והמאוימיםהמסוכניםמהאזורים

עצמה.

העיקריתשמטרתוהיקף,רחבצבאימבצעאיזורבאותוהתנהלהאירועאירעבוביום

מתוךלחימהאמצעימבריחיםבאמצעותןתת-קרקעיות,מנהרותולאתרלנסותהייתה

המבצעלרפיח.רביםצבאכוחותנכנסוזהמבצעשלבמסגרתועזה.לשטחמצרייםשטח

ברפיח.הטרורתשתיותכנגדהכוחותפעלובמהלכםימים,שלושהנמשך

הינוהעותריםידיעלשתוארלאירועביותרהקרובהאירועכיעלה,שנערכהמהבדיקה29.

לעיל.שפורטהאירוע



והאירועהמנוחהנפגעהבוהאירועכימשמעי,חדבאורחלקבועניתןלאמעלה,כאמור

הטענותלביןזהאירועביןמשמעותייםדמיוןקוויישנםאולםהמה,חדלעילשפורט

הסמוכהאלסלאםשכונת(פעולהמרחבבאותוהמדובר-העותריםעל-ידיהמועלות

בשלבכיפורט,בעתירהוגםדמויות,שתיהכוחותידיעלזוהובתחילה;פילדלפי")לחציר

שתיהכוחותידיעלזוהומכןלאחר;בלבדבעלהלצידההיההמנוחהנפגעהבוהראשון

שנילפיובעתירה,המופיעלתיאורמתאימהזוועובדהלמקום,הניגשותנוספותדמויות

מפנהאמבולנסכיהכוחות,ראוולבסוףלמקום,ניגשוהמנוחהשלבעלהשלךאחיו

בעתירה.המופיעהתיאורעםאחדבקנההעולהעובדההארבעה,כלאתמהמקום

האירועיםבגיןפליליתבחקירהלפתוחמקוםאיןכיהיאהראשיהצבאיהפרקליטעמדת

שכןמבצע,אותושלקורותיואתהמתעדיםהמבצעיםויומניהתחקירבמסגרתשנכללו

המנוחה.למותגרמהאשרפלילית,עבירהביצעוצה"לשחיילילכךחשדמתעוררלא

להבנתם,שניסו,חמושים,לעברבאשהחייליםפתחובומבצעיבאירועלכאורה,המדובר,

בהחלטתופגםכלנפללאכיהינההמשיבעמדתהאמורות,בנסיבותחבלה.מטעןלהניח

להידחות.העתירהדיןוכיפלילית,בחקירהפתיחהעללהורותשלא

פליליתבחקירהפתיחהבענייןבהחלטותהמשפטביתשלההתערבותמידת

בהחלטתוהנכבדהמשפטביתיתערבשבגינהעילהכלאיןכיעולהכה,עדשהבאנומכל30.

שלמותהנסיבותלבדיקתפליליתבחקירהלפתוחשלאהראשיהצבאיהפרקליטשל

וראויה.סבירהבהחלטההמדוברוכיהעותרת,

ביתשלההתערבותמידתהפינוקה,ההלכהפיעלכידוע,כילהזכיר,נבקשמקום,מכל31.

הינההראשי,הצבאיהפרקליטלרבותהכללית,התביעהבהחלטותלצדקהגבוההמשפט

פצ"ר"אועל"משפטייועץ"עצמוישיםלאהנכבדהמשפטביתוככלל,ביותר,מצומצמת

על".

אחריםרביםדיןפסקיישכיאףמרכזיים,דיןפסקילכמהאךלהפנותנבקשזהבעניין

דומה.הלכהנפסקהבהם

הפרקליטדעתבשיקולההתערבותמידתכיבבירור,נקבעבפסיקהכייצוין,תחילה32.

דעתבשיקולההתערבותלמידתזהההצבאית,התביעהכראשבתפקידוהראשיהצבאי

פידהראשי,הצבאיהפרקליטנ'צופאן89/,425בג"ץלמשלראולממשלה.המשפטיהיועץ

718.)4(מג



גםהיאיפההיועמ"ש,דעתבשיקולהתערבותמידתלגבילהלןשתובאהפסיקהכללפיכך,
הראשי.הצבאיהפרקליטלענין

הראשי,הצבאיהתובענ'שפרן6009/94לבגאזתחילהנפנההתערבות,מידתלאותהאשר
:כדלקמןנקבעשם573,582,)5(מחפ"ד

שיקולאתממיראינוהמשפטביתאחת,לאשנקבעכפי"

ביתאיןשלו.דעתובשיקוללממשלההמשפטיהיועץדעת

ביתיתערבלאלפיכךעל'.משפטיכ"יועץפועלהמשפט

רקלממשלה,המשפטיהיועץשלבהחלטתוהמשפט

יתערבהמשפטביתאךאחרת.מחליטהיהשהואמכיוון

סבירותבחוסרלוקהזואםהמשפטיהיועץשלבהחלטתו

מהותי."בעיוותאוקיצונית

485.;2(מדפ"רלממשלה,המשפטהיועץנ'ואחיגנור935/89בג"ץ:גםראוזהלעניין

סוכמהבו1,)3(נאפידהמדינה,פרקליטותנ'יהביונהח"כ2534/97לבג"ץנפנהעוד

:המשפטביתשםקבעוכךזה.בנושאהפסיקהבהרחבה

ראיותדיפלוניבעניןישהאםההחלטהכילזכור,יש"

הדיוןבמוקדהעומדתההחלטה-לדיןהעמדהלצורך

היועץשלסמכותושלהקשהבגרעיןמצויה-בענייננו

לעשותעליואשרהיסודיתההכרעהזולממשלה.המשפטי

להגישבסמכותושימושלעשותאםבהחליטוהחוק,פיעל

הפלילי,הדיןסדרלחוקא)(62סעיףראו(אישוםכתב

המשפטיהיועץרשאיכך,בתוך1982(.-התשמ"ב

אתלהעריךאישום,כתבלהגישאםבהחליטולממשלה,

הסיכוייםואתייערך,אםמשפטשלהצפויותתוצאותיו

גנור3425/94בבג"צהדיןלפסק10פיסקהראו(להרשעה
רשאיהואפורסם)).טרם(לממשלההלנשפטיהיועץנ'

לייחסהמשפטביתשעשויהמהימנותלמידתגםלהידרש

לכאורה,ראיותשלקיומןאףשעלולסיכוי,לראיות

עו"ד3846/91בג"צ(ההליךשלבסיומויזוכההנאשם

423,)5(מופ"דלממשלה,המשפטיהיועץנ'מעוןפינחס

המשפטיהיועץנ'יהודה653/94בג"צגםראו436;

הדין).לפסק2בפיסקה)2(,1235עליוןתקדיןלממשלה,

בפרטבפגיעהטעםואיןהתביעהמנגנוןבהפעלתטעםאין

ההליךשלבסופואםלדין,ההעמדהעצםידיעלהנגרמת

בדינו.יורשעפרטשאותוסבירסיכויאין



עובדתית-הערכהשלמובהקתבשאלההואהכדובר

זומעיןהחלטהלגביייתכנוטיבה,מעצםומשפטית.

בענייןדעתושיקולאתבהפעילושונות.והערכותעמדות

מקצועיותידע,עללממשלההמשפטיהיועץנשעןזה,

ההליךתוצאותאתלהעריךבידוהכסייעיםכליםוניסיון,

העומדיםאלהכליםבזכותקיומו.עליחליטאםהמשפטי,

עללהחליטהחשיבות,רבתהסמכות,בידונמסרהלרשותו

ליועץהמסורהדעתשיקולכימכך,עולהלדין.העמדה

רחב.הואזהלעניןלממשלההמשפטי

ישכיהמסקנה,מתחייבתאלהשיקוליםממכלוללדעתי,

בהחלטותיורחבסבירותמיתחםשלבקיוויולהכירמקום

לצורךהראיותדיותבדברלממשלההמשפטיהיועץשל

הראויהמשקלאתזהבהקשרליתןישלדין.העמדה

ליתןישלממשלה.המשפטיהיועץשלהמיוחדלמעמדו

ממעמדוהנובעהאשראיאתלממשלההמשפטיליועץ

זומעיןהחלטה"כיולהניחהמיוחדים,וכשירותו

חומרכלשלוענייניתמעמיקהבדיקהלאחרמתקבלת

והערכתהשונים,העדיםהודעותביןעימותואגבהראיות

בךהשופטדברי(היחסי"ומשקלןהלכאוריתמהימנותן

הסכוכותכיבחשבון,להביאישהנ"ל).3425/94בבג"צ

המשפטיליועץהחוק,פיעלהיא,אישוםכתבלהגיש

המשפטיליועץהנתוןהדעתשיקולוכילממשלה,

נרחב.הואזהבעניןלממשלה

להתערבהמשפטביתשלנטייתו-מכךיוצאכפועל

תהיהזהבנושאלממשלההמשפטיהיועץבהחלטות

בהיקףייחודלדעתיישזה,במובןביותר.מצומצמת

היועץשלבהחלטותיוהמשפטביתשלבפועלההתערבות

בהחלטותההתערבותלהיקףביחסלממשלה,המשפטי

הלכהכיסבוראניאחרות.מעטותלארשויותשל

היועץשלבהחלטותיוההתערבותמיתחםלמעשה,

צר.הואאלהבענייניםהמשפטי

היועץשלפעילותועלהמפקחמשפטביתבידיאכן,

המשפטיליועץכמוכליםאותםקיימיםהמשפטי,

כדידיבוישאםולקביעהראיות,חומרלבדיקתלממשלה

ביתאחת,לאשנאמרכפיאךלדין.העמדהלהצדיק

אתלעצמוליטוללוואלעל",משפטייועץ"אינוהמשפט



הואעושההיהמהולהחליטהמשפטיהיועץשלתפקידו

היועץשלהחלטתואםהמשפטי.היועץגמעום

דיסבירותה,מבחינתאפשריתהחלטההינההמשפטי

מהלקבועמהניסיוןידוימשוךהמשפטשביתכדיבכך

היתהלדיןהעמדהבדברההחלטהלומחליט,הואהיה

הוספו).הדגשות;31עמוד(בידו".

לדין,להעמידלנימשלההמשפטיליועץהנתוןהדעתשיקולבעניןנאמרואלהדבריםאכן,

לגבילוהנתוןהדעתשיקוללעניןגםיותר,מאוחרתבפסיקהשנקבעכפיהם,נכוניםאך

בחקירה.פתיחה

המשפטיהיועץנ'כמוודי7516/03בדנג"ץהדיןלפסקלהפנותנבקשזהבהקשר33.

בופלילית,בחקירהלפתוחשלאבהחלטהשעסק1142,יון2004עלצןתקדיןלממשלה,

:כדלקמןנקבע

כיעולה,האחרונותבשניםשניתנופסקי-דיןשלמשורה"

לממשלההמשפטיהיועץשלבהחלטותיוההתערבותכללי

איןוכיהפלילי,ההליךשלשלביוכללגביבעיקרםזהים

לביןלדיןאי-העמדהעלהחלטהביןהבדלזהלעניין

ביקשולעיתיםכיבחקירה...יצויןאי-פתיחהעלהחלטה

בחקירהפתיחהעלהןלהורותמבית-המשפטהעותרים

במקרההעותרגםשעשהכפי-לדיןהעמדהעלוהן

להבחיןמבליהעתירותאתדחהובית-הנושפט-שלפנינו

אי-עלההחלטותהבקשות...אמנם,שתיביןבנימוקיו

בדרךהתבססובפסיקהכהעדשנבחנובחקירהפתיחה

עלולאהחקירה,בקיוםלציבור"עניין"היעדרעלכלל

הנימוקאתשהיווהמספקת,ראייתיתתשתיתהיעדר

כיהמסקנה,מןלגרועכדיאיןבכךאולםבענייננו.העיקרי

משמעותידבר-מהחידשלאהעתירהנשואפסק-הדין

בו.שנדונוהנסיבותעלמיוסדתהלכההחילאךאלא

לאהבהירבית-המשפטכילהעיר,לחותרלאזהבהקשר

המשפטיהיועץבהחלטותלהתערבשנכונותואחת

כיצויןואףבמיוחד,נמוכהתהיההראיותלדיותהנוגעות

בואחדמקרהאףולוהנראה,ככלהיה,לאכהעד"

לממשלההמשפטיהיועץבהחלטתזהמשפטביתהתערב

אלהראיות"...דבריםחוסרבשלאישוםלהגיששלא

יפיםהםכינראהאךלדין,אי-העמדהלגביאמנם,נאמרו,



הדרושהראייתישהרףהגם(בחקירהאי-פתיחהלגביגם

שונה)".להיותעשוימהשלביםאחדבכל

דעתשיקולבהפעלתמדוברכאשרזה,נכבדמשפטביתפסיקתפיעלכינדגיש,עוד34.

במיוחדנדיריםבבוקריםרקיתערבהנושפטביתראיות,חומרשלהערכהעלבהתבסס

תשתיתישאםלבחוןלמשיבהנתוןהדעתשיקוליישללכיהעותריםמבקשיםדנן,במקרה

מהווהשכזוהתערבותומקרה.מקרהבכלפליליתבחקירהפתיחההמצדיקהראייתית

למשיב.הנתוןהדעתשיקולשלהקשה"ב"גרעיןהתערבות

מודיעיןהוצאתמעריב4736/98בבגאזחשיןהשופטכב'לדברילמשלנפנהזהבעניין

:כדלקמןקבעבהם666,בעמ'659,)1(נדפ"דואח',לממשלההמשפטיהיועץנ'בע"מ

הגבוהבית-המשפטימהרלאהכללדרךעלאםאכן,"

להעמידהיועץ-המשפטישלבהחלטתולהתערבלצדק

בראשאלהדבריםייאמרולדין,להעמידשלאאולדין

הניתנתשאלהראיות,שלהערכתןבשאלתובראשונה

התביעהרשויותהתביעה.רשויותשללהכרעתןבמובהק

תעשינהכיעליהןוחזקהרב,וניסיוןמקצועיותידע,קנו

ושלאלדיןיועמדכישראוימיאתלדיןלהעמידכמיטבן

מרחבלדין.יעמודכיראויהואשאיןמיאתלדיןלהעמיד

הינוזה,בנושאבעיקרהפרקליטות,שלהדעתשיקול

אלאבהחלטתהיתערבלאובית-המשפטרב,מרחב

אשרהדעתשיקולממיתחםביתרחרגהבהםבמקרים

לה.ניתן

או-הגשתובנושאהאחריות:היטבזאתונשנןנדענזכור,

רשויותשלשיכמןעלאישום,כתבשל-הגשתואי

והנושאןבלבדשיכמןועלשיכמןעל,היאנופלתהתביעה

ביתרחרגאםאלאבסמכות,אףמחזיקבאחריות

מסמכותו."

לענייננו.גםוכלשונםככתבםיפיםהללוהדברים

797,799,דמ)4(פ"דלממשלההמשפטיהיועץנ'הנגבי806/90בג"ץ:גםראוזהלעניין

423.435,ן5)מופ"רלממשלה,המשפטיהיועץנ'מעוזפינחסעו"ד91',3846בג"ץוכן



איכותלמעןהתנועה3993/01בבג"ץהדיןלפסקהנכבדהמשפטביתאתלהפנותנבקשכן

פורסם).טרם(לממשלה,המשפטיהיועץנ'בישראלהשלטון

בחקירהלפתוחשלאהפרקליטותבהחלטתדנן,למקרהבדומהעסקה,פרשהאותה

אתבדחותוהמשפט,ביתהפרקליטות.על-ידישנערכהראשוניתבדיקהיסודעלפלילית,

:כדלהלןזו,עתירהנשואבענייןקבעהעתירה,

לממשלה,המשפטיהיועץשלפעילותותחומישארבין"

להורותומוסמךהפליליהרוקאכיפתעלהואמופקד

ליועץפנייהפלילית...משבאהחקירהפתיחתעללמשטרה

נגדמועליםבההמדינה,לפרקליטתאולממשלההמשפטי

עומדותפלילית,עבירהביצועבדברחשדותדהואמאן

לענייננו,הנוגעתמהןשאחתפעולה,דרכימספרבפניהם

עללהורותאםלהחליטמנתעלבדיקה,עריכתהיא

כזו,הוראהמתןלאו.אםמשטרתיתחקירהפתיחת

ענייןהואאישום,כתבהגשתעלהוראהלמתןבדומה

ביותררחבהואהדעתדעת...שיקולשבשיקול

ונעשיתמצומצמתהיאבוהשיפוטיתוההתערבות

נדירים".במקרים

הדיןפסקעלשהוגשהנוסףלדיוןהבקשהאתבדחותומצאהשופטכבודאףצייןוכך

המשפטיהיועץנ'בישראלהשלטוןאיכותלמעןהתנועה1396/02דנג"ץ[זובפרשה

:פורסם)]טרם(לממשלה,

כלמחדשאינופסק-הדיןכיהפרקליטות,טוענתבצדק"

סמכותכיהמורהההלכה,עלחזראךהמשפטביתהלכה.

-פליליתחקירהעללהורותלממשלההמשפטיהיועץ

סמכותהיא-כקדמיתבדיקהלבצעהסכוכותזהובכלל

במקריםרקבהיתערבהמשפטביתאשרשבשיקול-דעת,

במיוחד".חריגים

עליון,תקדיןהמדינה,פרקליטותנ'לדעתהציבורלזכותהאגודה8121/99בג"ץגםוראו

:כדלקכןנאמרשם2048,)2(2000

עשוינדירים,גםהםהדבריםשמטבעחריגים,במקרים"

היועץשלבמסקנותיולהתערבלצדקהגבוההמשפטבית

אףולוהנראה,ככלהיה,לאכהעדלממשלה.המשפטי

היועץבהחלטתזהמשפטביתהתערבבואחד,מקרה
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ראיות.חוסרבשלאישוםלהגיששלאלממשלההמשפטי

הזה".הכללמןסטיהמצדיקאינוזהמקרהאףכינראה

מלשיםמאדייזהרהנכבדהכנשפטביתכיבבירור,עולהלעיל,שהובאההפסיקהמכל36.

נתוןהפסיקה,פיעללכוכושלה.המשפטיהיועץאוהראשיהצבאיהפרקליטתחתעצמו

הכרתםמיטבלפילהפעילוועליהםביותר,נרחבדעתשיקולאלהתפקידיםלבעלי

תפקיד"הםממלאיםכןבעשותםבפניהם.שהובאוהלכאוריותהראיותפיעלושיפוטם,

ביותר,נדיריםבמקריםרקזהדעתבשיקוליתערבזהנכבדמשפטוביתשיפוטי",מעין

בחקירהלפתוחשלאהמשיבהחלטתכיברור,באופןעולה,לעילהאמורמכלדבר,סוף37.

וכמהכמהאחתעללהידחות.העתירהדיןממילא,וכיוסבירה,ראויההחלטההינה

הפרקליטשלבהחלטותזהנכבדמשפטביתשלהמצומצםהתערבותובהיקףבהתחשב

הראשי.הצבאי

ר-עתשס"הניסןה':היום
2005אפריל14

)ע/
ביישקמןדנה

הבג"ציםענייניעלממונה

המדינהבפרקליטות




