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נשמע שתי סקירות קצרות , מה שיהיה בדיון הנוכחי      :מר ישראל סגל

ירון ' מפרופ והשנייהראש המחלקה הבינלאומית במשרד המשפטים , אחת מעירית קהן

כפי שאתם רואים את ההרכב ותיכף , לאחר מכן אנחנו נפתח את הדיון.  אזרחי

, המשפטיים להיבטיםאתם תראו שלא הכנו את הדיון רק , ים יציגו את עצמםהאנש

אז יש כאן גם . אלא גם ניסינו להביא בו זוויות אחרות ותכף אסביר גם למה, החוקיים

 -אנשים בכירים שאני גם אבקש מהם את ה, ל"מדובר צה, ל"אנשים מהסברה בצה

INPUT  באופן לפחות רשמי, ביולי 1 -השמ, כולנו יודעים, לגופם של דברים. שלהם ,

. אני רק הייתי מבקש שתשבו, בפועל, אם זה פועל בכלל, תכף נשמע איך זה פועל

אני רוצה לחזק טיפה את . לפחות על הנייר, ביולי 1 -שזה יתחיל לפעול ב, בקיצור

הרי אני , הדברים שפתחתי בהם לגבי המעגלים האחרים משום שלגבי המצב המשפטי

 ההיבטיםשכל אחד כאן את , אשמח לשמוע את דברי  האנשים כהדיוט ואני

עד . למשל ניקח את העניין של ההסברה. אני רוצה להעמיד על שני דברים. המקצועיים

, ל"בעיקר כשמדובר בהסברה שחורגת לגבי תקשורת שנמצאת בחו, האירועים, היום

בשעת . עד היום התקשורת התרכזה באירועים רק כשהם קרו. באירופה למשל

נין או איזה שהוא מבצע 'יש פעולה בג,  נניח, זאת אומרת. התרחשותם או סמוך אליהם

אולי  תקשורתייש לו אוויר , תוך כדי הפעולה מדווחים על זה בקצרה או באריכות, אחר

עצם העובדה שבעתיד יהיו . עוד יום אחד ואז הנושא מתפוגג עד שבא מישהו מאחוריו

לאחר התרחשותם ומזווית שהיא מאד מאד לא תלוי , להמשפטים שיעסקו בנושאים הא

אבל לא נוחה לישראל הרי זה אומר שלפחות מבחינה , בנקודת מבט של המתבונן

האירוע כבר לא מוגבל רק , תקשורתית מה שזה נגזר מבחינה הסברתית לאחר מכן

עוד עניין אחר . אלא יש לו מרחבי מחייה הרבה מעבר לזה, לעצם ההתרחשות שלו

זה העובדה שבעצם לאחר הקמת בית , ה באמת הייתי רוצה לשמוע מהמשפטניםשז

לפחות כשאני קראתי את , אלא אם כן אני באמת לא יודע מה  סוכם, משפט בינלאומי

בית המשפט העליון שלנו הוא כבר לא הסמכות האחרונה , זאת אומרת, החומר

שאני לא ידוע אם , פטתמיד אפשר להעביר את זה לעוד בית מש. בנושאים  מסוימים

יש נושאים מסוימים שהם , אבל זאת אומרת, לפחות לצדו, להגדיר אותו מעליו

עד לדרג העליון ביותר והיום , מופקעים ממערכת המשפט בישראל על כל הדרגים שלה

כבר יש אכסניות  משפטיות אחרות ששם אפשר להביא את הנושאים האלה או את 

כל אחד שרוצה לדבר מצביע , אנחנו, דברים טכנייםאני  אומר כמה . התביעות האלה

עירית , אני רושם את שמו ונותן לו את זכות הדיבור מעבר לשני הפותחים, ואני נותן לו

מרים שתי אצבעות , מי שחש צורך מאד עז להגיב על דברי קודמו. אזרחי' קהן ופרופ

ניצור תקדימים  וכאן אצלנו הנוהל שכשיש שתי אצבעות אז אני יותר מתרצה ואנחנו

כדי להקל וגם כדי להראות את זוויות  , עכשיו. וניתן לאנשים שלא לפי סדר הדיבור



 

אני . אני מבקש שנתחיל כל אחד יציג את עצמו, השונות שאנחנו רוצים לעסוק בהן

  . בבקשה. אני מנחה את הדיון, ישראל

יכול להיות . שרה בממשלה. אני ציפי לבני      :השרה ציפי לבני

  . אני לא ממונה על ההסברה בממשלת ישראל אבל זה סתם מעניין אותי, לחתישהתפ

  . האוניברסיטה העברית. אבי רביצקי      :אבי רביצקי' פרופ

  . עימנואל סיון      :מר עימנואל סיון

  . האוניברסיטה העברית, קלוד קליין        :מר קלוד קליין

  . המכללה למינהל בירושלים. יובל שני        :מר יובל שני

, לשעבר באוניברסיטה העברית, ניצה שפירא ליבאי    :ניצה שפירא ליבאי' הגב

  . היום באקדמיה

  . ן הסברה"רע. ל"דובר צה, יוני הלוי        :מר יוני הלוי

, הפקולטה  למשפטים, משה נגבי        :מר משה נגבי

  . האוניברסיטה העברית

, המכון לדמוקרטיה. ירון אזרחי      :ירון אזרחי' פרופ

  . סיטה העבריתהאוניבר

פרקליטות , דין בינלאומי. דניאל רייזנר      :מ דניאל רייזנר"אל

  . ל"צה

לשעבר האוניברסיטה , רות לפידות      :רות  לפידות' הגב

  ,. הפקולטה למשפטים, היום המכללה למינהל, העברית

, הפקולטה למשפטים . איל גרוס        :מר איל גרוס

  . אוניברסיטת תל אביב

המכללה , ס למשפטים"בי, אורנה בן נפתלי      :פתליאורנה בן נ' הגב

  . למינהל

לפני שאת , תרשי לי רק , בבקשה עירית        :מר ישראל סגל

, קודם כל. לשאול אותך כמה שאלות אינפורמטיביות בסיסיות, פותחת במבוא שלך

  ? האם יש לנו בית משפט בינלאומי לפשעי מלחמה

משפט בינלאומי לפשעי יש לנו חוקה של בית       :עירית קהן' הגב

כי אנחנו , שאליו מגישים תלונות, יש לנו מקום שהוא משרד המשפטים בהולנד. מלחמה

אז ניתן כבר , עבר, ביולי  1 -בית המשפט  יתחיל לפעול מה, יודעים שלפי חוקת רומא

עד שנתחיל לראות משהו , אין לנו תובע ולהערכתנו, אין לנו שופטים. להגיש תלונות

זה . משהו כזה, אנחנו חושבים אולי אפילו שנתיים, עניין של שנה וחציזה , שביר

, השופטים עדיין לא נבחרו, החוקה נכנסה לתוקף. המקום שבו אנחנו עומדים כרגע

מי יהיו , מי יהיה התובע, זה דברים מאד משמעותיים כמובן, התובע לא נבחר

במשרד . ין לא יודעיםאנחנו עדי, על זה אנחנו עדיין לא יכולים לדבר, השופטים



 

אנחנו עדיין לא , אם הוגשו תלונות או לא, המשפטים יש מקום שמגישים בו תלונות

שישנן התארגנויות שרוצות להגיש , אנחנו יודעים מקריאה של ידיעות בעיתון, יודעים

  . תלונות

  ? מי יקבע את הרכב בית המשפט הזה        :מר ישראל סגל

. ל המדינות שאישררו את החוקההמליאה של כ      :עירית קהן' הגב

ש יבחרו את ,אני לא בטוחה, אני חשובת שבספטמבר, תהיינה בחירה של שופטים

  . השופטים

יהיה מקום או זכות . עוד שאלה אחת        :מר ישראל סגל

  ? ערעור על החלטות בית המשפט

היא . החוקה מאד מפורטת. החוקה עוסקת. יש      :עירית קהן' הגב

ישנן החלטות , היא גם מדברת מתי ניתן יהיה לערער, העבירהמדברת על מרכיבי 

אפשר יהיה , מפורט הכול, שינן החלטות סופיות, ביניים שניתן יהיה לערער עליהן

  . לערער

  . עירית, אז בבקשה          :מר ישראל סגל

אז חסכת לי חלק מהמבוא ואני אנסה יותר , טוב      :עירית קהן' הגב

על אף שנראה לי שכל כך הרבה דיברנו בזה אבל  להתייחס לאספקטים המשפטיים

למי שהוא לא , בכל זאת אני אנסה לתת את הדברים המרכזיים של חוקת בית הדין

שיתקן , וחושב שטעיתי, ומי שמפשטן. משפטן ואולי לא כל כך מתמצא בנושא הזה

וכן נירנברג . כולנו יודעים. על ההיסטוריה לש בית הדין אני לא רוצה להיכנס. אותי

היועץ המשפטי , מדינת ישראל', 98 -חוקת רומא נחתמה ב. חבל על הזמן, הלאה

מה שחשוב מאד וזה אני . לממשלה מאד בירך עליה והסתכל עליה באור מאד חיובי

. חוקת רומא היא קומפלימנטרית. רוצה להתייחס למה שאמרת על בית המשפט העליון

אפשרות למדינות שבהן אירעו הדברים  הוא נותן. בית הדין לא רץ לשפוט, זאת אומרת

רק אם הוא חושב שהמדינות אינן מסוגלות או אינן .  לשפוט על הראיות וכן הלאה

וצריך ? באיזה מקרים הוא שופט, עכשיו. הוא לוקח את התפקיד והוא שופט, רוצות

אנחנו נהיה . כי אנחנו כל הזמן מדברים  ופוחדים על מה שאנחנו עושים, לזכור

אני חושבת שאנחנו צריכים קצת לאזן את . ת הראשונים לתביעה וכן הלאההקורבנו

על , על סמכות עניינית, אנחנו מדברים על סמכות. שכאנחנו מדברים על זה, עצמנו

אנחנו , אז לגבי המסכות העניינית. סמכות של זיקה וממתי מתחיל בית הדין לפעול

, ם ישנה הגדרה רחבה מאד יודעים שאנחנו מדברים על פשעי מלחמה ולכל אחד מה

ישנם פשעים , ישנן פשעי מלחמה, אי אפשר להיכנס לזה כי זאת הרצאה מאד רחבה

אלא מדובר , שלא מדובר בתופעה  חריגה. נגד  האנושות ויש פשע של השמדת עם

בתוכנית  מסוימת שאדם יש לו את הכוונות וצריך להוכיח את כוונתו כדי שיעמוד לדין 

מדובר גם בפשע התוקפנות , אחרי שאנחנו מדברים על זה, עכשיו. הויורשע בעניין הז



 

שלושת הפשעים . עובדים על זה, ישנה בעיה בהגדרתו. שהוא עדיין לא הוגדר

הם מפורטים היטב בחוקה ולומדים אותם איך , ישנם את מרכיבי העבירה, הראשונים

כל עבירה  במשרד המשפטים צוות שעובד ומנתח, אנחנו יש לנו. להתמודד איתם

, שאשררהאז הוא חל על מדינה ? על מי הוא חל, עכשיו. ועבירה למרכיביה וכן הלאה

הוא חל על אזרחים של , המדינה שהדבר קרה בטריטוריה שלה, הוא חל על אזרחי 

ישנה אפשרות  למועצת הביטחון להביא נושא מסוים , הוא חל על ידי, שאשררהמדינה 

אנחנו זוכרים שמועצת הביטחון היא גוף פוליטי ויש גם , לבקש לשפוט אותו, לבית הדין

חברים קבועים במועצת 3 -אני רוצה גם להזכיר ש, ואז. זכות וטו במועצת הביטחון

זה משמעותי , את החוקה אשררולא  ,  ארצות הברית וסין, הביטחון שהם רוסיה

את , אד הוק, מבחינת הכוח הפוליטי שיש בו והוא חל גם מדינה יכולה לקבל על עצמה

אלה בעצם המרכיבים העיקריים של בית המשפט , עכשיו. הסמכות לגבי דבר מסוים

זאת . צריך  לזכור ואין בו חסינות, אין בבית המשפט התיישנות.  שאנחנו מדברים עליו

אנחנו יודעים שבנושא שעסקתי בו בבלגיה הנושא , אומרת שאדם שהוא ראש ממשלה

לגבי מקרה של , בא באמצעות בית המשפט בהאגשל החסינות עלה מאד והוא גם 

בבית המשפט הזה אין חסינות אבל ישנו סעיף שאומר . שהיה בבית המשפט בבלגיה

, שמדבר על כיבוד התחייבויות בינלאומיות של מדינות 98זה סעיף , שמכבדים מדינות 

י רוצה נגיד יש בצרפת איזה אדם שבית הדין הלאומנ? למה הכוונה. כולל חסינות ריבון

אבל אותו אדם הוא דיפלומט בצרפת , אותו וצרפת היא חברה ויש לה מחויבות להסגיר

במקרה זה בית . שלא להסגיר דיפלומטים, לפי החוק הבינלאומי, ויש לו גם מחויבות

אז זה כאילו . הדין מכבד את ההתחייבות של צרפת כדי לא להסגיר את אותו אדם

, אין חסינות, אמרנו שאין התיישנות, עכשיו . החריגה הזאת של הנושא של החסינות

, עכשיו. קומפלימנטריות ואלה בעצם הדברים המרכזיים, יסודות, על סמכות דיברנו

ישנם כללי , היא קובעת את כל הפרוצדורה, החוקה עצמה היא מאד מאד מפורטת

נו כאשר יהיה הרכב של שופטים אנחנו  נהיה כול, השופטים כמובן, פרוצדורה וראיות

למה מדינת ? למה כל כך נזעקנו, עכשיו. הרבה יותר חכמים כדי לדעת מה קורה

וכפי . הרי בית הדין עדיין לא התחיל לפעול? ישראל נזעקה ודיברה על פוליטיזציה

כולנו יודעים שגם לנו יש חוקים , היועץ המשפטי לממשלה בירך על בית הדין, שאמרתי

. מה שקרה זה בנושא ההתנחלויות. בר חדש לנוזה  לא ד, במדינת ישראל אוניברסליים

דובר על , כאשר דובר על טרנספר, השנייהאנחנו  יודעים שאחרי מלחמת העולם 

אני אולי רוצה , אצלנו. טרנספר של אוכלוסייה בניגוד לרצונה על ידי הכוח הכובש

שמדבר על הטרנספר והוא , אני אקריא אותו באנגלית, להקריא את הסעיף בחוקה

 THE TRANSFER DIRECTKY OR INDIRECTLY BY THE : "ר כךאומ

OCCUPIED POWER OF PARTS OF HIS OWEN POPULATION INTO 

THE TERIRORIE ITS OCCUPIES OR THE DEPROTAION OR 



 

TRANSFER OF ALL PART OF THE POPULATION OF THE OCCUPIED 

TERITORIES WITHIN OR OUTSIDE THE TERITORIE  . "מה , אומרת זאת

מדוע אנחנו לא , הבהרנו את זה היטב, בהצהרה שלנו בחוקת רומא, שקרה כאן ואנחנו 

פה מדובר על העברת אוכלוסייה לא בכוח כפוי אלא העברת , מקבלים את זה

חוץ . אוכלוסייה שרצתה לעבור באותו מקום שהמדינה כבשה את השטח  וכן הלאה

והעניין הוא " . DIRECTLY OR INDIRECTLY" הוספו שתי מילים לסעיף הזה , מזה

או , שזה לא רק עניין של העברת האוכלוסייה אלא זה גם עניין של עיבוי האוכלוסייה

אבל אפשר לחשוב על הקלות במס ,  אנחנו עוד לא יודעים, למשל אפשר לחשוב על זה

אצלנו  נדלק, כשהדבר הזה הובא לדיון על ידי המדינות המעוניינות. שניתנו לאוכלוסייה

לפי , ואז אנחנו נסוגנו לאחור. האור האדום ואנחנו ראינו שהנושא הזה נתון לפוליטיזציה

ישנם כאלה שחושבים וההתייחסות , שלא בצדק, דעת אנשים שאני יודעת שיושבים פה

אז מה הסכנה ב , שואלים היום, יחד עם זה. שונה וכמובן זהירה הייתהשלנו 

החלטנו שלא לאשרר כיוון שאנחנו ? ו שלא לאשררמדוע החלטנ? מה קורה? האמיתית

כאשר אנחנו יודעים שברגע , חשבנו שזה הצעדים הזהירים שיש לנקוט לעת הזאת

שאנחנו לא אשררנו אז בעצם לבית הדין אין סמכות לגבי מה שוקה בשטחה של מדינת 

מדינת ישראל איננה צריכה ואיננה חייבת להביא ראיות בהתאם לעזרה . ישראל

ואם נשאל אותנו מה קורה . פטית שיש בחוקה ואיננה חייבת להסגיר אנשיםהמש

מבחינתנו זאת איננה מדינה ולכן החוקה לא ? בנושא של הטריטוריות של הפלסטינים

את החוקה אבל היא  אשררהסוריה אמנם לא . עכשיו מדובר על רמת הגולן. חלה עליה

את החוקה אבל אם אנחנו  אשררהירדן . יכולה אולי לאשר אותה אד הוק לדבר מסוים

היא התכחשה לשטחים של יהודה ושומרון  היא במפורש  לא ראתה , מדברים על זה

ישנה שאלה לגבי , ומה שאנחנו חושבים לגבי הנושא הזה. את השטחים האלה

האם ? האם זאת איננה עבירה נמשכת? האם זאת עבירה נמשכת. ההתנחלויות

האם ? ה לתוקף אחרת ממה שקרה קודם לכןמתייחסים אחרת מאז שהחוקה נכנס

יש לנו ? האם הקלות במיסים? אזרחים חדשים שבאים להתנחלויות עוברים עבירה

יכול להיות שכן , אנחנו לא יודעים אם התשובות שלנו יתקבלו, תשובות לנושאים האלה

ה אני רק רוצ, אלה הדברים העיקריים שאני רוצה לומר אותם, עכשיו. ויכול להיות שלא

ואני רוצה להגיד את , שאת אמרת, בהתייחס לבית המשפט  העליון. לומר עוד דבר

. בכל הרצינות הראויה, אני חושבת, הדברים של הנשיא ברק  שצריך להתייחס אליהם

הרבה יותר טוב שבית המשפט העליון שלנו יביע דעה  לגבי דברים מסוימים מאשר 

כיוון שאנחנו יש לנו סמכות ? ומרים את זהמדוע אנחנו א. בית הדין הפלילי בהאג יביע

שאנחנו לוקחים איזה שהוא מקרה במדינה שלנו ואנחנו , זאת אומרת. קומפלימנטרית

בעצם אנחנו עמדנו בדרישה של , שופטים אותו או חוקרים אותו אפילו

אם אנחנו ניקח איזה חיל שעשה . יש דבר שנקרא שילדינג, עכשיו. הקומפלימנטריות



 

ניתן לו  , כדי להרגיע את בית הדין אנחנו נשפוט אותו, הא, ונגיד, לחמהמעשה פשע מ

אנחנו מדברים על . אנחנו לא מדברים על זה. בית הדין לא יקבל את זה, חודש מאסר

, דברים רציניים ביותר שקורים ושאנחנו חקרנו דבר מסוים ואנחנו העמדנו לדין והענשנו

יש , אתם, והנשיא ברק אומר.  בית הדיןאז בעצם אנחנו מוציאים את זה מהדף של 

,  אומרים תמיד  לא שפיט לא שפיט ואני כל אחד מאשים אותי בעניין שכל דבר שפיט

התשובה על כך . זה היה בכנס אצלכם במכללה. התשובה על כך לא ברורה, והוא אמר

בזה אולי כדאי להגיד שהעניין שפיט ושאנחנו נדון . תחשבו, אבל, הוא אומר, לא ברורה

אני לא אומרת שכל בית , וגם אם אנחנו נדון בזה התוצאות האלה יכולות להיות אחרות

אבל אין ספק שכאשר אנחנו  , משפט בהאג יקבל את התוצאות של בית המשפט העליון

יש לזה משמעות רצינית לגבי בית , לוקחים את זה באופן רציני וחושבים על זה אצלנו

עומדים אצלנו חיילים , אל בטח ידבר על זה כי הוא מהצבאדני, ואני רוצה גם לומר. הדין

אני רוצה לומר , לכן. אבל עומדים חיילים לדין, לא על כל דבר,  והוענשו, לדין

. אנחנו ואותנו ישפטו וכן הלאה, התחילה ההיסטריה, שכשהתחיל העניין של בית הדין

. הדין עוסקת בהםאני לא חושבת שאנחנו מבצעים את הפשעים שחוקת בית , קודם כל

אני , אבל בגדול, אולי ישנן פה השקפות כאלה או אחרות, על זה אולי אפשר להתווכח

כשאנחנו מדברים , אני חושבת שצריך לתת לזה, לא חשובת שאנחנו עושים את זה ולכן

אני הרבה יותר חרדה . זה לגבי בית הדין. על זה לדבר על זה  בזהירות הראויה

יש . היא הרבה יותר מטרידה אותי ועל זה נדבר אחר כך, האוניברסאליתמהסמכות 

באמנה באמת סעיף שאומר שמדינה שתאשרר ותרצה להוציא את עצמה מתכולת 

אני , אני  רק רוצה להגיד לך ניצה. יכולה לעשות את זה, שנים 7פשעי המלחמה למשך 

אנחנו . היודעת שהדבר הזה דובר בו  רבות ואמרו שבעצם אנחנו כיולנו לעשות את ז

בדלת האחורית להכניס את זה בפשעים נגד , בחנו את זה ולהערכתנו ישנה אפשרות

בחינה  הייתהזה  . זה לא כל כך ברור שאנחנו עושים את זה, זאת אומרת. האנושות

 שהייתהזה , מה שאני עוד רוצה לומר לכם. שבחנו אותה כשחשבנו האם כן או האם לא

אנחנו . ארצות הברית והודיעה שהיא לא תאשרהודעה באינטרנט שהודו הצטרפה ל

כל מדינה , איך אומרים, אבל הודו. יש מדינות שלא מאשרות ולא מודיעות, יודעים הרי

עד . שהיא לא תאשר את החוקה, כמו ארצות הברית, עם בעיותיה היא והיא הודיעה

  . כאן

אני רוצה להעיר כמה הערות בנושא הזה       :ירון האזרחי' פרופ

אני סבור שההתנהלות בזירה הזאת שמדובר עליה של . ראות מדינית פוליטית מנקודת

- הדהשאלת סיכויי או סכנות , נוגעת לא פחות ולא יותר לשאלה קרדינלית,  ICC -ה

. של מדינת ישראל בשנים הבאות כתוצאה  מההתנהלות שלנו בזירה הזאת ליגיטימציה

בישראל , לגיטימציה-לדהוצים לגרום כמובן שי תמיד כוחות שר, אז יכולים תמיד לומר

אני רוצה , אני חושב שהסיפור פה הוא סיפור אחר. זה כבר נעשה ויש כל מיני מאמצים



 

נתפס כמוסד שנוצר בעקבות ביקורת מוסרית על התנהגות  ICC -ה. להסביר גם למה

לא רק מנקודת ראות משפטית ולכן זאת טעות מושגית וגם . מדינות שליטים ואנשי צבא

וכל הזהירויות והדקויות האלה . סטרטגית לדון בנושא הזה רק במונחים משפטייםא

שהיא יכולה  , נעלמות לחלוטין שמגיעים לזירה האמיתית של דעת הקהל העולמית

.  ם יפעל או לא יפעל"אם האו, להכתיב אם ארצות הברית תתערב או לא תתערב

עבר בעיקר בזמנו ולפי השקפתו אם ב. אנחנו מפספסים בגדול, אני חושב, ובנושא הזה

החיבור בין מסור והתנהגות מדינות נתפס , של ניקולס מקבליש שכידוע לא היה יהודי

היום המצב , כנושא ליפי נפש או פילוסופים מנותקים שלא מבינים בראייה פוליטית

ניתן לדבר על מפנה מביני היסטורי שהופך את התמונה ונותן . לדעתי לחלוטין, השתנה

משקל ללא תקדים בהתנהגות , ולים של משפט בינלאומי ומוסר בינלאומימשיק

לכך יש סיבות אחדות ומקוצר הזמן . המדינות והשימוש גם בכוח בזירה הבינלאומית

הראשונה שהיא חשובה לנו ביותר וכמובן הוזכרה כאן כבר לפני .  3 -אני רק אתייחס ל

עי הנאצים לאחר המלחמה ואני היא החוויה הנאצית וההתייחסות לפש, דקות אחדות

מדינת ישראל שפטה את אייכמן וחטפה את אייכמן וזה היה ברגע היסטורי , מזכיר

לאחר מלחמת , חשוב מבחינת הלגיטימציה של מדינת ישראל בכל המערכת הזאת

היא , והיא נראית לי סיבה הרבה יותר מרחיקת לכת שיניהסיבה . השנייההעולם 

מערכת התקשורת , ו אותה ולא חשבו במונחים שלהמהפכה טכנולוגית שלא צפ

הגלובלית שצמחה רק בשנים האחרונות מעצבת היום ומתחזקת דעת קהל עולמית 

. זה מצב ללא תקדים. הכובשת לה גם חלקים חשובים מדעת הקהל בכל מדינה ומדינה

 היו ועידות בינלאומיות אבל דעת קהל, עיתונות בינלאומית הייתה. לא היה דבר כזה

אף פעם , זה לא היה, עם הלחץ המיידי, " IN REAL TIME" עולמית  במה שקוראים 

. זה יכול להשפיע, יש לו השפעות עצומות, אנחנו רואים, והדבר הזה. לא היה דבר כזה

גל כזה יכול להשפיע פתאום  על שינוי פעולה של נשיא ארצות הברית או של גורמים 

אני לא יודע אם כולם מסתכלים , ל המונדיאלבהקשר ש, גם ראינו. אחרים באירופה

ראיתי שהמדינות מאד נסערות איך הן נראות , בחלק מהזמן, אבל אני פחות, בזה

גם המונדיאל . יש קשר בין הדברים האלה, זה מאד חשוב להבין. בזירה הבינלאומית

התופעה הזאת מקבלת חיזוק . יש פה משהו לחלוטין שלא היה קודם. זה משהו חדש

המבנה הדמוגרפי של רוב מדינות העולם , השנייההעובדה שמאז מלחמת העולם מן 

הפוליטיקאים שנאבקים על מעמדם , הפך להטרוגני ולכן גם בפוליטיקה הפנימית

הם פונים למיעוטים שלא שייכים לאותן , במקומות אחרים באירופה, באנגליה, בצרפת

שבאו , חלקם, עולם השלישיהפנייה הזאת למיעוטים ששייכם למדינות ה. המדינות

מעודדת אוריינטציה פוליטית ואסטרטגיה רטורית רב , ממדינות העולם השלישי

תרבותית שהיא תואמת מאד את הקונספציות הבסיסיות של זכויות של קבוצות 

עמדות לאומיות מהסוג שהיה מקובל במאה . שחורגות מתפיסות אתניות צרות, ויחידים



 

מזוהות כיום עם , ואפילו  מעבר לזה  20 -של המאה האו במחצית הראשונה  19 -ה

הסיבה השלישית  לשינוי שחל היא . בצרפת וגם בישראל, באוסטריה, הימין הקיצוני

בעיקר בנושא זכויות ושימשו באלימות כלפי קבוצות , שהמצב הפנימי במדינה של זמננו

עמד המדינה השלכות מרחיקות לכת על מ, כבושות או לא כבושות, שבסחות המדינה

כולכם מכירים את הספרות , בזירה הכלכלית ואני לא צריך להרחיב פה את הדיבור

בעניין הזה ואנחנו יודעים כמה דברים מהסוג הזה יכולים להשפיע על התייחסות הון זר 

כל זה הופך את נושא המשפט . על  רייטינג של מערכת בנקאית  ועל כל הדברים האלה

כמובן כל אדם שהוא חשוב , אני רוצה לטעון כאן. אסטרטגי והמוסר הבינלאומי לנושא

לא יכול לומר שאין פה  עניין מוסרי במובן , במונחים מוסריים על התנהגות אנושית

, אבל מה שאני רוצה להדגיש בדברי הקצרים הוא שהנושא. האימננטי של המילה

, גה ראשונההשיקול המוסרי הפך בזירה הבינלאומית לשיקול אסטרטגי מדיני ממדר

דבר כזה אף פעם לא היה קודם ולכן אי אפשר להתייחס אל המוסר במונחים של 

, היום, הפרלמנט הבריטי, אין לפרלמנטים הריבונים בעולם. שיקולים משפטיים

, היה פה לורד דנדורף והסביר לנו איך הדבר הזה פועל בפרלמנט הבריטי, מתכופף

ות ללחצים של האיחוד האירופי איזה מהפכה מתחוללת שם בהקשר של ההיענ

על רקע זה אני חייב לומר כאן . בנושאים של חקיקה בתחומים שנוגעים לדברים האלה

, מר אליקים רובינשטיין, עצותיו של היועץ המשפטי לממשלת ישראל, לדעתי, בגלוי

האמנה הבינלאומית המכוננת את בית המשפט הבינלאומי  מאשרורשישראל תימנע 

על קריאה לא , על חשיבה קצרת רואי, הן מעידות על עיוורון. אחיתופל הן עצות, בהאג

גם אם  כל . נכונה של המפה הבינלאומית ומסכנות לישראל בטווח הבינוני והארוך

זה , או יצעק אנטישמיות, לפי עצתו של סלי מרידור, אזרח ישראלי יניף את דגל המדינה

גם , בהמשך. את פני העולם כאן היא מגמה המשנה שתיארתיהמגמה , לא יעזור

סינרה של ארצות הברית לא יהיה מקום מחבוא בטוח למדינה שהוקמה וזכתה להכרה 

. השנייהבשל הגל הראשון של דעת הקהל העולמית שהתגבש לאחר מלחמת העולם 

, בגלל שיקולים קצרי טווח, מדינת ישראל היא האחרונה שיכולה להרשות לעצמה

אדיר של דעת הקהל העולמית הזאת שמשנה את סדרי להתעלם מן הכוח הפוליטי ה

היא , איבוד הלגיטימציה המוסרית של מדינת ישראל בדעת הקהל העולמית. העולם

  . איבוד של נכס אסטרטגי שלא פחות חשוב לביטחון ישראל מכל נושא אחר

, מי שרוצה לדבר. אני פותח את הדיון. תודה רבה      :מר ישראל סגל

  . להרים אצבע בבקשה

אני מסכימה במאה אחוז עם הדברים שאמר ירון     :השרה ציפי לבני

אין , האזרחי בדבר התהליך הבינלאומי שמעלה את העניין המוסרי על ראש סדר היום

אין , לי ספק שזה עניין שקובע אצל  מקבלי ההחלטות היום בכלל  הקהילה הבינלאומית

ככזו וזה כבר מזמן מעבר לי ספק שיש תהליך של דה לגיטימציה של מדינת ישראל 



 

. אני חושבת שהתהליך הזה צריך מאד. לשאלת השטחים או ההתנחלויות אלא ככלל

מצד אחד יש רצון לקבוע החלטות מוסריות פלוס העובדה , אני חושבת שהמצב שבו

עיין ', 67-חלקו היום דן בסוגיות שלא קשורות בכלל ל, שהסכסוך נמשך מזה הרבה זמן

לא , וסף לזה שחלק מהעובדות שלנו הן כל כך מוכרות לחלוטיןבנ' , 48ערך פליטי 

אם מסוגל היום ואני מסכימה שגם יש קשר בין התקשורת , לדוגמא. מוכרות כלפי חוץ

אם מציגים את הסכסוך על ירושלים באמצעי תקשורת בינלאומי , לבין מקבלי ההחלטות

סגד אלאקצא והוא מקום כזה הכותל המערבי והוא המקום הקדוש ביותר ליהודים וזה מ

לי אין ספק שכל מקבל החלטות שלא מכיר בדיוק את ההיסטוריה של , קדוש למוסלמים

ההיסטוריה שלנו שמבין הדברים מדברים , בואו תחלקו והתפיסה שלנו, יגיד, ירושלים

לא , ייתפס כהתעקשות מיותר, ברמה של קיצוץ זה הר הבית ולא הכותל המערבי

את המוסלמים מעניינם ולכן השילוב של כל הדברים האלה ואני  מוסרית ושנועדה לנשל

אני גם . יוצר תהליך  אבל של דה לגיטימציה של מדינת ישראל ככזאת, לא אכנס להכול

שכל העניין של מדינת לאום שבזה אנחנו גם דנים , רוצה להוסיף עדו משהו בסוגריים

אורה נפרדת מהעניין הלאומי אם התהליך שבו אירופה בעצם לכ, בסוגיות פנימיות כאן

ואמרה לפתוח את גבולותיה ליצירת איזה משהו חדש ואנחנו נצמדים ולטעמי בצדק 

לעניין של מדינת ישראל גם כבית לאומי , אבל זה לא משנה את מה שהם חושבים עלינו

אני מוכרחה , לאט לאט מעורר סימני שאלה  סביב כל השאלה הזאת, לעם היהודי

שהיינו מקבלים ' 47עולה שוב ההצבעה של  הייתהטוחה אם היום להגיד שאני לא ב

אני חושבת , אבל מכאן להגיע למסקנות שאתה הגעת. נדמה לי שלא, את אותן תוצאות

אין לי ספק שמה שלך נדמה או מה שאנחנו בטוחים שאנחנו הרי , זאת אומרת. ההפך

, הקהילה הבינלאומיתעם , אוניברסאלייםחולקים את אותם ערכים מוסריים גלובליים 

האם באמת אנחנו , וכאן שי שאלה אחת, לא בהכרח להם זה ברור, לנו זה ברור

האם באמת אנחנו מקבלים על , היא השנייהוהשאלה .  נמצאים על אותו מישור ערכי

כאן כחברה אנחנו צריכים להסכים מהם , זאת אומרת. עצמנו את הפורום  השופט

ם ומכאן גם יוצאת הסכמה שיש מערכת משפט הערכים שאנחנו כולם שותפים לה

לצערי יש , אני לא יודעת, כך שמרבית, עם הפרדה מתאימה, שנבנתה בצורה מסוימת

לקבל על עצמה את המהות  השיפוטית על בסיס , גם תהליכים פנימיים שקורים כאן

, תיש לנו בעיה וזה לא לצעוק אנטישמיות או לא אנטישמיו, לצערי, עכשיו. אותם ערכים

אני חושבת שיש פער גדול בין מה שאנחנו חושבים שהערכים שלנו ושלהם לבין איך 

אז לבוא . שהם רואים אותם וזה משליך גם  על הסכסוך וגם על השפיטה על הסכסוך

לבוא ולהגיד יש לנו אותם , אני נורא  רוצה להיות, אנחנו חלק מהכפר הגלובלי, ולהגיד

אם אני אקח את הדוגמה הפשוטה של משפט , אבל אם חלק, זה עלא כיפק, ערכים

בין רצח בכוונה תחילה , פלילי שאנחנו עושים הבחנה גם מוסרית וגם ברמת העונש

לבין הריגה ברשלנות כשאנחנו לוקחים את ההשוואה בין אותו ילד שנפגע פה ופה 



 

שהבעיה היא אותה בעיה אבל בצד אחד זה נגרם בהריגה ברשלנות ובצד השני זה 

הקהילה הבינלאומית , חבל מתאבד שהולך ובחר את הילד הזה כדי לרצוח אותואותו מ

היא שופטת כאילו יש לנו את אותם , לא רק שהיא לא מקבלת את ההבחנה הזאת

ערכים או את אותה קביעה אבל היא את אחד לא מקבלת כרצח ואת השני לא מקבלת  

בר לרצון להשתייך לכפר אז הבעיה שניצבת לפנינו היא  הרבה מע. כהריגה ברשלנות

שבאמת הסימנים , הגלובלי או לא אלא אני לא בטוחה שאנחנו גם מדברים על אותו

אני לא בטוחה שאנחנו  יכולים , המוסכמים האלה  בכל מקום הם אומרים אותו  דבר

יותר נכון אנחנו בתקופה שאנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לקבל , להרשות לעצמנו

יין כל מיני פורומים בינלאומיים שהכותרת שלהם היא על הכיפאק ע, גם את הפורום 

אין בזה לבין איזה פורום משפטי שהיית מוכן לקבל את ההכרעות , אבל בסופו של דבר

באמת על  הייתהכי אני הייתי מוכנה לקבל כמעט כל הכרעה מוסרית  אם היא , שלו

הזה זה בהקשר של  בסיס הקריטריונים האחידים והטעות שאני כן רואה בעניין

אני מאד  מקווה שהיא לא , לבוא ולהגיד היום וזאת אמירה, זאת אומרת. ההתנחלויות

תיתפס כאמירה פוליטית כי היא לגמרי לא קשורה לשאלה איך כל אחד רוצה לראות 

אבל לבוא ולהגיד שהבעיה שלנו היא , את הסכסוך ולראות את ההתנחלויות בסיומם

אני חושבת שזה , היה בסדר הכולזה  אלמלא, זאת אומרת, הסיפור של ההתנחלויות

  . חלק

אבל היא לא אמרה מבחינה מדינית או         :מר ישראל סגל

  . פוליטית

אני . אני אתקן. לא אותך, עירית, לא      :השרה ציפי לבני

שבעצם , נוצר הרושם וזה לא משנה עכשיו למה. בטוחה שאני אתקן את עצמי

שההתנגדות , אפילו תוך כדי עיון בחומר שחולק לנו, כשיוההתנגדות של ישראל ואני ע

לי נדמה שהבעיה היא . של ישראל כי שי לנו איזה בעיה בלהסביר את ההתנחלויות

היא הרבה יותר משאלת איך מפרשים , וניסיתי להציג את זה בדקות שהיו לי עד עכשיו

  . את המעבר של אזרחים מפה לכאן

אני . ה נושאים על השולחןיש הרב, טוב        :מר אייל גרוס

זאת לא הגישה . שעירית לקחה, שמח שוב על הגישה של משרד המשפטים שלוקח

אני שמח שזאת . שקצת שומעים אותה  בתקשורת, אנטישמיות וכו שהכולהזאת 

כי כל בית הדין הזה קם עלינו , הגישה שמשרד המשפטים לקח בנושא הזה כי יש

שלא בא מהכיוון הזה למרות שהיא , ח של עיריתלכלותנו ואני מאד אהבתי את הניתו

  . מייצגת את המדינה

אני  , הכורדים מגישים, יש גם עובדות, טוב        :מר ישראל סגל

  . יש כל מיני, מבין נגד סאדאם חוסין



 

הוא לא יהודי , גם זה מקונגו שהוזכר. כן        :מר אייל גרוס

שזה לא רק האנטישמיות וגם  אז כנראה,  כשר אבל בכל זאת בבלגיה רצו לתבוע אותו

אז כנראה שאו השיפוט , כל אלה שהם לא יהודים, אדון פינושה וגם מילושוביץ

אני כעת , עירית, אבל. לא רק מתוך איזה מדינה, וגם האוניברסאליהבינלאומי וכל גם 

כי מה שגם , שי דברים שהם בסדר, אני שמח נורא שאמרת, אתפוס אותך במשפט

שבו אנחנו רק בעד שיפוט , בוא למצב שהוא כן קצת  קומצד שני אי אפשר ל

ונורא בעד  זכויות אדם וכל זה אבל כל פעם שרוצים להגיד עלינו משהו  אוניברסאלי

זה , זה כבר לא בסדר, או בתי דין אוניברסאלימהזווית הזאת של  זכויות אדם  ושיפוט 

שלי הוא מפני הקו  אי אפשר לקחת את הקו הזה והחשש. 'וכו הטיהזה , כבר אפליה

אני חושב שדברי הפתיחה של עירית מאד אהבתי אותם והם היו מאד , שוב. הזה

זהירים לא מהקו הזה אלא יותר בעד חששות אבל אני חושב שאחד הדברים שאנחנו 

זה לשאול , כשמו כן הוא, במכון הישראלי  לדמוקרטיה, צריכים להתמודד איתו ואנחנו

אנחנו מתמודדים עם הנושאים , מה כמדינה דמוקרטיתאיך מדינה שרוצה לראות עצ

אני לא יודע לו הייתי בתפקיד של עירית או , וכאן אני רוצה לומר כמה דברים.  האלה

מה הייתי מייעץ לממשלת ישראל , שהייתי שר או צריך לייעץ לממשלה, דניאל  או ציפי

, אני לא, אל מה לעשותלו הייתי צריך לייעץ  למדינת ישר.  אבל זה לא תפקידי, לעשות

אני , אבל . אז אני לא אתיימר בדברים שאייעץ למדינת ישראל מה לעשות, זה דיון אחר

חושב שכמה שדברים שצריך לשים לב אליהם ולחשוב עליהם שחושבים על הנושא של 

אני חושב שכן היה ובזה אני חושב שמה , ראשית כל נושא ההתנחלויות. בית הדין

', 98בהתחלה ב, התירוץ של ישראל, אני אגיד, לפחות, כן היה, ןשציפי אמרה זה נכו

אולי , עכשיו. ולי זה היה נראה מאד לא משכנע. מה ישראל אמרה בגלל ההתנחלויות

בואו נתחיל לקרוא , ההתנחלויות, לא מאותה זווית שציפי רצתה להגיד אבל כן בבסיס

נראה .  הרבה  מאד דבריםאת חוקת בית הדין ונראה איזה דברים הם עבירות ונראה 

נראה את הנושא של  לקיחת בני ערובה שראו את , הריסות בתים, הריסת רכוש אזרחי

ההתנחלויות זה רק , אז הרבה מאד דברים אחרים. 'וכו' פרשת דיראני ועובייד ושות

מהזווית שלהגיד יש סכנות , אני חושב שמצד אחד, אז מהבחינה הזאת.  קצה הקרחון

זה לא רק בגלל ההתנחלויות אבל , שהישראלים עלולים להיות נשפטיםלישראל במובן 

אז מה , למה אנחנו לא אישרנו את האמנה, אם אנחנו רוצים להגיד בתום לב, מצד שני

כי מה עם שאר . זה היה מאד לא משכנע, שישראל אמרה בהתחלה ההתנחלויות

אז זה . אתהדברים שישראל עשתה שהם לכאורה עשויים להיות כנגד האמנה הז

מה המטרה , אני חושב שלבית הדין הזה בעצם, עכשיו. הערכה אחת שרציתי לומר

מה שאני מוטרד ממנו זה , ואני. הרתעה בעצם? העיקרית שלו כמו שאני רואה אותה

זה נורא בסדר שמפעילים את זה בכל , שוב, היותר מדי מהר שאנחנו באים ואומרים

מה פתאום רוצים להאשים , אז לא, עלינו אבל בכל פעם שמדובר, המקרים האחרים



 

אני חשוב שהיתרון של בית הדין , וכאן. בסדר הכולאנחנו מה שאנחנו עשינו זה ? אותנו

היתרון שאני , בין אם ישראל תאשרר את האמנה או לא תאשרר את האמנה, הזה

כי אני יודע , לפני שיהרסו בית יצטרכו לחשוב מאה פעם, שאם מחר, רואה אותו זה

כי אולי , אבל עוד יותר  יצטרכו לחשוב וזה עוד יותר ירתיע, גם היום יגידו לי חושביםש

אז בית הדין הזה ישיג את , זה ייכנס לסמכות שיפוט של בית הדין באיזה שהיא צורה

בחוקה , אני חשוב שהרבה דברים שבבית הדין הזה, למרבה  הצער, עכשיו. מטרתו

יש , גירושים, אז הנושא של הריסות בתים. בהנ'אסורים גם באמנת ג, שלו אסורים

. דיברת על הריגה ברשלנות, אני, הנושא של ההתנחלויות. הרבה דברים שהם אסורים

, תראו. שזה דבר מאד מצער, ל הורג ברשלנות"זה כבר התקדמות שאנחנו נגיד שצה

יצא הדוח של אמנסטי על פיגועי ההתאבדות ושהוא אמר שהם נכנסים לגדר  , למשל

אז אני לא חושב שזה נכון לומר , של פשעים נגד האנושות ואני חושב שזה ניתוח נכון

  . שלא מקבלים שרצח זה רצח

בשבדיה  שהיא . אני משתפת אותך בחוויה      :השרה ציפי לבני

התנחלות היא פשע יותר , בתפיסתם היום, בהקשר הזה, אם ההומניות עלי אדמות

אני משתפת אתכם בדברים . להתמודד עם זה אנחנו צריכים. גדול מהמחבל המתאבד

, שכנעתי, חלקתי? מה אפשר לעשות. שנאמרו לי על ידי סגנית ראש ממשלת שבדיה

  . אבל ככה הם חושבים, ניסיתי

אני חושב שיש הרבה תהייה למה         :מר אייל גרוס

אז לא נותנים . מסתכלים ולמה שופטים את ישראל ולמה נותנים לה תשומת לב

, אבל. נותנים תשומת לב לעוד הרבה מקומות והרבה בעיות, רק לישראל תשומת לב

ובו בזמן מדינה שהיא , אי אפשר לצפות להיות מדינה שרוצה להיות  מדינה דמוקרטית

שנה מנהלת כיבוש שבו אנשים   35ש, המדינה היחידה מאלה שנחשבות לדמוקרטיות

וב הסטנדרטים שאני מכיר של לפי ר, שוב ושוב, חיים בלי שום  זכויות והיא מפירה

בזה שהיא פוגעת . את ההוראות כיצד  צריך לנהוג  בזמן כיבוש, ההומניטאריהמשפט 

אפשר כאן . ההומניטאריבזכויות של התושבים בניגוד לדבר שהיא מתחייבת במשפט 

אבל לפי הרוב הדעות  ההומניטארילהיכנס לויכוחים על הפרשנות של המשפט 

הריסות , גירושים, הרבה מאד דברים שישראל עשתה, ותהמקובלות של הפרשנוי

, אגב. מניעת הגעה של אנשים לקבלת טיפול רפואי, הנישול, ההתנחלויות עצמן, בתים

כל  הנושא של אנשים שלא . שזה נושא שעלה המון, עוד הרבה לפני האינתיפאדה

נתיפאדה או בכלל לפני האי. הגיעו לטיפול רפואי ובגלל זה מתו או איבדו ילדים

אי אפשר לצפות , כל הנושאים האלה. 'שהתחילו להגיד שמשתמשים באמבולנסים וכו

שדעת הקהל הבינלאומית לא תבוא , המדינה תעשה אותם שוב ושוב, שהדברים האלה

אני חושב שאנחנו צריכים לצפות שזה . אליה ושגם המשפט הבינלאומי לא יבוא אליה



 

שאנחנו ניקח מזה שאנחנו נפסיק לעשות את  מה שאני מקווה, יקרה ואם תשאלו אותי

  .  הדברים האלה

עירית כאן אמרה , מה אני אגיד לך,  שמע        :מר ישראל סגל

  . שעדיין אין תובע בהאג

אני לא מייעץ לא למדינה ולא לאף אחד         :מר אייל גרוס

אולי החוקה של בית הדין  תעזור לנו לחשוב , אז אני מגבש את הדברים האלה. אחר

  .  מחדש על דברים שעשינו ושהפרנו ונפר אותם קצת פחות או בכלל לא

עצם העניין של בית , אם אני מסכם        :מר ישראל סגל

אתה רואה את החשיבות שלו במניעה והרתעה אצלנו בלי לעשות את , המשפט

  . המעשה

והערה אחת נוספת זה שצריך לזכור . כן        :מר אייל גרוס

וזה  צריך לזכור וזה אולי גם יעודד אותנו . רה בתוך המדינהנושא שכבר הוזכר של חקי

גם היא  החליטה שאין מקום לעמוד , מפני שאם מדינה חקרה . יותר לחקור דברים

אז אני חושב את . לבית הדין לא תהיה סמכות לפעול, אם היא חקרה בתום לב, לדין

  . וימיםהחשיבות בהרתעה וביותר עידוד למדינה לחקור בתוכה נושאים מס

אם יותר לי להעיר הערה , זה קצת בעייתי        :מר ישראל סגל

לפי סטנדרטים מסוימים ואני יודע לפחות ממה שאני שומע מחוגי , משום שנניח. אחת

הפטנט או הדרך הזו . יש פחד ממשי לגבי מפקדים ובעיקר מפקדים בכירים, ל"צה

קודם כדי למנוע ממנו אתה תיקח את מופז  ותחקור אותו , מה, שאתה חוקר קודם

כדי שיוכל לנסוע לשבדיה שלא יחששו ששם יגישו נגדו  ? כשהוא נוסע לשבדיה

זה טעון מאד  ולפעמים זה כמעט , הרי עצם העובדה שאתה נקרא לחקירה? תביעה

בלי לחוות דעה ערכית לגבי , בלתי מתקבל על הדעת בסיטואציה הישראלית הנוכחית

  . הנושא

גם לא כל כך ברור לי איך אפשר להגיע       :אבי רביצקי' פרופ

ל יועמד בפני בית דין בישראל "אם קצין בצה. אני מנסה לחשוב על עצמי. לחקר האמת

, ואני אחשוב שאולי הוא עשה מעשה ואני מאד ארצה שהוא יורשע ואני גם אעיד נגדו

 אני ארצה, ל יועמד בפני בית הדין הזה"האינסטינקט שלי שקצין שצה, לעומת זאת

אני אפילו יכול לחשוב על תחושותיי כלפי אריק שרון . שהוא יזוכה ואני לא אעיד נגדו

אז בעצם כל האנשים המעורבים . היום רציתי שהוא ייחלת מזה. בסברה ושתילה והיום

אלא אם כן רק הצד   השני , ההיפותטיבעצם סביר שלא יעדיו נגד הפשוט , בסביבה

שה  היא שקולקטיב עומד לדין ולא יחיד וקשה לי התחו. יוכל להעיד אבל הצד של עמו

לחשוב איך אפשר להעמיד קולקטיב לדין וכשהקולקטיב רוצה לגונן על היחיד  ולהגיע  

  . לחקר האמת



 

האם לבית , לגבי העניין, גברת לבני, בתשובה, טוב      :מר ישראל סגל

או לא ניכנס  בו, טוב. נדמה לי שסעיף זה לא נמצא? הדין יש סמכות מול טרוריסטים

  . בבקשה, דניאל. להבחנות משפטיות

כמה עבירות יש פה הרבה נושאים שכל אחד מהם     :מר דניאל רייזנר

קדום כל לגבי מה שאמרת . אני רציתי להתמקד באלה שעד עתה בדיון עלו. ראוי לדיון

  . אתה ירון

. אני רק רוצה להעיר עוד הערה טכנית        :מר ישראל סגל

  . בבקשה, כן. דקות זה עם הארכה מכובדת 6, קותד 5זה , עקרונית

. קודם  כל לגבי מה שירון האזרחי אמר      :מר דניאל רייזנר

היא יכולה להצליח ויכולה . אף אחד לא יודע מה יקרה, בית הדין זאת חיה חדשה

יש סיכוי שבית הדין יהפוך , דבר שני. אז כך שאין הבטחה מוצלחת בית הדין. להיכשל

זה תהליך שאין ,  עכשיו. ק עולמי ויכול להיות שיהפוך לגוף שהוא פוליטילמוסד של צד

במאפיינים הפיסיים שלו מייצג מיעוט דמוגרפי , בית הדין, היום. ילךלדעת  לאן הוא 

נדמה לי , למיטב המספרים שיש לי במשרד, צריך להגיד את זה. וגיאוגרפי של העולם

  . אחוז מאוכלוסיית העולם  20שהוא מייצג 

אבל  אם אתה סופר את הראשים של         :מר ישראל סגל

  ? כמה מדינות, מדינות

זה ארבע מדינות בכל , 190מתוך  76      :מר דניאל רייזנר

התהליך . לא משנה איך אתה מסתכל, זאת אומרת. עדיין אתה רחוק מהחצי, העולם

כה ביולי ורואים דעי 1 -היה גרף עלייה לקראת ה. של ההצטרפות יש דעיכה בו

, עכשיו. הרבה מדינות ממתינות לראות מה יהיה שזה בהחלט גישה נכונה. הדרגתית

חלוקה של העולם בין  המוסרים שבתוך בית הדין לכוחות האופל , ירון, אין היום

יש טענה שזה הנאיביים בבית הדין והריאליסטים . רחוק מזה. שנמצאים מחוצה לו

לחמות בסוף ואלה שיש להם מלחמות אלה שיש להם מ, בחוץ ויש עוד כמה חלוקות

לגבי חלק מהעולם היא , חלוקות שונות שכל אחת מהן 4ואני יכול לתת עוד , בפנים

עלול לקרות מה שאתה , אם יקרה מצב שבית הדין יוכיח צדקת דרך ליושר, נכונה

על האמירה הראשונה על העובדה שלא הצטרפנו היא עצת אחיתופל ,  ולכן. אמרת

יש עוד זמן להגיע למסקנה שהועלתה ואם זה , ד אותנו בצד הלא נכוןבגלל שזה יעמי

  . צריך לשקול מה לעשות, עלול לקרות וזה יכול לקרות

אז למה היועץ , אם זה כל כך רחוק        :מר ישראל סגל

  . זה תקדים ציבורי הדבר הזה, אני שואל?  המשפטי מקים צוותים

? נים בכל זאתמה הסיכו, שיניהאמירה       :מר דניאל רייזנר

יש כמה גופים , שבואו נחכה ונראה, להבדיל ממה שאנחנו מדברים פה, קודם כל

זאת , זאת לא הערכה. בסביבה הקרובה שלנו שכבר נערכים לפנות לבית הדין בבלגיה



 

אלה הידידותיות אלינו וגם אלה , ידיעה וזה גם הפלסטינים וגם במדינות ערב השכנות

צריך להבין שכל אדם . גופים בתוך המדינה. הסכמי שלוםכולל עם אלו שיש לנו , שלא

, יהיה מותנה בשיקול דעתו של התובע הכול, בעולם יוכל לנסות להפנות תיק לבית הדין

אדם שלפי הגדלות , התובע של העולם, דמות חסרת   תקדים בהיסטוריה האנושית

לכם שני מקרים בלי  אני אתן. יכול בית הדין להצליח וליפול אבל נגיע לזה בהמשך, שלו

מוגשת  הייתהבטוח , שאם הם  היו קורים בתקופת בית הדין, להיכנס לפרטים שלהם

פליטים לבנוניים שנהרגו  100-עם ה 1966-זה פרשת כנא ב, האחד. תלונה נגד ישראל

ם להסביר לקופי ענאן שזה היה "אני זה שנשלח לאו. ירי ארטילרי שגוי, ל"מהירי של צה

יכול להיות שהיינו מצליחים . מוגשת הייתההתלונה , הדין היה קייםאם בית . שגוי

אבל בגלל התופעה  שדיברו , לעצור את התלונה במורדות המשפטיים של בית הדין

. שניות 10מישהו היה מגיש את התלונה תוך , התקשורת ומיידיות התגובה, עליה קודם

הרי כל העולם ישב , יידיתתלונה מ, היה קורה. נין'והסיפור הפיקטיבי של הבטח בג

זה לא . ברור שמישהו כבר היה טורח לפנות לבית הדין בתלונה. על האירוע, עלינו

עצם הגשת התלונה . אומר שבית הדין היה לוקח את התיק אבל זה מביא אותנו לסכנה

, זאת אומרת. ל בפרט"יש לה תהליך דומינו לגבי מדינת ישראל בכלל וצה, לבית הדין

שברגע שיתחיל הליך בבית הדין ואני אנשי , שלנו בתור אנשי צבאאחד החששות 

יוצר תהליך שכבר אחרי אירוע ', להאג לקיים דיונים וכו לנסועבמשרד המשפטים נתחיל 

בגלל אי ידיעה ובגלל היסטוריה שהופצה , בגלל אי הבנה, ל"קצינים בכירים בצה, נין'ג

זה תהליך שקיים שבית . ייצג  אותםשכרו משרדי עורכי דין כדי ל, בציבור שלא בצדק

אני אומר את הדבר גם מפני שהסכנה . בתוקף הייתההדין עוד לא קם והחוקה עוד לא 

נוסיף לזה שיש . הראשונה היא שעצם הגשת התלונה יש לה משמעויות כבדות

זאת . שאנחנו חשובים שהן בסדר והעולם חושב אחרת, פעילויות ואייל ציין חלק מהן

יהיה גם לגישת העולם ניתן יהיה לייחס לנו על חלק מהנושאים פשעי  ניתן, אומרת

מלחמה והבעיה היא שגם ניתן להלביש על אירוע לגיטימי טענה של פשע מלחמה וזה 

שיש פעולות שמדינת ישראל עושה שהן , הסכנה השלישית. רק יתברר במהלך הדיון

פשע מלחמה הוא שההבדל בין בסדר ל, אבל. שאנחנו חושבים שהן בסדר. בסדר

מדינת ישראל היום אנחנו דנים בבית המשפט . מסתמך  על ידע שרק לנו יש אותו

טוענת מדינת ישראל שלגיטימי להרוג מחבלים . על נושא הסיכון המיוחד, הגבוה לצדק

. רוב המשפטנים בעולם אומרים כמונו, דרך אגב, אומר העולם, בדרך לביצוע פיגוע

איך אנחנו יודעים , רגע, ה העיקרית היא אם יבואו ויגידוהדילמ, הדילמה היא לא זאת

שבאמת זה מחבל ולא הלכת והידרדרת במדרון והרגת  אישיות שאין שום הצדקה 

על הדלתא . הסיבה היחידה שאנחנו יודעים שזה מחבל זה במידע סודי? להרוג אותה

אנחנו לא יכולים אם אנחנו נציג את החומר בפני בית הדין . קם ונופל התיק, אגב, הזאת

יש לנו כמה מקרים מן הסוג הזה שזאת בעיה שאין הגנה בפני . להוכיח שאנחנו בסדר



 

בית הדין כיוון שהמעשה הוא מעשה גלוי לכאורה לעין הציבור ואין דרך להוכיח אחרת 

הסכנה היא שבית הדין יעשה פרסומת מיישוב , אני אסכם, למעשה. מבלי לחשוף

זאת הסכנה האמיתית שכולנו ערים למסלול . של משא ומתן סכסוכים פוליטיים בהיקף

את הסכסוך התורכי יווני , אם ניקח את הסכסוך הישראלי פלסטיני, היום. הפוטנציאלי

בגלל לא רק , בית הדין. כולם בסופו של דבר הם סכסוכים מדיניים,  לגבי צפון קפריסין

יכול , הצינורות האחריםאבל גם דרך , עבירות התנחלות כי היא דומיננטית בנושא

בית ,  ICJ -מה שה. פתאום להפוך בפירוש שיבואו לשם במקום לשולחן המשא ומתן

בית  הדין הזה . לא נתנו לו לעשות כי אמרו שזה סמכות שיפוט בהחתמה, הדין בהאג

אני , עמדתי האישית, אני חושב שזה לא נכון יהיה, לכן, זאת הסכנה. עלול להפוך לזה

הרבה מאד גופים נוהגים . לחכות ולראות מה יהיה  הייתה, מדת מערכתלא מציג רק ע

ראו ארצות , בתחילת הדרך, יש מדינות שכבר נקטו עמדה יותר קיצונית מאיתנו, כמונו

אני יכול להגיד לכם , הברית וראו את הצעדים הכוחניים שהיא עשתה במועצת הביטחון

בודקות מחדש את , ירופאיות שאישררואני  יודע ממידע פנימי שמדינות א, לא רק הודו

כך שהדברים האלה מקבלים גולים מכל . עמדתם בעקבות עמדת ארצות הברית

  . תודה בינתיים. הכיוונים

, אני רוצה להצטרף לדבר שאמרה עירית      :מוטה קרמניצר' פרופ

אלא ההתפשטות של התכולה . האמיתי הוא לא בית הדין במירכאותשהאיום 

, שום החלטות ממשלתיות, אין שום גימיקים, למרבה המזל, בעיני, אןוכ האוניברסאלית

אם מדינה מסוימת מחליטה ליצור  לעצמה , כלומר. שום דבר לא יכול לעצור את זה

אז יש אפשרות  שמישהו שיגיע לאותה מדינה יצטרך לתת את , אוניברסאליתסמכות 

לא תהיה ברירה אלא להביא ש, הדין וזה בעיני אלמנט מרתיע בטמולוגיה  של איל גרוס

אני מציע לשים לב להצעה שהתחילה להתגלגל בגרמניה בתחום  הזה . אותה בחשבון

תהיה לו , אם הדבר הזה יעבור, לדעתי, בהיקף רחב מאד אוניברסאליתשל תכולה 

שכמו שישראל קבעה . השפעה גם על מדינות אחרות וזה דבר שצריך להביא בחשבון

שפוט אנשים שביצעו בכל מקום בעולם עבירות נגד משפט בחוק שלה שהיא יכולה ל

אז התופעה הזאת הולכת ומתרחבת והיא לא תלויה בשום הסכמות להבדיל , העמים

לא צריך לחטוף קציני . מבית הדין וזה נתון מאד חשוב שצריך להביא אותו בחשבון

את זה לדעתי דבר שחשוב מאד לראות אותו ולראות . הם מטיילים בעולם, ל"צה

לא כל כך , אני רוצה לחזק אותה, נקודה אחת שאמר ירון, עכשיו. המשמעויות שלו

עמדה של , אני חושב שמבחינת ההיסטוריה היהודית. ראיתי את התשובה לדבר הזה

אם , כי באמת בית הדין הזה. ישראל נגד בית הדין הזה היא עמדה קשה מאד

הבסיס הכי איתן להקמתו , אותו מסתכלים גם על ההיסטוריה וגם על הרעיונות להקים

, כאשר באה מדינת ישראל ואומרת. השנייהתגובה לפשעי מלחמת  העולם  הייתה

אמירה מאד , מבחינת ההיסטוריה של עצמנו, זה בעיני, אנחנו לא מצטרפים לדבר הזה



 

המסר ואני חושב שאי אפשר לברוח ? מה המסר של האמירה הזאת, עכשיו. קשה

ישראל לא רוצה להצטרף לבית הדין משום , דם בעולם אומראני חושב שכל א, מזה

שהיא חושבת שהיא מבצעת עבירות נגד משפט העמים והיא רוצה להתחמק בדרך 

אני לא . זה לדעתי הפירוש שרוב האנשים החושבים נותנים לדבר הזה. הזאת מזה

על  אני מדבר , מדבר עכשיו על אנשים מתוחכמים באדמיניסטרציה האמריקאית או זה

לדעתי אנחנו משלמים בשביל האמירה הזאת ונשלם מחיר כבד . האנשים החושבים

אני מציע דרך . יש כל מיני דרכים לעשות סטטיסטיקות ולספור מדינות,  עכשיו. מאד

יש איזה מועדון שאנחנו , אחרת להסתכל על המדינות שהצטרפו ושלא הצטרפו ולהגיד

ייתי מציע לבדוק כמה מדינות נאורות הצטרפו וה. קוראים לו מועדון המדינות הנאורות

 השנייהוההבחנה . לדעתי זה נתון מאד חשוב. וכמה מדינות נאורות לא הצטרפו

אנחנו . סין והודו, רוסיה, אנחנו לא שייכים למועדון של ארצות הברית, שהייתי עושה

ו ישראל שמתוך זה שאנחנ, יכולים להשלות את עצמנו שהגמד עם רגשי הגדלות הזה

אז אנחנו מדי פעם מתבלבלים ואנחנו חושבים שאנחנו וארצות , כל כך בולטים במדיה

אנחנו צריכים להיות באמת לא לגמרי מאוזנים אם . הברית נמצאים על אותו מישור

מה שארצות הברית יכולה להרשות לעצמה ורוסיה יכולה . אנחנו עושים את ההשוואה

אני רוצה . זה נראה לי לגמרי לא נכון? ראלאיך זה דומה למצב של יש, להרשות לעצמה

מאד יכול , אני חושב שאם הייתי משפטן הולנדי. להגיד משפט אחד על הטרנספר

לבוא ולהגיד ההכנסה של הטרנספר זה , לכן, להיות שהייתי תומך בסעיף  הזה באמנה

גילוי אנטישמי אנטי ישראלי ואני חושב שהמציאות של מי שמסתכל על העולם שלנו 

אחד איזה מצבים של אי שוויון דרמטי המצב הזה של מדינה , רואה שני דבריםו

ששולחת אזרחים שלה לשטחים מוחזקים בשליטה צבאית מביא בין בני אדם וחוסר 

אתה מביא בחשבון את שני , כתוצאה מהדבר הזה, היכולת להביא סכסוך לידי פתרון

ה דבר שיש עניין לקהילה ז, הנתונים ויש לך שיקולים מאד חזקים לבוא ולהגיד

אפשר לשאול את השאלה האם . זה לא חידוש, נבה'זה הופיע באמנת ג. הבינלאומית 

מבחינת החומרה , אני אומר? זה דבר חמור עד כדי כך שהיה צריך להזכיר את זה כאן

אנחנו , כשהשרה לבני אומרת. וההערה האחרונה שאני רוצה להעיר. אני אומר שכן

היא מסתכלת על העולם שמחוצה לנו כעולם שלא , האוניברסליים חולקים את הערכים

ולהגיד . אני מציע שנסתכל קודם על עצמנו, האוניברסאלייםחולק את הערכים 

כמו שהממשלה שלך החליטה לחוקק את החוק הנתעב הזה , שממשלה שמחליטה

היא , השתבתם מלשון נעשיתם שבויים, שתודה לאל השתבתם  ברגע האחרון

ממשלה שהולכת , אני רוצה  להגיד לך ואני אומר את זה בצורה הכי חריפה ,ממשלה

ואני אגיד את זה עוד יותר . על חקיקה כזאת אני מתקשה להרגיש שהיא הממשלה שלי

שאין לה , אם מדינה יהודית וציונית זה מדינה כמו שהסבירה שרת החינוך, חריף

וזה . וצה מדינה יהודית וציוניתאז אני לא ר, ברירה אלא לחוקק חוקים נתעבים כאלה



 

אבל אם הסירוס של הדבר , מתוך נקודת ראות של מי שרוצה מדינה יהודית וציונית

הסכנה למעמדה הבינלאומי של , אני רוצה להתחבר לירון, עכשיו, הזה מגיע עד כדי כך

  ,ישראל הוא לא מדבר אחד

כולל הדברים המיותרים והמטופשים , אבל ההצטברות של כל מיני דברים שנעשים 

יוצרים סכנה , יחד עם ההתנהגות שלנו בהקשר הזה והמסרים שזה מעביר, שנעשים

  . משמעותית למעמדה של ישראל בעולם

  . רגע. ציפי רוצה שתי אצבעות, טוב      :מר ישראל  סגל

כנס למקום שאתה הגעת אני לא רוצה להי      :השרה ציפי לבני

מה שנכון שיהיה כאן  , שהטיעון היסודי שלי היה שגם בעיניך, רק דבר אחד, אליו

גם אז , במדינת ישראל והחוקים שרק אתה תקבל כאדם מוסרי ביותר בחדר ובמדינה

תמצא אותך חולק את  אותם ערכים עם המדינות , בהשוואה תמצא לכאורה

בין היתר נתתי את הדוגמאות , אחרת לגמרי האירופאיות ותמצא את עצמך נשפט 

אני מניחה שאנחנו שותפים לזה שבאמת חייל . הדבר יכול לקרות, בעיניך, אתה. האלה

השפיטה . דבר שקרה, אבל זה יכול לקרות תוך כדי לחימה, ל לא ירה בכוונה בילד"צה

, קרהעם כל חוסר הרצון שלך שזה לא יקרה וזה , של הקהילה האירופית היום אותך

כי כמו שאתה , השאלה היא לא רק איך אתה רואה עצמך בראי. היא אחרת לגמרי

וגם זה דבר שאתה צריך להתמודד איתו . ככה הם רואים אותך, רואה את עצמך  בראי

  . בלי קשר למה שאתה חושב על הממשלה הזאת

אני רוצה לומר שאני שומעת את כל הדברים האלה       :עירית קהן' הגב

. שמעתי את אייל והיו לנו הרבה שיחות בנושא המוסרי. הם מציקים, טיםוהם לא פשו

אני רק רוצה לומר דבר אחד שאנחנו צריכים לדעת אותו וזה בלי לאבד שום ערכי 

אני תמיד חוזרת ואומרת את זה . מוסריות שלפי דעתי זה הדבר הראשון של הצבא

בל את ההחלטה הזאת ל הולך והורס בתים כי הוא מק"שאם אנחנו חושבים פה שצה

הרבה , כשלא כולנו , יש לנו ויכוחים קשים ביותר אצל היועץ המשפטי לממשלה, בקלות

אומרים כך והרבה אומרים כך והדברים נמשכים לפעמים שעות ואנחנו שואלים את 

, עצמנו מבחינת הדין הבינלאומי איך אנחנו נראים ואיך אנחנו נראים מבחינה מוסרית

אנחנו חייבים לדעת ואני . ואני חושבת שהדברים  כאילו עפים לפעמים אני שומעת

אני לא אומרת את הדברים האלה כי אני מוותרת על הדרישה , אומרת עוד הפעם

שזה מגיע אלינו אז אנחנו , מטריד אותי מה שאתה אומר. הערכית מאתנו להיות בסדר

קחו את , ו היום רואיםאבל אנחנו צריכים להסתכל ואנחנ. יש לי בעיה עם זה. לא יכולים

יש היום מחקר , אחוז מהחלטותיהם נוגעות לישראל 30 -האומות המאוחדות וראו ש

.  מעניין מאד על איך ההחלטות האלה הן כלפינו ואיך יש דאבל סטנדרט לגבי ישראל

יש מחקר  מאד מעניין של אן בייבסקי שהיא . זה לא סתם, ם"מאז הקמתו של האו

אני ? מה אני רוצה לומר. רים האלה והיא ראתה את זהישבה ועשתה את כל הדב



 

בבלגיה לימד אותי   האוניברסאליתהניסיון שלי בסמכות . מציגה עמדה שמאד מתלבטת

וחכן אני . כל כך הרבה על דאבל סטנדרט שאני  יצאתי מזועזעת שאני ראיתי את זה

ולראות כיצד  הרעיון היה להמתין, מה שאנחנו  חשבנו, שמה שאנחנו ביקשנו, אומרת

  . זה היה צעד  של זהירות, ובזה אני חושבת  זה נכון. בית הדין הזה יתפתח

, קודם כל. שתי הערות קצרות        :ר אריק כרמון"ד

ההגנה הנאצית במשפטי נירנברג כפרה בסמכות של בית הדין משום שהנורמות 

ר שמכניס דב, שלפיהן הוא שפט לא היו הנורמות שלפיהן הם פעלו בגרמניה הנאצית

אבל ופה אני רוצה להעיר .  אותנו לדילמה שקשה לי בכלל לראות איך מתמודדים איתה

, הרי הטענות ובזה אבי צודק. גם ירון וגם מוטה, חברי. הערה מבלי לנקוט עמדה

הטענות שאתם טוענים הן נגזרות מתפיסה פוליטית נורמטיבית לגיטימית אבל היא 

כל זמן שאנחנו לא נמצה את הדיון הפנימי . א התמצהמייצגת צד אחד בבירור פנימי של

אני לא , אני לא רוצה להגיד טוב או רע, אני באופן מעשי ואני לא נוקט עמדה, שלנו

רואה שום אפשרות איך ממשלה שלא מתמודדת עם היסודות של הקונפליקט והבעיה 

, א רואהאני פשוט ל. יכלה לקבל החלטה אחרת, מתחמקת מהיסודות האלה לאורך זמן

  . באופן הכי מעשי שום אפשרות אחרת

יוצאים מתוך הנחה שכל אחד         :רות  לפידות' הגב

אני לא חברה באף , אני מדברת רק בשמי ובשם בעלי. מדבר בדם איזה שהיא מפלגה

ראשית כל העניין הזה . הייתי אומרת אולי כלליות, ולכן יש לי רק כמה הערות. מפלגה

אילו באמת הולנדי היה מכניס את הסעיף הזה  ,  עצם רבותייהרי ב. של הפוליטיזציה

פה זה כבר מריח , אבל כשבא מצרי ומכניס את זה. זאת דעתו, הייתי אומרת, לחוקה

שאלה , עכשיו. מוסרי אובייקטיבימפוליטיקה וזה כבר לא עושה רושם שזה כל כך  

ל הסמכות פה דובר גם מוטה וגם עירית דיברו על העניין הזה ש, אחרת היא

קראתי כמה מאמרי מערכת בעיתונים , בזמן האחרון, ל"שהייתי בחו. האוניברסאלית

והמעניין היה לשמוע שגם אותם עיתונאים יש להם דעה זהירה לגבי הסמכות 

והם דווקא אומרים שבית הדין הבינלאומי צריך לבוא במקום הסמכות  האוניברסאלית

, כולנו חוששים מהפוליטיזציה ולכן, שוב, כשיוע. וזה הרבה יותר הגיוני האוניברסאלית

צריך לחכות ולראות מי יהיו השופטים ובמיוחד מי  יהיה , כפי שגם דניאל אמר קודם

אני , אולי תהיה התובעת הכללית  גברת מסוימת, היום בבדיחה מישהו אמר לי. התובע

שמדינת אני חושבת שחשוב . זה משהו פרקטי, וחוץ מזה. לא רוצה להגיד את שמה

ישראל תשב ותתאים את המשפט הפנימי שלה להוראות הבינלאומיות ואז גם יהיה 

לפני שהשאלה בכלל עלולה , יותר קל לקיים את הדיון הפנימי בבית המשפט שלנו

  . להגיע  לערכאה בינלאומית

היום היה לנו דיון אצל היועץ המשפטי         :עירית קהן' הגב

, איך לעשות את זה -אלף, ולראות אם יש מקום התחלנו לעבוד על החקיקה. לממשלה



 

היום אחר הצהרים ישבנו על . לראות אם יש מקום באמת להתאים  את החוזה -בית

  . ממש היום. זה

קודם כל לגבי הפשע של           :מר משה הירש

זה רוב .  ההתנחלויות שאני חושב עדיין שזאת הבעיה העיקרית של מדינת ישראל

הפתעה אדירה שזה נכנס לחוקת  הייתהני לא חושב שזאת א. החומר שקיבלנו לכאן

שנה הפרשנות  20אני חושב שכל מי שעוסק במשפט בינלאומי יודע שלפחות . רומא

אף . אך מדינה   בעולם לא מקבלת את זה, נבה שהתנחלויות הן חוקיות'של אמנת ג

זכר מחלקת המדינה שלה פרסמה מ, גם ארצות הברית. זה לא שיש, כלומר, מדינה

נראה שיש פה איזה עליית מדרגה אבל זה לא . משפטי שמוכיח בדרכם שזה בלתי חוקי

ידענו שכל  המדינות , שחשבו כולם שהפעילות היא חוקית ופתאום התנפלו עלינו

אני חושב זה מה שמוטה ועירית קהן אמרו , באותו מסלול. חושבות שזה בלתי חוקי

שבה שמבחינה פרקטית הספרות מי שותף למח. האוניברסאליתלגבי הסמכות 

הכול של בתי משפט לאומיים בעולם להעמיד לדין אנשים , היינו, האוניברסאלית

זה בגלל .  ICC -היא הרבה יותר מסוכנת ועם הרבה יותר שיניים מאשר ה, מישראל

יש עדיפות לבתי . שיש כל מיני מגבלות ובראש ובראשונה במסכות הקומפלימנטרית

לא קיים בבתי משפט שמבצעים את  סמכות השיפוט זה . משפט מקומיים

אני חושב שהיה פסק דין של בית הדין הבינלאומי , היה לנו מזל. האוניברסאלית

ללא . חטפה איזה שהיא מכה  האוניברסאליתבפרשת קונגו בבלגיה ששם הסמכות 

יכול להיות שיצרו את , בתוך בית הדין הבינלאומי, ואני חושב שהיו תגובות. ספק

הדבר השני . להתרחבות הסמכות וזה בעצם הדבר שמסוכן לנו הרבה יותר דינאמיקהה

אני חושב שזה ישפיע גם על הדין . והאחרון זה באמת לגבי המסכות הקומפלימנטרית

נבה ואת 'הישראלי כפי שעירית הן אמרה שבעבר בתי המשפט שלנו פירשו את אמנת ג

אבל אנחנו המשכנו להחזיק . זה אמנת האג בדרך שאף אחד   בעולם לא קיבל את

עכשיו המגמה קצת . בית המשפט   העליון שלנו אמר את זה. בפסקי הדין האלה

ראינו את זה אפילו בדיונים האחרונים אצל היועץ המשפטי לממשלה ואני . מתהפכת

גם בתי המשפט , חושב שעכשיו זה ייאלץ את בתי המשפט שלנו לסגור קצת את הפער

שלא יהיו לנו הרבה  מצבים שבעצם חושפים אונו בזה שבתי  וגם בחקיקה שבעצם

שזה בעצם מזמין את כל ההתערבות  Yוכל העולם אומר  Xהמשפט שלנו אומרים 

  . הבינלאומית

באותו  בית . יש לי רק שאלה          :מר ישראל סגל

נניח בית המשפט   העליון שיובאו בפניו הרבה סוגיות , שופטים. משפט בינלאומי

למשל האם אלון מורה האם זה באמת משלט . היו מורכבות, לשון מעודנתשנאמר ב

כל הדברים שליוו אותנו מאז , היאחזות ביטחונית או שזאת היאחזות אזרחית, בטחוני

אפשר לקחת את אותו הרכב של שופטים שדן בעניין ונתן  תיאורטיתהאם . סבסטיה



 

כי שאלתי את . כן אני שואלל? הכשר נגיד לאלון מורה ואפשר גם לבוא ולשפוט אותו

פתאום אני רואה נכונות , אבל אני שואל.... אני לא רוצה, עצמי כאן גם עד כמה 

מפתיעה ורצויה מצד המערכת המשפטית לערוך כל מיני תיקונים במודיפיקציות 

האם זה לא מושפע גם מאותה אפשרות , בהתנהלות שלה ואני שואל את עצמי

  . בבקשה אורנה. הם חסינות בעניין הזהמרוחקת שהשופטים עצמם אין ל

אני חושבת שהשיח לא היה בין         :אורנה בן נפתלי' הגב

כמו שהציג אותו בעמדה , אני חושבת שהשיח הוא. אידיאליסטים למשהו אחר

אני חושבת שאם מבחינה נורמטיבית אנחנו . גישה נורמטיבית. אפולוגטית של משפט

אני חושבת שהמשמעות המרכזית של בית הדין . בסדר אז למה שלא נבוא ונגיד ונטען

המשמעות החשובה ביותר בעיני שיש . גם של בית הדין האוניברסאליתהספרות  , הזה

גם בבית המשפט וגם כשמדברים , והשיח הפנימי הזה. לה השפעה על השיח הפנימי

. מייםאי אפשר לשפוט אדם פע. ברו ב המדינות  יש סיכון כפול. הוא גם וגם, על חקיקה

עדיף שבית , לכן.  מדובר במשפט רציני. מה שיחזק את השיח הפנימי בתוך המדינות

, זהו. כי אם זה לא שפיט פה אז אולי זה גם לא במקום אחר. משפט יחליט שזה שפיט

  . נורא בקצרה

יש לי הרגשה שבמדינת ישראל       :ניצה  שפירא ליבאי' הגב

מה שכתוב בעיתון . פה הרבה  מלמדיםאני מלמדת ו. בכלל. חיים בבועה של ישראל

ומה שמדברים זה רק כל העולם נגד ישראל וכאילו כל העולם מתעסק רק בישראל 

ואני . כאילו אמנת רומא נוצרה נגד ישראל. ובישראל לא מתעסקים במדינות אחרות

יש פה איזה ראייה , קודם כל, אתמקד גם באותו סעיף בעייתי של התנחלויות אבל

אני מסתכלת כמעט כל פעם  , אני שמעתי כמוך , לא יודעת בדיוק מעוותת ואני

, החלטה נגדנו או לא נגדנו שהייתהאותו יום . ם"באינטרנט ועל  כל מה שקורה באו

גם כל , אנחנו פה חיים כאילו. תסתכלו באותו יום כמה  החלטות נגד מדינות אחרות

מישור ערכי זה . על מישור ערכי אין פה כאילו דיון? המיעוט פה וטוב ליהודי או רע למי

ואני אקח בכוונה את אותו סעיף בעייתי . מה טוב לחברה בישראל ולחברה העולמית

משום שכל . ערכית הוא סעיף נכון, לדעתי, הסעיף הזה. 95סעיף , נבה'באמנת ג

שהם חשבו אז שאסור לגרש כל התפיסה הזאת היום של שטח , הרעיון ומי שיקרא

הוא  רק מחזיק את זה , מי שכבש אותו אין לו שום ריבונות עליו, כבוש לא שטח ששיך

אסור לשנות . אסור לשנות את הדמוגרפיה של השטח הזה, ולכן. עד שהסכסוך ייפתר

זה להעביר אוכלוסייה  השנייה, אחת זה לגרש אנשים. אותו מכמה סיבות ובכמה דרכים

ישאר באמת שטח מוחזק כדי  שהשטח י. ומסבירים את זה. של הכובש לשטח הנכבש

אתה לא משנה , הרעיון הוא. זה כתוב גם במפורש. כל שינוי דמוגרפי אסור, ולא אחרת

, עכשיו. זה כל הרעיון. אתם תנהלו משא ומתן ותגיעו להסדר שלום, את הדמוגרפיה

איך  . או בואו נאמר שכבשו את מדינת ישראל. בואו נחשוב שזה קורה במדינה אחרת



 

משפט אולי כבר לא יעזור לנו אבל נחשוב על , שום דבר, חס וחלילה, יחהיינו רואים ננ

כובשים שטח שלה והכובש  מתיישב על שטחים  נרחבים , מדינה ידידותית לישראל. זה

, ישראל, איך אנחנו. מאד מאד שהופכים את התושבים למן מובלעות באותה מדינה

אם זה לא היה מדובר , אני חושבת שמבחינה ערכית? רואה התנהגות כזאת הייתה

- הרעיון הערכי שעמד ב, על כל פנים. חושבת רואה את זה אחרת הייתהישראל , בנו

. שהשטח נשאר בעצם לטובת התושבים שלו עד שיהיה הסכם שלום, אחרי האמנה' 49

, כשהסעיף הזה נכנס לאמנת רומא, וכשזה נכנס ואמרו את זה כבר לפני, אנחנו, עכשיו

? מישהו רוצה להגיד לי שזה דאבל סטנדרט, עכשיו. ר טבעי מזהאין דב, חוקת רומא

דרך החלטה אחרי ', 49 -אני חושבת שזה יישום עקבי מ? השתמשו פה בביטוי הזה

שאין רכישת שטח או , ם כל הזמן אמר שטח כבוש"האו. ' 67ם לפני "החלטה של האו

. לגיטימית בשטחיםהחזקה של כיבוש לא מקנה זכות . לגאליתכיבוש לא נותן ריבונות 

שורה של החלטות אחת אחרי . זה עקבי בלי קשר למדינת ישראל' 49 -מ, זאת אומרת

הצהרות כלליות מה הוא . אלא החלטות עקרוניות, החלטות לא באופן נקודתי. השנייה

אם מישהו רוצה להגיד שמזה רואים .  המשפט הבינלאומי וזה לא היה מכוון נגד מדינה

ואני חושבת שגם ישראל לא  צריכה . אני חושבת שלא, ת רומאפוליטיזציה של אמנ

 האוניברסאלייםאלא מה הערכים , להתרגל לחשוב לא רק במושגים מה טוב לישראל

אני . הרי זו שאלת השאלות, אם אני הולך לשלב הבא. ולהפסיק להתחשב בעובדות

דברים לא  היו, זאת אומרת. חושבת שעם כל דבר אחר ישראל יכולה לחיות די בשקט

אני חושבת שכל זה לא היה מפריע . יש חריגות, צ אישר"הריסת בתים שבג. בסדר

והיועץ המשפטי  , ואם עכשיו. ההתנחלויות אלמלא, למדינת ישראל לאשרר את האמנה

ישראל , שאנחנו מדברים על חקיקה, כבר אמר בישיבה בכנסת ועירית חזרה על זה כאן

כל . הומניטאריותוהן . של העולם ההומניטאריותות צריכה לחיות בנורמות הבינלאומי

שלא יחשוב רגע על . הומניטאריותמי שיקרא אותן לא יוכל להגיד שהנורמות האלו אינן 

היא לא רק צריכה לחשוב אותם וצריכה לאמץ אותם . זה יפגע בי או לא יפגע, ישראל

, לפני די הרבה שנים, כי הוא. חבל שאמנון רובינשטיין לא כאן, עכשיו. בחוק הישראלי

עזוב את , אפילו בתוך המדינה, אם אנחנו באמת מדינה נאורה, נבה'הציע את אמנת ג

אני רוצה להיות , אני גם לא אוהבת להיראות, אם אנחנו רוצים להיראות. האשרור

, לא רק להיראות , אני רוצה להיות מדינה נאורה, מדינה נאורה וזה אני עונה לירון

אז אנחנו . אני רוצה לחיות עם עצמי בשלום כמדינה. ם על הדימוימפריע לי שמדברי

ואמנון רובינשטיין הציע לפחות את . צריכים את האמנות האלו לחוקק בחוק פנימי

עכשיו . לחוקק וכמו שהציע זה נשכח וזה אפילו לא הגיע לדיון ציבורי' 49נבה  'אמנת ג

אנחנו . אנחנו נחשוב, באמת, כן  ,אומרים לנו ואמר לנו היועץ המשפטי בישיבה בכנסת

זה לא אמת מהסיבה הפשוטה כי יש  . עכשיו הבעיה היא זה לא אמת. שוקלים את זה



 

משום שאנשים רוצים את ההתנחלויות או הגורם הפוליטי החזק . לנו בעיה פוליטית

  . רוצה את ההתנחלויות

  . זה באמת לא למן העניין          :מר ישראל סגל

  . כי אנחנו משקרים את עצמנו. זה מן העניין      :באיניצה שפירא לי' הגב

אבל באותה מידה אפשר לבוא            :מר ישראל סגל

  . ולומר שאחד שתומך הוא נגד ההתנחלויות

לאמץ את אמנת , הדיון הוא האם לאשרר       :ניצה שפירא ליבאי' הגב

אז בואו . לפי אמנות, חד משמעית, על הנושא של ההתנחלויות כי ייפול, נבה או לא'ג

אנחנו לא יכולים לאמץ את האמנות , אנחנו לא רוצים לאמץ. נגיד את האמת

ובואו לא . בעיקר מסיבה פוליטית אידיאולוגית ששולטת היום במדינה ההומניטאריות

כי כל מי  שעוסק במשפט . כי יש בעיה אמיתית. נאשים את אף אחד בדאבל סטנדרט

איננו חי בשלום א , גרפי גדול כמו שאנחנו עשינויודע ששינוי דמו, הומניטאריבינלאומי 

, והייתי מבקשת אולי. 'הסכמית וכו, מנהגית,  הומניטאריתעם איזה שהיא נורמה 

אולי נוכל להעלות על סדר היום חד משמעית את אימוץ , בכל זאת, בשורה האחרונה

ו על סדר אולי תעל, אופיר פינס אתה עוד חבר הכנסת היחידי פה וציפי, בחוק ישראלי

הייתי מנסה לבדוק את מדינת ישראל בניסיון לעלות על סדר היום אימוץ אמנות . היום

  . נבה בחוק הישראלי'ג

אני חושב שצריך להיזהר כאשר           :מר יובל שני

מדובר בגוף שיפוטי . זה לא  אותו הדבר, ם"משווים את בית הדין למוסדות של האו

 9של , 1993 - תי דין פליליים בינלאומיים של מיש לנו  ניסיון עם ב, שלפחות על פי

שנים ולפחות הניסיון היוגוסלבי והניסיון של בית הדין ברואנדה מראה שהוקמו בתי דין 

. זה בעיקר נכון לגבי התובעים, מקצועיים שאושרו על ידי מקצוע מהשורה הראשונה

ה תפוח אדמה כאשר הי, ההליכים אופיינו ברמת פוליטיזציה לטעמי נמוכה ובכל זאת

בית הדין ידע מה לעשות איתו וזה אני מתכוון לתביעה להעמיד לדין אמריקאי , לוהט

בית הדין חקר את הנושא והגיע למסקנה שאין ראיות , ו בקוסובו"בגין הפצצות נאט

כך שלא הייתי ממהר להסיק שאנחנו באותו סרט של הועדות השונות של . מספיקות

מצד שני הגישה  , כך שאני חושב.  מידה רבה של צדקם שבייסקי מבקרת אותן ב"האו

בהחלט גישה סבירה בנסיבות האלה כי , שדניאל רייזנר מייצג את לחכות ולראות

, אם זה יהיה על פי המודל היוגוסלבי זה סיפור אחד. ילךבאמת צריך לראות לאן זה 

שב שהנחת מה שאני חו, עכשיו. אם  זה יהיה על פי מודל אחר זה כמובן סיפור אחר

יש סיכוי רב , המוצא שלנו צריכה להיות בכל מקרה שזה בין אם נאשרר ובין אם לא

בגלל . את החוקה אשררהבגלל שירדן . מאד שישראלים יובאו לדין בבית הדין הזה

 ליוגוסלביהאנחנו רואים את זה בפרקטיקה של בית הדין , שיש נטייה לגופים כאלה

פרשנות יצירתית , זאת אומרת. של החוקה לאמץ מה שמכונה פרשנות אפקטיבית



 

יש לנו תקדימים מאד מעניינים של בית הדין . שנועדה להרחיב את סמכות השיפוט

נבה לכל מיני כיוונים מאולצים 'לפשעי מלחמה ביוגוסלביה שמתחו את הוראות אמנת ג

ת  אני לא שולל מכלל אפשרו.  על מנת שבית הדין יכול לדון בתיק, או מאולצים פחות

הרשות הפלסטינית יכולה , מצב שבו בית הדין יאמר שלצורך השטחים המוחזקים 

ודאי שזה נכון לגבי מה שקורה ברמת הגולן עם , להסמיך את בית הדין להגיש תביעות

כך שאני חושב שהנחת המוצא צריכה להיות שיש סיכוי רב שאנחנו נפגוש את . סוריה

אני חושב שזה כמובן מחייב מישראל ו. בית הדין הזה בהמשך הלא כל כך רחוק

הן מבחינת סטנדרטים משפטיים  והן , להיערכות הרבה יותר מסיבית ממה שיש היום

מבחינת נמרצות הרבה יותר רבה של שלטונות הצבא  וחקירות והעמדות לדין 

מה שקורה היום נראה הרבה מתחת לסטנדרט שבית , מהסתכלות מן הצד. ולענישה

שתי הנקודות האחרונות שאני רוצה להתייחס אליהן לגבי . שראלהדין יציג במדינת י

, משה הירש, אני לא לגמרי מסכים עם מה שאמרת. האוניברסאליתסמכות השיפוט 

חוקת בית הדין נותנת עדיפות גם לבתי דין מדינתיים כאשר הם מפעילים . מורי ורבי

זאת . זה יקרהלא מאד סביר ש. על פני בית הדין אוניברסאליתסמכות שיפוטית 

 אוניברסאליתזה די בלתי מתקבל על הדעת שמדינה תפעיל סמכות שיפוט , אומרת

הבעיה אם ישראל לא תצטרף . כאשר יש אלטרנטיבה של העמדה לדין בבית דין פלילי

אנחנו חוזרים לסמכות שיפוט , לחוקה ולא תהיה אפשרות להעמיד לדין את הישראלים

נחנו נמצא את עצמנו במצב שלא כל כך רחוק שבו כך שיכול להיות שא אוניברסאלית

יהיה כדאי לנו לאשרר את החוקה על מנת להבטיח שחיילים ומפקדים שלנו יעמדו לדין 

שבדיה , נורבגיה, רואנדה, בהאג לפי  הסטנדרטים הגבוהים של החוקה ולא בבלגיה

הפוך להיות דניאל רייזנר התבטא בצורה מעניינת לגבי הוא חושש שבית הדין י. וכדומה

. אפשר  כמובן לראות את הדברים אחרת. עוקף פתרון סכסוכים. מסלול ומוקד סכסוכים

אפשר לראות את בית הדין כתומך פתרון סכסוכים ומנטרל את האלמנט של פשעי 

אני חושב שאם אנחנו למשל היינו יכולים בסכסוך שלנו עם . מלחמה מהסכסוך

אני חושב שהיכולת של הצדדים , דדיםהפלסטינים לנטרל כמה אלמנטים משני הצ

הרבה יותר רבה כך שלא הייתי מציג את בית הדין  הייתהלפתור את הסכסוך היא 

  . כמכשול לשלום אלא כפרוצדורה שיכולה גם לתמוך בתהליך

יונתן ואחרי זה . תודה רבה          :מר ישראל סגל

  .  אחר כך אופיר פינס ומשה גורלי, עמנואל סיוון

. אני אציג את זה בשני חלקים          :מר יונתן

כשביקשו לשחרר את אחמד סעדאת מנהיג . ראשית כמה אמירות לגבי דאבל סטנדרט

אני מדבר על הדאבל סטנדרט . ל"אני מדבר עכשיו כאיש דובר צה, החזית העממית

כאשר המליצו לשחרר את אחמד סעדאת וקראו . שאמרה עירית לגבי בית המשפט

יו כדי לממש את החלטת בית הדין העליון הפלסטיני שקרא לישראל לשמור על זכויות



 

ואולי אפשר לעשות  את . לבית הדין הפלסטיני, הם מתייחסים אליו ברצינות. לשחרורו

.  זה בנימה צינית בשיטה הפלסטינית  לשפוט את מי שרוצים ובזה פתרנו את הבעיה

נה התקשורתית וגם המשפטית בזוויות שונות ואני רוצה לדבר גם  מהבחי בסוגיהרק 

נקודת המוצא שלי שאנחנו נמצאים במאבק יומי על זכות הישרדותה של . להתייחס

איך מציגים , אני מנסה לנתח מה הפלסטינים רוצים. זה נקודת המוצא. מדינת ישראל

בתעמולה שלהם  ולנסות להבין קודם כל מה  האיום הפלסטיני , את זה בהסברה

דים כי זה לא עלה על השולחן הזה וזה כמעט לא עולה מול  מי אנחנו מתמוד, האמיתי

על השולחן שבו דנים בסוגיות אלו וכמעט אף אחד לא מבין איך מנגנון ההסברה 

עד עתה התנהלה מלחמת הסברה במישור . הפלסטיני עובד ואני אדבר על זה בקצרה

 יש. שיטות הפעולה, עכשיו הערוצים האלה מתועלים במלחמה משפטית. הפלסטיני

גוף המידע של הרשות , החל במשרד ההסברה. הרבה מאד גופי תיעוד פלסטינים

המשרד כפוף לערפאת , שי הכוונה פוליטית, הפלסטינית שיש לה נציגים בכל מקום

כל משרדי הממשלה הם מוסדות מחקר שמתעדים כל הריסת בית והשתלטות . עצמו

עות משפטיות כי הם על שטח והם מפרסמים  חומר שיכול להיות חומר רקע לתבי

ימים הודעה שבו כבר  3התפרסם בעיתון לפני , ואם תרצו. מכינים את זה באותה צורה

על סוגיית , אוספים את התיעוד לקראת הגשת כתבי תביעה בין אם ניתן או לא ניתן

. על כל אותם סעיפים שדובר עליהם בבית המשפט. הכולעל ? על מה הם אוספים. נין'ג

צילומים רבים שחלקם אגב , מעבר לכך. 'וכו' הריסות בתים וכו ,אסירים, קרקעות

כלי המלחמה . נאספים על ידי עיתונאים פלסטינים שמשרתים בסוכנויות הידיעות

המשמעות היא שבמלחמה הבאה  כשנתחיל לעבור את השלב נגיע לשלב של , הבאים

נים על אותו צילומים כדי לאסוף נתו בוידיאוהתביעות אמצעי הלחימה הבאים יהיו 

זה יהיה כלל המלחמה . טרקטוריסט שכרגע חושף קרקע באזור רפיח או באזור אחר

ארגונים שונים , כמובן עדויות של חיילים. יש להם אינטרס. הבאה וזה יופץ לכל העולם

אסור לשכוח שפושעי המלחמה , קודם כל, ומעבר לזה, אני לא נכנס לזה, מצפוניים

הפלסטינים עצמם  -גימל. זה דווח גם על ידי אמנסטי -יתב. האמיתיים הם הפלסטינים

  . לא מסתירים את זה

. אתה קצת חורג מהגבולות של הדיון כאן        :מר ישראל סגל

אני , נניח, יש כאן רוב מוחלט שחושב שהפלסטינים הם כאלה, אני אומר לך, אנחנו

נו זה בית הדין הדיון של. זה לא הדיון שלנו. אומר את זה כמובן בדרך קצת סקפטית

אם באת כדי להשמיע בפנינו , עוד פעם, אם באת ואני אכבד את זה אפילו, הבינלאומי

אבל זה לא , אני מוכן לשמוע את זה, בסדר, את מדיניות ההסברה כלפי  הפלסטינים

אנחנו מדברים על בית הדין הבינלאומי לחקירת . זה לא רלבנטי לנושא. רלבנטי בכלל

כל הדברים שאתה אומר לא . שעל הסכנות שלו, שעל הנייר קם, פשעים שעומד לקום

בין אם ישראל תאשרר את זה ובין אם , בין אם יהיה בית משפט, נוגעים להיבט הזה



 

אם אפשר כמובן , יותר, אותי.  הארגונים הפלסטינים ימשיכו למשוך את העדויות, לא

מתמודדים עם , ל"בדובר צה, מעניין לשמוע איך אתם, ואני מבקש את זה  בנימוס

אני שומע וקיבלתי , הסכנה הזאת שאנחנו רואים מערכות שלמות מתמודדים איתה

אנחנו יודעים שמערכת המשפט היום . שטיפה מציפי בגלל שאני הערתי איך זה מתכונן

גם משרד המשפטים האזרחי וגם המקבילה שלה , מתכוננת בצורה מאד רצינית

. ת האפשרויות וההשלכות של הקמת בית משפטלקרא, יודעים את זה כעובדה. ל"בצה

מעניין מאד לשמוע ולהחכים ממך איך אתם בדובר , אותי בכל אופן, אותנו מעניין כאן

או לא רואים ? האם אתם רואים בזה בכלל סכנה, ל או כחלק מההסברה הישראלית"צה

 או שאנחנו רק? או שלא? האם יש הכנות אצלכם לקראת האפשרות הזאת? בזה סכנה

בגלל שהדברים . מתחפרים בעמדות הערכיות שלנו שהן צודקות אבל הן לא רלבנטיות

  .  רלבנטייםהאלה מאד חשובים אבל הם לא 

אני רוצה  לומר שלא רק הצד של           :מר יונתן

אלא גם צד שבו אנחנו  צריכים לעמוד על . המגננה הוא הצד שאנחנו צריכים ללכת בו

כי . סור לתת לצד השני רק הוא את העבודה שלובאיסוף המידע א,  זכותנו כאן

שמדובר , מול הטיעון שדיברה עליו כבוד השרה, ולכן.  האסטרטגיה שלו היא ברורה

של בית הדין הבינלאומי לא נגמרת  והסוגיהפה שמנסים לטעון שישראל קמה בחטא 

אלא  שאלות שעולות על הפרק הן שאלות הרבה , רק בעבודה של אותו טרקטוריסט

שגם בעניין זה אין . שנוגעות לסוגיית הקרקעות', 48ותר עמוקות שנוגעות לסוגיית  י

וגם בעניין זה הפלסטינים  אוספים נתונים אדירים כדי . התייחסות כפשעי מלחמה

כי הם מסתמכים או מנסים לחקות את התביעה , לתבוע אותנו בבית הדין הבינלאומי

, הדגש הוא, כי בצד של איסוף המידע, סיכוםל. היהודית לגבי הרכוש היהודי באירופה

החתירה היא לאסוף מידע ולא להותיר את הזירה מופקרת רק לצד הפלסטיני כדי 

לדעת להתמודד עם אותם פשעי מלחמה שהפלסטינים מבצעים אם מתוך בסוגיית 

אני מעביר את , במישור התקשורתי, זה מעבר לזה, ההתאבדות ותפיסת הטרור

  . הכדור

שמי אדיר חרובי ואני ראש ענף           :חרובי מר אדיר

אנחנו לא . ל פועל  באופן מוסרי"אנחנו סבורים שצה, ראשית. ל"תקשורת בדובר צה

אני מעט  מאד מכיר . חוששים בהיבט הזה מבית הדין אלא ממה שאני מיד אומר

גם  אנחנו בודקים את הפעילות שלנו,  שלפני כל פעילות יזומה, צבאות ואולי תקנו אותי

אם אנחנו , הכולבסך . וזה תהליך סדור. בתחום המשפטי וגם בתחום התקשורתי

מבחינת , שהלחימה היא לחימה, מה שאנחנו קוראים, "גאות ושפל"מסתכלים בתחילת 

, ל לבין אותם הלוחמים הפלסטינים"הפלסטינים מאד בעייתית כי אין פה שוויון  בין צה

כים אחרות והדרך הכי פופולרית שהם נהגו לכן הם מחפשים כל מיני דר.  המחבלים

נין ויש לנו מאות 'כיצירת מצבי שווא כמו הטבח בג, בה היא דרך ההסברה השגויה



 

של , של הרעלת בארות מים, של סוכריות מורעלות, מקרים של חיילות  מתפשטות

זה . זה אבל לא הצליח. הרבה מצגי שווא שתפקידם ליצור מצב שווא בתודעה הלאומית

כי הצלחנו , שלקחה וסובבה את העניין הזה" חומת מגן"הצליח הרבה  בזכות לא 

להביא מסמכים ולהוכיח דברים שהם כל הזמן טענו שלא ותחילת השינוי " חומת מגן"ב

איזה שהיא אמירה מאד חד  הייתהשפעם ראשונה בעצם "  Aקארין "היה בעצם ב

ונים לצדדים אחרים וזה מה לכן עכשיו הם פ. משמעית של ערפאת שהוכחה כלא נכונה

ינסו ליצור את , אנחנו מאמינים, הם פונים לצדדים המשפטיים וגם שם. שניסה לומר יוני

ברמה , אנחנו. אותה מערכת של מצגי שווא שאנחנו הכרנו אותה בתחום התקשורתי

ואנחנו כן דנים בעניין הזה . חוששים מיצירת מצגי השווא המשפטיים עכשיו, העקרונית

אנחנו מבינים שאנחנו צריכים קצת . ודקים ועדיין לא הגענו למסקנות חד משמעיותוכן ב

מדיניות מאד  הייתההמדיניות התקשורתית שלנו עד היום היא , לשמור על אנשינו יותר

מדיניות של להביא את הלוחמים למסך ולתת את , פתוחה ולא רק מדיניות פתוחה

שיודע להביא אותו בצורה , חובר לאירועהבן אדם שהכי מ, הסיפור הכי מקרוב שאפשר

אבל אנחנו חוששים . מה שאפשר, הלוחמים, המפקדים. הכי אמינה וקרובה שיש

ראינו את , שהערעור הזה יגרום לתחושה שאנחנו סוגרים והסגירות יכולה לעשות נזק

נכון . אנחנו בפירוש מדסקסים את הנושא הזה עכשיו. נין ומזה אנחנו חוששים'ג

אנחנו ביקשנו מכותבי , בכתבה שהולכת להתפרסם בסוף השבוע, למשל, לעכשיו

זה דבר . להציג אותם רק בשם פרטי. הכתבה להוריד את השם משפחה של הלוחמים

לא חושפים שם פנים , שמקובל ביחידות מיוחדות בצוות אוויר והרבה מאד זמן שלמשל

החשש וזה פעולה  זה נעשה בגלל. ולא חושפים שמות מלאים אלא רק שמות פרטיים

של מנע שאנחנו עדיין בודקים את עצמנו ועדיין לא הגענו לאיזה שהן , ראשונית

  .  החלטות ותובנות והייתי מאד שמח אם היינו מקבלים מפה ייעוץ בעניין הזה

עכשיו . זה היה מעניין. תודה רבה          :מר ישראל סגל

  . עמנואל בבקשה

יד 'אדם בשם מג ,לפני כמה שנים        : מר עמנואל סיוון

שאלתי אותו . היינו נפגשים באיזה פורום,  מלכת ירדן לשעבר, מודיע של נור, חלבי

הרשות ,  TWAהוא היה נשיא , שמילא תפקידים בכירים, אדם כמוך, תגיד לי, פעם

זה ככה לא , היום אתה עובד באיזה חברה למשפט בינלאומי, הפדרלית לתעופה

  ,אז הוא אומר לי? משעמם

 IT’S A FUN JOB I CAN WRITE ANY THING TO ANYBODY ." זה לומר

, ונדמה לי שירון הציג את השאלה. שאני מתייחס למשפטיזציה של הדיון פה בספקנות

, בצורה שהמשפטנים כשהם מבוצרים מימין ומשמאל, אני לא בכך שותף למסקנותיו

. של התנחלויות זה לא בעיה. נוח להם אולי להתעלם ממנה, מאחורי הטכניקות שלהם

שנוצרים פורומים מוסכמים ודי איכותיים על . זה השאלה שיש שינוי   בעולם כיום



 

הפלא , מדינות שהן גם 30,  24 -על אותו המיעוט הקטן של ה, המדינות הדמוקרטיות

אליהם  מייצאיםגם המדינות הבדרך כלל העשירות ביותר וגם שאנחנו בדרך כלל , ופלא

שמייצר כל מיני הסכמות בינלאומיות ואני אומר , ואכפת לנו מהן ואוהבים לנסוע אליהם

בהבדל בין דן רדר לבין , את זה בהבדל כדי שלא נעשה כאן זיהוי רק לגבי התקשורת

שניהם מקבלים מיליון דולר והאחד עושה בכל זאת עבודה יותר . כריסטיאן אמנפו

א כוח עצום  כשהוא מודע למגבלות המדיום שלו ועצם המודעות עצמה הי, מאוזנת

אני  רוצה להדגים את הבעיה . ל ברמת פורום"כנ. כשהיא תאמר מילה, יאמר מילה

אני חוזר בי מהמילה נוח , אני מנחש, שנוח לנו. שזה עושה לנו במישור אחר לחלוטין

דווקא . אינם מתייחסים אליו, פשוט בגלל אי  ידיעה, אני חושב שרוב הנוכחים פה, לנו

, לפני שבועיים או שלושה. ל מעורב בו"מהדבר שאיכשהו דובר צה נוח לי להתחיל

תיאור ארוך מיומן של מישהו שחתום שם , כמדומני,  פורסם במוסף ידיעות אחרונות

הוא , אני  מכיר אותו, בחור. במחסום קלנדיה הומניטאריש שהוא היה קצין .בשמות א

הלך , ד גדול לעצמובעל חברת מחשבים שהוא הפס, אדם  מאד מוסרי, בחור דתי

ההבדל בין מה שהיה  כתוב . הומניטארילחודש וייסד את המוסד הזה ששמו קצין 

ששבועיים קודם הוא  סיפר להם את , בכתבה לבין מה שאני שמעתי מידידים שלי

כמו טכסט של שייקספיר , הייתי אומר, היה. הם ממש ידידיו הקרובים. סיפורו בבית

יש . לבין טכסט של שייקספיר אחרי שאדון בובלר טיפל בו  לפני שאדון בובלר טיפל בו 

כל הצד . יין אוסטין'נוסח של שייקספיר שהוא לשימושם של נערות חסודות על הג

הוא יודע בעצמו שהוא , ההחלטות הקשות והצבעוני והקשה לעצמו, הקשה, המטונף

, תפקידוהוא גם יודע שכשהוא ביקש בסוף . החליט כמה החלטות מאד מאד שגויות

עברו רק , קרא לו המפקד וזה הוא סיפר לידידים האלה ושום דבר מזה לא עבר לכתבה

. הוא נחשב כסיפור הצלחה. הצדדים היפים שאני מתאר לי שעברו איזה שהם אישורים

קצין קבע בשירותו שהסביר לו שכל החרתא ברתא האלה , 22אז מינו במקומו בחור בן 

ש ולצערי .ם לא כל כך מעניינים אותו ואומר אותו אשל השיקולים המוסריים האלה ה

במקום להסיק את המסקנה . ככה הוא סיפר באותו ערב. חובש כיפה, הוא כמוני, הרב

ילדים אולי גם על  4אב ל, ל צריך לחשוב שיש כאן דוגמה יפה של אדם מבוגר"שצה

ד איזה מישהו אולי קצת היסוס אז אולי עו, הומניטאריותאולי   קצת , הזהירות שהגיל

לאור מה זה הולך ומהי אחת הבעיות שאני חושב שאתם לא , במילים אחרות. שצריך

החליט משה דיין , 1967 -ב. או כך אני אשמח מאד להיות טועה. חושבים עליהן

. בקריירה המוזרה הזאת, החלטה אחת חשובה בצד אולי הרבה החלטות שגויות שלו

, צבאי על אנשי הממשל בערביי ישראלהוא החליט שהוא לא מקים את הממשל ה

רובם מן , רובם קצינים קרביים. ששבק חיים שנה קודם לכן ולקח אנשים חדשים

הצנחנים הקרובים לליבו וכולם והוא קבע עיקרון שלפחות היה נדמה לי שהיה בתוקף 

כל מושל עיר עבר ראיון אישי . כולם עברו ראיון אישי, בתקופה שהוא היה בתפקידו



 

אבל הוא , הוא רצה שדווקא אנשים  קשוחי קרבות.  וא רצה להתרשם מהטיפוסה. שלו

מיחידות יותר , כך הוא חשב, קיווה גם מיחידה ששמה לב אולי יותר לפרט משאפשר

, מנקודת ראותו דווקא של מי שמתנגד לכיבוש, אפשר להגיד, המדיניות הזאת. המוניות

היו מושלים שכשהעברים . הומאניים היו מושלים מאד מאד. מצויןתחזקה את הכיבוש 

, הוא כבר איננו איתנו, אני אזכיר אחד, כמה מהם היו אנשים ניציים ביותר, עזבו אותם

, אדם קשוח. שהמקומיים בכו כשהוא עזב את תפקידו. יוסף לונץ שהיה מושל שכם

אפשר להגיד . אדם מניפולטור אבל בדברים האלה הוא ידע שצריך לגלות הומניות

זה היה כיבוש  . חזקו את הכיבוש טוב כי אפשר היה ללכת עם ולהרגיש בלישהם ת

לפחות אמרה שמנסה לחטוא כמה שפחות בחטאים , כאן הייתההמילה נאור . נאור

אני חושב . שאלה ערכית. אני לא מעלה את השאלה האסטרטגית. הומניטריים טקטיים

מבערך רמטכלותו של . קשתפזורים לאורך כל ה, שגם האנשים  האלה וזה מאד מעניין

הוא רק בעד ונגד  שהכולאני רוצה להביט כאן על היבט שנוח לנו לחשוב , איתן

. זה  הפך למסלול קריירה גימל, ירידה ברורה באיכות האנשים הייתה, יש . התנחלויות

איזה  הייתהבאמצע , עכשיו. שלא לנקוט באיזה אות אחרת  קצת יותר מחורבנת, בצבא

תיאור הפעולות . היום חוזר חזרה, שהדברים האלה קטנו, של אוסלושהיא אתנחתא 

גם ההתייחסויות שלו לתפקידים ', מסלול ג, נקייהנקרא לו בלשון , בשטחים הוא עדיין

שמנקודת , ל"היא התייחסות נוסח דובר צה, ההומניטרים שהוא הולך ונוטה לעצמם

, לאנשים האלה. א מתקיףהוא מותקף אז הו, מבטו מתנהגת התנהגות מאד לגיטימית

שק של רעל ? מגיע להם  שק של לחם, לנבלות  האלה ששלחו את המפגעים הללו

אני , רגע, עכשיו. זה ציטטה מאדם מאד נכבד וקובע מדיניות. עכברים הייתי שולח להם

תהיה דעתנו מה  שדעתנו על , שוב, מדבר במצב כזה ובמצב של חזרה חלקית לכיבוש

שיהיו הרבה , שזה יתפוצץ, היות מאד נגד הכיבוש ואז לומר רגעאדם יכול ל, הכיבוש

, היות וזה תהליך שהוא כנראה תהליך הרבה יותר  ארוך . אז זה יהיה נורא, דברים

הם לא , הם מועילים, הפורומים הבינלאומיים הללו ה בניגוד לדעתו של דניאל רייזנר

יני לא קורה בגלל או למרות משא ומתן מד. יבואו חס וחלילה במקום משא ומתן מדיני

בחלק מהתחזוק שמדינה דמוקרטית רוצה פחות ופחות להיות , שיש דברים כאלה

לפורומים האלה אני דווקא הייתי  מאחל להם , נגועה בבעיות שבאות משטח כבוש

  . הצלחה

  . אופיר ואחר כך משה. תודה רבה        :מר ישראל סגל

החוקה של הכנסת אנחנו קיימנו בועדת       :כ אופיר פינס"חה

אני מודה שאני לא שלם עם , חלק מהאנשים שנמצאים כאן השתתפו בדיון. דיון

אחרי . לא שאני יודע, החלטת ממשלה לא לאשר את האמנה הייתהגם לא , ההחלטה

 הייתהמבחינתי לא . שמתחנו ביקורת בועדת חוקה שאין החלטה מפורשת אז החליטו

אחר כך הבינו שיש פה . ץ המשפטי לממשלההחלטה של היוע הייתה. יוזמה להחלטה



 

זה היה אחרי הדיון בועדת , לא ידעתי אפילו שהביאו. בעיה אז הביאו את זה לממשלה

אני לא בטוח שזה החלטה נכונה ואני מקווה מאד שהיא החלטה נכון . בוודאות, חוקה

ולי אז א. סוג של. אפילו ארצות הברית מנהלת משא ומתן על אישור האמנה. לרגע זה

היא מבקשת , זה לא בהקשר של זה אבל ארצות הברית מבקשת חסינות לחיילים שלה

היא מבקשת שם ושהיא תקבל את מה שהיא תרצה אז היא תיתן לזה גיבוי  אבל , פה

אבל היא כן מתייחסת ולפי דעתי לא . אנחנו עוד לא ארצות הברית, היא ארצות הברית 

ם ולא  נוח לארצות הברית שהיא  לא נוח לבית המשפט שארצות הברית לא בפני

השאלה היא איפה אז אנחנו , בפנים ובסוף יגמרו משהו כנראה עם ארצות הברית

ברגע . השאלה מי  יהיו השופטים, השאלה מי התובע, לפידות ' אמרה פרופ, אני. נהיה

אני לא בטוח  בכלל שאנחנו מסוגלים להיות ברמה של השפעה על מי , שאנחנו בחוץ

ועל מי השופטים אבל כולכם מסכימים שאנחנו בסופו של דבר סביר מאד שיהיו התובע 

תשמעו אם אנחנו לא משחקים אז , אם הייתם אומרים, זאת אומרת. מי שישפטו שם

אם אנחנו מחליטים שאנחנו לא משחקים . גם אף אחד לא משחק אתנו אז זה בסדר

, ו לא משחקים ואין לנו חסינותאבל אם אנחנ. ואז אנחנו  יש לנו חסינות אז מאה אחוז

אני , עכשיו. זה לשחק באש. אז זה משחק מאד בעייתי. זה לאזרחים, אני אומר לנו

לכן אני לא מציע לאשרר אוטומטית אבל איזה . מודע גם לזה שלאשרר זה לשחק באש

אני לא הייתי משאיר את זה , בלי ארצות הברית, שהיא התנהלות עם ארצות הברית

, ממשלה מחליטה, כולם גיבורים גדולים, תראו. הנושא  הפלילי הפרסונלי ,שנית.  ככה

בסוף בסוף יכולים לקחת ולשפוט את אחרון האנשים , כל הכבוד, החלטתם , ציפי

הוא לא ידע מה מותר , הוא לא ידע שהוא נושא באחריות. שבכלל לא ידע שאישרתם

שעושה התנחלויות והוא הוא אחרון האנשים באמנה ? מאיפה הוא יודע. ומה אסור

והוא עשה והוא צולם והוא זוהה והוא . אחרון האנשים בצבא שקיבל פקודה עד עשירית

כל , אנחנו נגן עליו, אז אמר היועץ המשפטי לממשלה. קרא ואותו עצרו בשטוטגרט

. אתה צריך להגן עליו מראש, אבל אתה צריך להגן עליו לא בדיעבד. יפה מאד, הכבוד

אז . יש היום מציאות מסוימת שאנחנו לומדים אותה, אדוני, ד לואתה צריך להגי

אני חשוב ? למה אתם מייצרים היסטריה, כשאנחנו אומרים את זה אז אומרים לנו

כשמשאירים עננה כזאת מרחפת אז  . שהיסטריה נוצרת דווקא ברמות של אי ודאות

נכון שלא . מערכת נוצרת היסטריה יותר גדולה מאשר שאנשים יודעים והם פועלים מול

לגבי החקיקה . היום ברור אבל אני חושב שאפשר לעשות בעניין הזה יותר  הכול

אני לא מאמין שיקרה משהו משמעותי בעניין הזה למרות שאני , תראו, הישראלית

הביא שר המשפטים לכנסת , היום. מקווה שאני טועה אבל אני אגיד לכם מה כן קורה

כל , גורמים מקצועיים, משרד המשפטים, היום. וםחקיקה שישראל לא אחראית לכל

, הבאתם חוק, היום, אני אומר לכם. המשפטנים של משרד המשפטים עוברים לדום

בכל מקרה הגדרתם את זה כמלחמה עד הסוף אז אתם באים , טוטאלי, אבל גורף



 

מה החקיקה , אני נורא מבקש, תראו. להאג ילך הכולזה , עכשיו, ואומרים ככה

? מה היא עושה. בגיבוי מקצועי של בכירי משרד המשפטים? ת היום עושההישראלי

מדינת ישראל מחוקקת לעצמה חוקים שאף אחד בעולם לא מקבל , היא היום פותרת

יש . זו מלחמה, לא לפיצוי. היא לא אחראית לכלום, לפי החוקים שלה, שבהם, אותם

אנחנו  אומרים שהרשות לא הרי . 'יש רשות וכו, לפי החוקים, פה מדינה  פלסטינית 

היא נושאת באחריות , יש רשות. אנחנו אומרים שהיא לא מתפקדת. שווה לירה

היא כמו מדינה ואחר כל יגידו למה מביאים את הדברים לבית משפט , משפטית

לא . ההפוכים. קורים הדברים ההפוכים ממה שאת רוצה, רות, לכן אני אומר. בינלאומי

אלא יש , איזה שהיא מערכת פנימית שתמנע מאנשים להגן שאין חקיקה שמנסה לייצר

מי שבודק . ואותו תהליך גם עובר על הצבא. עוד יותר אנחנו חסינים, מערכת שאומרת

, ברמת הזה, ברמת ההעברה למשפט, את ההתנהלות של הצבא ברמת התחקירים

 הייתי, הפרקליטות הצבאית וכל  המערכת המשפטית הצבאית, יודע שהיום הצבא

נוקשה במובן הזה שהיא סוגרת תיקים הרבה . הרבה יותר נוקשה בהעמדה לדין, אומר

שונו . טובה הייתהההתנסחות לא , בוא  נאמר ככה. העברה נחוצה. לפני ההעמדה לדין

. העמדה לדין הייתהלא , באמת קשים, באופן דרמטי ומקרים קשים. ל"הנוהלים בצה

זה בדיוק , עוד פעם, עכשיו. אחרי תחקיר ,יש גם פרוצדורה של העברת חקירה למצח

אנחנו פחות ופחות בודקים את עצמנו ואז מה אנחנו מצפים , זאת אומרת. אותה תופעה

בואו , אני אומר. מתועד ועוד שקרי שהכול? שהעולם גם אל יבדוק אותנו? שיקרה

כון זה יותר נ. נתמודד עם המציאות בעצמנו לפני  שיתמודדו עם המציאות שלנו אחרים

  . וזה  יותר הגיוני

  . משה גורלי בבקשה. תודה רבה          :מר ישראל סגל

אחת בנושא של . שתי הערות          :מר משה גורלי

האמנות הבינלאומיות אוסרות על ממשלה להעביר , כמה שאני מבין, ההתנחלויות

אני חושב שבישראל אזרחים מעבירים את הממשלה לשטח , אזרחים לשטח כבוש

אפשר להציע את זה כטענת הגנה למערכת המשפטית אז אולי אנחנו  אז אם, כבוש

ם של "יש כאן חוברת של פסקי דין שמוקדשת כולה לבגצי, דבר אחר. נקיים בעניין הזה

אבל רציתי . כולם נדחו, אגב, פסקי דין שאם קוראים אותם 13יש פה ". חומת מגן"

באיזה שהוא מקום , םאני חושב שזה חסר תקדי, אחת. להעיר עליהם כמה הערות

ואנחנו יכולים אולי מצד אחד . בעולם שבית משפט עסק בשאלות מהסוג שנדונו כאן

שאף בית , צ שלנו הוא מוכן להכניס תחת יריעת השפיטות שלו"בג, להתהדר בזה שכאן

הן נדחו בגלל , כשבודקים למה העתירות נדחו, אבל מצד שני. משפט לא נכנס אליהם

אם . צ לא יכול להתמודד עם השאלות שעולות כאן"בג, עובדתיתברמה ה. סיבה פשוטה

, שבאמבולנסים הוברחו מחבלים, כטענה לפגיעה באמבולנסים, למשל הצבא בא ואומר

, אני מצטער שאני אומר את זה. איזה כלים יש לבית המשפט להכריע בשאלות האלה



 

הוא ? פה בדיקה תההיי, נין'לא היה  טבח בג, שהנשיא ברק אומר. זה כמעט לא רציני

אבל איזה , יכול להיות שזה לא נכון, יכול להיות שזה נכון, קיבל את גרסת הצבא

למשל , אני רוצה רק להעיר שאם הדברים האלה? משמעות יש להכרעות המשפטיות

להכניס מזון  לכנסיית המולד זה כמו שמישהו היה עותר ביום כיפור לא להכניס מזון 

הרי לא היה עולה על הדעת שעתירה כזאת . ים הומניטרייםמשיקול, לארמיה המכותרת

מצד שני כל העתירות האלה , אז מצד אחד אנחנו מתהדרים בשפיטות שבדברים. תגיע

במצב של מלחמה , נדחות כי אין כלים אמיתיים לבדוק ואין כלים לאף בית משפט

כל פסקי ? אם בית המשפט דוחה את העתירות ואז מה קורה, אז לכן. לבדוק התנהגות

הדין יוצאים באיזה הצהרה כללית כזאת שאנחנו רושמים את הודעת המדינה שאנחנו 

ויש , ים האלה"זה בערך הערך שיש לכל הבגצ. נשמור על כללי המשפט ההומינטריים

גם ערך נוסך שמתחילים לדון על כמה פיתות ייכנסו למוקטעה ויושבת יוכי גנסין 

זה , כמה חומוס וכמה זיתים שחורים , ם הצבאם וצועקת כל הזמן ע"ממחלקת בגצי

, שאני ספק אם יש לה ערך והערה אחרונה. יוצא המשמעות של ההתערבות המשפטית

עם הנושא של הסיכול , יש גם לבית המשפט העליון, בעניין של השפיטות עצמה

שבכלל  כל הנושא של בחירת אמצעי , שאומר, חשין, אז יש שופט אחד, הממוקד

לא שפיט ושופט אחר שכן מחליט להיכנס לגופו של עניין והמדינה צריכה  לחימה הוא

גם השופט שקבע שזה . התוצאה תהיה זהה, אבל בשני המקרים. להתאים אתה עצמה

  . אני מעריך שהעתירות בסופו של דבר גם כן, שפיט

בן דור ובזה מסתיימת . תודה רבה          :מר ישראל סגל

  . הרשימה שלי

אני מציע להפריד בין הדעות         :דוראריאל בן ' פרופ

בעד או נגד . הפוליטיות או המשפטיות האישיות שיכולות להיות בעד או נגד התנחלויות

, גם  בהיבט הפוליטי וגם בהיבט המשפטי, בעד או נגד סיכול ממוקד, הריסת בתים

לפחות , האמצעים הללו, אשר סבורה שההתנהגויות הללו, לבין מה שממשלה אחראית

גם , ובסופו של דבר? מה היא צריכה לעשות, הם אמצעים חוקיים, קרים מסוימיםבמ

להשלים עם פוטנציאל לשיפוט בינלאומי , בתנאים מסוימים ובזהירות  מסוימת, אם ניתן

כאן . פלילי בקשר לפעולות חריגות שאינן לפי המדיניות המוצהרת של ממשלת ישראל

מקרים הללו יש גם העמדה לדין במדינת לפחות טוענת שב, למדינה יש כוח בעניין

עניין אחר לגמרי הוא כאשר מדובר . ישראל ויש את ההסדר השיעורי וכן האלה

מה . אני מסכים עם אייל גרוס. עניין ההתנחלויות כעניין מרכזי. במדיניות של הממשלה

יקיימו משפטים בישראל נגד מתנחלים משום שהם , כלומר? העניין של השיפוט חילופי

ואז זה ימנע ובית המשפט יזכה אותם  או ירשיע אותם וזה ימנע משפט ? תנחליםמ

. המאחזים הלא חוקיים זה איזה שהוא עניין של מה בכך, או כאשר המדינה? בינלאומי

הויכוח איננו  , המשפט הבינלאומי. לא זאת השאלה מבחינת המשפט  הבינלאומי



 

. שישראל רואה אותם כחוקיים בשקר למאחזים הבלתי חוקיים אלא בקשר למאחזים

זה דבר , המשמעות של חקירה בתום לב היא חקירה פנימית או שיפוט פנימי בתום לב

בשונה . חסר משמעות כאשר מדובר  במדיניות המשפטית והפוליטית של הממשלה

, אני לא בטוח שאנחנו נניח אם נשווה בינינו לבין ארצות הברית או לבין רוסיה, ממוטה

לא יודע כמה באמת הן . שדווקא רוסיה וארצות הברית יכולות גם להצטרף יכול להיות

נדמה לי שמדינת ישראל צריכה להיזהר דווקא . מסכנות את עצמן אם הן יצטרפו

יכול להיות שגם אם לא נצטרף וגם אם לא נשתף , אינני יודע באמת. כמדינה קטנה

דינו יש כאן סכנה שהסכסוך ככל שהדברים הם בי, אבל. פעולה זה לא יעזור לנו הרבה

יועבר לשיפוט פלילי . יועבר לא לעוקף סכסוך, הישראלי ערבי  והישראלי פלסטיני

בינלאומי על פי אמות מידה שממשלת ישראל לא יכולה  להשלים איתם  וצריך להיזהר 

  .  מהדבר הזה

  

זה מה . אי הצטרפות זה הודעה בפשעים          :קריאה

  . שאתה אומר

זה טענה שלא מדובר . זה לא מה שאמרתי      :ן דוראריאל ב' פרופ

בפשעים ושאינני מוכן להצטרף למנגנון שמטרתו לאכוף התנהגות כביכול פשעים 

  . שלדעתי הם התנהגויות לגיטימיות

וחיכיתי . הגעתי לכאן לשמוע לא לדבר        :מר יצחק בלום

ואני . ונצנזוסדבר אחד שלא ציפיתי לשמוע בכלל זה היה הק. לשמוע כל מיני דברים

אז השאלה אם לאשרר או לא . אני שומע קונצנזוס כאן, אם אני לא טועה, הופתעתי

אלה שטוענים שחייבים . לאשרר היה ספקטרום מאד רחב של אנשים שאומרים את זה

, הזיכרון שלי, כל הזמן אומרים ביטויים חדשים. לאשרר את זה ושזה הצעד הכי טוב

לא , כל אחד שהביע כל עמדה, אם אני לא טועה, אבל. ההחלטות והעצה הנכונה זה לא

לא יהיה  , נשמע לי אף אחד שחושב שאם מדינת ישראל תאשרר את האמנה הזאת

יש , יש כאלו שאומרים שתהיה העמדה לדין. העמדה לדין של ישראל בפני בית המשפט

שזה ויש אלה שחושבים . כל מיני דעות ושבסוף זה לא יגיע להרשעה,  טוענים שלא

  . טוב שזה כך

אנחנו לא בדיוק  אמרנו את זה ונגיד לך , יצחק      :עירית קהן' הגב

את האמנה אז יש אפשרות  אשררהשהיא , כי אם ישראלי יגיע למשל לצרפת. מדוע

 מצמצםזה . זאת לא חסינות טוטאלית, זאת אומרת. שצרפת תביא אותו לבית הדין

  . מאד את האפשרות של האמנה

מה שאני אמרתי שברור שכל אחד טוען         :מר יצחק בלום

זה בקשות , המשמעות של זה  זה לא רק העמדה לדין, שאם אנחנו נאשרר את זה

  . להסגרה למדינת ישראל להסגיר את האזרחים שלה



 

אם אנחנו . אנחנו נהיה חייבם לעשות את זה      :עירית קהן' הגב

  .  ראיות וגם בהסגרת אנשיםצריך לשתף פעולה גם בהעברת . אז נהיה חייבים, אשררנו

שתי הערות קצרות  ואנחנו מסיימים , טוב        :מר ישראל סגל

  . ירון ואחרי זה מוטה. את הדיון

אני . דווקא בעקבות הדברים שאמר יצחק בלום      :מר ירון האזרחי

חושב שכדאי שנשים לב לעובדה פסיכו פוליטית בעלת  חשיבות עצומה שהתהליך הזה 

שישראלים . שאומרים שזה סכנה ויש כאלה שאומרים שזה ברכה יש כאלה, והסכנה

מהווה שחיקה ובעלת השלכות מאד מרחיקות לכת על , יוכלו להיעמד לדין בהקשר הזה

חיילים מגויסים יצטרכו לשקול אם בתנאים  . המגויסיםהסמכות של המדינה כלפי 

ה להגן עליהם אם מוכנים לקחת את הסיכון הזה שמדינת ישראל לא יכול, מסוימים

. בתופעת הסירוב, ללא תקדים, בסיטואציה כזאת וזה יכול לתת מימד חדש לחלוטין

זאת אחת הסיבות שאני הדגשתי את ההיבטים הלא משפטיים של התהליך שבו אנחנו 

  . בראשית דברי, נמצאים ברמה הבינלאומית

שאותה . אם מותר לי לרגע, או לחילופין        :מר ישראל סגל

ינסו לבקש סעד , אני מבקש רגע לא להתייחס מבחינה ערכית אליה, יתתופעה סרבנ

  ? אין להם אפשרות. באמצעות בתי משפט בינלאומיים

חסרה  שהייתהאני חושב , הערה אחת      :מוטה קרמניצר' פרופ

הרי גם הערכאה ? למה בכל צריך ערכאות חוץ מדינתיות, בדיון ברמה העקרונית והיא 

כאן אני ? למה צריך את הערכאה הבינלאומית. תטפלי את, נההזאת כאילו אומרת למדי

הדבר , אבי  אמר איזה דבר שאומר, רוצה להגיד דבר בניגוד לדברים שאמר אבי

ומה  שאני רוצה . שכולם מתייצבים להעיד נגדו, אם אדם עומד לדין פה, הטבעי

,  הסוג הזהלהסביר שההיפך הוא הנכון ואת זה אני אומר על  סמך ניסיון בעבירות מ

המנגנונים הפסיכו חברתיים פועלים להכחשה ולהדחקה ולטשטוש ולאי רצון ולאי 

אם , מבחינה עקרונית, להפעיל הליכים לקיים את המערכת ולכן, נכונות  להעיד

רוצה , הקהילה הבינלאומית וצריך להבין את זה כי אנחנו חלק מהקהילה הזאת

מוך על האכיפה הפנימית והיא חייבת לדאוג היא לא יכולה לס, יקוימושהנורמות האלה 

  .  זה איזה נקודה שהיה צריך להגיד אותה בהתחלה. לאכיפה על מדינתית וחוץ מדינתית

מה שאנחנו צריכים להחליט זה בתוך         :עירית קהן' הגב

ועד שאנחנו לא נוכל ? רבותיי? מה אנחנו חושבים הוא הדבר הנכון. החברה שלנו

. כל לדעת אם אנחנו רוצים להעיד או שאנחנו איננו רוצים להעידלהחליט אנחנו לא נו

  .הבעיה החברתית שאין לה פתרון אלא בזה, זאת הבעיה

אני מכריז בזה על סיום מושב בית . רבותיי        :מר ישראל סגל

  .כולכםהדין הירושלמי ואני מודה ל


