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. לי לדמוקרטיהברוכים הבאים למכון הישרא. תודה רבה. אם אפשר. ערב טוב לכולם  
קשה לומר שהיה מדובר בהפתעה רבתי כי היה ידוע על הוועדה של המועצה לזכויות האדם 

וגם פחות או יותר היה ידוע מה היא תקבע " מבצע עופרת יצוקה"שהתבקשה לחקור את אירועי 
. לא צריכה לשתף פעולה, תוך כדי הדיונים היה ויכוח אם ישראל צריכה לשתף פעולה. בסוף
. ו חומרים אבל המחשבה היתה שזה יבוא ויעבור ויהיה אפשר לעבור על זה לסדר היוםנשלח

לא רבים קראו את . ואנחנו נעמוד בפני הגל העכור הזה כמו שעמדנו בפני גלים עכורים אחרים
אבל גם מהתקצירים שלו התברר . אז חזק ואמץ. אני מבינה שמוטה קרא אותו פעמיים. הדוח

גם אם יש בו כמה . ציפיות והוא אכן יוצא בצורה קשה מאוד נגד ישראלשהדוח אכן מילא את ה
מאז שפורסם . דברים נגד החמאס והפגיעה שלו באוכלוסייה האזרחית זה לא ממש עשה רושם

הדוח מסתבר שהוא לא מתכונן להיעלם כלעומת שבא אלא הוא ממלא את סדר היום הציבורי 
אנחנו שומעים את . ועל ההתנהלות של ישראל בעניינוועכשיו מתנהל הדיון הציבורי עליו . שלנו

. ם לתעמולה האנטי ישראלית שהעולם כולו נגדנו"בתמצית מדובר בהתגייסות של האו. רוח הדיון
אין לנו . זה בהחלט ייתכן. וכולי, הוא אנטישמי ויושב ראש הוועדה הוא יהודי שונא עצמו וכולי

מה עושים עכשיו מכאן . גם מה עושים מעבר לזה אבל אנחנו מבקשים לשאול. סיבה לפקפק בזה
ם כנראה לא תיעלם וגם עוד ארגונים בינלאומיים רבים "המועצה לזכויות האדם של האו? והלאה

ואם ככה האם מספיק להגיד שאלה ארגונים . שלא נותנים לנו סימפטיה יתרה אבל יש להם משקל
האם נגלה ? הבינלאומית הזאת אנטישמיים ואנטי ישראליים או שצריך להיערך למציאות

שישראלים רבים יותר ויותר מוצאים את עצמם במעין עיכוב יציאה מהארץ מרצון או שהם 
וסוגיה גדולה אחרת זו סוגית החקירה של האירועים במבצע ? מנועים להיכנס למדינות רבות

את  יתחקר? האם מספיק שהצבא יחקור את עצמו. ובמבצעים צבאיים בכלל" עופרת יצוקה"
. ם אלא גם ובעיקר לצרכי לצרכינו אנו"לא רק לצרכי האו? עצמו או מי צריך לעשות את זה

במבט צופה לעתיד . השאלה הזאת התעוררה כמובן עוד לפני הדוח ולא מאבדת מערכה גם אחריו
האם ישראל צריכה ליזום דיון בינלאומי בשינוי דיני המלחמה כדי להתאים אותם למציאות 

חזית ועורף עם אוכלוסייה אזרחית אלא הלוחמים , ימה שבה אין צבא מול צבאהחדשה של הלח
אלה סוגיות חשובות וגדולות שאנחנו . יושבים בתוך האוכלוסייה האזרחית עצמה ויוצאים מתוכה
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. חשבנו שכדאי לדון בהן בקור רוח ובלי ההתלהמות שמציינת את הדיון בנושא הזה בזמן האחרון
פרופסור , ם"ותכם למי שעומדת בקו הראשון של החזית השגרירה באובפתח הדברים נפנה ברש

  . אנחנו נקווה גם לשמוע אותך. שלום בוקר טוב. את מצטרפת אלינו מניו יורק. שלום לך. גבי שלו
  

  : פרופסור גבי שלו
  

  . אני שמחה לראות את היושבים. שלום  
  

  : ר כרמית גיא"היו
  

ם וגם בכישורים שלך כמשפטנית ואת כל "ירה באואנחנו ניעזר כמובן בתפקיד שלך כשגר  
את לא מוכרחה לענות על . לא את כולן. השאלות האלה שהצגתי בפתיח אני בעצם מפנה אליך

אוקיי דוח גולדסטון ? כולן כי זה יהיה הרבה זמן אבל בכל זאת איך מתמודדים מהיום והלאה
  ? מה עושים עכשיו. יבוא מחר לעצרת הכללית

  
  : שלו פרופסור גבי

  
אנחנו עדים . קודם כל כדאי שנדע כולנו שמה שאת כינית הגל העכור הוא אכן גל עכור  

ם "לתופעה שלא ידענו כמותה בשנים האחרונות אולי מאז ההחלטה הידועה לשמצה של האו
אני נמצאת . שאלת גם לדעתי כמשפטנית. גל פוליטי נגד מדינת ישראל. שהשוותה ציונות לגזענות

ישראל ואני רואה כיצד ניתן לעגן ולהכיל את התהליכים המסוכנים האלה למדינת פה כנציגת 
הוא מגיע . ם שמום אבל מה שמתרחש כאן לא ראינו כמותו"אפשר להגיד המון פעמים או. ישראל

הדוח הזה נושא איתו סכנה גדולה כי הדיון בו . עד כדי דה לגיטימציה של קיומנו כמדינה עצמאית
אלא בכל אחת , נבה'כלומר בג, לא רק במקור שהוא היה צריך להכיל אותו. יםמתקיים בכל הערוצ
אין . ם לאורך ולרוחב"הקבוצה הזאת פועלת וזהו הנושא שחוצה את האו. ם"מהוועדות של האו

שלא , במועצת הביטחון, בעצרת, במסדרונות, ם שלא מדברים היום בחדרי חדרים"מקום באו
  . מדברים על דוח גולדסטון

  
  : ר כרמית גיא"היו

  
זו המציאות ואנחנו , האם באמת מגיעים למסקנה שזה המצב? אז איך מתמודדים עם זה  

  ? מה עושים? צריכים להיערך להבא או גם להווה
  

  : פרופסור גבי שלו
  

ידידינו בעיקר . קודם כל אנחנו מקשיבים לידידינו כי הם אלה שיעזרו לנו ועוזרים לנו  
שלא נשלה את . נאורות אבל ברור לגמרי שאין פה שאלות משפטיותהמדינות ה, ארצות הברית

עצמנו שאם אנחנו גם נוסיף חקירות על חקירות אז הדוח הזה יעלם כי כמו שאתם יודעים כרכו 
יכול להיות . אין דבר שלא נכרך היום בדוח גולדסטון. כיבוש, עזה, בו גם את הסוגיה של ירושלים

" עופרת יצוקה"אם היינו לפני מבצע , חרים בין הממשליםשאם היתה תקופה אחרת ויחסים א
והיחסים היו טובים יותר יכול להיות שהדוח הזה וההחלטות בעקבותיו היו מתייחסים אליהם 

אבל מה שקורה היום זה שהדוח הזה מתסיס במוקד הדיון של . ם"כמו החלטה אחרת של האו
במדינות , בעירק, על מה שקורה בפקיסטןשמענו . ם בלי שום פרופורציה למה שקורה בעולם"האו

. אחרות אבל היום מדינת ישראל היא הנושא המרכזי בכל אחד מהמקומות וצריך להיערך לזה
ומה שאני רואה את תפקידנו . היא היערכות פוליטית. אבל ההיערכות היא לא היערכות משפטית

מון בלגיטימציה ובקיום כאן ובעצם בעולם זה להגן ולהכיל את התהליכים האלה ולחדש את הא
  . העצמאי של מדינת ישראל

  
  : ר כרמית גיא"היו

  
  ? האם ישראל היא פה רק קרבן או שיש לה גם מה לעשות? שאיך עושים את זה  

  
  : פרופסור גבי שלו

  
גם , אנחנו חלשים מאוד בלהסביר גם את עמדותינו הצודקות. ודאי שיש לנו מה לעשות  

לא רק מה שהיה במבצע עצמו אלא , "עופרת יצוקה"מה שהיה ב גם, את השינוי בדיני המלחמה
בעולם לא יודעים שהצבא שלנו חוקר את . וגם התחקירים שבאו בעקבותיו, גם מה שקדם לו

. לא קראתי פעמיים את הדוח, לא כמו מוטה, שמערכת המשפט שלנו היא מערכת עצמאית, עצמו
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על חופש הביטוי , הדמוקרטיה הישראליתקראתי אותו פעם אחת ויש בו בעצם כתב האשמה על 
. על חופש העיתונות ועל המערכת המשפטית שלנו שלא לדבר על הצבא ועל החיילים שלנו, בארץ

אז כל הדברים האלה צריך להיערך אליהם אבל צריך להבין שהשאלה היא לא שאלה משפטית או 
הם חשובים כדי לתת . חקירה נוספת שאני מבינה שמדברים גם על הדברים האלה והם חשובים

אבל מה שצריך לעשות זה באמת להטמיע וגם . לנו ולידידינו נשק להתמודד עם הטענות האלה
אני יודעת שזו מנטרה אבל יש נגדנו , ם יש נגדנו"להפנים את ההכרה שמה שלא יהיה בעצרת האו

מדינת אפשר לספור את המדינות האלה מה שלא יהיה גם אם יחליטו שמחר ב. רוב אוטומאטי
  . ישראל השמש לא אמורה לזרוח יהיו מאה עשרים וכמה מדינות שיצביעו בעד ההחלטה הזאת

  
  : ר כרמית גיא"היו

  
  ? זה מה שנשאר לנו? אז זה אומר ששוב אנחנו ומיקרונזיה  

  
  : פרופסור גבי שלו

  
י אנ, ארצות הברית. בעיקר ארצות הברית, אנחנו שוב בעזרת ידידתנו. אנחנו מקווים שלא  

ארצות הברית הצטרפה זה לא מכבר אחרי שהיה מינוי . מציעה לא לזלזל בעזרה ובהשפעה שלה
אנחנו . בניגוד לעמדתנו, הצטרפה למועצת זכויות אדם, של ועדת גולדסטון אבל לפני שהדוח יצא

מפיונים של זכויות אדם אבל בכל 'יודעים שהמועצה הזאת היא מועצה מוטה ששמה יושבים צ
, המנדט שלה, לפי דעתי היום הם מבינים שהמועצה הזאת. את ההחלטה שלהם זאת הם עשו

ההחלטות שהיא מקבלת היא מועצה מוטה ואני יודעת שלא מתביישים , האנשים שהיא ממנה
אבל עדיין היו שש מדינות נאורות שהצביעו . בארץ עם כל הציניות מהשינוי שהיה בעמדת המועצה

אז מיקרונזיה כרמית היא . מדינות אירופאיות, ארצות הברית. רקנבה לניו יו'נגד העברת הדוח מג
אנחנו . לישראל ולארצות הברית, לרוסיה, ם בדיוק כמו לסין"מדינה שיש לה קול אחד באו

, המציאות, אבל אין שום קשר בין האמת. מקווים שיהיו באמת יותר מדינות שיבינו את עמדותינו
המזל שלנו . שם לכל מדינה יש קול אחד. הכלליתובין ההצבעה בעצרת , מה שמתרחש בשטח

הוועדה , מועצת הביטחון. שהקבוצה ההומגנית קצת מבולבלת והם לא בקרבם למה הם מכוונים
בשבוע הבא אנחנו צפויים לדיון . כנראה הם ידלגו על אחת הוועדות. ם"עצרת האו, השלישית

  . בעצרת הכללית
  

  : ר כרמית גיא"היו
  

האם זה נכון להגיד ממילא אנחנו ? ישראל לוותר על החזיתות האלההאם זה נכון מצד   
  ? יודעים התוצאה ברורה מראש לכן אנחנו לא משתתפים במשחק הזה בכלל

  
  : פרופסור גבי שלו

  
יש אנשים שאומרים לי אין לך מה לעשות . יש אנשים טובים וחשובים שמציעים את זה  

אני חושבת שזה נורא חשוב . העולם כולנו נגדנו ,בלאו הכי יש רוב אוטומאטי ואיך אמרת. שם
וגם . זה ברחבי העולם הנציגים שלנו והמנהיגים שלנו בארץ. זה לא רק פה בניו יורק. שנהיה כאן

אתם זה חשוב מאוד שכל ישראלי טוב וציוני יבין שאנחנו באמת עומדים פה מול מתקפה על 
ועל החקירות שאנחנו עורכים ונערוך ולא  מדינת ישראל ועל הצבא שלנו ועל מערכת המשפט שלנו

אבל צריך לדעת מראש שלא תהיה החלטה לטובת מדינת ישראל . צריך לוותר על שום חזית
  . נבה ולא בניו יורק'ולקבור את הדוח במקום שהיה ראוי לדון בו וזה בג

  
  : ר כרמית גיא"היו

  
שהצבא חוקר את  האם הרעיון. את כל הזמן חוזרת ואומרת שעוד חקירה לא תועיל  
אני יודעת שזה לא בדיוק במנדט שלך שם עכשיו אבל האם הרעיון שצבא חוקר את עצמו , עצמו

  ? ל ואת צורת התחקירים שלו"לא נראה רע למי שלא מכיר את צה
  

  : פרופסור גבי שלו
  

אם אני מבינה . אנחנו גם מתקדמים בכיוון הזה. אני לא אמרתי שעוד חקירה לא תועיל  
, החדשות שמגיעות מן הארץ בדרך כזו או אחרת אז בהחלט הקבינט דן באפשרות הזאת נכון את

כרגע גם . אני חושבת שיתקיימו חקירות נוספות. ראש הממשלה נתן דעתו לשאלה הזאת
ובאמת לא מספיק לפחות לא בעיני ידידינו , חוקר, הצבא שלנו יודע לחקור. מתקיימות חקירות

הדבר הזה הוא נכון כדי להראות . עצמו מדבר על חקירות אמינות גם דוח גולדסטון. האמיתיים
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מול אויב  21-איך אנחנו עמדנו בתנאים בלתי אפשריים בדיני מלחמה שלא מתאימים למאה ה
אני לא רוצה לחזור על . קבוצה של טרוריסטים עם הדברים שאתם בטח תדברו עליהם, אכזרי

יך להתמודד עם זה אבל ההחלטה היא החלטה בהחלט צר. האלמנטים האנושיים והדברים האלה
מתקדמים בכיוון של אפשרות של חקירה כזו או אחרת . החלטה צריכה להתקבל בארץ. מדינית
  . נוספת

  
  : ר כרמית גיא"היו

  
השר הרצוג אני לוקחת את הדברים מקצה . פרופסור גבי שלו תודה רבה שהצטרפת אלינו  

זו החלטה של .  היא אומרת זו החלטה מדינית. ליךהחוט שהשאירה גבי שלו ומעבירה אותם א
האם אתה מרוצה מדרך ההתנהלות של הממשלה שאתה יושב בה מול הוועדה ומאז . הממשלה

  ? שפורסם הדוח וכולי
  

  : השר יצחק הרצוג
  

אני מאוד מסכים עם ההערכה של פרופסור שלו . כדאי שקודם כל נעשה קצת סדר  
אנחנו נמצאים בעידן שבו יש . ואציה שבה אנחנו נמצאיםם לגבי הסיט"השגרירה שלנו באו

זה קורה בהרבה מאוד כלים . התעצמות משמעותית של כלים שפועלים להחלשת אשיות המדינה
, הסברתיות, שפועלים בזירות מגוונות מאוד NGO  החל מכלים של , שלא היו מקובלים בעבר

חזק של הקבוצות הללו למדינות עובר לחיבור מאוד . תעמולתיות ומשפטיות, אינטרנטיות
  . את מדינת ישראל, ולתנועות שבעצם רוצות להחליש את הציונות ואת העם היהודי

  
נפל עלינו כצרה צרורה וכשאני מסתכל יותר ויותר . עכשיו דוח גולדסטון זו צרה צרורה  

ות אני נזכר באמרה של דודי אבא אבן שאמר שמדינת ישראל תמיד בוחרת את האופציות הטוב
זו . זה בדיוק מה שקרה כאן. ביותר שיש בפניה לאחר שהיא מיצתה את כל שאר האפשרויות

הרי . זה רצף. אני לא חושב שצריך להאשים דווקא את הממשלה הזאת בהכרח. דוגמה קלאסית
עופרת "נוהלה על ידי ממשלה קודמת שגם בה השתתפתי ואני אגב חושב ש" עופרת יצוקה"

לא ננאם עכשיו ונזכיר לכולם כמה . אני בכלל מציע לא להתבלבל. מוצדקתהיתה לחלוטין " יצוקה
. כמה טילים נפלו על ניר עם וכמה ילדים היו במקלטים, כמה ביקרנו בעוטף עזה, ביקרנו בשדרות

גם לא צריך להאריך יותר מדי כאן לפחות לציבור כאן על . לא צריך להאריך. כל זה  ברור לכולנו
כיצד הוא שחט את בני משפחותיו ואנשי פתח אחרים ובאיזה , ל עזהכיצד השתלט החמאס ע
אין ספק שאנחנו נמצאים בסיטואציה שלפחות מבחינתי . הכול ידוע לכולנו. משטר הוא מנהיג שם

עם זאת בתוך הסיטואציה הזאת בוודאי שישראל היתה צריכה לפעול בהרבה . ברורה לנו מאוד
כתי וההתמודדות עם כינון הוועדה ופעולת הוועדה עד אין לי ספק שהכשל המער. יותר חוכמה

מהרגע שפורסם הדוח מדינת ישראל עוברת תהליך התפכחות כואב מאוד . לרגע שפורסם הדוח
שטען בתוקף , זה ידוע, אני הייתי היחידי, אבל עד פרסום הדוח. בכל הרמות כדי להתמודד עם זה

גם כתבתי את זה . דבר עם השופט גודלסטוןשצריך לשתף פעולה עם ועדת גולדסטון או לפחות ל
הזהרתי מהמשמעויות שעולות מהפעולה של הוועדה ומאי שיתוף הפעולה עם השופט . בכתובים

גולדסטון ואני חושב שיש פה אלמנט אישי חריף מאוד שלו על כך שהוא הפך להיות פרסונה נון 
. מינוי של הוועדה הוא לא נואלזה לא אומר שכתב ה. מוכר ומכובד, גרטה מאדם שהיה פה בן בית

זה לא אומר שעבודת ועדת זכויות האזרח זאת לא עבודה חד צדדית איומה שבאה עם מטרה 
המומחה הצבאי בוועדה . אבל למשל לא היתה עבודה על פסילת חברי הוועדה. הכול נכון. מראש

ופסורית הפר. הוא לא עסק מעולם בענייני צבא. זה איזשהו קולונל אירי שעסק בשיטור
 LSE ,London School of-ופרופסור שינקין מ. הפקיסטנית אף אחד לא בדק את הרקורד שלה

Economics  התעוררו לבקש . בזמן עופרת יצוקה, שחתמה על עצומה נגדנו בזמן הפעולה עצמה
נבה ממש לקראת סוף פעולת הוועדה 'לפסול אותה רק כאשר ארגון שעבד בצורה מאוד יפה בג

. לאחר מכן השופט גולדסטון פנה בכתב פה למנהיגי המדינה. כבר היו כתובות כשהמסקנות
לא ביקר בשדרות . פשוט התחנן שישמעו אותו ולצערי הוא לא נשמע, התראיין בכל עיתון אפשרי

מאוד משמעותיים , ולא ראה אף אחד הגם שנכון שלפני הוועדה ניתנו חומרים מאוד משכנעים
משרד המשפטים לראות את העבודה היוצאת מן הכלל של משרד  ואני מציע להיכנס לאתר של

  . עבודה מאוד יסודית. דבר דבור על אופניו. המשפטים
  

אבל אני אומר לכם שהגישה שקובעת שישראל צריכה להחרים כל מי שמאיים עליה או   
, גישת החרמות היא גישה מתנשאת. יש לו רוב אוטמטי הגישה הזאת צריכה לחלוף מן העולם

, גישת הדיאלוג. אין לה שום ערך לדעתי. מחלקת ציונים, קרתנית, יא גישה מסתגרתה
מה גם . ונקיטת העמדה היא חיונית, ההופעה בכל פינה, הדיבור בכל פינה, המאבק, ההתמודדות
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כל מי . כל אחד יודע שהקייס הזה צודק. הרי יש לנו קייס צודק. שיש לנו קייס צודק לכל הרוחות
  . צריך רק לדעת להסביר אותו. יודע שהקייס הזה צודק שעיניו בראשו

  
לאחרונה . אני יכול להביא לכם דוגמה מסיטואציה אחרת ואז אני אעבור לנושא עצמו  

שליחת רצון טוב , Good Will ambassadorהיא היתה שליחת . ביקרה בארץ השחקנית מיה פארו
. גרסתי שצריך להתיר לה להיכנס לעזה אני. של יוניצף והיו לבטים אם להתיר לה להיכנס לעזה

אם היא תיכנס לעזה היא תיכנס לעזה ואחר כך היא תבקר אצלי באחריותי בשדרות ובמתקני 
היא היתה מאוד הגונה והופיעה בעזה ומסיבת עיתונאים בעזה מתחה ביקורת . רווחה אחרים

וביקרה במרעום , רותהיא נכנסה לישראל והביעה כאב גדול ופגשה את ילדי שד. קשה על החמאס
אני חושב שאפשר להראות תמונה בוודאי מאוזנת אפילו . הקאסמים וראתה תמונה מאוזנת

אבל יש כאלה שגורסים שזה היה . לכן אני חושב שנעשתה פה טעות. מבחינה אובייקטיבית מבחוץ
אין משחק מכור מראש ואם אתה בא ואתה מופיע בפני הוועדה והיא מוציאה דוח כזה תחת ידיה 

להגיד לא מכירים . לך יותר טיעונים אז בוודאי אפשר היה גם לבודד בין גולדסטון לשאר הוועדה
  . זה נושא אחד. בוא לפחות תשמע אותנו. בוועדה אבל אותך אנחנו מכבדים

  
  : ר כרמית גיא"היו

  
  ? ם"האם לשיטתך אנחנו אמורים גם להצטרף למועצה הזאת לזכויות האדם של האו  

  
  : הרצוג השר יצחק

  
זה לא . בואו לא נבזבז את הזמן על זה. חבל שנבזבז את הזמן? מישהו יצרף אותנו? מה זה  
הדברים שלי לא מצדיקים . כולם פה ידברו ויתארו את פעולתו. חד צדדי, הגוף הזה עוין. רלוונטי
 ם אנחנו"בוודאי אם לישראל תהיה אפשרות להשתתף במועצת זכויות האדם של האו. כהוא זה

הגוף הזה . אתה לא נרשם. זה לא הולך. אני בעד שניבחר, אם אנחנו ניבחר. רק נשמח להשתתף
זה ברור שזה . הוא מאוד מאוד מאוד בעייתי וגם הנשיא בוש בזמנו תקף אותו על יחסו לישראל

אגב גולדסטון ביקש בדרכי עקיפין לתקן קצת את כתב המינוי כדי לבקר את . גוף עוין ביותר
  . ש מחלוקת משפטית כמה באמת ממה שהוא ביקש קרהי. החמאס

  
אני אקח רק . מכל מקום הדוח הזה מלא חורים בגלל שרק צד אחד נשמע בצורה מעשית  

וענייניו ויחסה של " יש גבול"מה פתאום הדוח הזה צריך להתעסק במימון של . דוגמה אחת
ממתי הם צריכים לפסוק ? "יש גבול"ממשלת ישראל לעמותה אחת מני עשרות אלפים שנקראת 

זה ? "עופרת יצוקה"מה פתאום הם טוענים שישראל הגבילה את חופש הביטוי במהלך ? בדבר הזה
הם מדברים על ? חירות ההפגנה פה אי פעם הוגבלה? ממתי הוגבל חופש הביטוי. קשקוש מוחלט

האם  ?עצריםאיזה מ ?איזה מעצרים המוניים היו. חירות ההפגנה של המיעוט הערבי בתוך ישראל
היו הפגנות בכל , היו הפגנות בגליל, היו הפגנות מול הקריה? באיזשהו מקום לא היו הפגנות

, הם לא מבינים בכלל את ההתגייסות של הקולקטיב בעם הזה. זה לא נכון שלא היו. מקום
טילים שנחתו על אזרחי  8000-שנות טרור ומ 8- בוודאי הקולקטיב היהודי לאחר שנמאס לו מ

זה מה שהם . טילים על שדרות 100בדצמבר היו  24ביום קריסמס בחג המולד בכל העולם . לישרא
  . לא קלטו ולא הבינו והתעלמו

  
הדוח הוא קודם כל התקפה על ממשלת , מה שעולה מהדוח. עכשיו צריך לזכור דבר נוסף  
הגיעה כדי  הדוח הזה טוען שממשלת ישראל ביודעין ובמכוון. לא על צבא הגנה לישראל. ישראל
זה התיאור ומזה הוא מושך לפשעי . להרוג ולאבד את התשתיות האזרחיות של עזה, להשמיד

דרך אגב . ואני טוען שאת הדבר הזה אין בעיה לבדוק בכלל. מלחמה ופשעים נגד האנושות
ההתבססות בדוח על הדבר הזה היא עד כדי כך בעייתית אבל אני חייב להעיר הערה על תרבות 

הדוח מתבסס על אמירות של מנהיגים ישראלים שפשעו במסגרת פטפטת . הישראלית ההתנהגות
הם לא מבינים את המשמעויות של האמירות שלהם תוך שנייה . בלתי נגמרת וברברת בלתי נגמרת

זה התחיל כבר . שמחפש אותנו  NGOבאינטרנט בכל בירה בעולם ובכל מקום בעולם וכל 
אמרות שיצאו על ידי אנשים שיש להם תואר . דיוני ועדת וינוגרדזה עלה ב. במלחמת לבנון השנייה

ודוח . נורא מכובד למרות שבאופן המעשי אין להם שום השפעה על תהליכי הקרב והמלחמה
בלי להבין שזו תרבות ספין . גולדסטון מתבסס על אמירות כאלה כאילו זה כזה ראה וקדש

ציע לכולנו ללמד את עצמנו להיזהר במה אני מ. שטחית שאין בינה לבין המציאות שום דבר
להבין שכל מה שאנחנו אומרים באשר הוא יכול , להימנע מאמירות מיותרות, שאנחנו אומרים

זה עניין של תרבות שלטון וזה עניין של הפנמה . לפגוע באינטרסים הכי חשובים של מדינת ישראל
אני , אתם טוענים. ה אפשר לבדוקעכשיו בוודאי ובוודאי שאת הנושא הז. מאוד עמוקה אצל כולם
היו . היו שיגורי טילים. היו קרבות קשים. לא היה לא מיניה ולא מקצתיה, ישבתי בממשלה הזאת
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ובוודאי . היו כל האמצעים של מערכת טרור מאוד מפותחת בתוך תשתית אזרחית. מטענים
. ל הדרג המדיניקודם כל ע. לא צריך לחשוב שכל האשמה היא על הצבא. שאפשר לבדוק את זה

אני סבור שלכן לא יהיה מנוס בסופו של . הדרג המדיני בכלל לא מפחד מזה שתיבדק הטענה כלפיו
ידידים שלנו  ,יום במצב שבו אנחנו נמצאים כרגע ולאור העובדה שהחל מההמלצות של גולדסטון

בדוק את העובדה שאתה יכול ל  International Criminal Court-ואפילו אמנה המייסדת של ה
אני אומר לכל חברינו . מה גם שזאת מדינה. עצמך היא בעצם קו הגנה מאוד ברור ומאוד ענייני

ולכל מי שמראיין אותי זאת מדינה היחידה בעולם שהיום חוקרת ומעמידה לדין את הנשיא שלה 
והטענה שכאילו אנחנו מפחדים . אז אין פה מורא של שלטון החוק. ואת ראש הממשלה שלה

  . את עצמנו היא פשוט שקרית כי ההיסטוריה מלמדת בדיוק הפוך לחקור
  

זה . עכשיו אנחנו נמצאים במערכה מפורטת מלאה שהיא מחייבת אותנו למאמץ מדיני  
אומר כמובן תהליך מדיני אבל גם מאמץ מדיני ומאז המאבק שהיה על ההצבעה במועצת זכויות 

ומפוכח של ישראל בבירות בכל מיני כלים  ם החל מאבק מדיני הרבה יותר ממוקד"האדם של האו
ובכל מיני צורות כולל הסברה להרבה מאוד מדינות מה המשמעות של הדוח הזה גם כלפי יכולתן 

אנחנו נמצאים במערכה משפטית קשה מאוד שעד עכשיו נשאו , שנית. עצמן להתמודד עם זה
. וץ ובמשרד הביטחוןאותה על כפיים מתי מעט מעובדי המדינה המאוד מוכשרים במשרד הח

אם זו , ישראל צריכה לעשות שינוי דיסקט משמעותי והיא מבינה את זה להקמת מערכת מלאה
שיסתובב בהיכלות , רשות או אם זה גוף מתאם שיטפל בצורה מלאה בכל מכלול התביעות

ויביא ויפנים את , שיסתובב בפורומים ואקדמיה וידבר עם שופטים עליונים בכל העולם, המשפט
ולעבוד באינטרנט ולא לברוח . העובדה שאנחנו נמצאים במצב מסוים שמחייב אמירת הקייס שלנו

  . אבל לנהל את הקרב הזה. ולא להתבייש משום דבר. להתווכח עם כולם בכל קמפוס. מאף פורום
  

דהיינו . אישה אחת אומרת בואו ננהל קרב על עצם שינוי דיני המלחמה. עכשיו יש דילמה  
זה חטיבה של מדינה . זה כבר לא חטיבה מול חטיבה ולא גדוד מול גדוד. המלחמה התאמת דיני

, שוחרת חופש דמוקרטית שמקפידה על החוק מול חטיבה של טרוריסטים שפועלת מבתים
מבתי ספר ומשם שולחת את , מכל מה שרק רוצים, ממסגדים, ממקלטים, מחנויות, מסלונים
מצידי . רוזלם פוסט אומר אין בזה צורך'רוין קוטלר בגאז יש טענה והיום פרופסור א. הטילים

מה שלא נותן מענה זו האפליה המובהקת של ישראל בפורומים . המשפט הבינלאומי נותן מענה
אני סבור עם זאת שכן המשפט . יש טיפול רק בישראל לעומת שאר העולם. הבינלאומיים

צורה אחרת את העובדה שאתה נבה ולא בשום 'הבינלאומי לא הפנים לחלוטין לא באמנת ג
אין שום סיכוי שארגון הטרור יכבד את הצלב , תסתכלו גלעד שליט. מתמודד מול ארגון טרור

. אותנו כן מעניין הסנקציה הבינלאומית. האדום וגם שום סנקציה בינלאומית לא מעניינת אותו
החמאס זה ממש לא את . מעמדנו בזירה הבינלאומית, לכן מנסים לעבוד עלינו בבטן הרכה שלנו

את החיזבאללה או את החמאס זה לא , וכשזה לא מעניין את ארגון הטרור. זאת האמת. מעניין 
לכן יש צורך לעבוד על התאמת דיני המלחמה לעידן המודרני שבו יש . אותנו זה כן מעניין. מעניין

הקפדה על  תוך כדי. זאת האמת לאמיתה. סכנה  ממנו לחברות אזרחיות ולמדינות דמוקרטיות
  . זה כל המאבק. החוק ותוך כדי שמירת זכויות האדם וכבוד האדם וערך החיים ככל שרק ניתן

  
עד עכשיו המדינה היתה אדישה לצרכים . אנחנו חייבים להקצות לזה הרבה כסף  

והדבר האחרון בד בבד עם המאבק . אני מקווה שזה יבוא לפתרון. התקציביים של הפעילות הזאת
נקוט ביוזמות מדיניות וגם בתהליכים חשובים שיהיו בהם הקלות מסוימות בכל מה הזה נצטרך ל

שקשור לנושאים ההומניטאריים בעזה ככל שיידרש גם כדי לתת מענה לטענות שעולות כלפינו 
  . תודה רבה. בהקשר הזה

  
אכן יש עבודת מטה ממשלתית שהיא פורסמה לגבי , אני רק אומר הערה שאמרה גבי  

. ה צורך לתת מענה וצוות של אנשים מצוינים יושב על המדוכה ומתייחס לנושא הזההאיך ובאיז
מערכת הביטחון תצא , לגבי הפן הצבאי אני סבור שגם כאן בסופו של יום למרות שיש תחקירים

  . בהרבה מובנים זה יוכל לסייע מאוד למאבק שלנו. ודאי עם הממצאים של התחקירים הללו
  

  : ר כרמית גיא"היו
  

תשתף אותנו . סגן נשיא המכון לדמוקרטיה, פרופסור מרדכי קרמניצר. ודה רבהת  
  . במחשבותיך

  
  : מרדכי קרמניצר' פרופ
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אני בתחילה רוצה להתחבר לדברים של השר הרצוג ולומר שלגבי . תודה. ערב טוב  
או יש כלל ביחסים בין גורמים שנמצאים בפני ערכאה שיפוטית . ההתנהלות מול ועדת גולדסטון

. זה כלל אלמנטרי. אתה לא מרגיז את השופט. מעין שיפוטית והיא שאתה לא מרגיז את השופט
הבקשות שהיא ביקשה , עכשיו מי שקורא את הדוח ורואה את ההתייחסויות של הוועדה לישראל

אני לא מדבר עכשיו על שיתוף פעולה . פלסטינילפגוש את שר המשפטים ה, מישראל להיכנס לגדה
לסכל , ואת הסירובים השיטתיים שמבחינתו הם היו ודאי ניסיון לפגוע בעבודת הוועדה יותר נמרץ

אתה מתרשם שכאילו מישהו החליט ללכת בניגוד לכלל ולראות אולי אם . את עבודת הוועדה
עכשיו הסיפור מתחיל הרבה . אז לא יצא מזה משהו טוב. מרגיזים את השופט יצא מזה משהו טוב

כשפרצה . בהתנהגות לא חכמה של ישראל, אני אתבטא בעדינות, בהתנהגות הוא מתחיל. לפני זה
אני חייב להגיד שאני . האינתיפיאדה השנייה ישראל החליטה לעבור לשיטה של התחקור הפנימי

כי אמרתי תוך כדי זה שמתנהל משהו שהוא הכי . בתחילת האינתיפיאדה השנייה הצדקתי את זה
. ים שגמרו יום לחימה הם הולכים להיחקר על ידי שוטריםדומה למלחמה אתה לא יכול שחייל

לא נגמר לחלוטין במובן . אבל המצב הזה נגמר באיזשהו שלב. אתה לא יכול לנהל ככה מלחמה
בשלב הזה היה צריך להפסיק את . שהטרור נעלם אבל האינטנסיביות של הלחימה הסתיימה
 2005בשנת . ל נהגה בהן מאז ומתמידהנוהל הזה ולעבור לשיטות נורמאליות של חקירה שישרא

תתחילו . ירון אזרחי ואני כתבנו מכתב ליועץ המשפטי לממשלה ואמרנו תפסיקו עם הדבר הזה
. זה אבסורד. תחקיר פנימי, לא רק זה. תחקרו את זה. לחקור לפחות שנהרגים ילדים קטנים

ריך לחכות לשום אחר כך אחרי שהמבצע הזה הסתיים לא היה צ. קיבלנו תשובות של מריחה
היה ברור לכל מי שעיניו בראשו שישראל צריכה להפעיל מערכת של חקירה עצמאית . גולדסטון

. ויש לנו תודה לאל אנשים כאלה, ובלתי תלויה חוץ צבאית עם האנשים שיש להם מעמד בעולם
היה . במקום זה חיכו לדבר הזה ואני מקווה שאף אחד לא אומר שהוא נפל עלינו כרעם ביום בהיר

ועכשיו אני מאוד מקווה שהעובדה שגולדסטון . וחטפנו. ברור שאנחנו נחטוף באבי אבות אבותינו
ממליץ על חקירה פנימית לא תהיה סיבה שהממשלה מתוך זה שהיא הכריזה על הוועדה הזאת 
כאויבת האומה לנקר לעצמנו את העין השלישית ולהגיד אנחנו לא נמנה ועדת חקירה ונפגע 

  .זה נראה לי הטמטום בהתגלמותו. ק משום שגולדסטון הציע את הדבר הזהבעצמנו ר
  

  : השר יצחק הרצוג
  

. מזה זה בא. אי אפשר גם לפגוע בצבא, הטענה היא כמובן שהצבא בצדק. זאת לא הכוונה  
  . זה איזון ראוי בין לא להפיל תיק על הצבא לבין לעשות את הבדיקה

  
  : מרדכי קרמניצר' פרופ

  
אם מישהו חושב שהעולם בחלק שלו שמעניין אותם ואני באמת . תנהגותאפרופו ה  

אבל יש חלק גדול . מסכים שיש מקומות בעולם שלא יעזור מה שאנחנו נעשה אנחנו שרופים שם
בעולם שאני לא מקבל את זה לחלוטין שמה שמתייחסים אלינו לא תלוי במה שאנחנו עושים ואיך 

עכשיו . לם שיש לנו השפעה על איך הם מתייחסים אלינויש חלק גדול בעו. שאנחנו מתנהגים
אני מקווה שאף אחד לא חושב באמת שלמכור להם את הרעיון שיביאו את , החלק הזה של העולם

התחקירים הפנימיים האלה לאיזו ועדה שבראשה יהיה שר המשפטים והוא יכין קלסר עם 
חקירה העצמאית והבלתי תלויה של התחקירים הפנימיים ויוסיפו לזה הערות ויגידו הנה זו ה

  . מישהו יתייחס אליו ברצינות, שהדבר הזה מישהו יקנה אותו, ישראל
  

אנשים נבונים ולא שוחרי רע כשמסתכלים על ההתנהגות של ישראל ועל . עכשיו לא רק זה  
בטח . בטח יש להם מה להסתיר. חוסר הרצון לחקור אומרים לעצמם למה הם לא רוצים לחקור

הברברת של הדברים הלא אחראים של אנשים חשובים אומרים . מה להפסיד מחקירה יש להם
שאוספים את השטויות שנאמרות עכשיו מכל " אוהבי ישראל"אני בטוח שיש . נמשכת כל הזמן
כשתהיה חקירה ובלבד שהיא תנקה . ומה מצפים מחקירה, ולמה לא לחקור, עבר נגד חקירה
אלה שכבר אנחנו מכינים את הבסיס למי שירצה לכתוב שלא כל מיני אמירות כ. אותם לחלוטין

  . אנחנו ממש בונים לתלפיות את התיק הזה. התנהלה פה חקירה רצינית
  

עכשיו מכאן אני רוצה להגיד משהו על הנושא של חקירות ושל גיבוי כי זה נראה לי נושא   
ושים מעשים שלא כל מי שיש לו קצת הבנה מבין שבתנאים של מלחמה יש חיילים שע. חשוב
אני רוצה להבין כמישהו אומר אנחנו נותנים . אין לחימה שלא תהיה בה גם התופעה הזאת. ייעשו

ל הוא מתכוון שהוא נותן גיבוי גם לאותם חיילים שעשו מעשים שלא ייעשו "גיבוי מלא לחיילי צה
יא שאנחנו כי העובדה ה. וגם ברור שאנחנו לא נוהגים ככה. ברור שלא? לפי התפישות שלנו
  ?מה אנחנו רוצים להגיד בזה? ח זה לא חקירות"אז מה חקירות מצ. ח"מפעילים חקירות מצ
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ברור שהאמירה הזאת של גיבוי מלא לחיילים היא ? זה מריחה? ח זה ליטופים"שחקירות מצ
  . אתה נותן גיבוי לחיילים שפעלו בהתאם לדין. אמירה מופרכת

  
עיקר הטענות של ועדת . יבור על גיבוי הוא חסר שחרהד. עכשיו צודק לגמרי השר הרצוג  

יש פה כתב . הדרג המדיני הבכיר, הדרג הצבאי הבכיר ביותר, גולדסטון הן על הדרג הבכיר ביותר
שהתחקיר הפנימי ? אז מה אנחנו מנסים למכור. האשמה על המנהיגות של מדינת ישראל

צמאית והבלתי תלויה והיעילה ח עושה זו החקירה הע"שאיזשהו אלוף עושה או שחוקר מצ
ככל שאנחנו נתקשקש בדבר הזה . הרי זה אבסורד שהדעת איננה סובלת אותו? שישראל מציעה

אם אנחנו . הוועדה הזאת יש לה כמה תפקידים. צריך למנות ועדה כזאת. אנחנו מרעים את מצבנו
מסגרת כללי רוצים באמת שיהיה עיון מחדש בדיני מלחמה עדיף לדעתי לעשות את העיון ב

כי לא . פרשנות מתאימים ומוסכמים שלהם מאשר לבוא ולהגיד משנים פה את עקרונות היסוד
. צריך לזכור שחלק גדול מהכללים האלה נקבעו אחרי מלחמה בנאצים. ישנו את עקרונות היסוד

אני רוצה להזכיר שבסוף מלחמת העולם . זה לא ששמה היו איזה מחשבות על איזה אויב חביב
היו כל מיני דברים מאוד קשים גם שם . יה חיילים גרמניים המשיכו לשאת נשק בלי מדיםהשני

אין . ואם היה קושי באיזושהי מלחמה להתאפק כלפי אזרחים זו מלחמת העולם השנייה
בכל זאת . צבאות שמחצו. אני מדבר על צבאות הברית. סיטואציה ועובדה היא שלא התאפקו

הרי איך התפתח המשפט . אבל יש לנו פה הזדמנות. ותםכתבו את הכללים כפי שכתבו א
זו . הוא מתפתח על ידי זה שתקום ועדה הכי מכובדת שיכולה לקום ותגיד פה משהו? הבינלאומי

ואם הועדה הזאת תתנהל בחוכמה ותביא . דרך להשפיע על המהלכים של המשפט הבינלאומי
  . יש פה הזדמנות יוצאת מן הכלל, מומחים

  
דרך אחרת לחסן את עצמנו מפני זה שאנחנו נהפוך לנרדפים בכל העולם אלא  עכשיו אין  

אנחנו צריכים להיות עיוורים וחירשים אם אנחנו לא מבינים . על ידי זה שאנחנו נקים ועדה כזאת
וכמובן יש לי גם תשובות שהישראלי רוצה לשמוע בסיפור הזה של המלחמה . את הדבר הזה

אני רוצה לדעת למה שר הביטחון רצה אחרי שלושה ימים . פשוטיםלי הדברים לא כל כך . הזאת
למה ההצעה הזאת . להסכים להפסקת אש הומניטארית אולי מתוך מחשבה שהעניין הזה ייגמר

יש הרבה . אולי היה אפשר לסיים את הדבר הזה אחרי שלושה ימים. זה חשוב? שלו לא נענתה
  . לא רוצה לפרט אותן מסיבות שונות אני. שאלות שהייתי רוצה לשמוע תשובות עליהן

  
. עכשיו מה שמפריע ביותר בדוח וזה הנזק הגדול שלו זה שהוא לא התעסק בעופרת יצוקה  

. כדי להבין איך הוא הגיע לתוצאות שלו על עופרת יצוקה צריך להבין את המהלך שהוועדה עשתה
להביא אותו לתשומת ליבנו הדבר שאנחנו צריכים . 67זה חשבון היסטורי עם מדינת ישראל מאז 

אני חושש מאוד שהתמונה שהוועדה . ויהיה קשה מאוד לטפל בו במסעות של הסברה ותעמולה
זו . שמה לנו כאן מול הפנים שלנו היא בהכרח לא התמונה שאנחנו משתקפים בה באירועים

היות אותו חלק של העולם שכן מעניין אותנו ושצריך מאוד ל. תמונה שמסתכלים עלינו מבחוץ
הוא יגיע למסקנות או לתמונה שהיא לא  67חשוב לנו אם הוא מסתכל על ישראל כמתנהגת מאז 

זה לדעתי הנזק החמור שלא ברור לי איך . רחוקה מהתמונה שוועדת גולדסטון משרטטת
. זה לא עניין של תעמולה וזה לא עניין של הסברה. מתמודדים איתו מבלי לעשות שינויי מדיניות

הדרך היחידה של ישראל לצאת פה מהלופ זה לבוא בידיים נקיות ובלב תמים לעבר . לזה לא יועי
כאשר מצטיירת תחושה בעולם שלא זה מה שקורה שום תעמולה ושום . פעולות לפתרון הבעיה

יש פה גל מסוכן ביותר של דה לגיטימציה של ישראל שאני לא חושב שתעמולה . הסברה לא יועילו
  . ין של מדיניותרק עני, והסברה יעמדו

  
היא כתבה מסקנות על . עכשיו ועדת גולדסטון עשתה באמת דבר בלתי מתקבל על הדעת  

כמו שהיא ? למה לא היה לה מושג ירוק. מלחמה מבלי שיהיה לה מושג ירוק על המלחמה הזאת
זה נושא שהם לא . שהעידו בפנינו לא רצו להתייחס לפעולות הלחימה פלסטיניםעצמה אומרת ה

הכי מטריד אותי . אנחנו לא היינו שם כדי לתת את התמונה. לכן על זה לא שמענו. לדבר עליורצו 
כי אני אומר לכם אני לא ישנתי לילה . המקרים של הירי כלפי אזרחים שהולכים עם דגלים לבנים

כי אלה באמת תיאורים שמזכירים דברים שאני לא רוצה . אחרי שקראתי את התיאורים האלה
הוא כתב גם פה באיזשהו משפט הוא כתב שמבחינה ראייתית זה לא . אם הם נכונים. לדבר עליהם

עכשיו אין . הוא אומר העדים עשו עלינו רושם אמין, אבל כשאתה קורא את זה. חומר לבית משפט
אני משוכנע שברוב המכריע אם לא בכל הסיפורים האלה יש גרסה . זה נורא.  סיפור ישראלי

דהיינו למשהו שהוא , כרצח מתועב וחסר כל הצדקה למשהו שהוא אחרשהופכת את מה שנראה 
זה שזה עומד ככה וזה ימשיך לעמוד ככה אם אנחנו לא נעשה . למשהו אחר, לא מוצדק  עד הסוף

נותנים להם כל יום מחדש מתנה עצומה , פעולות לתקן את זה אנחנו פשוט תורמים לאויבים שלנו
   .שאין שום סיבה שאנחנו ניתן להם
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הוועדה לא כתבה מה שאני אומר ? למה זה יצא כל כך מעוות. אני רוצה לחזור למשהו  
. משום שגולדסטון בסופו של דבר חשב שהחמאס נאבק במלחמה צודקת להגדרה עצמית. עכשיו

הוא ראה בהם איזשהו דוד קטן מסכן . יש להם זכות להגדרה עצמית. הוא אומר את זה במפורש
אז . תחת כיבוש שנלחם נגד גוליית. שהם לא קיבלו שאנחנו יצאנו מעזה רמוס תחת כיבוש משום

אז הוא זורק את הטילים האלה שאמנם הם ? מה כבר אפשר לצפות מהמסכן הזה שהוא יעשה
היה קשה לוועדה לכתוב שהחמאס במכוון פעל מתוך . אומרים עליהם איזה דברים של גינוי

ל לא "לעומת זאת לייחס כוונה לכוחות צה. הצליחולייחס להם כוונה הם לא . מקומות אזרחיים
למה לא נהגו . אתה רואה שלא נהגו באותה אמת מידה בשני הצדדים. היתה להם שום בעיה

בגלל שהתפישה הבסיסית היתה שיש פה צד שבעצם הוא צודק שזה החמאס ? באותה אמת מידה
עכשיו מה שמאוד . סבירהזו היתה תפיסת היסוד שמ. מול צד שבבסיס הוא מעוול שזה אנחנו

לא להגיד שהחמאס הוא ארגון שרוצה . חורה לי אישית בדבר הזה זה המסגור של החמאס
לתאר את החמאס כארגון של לוחמי חופש כפי זה מופיע , להשמיד את מדינת ישראל על פי אמנתו

ה תוכנית זה ארגון מהסוג הזה שנעזר במדינה כמו איראן שיש ל. כאן זה לדעתי עיוות לא יסולח
אז ליבך יוצא אל . בדוח יש פרטיזניות. זה לא קיים בדוח. להביא להשמדתה של מדינת ישראל

אני אסתפק . אין להם יכולות אחרות. הפרטיזנים גם אם הם פוגעים באזרחים כי אין להם ברירה
  . בדברים האלה

  
  ר כרמית גיא "היו

  
   ?מה אנחנו באמת יכולים להפיק מכל הפרשה. תודה רבה  

  
  : ניצן יד ש"עו
  

מאוד הזדהיתי עם מה שאמר . כל אחד כאן מתרגז מדברים אחרים. יש לי הרבה מה לומר  
אבל לפני שאני מתחיל להגיד מה . פרופסור קרמניצר על מה שהכי מרגיז בדוח ותיכף אני אגיד

אני . מרגיז אני חושב שהקהל או רוב הציבור פשוט לא מכיר עובדות שהן קריטיות להכרת הנושא
כמו . רוצה לנסות לתרום בהתחלה במישור הזה כמה משפטים ואחר כך אני אדבר על הדוח

אפשר לסכם את . שהתחילו לומר כאן דוח גולדסטון מביא שתי האשמות קשות נגד מדינת ישראל
הוא אומר ממשלת ישראל וכל הצמרת הישראלית החליטו לבצע פשעי , אחד. זה בשני היגדים

וכשאתה קורא את . ניתשל הרשות הפלסטי חליטו פשוט להיכנס באזרחיםמלחמה במכוון וה
כמעט לא , הכיבוש, יש שם איזה לוחמי חופש, כי הם אומרים. הדוח הזה אתה גם לא מבין למה

מכירים בזה שישראל עזבה את עזה אבל אחרי שישראל עזבה את . הרקטות 8000מזכירים את 
הרקטות שנשלחו בקצב , כלומר הרקטות אחרי שעזבנו. עזה לפי הטענה שם עשו פעולות תגמול

זה נראה לו פעולות תגמול לגיטימיות ואז אם אלה פעולות , יומיומי של כמה עשרות לפעמים
אז . אז ברור שישראל החליטה לטבוח באזרחים. באמת חוצפה ?תגמול מה פתאום ישראל נכנסת

יב להגיד שאותי היא עוד יותר הטענה השנייה שאני חי. זו טענה אחת הקשות שהדוח אומר
הטענה הראשונה אני עוד יכול להבין כמו שהסבירו כאן אם יש לך השקפת עולם , קוממה בגלל

הטענה השנייה . פוליטית מסוימת ואין שום ספק שהדוח הזה נובע מהשקפת עולם פוליטית
כל מערכת המשפט , אומרת כל החקירות. מחסלת את מערכת המשפט של מדינת ישראל

  . זו לא מערכת, לא רצינית, לא רוצה לחקור, הישראלית
  

. אמר פרופסור קרמינצר למה לא חקרו. עכשיו על זה רציתי לומר וגם עכשיו שמענו הד  
מיד אחרי המבצע התחילו להגיע , הרבה לפני גולדסטון. אז אני רוצה טיפה לומר את העובדות

ואין מבצע או מלחמה או קרב , היו בסדר תלונות שהחיילים פה לא היו בסדר ושהחיילים שם לא
הצבא יש לו תהליך מובנה של איך חוקרים . הצבא בלי שום גולדסטון. שלא מגיעות תלונות כאלו

בשלב ראשון אוספים את כל , בשלב ראשון וזה מה שפרופסור קרמניצר הזכיר. את הדברים האלה
, מצד שני כאשר יש תחקיר, לונהמצד אחד לוקחים את הת? מה זה אוספים את כל המידע. המידע

בהרבה מקרים שנגמרים בהרג של אזרחים או בתוצאה שהיא לא ראויה ולא רצויה עושים 
ר מתבטאת "זה לא שהחקירה של הפצ. זה הצעד הראשון שהצבא מתחקר את עצמו. תחקיר

אלא הוא אומר אני בשלב ראשון רוצה לקבל את כל החומר . זה ממש לא ככה. בתחקיר פנימי
שאני יכול שזה התלונות מצד אחד והתחקיר המבצעי ואז אני בודק האם יש בסיס לפתיחה 

בשלב השני אם נפתחת חקירה זו חקירה פלילית לכל דבר וגובים . זה השלב הראשון. בחקירה
לפני גולדסטון כמאה תלונות . עכשיו רק בשביל שידעו. ח"חקירה מצ, עדויות מכל מי שניתן
לא בהכרח תמיד שלחו את זה בתור תלונה אלא הצבא מיוזמתו . הזאת התייחסו אליהן בדרך

אסף את כל הדוחות של הארגונים ויש כאן ארגונים רבים שמפרסמים דוחות ועשה טבלה 
בתוך דוח . נבדקה, זו היתה החלטה של הצבא, כל טענה וטענה. מסודרת על מה יש טענות

רוב המקרים כבר נבדקו על . ים פחות או יותרמקר 36גולדסטון רק כדי לשבר את האוזן מוזכרים 
בתחום למשל של . גולדסטון לא חידש. ידי הצבא או החלו להיבדק על ידי הצבא לפני גולדסטון
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כל השאר היו ידועים מהטענות וכולם . פגיעות בנפש בסך הכול שני מקרים חדשים נודעו לצבא
  . נשלחו לבדיקה

  
ור לא יודע וזה מצער אותי כי כמה פעמים פרסמו עכשיו שוב דבר שאני מניח שרוב הציב  
ח "חקירות מצ 27עד היום כבר נפתחו . יש כללים מסוימים את מה מפרסמים ואת מה לא. את זה

חקירות זה די הרבה יחסית למבצע שהוא כל כולו  27.  על אירועים שקשורים לעופרת יצוקה
ועל מבצעים לחימתיים אף אחד  התנהלות מבצעית שבדרך כלל ברוב ארצות העולם על מלחמה

בתיק אחד כבר , יתרה מזאת. וזה דבר שכולם מתעלמים ממנו. לא פותח בשום חקירה פלילית
אבל מה שיותר חשוב כל שאר המקרים או רוב רובם של המקרים הם עדיין . הוגש כתב אישום
למה אנשים  ?מי קבע את זה? לכן שבאים ואומרים למה ישראל לא רוצה לחקור. בתהליך בדיקה

  ? מה זאת אומרת לא רוצה לחקור. מרשים לעצמם לומר ישראל לא רוצה לחקור
  

  : ר כרמית גיא"היו
  

  . כך זה נתפש. השאלה היא אם לא מדובר פה בעיקרון של גוף שבודק את עצמו  
  
  : ניצן ד שי"עו
  

דים בחלק מהדברים אנחנו עומ. זה היה חזון. מדינת ישראל אמורה להיות אור לגויים  
ץ נגד השיטה הזאת "עתירה תלויה ועומדת בבג. יש תיק. ובחלק אולי יש מקום להשתפר

אין דבר כזה שיש . הצבא לא צריך לחקור את עצמו. שאומרים מה פתאום צריך לחקור את עצמנו
אני תמיד . נלחמים, כלומר הולכים חיילים. במסגרת לחימה גם אז צריך לפתוח חקירה פלילית

ישראל השיבה אש וקורה במלחמה . ירו על שכונת גילה, אלה'ה  שהיה לנו מבית גנותן את הדוגמ
זה . אין שום מדינה בעולם שבמהלך מלחמה יכולה לוודא שלא ייפגעו אזרחים. שנהרגים אזרחים

לא הגיוני ולא נכון שכשישראל משיבה אש למקורות הירי אם נפגע אזרח לפתוח חקירה פלילית 
ואני יכול לומר שבתשובה שאנחנו . זה נראה לי מעוות. נראה לי לא נכון זה. נגד החיילים שירו

משלל , מאנגליה, מארצות הברית, מכוחות נאטו. ץ הבאנו דוגמאות ממדינות מערביות"נתנו לבג
אף מדינה לא חושבת שבאירוע מבצעי אם נהרגים אזרחים מיד . מדינות שנחשבות מאוד מתוקנות

  . פותחים בחקירה פלילית
  
  : ר אריק כרמון"ד
  

באיזשהו . אני לא חושב שמי מאלה שיושבים כאן יכול להתווכח עם הדברים שאתה אומר  
אני רוצה להעלות נקודה אחת ולבקש . מקום יש תחושה שאנחנו מדברים ממילא למשוכנעים

ם יש קבוצה של מדינות שלגביהן "אומרת השגרירה באו. אותך וגם את האחרים שעדיין לא דיברו
אבל היא מציינת שלגבי אותן מדינות שהן חשובות לנו . משנה מה הן יתנהגו כפי שהן מתנהגותלא 

עם , הראייה ראש ממשלת ישראל דיבר עם ראש ממשלת בריטניה. אצלן מתחיל להתעורר ספק
יש את נקודת . יעצו להם לקיים חקירה. נבה והם רצו להימנע'נשיא צרפת וביקש שיצביעו נגד בג

אנחנו נמצאים באיזשהו עולם שבאיזשהו . וכל הצידוקים שלנו והכול טוב ויפה ההשקפה שלנו
מארצות הברית עדיין לא . כשאני אומר עולם אני מתכוון לידידים שלנו. מקום מעלה דרישות

אתה מדבר על תהליך . אין בכלל ספק זה לא תחום העיסוק שלך. לדעתי זה מעבר לפינה. שמענו
אז בואו . אין יוזמה בתחום הזה. ם בפני מציאות שישראל רק מתגוננתאנחנו נמצאים היו. מדיני

הגענו לתוצאה , נניח אבל התחום שאתה מדבר עליו בכל זאת יש איזושהי ציפייה אחרי שעשינו
  ? בכל זאת היום מה כן ניתן לעשות. הטובה ביותר אחרי שעשינו את כל הדברים הלא ראויים

  
  : ד שי ניצן"עו
  

ואין שום ספק שזו זירה . כאן מקודם שהציבור הישראלי זכאי לתשובותקודם כל אמרו   
זה לא קונסטרוקטיבי . חשובה ודרמטית והממשלה כן מתעסקת בעניין הזה באופן אינטנסיבי

זה , בעיניי לתת לציבור הישראלי את הזכות לדעת מה קורה ולא להאמין לכל הדיסאינפורמציה
פרופסור קרמינצר אומר למה בעופרת . לא מתווכח איתיבעיניי אתה אומר אף אחד . דבר חשוב

הרי גם לשיטתך ? למה לא לפתוח חקירה פלילית כל דבר? יצוקה לא היה צריך לחכות לגולדסטון
ירדה האינטנסיביות אבל בעופרת יצוקה זה היה מבצע וחיילים נלחמו במשך כמה  2005-ב

אז אם כולנו מסכימים שאין . סכים שלאגם אתה מ? אז נעשה חקירה פלילית על כל דבר. שבועות
בקהל , מקום לפתוח חקירה פלילית ואני מספר לכם דבר שלדעתי כמעט אף אחד אני מוכן להמר

אז אני חושב שישראל לא . חקירות פליליות 27, כאן לא ידע שנפתחו על אירועים של עופרת יצוקה
למה היא , הבעיה של מדינת ישראל הציבור שוב לא בדיוק יודע מה, דבר שני. כל כך רוצה לטייח

. שני הדוברים שקדמו לי אמרו באמת איזו טעות חמורה? לא שיתפה פעולה עם ועדת גולדסטון
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הגוף . אבל אני רוצה לומר דברים שאולי לא כולם יודעים. אף אחד לא יודע את האמת המוחלטת
ם מתוך "האדם של האו מועצת זכויות. שמינה את הוועדה הזאת הוא גוף אובססיבי נגד ישראל

הרי , כל שאר העולם הפושעים הגדולים. מושבים הוקדשו לנושא מדינת ישראל 5מושבים שלה  11
בכלל מי נכנס למועצה . מאות אלפים נהרגים במדינות שלא שומרות על זכויות אדם. זה אבסורד

וקובה , פקיסטן ,כמו לוב, כל מיני מדינות ידועות בשמירת זכויות  האדם הקפדנית שלהם? הזאת
  . הגוף שמינה את הוועדה מצפה למשהו. אז זה דבר ראשון. והרבה מאוד מדינות צדיקות

  
כתב המינוי אמר . כתב המינוי לא עלה בדעתם שצריך לחקור את החמאס, דבר שני  

מינו . כבר בכתב המינוי קבעו שהיו פשעי מלחמה. שצריך לחקור את פשעי המלחמה של ישראל
עכשיו באים . את פרופסור שינקין שכבר קבעה שישראל ביצעה פשעי מלחמה? מינו לוועדה את מי

אגב כל החומר . ואומרי אם רק היינו משתפים פעולה עם הוועדה אז הכול היה נראה אחרת
דוח מאוד . ל"שמדינת ישראל הוציאה דוח מאוד מפורט שנמצא באתר של משרד החוץ ובדובר צה

. פעמים 143הדוח הזה הוזכר אולי . ומה חקרו, ומה עשו, זהמפורט עם תיאור למה יצאו לע
לכן לבוא ולהגיד אם . שם יש את כל הטענות המהותיות של ישראל. הוועדה הכירה אותו בעל פה

ישראל מראש אמרה אם גוף . זה מופרך, רק היינו מופיעים בפני הוועדה מיד הכול זה היה פשוט
מה יש לנו , משוחד והחברים שלו חלקם נוטים לצד אחדשיש לו דעות קדומות וכתב המינוי שלו 

כולם , שמענו את כל מה שישראל אמרה, הרי זה רק ייתן לוועדה את האליבי? לשתף פעולה
זה לא . זה דבר שחשוב לי שהציבור ידע. 5%- אולי היינו משנים ב. מבצעים פשעי מלחמה

יש ועדה . חנו לא מעניין אותנושאומרים אנ, סומים באפלה, שמתנהלת כאן איזו חבורת שוטים
זה היה בחודש . ם ישראל בהחלט שיתפה פעולה"ם שמונתה לחקור פגיעות במתקני האו"של האו

  . מרץ
  

ם יש רוב אוטומאטי "באו. אבל האמת היא שיש אי צדק. לבוא ולבכות שיש אי צדק  
אז קודם כל ? עדיין נשאלת השאלה מה יהיה. למדינות שעוינות את ישראל לא משנה מה יהיה 

אם בכלל , ם ממשלת ישראל יושבת על העניין הזה של איזה ועדה"כמו שאמרה השגרירה באו
זה לא . מה שפורסם פורסם. אני לא רוצה להיכנס לזה כי בסוף זו החלטה פוליטית. להקים ועדה
ברור לחלוטין שזה מאבק בראש ובראשונה , דבר נוסף. חושבים על הזווית הזאת. שמתעלמים

לא מעניין , גם אם יחקרו אולי על ידידינו זה ישפיע במידה מסוימת אבל רוב המדינות. ינימד
דבר נוסף אני לפני שאני הולך . נדה לתקוף את מדינת ישראל'יש להם אג. יחקרו לא יחקרו, אותם

ואני שלם עם שיטת החקירות אפילו אם . לרצות את העולם אני צריכים להיות שלמים עם עצמנו
יכול להיות שאפשר להוציא . גם משטרה חוקרת את עצמה? מה זה גוף חוקר את עצמו ,השיטה

אבל צריך לזכור שיש מנגנון . לא נראה לי שזה מה שיפתור את הבעיה. ל"את החקירות מצה
, מי שחושב שחקירה לא נוהלה כהלכה או שתיק נסגר שלא בצדק. פיקוח פנימי בתוך המדינה

ואת היועץ המשפטי אפשר להגיש . בפני היועץ המשפטי לממשלה ר אפשר להלין"ראשית על הפצ
ר ונגדי ונגד "נגד היועץ המשפטי לממשלה ונגד הפצ, ץ מוגשות עשרות עתירות בשנה"לבג. ץ"לבג

אומרת . הכול טיוח, מדינות אחרות באות ואומרות אולי. כל מי שמקבל החלטות בתיקים האלו
הוא לא . אין הסבר. פרופסור גולדסטון מכיר את ישראל וזה מדאיג כי, כל שיטת המשפט, הוועדה

 18לעומת זאת בספרד יושבת ערכאה שיפוטית . אומר מה רע בשיטה הזאת שיש גוף פנימי
שופטים של גוף רציני מאוד שנקרא בית המשפט הלאומי והם קבעו ברוב גדול מאוד שהשיטה 

לכן אם אתה שואל אותי קודם . פיקוח בישראל היא שיטה רצינית ומכובדת וישראל יש לה מנגנוני
כל אני חושב שאנחנו צריכים להיות רגועים שהשיטה שלנו מתפקדת ונדמה לי שגם פרופסור 

בית . הוא מכיר היטב את בית המשפט העליון. קרמניצר לא יסבור שהשיטה בישראל לא שווה
בית המשפט העליון  רק לפני כמה חודשים. המשפט העליון מפעיל פיקוח והוא לא חושש להתערב

אם מישהו . לא ראיתי שבית המשפט העליון נרתע. ד בנעלין"ר בעניין המג"הפך החלטה של הפצ
לכן קודם כל השאלה האמיתית היא . ץ שיש לו אגב שם יוצא מן הכלל בעולם"יאתגר את זה בבג

ע טבח אין כאן אחד שחושב שממשלת ישראל החליטה במכוון לבצ. האם אנחנו שקטים בדבר הזה
  . של אזרחים בעזה

  
שאלה אחרת באמת שאלה קשה איך . היו עלילות גם לפני כן, זה שיש עלילת דם  

. מתמודדים עם ההתפתחויות הקשות בתחום הפוליטי מדיני והבעיה העיקרית היא לא משפטית
  . הבעיה העיקרית היא מדינית והמדינאים יש להם את הפתרונות שלהם

  
  : ר כרמית גיא"היו

  
  .סגן היועץ המשפטי של משרד החוץלאני מפנה את זה באמת  אז  

  
  : ד דניאל טאוב"עו
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קודם כל נראה לי שאחד מהדברים שאנחנו מהזווית שלנו יכולים לעשות זה לתת הקשר   
להערכתי צריך להבין את זה . כי הדוח לא קם בחלל הריק. מדיני קטן לכל הדוח של גולדסטון

מגמה ראשונה זה מורכבות הגוברת של . ת עולמיות אפשר לומרכאיזושהי צומת בין שתי מגמו
כמובן לוחמה אינטרנטית שארגוני טרור לומדים . מצבי לחימה שאנחנו מוצאים את עצמנו בהם

זה ברור כאן שחמאס למדו שיטות מהחיזבאללה כולל אגב לא רק איך לא לכבד את , אחד מהשני
איך בעצם לנצל . ונות הומניטאריים לשגר טיליםכללי המשפט ההומניטארי אלא גם איך לנצל חל
לא רק שלא מפנים את האזור אלא מכניסים עוד . את העקרונות של מידתיות כך שיש התראות

המגמה השנייה היא המגמה של . זו מגמה אחת. מעלים אותם על הגג וכולי וכולי, אזרחים
אנחנו מסתכלים בטווח הארוך אם . פוליטיזציה גוברת של מוסדות משפטיים במישור הבינלאומי

 40נגיד אם אנחנו ניקח טווח של , אנחנו יכולים לראות בעצם איזושהי התפתחות במהלך השנים
בכל הסוגיות שקשורות למזרח . ברור. כולם דיברו כבר על זה שיש רוב אוטמטי נגדנו, שנה 50או 

שנה  30עד לפני . וון אחדהתיכון כל המדינות המוסלמיות והערביות הבלתי מזוהות מצביעות לכי
, ההשפעה היתה מורגשת פחות או יותר אך ורק בגופים הפוליטיים של הקהילה הבינלאומית

מה שראינו בעצם בשנות השמונים והתשעים זה היה . ציונות היא גזענות וכולי, ם"עצרת האו
גופים של ניסיון מכוון להרחיב את מעגל הפוליטיזציה לגופים כמו הגופים ההומניטאריים וה

נבה הפכו להיות ממש הבדיחה 'נבה והיתה תקופה שאנחנו ראינו שהמוסדות בג'זכויות אדם בג
  . שהם היום

  
אם אנחנו היינו צריכים לתאר בעצם את ההתפתחות בעשור או שני העשורים האחרונים   

כניס אנחנו רואים ניסיונות לה. בהרחבה נוספת לזירה שלישית שזו הזירה המשפטית הבינלאומית
אני חייב לומר אחד הרגעים . את הרוח הפוליטית הזאת לגופים כמו בית הדין הפלילי הבינלאומי

העצובים ביותר בקריירה המקצועית שלי זה היה להיות ברומא בסוף שנות התשעים כשראש 
קם והסביר שאנחנו לא , ניצול שואה, משלחת ישראלית השופט אלי נתן איש הומניטארי למופת

. אנחנו ראינו את זה בבית הדין הבינלאומי בהאג עם סיפור הגדר. הימנות על הגוף הזהיכולים ל
אנחנו רואים את זה לצערי יום יום עם התופעה של סמכות אוניברסאלית וגם בצומת של בעצם 

כבר התייחסו רבים לשאלה אם אנחנו . שתי ההתפתחויות האלה אנחנו רואים את דוח גולדסטון
קודם כל אני רוצה לומר שלמיטב ידיעתי . ף פעולה או לא צריכים לשתף פעולההיינו צריכים לשת

תחקירים בינלאומיים להיבטים שונים של עופרת יצוקה והגישה העקבית של  12היו לפחות 
אגב זה מראה שלא תמיד שיתוף . מדינת ישראל היתה פחות או יותר לשתף פעולה עם כמעט כולם

למעט . אבל זו היתה הגישה הרווחת. מהם הם מאוד ביקורתייםפעולה מוכיח את עצמו כי חלק 
יש מצב שיש לנו החלטה שכל . באמת יש גבול. במקרה הספציפי הזה מכל הסיבות ששי ציין אותם

שיש בכירים בעולם של זכויות אדם כמו מרי . המדינות האירופיות והמערביות התנגדו לה
יש גבול עד כמה אנחנו צריכים לתת . הרובינסון שסירבה לקחת על עצמה את התפקיד הז

האם שיתוף פעולה היה בסופו של דבר . לגיטימציה על זה ולומר בואו ניתן לגוף הזה להרביץ לנו
כמעט כל החומרים שאנחנו יכלנו לשחרר . אני חייב לומר שיש לי ספקות? משפיע על התוצאה

פני מערכות קודמות שבאמת אני חייב לשבח את הצבא שהיה כאן שיפור של ממש על . שוחררו
בדוח מצוין . עוד עובדה שהרבה לא שמו לב אליה. שחררו הרבה חומרים כולל חומרים רגישים

אנחנו לא . באיזושהי הערת אגב שגם הזרוע הצבאית של חמאס לא שיתפה פעולה עם הוועדה
  . היש כאן איזושהי חוסר סימטרי. רואים שהם בעצם שילמו מחיר בתיאור הפעולות שלהם

  
נבה להופיע שהדברים 'אנחנו שמענו דיווחים חוזרים מישראלים שמיוזמתם נסעו לג  
אני מסופק אם בסופו של דבר היינו משפיעים . או סולפו וכולי וכולי, או התעלמו מהם, שלהם
יש כמה דברים שאנחנו צריכים ללמוד לא רק ? מה בעצם אנחנו לומדים מכל החוויה הזאת. יותר

אנחנו עכשיו . קודם כל אני חושב שהשר הרצוג צדק. דסטון אלא בהקשר יותר רחבבהקשר של גול
. יש כמה דברים ספציפיים שאנחנו צריכים לעשות. בעולם אחר ואנחנו חייבים להיערך אחרת
אנחנו קצת . לקחת חזרה את המשפט הבינלאומי לידינו, קודם כל אנחנו חייבים לעבוד עם מדינות

אני לא חושב שהבעיה העיקרית . ההתפתחות של המשפט הבינלאומיאיבדנו את השליטה על 
יש . שעומדת בפנינו זה הצורך לפתח כלים חדשים במשפט הבינלאומי למרות שזה אתגר קיים

אתגר הרבה יותר מיידי וזה דילול  וסילוף של עקרונות קיימים של המשפט הבינלאומי על ידי 
אני שומע . אתן לכם דוגמאות. ל חיים של אזרחיםתנועות וגופים שאין להם מחויבות לשמור ע

ם יוצא עם "ל האו"מזכ. אמירות שמתיימרות להיות המשפט הבינלאומי ופשוט זה סילופים
 Israel is entitled to take any measures it requires to protect, איזושהי הכרזה שהוא אמר

the lives of its civilians as long as this has no impact on the lives of Palestinians . זה
אבל עם התופעה שאנחנו מתמודדים איתה אין . זה נשמע מוזר לחלוטין. ם נפלא"משפט של או

מה זו השפעה חוקית . אנחנו צריכים לבחון מה זה השפעה מידתית. מענה שאין לזה השפעה בכלל
 Israel should refrain. ה ציטוט מדויקגם כאן ז. אנחנו קיבלנו הצהרה מהאיחוד האירופי. וכולי

from all measures which endanger the lives of civilians. Such measures are contrary 
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to international law.  אין כלל שאומר שבכל מקרה שיש . זה פשוט סילוף של המשפט הבינלאומי
והם חייבים להבין שעל ידי . נלאומיזה סילוף של המשפט הבי, סכנה כלשהי לחיים של האזרחים

זה , של אחרים, שלי, סילוף כזה הם חותרים תחת גורמים בתוך המערכת שחלק מהתפקיד של שי
  . להיות הדוברים של המשפט הבינלאומי בעצם כלפי המערכת

  
אני ישבתי לפני מספר חודשים עם קבוצה מאוד מכובדת של משפטנים בינלאומיים   

הם האשימו אותנו תקופה ארוכה על . בינלאומי NGOם במסגרת איזושהי מוערכים מרחבי העול
תגידו אתם הייתם באזורי סכסוך , אז בסופו של דבר אני שאלתי אותם. ההתנהלות שלנו בעזה

האם אתם יכולים להסביר לי . אתם ראיתם את האיומים שעומדים נגדנו כרגע כאן. ברחבי העולם
היו בערך שלוש או ארבע דקות שקט ? דתית לאיומים האלהמה לדעתכם היתה תגובה חוקית ומי

אז אני . That of course is a contextual question, ואז בסוף ראש המשלחת אמר. מוחלט
ולא משנה מה . אמרתי איזה קונטקסט אני יכול לתת לכם כדי לעזור לכם להשיב לשאלה הזאת

הם פשוט לא היו מוכנים לקפל את השרוולים  ,אני עשיתי והיו שם נציגי צבא שניסו לעזור לי גם
וללכלך את התפיסה הנקייה של המשפט הבינלאומי עם האתגר האמיתי של מה זה אומר ליישם 

אם אתה לא מוכן לעשות את הדבר הזה לדעתי . אותי זה מאוד מדאיג. את הדברים האלה בשטח
  . אתה מאבד את המעמד כדי לקדם את השאלה

  
  : ר כרמית גיא"היו

  
איזה סיכוי ? באתגר הזה למערכת הבינלאומית? איזה סיכוי יש לנו במאבק מהסוג הזה  
  ? יש לנו

  
  : ד דניאל טאוב"עו
  

מה שחסר . אני חייב לומר שמה שאני רואה בקהילה הבינלאומית זו סכיזופרניה מדהימה  
  . בשולחן הזה זה גורם צבאי או צבאי משפטי

  
  : ר כרמית גיא"היו

  
  . ניסינולא בגלל שלא   

  
  : ד דניאל טאוב"עו
  

את , ניקח לדוגמה את יושב ראש המשלחת. כי מה שאני רואה שפשוט במדינות רבות  
אין לנו יחסים דיפלומטיים יותר מדי חמים המשפטן המאוד מוערך דווקא הוא מגיע למדינה ש
מגיע אלינו בשקט והוא מעוניין ללמוד מאיתנו . איתו אבל בשקט  יש לנו דיאלוג עם אותה מדינה

אנשי משטרה , אני בפורומים האלה מול אנשי צבא. איך להתמודד עם התופעה של מתאבדים
למה אתם . נו נפלנו מהכיסאהם מסתכלים עלינו כאילו אנח. שלהם מסביר את המגבלות שלנו

יש איזשהו נתק בין הרובד שמטפל בזכויות אדם והוא מנותק מהחובה . מגבילים את עצמכם
כוחות המשטרה שהם בעצם מרגישים חובה , לשמור על החיים של האזרחים לבין כוחות הצבא

ת התפקיד שלנו וזה תפקיד של כל משפטן בתחום הזה לנסו. ליישם את הדברים האלה בשטח
לבנות חזרה את נקודות הממשק בין שני הרבדים האלה כי בלי זה אנחנו נישאר עם משפט 

  . בינלאומי מאוד מאוד יפה אבל אף אחד לא יישם את זה בשטח
  

  : ר כרמית גיא"היו
  

חשוב פעמיים לפני שהם בינתיים אנחנו נתקלים בזה שיותר ויותר אנשים צריכים ל  
  . מגיעים ללונדון

  
  : טאובד דניאל "עו
  

אגב אנחנו לא . זה חלק מזה שאנחנו אומרים שמדובר בזירה חדשה. קודם  כל זו תופעה  
  . לבד שזה מאוד מטריד אותנו

  
  :  ר כרמית גיא"היו

  
  . זה ממש לא מנחם אותנו שאנחנו לא לבד  
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  : ד דניאל טאוב"עו
  

יציה יותר אגב זה כן מנחם אותנו כי בסופו של דבר ככל שאנחנו יכולים לגבש קואל  
מה שאנחנו אומרים . בעצם מה שאנחנו מבקשים כאן זה לא דבר שהוא לא הגיוני. רחבה

למשל שיהיה . שבתיקים רגישים כאלה יש סטנדרטים המקובלים על ידי מדינות רבות בעולם
שלא יהיה סמכות לאיזה שופט בודד . איזשהו פיקוח של גורם ממשלתי על תיקים רגישים כאלה

אנחנו חייבים להכיר . עוד הערה. זו לא דרישה מופרכת. ו טייפ בודד או משהו כזהעל סמך איזשה
בכך שעוצמת הטיעונים שלנו כלפי חוץ זה במידה רבה נובע מהעוצמה של הפעולות הפנימיות 

אלה שקוראים בשם זכויות . אני לא אתייחס לשאלה הספציפית של ועדה כזו או אחרת. שלנו
כי אם ישנה איזושהי בעיה במנגנון הבדיקה הפנימית . בעיה בזה אדם לפתיחת ועדה כזאת יש

אם יש משהו שהוא . שלנו אנחנו לא חייבים לחכות לאירוע מסיבי לפני שאנחנו מתקנים את זה
לא לומר כיוון שיש קריאה בינלאומית אז אנחנו . לא בסדר אנחנו חייבים לתקן את זה בכל מצב

  . חייבים להיכנס
  

  : ר כרמית גיא"היו
  

אנחנו ניסינו  להביא לדיון הזה נציגים של . שלמה דרור דובר משרד הביטחון. תודה  
  . השאלות האלה מונחות לפתחך עכשיו. מערכת הביטחון ואתה היחיד שהגעת

  
  : ר שלמה דרור"ד
  

לצערנו אנחנו נמצאים באזור שיכול מאוד להיות סיכוי סביר שכנראה יהיו עוד מבצעים   
אנחנו . צריך גם לחשוב על האפשרות של הפעם הבא של מבצע כזה. לול לקרותזה ע. מהסוג הזה

אם גולדסטון . חיים בעולם משתנה ונצטרך להיות הרבה יותר מוכנים ולתת את התשובה הנכונה
ל "דובר צה. YOU TUBE-ל הוא היה יכול להיכנס ל"ת של צההיה באמת רוצה לדעת על הפעילו
. טים שמראים הרבה מאוד דברים"חומר שצולם על ידי מזל. מרדאג להכניס לשם הרבה מאוד חו

הם מראים למשל ירי של טיל לעבר אדם שהפללנו אותו ואנחנו יודעים שאכן מדובר באיש חמאס 
משום שאותו . זה מתועד, זה מצולם. ובדקה התשעים מחליטים להסיט את הטיל למקום אחר

לפגוע באזרחים או משום שאיזה רכב שיש בו רכב נכנס לתוך קבוצה של אזרחים ואתה לא רוצה 
ל נמצא "העובדה היא שצה. גורם שמעוניינים לפגוע בו נעצר ליד אוטובוס או נכנס מתחת למבנה

אנחנו נמצאים כמה חודשים אחרי המבצע מראים עד כמה לבצע . עדיין במהלך של תחקירים
אמר השר הרצוג . ירים האלהוזה גם מראה על הרצינות של ביצוע התחק, תחקירים זה דבר קשה

אנשים בתוך עזה יכולים . מגיע אדם לעזה וגובה עדויות. לגבי האיכות של התחקיר של גולדסטון
למשל צוות של חוקרים . להגיד פחות או יותר מה שהם יכולים להגיד בתנאים בהם הם נמצאים

ות נכונות או לא שיכול לבדוק את העדויות ולהצליב אותן ולראות האם האנשים נותנים עדוי
התחקירים שלנו הם גם כן . פ שיכול לבדוק אם מישהו נפגע כתוצאה ממשהו"צוות של מז. נכונות

אנחנו יכולים , אנחנו יכולים לבדוק את הצבא. לא פשוטים כי צריך לזכור אנחנו לא בתוך עזה
ת שמה אאנחנו יכולים לתחקר חיילים יותר טוב ממה שגולדסטון תחקר , לבדוק את הפקודות

אם אנחנו . אנחנו נעזרים בגורמים מודיעיניים שלא תמיד קל לנו לבוא ולחשוף אותם. יניםהפלסט
אנחנו בדקנו . לא סודי ביותר, הרי זה כבר פורסם. מסתכלים למשל על נתון של שמות ההרוגים

ברור שאת . את הנושא של ההרוגים וקבענו פחות או יותר כמה אזרחים וכמה אנשים מהחמאס
שמות האלה קיבלנו ממישהו וברור שישנו מידע שהוא מודיעיני ואנחנו לא יכולים בדיוק לחשוף ה

לא סתם יש כיום . חלק מהתחקירים שנעשים מתבססים על המידע הזה. את כל המידע שיש לנו
בהרבה מאוד מקרים . אנחנו שמענו עדויות של חיילים. חקירות פליליות שנעשות בעניין הזה

ה 'הרבה מאוד חבר. העדויות של החיילים מסתבר שזה חייל ששמע ממישהו אחר שאתה בודק את
  . ברוב המקרים לא עשו. צעירים אוהבים להשוויץ ולהתגאות בכל מיני דברים שעשו או שלא עשו

  
  : ר כרמית גיא"היו

  
. זה אתה יכול להגיד לנו בגלל שבתוך עמנו אנחנו יושבים ואנחנו מכירים את המנטליות  
אני שואלת האם בדיעבד לא היתה טעות למנוע מעיתונאים . א יכול להגיד את זה כלפי חוץאתה ל

   ?להיכנס לעזה
  
  : ר שלמה דרור"ד
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בואו נלך אחורנית למלחמת לבנון השנייה שבה החלטנו על פתיחות מלאה כלפי   
דע שזרם מי, קודם כל קיבלנו חשיפה של חיילים שלנו? אתם יודעים מה אנחנו קיבלנו. התקשורת

  . החוצה שלפי דעתי פגע בנו בצורה לא רגילה מבחינה מבצעית
  

  : ר כרמית גיא"היו
  

  . בין חשיפה לבין מניעה של עיתונאים אין משהו באמצע  
  
  : ר שלמה דרור"ד
  

אנחנו הכנסנו טור של עיתונאים שנכנסו יחד עם . קודם כל לא היתה מניעה מוחלטת  
צריך לזכור . אני חושב שעשינו בהחלט מספיק. לעשות יותר יכול להיות שהיינו צריכים. הצבא

אנחנו הרי . אנחנו לא פגענו בתקשורת שעבדה מהצד השני. שמהצד השני היתה תקשורת שעבדה
סגרנו את עזה לעיתונאים בערך שלושה שבועות לפני המבצע וזה היה קשור לעובדה שקודם כל 

יש לנו . טנו שאנחנו מגבילים את הפעילותאנחנו החל. התנהלה שם איזושהי צורה של לחימה
אנחנו החלטנו להגביל את . זה מעבר ארז. של אנשים לתוך עזה, מעבר אזרחי אחד של הולכי רגל

מכיוון שזה מקרים . הפעילות שם מסיבות מבצעיות והחלטנו שזה אך ורק למקרים הומניטאריים
אחד . נו הרבה תלונות בעניין הזההומניטאריים עיתונאים לא נכללו בקטע ההומניטארי והיו ל

סי על זה ונשאלתי למה אנחנו לא .בי.דרך אגב אני גם רואיינתי לבי, העיתונאים הזרים אמר לי
מכיוון שכל הדיווחים שיוצאים זה של עיתונאים . מאפשרים לעיתונאי זר להיכנס לתוך עזה

מכיוון שאני גם מכיר , יתההתשובה שלי לאותו מראיין ה. ם והם כידוע עיתונאים מוטיםפלסטיני
אני לא רואה הרבה מאוד הבדל בין דיווח של עיתונאי . את התקשורת הזרה ואיך היא עובדת פה

  . זר לבין דיווח של עיתונאי פלשתינאי
  

  : ר כרמית גיא"היו
  

  . אבל אולי הגישה הזאת היא שקוממה עלינו כל כך הרבה אנשים  
  
  : ר שלמה דרור"ד
  

  . עברו כל הזמן. חומרים זרמו מעזה. את השידורים מעזהאנחנו לא ניתקנו   
  

  : דובר
  

זה היה באמת בעיה שזה . העיתונאים לא מרגישים ככה וקיבלנו על הראש על זה ובצדק  
  . שחור ולבן

  
  : ר שלמה דרור"ד
  

אז נכון העיתונאים . תקשורת צילמה. אני רוצה עוד פעם להגיד שתקשורת היתה שמה  
את הגבול לחלוטין וניתן להם להסתובב בתוך שטחי קרבות וקשה מאוד לנהל  ציפו שאנחנו נפתח

בטח בתוך אזור . יש פה בעיה מבצעית. קרבות כשמסתובבים לך עיתונאים בצורה מאוד חופשית
אני . אנחנו אפשרנו להם להמשיך לעבוד. אנחנו לא פגענו בתקשורת מהצד השני. כזה קטן וסגור

אנחנו גם הוצאנו . למים שעברו דרך מעבר ארז תוך כדי לחימהיכול לספר לכם חומרים מצו
זה לגיטימי וזה בסדר . חומרים שלנו ונכון אתה יכול לבוא ולהגיד אלה חומרים שמתאימים לצבא

לעומת זאת הרבה מאוד . החומר הזה זכה פה ושם לחשיפה. ואנחנו היינו צריכים לעשות את זה
כל הפעילות ההומניטארית . היא הולכת איפה שנוח להדברים כשאתה מנסה למשוך עיתונות אז 

קיבל . אנחנו פתחנו כל יום מסדרון הומניטארי ואפשרנו לציוד וכולי להיכנס, ל למשל"של צה
היה גם מקבל פחות סיקור אם היינו מאפשרים לעיתונאים להיכנס . זה דבר טבעי. פחות סיקור
ניטאריות שלנו נכנסות לתוך עזה ונשדדות שם כולל תמונות שהפצנו איך שיירות הומ. לשם חופשי

אנחנו לא קיבלנו שום . הנושא של העיתונאים זה באמת לא שינה. החומר היה. על ידי החמאס
אנחנו ניסינו לנהל פה את . ציון לשבח על הפתיחות העיתונאית שהיתה לנו במלחמת לבנון השנייה

תמיד אפשר . ים לקחים גם מהנושא הזהאנחנו גם מפיק. העניין של העיתונות בצורה קצת שונה
יכול להיות שאנחנו . יכול להיות שאנחנו צריכים להכניס יותר עיתונאים. לשפר את הנושא הזה

היתה החלטה שאני חושב שהיתה . צריכים לאפשר לעיתונאים במקומות מסוימים יותר פעילות
המפקדים בשטח . השנייהמאוד נכונה שהצבא לא נותן ראיונות כמו שהוא נתן במלחמת לבנון 

  . צריכים להתפנות ללחימה ולא להתפנות לראיונות
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אני חוזר הצבא עושה . אני רוצה להגיד פה משהו על נושא התחקירים החיצוניים כביכול  
אם . בסך הכול יש מערכות שמבקרות את המערכת הצבאית. תחקירים ברמה מאוד מאוד גבוהה

הנושאים האלה נבדקים . יק גורמים שהיו מתריעים על כךהתחקירים לא היו באיכות היו פה מספ
אני לא משפטן אבל אני מניח שאם . גם בהרבה מאוד ערכאות מחוץ לצבא ולא רק בתוך הצבא

. אנחנו יום אחד נגיע לויכוח משפטי בנושא העדויות כשמאשימים אותנו למשל על ירי על בית ספר
ואז כמובן נורה טיל . רים קאסמים על ישראליש לנו מזל שצילמו את אותו חצר בית ספר שיו
הנושא הזה למעשה אומר מבחינה משפטית . ישראלי ומשמיד את הצוות שיורה את הקאסם
בית הספר הזה מבחינת משפט בינלאומי הוא . שאותו אזור כבר לא צריך להיות אזור אזרחי

שיהיו לנו להיות עם  אחד הדברים שאנחנו צריכים לחשוב עליו זה איך במאבקים הבאים. מופלל
הרבה יותר חומרים שמתעדים אירועים מהסוג הזה כדי שאם מחר אנחנו ניבדק אנחנו נוכל להציג 

אי אפשר לעשות את זה במאה אחוזים כי כשאתה מנהל מלחמה אתה לא יכול . את העובדות
פשר אז א. ט שיצלם את האירועים שקורים"להצמיד לכל חייל מצלמה ולהעמיד לכל פלוגה מזל

  . לקחת מכלול של מקרים ולהצביע על כמה מקרים שזה יכול אולי להעיד על הכלל
  

  : ר כרמית גיא"היו
  

  . רלד שטיינברג מאוניברסיטת בר אילן'פרופסור ג. תודה רבה  
  

  : רלד שטיינברג'ג' פרופ
  

זאת לא נקודת . אני מתחיל מנקודה הזאת. אני מנתח את העולם אחרת. אני לא משפטן  
אני . אני מנתח את כל האירועים האלה ממבט של אסטרטגיה וטקטיקה פוליטית. ת שליהסיומ

ארגונים  1500שבה  2001אני מזכיר את ועידת דרבן של . ממשיך מאיפה שדניאל טאוב הפסיק
שטוענים שהם בעד זכויות האדם וסיוע הומניטארי החליטו להשתמש במשפט הבינלאומי 

ולהטיל " לבודד את מדינת האפרטהייד הישראלית", וזה ציטוט והרטוריקה של זכויות האדם כדי
זה המשך של מה שהתחלת לספר ואנחנו . 2001כל הדברים שראינו מאז , חרם כלכלי, חרם אקדמי

נין וניסו בגדר אפרטהייד ובהאג 'ניסו בג. לדעתי גולדסטון זה בלתי נמנע. עדיין לא תפסנו את זה
אבל הפעם מצאו את גולדסטון יהודי שנחשב כמכובד שאי אפשר . כמעט הגיעו לזה. וניסו בלבנון

ואנחנו צריכים  2001ואז עברו את כל השלבים שהתחילו מאז , בכלל לפקפק באמינות שלו
זה האתגר ולא כל מיני נימוקים . להתמקד באסטרטגיה ובטקטיקה משמע להתמודד עם זה

זה יעזור לנו כמו שאמר השר הרצוג אני לא חושב ש. קשה לי להגיד את זה . משפטיים ואחרים
אין לזה שום השפעה פוליטית . כולם אומרים שאנחנו צודקים. להוכיח שאנחנו צודקים

בזירה הבינלאומית אם זה . אני גם לא חושב שיעזור לנו להגיע עם ידיים נקיות. אסטרטגית
זה , לא יכוליםואנחנו , אין ספק בזה, בועדת זכויות האדם המנוהלת על ידי ארגון איסלאמי

  . וככה גם התקבל בעצרת הכללית. עם כל בני הברית זה רוב, חמישים ויותר מדינות
  

  : ר כרמית גיא"היו
  

  . השאלה אם אנחנו מרימים ידיים  
  

  : רלד שטיינברג'ג' פרופ
  

תמיד אפשר להתווכח מה זה . איך להתמודד עם זה, עכשיו אני אדבר על האסטרטגיה  
אם . ני מתחיל במה שאני מגדיר אסטרטגיה ואז אני נכנס לטקטיקהא. אסטרטגיה וטקטיקה

או משנות השמונים אז אין מה לצפות לשינוי  2001-אנחנו כבר נמצאים במלחמה הזאת לפחות מ
אנחנו לא . כי אנחנו לא לומדים לנהל את זה כמו שצריך. יהיו עוד הרבה מערכות. במערכה הזאת

צריך לנתח איפה נקודות הכוח של . דיוק כמו מערכה צבאיתזה ב. יודעים איך למצוא בני ברית
כי אם זה כוח . הצד השני ואיפה נקודות החולשה ולמקד את כל הכוח נגד נקודות החולשה שלהם

. NGO-ה. 2001קודם כל אני מתחיל במה שאני עושה מאז . נקודת החולשה. מול כוח אנחנו נפסיד
אף אחד , אחד הדברים שהוא אומר. שהוא משקר אני לא רוצה להגיד, יש דברים שגולדסטון

. אני קראתי פעם אחת את כל הדוח. מהמבקרים לא קראו את הדוח ולא מדברים בעצם לעניין
כמעט . מראי מקום 1223יש בתוך זה . עמודים בדוח המקורי 575. מספר פעמים פרקים מסוימים
- אבל גם מ. ם ואחריםהרבה מהם הם ישראלים כמו בצל. NGO-חצי מהם הם ציטוטים מה

Human Rights Watch .הוא חבר טוב של קנת רוט. גולדסטון הוא איש שבא מהארגון האמור .
. חלק מהם נכתבו על ידי מרק אלסקו. הוא השתמש בדוחות ובסיפורים שהארגון הזה פרסם

. לכאורה מומחה צבאי שאף אחד לא יודע בדיוק מה הוא עשה בפנטגון אבל הוא לא מומחה צבאי
האירועים  36כל . אבל כולם מצטטים אותו כולל גולדסטון בלי לפקפק בלי לבדוק באופן עצמאי
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צריכים להיכנס ולנחש מה הם . שלכאורה נמצאים בתוך הדוח וכאשר יש קצת ויכוח איזו רשימה
אבל רובם נלקחו מהדוחות האלה וכל הבסיס של הדוח הזה קודם כל צריך . האירועים האלה 36

הם ארגונים . האלה אינם ארגונים מוסריים  naming and shaming .NGOשנקרא  לעשות מה
רוברט ברנסטיין כתב מאמר בניו . צריכים להכיר בזה וזה מתחיל לקרות. פוליטיים מובהקים

יורק טיימס לפני שבועיים שהוא הקים מה שהתחיל בהלסינקי והוא אומר התפקיד העיקרי שעשו 
  . זמן האחרון זה להפוך את ישראל למדינה מנודההארגונים לזכויות האדם ב

  
אנשים רציניים בתוך המסגרת של זכויות אדם בארגונים האלה מתחילים להבין שזה   

להגיד להם שזה פוליטי . עבר כל גבול מוסרי ולהפסיק לתת לארגונים האלה את ההילה של מוסר
הם לא . לאומי הקשור למלחמהאין להם בכלל שום דבר להגיד בתחום המשפט הבינ. אידיאולוגי

היא אחראית לכל הדוחות . זירה  ורואיינתי על ידי דונטלה רוברה'אתמול הופעתי באל ג. מומחים 
כי ? למה. היא הופיעה כמומחית כי הם פרסמו אתמול דוח על מים. של אמנסטי במזרח התיכון

שראל משתמשת במים מדבר על איך י, עכשיו יוצא עומר ברגותי במסע הרצאות בארצות הברית
צריכים פשוט . זירה והיא לא מומחית למים'היא תקפה אותי באל ג. לטיהור אתני ולאפרטהייד
זה . הם לא מייצגים שום חברה אזרחית. זה קשה. זה לא פשוט. להוציא מהם את האמינות

. האולי עכשיו קצת מתחילים להכיר בז. משרד החוץ לא הכיר בזה 2001לצערי הרב מאז . מיתוס
להגדיר מי . צריכים לנהל את זה כמו במלחמה. כל הכותרת שלי זה במלחמה כמו במלחמה

ארצות הברית כן אמרה את . וגם למצוא את בני הברית. ולהתייחס אליהם כמו אויבים, האויבים
מה . ם"היתה כאן לפני שבוע סוזן רייף השגרירה של ארצות הברית באו. דבריה במובן מסוים

כל כך . נבה אני לא חושב ששמעתי מאף נציג ישראלי'ועדת זכויות האדם בגשהיא אמרה על 
 International-ב, מה שקורה לגבי ישראל בהאג. והם מבינים שהם הבאים בתור. חריפה

Criminal Court  ,לצרפת וכולי, לאנגליה, אחרי התהליך הזה זה גם יבוא לארצות הברית .  
  

אם . ועדת חקירה אם זה לצורך טקטיקה ואסטרטגיהאני לא נגד . אני מדבר על טקטיקה  
שמה שאנחנו מוצאים יהיה סוף פסוק , המדינות הדמוקרטיות, זה בתיאום עם מדינות אירופיות

אם זה נותן להם את העילה להצביע בעד ישראל אני מוכן . מבחינתם והם לא יתמכו בשום דבר
המדינות הדמוקרטיות אני משאיר עכשיו איך לנהל את המשא ומתן הזה מול . לחיות עם זה
זה מאוד חשוב להגיע איתן להסכם וגם להתחיל לשנות את כל החקיקה לגבי החוק . למשרד החוץ
  . אבל זו עסקת חבילה. זה כבר על סדר היום. האוניברסאלי

  
אני חושש שחוץ ממשרד החוץ ואני לא . אני קצת מודאג מההרכב של הוועדה הממשלתית  

כי . צג את משרד החוץ חוץ מהשר אבל אני קצת מודאג שזה יותר מדי משפטנייודע מי הולך ליי
אם לא מתייחסים להיבט הפוליטי בראש סדר העדיפויות אז זה יהיה מאוד בעייתי ואנחנו ניכנס 

היתה . הצבא מבין שהוא עכשיו על הכוונת. הצבא צריך להיות מאוד מעורב בזה. שוב להצטדקות
באסטרטגיה אומרים שהאלופים לומדים את המלחמה הקודמת . רתטעות לא לעבוד עם התקשו

בין הגוונים . זו לא אותה מלחמה. אז למדו על לבנון ויישמו את זה בעזה. ולא מה שהולך להיות
צריכים . זו היתה טעות לא להכניס עיתונאים רציניים לשטח. של שחור ולבן כמה נקודות באמצע
צריך לקחת את כל , לגבי ההיבט הטקטי. לצמצם את הנזקאיך , לחשוב איך לעבוד עם התקשורת

זה דוח היסטורי וכדי להיאבק . העמודים של הדוח ולכתוב מה לא טוב בתוך הדוח של גולדסטון
  . נגדו צריך לכתוב תגובה הולמת

  
- צריכים גם להתמקד בקשר שלו עם ה. ההילה נובעת מגולדסטון. לגבי גולדסטון עצמו  

NGO .הוא אופרטיוניסט. הוא בא באיחור. בק נגד אפרטהייד בדרום אפריקההוא לא זה שנא ,
  . צריך להתכונן לסיבוב הבא וזה חלק מהתהליך. מאוד ארוגנטי

  
  : ר כרמית גיא"היו

  
  . לימור יהודה. תודה רבה  

  
  : לימור יהודה

  
וזה קורה גם היום סביב . מה שאני מרגישה שצריך להסתכל במראה. אני מאוד מודאגת  

אנחנו . לא צריך את דוח גולדסטון. אנחנו היינו יכולים לראות את הדברים האלה. ולחן הזההש
- אנחנו פנינו ליועץ המשפטי לממשלה ב. ראינו את הדברים האלה במהלך המלחמה ומיד אחריה

. פנינו ואמרנו נדרשת חקירה של מה שקרה בעזה. כמה ימים לאחר תום הלחימה בעזה, לינואר 20
נדרשת גם חקירה עצמאית מה קרה . ה עצמאית של מקרים של הרג ופגיעה באזרחיםנדרשת חקיר

תחנת הקמח . למה היינו צריכים להרוס את הביוב ובארות מים בעזה. לתשתיות האזרחיות
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. לא תחקיר פנימי של הצבא, צריך גורם רציני אמין. אלה שאלות רלוונטיות. היחידה שעבדה בעזה
אין כזה דבר גוף . ים לרשויות המדינה מאז תחילת האינתיפאדה השנייהאנחנו פונ. זה לא רק עזה

אם . לא מקובל בשום גוף וגם לא מקובל במה שהצבא עושה. זה לא מקובל. שחוקר את עצמו
בית , אנחנו מתכוונים ברצינות לטענה שאנחנו אומרים שאנחנו מכבדים זכויות אדם ושלטון חוק

אנחנו מעלים . את זה אנחנו לא עושים. נפעל בהתאם לזהאז בבקשה בואו , המשפט הבינלאומי
השאלה . זה לא אמין עלי וזה לא פלא שזה גם לא אמין על העולם. מס שפתיים וזה לא אמין

האם מטריד אותנו איך להתחמק מזה או שמטריד אותנו באמת . הבסיסית היא מה מטריד אותנו
אני לא ראיתי אף אחד מסביב . נה וכחברהאיך אנחנו עומדים מול הערכים שהצבנו לעצמנו כמדי

אנחנו אמורים להיות מדינה דמוקרטית שוחרת . לשולחן חוץ מפרופסור קרמניצר שמתייחס לזה
זה באמצעות חקירה כאשר מועלות , אחד האמצעים לעשות את זה. שלטון חוק וזכויות אדם

זה לא . נון חקירה עצמאיבתום הלחימה היינו צריכים להקים מנג. חשדות לפעולות שהן לא בסדר
זה . היה יכול להיות הצבא כי גם הדרגים הבכירים ביותר בצבא היו מעורבים בקבלת ההחלטות

אבל גם משפט . משפט ישראלי. לא צריך משפט בינלאומי בשביל זה. זה אלף בית. לא יכול להיות
. ירה צריכה לעמודיש כמה קריטריונים במה שחק. גוף לא יכול לחקור את עצמו. בינלאומי קובע

היא צריכה להיות אקטיבית במובן הזה שהיא יכולה . היא צריכה להיות גוף עצמאי בלתי תלוי
השאלה היא . ל"ל או לא תומכים בצה"זו לא שאלה אם אנחנו תומכים בצה. להגיע לחקר האמת

תשובה אחרי קיבלנו . לינואר 20- אנחנו פנינו ליועץ ב. מה הן העקרונות שאנחנו פועלים על פי הם
על הבעיה של התחקירים המבצעיים וחוסר האמינות . יש תחקירים מבצעיים, אין צורך. חודש

אנחנו . ץ לפני שש שנים"עתירה הוגשה לבג. 2003שלהם אנחנו מתדיינים עם הרשויות מאז 
נאלצנו להגיש . ואפשר לקיים חקירה. שם מזמן אין לחימה. מכירים את המצב בגדה המערבית

תחקיר מפורט מאוד עם . לפני שנתיים ומשהו 16- ל הרג נער פחות מ"ל אירוע שבו צהץ ע"בג
כי ? למה. ח"הוא סירב לפתוח בחקירת מצ. הצבא דחה את זה. עדויות שגבה בצלם נשלח לצבא

רק אחרי שנתיים הורו על . ץ"היינו צריכים להגיע לבג. התחקיר המבצעי אמר שזה לא היה ככה
יכול להיות שזה נכון ויכול להיות שזה לא . מו שאנחנו ראינו והחשדות שעלוהבעיה היא כ.  חקירה
הבעיה היא לא באירוע נקודתי כזה או אחר אלא . בשביל זה בדיוק צריך חקירה אמינה. נכון

זה דברים שבשבילם צריך ? איזה הנחיות ניתנו? איזה הוראות פתיחה באש היו. בקבלת ההחלטות
. מה שדובר בפניה שלנו ובפניה של משפטנים בכירים ביותר שהיועץ קיבלמנגנון עצמאי רציני כמו 

זאת שאלה ? אם אין מה לישראל להסתיר למה היא לא חוקרת. התשובה הזאת עדיין לא קיבלנו
  . שמרחפת באוויר

  
  : ר כרמית גיא"היו

  
  . ח יכול לחקור אותו"זה לא דרג של מפקד כזה או אחר שמצ. זה עניין של מדיניות  

  
  : לימור יהודה

    
גם בתשובה שקיבלנו בשם היועץ ההנחה היא שהבעיה היא בעשבים שוטים ואלה בעיות   
אבל . יש גם חשדות כאלה. החשדות שמועלות הן לא לגבי זה. אנחנו לא חושבים כך. קטנות

מהרגע שהלחימה הסתיימה זה לא , בשביל לברר את החשדות המהותיים לגבי הלחימה בעזה
ו סבורים שבועדת החקירה שתהיה צריך להיות גורם בינלאומי שלא יהיה חלק אנחנ. מספיק

  . מהוועדה אבל אולי יוכל לפקח על הוועדה
  

  : דובר
  

. רק תתני לי דוגמה אחת למדינה שלוקחת גורם בינלאומי חיצוני שיפקח על החקירות  
  . אשמח לשמוע

  
  : לימור יהודה

  
  . רבים בה גם עמי העולםבצפון אירלנד הוקמה ועדה כזו שהיו מעו  

  
  : דובר

    
  .נביא את הנציב העליון  

  
  : לימור יהודה
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יכול להיות שחלק . השאלה היא האם אנחנו מעוניינים באמת בחקירה עצמאית ואמינה  
אחד מהכללים של חקירה שהיא . מהמידע של הצבא הוא סודי ואי אפשר יהיה לחשוף אותו

הדבר הזה של אי חשיפה יוצר . אפשר יהיה לחשוף אותם יכול להיות שיהיו דברים שאי. פומבית
אם אני לא הייתי מספרת לכם את מקורות המידע שלי לא הייתם . איזו מידה של חוסר אמינות
, בכל מקרה היתרון חייב להישמר. זאת ההמלצה. זה אותו דבר. מאמינים למה שאני אומרת

  . היה עצמאיאז לפחות שי. מיידי כבר אנחנו מקבלים. עצמאי מיידי
  

  : ר כרמית גיא"היו
  

  ? השאלה היא מה עושים  
  

  : יפה זילברשץ' פרופ
  

אני לא יודעת לאן . אני מוכרחה להגיד שהדיון קצת מבולבל לי. אני לא יודעת מה עושים  
  . אנחנו רוצים לקחת אותו ומה אנחנו רוצים לעשות

  
  : ר כרמית גיא"היו

  
  .הנושא מורכב  

  
  : יפה זילברשץ' פרופ

  
ברור שהנושא מורכב אבל התפקיד שלנו לקחת נושא מורכב ולנסות בכל זאת להתמקד בו   

אני אנסה לאתר למה זה לא זורם לי ומה קשה לי ואולי דרך . וזאת צריכה להיות מטרה של דיון
זה נובע במידה רבה מהעובדה שדוח גולדסטון מציף דואליות . זה להוביל אותנו לאיזושהי הבנה

ולמי שקורא את הדוח וגם אני . מצד אחד הדוח נקרא מציאת עובדות. פרובלמטיתשהיא מאוד 
חלק נרדמתי והייתי צריכה להתעורר כדי . מצטרפת לאלה שבילו הרבה שעות עם הדבר הזה

  . לקרוא כי הוא כתוב בעיני לא טוב
  

הוא אמור לרדת לרמות . fact findingהוא אמור . הדוח בעצם עושה שני דברים  
האם במקרה שפגעו בבניין של יונסקו היו מספיק . רות כאן בבדיקת עובדות מסוימותשמדוב
ואת . ועל זה את מדברת. זה מציאת עובדות? האם ירו משם? האם הזהירו את האנשים? אזהרות

כי . וכאן לדעתי המכשלה? אז מה זה מומחה בינלאומי לצורך העניין. מדברת על מומחה בינלאומי
-הוא עושה אותו לדעתי ב, הדוח מעבר לזה שהוא מחפש אחר העובדות, המה שעושה הדוח הז

וכאן . הוא דן בהגדרות של משפט בינלאומי ובניסיונות לתת להם מענה 60%. מהמקרים 40%
, צריך לשנות את הדין הבינלאומי, הסיסמאות האלה, כי מה שקורה בעניין. לדעתי הבלבול הגדול

זה ? מה זה נקרא צריך לשנות. צריך להסכים או לא להסכים, לעשות משהו עם הדין הבינלאומי
. צריך לשנות את הדין הבינלאומי. כמו שאת אמרת קודם זה צריך להיות בוועדה לזכויות האדם

נזמין את החברים , אני ומוטה ננסח טיוטת אמנה, אנחנו נקום בבוקר? מה זה נקרא צריך לשנות
מה זה נקרא צריך . כולנו אחרי דיונים נסכים עליה לעזור לנו ותהיה לנו אמנה נהדרת שאנחנו

כל הסיפור הזה קצת מבולבל . צריך להוביל את הטקטיקה. מישהו צריך לקבל אותה? לשנות
  . סביב הדברים האלה

  
הדין הבינלאומי , קודם כל בסיכומו של דבר ואני חושבת שכולם כאן יסכימו איתי  

חלק מהאנשים . א ברור בהרבה מאוד מההיבטיםזאת אומרת הוא ל. בהקשר הזה הוא לא ברור
כי אין ספק בעניין . להבין אותו, שיושבים כאן סביב השולחן כתבו מחקרים בניסיונות לפרש אותו

עכשיו השאלה הטקטית האם צריך לנסח . שהוא לא נוצר כדי להתמודד עם המציאות הקיימת
כשאלה אחרת אבל זה לא כרגע  זה משנה מאוד. אותו מחדש או לפרש אותו כרגע זה לא משנה

לכן אם אתם לוקחים את הדוח של גולדסטון . מה שכן חשוב להבין אין בו מענה ברור. לדיון הזה
או אם זו ועדת חקירה נקודת  fact findingעכשיו אם זה . הוא קודם כל דן בשאלות העקרוניות
האם העובדות מתאימות , עכשיו אני בודקת את העובדות. ההנחה היא שיש לי דין מאוד ברור

אבל מה שקורה שהדין הוא לא ברור אז הוועדות הופכות להיות בעצם גוף שקודם כל קובע . לדין
זה מאוד בעייתי מה . זה מאוד בעייתי. ואז הוא מחליט האם המקרה מתאים לדין שלו. את הדין

א שמהנקודה הזאת העניין הו. שקורה היום עם המשפט הבינלאומי כי לו היינו נעצרים בזה אוקיי
מתרגמים אותה בתהליכים שהמסגרת הזאת היא צרה כדי להסברי לאיזשהו משפטניות של 

כלומר מתרגמים אותה למשפט פלילי בהיבט החמור . אחריות אישית כלפי אנשים וכלפי מבצעים
מוטה הוא משפטן . ביותר שלו של הסמכות האוניברסאלית שנועדה למקרים קיצוניים ביותר
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הוא יגיד ויאשר בצורה הכי ברורה שהדבר הראשון שכשאתה מלמד . משפט הפליליבתחום ה
זאת אומרת כדי שאתה תוכל להיכנס לתוך . סטודנטים בקורס למשפט פלילי זה עקרון החוקיות

הפרובלמטיקה בכל הסיפור הזה . המשפט הפלילי המותר והאסור צריך להיות מאוד ברור
  . ר הם לא ברוריםשבהרבה מאוד מהדברים המותר והאסו

  
מעצם הזכות להגנה , עכשיו אפשר לשאת כאן הרצאה שלמה מדיני היציאה למלחמה  
מותר לך להשיב באש לתוך השטחים המוחזקים כאשר תוקפים . השאלה מאוד פשוטה. עצמית
אין ? ם על המקרה הזה"למגילת האו 51האם אתה יכול להכיל את סעיף . זאת שאלה. אותך

ואנחנו כאשר אנחנו קוראים את הסעיף , ץ שאומר שכן"ת אומרת יש לנו בגזא. תשובה ברורה
ואם תסתכלו בדוח , ואם אתם תקראו את פסק הדין בעניין הגדר יגידו שלא, אנחנו אומרים שכן

הוא לא מסתכל אפילו . הפסק דין הישראלי יגיד שכן והוא יגיד שלא. של גולדסטון הוא יגיד שלא
כל הדברים האלה . עצמית כאילו היתה איזו מזימה להרוג אזרחיםעל הקונסטלציה של הגנה 

אני מדברת מעבר למקומם ומה . לכן הדוח הוא קשה לנו. הדין הבינלאומי לגביהם הוא לא ברור
הוא מסמך קשה לא כי הוא אומר דברים קשים שלא . שאנחנו אוהבים או לא אוהבים לשמוע

עד כאן זו . הדין הבינלאומי בהקשר הזה הוא מעורפל כי . הוא קשה כי הוא פרובלמטי, נוחים לנו
  . פרישת הבעיה

  
צר מדי כדי להכיל אבל ? מה עושים עם הדברים האלה? איך פותרים את הבעיות  

אני חושבת שבדיקה חיצונית . קונקרטית לגבי הדוח ולגבי הדיון שהתעורר כאן על בדיקה חיצונית
יועץ המשפטי לממשלה וחתמתי על הבקשה להקים בהקשר הזה ואני הייתי בין האנשים שפנו ל

האם הצבא בודק טוב את עצמו או לא , היא חשובה לא רק בגלל הדיון שנערך כאן, את הוועדה
בדברים האלה שנאמרו כאן . אני מדברת עוד כדי להיות המסייעת למדיניות? בודק טוב את עצמו

אבל לפני שנעשה . נסתכל במראה עוד לפני שנסתכל במראה תיכף. שאנחנו לא מסתכלים במראה
ואנחנו צריכים להבין שבגלל שהדין הבינלאומי הוא כזה . זאת אנחנו צריכים גם להיות חכמים

אנחנו חייבים לעשות קודם כל את המקסימום , ואנחנו לא יכולים לקום בבוקר ולשנות אותו
לא סומכים עליו כי  לא שאנחנו, כשאנחנו אומרים משפטן בינלאומי. לעצמנו בשביל לעצב אותו

? רע? טוב. אנחנו שקרנים אלא בגלל הפרובלמטיקה של התפתחות הדין הבינלאומי בעידן הזה
בגלל שהדין הוא כל כך בעייתי מעצם העובדה . סיפור אחר. לא מוצא חן בעינינו? מוצא חן בעינינו

ר לנו להפעיל כאן מותר לנו או אסו, תאמרו לנו, אם אנחנו מקימים גוף מומחים ואומרים לאנשים
מה קורה ? מותר לנו להגיב בכוח על המתקפה או אסור לנו. עזבו כבר כמה הרגנו? כוח בכלל

עכשיו גולדסטון . אנחנו משאירים את זה לגולדסטון, אם אנחנו לא מכירים בוועדה? במקרה הזה
הם . ןץ עשה משנות אלפיים עבודה יוצאת מן הכלל בעיצוב של הדי"ץ שלנו ובג"לבד מול בג

. אבל אז אתה בא ואומר זה משהו בינלאומי. כל המעלות, מקצועיים, נבונים, שקולים, חכמים
ועדה . הדוח הבינלאומי האובייקטיבי לכאורה אומר דבר אחר. ברק הוא נהדר אבל הוא מקומי

כזאת שקמה קודם כל מסייעת לעיצוב של המותר והאסור שממנו רק אתה מגיע למציאת 
  . העובדות

  
אם הוועדה כבר קמה ומעצבת את כללי הפעולה שלה בוודאי . בי ההסתכלות במראהלג  

מסייע מאוד אסטרטגית לעובדה שהיא תאמר את דברה במקרים הקיצוניים שמדינת ישראל 
במקרה הזה זה יכול לסייע מאוד להגנה שלנו כי לא יעזור לך לעצום את העיניים . מותקפת בהם

זאת . יש מלחמה משפטית כנגד מדינת ישראל. הראש בחולם שמום ולתקוע את "ולהגיד או
. יחד עם זאת אנחנו לא יכולים שלא להסתכל על המציאות, שלנו   integrity-אומרת יש את ה

האסטרטגיה נעשתה  על ידם ולא . המלחמה המשפטית במדינת ישראל היא מלחמה עצומה
יום בהיר אחד יפעילו את אמנת , יםהמשפטנים במשך שנים צועקים בשער ואומר. נעשתה על ידינו

אני מאמינה שוועדה חקירה . אנחנו בהתגוננות. אסטרטגיה טובה כבר לא תהיה לנו. נבה נגדנו'ג
השאלה שאתה נמצא כרגע כבר במגננה ואתה . היתה צריכה לקום לפני הקמת ועדת גולדסטון
קירה צריכה לקום וצריך אני כן חושבת שוועדת ח. מגיב היא כבר מעמידה אותך במצב פחות טוב

להבין שיש לה תפקיד מאוד רחב גם במובן האסטרטגי של אמירה מה המותר והאסור מבחינתנו 
  . תודה. וגם במובן של ההסתכלות במראה

  
  : ר כרמית גיא"היו

  
  . גם מומחה למשפט בינלאומי. פרופסור נתן לרנר מהמרכז הבינתחומי. תודה רבה  

  
  : נתן לרנר' פרופ
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מתוך הבלבול אנחנו יכולים להגיע . צה להוסיף כמה אלמנטים לבלבול שכבר קייםאני רו  
קודם כל כאשר קראתי את הכותרת של האירוע הזה במודעה . לכמה מחשבות קונסטרוקטיביות

אני אם הייתי מנסח ? כי השאלה שם היא האם גולדסטון הוא כאן. שהמכון פרסם בעיתון שמחתי
כן ? הייתי שואל את עצמי האם המשפט הבינלאומי הוא כאן. אחרתאת המודעה הייתי כותב קצת 

כי אילו היינו משתמשים במונח הזה אולי זה היה ציון שסוף סוף הגענו . ושמחתי  ?או לא
של זלזול בחברה , למסקנה שהדרך שהלכנו בה במשך כמה שנים של זלזול במשפט הבינלאומי

ר לנו עכשיו לצאת מהבלבול הזה ולמצוא איזה אם זה יכול לעזו, ם שמום"של או, הבינלאומית
  . דרך קונסטרוקטיבית לטפל בעניינים זה יהיה טוב

  
קודם כל אני מסכים עם מה . אני רוצה להגיד ארבע או חמישה דברים מאוד תמציתיים  

אמיתית שלא , צריכה להיות בדיקה רצינית. שיפה אמרה עכשיו על העניין של הצורך לבדיקה
אם . שהם יהיו מרוצים ממה שאנחנו עשינו, דווקא במדינות הידידותיות אלינוישאירו ספקות 

בית המשפט העליון הישראלי היה נותן את פסק הדין שלו על העניין של החומה לפני הפסקנות של 
  . בית הדין הבינלאומי לא היינו מגיעים לפסקנות הזאת

  
שצריכים לעדכן אמנות שנכתבו  אין צל של ספק. העניין של עדכון דיני מלחמה, דבר שני  

מקסימום אפשר לנסות . זה בלתי אפשרי? האם זה אפשרי במצב הנוכחי. שנה 60או  50או  40לפני 
לאיזשהו פרוטוקול שיכול לתת תשובות אולי לחוסר בהירות שיש , להגיע לאיזושהי תוספת

עניין של הסמכות . קיראבל לא להכות עם הראש ב. אז עדכון כן. נבה'בהרבה ניסוחים של אמנות ג
המדינות שמפעילות סמכות אוניברסאלית עושות את זה כתוצאה . זה לא אבוד. האוניברסאלית

אנחנו הפעלנו בזמנו את הסמכות . מלחצים פנימיים שקשה להם מאוד להימנע מהם
תראו איך הן מגיבות למשאים . זה קיים אבל המדינות לא כל כך מעוניינות בזה. האוניברסאלית

העניין של הסמכות . מתנים דיפלומטיים כאשר עושים את זה בזמן ובשכל ובמקוםו
אני משוכנע שאפשר למצוא אוזן קשבת בהרבה מדינות . האוניברסאלית אפשר להתמודד עם זה

כי כמה מדינות ניסו להפעיל את . בסופו של דבר זה לא כל כך הרבה מדינות. שמפעילות אותה
יש שיטה פשוטה להתמודד עם העיקרון . ספרד, בלגיה, יהאנגל? העיקרון האוניברסאלי

  . מדינה, מדינה, לא באופן פרטני, האוניברסאלי באופן כללי
  

לפתוח מחדש את הדיון . מה שאני אומר עכשיו ירגיז אתכם אבל אני חייב להגיד את זה  
ילי עד עכשיו בית הדין הבינלאומי הפל. לבית הדין הבינלאומי הפלילי, ICC-אם להצטרף או לא ל

אנחנו . אין שם תהליך של פוליטיזציה. לא פגע בשום מדינה רצינית. הוא מתנהל בסדר. הוא בסדר
למה להיכנס לזה ? מי צריך את זה. ם שמום"זרקנו את זה בתוך המסגרת של ההתנהלות שלנו או

הדיון  זה בדיוק. הסיבה שלא הצטרפנו היתה פוליטית. לא רצינו לבדוק את זה לעומק? אפילו
כאשר אני אמרתי שאני לא כל . שהיה לי עם השופט גרסון באוניברסיטת חיפה לפני שלוש שנים

כך מאמין בשיטה של סמכות אוניברסאלית בגלל שהיא מייצרת תוהו ובוהו בינלאומי והתחרות 
 כאשר הוא. אני הייתי על הבמה. אז הוא ישב שם למטה, מי עושה יותר, בין המדינות מי יותר יפה

אני לא יכול להסכים , הוא אמר. הוא התרגז. אז הוא קפץ על הבמה. היה צעיר הוא היה טוריאדור
לבית הדין , ICC-כי אף פעם לא תהיה הסכמה כללית להצטרף ל? למה. עם מה שאמר לרנר

הבינלאומי הפלילי ולכן אנחנו שצריכים להפעיל צדק בינלאומי אנחנו צריכים את עיקרון 
אם . אנשי משרד החוץ יודעים יותר טוב ממני כמה הצטרפו, 105או  102יש כבר  .האוניברסאליות

כי בסופו . היינו עושים מאמץ בכיוון הזה זה היה מכשיר מצוין נגד הפעלת עקרון האוניברסאליות
משלים ואם יש בדיקה פנימית רצינית  ICC-של דבר אמנת רומא אומרת באופן חד משמעי שה

אני זוכר כמה שמחתי אישית כאשר קראתי . ICC-יכים להפעיל את השיפוטית מסודרת לא צר
מכתב של משרד החוץ ששלחו , אני לא מעיז להגיד אבל אני חושב שאני יודע מי כתב אותו, מכתב

. כאשר היינו נלהבים על תוכן אמנת רומא, לאומות המאוחדות כאשר חתמנו על אמנת רומא
אני לא יודע מה . יבות שאני לא רוצה להיכנס אליהןואחר כך זרקנו את זה דרך החלון בגלל ס

כמו שהם החליטו עכשיו למצוא . ICC-אנחנו נעשה כאשר ארצות הברית תחליט כן להצטרף ל
דרך גם כן להיכנס למועצת זכויות האדם למרות העובדה שכולנו יודעים שזה מוסד היכן שיש רוב 

ין איש שיכול להפסיד יותר מאשר האיש א. אנטי ישראלי כמובן, אנטי דמוקרטי, אנטי מערבי
אני חושב . זה במה שנוגע לעיקרון האוניברסאליות. מי שלא נמצא אין לו שום הצדקה. שלא בא

  . ICC-שהפתרון הטוב ביותר זה להעלות מחדש את העניין של ה
  

מומחים להתמודד עם  12הם הזמינו קבוצה של . הייתי שם לפני שנה. הערה על המועצה  
ההתנגשות בין חופש ביטוי ומה  ICCPRשל  20-ו 19של ההתנגשות בין הסעיפים הבעיה 

לא היתה לי התחלה של בעיה עם האנשים . defamation of religionשהמוסלמים קוראים 
אבל המועצה זה גוף פוליטי ובתוך החמישים וכמה מדינות שמרכיבות את . שעובדים במועצה
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, אם המציאות הפוליטית הזאת השתנתה. במדינת ישראלהמועצה יש רוב לאלה שרוצים לפגוע 
זה מה שרוצים לעשות עכשיו . אם היא תשתנה אז יהיה יותר קל להתמודד עם המועצה

האמריקנים שבסופו של דבר לחמו בשביל להיבחר עכשיו למועצה והם חברים עכשיו ויש סיכוי 
אז אני אומר . בא עכשיו לתודעה  defamation of religionsדרך אגב כל העניין הזה של . לשינוי
צריכים להתמודד עם התוצאות של הכשל הזה ולעשות מה שאפשר לעשות . היה כשל מצידנו, שוב

אינני יודע . זה לא עוזר השיטה של הדמוניזציה. עם חוכמה בלי דמוניזציה של אנשים ושל מוסדות
ו גורמים לאנשים שאנחנו מי גילה אותה אבל היא גורמת לנו הרבה יותר נזק מהנזק שאנחנ

ככה לא מתמודדים . כמה השקפות שאני קראתי על גולדסטון פשוט הרגשתי לא נוח. מתקיפים
  .תסלחו לי שהוספתי על הבלבול שלכם. עם בעיה רצינית

  
  : ר כרמית גיא"היו

  
בהירות לא היתה צפויה . אנחנו מבטיחים להמשיך הבלבול הזה ולא לחפש פתרונות קלים  

  . ת קהאןעירי. פה
  
  : ד עירית קהאן"עו
  

אני מפרידה בין דוח גולדסטון מצד אחד לבין מה . אני רוצה להסתכל מזווית אחרת  
כולנו יודעים שדוח גולדסטון משוחד ואני לא . שהחברה הישראלית מרגישה שצריך להיעשות

ד מה שהוא יש לנו דמוקרטיה וכל אחד יכול להגי. לגבי הברברת. רוצה לחזור על דברים שנאמרו
כאשר מדובר על . זה הפלורליזם שלנו כחברה. אני לא רואה בזה בעיה. רוצה ומה שהוא מרגיש

. אבל כאן מדובר על אזרחים שאמרו מה שאמרו נגד גולדסטון. אנשים בממשלה זה סיפור אחר
אז אני לא  1967ואם הוא הלך אחורנית על . גולדסטון עשה משהו קשה מאוד לחברה הישראלית

מבחינת שיתוף הפעולה אני חושבת שלא היה מקום . עת איזו ועדה תפתור את הבעיה הזאתיוד
להשתתף מהרבה מאוד סיבות שכבר נאמרו וחזרנו עליהן על המועצה לזכויות אדם שארגון 

אם ועדה . בינלאומי שאני בהנהלתו יש לנו תיק קבוע שמה ואנחנו יודעים בדיוק מה קורה שמה
אם מישהו חושב , נשים שידענו מראש שאין שום סיכוי שזה יהיה אחרתשמלכתחילה ישבו בה א

שאם היינו משתפים פעולה על אף שאני בדרך כלל מאוד בעד הידברות ונגד חרמות היה קורה 
  . אבל נעזוב את העניין הזה. משהו אחר איננו אלא טועה לפי דעתי

  
השאלות האלה נשאלו , אני חושבת וכך גם כתבתי? עכשיו מה  באופן פרקטי לעשות  

הפנייה . הרבה לפני ועדת גולדסטון כאשר התחילו להיות כל מיני שמועות מה קרה וכך הלאה
הצבא החל . שלכם והפנייה של ארגונים אחרים שחלק מהם קיבלנו וחלק מהם לא קיבלנו

יש להם חקירה . אני יודעת כי אני בקשר עם האנשים בגלל התפקיד הקודם שלי. בחקירות
  . כאן נפתחה חקירה פלילית. יכול להיות שנגלה שירו באדם שהלך עם דגל לבן. תפלילי

  
  : דובר

  
  . חקירות זה על טענות שפגעו באנשים שהלכו עם דגל לבן 27מתוך  10  

  
  : ד עירית קהאן"עו
  

הבעיה שלנו ואת זה גם אמרנו בפורומים אחרים שאנחנו כבר הרבה חודשים אחרי   
החברה הישראלית רוצה לדעת ואני מדברת על חברים . רואים תוצאות המלחמה הזאת ואנחנו לא
אנחנו מאמינים לו היום או שאנחנו לא מאמינים לו . הצבא חוקר. שלי שאנחנו עובדים ביחד

למשל שאומר " ארץ"מי שקרא את הדברים של תת אלוף בן ב. יש דברים שהם מאוד קשים? היום
למה פגעו ? למה פגעו בתחנת הכוח? ה שהוא אמראני כישראלי רוצה לדעת למה ברק אמר מ

אני זוכרת שהייתי בקשר . יכול להיות שלכל הדברים האלה יש תשובות טובות? בעניין של המים
. אני לא אומרת שלא היו עשבים שוטים. והיו חקירות מהימנות, היו לי קשרים טובים, עם הצבא

א גם ממשיך להיות כך הוא צבא הגנה ל ואני מקווה שהו"חשבנו תמיד שצה. יש עשבים שוטים
אני רוצה לדעת , יש דבר שהחברה אומרת. אבל פה יש איזשהו קרע. לישראל הוא צבא עם ערכים

אחד כאשר דיברנו על הנושא של המשפט . יש שני דברים. אנחנו שמענו הרבה מאוד דברים. יותר
אז לגבי . ו את הדרג המדיניאבל יש לנ. זה בקשר להתנהגותו של החייל בשדה הקרב. הבינלאומי

ויש פה את העניין של הדרג . הדרג המדיני אני לא חושבת שהם מתחשבים במשפט הבינלאומי
  . זה דברים אחרים, המדיני שנתן הוראות איך לצאת ומה לצאת למלחמה

  
  : דוברת
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  . זה משפט בינלאומי פר סה  

  
  : ד עירית קהאן"עו
  

אני סתם זורקת דבר , ג המדיני אמר תשמעו רבותייאבל אם אנחנו שואלים הדר. זה נכון  
אנחנו רוצים להגן על . אתם תלכו והפעם תכסחו טוטאלית. שאני לא יודעת אם יש לו בסיס

שמבקר המדינה ייקח על , היו הרבה מאוד הצעות, עכשיו עלתה הצעה. אז עולה השאלה. חיילנו
יש לנו שופטים , יש לנו משפט בארץ. יאני נגד שיתוף כל גורם בינלאומ. עצמו את הבדיקה הזאת

אני . בשום פנים ואופן לא כי אנחנו רואים בכל מיני פורומים בינלאומיים מה קורה, בארץ
היתה ועדה בארץ והיו ועדות אחרות , גם במועצה לזכויות האדם וגם במקומות אחרים, מצטערת

אני בהחלט קראתי את . ושאתם פרסמתם לקראת הדיון הזה שאנחנו קראנו על מיני ועדות שהי
אני . גם קראתי את המאמר שאמר שבעצם ועדת חקירה נוצרת אם יש לחץ פנימי ישראלי. החומר

יש לנו מוסד שהוא . הוא לא משפטן בינלאומי. חושבת שמבקר המדינה יכול להיות בראש הוועדה
בא שאני לא מוסד אמין שהגיע להרבה מאוד תוצאות ויכול להיות שבעניין הזה עם חקירות הצ

יכול להיות שבמקרה הזה אנחנו נעזור לחברינו להטיל וטו , מבטלת אותן אלא אפשר לבדוק אותן
חודשים  3עוד . חודשים להערכת החקירה 3אדון גולדסטון נתן לנו , רבותיי. במועצת הביטחון

בתוך  אז אנחנו יושבים. להגיע למסקנות כאשר בעצם הוא אמר שצריך לפקח עלינו גוף בינלאומי
עמנו ואם אנחנו רוצים לעשות את הדברים האלה בשבילנו כי לא אני ולא אף אחד מאיתנו רוצה 

כל אחד היה מזדעזע . אני מזדעזעת מדבר כזה. לדעת שחייל ישראלי ירה במי שהלך עם דגל לבן
אם דבר כזה קרה אז הדבר הזה צריך להיות ברור לכל . אני מקווה שזה לא היה. מדבר כזה
הצרה . אז היום יש איזושהי התנדנדות. ל שזה לא המדיניות שלנו"הישראלית וחיילי צה החברה

אתם . דיברנו על זה. היא שאנחנו עונים על משברים כשהם קורים ולא מתכננים אותם מראש
, אז בא היועץ המשפטי לממשלה ואמר רבותיי. פינושה באנגליה? יודעים מתי נדלקה נורה אדומה

אבל אנחנו . עכשיו זה אנחנו מסיבות שאני לא מצדיקה אותן בנושאים האלה .עכשיו זה אנחנו
לגבי הדרג . אני באמת מאמינה שברוב המקרים אנחנו נצא זכאים. צריכים לבדוק את עצמנו

אני לא חושבת . הוא צריך לתת תשובה. אני לא בתוך העניין הזה. המדיני אני כרגע לא יודעת מה
ואני הייתי הולכת , ראוי, יש לנו מוסד רציני. ם עורכי דין והכולשצריך להקים ועדת חקירה ע
  . למוסד הזה לגבי הנושא הזה

  
פה אני רוצה להגיד כמה דברים שעזרו לנו ? עכשיו רבותיי לגבי מה אנחנו עושים בעולם  
אנחנו עשינו . פה אני מדברת בכובע שלי כחברה בארגון עורכי הדין היהודי הבינלאומי. בעבר
היינו לפני כמה , למשל. תדעו לכם שיש לזה תוצאות מצוינות. ואנחנו מביאים הנה שופטים כנסים

אנחנו נתנו הרצאות על שיטת המשפט הישראלי . ביקרנו בלשכת המשפט הספרדי. חודשים בספרד
אני לא . אחרי שבועיים ירדו מהנושא של שאחדה. והם נתנו הרצאות על שיטת המשפט הספרדי

ם שזה היה בגלל זה אבל אמרו לנו בספרד שהיתה לזה בהחלט השפעה רצינית יכולה להגיד לכ
היה לנו . איש 30קבוצה רצינית של , אנחנו עכשיו הבאנו הנה קבוצה של שופטים מצרפת. ביותר

אני שאלתי את אחד . סמינר יוצא מן הכלל בבר אילן על הנושא של דמוקרטיה הנלחמת בטרור
אנחנו לא מדברים פה בכלל על שמונה שנים של ? יתם עושיםתגיד לי מה אתם הי, השופטים

. לא מתו מספיק ישראלים כדי שזה יזעזע. קאסמים שאף אחד בקהילייה הבינלאומית לא הזדעזע
אני מתביישת ? אמרתי מה אתם הייתם עושים. זה שילדים לא ישנו בלילה זה לא שינה את המצב

חר כך כאשר אתה נמצא פה ואתה שומע ואתה אמר לי שופט א. להגיד לכם מה ענה לי השופט
בעקבות הדיון שלנו בספרד ישב על ידי . רואה את הדברים במו עיניך אתה יוצא מכאן אחרת

השופט גרסון שפעם אחת התכסחתי איתו באיזשהו משהו אחר אבל באותו פאנל שהיה לנו על 
, הוא אמר לי. יע לארץאמרתי לו הגיע הזמן שתג. הסמכות האוניברסאלית היתה בינינו הבנה

בתחילת נובמבר . הם מגיעים רבותיי. מחר אני לא יכולה, אמרתי לו. מחר אני מגיע? עירית מתי
מגיעה הנה קבוצה של שופטים שמגיעים הנה מטעם בית המשפט שיש לו הרבה משאבים והוא 

ו הזמנה יש לנו עכשי. צריך לנסוע לחוץ לארץ. הם באים לשמוע. שופט את העניין של הטרור
אז אנחנו נפגשים פנים אל פנים עם משפטנים ומראים להם ששיטת . לקיים כנס בלונדון ביולי

אבל . יכול להיות שהיו טעויות שעשינו כמו מדינות אחרות. המשפט שלנו היא לא כל כך גרועה
. להביא את האנשים האלה לארץ, לצאת לחוץ לארץ, להראות. זאת הדרך שלדעתי צריך לנקוט

אין לי . כרגע אין לנו פתרון. היא בעיה של דרג מדיני 67הבעיה של . יים יש תוצאות טובותבינת
  . 67ספק שכתב האישום של גולדסטון הוא כתב האישום מאז 

  
  : ד שי ניצן"עו
  

. דוח גולדסטון נפל עלינו לכאורה. אני רוצה להאיר את הדברים מזווית אחרת לגמרי  
זה יכול היה להיות שנתיים , זה יכול היה להיות שנתיים קודם. למעשה הוא היה צפוי לחלוטין
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מי שלא רצה לראות אותו זה סיפור . הוא היה כאן, בשם אחר, אחר כך אבל בדרך זו או אחרת
אחר אבל זה חלק מתהליך שנמשך כבר הרבה מאוד שנים שמטרתו הפללת הלגיטימציה של 

סביב השולחן על גולדסטון וכן הלאה אבל זה  שמעתי המון עלבונות פה. זה נתון. מדינת היהודים
כשאתה יוצא לקרב אז נתוני האויב אלה הנתונים אתה לא מסדר לך את הנתונים . זו זירה, נתון

זו זירת לחימה מאוד מתפתחת בעשרות השנים האחרונות והגיע . איך שטוב לך ואיך שנוח לך
אז זה כלל . ם אפילו עולה עליהלפעמי, הזמן שאנחנו נבין שהיא לא נחותה מהזירה הצבאית

חיכה לנו , בזמן זה או בזמן אחר, בשם זה או אחר, השלב הזה כמו שאמרתי גולדסטון. ראשון
  . זה עניין אחד. ככתובת על הקיר

  
נקרא לה הפוליטית הישראלית שהיא מגלה את הגרביטציה , העניין השני הוא התרבות  

כי אני מחזיק פה בידי הזמנה ליום עיון ? את זהלמה אני אומר . כשהלבנה נופלת לה על הראש
וחלק מהאנשים שיושבים כאן היום השתתפו באותו , המשפט הבינלאומי, וכתוב עליה 2002בשנת 

הוא נערך ביוזמתי בחסות אוניברסיטת בר אילן עם פרופסור שטיינברג כמוביל ובחסות . יום עיון
אז הנושא הראשון היה ? ריא לכם את הנושאיםאתם רוצים שאני אק. ל עם עוזי דיין כמוביל"המל

מגמת , אחר כך. אני הייתי שם בתור המנחה בתור היזם. אסטרטגיית הביטחון הלאומי של ישראל
אני יכול למנות כאן בדיוק את אותם דברים שקיימים . הדה לגיטימציה של ישראל והציונות

מהיוזמה לבנות קבוצות עבודה כי הוא בא בעצם כחלק ? למה נערך יום העיון. לפנינו היום
משותפות לאקדמיה ולרשויות הביצועיות על מנת שאנחנו נטפל ברפואה מונעת ולא ברפואה 

אנחנו עומדים שבע שנים . סיכום הדיון היה מחר מתחילים לבנות את קבוצות העבודה. טיפולית
ת האנשים אני מעריך מאוד את הרשויות הביצועיות וא. אחרי כאשר בעצם מאומה לא נעשה

שלהם ואני מעריך מאוד את האקדמיה ואני חושב שפעולה משותפת היתה מעצימה עוד יותר את 
אני שומע כל הזמן צריך לחזק את . האסטרטגיה מתחילה ממטרות. היכולות לבנות משהו

אם הזירה היא דעת הקהל העולמית והיא זירה מאוד חשובה אז צריך . לא. סליחה. ההסברה
וזה מחייב בעצם היערכות ארוכת טווח . שתהיה הכי טובה עבורנו? לעצב אותה איך. לעצב אותה

  . עם גיוס של מיטב המוחות שיש לנו לעניין הזה וזה כמובן אצלנו לא נעשה
  

אבל סדק צר אם תוקעים רגל לפני . עכשיו דוח גולדסטון בעצם השאיר לנו סדק צר  
יש דוח . הלבנה נפלה על הראש, קייאו.  שהדלת נסגרת אז לפעמים גם אפשר לפרוץ אותה

אחד , ויש לנו מספיק אנשים חכמים פה בארץ, קחו אותם. יש בו הרבה מאוד עיוותים. גולדסטון
אפשר להציג את הדברים לא רק שלא נימצא ניזוקים אלא בדיוק . לאחד אפשר לטפל בדברים

מת יש לנו בעיות ארוכות כי בא? למה. אנחנו יכולים להפוך את זה מעז יכול לצאת מתוק, ההיפך
כולל בזירה הצבאית שאנחנו צריכים להיערך , כולל בזירות נוספות, טווח כולל במשפט הבינלאומי

זה אני אומר בתור אזרח . אגב אנחנו נותנים פה קרדיט לצבא ולמדינאים שלא מגיע להם. לגביה
רצוי . ותר לנו לדון בזהמ. אני לא בטוח שעופרת יצוקה היתה הפתרון הנכון למצב שהיה. ישראלי

  . שנדון בזה
  

  : ר כרמית גיא"היו
  

  . זו שאלה פוליטית  
  
  : ד שי ניצן"עו
  

אם אנחנו צריכים להילחם בנתונים שהם גם פוליטיים ? ודוח גולדסטון זה לא פוליטיקה  
הכשל שלנו הוא בעצם שאנחנו לא . בזירה הזאת אנחנו צריכים להיערך לזה מבחינה פוליטית

אני מדבר גם על המפה הצבאית וגם על המפה הפוליטית . נכון במקרים רבים את המפהקוראים 
המשפט הבינלאומי הוא בעצם יציר כפיהם של המדינות הדמוקרטיות בעיקר מדינות . העולמית
המשפט . אחת הבעיות היא הבעיה הבאה. אבל הוא נוצק בזמנים אחרים ויש לו בעיות. אירופה

אם . שאזרחים פוגעים באזרחים, ב שבו אזרחים הם מטרה מכוונתהבינלאומי לא ערוך למצ
תסתכלו מי הם האנשים ברצועת עזה שיורים עלינו את הקאסמים בבוקר הם הולכים לעסקיהם 

עכשיו מתוך כוונה ברורה לעשות . ברור שמתחבאים אחרי אזרחים. ובלילה הם יורים קאסמים
  . את זה

  
של אל קעידה המסד האידיאולוגי של הדבר הזה  בשלב מסוים פורסם בעיתון אינטרנט  

הם אמרו המדינות הדמוקרטיות הן מדינות ואנחנו ארגונים . והם קראו לזה מלחמת הדור הרביעי
. נושאי בשורה ואין לנו שום סיכוי צבאי להתמודד מול המדינות האלה המאורגנות על צבאותיהם

במדינה דמוקרטית האזרחים הם אלה . רחיםאנחנו נפגע בצורה שיטתית מכוונת באז. גם לא צריך
עכשיו זה גם לא חדש . שמשפיעים על השלטון וככה אנחנו נגיע שלב אחרי שלב למטרות שלנו

יש מקום לבנות קבוצות עבודה גם בתחום המשפט הבינלאומי פרופר בשביל לסתום . בזירה שלנו
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אם לא מבינים . האידיאולוגיהאבל קודם כל צריך להבין את . בשביל לנסות לרכך דברים, פרצות
. אני לא בטוח שההתמודדות היא בהכרח בשדה הצבאי. את האידיאולוגיה מאוד קשה להתמודד

אם אנחנו נתייחס . יש זירות אחרות שאנחנו יכולים לפעול בהן. יש לזה גם תחליפים אחרים
או לא ניבהל קודם כל בו, ברצינות לאתגרים שעומדים בפני החברה הישראלית אז הייתי אומר

ואם היו מקימים . דוח גולדסטון הוא אירוע קשה אבל הוא בסך הכול אירוע. מדוח גולדסטון
. זה היה לוקח יותר זמן. ועדת חקירה והיא היתה מתיישבת אז זה לא היה לוקח שלושה חודשים

נו אנח. ואם עושים את זה נכון אפשר בעצם למוטט את כל הבסיס של דוח גולדסטון פלוס בונוס
שורה תחתונה צריך לשים . יכולים דרך זה להיכנס לתודעת העולם ולהראות כמה קשיים יש לנו

, צריך להתחיל במדינה שאין לה תרבות של אסטרטגיה בשום תחום. את הדברים בפרופורציה
אני בטוח שיש לנו את . צריך להתחיל לבנות אסטרטגיה בתחום הזה כמו בתחומים אחרים

  . תודה רבה. כדי להתמודד בהצלחה הכישורים ואת הידע
  

  : ר כרמית גיא"היו
  

  . דברי סיכום. תודה רבה  
  

  : דובר
  

גולדסטון אמר שזה לא . יש את ההיבט המשפטי אבל בראש ובראשונה ההיבט המדיני  
אבל אי אפשר להתעלם מזה שיש כאן מלחמה . קודם כל יש כאן מאבק מדיני. ראיות לבית משפט

ממש מלחמה כי כל העניין של הסמכות האוניברסאלית שאפשר בכל מדינה משפטית שבעיני היא 
. אני לא יודע אם ועדת חקירה או לא. צריך להיערך. אין סיבה לחשוב שזה ייעלם, להתחיל לדון

. יש לזה גם מחירים. הבסיס או הליבה היא מדינית אז אני לא יודע אם צריך להקים ועדת חקירה
זה לא עוזר לנו שגם אנשים אחרים מפחדים . ום ספק שיש מערכהאבל במערכה המשפטית אין ש

זה לא קרה בגלל אריק שרון אלא . למשל בבלגיה שונה החוק לגבי אריק שרון. לנסוע לחוץ לארץ
גם . יש ארצות הברית, יש שם סין. בספרד לא רק ישראל על הכוונת. כשהתחילו עם ארצות הברית
במקרה הזה , שהעיוות הזה של המשפט הבינלאומי יגדל לכן ככל. שם החליטו לשנות את החוק

ככל שהמדינות הלא דמוקרטיות התומכות בטרור ינצלו , ככל שיהיה רע ליותר מדינות מערביות
לכן אני דווקא נוטה להסכים שזה דבר גרוע . את הכוח הפוליטי שלהן בסוף זה  יהיה לטובתנו
  . לא תפסיד מאוד ועדת גולדסטון אבל בסך הכול מדינת ישראל

  
  : מרדכי קרמניצר' פרופ

  
לא דיברנו על התמונה שעולה מהדוח על עניין ההודעות , אחת. כמה הערות לסיום  

עולה תמונה קשה ורעה על איך ישראל הגיבה בזמן אמת על הדברים . הישראליות בזמן אמת
האלה ייתן  העסק הזה מחייב איזושהי היערכות שמי שאחראי לדברים. באופן שפוגע באמינותה

הבעיה היסודית שדוח , הנקודה השנייה. את הדין כי כאן איבדנו נקודות בצורה לא חכמה
גולדסטון מציב בפני ישראל זה נניח שיקרה מה שאחדים מאיתנו חושבים שיקרה באחרית הימים 

ת כזאת פלסטינייש לשער שגם באחרית הימים במדינה , ת לצד ישראלפלסטינישתהיה מדינה 
ת פלסטינית שלא ישלימו עם ההסדר ויפעילו כוח מהמדינה הפלסטיניקים באוכלוסייה היהיו חל

השאלה אם התפישה של ועדת גולדסטון מאפשרת לישראל . זה אחרית הימים. הזאת כלפי ישראל
כשאני קורא את גולדסטון המזיל דמעות על בניין הפרלמנט . להגן על עצמה מפני מהלכים כאלה

פצצנו אותו אני שואל את עצמי מה הוא משאיר למדינה שמתגוננת מול הריק מאדם שאנחנו ה
לדעתי זה אינטרס קיומי של ישראל לדאוג להבהרה של המצב של המשפט . סיטואציה כזאת

הבינלאומי על ידי אותם אלמנטים שהם לא בלתי ידידותיים לישראל ושיש סיכוי לקבל מהם 
אני מסכים שאנחנו לא הולכים . זה דבר קריטי. הבהרה שבשבילנו היא נחוצה כאוויר לנשימה

  . אבל עדיין יש פה סכנות שלא כדאי לזלזל בהן. להיעלם
  
  : ד עירית קהאן"עו
  

. בעצם כל מי שמחליט על איזושהי פעולה הוא פושע נגד השלום. הדבר הזה  הוא לא ברור  
הבעיה היא . פוליטי אז אנחנו אומרים זה. זאת אומרת הוא קרימינל ואז זה מגיע לדרג המדיני

אנחנו לא . שכל מה שנחשב היום לפוליטי מתורגם למשפט בינלאומי פלילי במשמעות הכי חזקה
זה יחזור אלינו כמלחמה . נגמור עם זה ואז אנחנו נתפטר מזה, בואו נרגיע 2002- יכולים לחזור ל

  . עם אסטרטגיה ברורה מכל זווית
  

  : מרדכי קרמניצר' פרופ
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. אחת שאולי יהיו פה אנשים שלא יאהבו לשמוע. הערות אחרונותיש לי עוד שתי   
. כשחוקרים אירועים חריגים אחרי מלחמה שהיו במלחמה יש עוד תופעה שצריך להיות ערים לה

החברים של האנשים שהיו מעורבים באירועים האלה לא ששים להגיד פלוני ירה במי שלא היה 
שזה חלק , וכל מי שקצת מכיר את החיים יודע, ניסיוןואני אומר את זה על סמך , יש. צריך לירות
לכן כאשר . החברים רואים כחלק מהחברות ואחוות הלוחמים לכסות על הדברים האלה. מהחיים

הוא אני לא , מתרגמים את החקירות לתחקירים פנימיים הסיכוי שיצא מזה משהו שמוביל לאמת
צריך להבין שיש פה בעיה . פרים שלמיםרוצה לכמת אותו באחוזים כי אני לא בטוח שיש לו מס

תלוי בכל מיני שאלות כולל השאלות מה . ח"אמיתית וגם העניין של מה אתה יכול לצפות ממצ
או שמה שהם משדרים זה אנחנו הצבא  ?האם הם רוצים לדעת ?הדרג הפיקודי והמדיני משדרים

. אל תקלקלו לנו את זה .המוסרי ביותר בעולם ובעצם אנחנו לא רוצים לדעת את הדברים האלה
ח גם מרגיש שיש איזשהו קשר בין התנהגות של חיילים לבין הוראות המגמה לחשוף פה "אם מצ

אז יש פה בעיה  בייחוד אם אנחנו רוצים להרגיש שאנחנו הצבא . את האמת היא לא מאוד חזקה
  . לא כאיזו סיסמה אלא כדבר אמיתי. המוסרי ביותר ולעמוד מאחורי זה

  
אני לא שמעתי פה ואני שמח טיעון נגד הרעיון שחייבת להיות זיקה . האחרונה הנקודה  

לא שמעתי שאתה יוצא נגד , רצינית ובלתי תלויה גם אם שי לא רואה בזה איזשהו פתרון כולל
זו הזדמנות להגיד דברים חשובים מאוד עבורנו . אני רוצה לחזור ליתרונות של זה. הדבר הזה

תמיד יהיה הבדל בין נקודת הראות של מי שיושב . ראות שהיא נוחה לנובשאלות חשובות מנקודת 
חשוב לתת לעצמנו הזדמנות להגיד דברים נאמנים . בשוויץ לנקודת הראות של מי שיושב כאן
זה עולם לגמרי . שאנחנו יודעים מה זה לקבל רקטות, למשפט ולצדק אבל מנקודת הראות שלנו
זה דבר . ץ או שאתה יודע על זה מתוך זה שאתה חי את זהאחר אם אתה קורא על זה בעיתון בחו

השאלה היא . דבר שני זה כן ישפיע על השאלה האם האנשים שלנו יהיו נרדפים בכל מקום. אחד
. רוצים וחייבים לדעת. ודבר שלישי יש דברים שאנחנו רוצים לדעת. איך המדינה עצמה נוהגת

דברים שגולדסטון כתב על המנהיגות הישראלית והעניין של הדרג הבכיר אי אפשר להשאיר את ה
לחשוב שאם נעשה את . רק מדינה מטומטמת יכולה להרשות לעצמה את הדבר הזה. ככה

הרי זו . ישראל בדקה, כן, התחקירים ושר המשפטים יכתוב שם משהו בינמשרדי אז העולם יגיד
  . ל כך טיפשיםאז אולי אנחנו יכולים פעם אחת להרשות לעצמנו לא להיות כ. איוולת

  
  : ר כרמית גיא"היו

  
אני לא בטוחה . אני רוצה מאוד להודות לכם. אני חושבת שזה משפט מחץ לסיום  

  . תודה רבה  ולהתראות. שהבהרנו את הבלבול אבל לא לשם כך התכנסנו
  
  


