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 מול המשפט לאאחריות מפקדים בישראל 

 לאומי הפלילי-ןהבי

 *אסף פורת

 1"ועל המפקד רובצת אחריות..."

 
 

זה מבקש לדון במושג "אחריות מפקדים" בהקשר הישראלי לעומת  מאמר
 הפליליים. המאמר ממפה ומציג את המושג על היבטיו לאומי-ביןהמשפט ה

. הדין בצבא מפקדים של הפלילית באחריותם התמקדות תוך ,השונים
 בלתי פקודה שנתן כמי)כמבצע, במעשה  מפקדההפלילי מבחין בין אחריות 

 הנוגע בכל. במחדל מפקדה אחריות ביןל( רהעב דברוכשותף ל חוקית
 דוקטרינההפלילי  לאומי-ביןה במשפטקיימת  ,במחדל המפקד אחריותב

 יופקוד םלשלו המפקד אחריות לצד, "מפקדים"אחריות  של ייחודית
 של הייחודית דוקטרינהה. רשלנית פעילות אגב אחרים של ולשלומם
בגין  על מפקדים בכל הדרגים פלילית אחריות מטילה "מפקדים"אחריות 

. ות של מודעות או כוונה שנעברו על ידי הכפופים להםלאומי-בין רותעב
 המלצות למרות, הישראלי בדין אומצהטרם הדוקטרינה , הצער למרבה
 הצדקותיה, מאפייניה על זו דוקטרינההמאמר עומדת  במרכז. כן לעשות

 שעשו כפי ,בהקדם בחוקי מדינת ישראל הלהסדיר קריאה כןו ,ומגרעותיה
 .במאמר נסקרכ ,מערביות מדינותכמה 

 
 
 

______________ 

דוקטור למשפטים ועורך דין; מרצה וחבר סגל ההוראה הקבוע בפקולטה למשפטים של הקריה  *

בפקולטה  (,מרכז הבינתחומי הרצליהאוניברסיטת רייכמן )ההאקדמית אונו; מרצה מן החוץ ב

. ובפקולטה למשפטים של המרכז האקדמי למשפט ולעסקים למשפטים של אוניברסיטת תל אביב

פורת -יב רוזנאי, לעו"ד שחר פרידמן, לעו"ד נועה שלו ולעו"ד קרין דיאמנטתודתי הכנה לפרופ' ינ

תודה מיוחדת לעורך הלשוני גיא פרמינגר על תרומתו הרבה על הערותיהם המועילות ביותר למאמר. 

 עליי בלבד. –והאחריות לכל טעות  ,הדעות המוצגות במאמר כולן שלילמאמר. 

 (.1971) 61 טחון ישראלבעל  דברים –יחוד ויעוד גוריון -דוד בן 1
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 מבוא

 הפלילי לאומי-ביןהמשפט ה פרק א:

 לאומי-ביןעקרון האחריות הפלילית האישית במשפט ה פרק ב:

 השונות להטלת אחריות פלילית אישית על מפקדים הקטגוריות פרק ג:

 )אחריות ישירה( אחריות מפקדים במעשה .1 

 ישיר אחריות המפקד כמבצע (א) 

 בלתי חוקית אחריות המפקד למתן פקודה (ב) 

 רהאחריות המפקד על בסיס דיני השותפות בעב (ג) 

 )אחריות עקיפה( אחריות מפקדים במחדל .2 

מפני פעילות  יםשלישי דיםשל צד םלומאחריות המפקד לש (א) 

)הדוקטרינה של "אחריות  ונת של פקודיועבריינית מכּו

 מפקדים"(

 פקודיו םאחריות המפקד לשלו (ב) 

אחריות המפקד לשלומו של צד שלישי מפני פעילות רשלנית של  (ג) 

 פקודיו

 " במחדלאחריות מפקדים"הדוקטרינה של  פרק ד:

 חריות מפקדים"הגדרת הדוקטרינה של "א .1 

 "אחריות מפקדים"של  הדוקטרינה מאפייני .2 

 "אחריות מפקדים"של  לדוקטרינה צדקותהה .3 

 "אחריות מפקדים"בדוקטרינה של  יותייתבעה .4 

 בדין המשווה "אחריות מפקדים"של  עיגון הדוקטרינה .5 

במשפט  במחדל "אחריות מפקדים"של  הדוקטרינההצורך בעיגון  פרק ה:

 ליהישרא

 סיכום

 מבוא

נתן  פרופ'מפיו של  לאומי-ביןאודות המשפט העל זכות גדולה נפלה בחלקי ללמוד 
, הן במסגרת קורס החובה הבסיסי בתואר הראשון והן במסגרת קורס בחירה בתואר לרנר

קשוב מרתק, ה צנתן היה מר .השני, בפקולטה למשפטים של אוניברסיטת תל אביב
בהמשך הדרך זכיתי להיות קולגה של נתן  ם לב זהב., איש תם וישר, עמאוד אהובו

לרנר יש לי יותר  פרופ'בזכות  .ולהסתייע בעצותיו הטובות במרכז הבינתחומי הרצליה
. מאמר זה מוקדש לזכרו הטוב של אדם משכמו לאומי-ביןמפינה חמה למשפט ה

 ומעלה.
 מול לאבהקשר הישראלי " אחריות מפקדיםבמאמר זה אבקש לדון במושג המוכר "

מיהו מפקד. מפקד  תחילה להבהיר ישכפועל יוצא מכך . לאומי-ביןמשפט הבמשמעותו 
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באמצעות מתן  לפקד על חיילים אחרים פיקודית המחזיק בסמכותבצבא חייל  ואה
 מאמרעניינו של היובהר כי  2.כלפי הממונים עליו פקודות ונושא באחריות למעשיו

( או בבכירים או סוהרים שוטריםכגון זרחיים )ולא במפקדים א ,במפקדים צבאיים בלבד
 (.או ראשי ממשלה שריםכגון אחרים )ִמדרגיים בגופים 

המושג "אחריות מפקדים" חוצה גבולות. הוא עשוי לשקף אחריות משפטית, הנתונה 
אחריות פלילית או אחריות אזרחית. הוא עשוי לשקף גם כגון  ,לביקורתו של בית משפט
או  מוסריתאחריות כגון  ,ת ואינה נתונה לביקורתו של בית משפטאחריות שאינה משפטי

. בלבד פליליתבאחריות מפקדים כאחריות התמקד ציבורית. במאמר זה אבקש לאחריות 
נטען שולכן כאשר דנים באדם  ,שאלת האחריות הפלילית תלויה בקביעתו של המחוקק

אותו אדם עבר על ש אות הדבר הימשמע ,נושא באחריות פלילית למעשה פסולהוא כי 
כפי שנראה  3.פי חוק ניתן להרשיעו בבית משפט ולהטיל עליו סנקציות עלושהחוק 

אחריות מפקדים בהיבט הפלילי מקובל להבחין בין אחריות מפקדים בד, בכל הנוגע ימי
בעניינה שבמעשה )אחריות ישירה( לבין אחריות מפקדים במחדל )אחריות עקיפה(, 

דוקטרינה מיוחדת של "אחריות מפקדים", שתעמוד במרכז  ומילא-ביןקיימת במשפט ה
ומאמר  ,דוקטרינה זו טרם אומצה באופן מפורש לחיקו של המשפט הישראלי המאמר.

 לעשות כן. הישראלית ולפסיקהכנסת ישראל זה מבקש לקרוא ל
של "אחריות מפקדים" ת לאומי-ביןההמאמר יפתח בהצגת בית האב של הדוקטרינה 

הפלילי. בהמשך ישיר ומתבקש לכך תידון האחריות  לאומי-ביןה שפטהמ –במחדל 
האחריות האישית של המפקד מתחילה . לאומי-ביןהפלילית האישית במסגרת המשפט ה

הפלילית, על שלוש הקטגוריות השונות  רהלעב פעילהתמיד באחריותו הישירה וה
קודה בלתי תן פהמפקד כמי שנ ;בצעהמפקד כמ: מפקד במסגרתהה המאפיינות את

עלולה האחריות האישית של המפקד , על כך נוסף. רהלדבר עב ףשותהמפקד כו ;חוקית
כמי שנמנע מעשייה שהיא חובה  ,למעשה הפלילי סבילהבאחריותו העקיפה והלהסתיים 

. גם ("מחדל")הגדרת  1977-)ג( לחוק העונשין, התשל"ז18לפי כל דין, כמצוות סעיף 
ונת פגיעה מכּולאחריותו : חדלבמ שונות לאחריות המפקדכאן קיימות שלוש קטגוריות 

של פקודיו פגיעה רשלנית לאחריותו ו יופקודלשלום אחריותו , שלישיבצד של פקודיו 
בקטגוריה הוא  המאמרמושא  תלאומי-ביןעניינה של הדוקטרינה הכאמור, . שלישיבצד 

 . לפיכךשלישי ונת של חייליו בצדלפגיעה מכּו במחדל המפקד אחריות – הראשונה
ועל הבעייתיות  יהואף לעמוד על הצדקות ,דוקטרינהה ייעשה ניסיון להגדיר ולאפיין את

חזק את על מנת ל ,שבה. לאחר כל אלה תוצג הדוקטרינה כפי שעוגנה במשפט המשווה
 .באופן מפורש נמנע עדיין מלאמצהר שא ,לעיגונה אף במשפט הישראלי האיקרה

______________ 

(. 1991) 255–254, 251–250, 249ב  פליליםהשוו עודד מודריק "מפקד: סמכות, אחריות, אשמה"  2

-לחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו 1יצוין כי ההגדרה החוקית של המונח "מפקד" בצה"ל קבועה בס' 

א "הגבוה ממנו בדרגה, לרבות הו ,, ולפיה "מפקד", לגבי כל מי שחוק השיפוט הצבאי חל עליו1955

 מי שלפי פקודות הצבא או לפי הנוהג בצבא רשאי לתת לו פקודה אף אם איננו גבוה ממנו בדרגה".

 (.1996) 168 סוגיות משפטיות בראי פילוסופי –ציות, אחריות והחוק הפלילי עדי פרוש  3
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 הפלילי לאומי-ביןהמשפט ה פרק א:

מחייב קודם כל התייחסות לענף  לאומי-ביןכל דיון באחריות מפקדים לאור המשפט ה
משפט להבהיר יש לנסות  ,הזפנה לדון בענף אבטרם אך  ,הפלילי לאומי-ביןהמשפט ה

 לאומי-ביןדינשטיין מציין כי מקובל להתייחס אל המשפט היורם  פרופ' .מהו לאומי-בין
יחסי הגומלין בים, וכי ביסודו הוא המשפט הנוגע אומיל-ביןכמשפט השורר ביחסים ה

המשפט  הואשמן המשפט הלאומי, נבדל  לאומי-ביןבכך המשפט ה .בין המדינות
אכן, עד למלחמת העולם השנייה היה  4.הפנימי של כל מדינה כיחידה בפני עצמה

. מערכת נורמטיבית שעניינה היה בהסדרת היחסים בין המדינות לאומי-ביןהמשפט ה
ולפיכך ההגנה על האינטרסים של הפרטים  ,לאומי-ביןהמשפט ה מושאהמדינה הייתה 

באינטרס של מדינה או של גורם כלשהו בתוכה נעשתה על ידי מדינות הלאום. פגיעה 
הייתה למעשה פגיעה במדינתו, ומן הראוי היה להסדירה ממדינה אחרת של פרט 

 לאומי-ביןחכמי המשפט ההכירו  כךמ פועל יוצאכ 5במישור היחסים שבין המדינות.
פרט יכול לשאת שולא הכירו בכך  ,ת של מדינהלאומי-ביןהמסורתי אך ורק באחריות 

מושתת על  לאומי-ביןהמשפט ה ,מנםוא 6.לאומי-ביןבאחריות פלילית לפי המשפט ה
בסופו של דבר הנושא האמיתי של כל  הוא –הפיזית  האישיות –אולם הפרט  ,מדינות

המאה העשרים, באמצע , החל כןא 7.לאומי-ביןאדמות, לרבות המשפט ה משפט עלי
שביטויו המשפטי  ,מהפך לאומי-ביןלאחר מלחמת העולם השנייה, עבר המשפט ה

על זכויות היסוד של  ההגנהשל המגילה היא  מטרותיה המרכזיותאחת מ .במגילת האו"ם
בענייניה הפנימיים של אין להתערב לפיו שבכך הוגבל הכלל וידי המדינה,  הפרט על

, המהווה מערכת שלמה לאומי-ביןכעת התחוור מעל לכל ספק כי המשפט ה 8מדינה.
התרחב בתוכנו ובמהותו אל מעבר למסגרת היחסים  ענפי משנה,כמה ונפרדת הכוללת 

 אביטויה הואת מגמה זו מצאה שבו  לאומי-ביןבין המדינות. ענף אחד של המשפט הש
 לאומי-ביןמשפט של  –שמו ניכר מכ –הוא שילוב ש, יליהפל לאומי-ביןהמשפט ה

 ומשפט פלילי.
 ,עמיחי כהן פרופ'הפלילי מוצגת על ידי  לאומי-ביןהגדרה צרה ומקובלת למשפט ה

שהפרתן מהווה בסיס  לאומי-ביןולפיה מדובר בענף המסדיר הן נורמות של המשפט ה
-ביןלילי שיצרה הקהילה האת מנגנוני השיפוט הפהן להטלת אחריות פלילית אישית ו

______________ 

סבור כי המאפיין הראשוני  Cassese(. גם 1971) 27–26 המשפט הבינלאומי והמדינהיורם דינשטיין  4

ולא של פרטים. המדינות  ,של מדינותאסדרה כלליו היא רוב הוא שמטרת  לאומי-ביןשל המשפט ה

 ANTONIO CASSESE, INTERNATIONAL. לאומי-ביןהן השחקניות הראשיות בבימת המשפט ה

LAW 3 (2nd ed. 2005). 

 (.1997) 49, 47ד  וממשלמשפט יפה זילברשץ "המשפט הבינלאומי במשפט החוקתי"  5

 (.1965) 41 במשפט הבינלאומי "ציות לפקודות מגבוה"ההגנה של יורם דינשטיין  6

 .28, בעמ' 4, לעיל ה"ש המשפט הבינלאומי והמדינהדינשטיין  7

 .50, בעמ' 5זילברשץ, לעיל ה"ש  8
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ת על מנת לדון בהפרות החמורות ביותר של הכללים העוסקים באיסור השימוש לאומי
 9.דיני זכויות האדםבו ריההומניט לאומי-ביןמשפט הבבכוח, 

המתייחד בהגדרת  ,פליליהפלילי בנוי משני נדבכים: נדבך  לאומי-ביןהמשפט ה
יש עניין מיוחד  תלאומי-ביןה הילייהלשופטם בעוד לקקשה פשעים שלמדינת הלאום 

המתייחד בקידום הדמוקרטיה של קהילות שונות  ,לאומי-ביןנדבך  ודילצובמיצוי דינם; 
ים. היחס בין שני לאומי-ביןקידום המסגרת של יחסי שלום ושיתוף פעולה בבעולם ו

עלי שיפוט פלילי של פשעים ביא אלא משלים. המטרה העיקרית הִמדרגי, הנדבכים אינו 
 10ת באופן שיקדם את הדמוקרטיה, השלום והיציבות בעולם.לאומי-ביןחשיבות 

פיהם המשפט הפלילי, במהותו, הוא  עלששכלות ראשונים ובעניין זה נזכיר מ
מערכת חוקית שמטרתה לכוון את התנהגות הפרטים בחברה, תוך הגדרת פעילויות 

בחייהם, בגופם, או ר החברתי פעולות הפוגעות ביציבות הסדכאלה מאופיינות  .אסורות
מוגדר  ושל פעילויות אלהצורך באיסורן  .רכושם של האזרחיםבנוחותם ובבריאותם, ב

ממערך הערכים בדרך כלל אינו מנותק והריבון במסגרת המדינית הנתונה, על ידי 
יודגש כי המטרות שהמשפט הפלילי חותר להשגתן זהות  11המקובל באותה חברה.
תים. יואינן מאבדות מצביונן הבסיסי אף עם חלוף הע ,ונותביסודן במדינות הש

 וההבדלים העיקריים בין החקיקה הפלילית במדינות שונות או בתקופות שונות יימצא
הספציפיות ובמדיניות הענישה, ואינם הבדלים שבתכלית, אלא פועל  רותבהגדרת העב

המקום מן עם, מושפעים, מטבאשר יוצא של שינויי גישה והשקפה של המחוקקים, 
 – לאומי-בין –משותף לכלל המדינות שמשפט פלילי על מכאן היכולת לדבר  12והזמן.

-ביןה רותהעב, דהיינו, תלאומי-ביןשבבסיסו איסורים המקובלים על כלל החברה ה

 ות.לאומי
 לאומי-ביןהמשפט ההפלילי נעוצים בכללי  לאומי-ביןשורשיו של המשפט ה

ת טיּותחילה ּפיר :ותלאומי-בין רותמה שני סוגים של עב, אשר אסרו מימים ימיהמנהגי
ובראשית המאה  עשרה-תשעהמאה השלהי ופשעי מלחמה, ולאחר מכן עבדות. ב

-ביןאשר הוגדרו באמנות  ,ות אחרותלאומי-בין רותהחלו להתווסף לרשימה עב עשריםה

פשע והפרוטוקולים הנלווים להן, אמנת  1949'נבה משנת זות )כגון אמנות לאומי
למן מאוד ת בנדון הואץ לאומי-ביןואמנת העינויים(, וקצב החקיקה ה השמדת העם

______________ 

 3, 1יא  קרית המשפטלאומי" -מבט מהמשפט הבין –על אחריות מפקדים בארגוני טרור עמיחי כהן " 9

הפלילי  לאומי-בין( )להלן: כהן "על אחריות מפקדים בארגוני טרור"(. למעשה, המשפט ה2018)

משפט ו ריההומניט לאומי-ביןמשפט הצד ה, המתווסף ללאומי-של המשפט הבין ענף השלישיההוא 

 ומייצר אחריות בגין הפרות. לאומי-ביןזכויות האדם ה

הלאום -על שינוי היחס למדינת –ליאורה בילסקי "בין סמכות שיפוט טריטוריאלית לאוניוורסלית  10

(. בהקשר זה אעיר כי לדעתי הבכורה 2003) 682, 655כז  עיוני משפטבמשפט הבינלאומי הפלילי" 

 לאומי-ביןהמשפט ה ושבמינוח  ולפיכך אקפיד על ,לאומי-ביןבשילוב התחומים היא למשפט ה

 .30, בעמ' 4, לעיל ה"ש המשפט הבינלאומי והמדינהקודם למשפט הפלילי. השוו דינשטיין 

 (.1981) 10 עיקרים באחריות פליליתיובל לוי ואליעזר לדרמן  11

 .11שם, בעמ'  12
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ות הללו ראוי להזכיר את הפשעים לאומי-ביןה רותבין העב 13מלחמת העולם השנייה.
כל  14עם.ההשמדת פשע את הפשעים נגד האנושות ואת תוקפנות(, פשעי נגד השלום )

ציין כי בראש סימני ל שי. לאומי-ביןהאלה גוררים אחריות פלילית אישית במישור 
בהם מדובר והעובדה שות מצויה חומרת המעשים לאומי-בין רותההיכר המאפיינים עב

-ביןה רותעבה 15ת בכללותה.לאומי-ביןשהם פוגעים באינטרסים חיוניים של החברה ה

יציבות פוליטית. -וגורמות לאי ים,לאומי-ביןרות את השלום והביטחון המפ  ות לאומי
פעולות איבה ואף כלל לולהתעצם ום שמתעלמים מהן, הן עלולות להתרבות מק

מרכיבים העל שני  , כמובן,ות בנויותלאומי-ביןה רותכל העב 16סכסוכים מזוינים.
 (.mens reaמחשבה פלילית )ו( actus reusפלילית )התנהגות : הבאים בסיסייםה

-ביןהלכה נעדר חוק יה ובמיהפלילי עד למלחמת העולם השנ לאומי-ביןהמשפט ה

החקיקה הייתה תחילתה של המלחמה השתנה המצב. סיומה של פלילי. לאחר  לאומי
 ad hocים הנקודתיים )לאומי-ביןוהמשכה בחוקות, שהקימו את הטריבונלים ה ,באמנות

tribunals לשיפוט  –המוגבל בתחולת הזמן, המקום והעניין  –המוגדר ייפוי הכוח ( בעלי
ים לאומי-ביןהים. בין אלה ניתן למנות את בתי הדין הצבאיים לאומי-ביןפשעים 

 המאוחרים לעניין פשעי המלחמהים לאומי-ביןהאת בתי הדין  17,בנירנברג ובטוקיו
 בתיאת  18;(ICTR) וברואנדה (ICTY) שבוצעו ביוגוסלביהפשעים נגד האנושות הו
את  19;מד לאומיימ עם לאומי-ביןמד י(, המשלבים מmixed tribunalsדין המעורבים )ה

______________ 

 (.1979) 87 מדינתי-האל המשפט הבינלאומייורם דינשטיין  13

 .94–89שם, בעמ'  14

 .99שם, בעמ'  15

אסתר )ניומן( כהן "הסרת חסינותם של ראשי מדינה, הסגרתם והעמדתם לדין: פינושה ומילושוביץ'"  16

 (.1999) 51–50, 49א  עלי משפט

ים שהוקמו לצורך שפיטת הפושעים הראשיים של מלחמת לאומי-ביןאלה היו בתי דין צבאיים  17

, מדינתי-המשפט הבינלאומי האלננעלו שעריהם. דינשטיין  ,סיימו את תפקידםהעולם השנייה, ומש

נפתלי ויובל שני -. לפירוט על אודות בתי הדין המיוחדים הללו ראו ארנה בן102, בעמ' 13לעיל ה"ש 

 (.2006) 315–314 המשפט הבינלאומי בין מלחמה לשלום

פי  מועצת הביטחון של האו"ם, מכוח סמכותה על הקימה מתהקודהמאה ל שבמהלך שנות התשעים  18

למגילה, שני בתי דין לפשעי מלחמה בעקבות סכסוכים ספציפיים. שניהם פועלים כאורגנים  7פרק 

ובשניהם מכהן אותו תובע. כמו כן, הנשיא של שתי ערכאות  ,של מועצת הביטחון של האו"ם

יצור אחידות(. בית הדין הראשון בזמן הוא בית הדין לפשעי הערעור הוא אותו נשיא )על מנת ל

לפשעי השני בזמן הוא בית הדין ו; 1993מלחמה שבוצעו בשטח יוגוסלביה לשעבר, שהוקם בשנת 

 .1994שבוצעו בשטחה של רואנדה וכן על ידי רואנדים במדינות שכנות, שהוקם בשנת מלחמה 

KRIANGSAK KITTICHAISAREE, INTERNATIONAL CRIMINAL LAW 22–27 (2001) עוד לעניין .

בנבכי ; שבתאי רוזן 317–315נפתלי ושני, שם, בעמ' -ים הללו ראו בןלאומי-ביןשני בתי הדין ה

 (.2012) 207–200 המשפט הבינלאומי

בתי דין מעורבים הם בתי דין שאופן הקמתם, הפעלתם וסמכויות השיפוט שלהם משלבים בין  19

הפנימי העמדה לדין של חשודים -קמתם נועדה לאפשר למשפט הלאומי. הלאומי-ביןהלאומי ל

מערכת השפיטה וזאת כאשר מדינה השופטת, לזיקה שיש להם ים לאומי-ביןבביצוע פשעים 

הפנימית אינה מסוגלת להתמודד עם העמדה לדין בגין אותם פשעים חמורים ומערכת השפיטה 
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 יאני אוגוסטוליהצ'הרודן נו של של בית הלורדים האנגלי בעניי כרתהמוהפסיקה 
 –על ידי מדינות  וורסליתומקרים נוספים של הפעלת סמכות שיפוט אוני 20;פינושה
ההליכים שהתנהלו בבלגיה נגד שר החוץ של הרפובליקה הדמוקרטית של  במיוחד

, ונגד ראש ממשלת ריחמורות של המשפט ההומניט קונגו, השר ירודה, בגין הפרות
סופה של החקיקה  21.ישראל אריאל שרון בגין אחריותו הנטענת לאירועי סברה ושתילה

 קימהשה 22,הפלילי לאומי-ביןשל בית הדין ה בחקיקתה של חוקת רומאיה ושיאה ה

______________ 

הוק. בין אלה אציין את בתי הדין -בתי הדין אד ת אינה מציעה פתרון במודל המוכר שללאומי-ביןה

; את בית הדין המעורב בסיירה 1999בו ובטימור המזרחית, שהחלו לפעול בשנת והמעורבים בקוס

; את בית הדין 2002רעה שם והחל לפעול בשנת ילאונה, שהוקם בעקבות מלחמת האזרחים שא

בפשעים שבוצעו על ידי משטר את מי שנחשדו  2006המעורב בקמבודיה, שהחל לשפוט בשנת 

 הקמר רוז' של פול פוט במהלך מלחמת האזרחים במדינה; ואת בית הדין המעורב בבוסניה

עובדה מעניינת . 324–323, בעמ' שםנפתלי ושני, -. בן2002הרצגובינה, שהוקם בסרייבו בשנת ו

)פורסם  י לממשלהצבטקוביץ' נ' היועץ המשפט 6322/11כי בע"פ היא בהקשר של בית הדין האחרון 

( אישר בית המשפט העליון את הסגרתו של אזרח ישראלי לבוסניה והרצגובינה 29.11.2012באר"ש, 

 בגין חשד למעורבותו בטבח של כאלף בוסנים במהלך מלחמת האזרחים שם.

ט  המשפטנפתלי וקרן מיכאלי "סמכות השיפוט האוניברסלית והשיח המשפטי המדינתי" -ארנה בן 20

 .78–61, בעמ' 16(. כן ראו לעניין זה )ניומן( כהן, לעיל ה"ש 2004) 143, 141

כן ראו לעניין זה אמנון רייכמן "סמכות שיפוט אוניברסלית בבתי משפט  .נפתלי ומיכאלי, שם-בן 21

 93, 66–63, 53–50, 49, 17 משפט וצבאקעקוע הריבונות או יצירת סדר עולמי?"  –מדינתיים 

יודגש כי ליכולת להפעיל  (. יוער כי לעניין אירועי סברה ושתילה עוד אדרש בהרחבה בהמשך.2004)

את סמכות השיפוט האוניוורסלית יש השלכות מרחיקות לכת אף על מפקדי צה"ל, העלולים לעמוד 

לית. זיו לאומיים מכוח אותה סמכות אוניוורס-לדין במדינות זרות בגין חשדות לביצוע פשעים בין

 50, 45 סוגיות נבחרות –משפט וביטחון לאומי מי צריך אותם בכלל?"  –בורר "משפטנים בלחימה 

 (.2014)פנינה שרביט ברוך וענת קורץ עורכות, 

22 Rome Statute of the International Criminal Court, July 17, 1998, 2187 U.N.T.S. 90  :להלן(

חשיבות רבה, שכן כניסתה לתוקף מהווה יש לחוקת רומא  ,ל שנייוב דפרופ'חוקת רומא(. אליבא 

התפתחות בלמשפט המדינתי,  לאומי-ביןבין המשפט השמערכת היחסים בשדרוג בכל הנוגע 

נוצרה רמת היעילות של מנגנוני האכיפה שלו. כעת ובהפלילי  לאומי-ביןהנורמטיבית של המשפט ה

דשה וקבועה, בעלת סמכויות מרחיקות לכת, לבירור ת חלאומי-ביןלמדינות העולם מסגרת דיונית 

ים מרכזיים, בזמן אמיתי, דבר שיש בו כדי לשפר את אפקט לאומי-ביןאשמתם של עבריינים 

בפרט. כמו כן,  הפלילי לאומי-ביןהפלילי בכלל ושל בית הדין ה לאומי-ביןההרתעה של המשפט ה

ות, של רשימת לאומי-ביןהאמנות החוקת רומא כוללת את הפירוט המקיף ביותר, מבין שלל 

ומוסיפה נדבך נוסף לתהליך החוקתי של  ,חלקית(עודנה ים )הגם שהרשימה לאומי-ביןהפשעים ה

הפלילי ולהגברת תפקידו ביחסים שבין המדינות. עם זאת, בניגוד לרוב רובן  לאומי-ביןהמשפט ה

כינון והפעלה של סמכות של מדינות המערב והאיחוד האירופי, התומכות בחוקת רומא בכלל וב

בחשדנותן לבדן ת בפרט, ארצות הברית וישראל עומדות לאומי-ביןוה וורסליתהשיפוט האוני

לחתום  ,2000ביום האחרון של שנת  ,מנםוהחליטו א הןובהתנגדותן לחוקה ולסמכות השיפוט. שתי

"ישראלים על  . יובל שניהאולם בהמשך הודיעו כי אין בכוונתן בשלב זה לאשרר ,על חוקת רומא

, 51ט  המשפטספסל הנאשמים? השלכות כניסתה לתוקף של חוקת רומא מבחינת מדינת ישראל" 

השלכות מרחיקות לכת גם יש לחוקת רומא  ,שני פרופ'(. למרות זאת, מבהיר 2004) 59, 56–53
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 וורסליוניהמהווה גוף שיפוטי א לאומי-ביןארגון  ,לראשונה בהיסטוריה ,1.7.2002ביום 
 לאומי-בין, הוא בית הדין החמורים יםלאומי-ביןפשעים של  םלשפיטת קבועואוטונומי 

-בין)להלן: בית הדין ה בהאגהפועל ( ICC – International Criminal Court) הפלילי

 23.הפלילי( לאומי

 עקרון האחריות הפלילית האישית במשפט פרק ב:
 לאומי-ביןה

במשפט מקום מכובד יש ים לאומי-ביןת האישית לפשעים שלעקרון האחריות הפליליאף 
 משפטי נירנברג וטוקיוהוא עוגן באופן פוזיטיבי של ממש רק במסגרת  ,לאומי-ביןה

______________ 

של  . באופן כללי ביותר נסכם כי החשש העיקרי56-ו 52בנוגע לארצות הברית ולישראל. שם, בעמ' 

חשיפת חייליהן פני מופוליטיזציה של ההליכים בבית הדין ובסביבתו, פני מ ואשתי המדינות ה

לאומיות בעלות אופי פוליטי. ראו אליקים רובינשטיין "משפט ציבורי בימי -ביןשל תביעות לסיכון 

; (2003) 30–28, 15 סוגיות במשפט הציבורי בישראל –נתיבי ממשל ומשפט משבר, בימי לחימה" 

 46–43, 37–36, 28–26 מממשל טראמפ לממשל ביידן –ישראל והמשפט הבינלאומי עמיחי כהן 

(. יוער ישראל והמשפט הבינלאומי( )להלן: כהן 2021, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 41הצעה לסדר )

יכולתו חסרת כלפי מעמד התובע וסמכויותיו הרחבות, ובעיקר כלפי כי חשש וביקורת רבה מופנים 

משפט (" ICCארי "בית הדין הפלילי הבינלאומי )-אלן בייקר והראל בןדים ליזום חקירות. התק

 Johan D. van der Vyver, Israelלהרחבה נוספת ראו . (2003ל עורך, יּבי ס  ּב)רו   295, 281 בינלאומי

and the International Criminal Court , .ער, החשש האמור בכל הנוגע למרבה הצבכרך זה

(, Fatou Bensouda) טו בנסודהפ, כאשר התובעת של בית הדין, 2019שראל התממש הן בשנת יב

 כי קיים בסיס לחקירה נגד ישראל בחשד לביצוע פשעי מלחמה ,במסמך שפרסמה ,קבעה

 בעקבות פעולותיה בגדה המערבית, ברצועת עזה ובמזרח ירושלים; והן ממש לאחרונה, ביום

 לו הסמכות לחקור את ישראליש הפלילי כי  לאומי-ביןת הדין הבהחלטת בי ,2021בפברואר  5

ההתנחלויות. נעה לנדאו וג'קי חורי "התובעת בהאג: יש בגין צוק איתן ומבצע בגין פעולותיה ב

 הארץבסיס לחקירה נגד ישראל, מבקשת מבית הדין להכריע בשאלת הסמכות בשטחים" 

20.12.2019 www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.8293632 ניצן שפיר "התרחישים ;

 8.2.2021 גלובסלישראל בהאג: מהחלטה שלא לפתוח בחקירה ועד לאישום וצווי מעצר" 

www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001359854 שם, ישראל והמשפט הבינלאומי; כהן ,

 עוד אדרש בהמשך.לעניין זה . 37–36בעמ' 

 LEILA NADYA SADAT, THE INTERNATIONAL CRIMINAL; 20 נפתלי ומיכאלי, לעיל ה"ש-בן 23

COURT AND THE TRANSFORMATION OF INTERNATIONAL LAW: JUSTICE FOR THE NEW 

MILLENNIUM 173 (2002)בהקשרה של חוקת רומא,  .284-ו 282–281, בעמ' שםארי, -; בייקר ובן

אין רשות מחוקקת.  לאומי-ביןיש להעיר כי למשפט הלאומי הפלילי, -שהקימה את בית הדין הבין

 –ים לאומי-ביןעות מנהגים או באמצעות הסכמים יצירת הנורמות המשפטיות נעשית בעיקר באמצ

. דרך היווצרותה של נורמה הסכמית קבועה באמנת וינה 53, בעמ' 5אמנות. זילברשץ, לעיל ה"ש 

 .54. שם, בעמ' 1969דיני אמנות משנת דבר ב

http://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.8293632
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001359854
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001359854
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הדגיש כי  בנירנברג לאומי-ביןהצבאי הבית הדין  24.שלאחר מלחמת העולם השנייה
ד האישית חלה על פרטים שביצעו פשעי מלחמה ופשעים נגהפלילית האחריות 

אימצה עצרת האו"ם את  1948בשנת  25.פעלו בהוראת ממשלתםהם האנושות אף אם 
, הקובעת כי מעשים שכוונתם השמדה חלקית או מלאה של עםהאמנת פשע השמדת 

וכל מי  ,קבוצה לאומית, אתנית, גזעית או דתית ייחשבו אף הם פשע נגד האנושות
אומצה לדין הישראלי  בצע מעשה כזה יישא באחריות פלילית אישית )האמנהשי

 26(.1950-תש"יהבמסגרת חוק בדבר מניעתו וענישתו של הפשע השמדת עם, 
ארבע אמנות מסגרת בהן היה העיגון הבא של עקרון האחריות הפלילית האישית 

 ריההומניט לאומי-ביןמשפט הבהמהוות נדבך מרכזי , 1949באוגוסט  12מיום  ז'נבה
ליהן להעמיד לדין כל אדם המפר את שהצטרפו א מדינותהאת כל  מחייבותו

, 'נבהזלאמנות , 1977ף הראשון, משנת פרוטוקול הנוסהמסגרת בוהן  27הוראותיהן,
 28.ים מזויניםלאומי-ביןסכסוכים  רבנותובדבר הגנה על ק

אשר  ,ים ליוגוסלביה ולרואנדהלאומי-ביןחוקות בתי הדין העוגן נוסף הוסף במסגרת 
ים שבוצעו לאומי-ביןשל האו"ם בעקבות פשעים  הוקמו על ידי מועצת הביטחון

 29.רואנדהבשטחה של יוגוסלביה לשעבר ו ה שלבשטח
את עקרון  ,25בסעיף  ,, המעגנת באופן מפורשחוקת רומאעוגן אחרון מצוי ב

בית הדין שיפוטו של האחריות הפלילית האישית בגין ביצועם של פשעים שבסמכות 

______________ 

בנירנברג להעמדה  לאומי-ןביות הברית את בית הדין הצבאי הבעללאחר המלחמה הקימו כאמור,  24

ה לדין של פושעי מלחמה נאציים ואת מקבילו בית הדין בטוקיו להעמדה לדין של פושעי מלחמ

יּבל "הפרט וזכויות האדם"  ּבי ס   (.2003ל עורך, יּבי ס  ּברו  ) 172, 167 משפט בינלאומייפניים. רו 

 .170שם, בעמ'  25

 שם. 26

, 353 משפט בינלאומיאבן חן "דיני מלחמה" -ילי מודריקראו ה 1949לעניין אמנות ז'נבה משנת  27

כל מדינות העולם ש(. מעניין 2016ל ויעל רונן עורכים, יּבי ס  ּב)מהדורה שלישית, רו   358–357

-ביןמשפט  (, אם כי היא משקפת ברובהלמעט הרביעית)הצטרפו לארבע האמנות, המשקפות כולן 

 .357מנהגי. שם, בעמ'  לאומי

28 Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the 

Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), June 8, 1977, 1125 

U.N.T.S. 3  '( לפרוטוקול הנוסף הראשון קובע באופן 2)86)להלן: הפרוטוקול הנוסף הראשון(. ס

כי "העובדה כי הפרה של האמנות או של פרוטוקול זה בוצעה על ידי כפוף, אינה פוטרת את מפורש 

המהדורה בעברית תוך מ)מצוטט הממונים עליו מאחריות עונשית או משמעתית, בהתאם לנסיבות" 

פרוטוקולים נוספים ראו הוועד הבינלאומי של הצלב האדום  –של הפרוטוקול הראשון )והשני( 

, קטעים מן 1977–1974החלטות הוועידה הדיפלומטית של  – 1949באוגוסט  12מיום  לאמנות ג'נבה

)רותם גלעדי עורך, יערה אלון ואח'  1977–1974הכתב הסופי של הוועידה הדיפלומטית של 

אחריות פלילית אישית. יש לציין כי מדינת על מדברים באופן ברור אלו . דברים ((2004מתרגמים, 

 , שם."דיני מלחמה" אבן חן-ואף לא חתמה עליו. ראו מודריק ,וטוקולישראל אינה צד לפר

29 SADAT 18ראו לעיל ה"ש  הללותי הדין שני בב. לדיון 193–192, בעמ' 23, לעיל ה"ש. 
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אך ורק בני אדם בית הדין מוסמך לשפוט  ,סעיףהפי  על 30.הפלילי לאומי-ביןה
כאמור, החידוש בחוקת  32.לפחות שנה 18בעת ביצוע הפשע היה  אשר גילם 31,יחידים
האחריות הפלילית האישית לפיה ש ,27בסעיף המצויה בקביעה הנחרצת,  הוארומא 

ראש מדינה או ראש של אינה נסוגה מפני כל מעמד רשמי או חסינות, ובכלל זה חסינות 
, חסינות דיפלומטית או פקידותית או כל ריתמשלה, חסינות מיניסטריאלית או פרלמנטמ

אף אינן מהוות כשלעצמן שיקול  האו מהותית אחרת, וכי אל ליתחסינות פרוצדור
את אחריותם  ,28במסגרת סעיף  ,חוקת רומא ממשיכה וקובעת 33.להקלה בעונש

 ממונים אפקטיבייםשל ו (military commanders) העקרונית של מפקדים צבאייםהאישית 
רשימה ארוכה מספק חוקת רומא ל( 3)25סעיף  .( בכל הדרגיםsuperiorsאחרים ) אזרחיים

( 4)25סעיף  ; ואילונגזרות רותשל מי שעלול להימצא אחראי באופן אישי בגין ביצוע עב
ל פוטר את מדינת הלאום ש וכי מיצוי האחריות הפלילית האישית אינקובע ומבהיר 

יוער כי  34.לאומי-ביןהעבריין או כל מדינה אחרת מכל אחריות כמקובל במשפט ה
, בשלב התפתחותו הנוכחי, אינו מכיר באחריות פלילית של לאומי-ביןהמשפט ה

 35.מדינה
 הפלילי לאומי-ביןסמכות השיפוט של בית הדין ה י על פי חוקת רומאודגש כי

 , ואינה אמורה לבואנה"משלימה" לסמכות השיפוט של המדיהיא סמכות 
 עקרון ההשלמהלחוקת רומא, הקובע את  17הדברים מעוגנים בסעיף  36.במקומה

(complementarity ,)סמכות השיפוט במקרה מסוים יש עדיפות בעלת מדינה על פיו ל  ש
שפיטה של ובהעמדה לדין בחקירה, בבכל הנוגע הפלילי  לאומי-ביןעל בית הדין ה

קום שאותה מדינה אינה רוצה או אינה יכולה לקיים חקירה אולם מ 37החשוד הספציפי.
סמכותו זו קמה גם בית הדין.  ו שלאו להעמיד לדין ולקיים משפט לחשוד, קמה סמכות

פני המערכות הלאומיות אינם המתקיימים לההליכים כי מקום שבית הדין שוכנע 
יכי חקירה והעמדה העיקרון מעניק עדיפות לניהול הלאם כן, אמיתיים או אינם ממצים. 

______________ 

 ליּבי ס  ּברו  )מהדורה שלישית,  465, 445 משפט בינלאומיהבינלאומי" עמיחי כהן "המשפט הפלילי  30

 (.2016ויעל רונן עורכים, 

הסעיף מוציא מגדר סמכותו אישיות משפטית שאינה בן אדם, אולם לא את בני האדם כי יובהר  31

 .214, בעמ' 18שמרכיבים את האישיות המשפטית. רוזן, לעיל ה"ש 

שנה בעת  18-לחוקת רומא קובע כי לבית הדין אין סמכות שיפוט על מי שהיה בן פחות מ 26ס'  32

 ביצוע הפשע.

ד"ר שבתאי רוזן מסביר כי הוראה זו עלולה לעורר קשיים חוקתיים באותן מדינות שבהן ההנהגה  33

 .214, בעמ' 18מחסינות. רוזן, לעיל ה"ש  ותוהפקידות הבכירה נהנ

. לביקורת על עקרון האחריות הפלילית האישית 296–295, בעמ' 22ארי, לעיל ה"ש -בייקר ובן 34

 .193, בעמ' 23, לעיל ה"ש SADATת חוקת רומא ראו במסגר

, 18מוצגת אצל רוזן, לעיל ה"ש ההפסיקה את . כן ראו 292, בעמ' 17שני, לעיל ה"ש נפתלי ו-בן 35

 .184–183בעמ' 

 (.2004) 29, 23ט  המשפטשביט מטיאס ומירי שרון "בית הדין הפלילי הבינלאומי"  36

שנהנו מעדיפות על בתי המשפט  ,רואנדהוליוגוסלביה ים ללאומי-הביןמבתי הדין להבדיל זאת,  37

 .35הלאומיים. שם, בעמ' 
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עדר קיומם של תנאים אחרים שבחוקת רומא בהאו  םעדרבהרק ו ,לדין במישור המדינתי
 38הפלילי. לאומי-ביןיעבור הטיפול לבית הדין ה

 הקטגוריות השונות להטלת אחריות פלילית אישיתפרק ג: 
 על מפקדים

-בין רותעבאחריות פלילית אישית על פרטים בגין כאמור מטיל  לאומי-ביןהמשפט ה

ההנחה הבסיסית  39אחריות.אותה אפשרות האכיפה של לות, ללא כל קשר לאומי
"אין , שהרי כלל שגור ומוכר הוא כי הטמונה באחריות פלילית אישית היא אשמה אישית

 40.אחריות בלא אשמה"
המנהגי ועקרונות כלליים של המשפט הפלילי, פרטים  לאומי-ביןפי המשפט ה על

ות )במעשה או לאומי-בין רותראים בפלילים בשל השתתפותם בעבעלולים להימצא אח
-ביןה הפשע בפועל של ביצוע יאהצורה השכיחה ביותר ה 41צורות.בכמה  במחדל(

. העיקרי עהמבצ   –תוטל על מי שביצע בעצמו את הפשע  וישירה אישית אחריות. לאומי
. אולם רהעבלעבור בעצמו ויכול לפקוד על פקוד  רותעביכול לעבור בהקשר זה המפקד 

או לו  ושסייע מי –אלא גם על שותפיו  ,לא רק על המבצעאחריות פלילית יכול שתוטל 
. יותר מכך, רהלעב דיני השותפותוזאת מכוחם של  ,אותו לבצע את הפשע ושידל

נה דוקטריהכגון  ,באמצעות דוקטרינות שונותאף תוטל יכול שאחריות פלילית אישית 
 42אזרחיים.אחרים החלה הן על מפקדים צבאיים והן על ממונים , "אחריות מפקדים" של

 לאומי-ביןאחריות מפקדים במסגרת המשפט ההעוסקות בעיון בספרות ובפסיקה מ
על  פלילית אישיתכי קיימים שני בסיסים עיקריים של אחריות מפקדים  עולההפלילי 

חריות במעשה א (א) 43:בין מעשה לבין מחדלבמשפט הפלילי בסיס ההבחנה המקובלת 

______________ 

, בעמ' 10, לעיל ה"ש ; בילסקי289–288, בעמ' 22ארי, לעיל ה"ש -. כן ראו בייקר ובן29שם, בעמ'  38

ך הוועד הבינלאומי של הצלב האדום בהקמתו של בית הדין ; אנה סגל "מדוע וכיצד תומ689-ו 683

 (.2004) 88, 85ט  המשפטהפלילי הבינלאומי" 

 .291, בעמ' 17נפתלי ושני, לעיל ה"ש -; בן170, בעמ' 24, לעיל ה"ש ליּבס   39

ת במשפט המערבי, אין אדם אחראי בפלילים אלא לגבי האחריות הפלילית האישי סתעל פי תפי 40

 (.2008) 448 השותפות לדבר עבירהמעשיו שלו בלבד. גבריאל הלוי 

41 KITTICHAISAREE 233, בעמ' 18, לעיל ה"ש. 

שתי דוקטרינות נוספות. האחת ן בהקשר זה לציי. ניתן 39, בעמ' 36השוו מטיאס ושרון, לעיל ה"ש  42

והאחרת ( לחוקת רומא; d()2()3)25ביטויה בס' את היא דוקטרינה הקרובה לדיני הקשר, המוצאת 

 joint"המיזם הפלילי המשותף" )המכונה פיתח בית הדין ביוגוסלביה, שדוקטרינה חדשה היא 

criminal enterprise16–14, בעמ' 9ני טרור", לעיל ה"ש (. ראו כהן "על אחריות מפקדים בארגו .

 .עוד מעטלדוקטרינה זו אתייחס 

(. לדיון 2011)לפסק הדין  41–39, פס' 666( 2, פ"ד סד)ימיני נ' מדינת ישראל 2247/10ראו ע"פ  43

שפט בין מעשה למחדל במממצה בהבחנה בין מעשה למחדל ראו ספרו המרתק של רוני רוזנברג 
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לרוב אחריות שהיא  ,(active superior responsibilityמפקדים פעילה ) אחריות – פוזיטיבי
מפקדים  אחריות –( הימנעות ממעשה שחובה לעשותו) אחריות במחדל (ב) ;ישירה

יתכן יצוין כי י היא לרוב אחריות עקיפה.ש ,(passive superior responsibilityסבילה )
)למשל, מפקד  שא בה בעת בשני סוגי האחריותימצב שבו מפקד י תיאורטיבאופן 

 44.שהשתתף עם פקודיו בביצוע פשע(
 רהיסוד העובדתי שבעבאשר לבבין מעשה למחדל זו מקובלת  הבחנהבבכל הנוגע 

רואות כלל הבחנה שאינן קיימות אסכולות בעולם  (התנהגות האסורהפלילית )הה
ולעומתן אסכולות המבכרות ומצדיקות את  ,יפליל למחדלפלילי מוסרית בין מעשה 

אולם גם האסכולות הדוגלות בהבחנה זו  45.ההבחנה המוסרית שבין מעשה למחדל
אם קיים כשל מוסרי בגרימת  ,יוצאות מנקודת הנחה שקיים פגם מוסרי במחדל. כלומר

, אלא אם כן הלהפליל את המפקד גם לפי האסכולות האליש  ,במחדלתוצאה המזיקה ה
להעמיד לדין יש . כך שלפי כל האסכולות הקיימות לא לעשות כןסיבה מוצדקת  מתקיי

 מדובר במחדל.אף אם  ,פלילי מפקד שכשל
 (בכלל אם) או במחדל במעשה – יקבע בסיס האחריות של המפקדיכי בטרם  ודגשי

בדיקה מחייב כל אירוע חריג של פציעה או מוות בתחומי המדינה או באחריותה  –
יושם אל . לאומי-ביןחובה זו מצויה הן בדין הפנימי והן בדין ה 46.תוקטיביחקירה אפו

______________ 

 מבוא והיסוד העובדתי –תאוריה ומעשה בדיני עונשין (; ספרו הממצה של יצחק קוגלר 2014) הפלילי

)מהדורה  208–203כרך א  דיני עונשין(; ספרם החשוב של יורם רבין ויניב ואקי 2020) 343–181

י ולדרמן, (; לו2020) 115–113 ביקורת דיני העונשין הישראלייםבועז סנג'רו וכן (; 2014שלישית, 

)אפרים  72–63 מושגי יסוד במשפט הפלילי; ג'ורג' פ' פלטשר 163–154, בעמ' 11לעיל ה"ש 

 – 3(; רוני רוזנברג "הערות לפרק 2018הייליקסר ומרדכי קרמניצר עורכים, מוחמד ס' ותד מתרגם, 

)אפרים  94–83, 83 במשפט הפלילי מושגי יסודסובייקט לעומת אובייקט" ג'ורג' פ' פלטשר 

(. לגישות המרכזיות המצדיקות את 2018הייליקסר ומרדכי קרמניצר עורכים, מוחמד ס' ותד מתרגם, 

ההבחנה בין מעשה למחדל בפלילים ראו רוני רוזנברג "על אפשרות ההרשעה בעברת ההריגה 

ראו רוני רוזנברג "ההבחנה כן  .(2014) 126–111, 107יא  עלי משפטמקרה קרפ כמבחן"  –במחדל 

 541 ספר מרדכי )מוטה( קרמניצרלקראת תיאוריה חדשה"  –בין מעשה למחדל במשפט הפלילי 

 (.2017)אריאל בנדור, חאלד גנאים ואילן סבן עורכים, 

 .292, בעמ' 17נפתלי ושני, לעיל ה"ש -השוו בן 44

 James Rachels, Active and Passive; 271–267, בעמ' 43 ראו, למשל, קוגלר, לעיל ה"ש 45

Euthanasia, in BIOETHICS: AN INTRODUCTION TO THE HISTORY, METHODS, AND 

PRACTICE 77 (Nancy S. Jecker, Albert R. Jonsen & Robert A. Pearlman eds., 1997) מרדכי ;

)יוסף תמיר ואורה הירש עורכים,  197 ספר תמיר"המחדל בדין העונשין"  קרמניצר וראם שגב

הצדקת הדרישה, היקף חלותה,  –(; יצחק קוגלר "דרישת החובה לפעול בדיני המחדל הפלילי 1999

בין מעשה למחדל (; רוזנברג 2003) 201כ  מחקרי משפטוהעיגון הפורמלי של החובות לפעול" 

 .43, לעיל ה"ש במשפט הפלילי

הימי  ת ראו הוועדה הציבורית לבדיקת האירועולקיים בדיקה וחקירה אפקטיבישל צה"ל לחובה  46

וטענות בדבר  ישראל של תלונותועדת טירקל: הבדיקה והחקירה ב –דו"ח שני  2010במאי  31מיום 

 .www.turkel-committee( 2013) 308 הפרות של דיני הלחימה על פי המשפט הבינלאומי

gov.il/files/newDoc3/The%20Turkel%20Report%20for%20website%20-%20hebrew.pdf 

http://www.turkel-committee.gov.il/files/newDoc3/The%20Turkel%20Report%20for%20website%20-%20hebrew.pdf
http://www.turkel-committee.gov.il/files/newDoc3/The%20Turkel%20Report%20for%20website%20-%20hebrew.pdf
http://www.turkel-committee.gov.il/files/newDoc3/The%20Turkel%20Report%20for%20website%20-%20hebrew.pdf
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 לא כולן קשורות להליכים פלילייםר שאמקיף מגוון של פעולות,  "חקירה"כי המונח לב 
. הוא יכול להתייחס גם לבדיקות ראשוניות, לפעולות משמעתיות, לתחקירים דווקא

 47.מבצעיים או למנגנוני בירור עובדות

 )אחריות ישירה( חריות מפקדים במעשה. א1

 רהלעב י יכול שתקים אחריות ישירה של מפקדמעשה פוזיטיב בפלילית אגאחריות 
 ( המפקד כמבצע בפועל1בשלושה אופנים: ) הפלילי לאומי-ביןעל פי המשפט ה עצמה
בלתי פקודה  בבחינת, רהמי שהורה על ביצועה של עב( המפקד כ2) ;פלילית רהשל עב
 . נדון בקצרה בשלושת האופנים הללו.רה( המפקד כשותף לדבר עב3) ;חוקית

 ישיר ( אחריות המפקד כמבצעא)

 ,בדרך כלל על ידי מעשהקמה  לאומי-ביןפשע של  בפועל והמפקד לביצוע אחריות
אחריות  48.ביותר של אחריות מפקדים תהמובהקהצורה זו תים על דרך המחדל. יולע

בפועל העובר  מאחריות פלילית של כל אדם אחראינה שונה המפקד כמבצע עיקרי 
עבריין מדובר בשהעובדה עקב יוצרת אחריות זו שהחומרה היתרה , למעט פלילית רהעב

______________ 

(; יובל שני "דו"ח ועדת טירקל )חלק ב'(: מהפכה שקטה בדיני החקירות ועדת טירקלדוח )להלן: 

)אהרן ברק, קארין כרמית יפת ואליקים  293 פרקי הגות, עיון ומשפט –ספר טירקל הצבאיות" 

ועדת  –(; אביחי מנדלבליט וגיל לימון "'במשפט תעשה לך מלחמה' 2020ין עורכים, רובינשטי

פרקי הגות, עיון  –ספר טירקל השופט יעקב טירקל לבדיקת אירוע המשט ו'לוחמת המשפט'" 

(; אביחי מנדלבליט 2020)אהרן ברק, קארין כרמית יפת ואליקים רובינשטיין עורכים,  267 ומשפט

על חקירת מקרי מוות שאירעו במסגרת המאבק  –החוק בשדה הקרב המודרני  וגיל לימון "שלטון

)שרון אפק, עופר גרוסקופף, שחר  279 משפט, ביטחון וספר –ספר מנחם פינקלשטיין בטרור" 

 51–47 חקירה פלילית במרחב הסייבר(; חיים ויסמונסקי 2020ליפשיץ ואלעד שפיגלמן עורכים, 

מחקר ) חקירת חשדות להפרת דיני מלחמה –צה"ל חוקר את עצמו  (; עמיחי כהן ויובל שני2015)

 משפט וצבאדן עפרוני "הצבא בצבת המשפט?" (; 2011, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 93מדיניות 

 (.2015ז, יא ) 21

חקירה תמיד דורשת אינה  ריאין ספק שהחובה לדכא הפרות ולהבטיח את כיבוד המשפט ההומניט 47

-לאומי בעימותים מזוינים על-המשפט ההומניטרי הביןליך ואואן אלתרמן פלילית. אליאב ליב

 ,(. יש לציין כי על פי עקרון ההשלמה2017) 148 לאומיים ואסימטריים: אתגרים עכשוויים מרכזיים

עורכות חקירה אמיתית של הפרות לכאורה עלולות לחשוף את הדרג המדיני ואת הדרג שאינן מדינות 

הפלילי או בבתי דין לאומיים במסגרת  לאומי-ביןת בבית הדין הלאומי-ביןהצבאי שלהן לתביעה 

 .146. השוו שם, בעמ' וורסליתסמכות השיפוט האוני

הרשעתו את  ,לדוגמה ,. לאחריות המפקד כמבצע ישיר ראו292, בעמ' 17נפתלי ושני, לעיל ה"ש -בן 48

)צבאי  6/16מין בשתיים מפקודותיו. מ/ רותבביצוע עב ,הודאתו בעקבות ,של תא"ל אופק בוכריס

הרשעתו של מפקד את (. לדוגמה נוספת ראו 2.2.2017)פורסם בנבו,  התובע הצבאי נ' בוכריסמיוחד( 

ידוי אבנים ובירי ימחלקה בשימוש בלתי חוקי בנשק ובהתנהגות שאינה הולמת בשל הודאתו ב

)צבאי  140/13. ע/1.6.2012נבי סאלח ביום -סדר בכפר א רימפ  בניגוד להוראות הפתיחה באש כלפי 

 (.28.4.2014)פורסם בנבו,  התובע הצבאי נ' ד' ט'עורף( 
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בוצעה על ידי מפקד עשויה להוות שיקול  רההעובדה שהעבעצם  ךכפיל 49.מפקד שהוא
 50.העונשחומרת לעניין 

 בלתי חוקית ( אחריות המפקד למתן פקודהב)

פלילית לפי  רהעבעובר במסגרתם הפקוד ש ,פקוד–מחייבת יחסי מפקד אחריות זו
בגין מתן פקודה בלתי חוקית לביצוע  המפקד תאחריו 51.פקודה בלתי חוקית של המפקד

כי  –או מקום שהפשע לא בוצע  ,הפקודפשע מחייבת הוכחה כי הפשע בוצע על ידי 
ע את הפשע תוך כדי מילוי כי הפקוד ביצ ;המפקד התכוון שהפשע יבוצע על ידי הפקוד

 ליתפורמִמדרגית פקודה ישירה או עקיפה של המפקד )אפילו אין מערכת יחסים 
חוקית -הבלתיכי המפקד היה מודע לכך שהפשע יתבצע בעקבות הפקודה ; וביניהם(

בהם המפקדים אחראים שלמצבים למעשה סוג זה של אחריות מפקדים מתייחס  52.שנתן
 53.וחוקית שנתנ תילבאו על ידי פקודיהם במסגרת פקודה  םיהלפשעים שבוצעו על יד

ההסתה החמורה ביותר, שהרי בעשותו כן הוא מתן פקודה בלתי חוקית שאין ספק 
עושה אותו מפקד כמו כן,  .פקודיו מלפעול לא כדיןאת את חובתו למנוע מפר המפקד 

 54.פלילית רהעל ביצועה של עב פעילבאופן מורה ו הפיקודית שימוש לרעה בסמכותו

______________ 

דברי בית את (. עוד לעניין זה ראו 2008) 30, 28, 419 מערכותראו יוסי היימן "לוקחים אחריות"  49

. במסגרת תפקידו קציןינו הינו לגזר הדין: "הנאשם שבפנ 34, שם, פס' ד' ט'הדין הצבאי בעניין 

מחלקה מבצעית, ופיקד על צוות חיילים אשר נקרא לסייע  מפקדבמועד האירוע שימש הנאשם כ

 מידת הזהירותו כובד האחריותסדר. שעה שהנאשם נשא דרגות קצונה על כתפיו,  תבטיפול בהפר

 .)ההדגשות במקור( "מוגברותשהיו מוטלות עליו היו 

 5000/95 ץג"כן השוו ב .(2000) 287, 285ט  פליליםהיבט דיוני"  –יות מפקדים עודד מודריק "אחר 50

 (.1995) 74, 64( 5, פ"ד מט)ברטלה נ' הפרקליט הצבאי הראשי

זה  כללובפקוד בשירות הציבורי, –. פרופ' הלוי מסביר כי יחסי מפקד448, בעמ' 40הלוי, לעיל ה"ש  51

שלוח(, ואלה מהווים חריג במשפט –בצבא, במשטרה ובשירות המדינה, הם יחסים שילוחיים )שולח

המהווה דוגמה לאחריות המפקד למתן פקודה בלתי  ,מקרה מפורסם (.449–447הפלילי )שם, בעמ' 

קוד פ-הוא מקרה הירי של כדור גומי כלפי פלסטיני אזוק, אשר בוצע על ידי לוחם ,חוקית )בעליל(

. המקרה מוכר כ"פרשת הירי 7.7.2008-המג"ד במהלך הפרות סדר באזור רמאללה במפקדו בהוראת 

"פרשת  ;(2009) 325( 2, פ"ד סג)אבו רחמה נ' הפרקליט הצבאי הראשי 7195/08בג"ץ ראו בנעלין". 

קמן אורלי מרו)דורון פיילס  205, 204 שנות שפיטה צבאית 70 –ההיסטוריה תשפוט  הירי בנעלין"

 .(ההיסטוריה תשפוט)הספר להלן:  (2019 ,כיםעור

 .294–293, בעמ' 17נפתלי ושני, לעיל ה"ש -בן 52

הגנת הצידוק עקב ציות חוקית ראו ספרו הממצה של זיו בורר -לדיון מקיף בסוגיית הפקודה הבלתי 53

את כן ראו  .(2020) ראוי במשפט הישראלילפקודה ופקודות בלתי חוקיות בעליל: הדין המצוי וה

 36, 225 מערכותמאמרו של הפרקליט הצבאי הראשי לשעבר צבי הדר "פקודה בלתי חוקית" 

 זאידחוקית בעליל ראו -עוד לעניין הפקודה הבלתי .115–65, בעמ' 3(; וכן פרוש, לעיל ה"ש 1972)

 (.2015) 103–99 העבריינים-דוקטרינת רב –רגן במשפט המאו הפשעפלאח 

 Kai Ambos, Superior Responsibility, in THE ROME STATUTE OF THE INTERNATIONALהשוו 54

CRIMINAL COURT: A COMMENTARY 823, 853–855 (Antonio Cassese, Paola Gaeta & John 

R.W.D Jones eds., 2002). 
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 רה( אחריות המפקד על בסיס דיני השותפות בעבג)

אופני מוכר של מתייחסת למספר  רההמפקד בגין כללי השותפות לדבר עב אחריות
סימן מסגרת מקומותינו בב ברובםמעוגנים  אלה, כפי שאו ביצוע בצוותא ביצוע משותף

מסגרת ב פליליה לאומי-ביןמשפט הבו ("צדדים לעבירה")לחוק העונשין בפרק ה ב 
בדמות ביצוע בצוותא וביצוע  "(רהדיני השותפות לדבר עב)"לחוקת רומא  25סעיף 

 :ואלה הם העיקריים 55.באמצעות אחר
לתכנון פשע שהוא אינו המבצע פלילית נושא באחריות  מפקד –( planning) תכנון •

תוכנית החייל, המבצע בפועל, ביצעו מתוך כוונה להוציא לפועל את אם בפועל שלו 
התכוון או היה מודע לכך שביצוע הפשע יהווה תוצאה טבעית של  האחרוןוהמפקד 
 56.התכנון

או מפעיל עליו לחץ הוא מפקד שמשכנע חייל אחר  משדל – (instigating) שידול •
לבצע פשע מתוך כוונה שהפשע יבוצע או מתוך מודעות שביצוע הפשע יהווה 

 57.סיבתי בין השידול לבין ביצוע הפשעקיים קשר ותוצאה טבעית של השידול, 
שמעניק עזרה מעשית, מעודד או הוא מפקד  מסייע – (aiding and abetting) סיוע •

מתוך מודעות לכך שפעולתו אכן מסייעת  ,ו של פשעביצועב לימנט באופן תומך
המפקד אינו מודע ואף אם מודע לכך,  ינוהחייל המבצע אאף אם ביצוע פשע, ב

ולכן נעדר את היסוד הנפשי  י שפעולת הסיוע שלו מסייעת בביצועולפשע הספציפ
יודגש כי על מנת לקבוע כי אכן קיימת אחריות  58ו של אותו פשע.הדרוש לביצוע

בין המפקד המסייע לחייל לבחון את טיב היחסים נדרש  ,בגין סיועשל מפקד פלילית 
 59.המבצע

______________ 

 .40. כן ראו הלוי, לעיל ה"ש 466, בעמ' 30לילי הבינלאומי", לעיל ה"ש כהן "המשפט הפ 55

. קיימת מחלוקת בשאלה אם ניתן להרשיע בגין תכנון 293–292, בעמ' 17נפתלי ושני, לעיל ה"ש -בן 56

)ב( לחוק העונשין. כן 29ביטויה בס' את . ניכר כי צורה זו מוצאת 293שם, בעמ' פשע שלא בוצע. 

 CASSESE'S INTERNATIONAL CRIMINAL LAW ,הפלילי לאומי-ביןלעניין התכנון במשפט ה ,ראו

197–198 (Antonio Cassese et al. rev., 3rd ed. 2013). 

מושא ן שידול הוא ביצועו בפועל של הפשע . יש להדגיש כי תנאי להרשעה בגישםנפתלי ושני, -בן 57

 CASSESE'S INTERNATIONAL ,הפלילי לאומי-ביןלעניין השידול במשפט ה ,השידול )שם(. כן ראו

CRIMINAL LAW 'יוער כי פרופ' כהן כורך  לחוק העונשין הוא שדן במשדל. 30. ס' 197, שם, בעמ

ִמדרגי דורשת יחס  הוראה .אה" ו"הפצרה"לחוקת רומא, גם "הור 25אגב ס'  ,במסגרת דיון בשידול

של  ליאין כל צורך ברכיב פורמ .בין נותן ההוראה לבין מקבלה, שביצע את המעשה או ניסה לבצעו

היא מקרה שבו  הפצרה .די בכך שההוראה תרמה באופן מהותי לביצוע הפשעאלא  ,פקודה דווקא

עלת ובלבד שיש קשר סיבתי בין הפפעולה של אחד גורמת לפעולה של אחר באמצעות הפעלת לחץ, 

, 30הלחץ לבין ביצוע הפעולה או הניסיון לבצעה. כהן "המשפט הפלילי הבינלאומי", לעיל ה"ש 

 CASSESE'S INTERNATIONAL ,לאומי הפלילי-במשפט הבין הוראהלעניין  ,. כן ראו466בעמ' 

CRIMINAL LAW '197–196, שם, בעמ. 

 . 467, בעמ' שםכהן "המשפט הפלילי הבינלאומי", השוו ; 294, בעמ' שםנפתלי ושני, -בן 58

 CASSESE'S ,הפלילי לאומי-ביןלעניין הסיוע במשפט ה ,. כן ראושםנפתלי ושני, -בן 59

INTERNATIONAL CRIMINAL LAW שין הוא שדן לחוק העונ 31. ס' 196–193, בעמ' 56, לעיל ה"ש

 במסייע.
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, פי דוקטרינה זו על – (joint criminal enterprise) המיזם הפלילי המשותף תדוקטרינ •
באופן מודע ר מפקד חב  אם שפותחה על ידי בית הדין לפשעי מלחמה ביוגוסלביה, 

לדין  וניתן להעמיד, לאומי-ביןלביצוע פשע שנועדה משותפת לפעילות קבוצתית 
הרים תרומה אם הוא  פלילי פשעים שביצעו חברים אחרים באותו מיזםאותם בגין 

היו תוצאה צפויה וסבירה של ואלה  ,הפשעיםמודעת לביצועם של משמעותית ו
במיזם פלילי אחראי באופן מרצונו ינו, כל מי שמשתתף ידה 60.התוכנית הפלילית

 61.לפשעים הנובעים מפעילות המיזם ,וכמבצע עיקרי ,אישי
 – 62)בין אם יש לו אחריות פלילית ובין אם לאו( הביצוע באמצעות אחרדוקטרינת  •

אילו מעשים בדיוק נדרשים ממפקד על מנת להיחשב מבצע באמצעות אחר  השאלה
 63ומקרה. מקרהכל תלויה בהגדרה הספציפית של 

 )אחריות עקיפה( . אחריות מפקדים במחדל2

על האפשרויות העיקריות להעמדת מפקדים לדין תחילה חשיבות הדברים, נחזור לנוכח 
לביצוע פשעים  ומה של אחריות פליליתבגין חשד לקי לאומי-ביןפלילי על פי המשפט ה

 בהם המפקד נוטלשלמצבים כאמור מתייחסות מרכזיות  אפשרויותאותן . יםלאומי-בין
כמבצע  אם ;ועיקרי אם בביצוע של ממש כמבצע יחיד –בעצמו חלק בפעילות הפלילית 

; ואם במסגרת דיני השותפות )כמשדל, כמסייע ועוד( או כמבצע באמצעות אחר בצוותא
לבצע  ופקודימי שמורה להמפקד כ ,קרי, כמובן(, תובלתי חוקי)קודה או הוראה בפ

 .יםפלילימעשים 
להעמדת מפקדים לדין  ,פחות , מרכזיתנוספתאפשרות קיימת אולם לצד כל אלה 
המפקד במסגרתה , שכן מקודמותיה שונהזו אפשרות  .לאומי-ביןפלילי על פי המשפט ה

מורה דבר לגביה, אלא אחריותו אינו אף ו לילית,בפעילות הפ נוטל חלקעצמו אינו 
המפקד כאחראי מכוח היותו מפקד.  – חידלוןלמצב של  , כפי שכבר הוזכר,מתייחסת

שני סטנדרטים , מייד נראהשכפי  ,זוהי הדוקטרינה של "אחריות מפקדים", הכוללת

______________ 

 .14, בעמ' 9כהן "על אחריות מפקדים בארגוני טרור", לעיל ה"ש  60

דוקטרינת המיזם הפלילי  לש. פרופ' כהן מציין בהקשר 294, בעמ' 17נפתלי ושני, לעיל ה"ש -בן 61

 ,רות להאשים בגין תרומה על ידי קבוצה עם מטרה משותפתהמשותף כי בחוקת רומא כלולה האפש

כהן "המשפט הפלילי הבינלאומי", וכי הדבר נראה דומה מאוד לדוקטרינת המיזם הפלילי המשותף. 

 .467, בעמ' 30לעיל ה"ש 

לפיו ש ,העונשין )א( לחוק29ביטויו במסגרת ס' את . ביצוע באמצעות אחר מצא 466שם, בעמ'  62

במסגרת ס' כן ו ,(הוספו" )ההדגשות באמצעות אחרלרבות מבצעה בצוותא או  – מבצע עבירה"

כלי אדם ספרו המרתק של שחר אלדר את . לדיון ממצה בביצוע באמצעות אחר ראו לחוק )ד(–)ג(29

 (.2009) 62–19 שימוש בבני אדם לביצוע עבירות והנהגת ארגוני פשיעה –

 1643/05כן ראו ע/ .13, בעמ' 9"על אחריות מפקדים בארגוני טרור", לעיל ה"ש השוו כהן  63

 (.7.9.2011)פורסם בנבו,  30–29, אלהיג'א נ' התובע הצבאי-אבו)ערעורים איו"ש( 
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יך צרהיה "או המפקד  ;פלילית מחשבה –( was aware/knew) ידע""שונים: המפקד 
 64ת.רשלנו –( should have known) לדעת"

ת אמיתי" של דוקטרינ"הסוג ה היאמפקדים במחדל האחריות ניכר כי דווקא 
הבעייתי הסוג זהו ד, יכפי שנראה מיכמו כן,  .לאומי-ביןבמשפט ה "אחריות המפקדים"

כלל תייחס מאינו  אשר ,לחוקת רומא 28בסעיף  סוג אחריות זה עוגןכאמור,  יותר.
 ,לאומי-ביןבלתי חוקית או לביצוע של ממש של פשע למתן פקודה  חריות מפקדיםאל

 65באחריותם למחדל.אך ורק דן אלא 
Osiel,  מבקש להבחין בין  ,במחדל "אחריות מפקדים"בהתייחסו לדוקטרינה של

 66.פקודיו םאחריות המפקד לשלומם של צדדים שלישיים לבין אחריות המפקד לשלו
 .עליה כעתאעמוד ו ,ומתבקשתזוהי הבחנה חשובה 

ונת מפני פעילות עבריינית מכּו יםשלישי דיםשל צד ם( אחריות המפקד לשלומא)

 )הדוקטרינה של "אחריות מפקדים"(של פקודיו 

במשפט  – command responsibility – זהו הפן המוכר של אחריות מפקדיםכאמור, 
 יות מפקדים'". דוקטרינה זופן זה "הדוקטרינה של 'אחראכנה הפלילי.  לאומי-ביןה

מטילים על , ההמקובל ריההומניט לאומי-ביןמכוחם של כללי המשפט ה תמופעל
שנעברו על ידי ות של מודעות או כוונה לאומי-בין רותמפקדים אחריות מיוחדת בגין עב

לנקוט אמצעים מתאימים על מנת לחובת המפקד  תמתייחס דוקטרינהההכפופים להם. 
ולנקוט צעדים פיקודיים, משמעתיים או  ,וניםמלבצע פשעים מכּו פקודיואת למנוע 

 אדון בהרחבה בפרק הבא. במרכז המאמר, ואזה, שה בפן 67.ריםפליליים נגד המפ  

 פקודיו ם( אחריות המפקד לשלוב)

 סיכונים בלתי סבירים.מפני נטילת פן זה מתייחס לחובת המפקד להגן על פקודיו 
פקוד מקימים חובת זהירות –מן רב כי יחסי מפקדלפני זכבר המשפט הצבאי קבע 

ואדון בו ביתר  ,פן זה מוכר מאוד במדינת ישראל 68של מפקדים כלפי פקודיהם. מושגית

______________ 

64 MICHAEL J. DAVIDSON, A GUIDE TO MILITARY CRIMINAL LAW 150–151 (1999). 

65 Ambosגישתו של  . זו גם855–850, בעמ' 54עיל ה"ש , לCassese אשר ממקם את הדיון ,

 CASSESE'Sהעוסק באחריות פלילית אגב מחדלים.  ,10בספרו בפרק זו בדוקטרינה 

INTERNATIONAL CRIMINAL LAW גישתם של ת א. כן ראו 180, בעמ' 56, לעיל ה"שSTEVEN R. 

RATNER & JASON S. ABRAMS, ACCOUNTABILITY FOR HUMAN RIGHTS ATROCITIES IN 

INTERNATIONAL LAW: BEYOND THE NUREMBERG LEGACY 132 (2nd ed. 2001). 

66 MARK J. OSIEL, OBEYING ORDERS: ATROCITY, MILITARY DISCIPLINE AND THE LAW OF 

WAR 305 (1999). 

, לעיל CASSESE'S INTERNATIONAL CRIMINAL LAW; 308, בעמ' 46, לעיל ה"ש ועדת טירקלדוח  67

 .192–182, בעמ' 56ה"ש 

(, שעניינו בשאלת 1958) 207, 1958, פד"צ התובע הצבאי הראשי נ' פז)ערעורים צה"ל(  19/58ע/ 68

ברוך אילני ז"ל, ממכת -, טור' יוסףיהםחיילמ אחדשל שלושה מפקדים למותו הטרגי של  אחריותם

, ההיסטוריה תשפוטהלך תרגיל. לעניין פסק דין זה ראו "אחריות מפקדים לשלום חייליהם" חום במ
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 עלול , מפקד שמתרשל בשמירה על שלום פקודיוOsiel ו שלפירוט בהמשך. לגישת
כך בשיטת המשפט האמריקנית, וכך גם בשיטת המשפט  69.ולהיענש ימצא אחראילה

 הישראלית.

 מפני פעילות רשלנית של פקודיו ( אחריות המפקד לשלומו של צד שלישיג)

 ,פן זה פי על .הוזכרו לעילאשר ו Osielשציין קיים פן נוסף, שניתן למקמו בין שני הפנים 
אחריות המפקד משתרעת גם לעבר שלומם של אלה העלולים להיפגע מפעילות רשלנית 

 ה האזרחיתיהכוונה בעיקר לאוכלוסי. ונת של פקודיוכּובהבחנה מפעילות מ ,של פקודיו
העלולה להיפגע במקרים של פעילות צבאית מבצעית  שאינה נוטלת חלק בלחימה,

לוקה בתפקוד אשר המפקד והפקוד של להתנהגות פן זה מתייחס בשטחי אויב. 
, שכן כאשר הפקוד פועל במסגרת כפיפותו של רשלנות רההמקצועי ומייצרת עב

חובת זהירות מושגית אף על אותו מפקד , חלה בלתי מעורב ו ופוגע בצד שלישילמפקד
 70.כלפי אותו צד שלישי

הפלילי אינו מתעניין בשני הפנים האחרונים, שכן הם  לאומי-ביןכי המשפט ה יכרנ
אינה  "אחריות מפקדים"שג מו, הצגת היינעדרים את החומרה הנדרשת. ברם, בעינ

תהיה מצומצמת  הז מאמר קצרתייחסות לשני אלה במסגרת שלמה בהעדרם. עם זאת, הה
 71.בהקשרה של מדינת ישראל אחריות המפקדיםביותר, ותיוחד בעיקר לדיון בשאלת 

______________ 

 ענייןגם פקוד ראו –מפקדהקמה מכוח יחסי  לעניין חובת הזהירות .44–43' בעמ, 43, 51לעיל ה"ש 

 .36, בעמ' 63לעיל ה"ש  ,אלהיג'א-אבו

69 OSIEL 305, בעמ' 66, לעיל ה"ש. 

התובע הצבאי ורים צה"ל( )ערע 274/96כן ראו ע/ .36, בעמ' 63, לעיל ה"ש אלהיג'א-אבועניין  70

בשאלת אחריותם של מפקד צוות חי"ר ושלושה שעסק (, 1997) 525, 1996, פד"צ הראשי נ' שרף

לוחמים לירי שגרם למותו של נוסע ברכב שהתחמק ממחסום פתע שהציבו בעת פעילות יזומה באזור 

( 19.12.1999ם בנבו, )פורס התובע הצבאי נ' א')צבאי מרכז(  368/96עוד ראו מר/ .יהודה ושומרון

ועניינה בשאלת אחריותם של מפקד  ,דומות פלונים(. נסיבותיה של פרשת פלונים)להלן: פרשת 

לא ר שאיחידת דובדבן ושלושה לוחמים, בעת פעילות מבצעית לסיכול פיגועים, למותו של נהג רכב 

הכביש. להרחבה  ם לאחר שהתחמק דרך שולייהנענה להוראות כוח של היחידה לעצור ונורה על יד

בנוגע לשתי הפרשות ראו "אחריות פלילית לפגיעה לא מכוונת ב'בלתי מעורבים' במהלך פעילות 

לעמדה ביקורתית כלפי החקירות  .151–148בעמ'  ,148 ,51, לעיל ה"ש ההיסטוריה תשפוטמבצעית" 

חימה, במהלך מבצע "צוק איתן" ראו בצלם בצה"ל בגין פגיעה בחפים מפשע, שלא נטלו חלק בל

 /www.btselem.org/download( 2016) נוהל טיוח: חקירתם לכאורה של אירועי "צוק איתן"

201609_whitewash_protocol_heb.pdf. 

אלא  ,קיימת קטגוריה נוספת של אחריות מפקדים שעניינה בהתנהגות מפקדים שאינה פוגעת באדם 71

היבט  –פוגעת במיצב )סטטוס( הפיקודי ובערכים הגלומים בו. ראו מודריק "אחריות מפקדים 

 . קטגוריה זו אינה רלוונטית לענייננו ולכן לא נרחיב בה.288, בעמ' 50דיוני", לעיל ה"ש 

http://www.btselem.org/download/201609_whitewash_protocol_heb.pdf
http://www.btselem.org/download/201609_whitewash_protocol_heb.pdf
http://www.btselem.org/download/201609_whitewash_protocol_heb.pdf
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 " במחדלאחריות מפקדים"הדוקטרינה של פרק ד: 

 הגדרת הדוקטרינה של "אחריות מפקדים" .1

ן ישיר לפשעים ם אחראים באופיכאמור, מפקדים צבאיים או ממונים אחרים אזרחי
ם. אפילו היה יהיד ידי פקודיהם במסגרת פקודה שניתנה על ידיהם או על המבוצעים על

אותו אדם ראש מדינה או בעל תפקיד בכיר אחר, אין הוא פטור מאחריות פלילית לפשע 
פי  על רהאף אם המעשה הפלילי אינו מהווה עבכי יודגש  72.שביצע או הורה על ביצועו

הבכיר  ובעינה. יותר מכך, מעמדעומדת ת לאומי-ביןחריות הפלילית ההא ,חוקי המדינה
של  דוקטרינהה פי על .היא "אחריות מפקדים" ,אחריות נוספתיוצר של אותו אדם 

 יםלאומי-ביןפשעים אחראי בפלילים ל להימצאעשוי  מפקד "אחריות מפקדים" במחדל,
ה אלכי  לדעתצריך או היה  בפועל ידעאם הוא מי שנתונים למרותו ידי  המבוצעים על

מנת  בירים על, וכשל בנקיטת הצעדים הדרושים והסביצעו או עתידים לבצע פשעים
 73ענישתם של אלה שפשעו.בלמנוע את הפשעים או לרסן את המבצעים, או כשל 

עשייה תוך הפרה של חובה בסיסית המוטלת -אימחדל של לבעצם תייחסת הדוקטרינה מ
 פרופ' יש להעיר כי 74על אלה שבסמכותם לפעול. לאומי-ביןבמסגרת המשפט ה

האידך גיסא של סוגיית הציות לפקודות  ת"אחריות מפקדים" אב רואהדינשטיין 
 75מגבוה.

 מחדלו על פי הדוקטרינה של גיןלהימצא אשם בעשוי יובהר, המפקד כנאשם 
, . כאמורעליהן או נוסף במקום צורות אחרות של אחריות פלילית "אחריות מפקדים"

 כאלהיו או מסית אותם לבצע מעשים פקודלמורה אשר מתכנן מעשים פליליים או מפקד 
. אולם, אם אותו מפקד שנעשועצמו אחראי באופן ישיר למעשים הפליליים את ימצא 

 ו שלאשם בכך שרק נכשל במניעת אותם מעשים פליליים, או אז מחדלו יגרור, לגישת
Kittichaisaree76.עקיפה "אחריות מפקדיםבדמות "לא ישירה",  , "מעין אחריות פלילית 

להימצא אחראי, עשוי אותו מפקד שנכשל במניעת מעשים פלילים מצד פקודיו יוער כי 

______________ 

שום חסינות לא תסייע לחשוד בביצוע פשעים  –לחוקת רומא  27משמעית של ס' -זוהי קביעה חד 72

, 30אף לא תהווה עילה להקלה בעונש. כהן "המשפט הפלילי הבינלאומי", לעיל ה"ש ו ,יםלאומי-בין

אינו מקנה חסינות עניינית מפני תביעה פלילית  לאומי הפלילי-. אכן, המשפט הבין466–465בעמ' 

 .298, בעמ' 17נפתלי ושני, לעיל ה"ש -לבעל תפקיד רשמי החשוד בביצוע פשע במהלך תפקידו. בן

73 KITTICHAISAREE 468, בעמ' שם; כהן "המשפט הפלילי הבינלאומי", 251, בעמ' 18, לעיל ה"ש ;

 .295, בעמ' שםנפתלי ושני, -בן

74 KITTICHAISAREE ,שם ;OSIEL 192, בעמ' 66, לעיל ה"ש. 

 (.1983) 280 דיני מלחמהיורם דינשטיין  75

76 KITTICHAISAREEהמפקד למנוע פשעים מצד  ו של. יוזכר כי לצד חובת251, בעמ' 18ה"ש  , לעיל

 פקודיו, הדוקטרינה מחייבת אותו אף להעניש את אלה מבין פקודיו שפשעו.
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אם כל התנאים  ,פשעיםבמקרים המתאימים, גם כשותף, כמסייע או כמשדל לאותם 
 77מתקיימים.הנדרשים 

ההבחנה בין מפקד  אינקודה נוספת הנוגעת בהגדרת הדוקטרינה וראויה להבהרה ה
ההבחנה מעוגנת  (, שכבר הוזכרה."ממונה אחרהמכונה גם "ממונה אזרחי )בין צבאי ל
ואילו  ,(military commanderדן במפקד הצבאי ) (a)28סעיף  – לחוקת רומא 28בסעיף 
 commandהמונח  (. כפועל יוצא מכך,superiorדן בממונה האזרחי )( b)28סעיף 

responsibility ואילו המונח ,למפקד צבאיבדרך כלל וון מתכ superior responsibility 
 –סמכות ממעמד או נהנה משאינו מפקד צבאי אולם  מי, כלומר, למתכוון לממונה אזרחי

ראש ממשלה, שר או דוגמת או אדם אחר בעל עמדה היוצרת מרות או כפיפות,  מנהיג
 ים בלבד.במפקדים צבאי מקדתא ,כאמור ,במאמר זה 78.בכיר מנהל

 "אחריות מפקדים"הדוקטרינה של  מאפייני .2

 ,מנת להקימה תנאים מצטברים עלכמה מחייבת  "אחריות מפקדים"של הדוקטרינה 
 יחסי – (effective controlושליטה אפקטיבית ) יחסי כפיפות או מרות (1): ואלה הם

ודעות מ (2) ;בחייליו של המפקד הכוללים יכולת שליטה אפקטיבית פקוד–מפקד
(knowledge ) או רשלנות(constructive knowledge )– צריך היה או " "ידע" המפקד

 –( failure to prevent or punish)מחדל  (3) ;לדעת" שהפקוד עתיד לבצע או ביצע פשע
כשל בנקיטת אמצעים חיוניים וסבירים למניעת הפשע או בענישת מבצעי  המפקד
דורש כי מחדלו של המפקד  חוקת רומאל 28סעיף  – (causationקשר סיבתי ) (4) ;הפשע

פשע  ו שלראוי להבהיר כי בגין ביצוע 79.וביל לביצוע הפשעיםהוא שה חייליובבשליטה 
 80.םמפקדים אחראיכמה מסוים אחד יכול שיימצאו 

 "אחריות מפקדים"דוקטרינה של ל צדקותהה. 3

החשש מפני  יאה Osielפי  על "אחריות מפקדים"ההצדקה העיקרית לדוקטרינה של 
אכן, למרות  81.מבצעים פקודיהםש פשעיםאפשרות של העלמת עין מצד מפקדים כלפי 

מטרה בבסיסה השכן חשובה ביותר, היא , דימיעליהן עמוד אשהבעיות שבדוקטרינה, 
אותם לטפל בו ,לחייב את המפקדים להשגיח על פקודיהם לבל יבצעו פשעים הראויה

______________ 

אחריות לא ישירה טרם הוכרעה סופית, והדברים אף נלמדים שם. יוער כי השאלה אם אכן לפנינו  77

 לומד.מדבריו של המ

של הממונה האזרחי מותנית בכך שהוא ידע או לאומית -הבין. יודגש כי אחריותו הפלילית שם 78

לאומי. כהן "המשפט הפלילי הבינלאומי", לעיל -ביןהתעלם במודע ממידע לגבי ביצוע הפשע ה

 .468, בעמ' 30ה"ש 

79 CASSESE'S INTERNATIONAL CRIMINAL LAW,  187, בעמ' 56לעיל ה"ש. 

80 KITTICHAISAREE 254, בעמ' 18, לעיל ה"ש. 

81 OSIEL 193, בעמ' 66, לעיל ה"ש. 
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הרעיון הוא שהאיום בהטלת  82פקודיהם.של ת פלילית מפקדים המתעלמים מהתנהגו
בהשגחה על דם ימצרשלנות עצימת עיניים או בגין בגין על מפקדים אחריות פלילית 

את מנת למנוע  על אפקטיביים לנקוט צעדיםויניע אותם  יםמפקדהאת ירתיע  הםפקודי
של קיומה בדבר הידיעה של המפקד עצם יותר מכך,  83מלבצע פשעים. הםפקודי

מנע ממתן יבו לפקודות שהוא נותן ויילאת ישית  , קרי,יורתעשהוא הדוקטרינה מבטיחה 
 84מנת לנסות להימלט מאחריות. פקודות מעורפלות על

 בעיקרה היא הצדקה תיאורטית הצדקה נוספת לדוקטרינה של "אחריות מפקדים"
ית של פקוד מייצרים חובת זהירות מושג–כי היחסים המיוחדים של מפקד תרסוגה

מפקדים כלפי מי שעלולים להיפגע מפשעים שיבצעו חייליהם )לרוב צדדים שלישיים 
פקוד(. בהקשר זה הדוקטרינה מתייחסת לשני מצבים שונים לזרים ליחסים שבין המפקד 
)בטרם התבצע מעשה  ex anteמאופיין בהתבוננות ה, האחדמבחינת ציר הזמן. המצב 

יכולת טובה יותר יש אציה שבמסגרתה למפקד פשע על ידי הפקוד(, מתייחס לסיטו
טעם לתמרץ את יש כלפי קורבן פוטנציאלי, ולכן יוצר הפקוד שלהקטין את הסיכון 

המפקד ישקיע בצעדים מתבקשים שהמפקד להשקיע בהקטנת הסיכון )הציפייה היא 
תוחלת  תהקטנרווח הגלום בכאלה שהעלות הכרוכה בהם קטנה מה ,וסבירים, כלומר

כבר )לאחר שמעשה הפשע  ex postבזמן, מצב של האחר המצב  .(יוצר פקודהשהנזק 
בוצע על ידי הפקוד(, מתייחס לסיטואציה שבה הסיכון שיצר הפקוד כבר התממש, ולכן 

שהמפקד ימצה ינו, דרישת הדוקטרינה יטעם ליצור תמריץ עתידי להקטנתו. דהאין כבר 
משפיעה על הסיכון שהתממש. למרות  אינהכבר ענישו על פשעיו ויאת הדין עם הפקוד 

עדיין בדוקטרינה תמריץ למפקד לא לוותר על מיצוי הדין עם הפקוד, שכן אם יש זאת 
צם ההיגיון שניתן למצוא לכך הוא ההנחה שעיישא באחריות פלילית. הוא  ,לא יעשה כן

 רותעביעברו מם את הדין אם יהידיעה של הפקודים על חובת המפקדים למצות ע
אפשר להם ללא צפויים כי המפקדים ביודעם ) רותעבלעבור תמרץ אותם לא תות פלילי

 .(לחמוק מעונש

 "אחריות מפקדים" בדוקטרינה של ותיתיבעיה .4

 :מציבה מספר רב של בעיות מתחומים שוניםבמחדל  "אחריות מפקדים"הדוקטרינה של 
ואף  ,מוסרבעיות מתחום המשפט המהותי ומתחום המשפט הדיוני, בעיות מתחום ה

 85כי כל אלה טרם נדונו בצורה המניחה את הדעת. יכרבעיות של יישום בחיי המעשה. נ
 אנסה לעמוד בקצרה על הבעיות העיקריות.

______________ 

 השוו שם. 82

 שם. 83

בכלל ולפקודות של  קאסם כפרלא לקשור את הדברים לפרשת הטבח באפשר -אי. 305שם, בעמ'  84

 ואילך. 133ראו להלן ליד ה"ש  שדמי בפרט. לעניין זה עוד אשוב בהרחבה בהמשך. רכשאל"מ יש

85 OSIEL ,192, בעמ' שם. 
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הדוקטרינה עמומה מן ההיבט של המשפט הפלילי המהותי , Wu & Kangלטענת 
פלילים לא תמיד ברור מתי וכיצד מפקד צריך להימצא אחראי ב ןולכ ,בנקודות מסוימות

כל בקיימת בעיה דיוני של המשפט הפלילי ה היבטן המגם  86.פקודיושעשו למעשים 
קושי, בעיקר מבחינת דיני טמונה ב. הבעיה הדוקטרינההעמדה לדין באמצעות בהנוגע 

-ביןהמשפט השגם מה  ,םהשר בין המפקדים לבין הפשעים שביצעו פקודיק  הראיות, ל  

 87ספק סביר.כל כחת אשמה מעבר להו ,רב בצדק ,מחייב הפלילי לאומי
אגב הדוקטרינה של  חובת העשה של המפקד ה שלשאלת מקורבאחרת נוגעת  הבעי

ומציגה תחום רחב  ,יםמחדללכאמור  תייחסתהדוקטרינה מ .בהירא. "אחריות מפקדים"
בגין התנהגות רשלנית של מפקד  תלאומי-בין של מקרים הגוררים אחריות פלילית

של פקודיו. אין כל ספק  הםה המוטלת עליו לעניין מעשיבמסגרת חובת ההשגח
מאחריות לחמוק מנת למנוע מפקדים מלנסות  על ותדה חיונייהדוקטרינה והחובה שבצש

הדברים עולה כי ן מ 88פליליים של פקודיהם.המעשים אודות העל ידיעה -אי תבטענ
, מפקד ךמכ יוצאכפועל בעצם חובת עשה בדמות חובת השגחה. קימה הדוקטרינה מ

 כלפי פקודיוהן  – כפולה פעילהה בחוב מתחייב למעשה את הפיקודהמקבל על עצמו 
מקור שאלת האם כן  איהשאלה הבעייתית ה 89.והן כלפי מי שעלולים להיפגע ממעשיהם

יכול  ;הלכתייהיה מקור הוא ויכול ש ,חקוקיכול שהמקור יהיה מקור  .חובת העשהל
חובת  ה שלבהנחה שמקור 90.לה ץמחויהיה הוא ל שויכו ,בדוקטרינה עצמהיהיה שהוא 

 להיות מקור חוקי צריךהשאלה אם המקור עדיין עולה העשה הוא מקור חקוק, 
או שמא ניתן להסתפק במקור חוקי מדינתי. ניכר כי הנטייה היא למקור חוקי  לאומי-בין
 טחובת העשה הוא במשפ ה שלמחזיק בדעה כי מקור Kittichaisaree 91.לאומי-בין
 ,מכוח מעמדו וסמכותו ,מחייבים מפקדאשר בדיני המלחמה בפרט, ובכלל  לאומי-ביןה

 92.פשעים שביצעוהכפופים לו מלבצע פשעים או להענישם על את למנוע 
 Osielלמשל,  ,כךהספרות מציגה בעיות נוספות המשלבות שאלות של משפט ומוסר. 

של  רותעבבעצם עלולה להפוך כי בעיה מוסרית רצינית טמונה בכך שהדוקטרינה טוען 

______________ 

86 Timothy Wu & Yong-Sung (Jonathan) Kang, Criminal Liability for the Actions of 

Subordinates—The Doctrine of Command Responsibility and Its Analogues in United 

States Law, 38 HARV. INT’L L. J. 272 (1997). 

87 WILLIAM A. SCHABAS, AN INTRODUCTION TO THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT 

231–232 (4th ed. 2011)ע לחוקת רומא הפלילי בכלל ובנוג לאומי-בין. כך הדבר בנוגע למשפט ה

 בפרט.

88 OSIEL 192, בעמ' 66, לעיל ה"ש. 

 .305שם, בעמ'  89

, DAVIDSON ניכר כי המקור לחובת הפעולה כיום הוא מקור חקוק המצוי בדוקטרינה עצמה. השוו 90

 .149, בעמ' 64לעיל ה"ש 

כי . יש להבהיר 181, בעמ' 56, לעיל ה"ש CASSESE'S INTERNATIONAL CRIMINAL LAWראו  91

 המפקד יהיה בעל יכולת לפעול. שם.שמלבד מקור שבדין לחובה לפעול מתחייב 

92 KITTICHAISAREE 252, בעמ' 18, לעיל ה"ש. 
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תים ימת לעיממשיך קו זה ומציין כי קי Cassese 93.רשלנותשל  רותמחשבה פלילית לעב
 ,רמות שונות של התנהגות מפקדים במסגרת הדוקטרינה )כך הדברכמה האחדה של 

 :שחר מציג בעיה אחרתיורם  פרופ' ואילו 94.לחוקת רומא( 28במסגרת סעיף  ,למשל

מקובל בספרות  ,כמה למעלה מגיע טיפול המערכות עדבאשר לשאלה "
בצבאות מנצחים, בצבאות  . בדרך כלל'קיר הקולונל'הביקורתית לדבר על 

נגמר טיפול המערכות מתחת לדרג הקולונל. אלוף משנה ומפקדיו  ,טוטליטריים
בדרך כלל הוא לאו דווקא הש"ג,  בדרך כלל כבר אינם מועמדים לדין. מי שחשוף

אז נראים הדברים מתוקנים ועשויים כהלכה,  .לל הקצונה הזוטרהאלא בדרך כ
 95אלא הקצונה עומדת לדין." ,שכן לא הש"ג עומד לדין

אז שצבא, , לרוב ִמדרגיים כרוך בדרך כלל בארגון לאומי-ביןאכן, ביצוע פשעים 
מהיכן אחריות המפקדים למעשיהם של : משמעית-עולה שאלה קשה ללא תשובה חד

היא הפיקודי בִמדרג )הגבול התחתון(, ועד להיכן בסולם הדרגות או לה מתחיפקודיהם 
הו ראשון ילשון אחר, לעניין הגבול התחתון השאלה היא מ 96?מטפסת )הגבול העליון(

הו יהזוטר במפקדים; ואילו לעניין הגבול העליון השאלה היא מ –המפקדים האחראים 
 הבכיר במפקדים. –אחרון המפקדים האחראים 

 ,ה סלקטיבית של הדוקטרינהאכיפוהיא  ,שחר עולה בעיה נוספת פרופ'ו של מדברי
הפלילי  לאומי-ביןבכלל והמשפט ה לאומי-ביןבעיה מוכרת בתחומי המשפט השהיא 

צבאות גבי לאך ורק  תהדוקטרינה רלוונטישל  האם הפעלתבפרט. ניתן לתהות ולשאול 
ניתן לטעון  ,למשל ,כך .ת בלבדו כלפי מפקדים ומנהיגים של מדינות חלשוא פסידיםמ

הרודן הסרבי האכזר  )דוגמת ותחלש ותמדינשל  יםכי הדוקטרינה הופעלה כלפי מנהיג
לשעבר של ודיפלומטים בכירים כלפי מנהיגים הופעלה ולא  (,סלובודן מילושביץ'

מעידה . ברי כי טענה כזו (הנרי קיסינג'ר נימזכיר המדינה האמריק )דוגמתמדינות חזקות 
 לאומי-ביןשל המשפט ה על פוליטיזציהופני החוק לשוויון הבעקרון פגיעה  על

 97.הפלילי

______________ 

93 OSIEL 193, בעמ' 66, לעיל ה"ש. 

94 CASSESE'S INTERNATIONAL CRIMINAL LAW 192–182, בעמ' 56, לעיל ה"ש. 

(. 2000) 11, 14 משפט וצבאדברים שאמר פרופ' שחר במסגרת סימפוזיון "יובל למשפט הצבאי"  95

ראשון ההדברים נאמרו במסגרת המושב ויה, במכון הישראלי לדמוקרט 12.10.1999הכנס נערך ביום 

 )להלן: דברי פרופ' שחר בסימפוזיון(. 31-ו 23בנושא "אחריות מפקדים". שם, בעמ' 

צופאן נ' הפרקליט הצבאי  425/89נעיר כי בג"ץ  .272, בעמ' 86, לעיל ה"ש Wu & Kangהשוו  96

 ם(, ה1997) 799( 4, פ"ד נא)שריד נ' שר הביטחון 5795/97בג"ץ ו ,(1989) 718( 4, פ"ד מג)הראשי

שני הן נגד ההחלטה לא להעמיד לדין פלילי את  :ביקורת בעלת שני פנים יםהמעוררשני פסקי דין 

 (;הפן הגלויאל"מ מאיר ותא"ל איתם )פיין(, בהתאמה ) –המפקדים שבענייניהם הוגשו העתירות 

. (הפן החבוי)שני מפקדים אותם יותם העקיפה של מפקדיהם של והן נגד העדר הדיון בשאלת אחר

 .347–346, בעמ' 50היבט דיוני", לעיל ה"ש  –השוו מודריק "אחריות מפקדים 

 .662, בעמ' 10השוו בילסקי, לעיל ה"ש  97
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המפקד  ו שלשאלת אחריותבעיר כי קיימת בעיה נוספת הנוגעת אבשולי הדברים 
. , שלא נטלו חלק בלחימהשגרמה לפגיעה בחפים מפשע לפעולה רשלנית של פקודיו

מוגבלת  התעניינותוהפלילי, שהרי  לאומי-ביןמשפט הבלכאורה אינה נוגעת זו שאלה 
הערכי והמשפטי המטען לנוכח  ,לפשעים החמורים ביותר. אולם אין להתעלם מהשאלה

תים אף בחינת אפשרות של העמדה יולע ,חקירהבדיקה ו המחייבים ו,הגלום במקרים אל
פעולת החיסול של בכיר החמאס סלאח היא כך דוגמה ל .לדין משמעתי או פלילי

 הטלת פצצה במשקל טון ממטוס קרב של על ידי ,22.7.2002ביום , עת עזהברצו שחאדה
 עשר אזרחים-ארבעהשגרמה, למרבה הצער, למותם של  פעולה – הישראלי חיל האוויר
 98.חמישים אישוממאה יותר לפציעתם של וילדים, רובם , חפים מפשע פלסטינים

 בדין המשווה "אחריות מפקדים"של  עיגון הדוקטרינה .5

במסגרת כוננה מאז  היסטוריה ארוכהיש במחדל  "אחריות מפקדים"וקטרינה של דל
 ןעל עיגו תבחינה מדוקדקת מלמד לאחר מלחמת העולם השנייה. לאומי-ביןהמשפט ה

עמוד עליהם על פי א .מקורות חשוביםבכמה  לאומי-ביןההפוזיטיבי בדין הדוקטרינה 
 מועד עיגונם.

______________ 

(. 2005) 100–99, 97( 6, פ"ד נט)הס נ' סגן הרמטכ"ל 5757/04התיאור העובדתי בבג"ץ את ראו  98

מדובר בעתירה נגד מינויו של אלוף דן חלוץ לתפקיד סגן הרמטכ"ל בשל היותו מפקד חיל האוויר 

הס נ'  8794/03איון עיתונאי שהעניק בעניין. ראו גם בג"ץ יבעת פעולת חיסולו של שחאדה ור

ץ היוע ם של(. מדובר בעתירה נגד החלטת23.12.2008)פורסם באר"ש,  הפרקליט הצבאי הראשי

לא לפתוח בחקירה פלילית בעקבות פעולת חיסולו של  אשירבאי הצרקליט הלממשלה והפ פטימשה

(; 2011) דין וחשבון צלאח שחאדה –שחאדה. כן ראו ועדה מיוחדת לבחינת פעולת סיכול ממוקד 

המכון הישראלי לדמוקרטיה, ) 277–273 וערכי הדמוקרטיה ביטחון, משפט –שב"כ במבחן אלי בכר 

ה לפגיעה בחפים מפשע, דוגמת לביושה חקירה אגב תאונהשיתכן כי ייש להדגיש  (.2020

ותחייב  ,לאומי-ביןעמידה בכללי המידתיות שבמשפט ה-ההתנקשות בסלאח שחאדה, תלמד על אי

שביצעו את  דווקא הטלת אחריות פלילית על המפקדים שהתרשלו לצד אחריות פחותה של מי

ההבחנה בין לוחמים לאזרחים  –לאומי הומניטרי -טרור ומשפט ביןאבן חן -התקיפה. הילי מודריק

 (.לאומי-טרור ומשפט ביןאבן חן -( )להלן: מודריק2010) 279–278 בשדה הקרב המודרני

ים דוגמאות נוספות הן שני האסונות שפקדו, למרבה הצער, את כפר כנא בדרום לבנון בעקבות מחדל

מבצעיים של צה"ל שגרמו למותם ולפציעתם של עשרות אזרחים לבנונים. האסון הראשון אירע ביום 

וי שפגע במוצב של האו"ם בכפר, , במהלך מבצע "ענבי זעם", בעקבות ירי ארטילרי שג17.4.1996

אזרחים(.  100-שבו תפסו מחסה באותה שעה אזרחים בלתי מעורבים רבים )באסון נהרגו יותר מ

, במהלך מלחמת לבנון השנייה, בעקבות הפצצה 30.7.2006סון השני אירע בחלוף עשור, ביום הא

של חיל האוויר שגרמה לקריסת בניין בן שלוש קומות ומרתף. בדיעבד התברר כי הבניין שימש 

אזרחים בלתי מעורבים, שרובם הסתתרו  25-מקלט לפליטים מדרום לבנון )באסון זה נהרגו יותר מ

ר במרתף, ש ש   משל"ג ל"ענבי זעם" –הִּביצה הלבנונית גם תקרתו קרסה(. ראו, בהתאמה, מיכאל שָׁ

 ynet ; עלי ואקד וחנן גרינברג "לבנון: עשרות הרוגים בהפצצה בכפר כנא"(1996) 204–203

30.7.2006 www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3283305,00.html . יש להדגיש כי לאסונות

 הומניטריים כאלה עלולות להיות השלכות משפטיות וערכיות לגבי מדינת ישראל.

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3283305,00.html
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בשנות השבעים של היה  לאומי-ביןדין הבה של הדוקטרינ בזמן העיגון הראשון
לאמנות ז'נבה  פרוטוקול הנוסף הראשוןל 87–86פים סעי במסגרת מתהקודהמאה 

של  מצד פקודיהם בצבא את החובה למגר כל הפרה יםעל מפקד יםאשר מטיל 99,(1977)
וכן לדווח על הפרות כאמור לרשויות , הנוסף הפרוטוקולושל  1949ז'נבה משנת  אמנות

וסמכות. במסגרת זו המפקדים נדרשים, אם הובא לידיעתם כי פקודיהם הפרו את המ
'נבה או של הפרוטוקול, לנקוט צעדים משמעתיים או פליליים נגד זההוראות של אמנות 

 100רים.המפ  
ים לאומי-ביןחוקות בתי הדין המסגרת , במתהקודהמאה שנות התשעים של ב

 superiorפיו לש, "אחריות מפקדים"רון של נקבע במפורש העיק, ליוגוסלביה ולרואנדה
של ממונה אזרחי( אחראי בפלילים בגין פשעים במשמעות של מפקד והן במשמעות )הן 

את לא נקט הוא שביצעו הכפופים לו אם "ידע" או "הייתה לו סיבה לדעת" על המעשים ו
יף סעבמסגרת אכן,  .את מבצעיהםאמצעים הנחוצים והסבירים למונעם או להעניש ה
נקבע כי הפרת החובות המוטלות על  יוגוסלביהל לאומי-ביןהבית הדין לחוקת  (3)7

תביא  ולהעניש בגינם מפקדים לחקור חשדות לפשעי מלחמה שבוצעו על ידי פקודיהם
 101,אישית עליהם מכוח הדוקטרינה של "אחריות מפקדים"פלילית לידי הטלת אחריות 

כמו כן,  102.רואנדהל לאומי-ביןה ית הדיןבלחוקת  (3)6סעיף גם במסגרת נקבע וכך 
( לחוקת בית הדין המיוחד לסיירה 3)6סעיף ב העוגנ "הדוקטרינה של "אחריות מפקדים

 103.לאונה
 2002עשה בשנת נ לאומי-ביןשל הדוקטרינה בדין ה עד עתה העיגון האחרון

 קובע הוראה מקיפה לענייןהסעיף כפי שכבר נאמר,  .לחוקת רומא 28סעיף במסגרת 
ם". הסעיף פותח וקובע כי י"אחריות מפקדים" ו"אחריותם של ממונים אחרים אזרחי

לעניין אחריות פלילית בגין הפשעים  ת רומאכל האפשרויות המוסדרות בחוק לענוסף 
והן לממונים אזרחיים על פי  צבאיים , ניתן לייחס אחריות פלילית הן למפקדיםהשבחוק

שונים לבין זו של האחרונים באמצעות חלוקה הסעיף, המבחין בין אחריותם של הרא
או מי שמשמש מפקד ) מפקד צבאיקובע כי  )א( לחוקת רומא28סעיף  :משנה לשני סעיפי

-ביןיהיה אחראי בפלילים לפשעים שבסמכות השיפוט של בית הדין ה (צבאי בפועל

ך צריהיה עליהם אם ידע או בפיקוח הפלילי שביצעו פקודיו כתוצאה ממחדלו  לאומי

______________ 

מהווה חלק  , והוא1949תוספת ועדכון לארבע אמנות ז'נבה משנת הוא הפרוטוקול הנוסף הראשון  99

ישראל ושני ת, יובל שני ועדו רוזנצוייג . ראו רות לפידוריההומניט לאומי-ביןמהמשפט ה

יש  .(2011המכון הישראלי לדמוקרטיה, , 92מחקר מדיניות ) הפרוטוקולים הנוספים לאמנות ז'נבה

 87ואילו עניינו של ס'  ,עשיית מעשה-לפרוטוקול הנוסף הראשון באי 86לציין כי עניינו של ס' 

 לפרוטוקול הנוסף הראשון בחובתם של מפקדים.

טרור אבן חן -כן השוו מודריק .(2016) 271–270 לאומי-המאבק בטרור בראי המשפט הביןלימון  גיל 100

 .189-ו 132 , בעמ'98, לעיל ה"ש לאומי-ומשפט בין

 .274–273השוו לימון, שם, בעמ'  101

 עם ב"ארץ אלף הגבעות"-צחר – 1994רואנדה  :ג'נוסיידלנוסח הסעיף בעברית ראו בנימין נויברגר  102

187 (2005.) 

 לעיל לעניין בית הדין המיוחד הזה. 19ה"ש ראו כן  .295, בעמ' 17נפתלי ושני, לעיל ה"ש -ראו בן 103
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כל את לא נקט ופקודיו ביצעו או עמדו לבצע פשעים כי  ,בהתאם לנסיבות ,לדעת
 ואהאמצעים המתבקשים והסבירים שבסמכותו על מנת למנוע את ביצוע הפשעים 

)ב( 28סעיף ; ולדין הלהפנות את העניין לרשויות המוסמכות לצורך חקירה והעמד
אחראי בפלילים  ה, אשר יהיאזרחיאחר  הממונקובע חובה דומה לגבי  לחוקת רומא

 וכתוצאה ממחדל וצעו מי שכפופים לילפשעים שבסמכות השיפוט של בית הדין שב
 והכפופים לש – ךממידע שהצביע בבירור על כ םאו התעל –עליהם אם ידע בפיקוח 

בפועל,  וובשליטת ובאחריותשקשורים לפעילויות שמבצעים או עומדים לבצע פשעים 
על מנת למנוע את ביצועם  וים המתבקשים והסבירים שבסמכותכל האמצעאת לא נקט ו

 .או להפנות את העניין לרשויות המוסמכות לצורך חקירה והעמדה לדין
"אחריות ת בחינה מדוקדקת מלמדת על עיגונה של דוקטרינ, משפט הפנימילאשר ב

את  ציג בקצרהא לא מעטות. בדין הלאומי של מדינות מערביותאף  במחדל מפקדים"ה
 .המצב החוקי בכמה מהן

של "אחריות מפקדים" עצמאית  רהמגדיר עבהרלוונטי הפנימי הפלילי החוק  בקנדה
 בעקיפין חלף האשמתם ,להעמיד לדין מפקדים וממונים אזרחיים במישרין בגינה ניתןש

היה חלה אך ורק כאשר המפקד ידע או  רהבאחריות לפשעים של הכפופים להם. העב
 104.עבצל ואו עמדפקודיו ביצעו פשעים ש אודותעל צריך לדעת 

מאפשרת להאשים מפקדים  הרלוונטית החקיקה הפלילית הפנימית באוסטרליה
 , כמו גםפשעים שביצעו הכפופים להםמניעת -איוממונים אזרחיים באחריות פלילית ל

במסגרת  ,האוסטרלית מחייבת חקיקהה .הפקודים ענישה בגין פשעים שביצעו-לאי
יסוד נפשי של פזיזות ביחס לביצוע הפשעים  ,אחריות מפקדים""הדוקטרינה של 

 105.הרלוונטיים
של מפקדים וממונים  רותכוללת עבהחקיקה הפלילית הפנימית הרלוונטית  בריטניהב

לחוקת  28של "אחריות מפקדים" שבסעיף  ותכמעט לחלוטין להורא ותמקבילאזרחיים ה
לפי  רההאחראי לעב מפקדשלפיה  כוללת הוראה נוספתהבריטית רומא. אולם החקיקה 

הזמין את עודד או או למבצעיו , ייעץ בביצוע הפשע אותה חקיקה ייחשב כאילו סייע
 106.של פקודיו רהשותף לדבר עבייחשב הוא  ,ביצוע הפשע, דהיינו

החקיקה הפלילית הפנימית הרלוונטית מטילה על מפקד או ממונה אזרחי  בגרמניה
בשל היבטים חוקתיים עונש זהה לזה שהוטל על פקודיו. שלא מנע פשע שביצעו פקודיו 

רשלנות עשויה אולם  ,החקיקה הגרמנית נמנעת מלהטיל אחריות פלילית בגין רשלנות
 107.דיווח-הנפרדות של העדר פיקוח או אי רותלהוות בסיס לאחריות פלילית בגין העב

______________ 

 ELIES VAN SLIEDREGT, INDIVIDUAL CRIMINAL; 147, בעמ' 46, לעיל ה"ש ועדת טירקלדוח  104

RESPONSIBILITY IN INTERNATIONAL LAW 203 (2012). 

 .308-ו 147, שם, בעמ' ועדת טירקלדוח  105

 .204–203, בעמ' 104, לעיל ה"ש VAN SLIEDREGTשם;  106

 .203–202ם, בעמ' , שVAN SLIEDREGT; 148–147, שם, בעמ' ועדת טירקלדוח  107
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ות "אחריות המקימ רות, קיימות עבחקיקה הפלילית הפנימית הרלוונטיתב, בהולנד
לחוקת  28שבסעיף  ותלהורא ןבמהות ותדוממפקדים" ואחריות ממונים אזרחיים ה

 108רומא.
של מפורשת הוראה אומנם כוללת אינה החקיקה הפלילית הפנימית  בארצות הברית

מדריכים  ,. עם זאתשל מפקד "אחריות מפקדים" כעילה מובחנת לאחריות פלילית
ת פסיקה ושל אחריות פלילית מסוג זה, וקייממשפטיים צבאיים מלמדים על קיומה 

 109ת על כך.ואזרחית המסתמכפסיקה צבאית ו

במחדל  "אחריות מפקדים"של  הדוקטרינההצורך בעיגון פרק ה: 
 במשפט הישראלי

כפי  במחדל "אחריות מפקדים"הדין בישראל מעולם לא עיגן את הדוקטרינה של 
ויש להצר על  ,הלאומיתהן בזו ת וילאומ-ביןה חקיקהבמסגרת ההן דין הזר, בשנעשה 

-ביןה מצה לחיקה את הדוקטרינהיטרם א הישראלית הפסיקהאף יותר מכך,  110.כך

התייחסות שום כמעט אין בפסיקה שהעובדה היא לכך  הראיה 111.באופן מפורש תלאומי
פסיקה עולות בבמחדל עם זאת, שאלות של אחריות מפקדים  112.לדוקטרינה בשמה זה

 113.לסקירה שהוצגה קודם לכן התאםב ,צורותבכמה  (ין הצבאייםבתי הדב)בעיקר 
אחריות לצורה זו מתייחסת  114.פקודיוהיא אחריות המפקד לשלום  תאחצורה 

בין בפעילות  – מותם של חייליםל ואפציעתם ל לביוחריג שהאירוע  מפקדים אגב
______________ 

 .203, שם, בעמ' VAN SLIEDREGT; 308-ו 148, שם, בעמ' ועדת טירקלדוח  108

 .204, שם, בעמ' VAN SLIEDREGT; 148, שם, בעמ' ועדת טירקלדוח  109

למעט בהפ"ע  ,אינו מוזכר בדין הישראלי "אחריות מפקדים"יש להדגיש כי באופן מפתיע המושג  110

אכיפת המשמעת על ידי בדים ואחריות מטה", שעניינה אך ורק אחריות מפק –"משמעת  6.0302

אפשר לחוק השיפוט הצבאי. היה  3המפקדים. למעמדן של הוראות הפיקוד העליון כדינים ראו ס' 

ערך שאחד מהם הוא , רוח צה"ללצפות כי המונח יופיע, לכל הפחות, במסגרת הערכים שבמסמך 

 ה"אחריות".

ראו עמיחי  לאומי-ביןמדינת ישראל בפרט ליישום המשפט השל בכלל ו למידת מחויבותן של מדינות 111

 69י  חוקיםכהן, טל פילברג ויובל שני "השפעת דיני זכויות האדם על הליכי החקיקה בישראל" 

לעשייתו של בית המשפט העליון ו ואילך, 76עמ' בלעניינה של ישראל בהקשר זה ראו שם,  .(2017)

כן ראו  .77במשפט הישראלי ראו שם, בעמ'  לאומי-ביןהמשפט ה על מנת לתת תוקף למעמדו של

לאומי בפסיקתו של בית המשפט -עמיחי כהן "מבט עדכני על כללי הקליטה של המשפט הבין

)יובל שני והילי  37 אסופת מאמרים לכבודה של פרופ' רות לפידות – ספר רות לפידותהעליון" 

 (.2020אבן חן עורכים, -מודריק

במושג  מפורשמלהשתמש באופן , הן הפסיקה הצבאית והן הפסיקה האזרחית נמנעות יותר מכך 112

 שדנו בצורות שונות של אחריות מפקדים.לא מעטים למרות פסקי דין וזאת  ,"אחריות מפקדים"

 .לעיל 2פרק ג-תתראו  113

 )ב( לעיל.2גחלק ראו  114
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 לרוב 118.בין במעשה אובדניו 117בין בפעילות שגרה 116בין באימונים, 115מבצעית,
 .מערכת הצבאיתלץ מחוהוא קורה תים ילעאך  ,במסגרת הצבאית המצער קורהאירוע ה

 –המפקדים  –הצבא בודק את עצמו ובוחן את אחריותם של האורגנים שלו בכל מקרה 
מעמדו של  יםדרך הספקטרום הזה מתברר מדובר בחובה משפטית ומוסרית. לאירוע.

רוב פי  לעעליו במסגרת תפקידו. המפקד בצבא והיקף החובות המיוחדות המוטלות 
 ואלחוק העונשין  304גרימת מוות ברשלנות לפי סעיף  יאשעומדת לדיון ה רההעב

______________ 

הצבת שהוביל את חייליו ל ,סגן אבי מכמל פלוגההשאלת אחריותו של מפקד את ראו, לדוגמה,  115

ורב"ט אשר ז"ל דוד טיבי  'טור ,של שניים מלוחמיו מארב בדרום לבנון במהלך מבצע ליטני, למותם

, אבי נ' התובע הצבאי הראשי)ערעורים צה"ל(  177/79אגב תקרית "אש ידידותית". ע/ז"ל,  בן ישי

גרימת מוות ברשלנות במהלך (. כן ראו בהקשר זה "גבולותיה של עבירת 1979) 180, 1979פד"צ 

השוו לאחריות המפקדים . 92–91בעמ' , 91 ,51, לעיל ה"ש ההיסטוריה תשפוטפעילות מבצעית" 

 5, 1971, פד"צ ראובן נ' התובע הצבאי הראשי 2/71ע כ"אסון אילת". ע/לאסון המוקשים, אשר נוד

, ההיסטוריה תשפוטפיצוץ קטלני במשאית תחמושת"  –שר זה "'אסון אילת' כן ראו בהק (.1971)

שאלת אחריותו של מפקד יחידת הקומנדו "דובדבן", סא"ל עמוס את . עוד ראו 76–73בעמ' , 73 שם,

למותו של אחד הלוחמים, סמ"ר אלי אישה ז"ל, במהלך  להביוגולן, לתקרית "אש ידידותית" שה

אישה נ'  4550/94היחידה ללכידת מבוקש בכיר בכפר ברטעה. בג"ץ פעילות מבצעית של לוחמי 

 (.1995) 859( 5, פ"ד מט)היועץ המשפטי לממשלה

אברהם, למכת חום -שאלת אחריותו של מפקד סיירת מטכ"ל, אל"מ עמוס בן אתראו, לדוגמה,  116

ך אימון שגרמה למותם של שניים מפקודיו, רב"ט ערן עופר ז"ל ורב"ט ירון ברדור ז"ל, במהל

( 16.8.1996)לא פורסם,  התובע הצבאי הראשי נ' בן אברהם)צבאי מיוחד(  1/94ניווטים בערבה. מ/

את שאלת אחריותו של מפקד חטיבת גבעתי, אל"מ מוני חורב,  גם)עותק בידי המחבר(. ראו 

להתפוצצות רימון יד באפוד של חייל החטיבה, סמ"ר ינאי שושן ז"ל, במהלך אימון פרט יבש 

)לא פורסם,  התובע הצבאי הראשי נ' חורבא )צבאי מיוחד( 2/96קראת כניסה ללבנון. מ/ל

( )עותק בידי המחבר(. כן ראו בהקשרם של שני האירועים "אחריות מפקדים באימונים" 23.12.1997

 .בהתאמה, 141-ו 139–138' בעמ, 138, שם, ההיסטוריה תשפוט

מפקד בסיס האימונים הפיקודי של פיקוד )יוסף משלב שאלת אחריותם של אל"מ את ראו, לדוגמה,  117

של סגן אמיר יקותיאל ז"ל )מפקד מחלקת טירונים הקטלנית לנפילתו ומפקדים נוספים  (מרכז

רש, באחד משטחי האימונים של הבסיס בליל ביחידה מובחרת( לבאר מים, שלא סומנה כנד

(; 1990) 451, 1990, פד"צ אי הראשימשלב נ' התובע הצב)ערעורים צה"ל(  110/90. ע/14.9.1998

שאלת את כן ראו  .(24.7.2001)פורסם באר"ש,  יקותיאל נ' ראש המטה הכללי 4555/01בג"ץ 

אחריותם של סגל הפיקוד הבכיר בבסיס הטירונים "ניצנים" )מפקד הבסיס וקצין הבטיחות של 

שאער נ' רעורים צה"ל( )ע 20/00הבסיס( לדריסתו למוות של החייל הטירון עידו שגיא ז"ל. ע/

 (.2000) 13, 2000, פד"צ התובע הצבאי הראשי

יותו של מפקד בסיס מצ"ח באר שבע, רס"ן גלעד שאלת אחראת אחרונה, מן העת הראו, לדוגמה  118

שנעשה ניסיון לגייסו לאחר של לוחם חטיבת גבעתי, סמל ניר לובטון ז"ל,  ובדותהתאלפרנקן, 

)פורסם בנבו,  פרנקן נ' ראש המטה הכללי 62787-08-20ת"א( כמקור מודיעיני. עת"ם )מחוזי 

של חטיבת גולני, אל"מ אביחי זפרני,  נים(. השוו לשאלת אחריותו של מפקד בסיס האימו17.1.2021

ברזילי נ'  4092/20. בג"ץ הבסיסשל רב"ט אלון ברזילי ז"ל, לוחם חטיבת גולני, בשטח  והתאבדותל

 –מתאבדים במדים ניצן רותם  ו(. עוד ראו בהקשרים אל14.9.2020)פורסם באר"ש,  הרמטכ"ל

 (.2019) 239–233 בחירה, מחויבות ואשמה בחברה הישראלית
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 רותההבדל בין שתי העב 119לחוק השיפוט הצבאי. 124לחלופין התרשלות לפי סעיף 
הצבאיים לבתי הדין כלל מגיעים אינם נעוץ בשאלת הקשר הסיבתי למוות. מקרים רבים 

של חלופות לשפיטת מפקדים, שכן בשיטת המשפט  ןקיומלנוכח שפט או לבתי המ
באמצעות הליך משמעתי גם שתיעשה בחינת אחריותם של מפקדים יכול  תהישראלי

 120.(נקיטת אמצעים פיקודיים)או באמצעות הליך פיקודי  (העמדה לדין משמעתי)
 יתבדרך כלל האיש –אחריותם  איה " במחדלאחריות מפקדים"של אחרת ה צור

מי שאינם חיילים פציעתם ולגרימת מותם של ל לוביואירועים חריגים שהל – והישירה
מעשים ומחדלים לרוב אגב  ,(םיבבחינת צדדים שלישי, בלתי מעורבים אזרחים)

בעניין זה קיימת גם יש לציין כי  121.כפי שחקירת האירוע מלמדת ,רשלנותשבבסיסם 
חקירת האירוע החריג תים ילע 122.בנותפיצוי הקורעל פסיקה אזרחית ענפה המדברת 

אותם כלפי שנעשו , שיכול מחשבה פלילית בבסיסםשמלמדת דווקא על מעשים אסורים, 
 123.מעורבים בלחימה היושכלפי מי או  שאינם מעורבים בלחימה צדדים שלישיים

 "אחריות מפקדיםדוקטרינה של "מיעוט יחסי מפסקי הדין במדינת ישראל עוסקים ב
הלכה היא כי מפקד צפוי לעמוד לדין כאמור, ידי פקודיהם.  על רותע עבלביצובמחדל 

הוא שבוצעה על ידי פקודיו או חיילים אחרים הנמוכים ממנו בדרגה אם  רהגם בגין עב
ים טרם דנו באופן מפורש יבתי הדין הצבא 124.או נמנע מלהענישם נמנע מלעצור בעדם

אולם לעניין מעשים  125.לילייםבמידת היוזמה הנדרשת מהמפקד לגילוי המעשים הפ
 , מחמירהמשמעית-חדהיא  הצבאיים הדין יעמדת בת פליליים שנגלו לעיני המפקד

 ,התביעה הצבאית על קולת העונש ה של, בקבלו את ערעורמעוזבעניין  ,כך 126.וברורה
כי "מקצין בצה"ל הנתקל בתופעה של התנהגות פסולה מצד  הצבאי קובע בית הדין

______________ 

 147 המשפט הפלילי בצה"לאירנה פיין וזיו בורר "מפקד: האחריות הפלילית בעבירות רשלנות"  119

 (.2006, עורכת)אירנה פיין 

-ביןגם במשפט הכי לציין יש . 278, בעמ' 2יל ה"ש מודריק "מפקד: סמכות, אחריות, אשמה", לע 120

פיקודי במישור הלהגיב לחלופין לדין משמעתי או או חובת המפקד להעמיד לדין פלילי  לאומי

מנהלי( תלויה בחומרת ההפרה: במקרה של הפרות קלות מתבקש לעשות שימוש בדין המשמעתי ה)

ואילו במקרה של הפרות חמורות מתבקש לעשות שימוש אך ורק בדין  ,קודיפיבמישור האו להגיב 

 .28, בעמ' 99הפלילי. ראו לפידות, שני ורוזנצוייג, לעיל ה"ש 

 97( 4, פ"ד נג)פלונים נ' שר הביטחון 2702/97)ג( לעיל. לדוגמה לעניין זה ראו בג"ץ 2גחלק ראו  121

, נגד העמדתם לדין פלילי בגין 70, לעיל ה"ש פלוניםעתירת המפקדים מפרשת בשעסק  ,(1999)

 בעת פעילות מבצעית לסיכול פיגועים.אזרח גרימת מותו בשוגג של 

כן ראו אסף יעקב  .(2005) 218( 4, פ"ד נט)בואטנה נ' מדינת ישראל 6521/98ראו, לדוגמה, ע"א  122

 107לג  משפטיםאש: חסינות המדינה בשל נזק שנגרם כתוצאה מ'פעולה מלחמתית'" "חסינות תחת 

(2003.) 

 353( 2, פ"ד מד)התובע הצבאי הראשי אנקונינה נ' 486/88ראו, לדוגמה, ע"פ  )א( לעיל.2גחלק ראו  123

(1990.) 

בורר, לעיל (; פיין ו1959) 362ד מ, פ"ע עופר נ' התובע הצבאי הראשי)ערעורים צה"ל(  279/58ע/ 124

 .186, בעמ' 119ה"ש 

 שם. 125

 שם. 126
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 רותשהורשע בעב 128,דנינוכך גם בעניין  127זמה מעצם היותו קצין".חיילים דרושה יו
אגב התפרעויות שאירעו באיו"ש בשנת  של סיוע לתקיפה והתנהגות שאינה הולמת

בית הדין  שם. היותו הגבוה בדרגהו רהמכוח נוכחותו במקום ביצוע העבוזאת , 1988
 – קבע כיהצבאי 

ביצוע העבירה אין בה כדי  בדרך כלל נוכחות של אדם כשלעצמה במקום..."
להפוך אותו לשותף לעבירה. כלל זה שונה כאשר מדובר במעשה המבוצע על 

 129".כאשר מפקד בכיר מעליהם נמצא בשטח ידי חיילים

מפקד ה של הייתה לאחריותו הישירה הצבאי של בית הדיןזו ו חסותיניכר כי התי
 – אך בית הדין ממשיך וקובע כי ,במסגרת ביצוע משותף

נו מפקד במובן של שרשרת הפיקוד הישיר על החיילים, הרי נם אם הנאשם איג"
לעולם החייל הבכיר בדרגה הוא המפקד הנושא באחריות... הנאשם היה רשאי 

את ביצוע הפעולה המבישה של שפיכת  ואף חייב לאסור על החיילים להמשיך
לכולם כי ניתן היתה אות ברור  זו עמידתוו העפר ואילו הוא עמד והתבונן מן הצד

 130".אישור על ידי איש הממשל הבקיא בענינים, לבצע את המעשה

באחריותו הישירה של  דווקא ממשיך להחזיקהצבאי בית הדין י ברים מלמדים כדה
נמנע מלאסור על החיילים את המשך ביצועה של הלה כאשר  לאירוע הפלילי המפקד

את מכך, בית הדין נוטה לראות  יותרהוא מפקדם הישיר. אין אפילו  ,בנוכחותו רההעב
 :ךוקובע עוד כ ,רהכהיתר לביצועה של העבמחדלו של המפקד 

בכלל, ניתן להסיק מעצם נוכחות המפקד, גם כאשר הוא פסיבי לחלוטין, שעה "
מעשה פלילי, כי הוא מחזק ידיהם ומעודד אותם. הדבר  לעיניו שפקודיו מבצעים

יש למפקד סטטוס מיוחד כלפי  נובע מחובת המשמעת הקיימת בצבא שמכוחה
 131".הנמוכים ממנו בדרגה החייבים לציית לו

בנוכחותו חסרת בקובעו כי מסכם את עמדתו  הצבאי בית הדיןשהרואות  ינינוע
 ואינבית הדין כאמור, בבחינת עידוד. , רהלביצוע העבסיוע משום יש המעש של המפקד 

יוצר  אלא ,פקוד של ממש–סי מפקדדורש כי בין המפקד לבין החיילים תהיה זיקה של יח

______________ 

(. פסק הדין והציטוט 1965)לא פורסם,  התובע הצבאי הראשי נ' מעוז)ערעורים צה"ל(  132/65ע/ 127

 .186בעמ' , 119מובאים אצל פיין ובורר, לעיל ה"ש 

 (.1988) 227, 1988, פד"צ דנינו נ' התובע הצבאי הראשי)ערעורים צה"ל(  78/88ע/ 128

 .240–239שם, בעמ'  129

 שם. 130

 .242שם, בעמ'  131
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פקוד. אין כל ספק –זיקת היחס של מפקדאת וצר יפיה פער הדרגות  עלשמעין חזקה 
 .אך ראויה קביעה מחמירהלפנינו ש

תעוררו הב, חהד ציבורי רבבצדק שזכו מזעזעות יש לומר, בשתי פרשות נוספות, 
 התרחשההראשונה  הפרשה. במחדל "אחריות מפקדים"של  נוגע לדוקטרינהב שאלות
טבח ב; ואילו הפרשה השנייה נוגעת "כפר קאסם פרשת"מוכרת כו 1956בשנת 

 במחנות הפליטים סברה ושתילה בלבנון ולדוח ועדת החקירה 1982שהתרחש בשנת 
דון בקצרה בפרשות אבקש ל 132.דוח ועדת כהן – בעקבות האירועשחובר הממלכתית 

 .ואל
ה תזכ הפרשה .רע בכפר קאסםיטבח שא מזעזע שלמקרה יא ה כפר קאסםפרשת 

קטגוריה של ביטוי ב ידי, שבאה לבמעשה הפעילהפרסום רב בשל אחריות המפקדים ב
לפקודה הציות סוגיית הציות בכלל ואגב  ,למתן פקודה בלתי חוקית יםאחריות מפקד

 של אב בית הדיןבפסק דינו ניתוח מעמיק בזכתה זו סוגיה  .בלתי חוקית בעליל בפרט
נת לבחינה ביקורתית דווקא אגב פרשה ניתהאולם  133השופט בנימין הלוי. הצבאי

 134.במחדל – סבילה" אחריות מפקדיםהדוקטרינה של "
הופצו מחוץ שטבח הורק ידיעות על  ,הציבור בישראלבתחילה מן הפרשה הוסתרה 

לקבלת ההחלטה להעמיד  לוביוה לאומי-ביןמדינת ישראל ולחץ ציבורי  יה שללגבולות
 135חשודים לדין פלילי ולנהל משפט פומבי.את ה

חיילים )שוטרי משמר הגבול(  עשר-אחדצבאי הדין ה בפרשה זו הואשמו בבית
רצחו בכפר קאסם  – 29.10.1956 – ביום פתיחת מבצע קדשכי רות מילואים פעיל יבש

 136., ששמותיהם נקובים בפסק הדיןחפים מפשע אנשיםמארבעים ושלושה לא פחות 

______________ 

 .146ראו להלן ה"ש  132

יורם שחר "דגל שחור כן ראו  (.1958) 108, 90"מ יז ס, פתובע צבאי נ' מלינקי)צבאי מרכז(  3/57מר/ 133

עוד ראו  (.1999)דוד חשין יו"ר המערכת,  54 בישראל חמישים שנות שפיטה –המשפט -ביתהונף" 

 51–47' בעמ, 47, 51, לעיל ה"ש ההיסטוריה תשפוטמבחן 'הדגל השחור'"  –"פרשת כפר קאסם 

 חן 'הדגל השחור'"(.)המאמר להלן: "מב

 .833, בעמ' 54, לעיל ה"ש Ambosראו  134

 .54, בעמ' 133שחר, לעיל ה"ש  135

קשה יש לתהות מדוע, אף שבמאורע בכפר קאסם נפצעו . 98–97, בעמ' 133, לעיל ה"ש מלינקיעניין  136

 (, איש לא הועמד לדין בגין פציעתם.105כמה תושבים נוספים, כמצוין בפסק הדין )שם, בעמ' 

 באותו יום הוטלה על גדוד של משמר הגבול המשימה לבצע עוצרבאשר לתמצית פרטי הפרשה, 

הם כפר קאסם. מפקד הגדוד רס"ן יניוב ,שמירת הסדר בכפרי המשולש שבגבול ירדןשם פתע ל

מינו, אשר יפר את העוצר וישהה מחוץ לעל חייליו לירות בכל אדם, בלא קשר לגילו ומלינקי פקד 

עם שובם של תושבי  ,הצהריים. באותו ערב אחר 17:00לביתו לאחר מועד הטלת העוצר בשעה 

הם נורו מטווח קצר על ידי חייליו של  ,מעבודתם בשדות לבתיהם ,הם נשים וילדיםיניב ,הכפר

של פעולות נפרדות על ידי כיתת יורים בסגנון בכמה הקורבנות בוצעה וב רמלינקי. הריגתם של 

או נלוו לה לחימה או הפרת סדר כלשהי. מאות חיילים אחרים  ושקדמ יבלמהוצאה להורג חזיתית, 

של אותו גדוד, שנחשפו אף הם לאותה פקודה עצמה באותה עת, נמנעו בדרכים שונות מלקיימה, 

את יש לציין כי בית הדין הצבאי נקב  ., שםשחרו בכל כפרי האזור. למרות הנסיבות הזהות ששרר

כמה נרצחים שנקטלו ישירות בידי חיילי משמר הגבול, מבלי להביא בחשבון כמספר ה 43מספר ה
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לא נכח אשר עמד רס"ן שמואל מלינקי, מפקד גדוד של משמר הגבול,  בראש הנאשמים
נאשם זה לובכלל  ,הואשם במתן פקודת הרצח לקציני הגדודבמקום הטבח אך אומנם 

דהאן, מפקד אחת המחלקות של הגדוד, שהואשם במתן פקודת הרצח גבריאל סגן 
 אחרים היוים התשעת הנאשמ .לחיילי מחלקתו וכן ברציחתם בפועל של שני קורבנות

שני  137כולם חיילים שביצעו את הרציחות בפועל. כל הנאשמים כפרו באשמה.
מפקד הכיתה טר"ש שלום וכן דהאן, מפקד המחלקה מלינקי ומפקד הגדוד  ,הקצינים

הנאשמים שלושה מ 138.ודינם נגזר ,נמצאו אשמים ברצחנוספים עופר וחמישה חיילים 
 139וכו.ז

 – במחדל "אחריות מפקדיםדוקטרינה של "רי, בק –ענייננו בהנוגע בכל אולם 
שחר,  פרופ', שכן כפי שמציין הזה דווקא אינה מסתכמת בפסק הדיןפרשת כפר קאסם 

רק  .מלינקישמואל סרן, המג"ד -המפקד הגבוה ביותר שנשפט בפרשה היה בדרגת רב
 טיבהמפקד הח ידי קבע כי ניתנה פקודה בלתי חוקית בעליל עלהצבאי שבית הדין לאחר 

והשיפוט שלו  ,1959היה זה בשנת  .יששכר )"ישכה"( שדמי, הועמד האחרון לדין "מאל
 שחר: פרופ'וכך כותב היה נפרד לחלוטין וחסוי. 

______________ 

, 107 חובת הציות וזכות המצפון –סירוב לאירוע. ראו עדית זרטל אנשים נוספים שנהרגו בסמיכות 

אנשים, ששמותיהם  47תב האישום הואשמו הנאשמים ברציחתם של יש להעיר כי בכ (.2018) 113

נקובים בו, אולם בסוף המשפט ביקשה התביעה הצבאית לזכות את הנאשמים מרצח ביחס לארבעה 

עשרה ושני מבוגרים, שנסיבות מותם לא התבררו די הצורך( -קורבנות )ילד בן שש, נער בן חמש

 .105-ו 98, שם, בעמ' מלינקי הקורבנות. עניין 43ולהרשיעם ביחס ליתר 

 .98שם, בעמ'  137

 ,גן דהאןלדרגת טוראי; סהורדה לשנות מאסר ו 17-נידון ל ,אזרחים 43שהורשע ברצח  ,רס"ן מלינקי 138

הורדה לדרגת טוראי; טר"ש שלום לשנות מאסר ו 15-נידון ל ,אזרחים 43שהורשע גם הוא ברצח 

 'חרוש וטור 'הורדה לדרגת טוראי; טורלת מאסר ושנו 15-אזרחים ונידון ל 41עופר הורשע ברצח 

כל הארבעה ו ,אזרחים 17נחמני הורשעו ברצח  'פחימה וטור 'אזרחים, טור 22אברהם הורשעו ברצח 

שנות מאסר  7-אזרחים ונידון ל 17רב"ט עוליאל גבריאל הורשע ברצח ושנות מאסר;  7-נידונו ל

שקול מקל אך דין -בית הדין הצבאי נתן גזרשספק  אין. 256–254, בעמ' שםהורדה לדרגת טוראי. לו

סרית. אולם בערעור הומתק עונשם של כל המעורבים בפרשה: עונשו של מלינקי ועמד בחובתו המו

על  –ושל יתר המעורבים  ;שנות מאסר 10על  –עונשם של דהאן ועופר  ;שנות מאסר 14הועמד על 

"ל רא"ל חיים לסקוב עוד את . בהמשך הפחית הרמטכ124, לעיל ה"ש עופרשלוש שנות מאסר. עניין 

שנות  8-שנות מאסר, של דהאן ל 10-עונשיהם של מלינקי, דהאן ועופר: עונשו של מלינקי הופחת ל

–245 1956–1936אתוס, מיתוס ומציאות  –טוהר הנשק דן יהב שנות מאסר.  7-מאסר ושל עופר ל

וכך גם  ,לאחר הפחתת שליש ממאסרם 1959(. חמשת המעורבים האחרים שוחררו בשנת 2002) 246

וגם הם שוחררו.  ,צבי את מלינקי ואת דהאן-עופר. יומיים לאחר מכן, חנן נשיא המדינה יצחק בן

ן פרופ' שחר, "למרות חשיבותו המוסרית . אכן, כפי שמציי55, בעמ' 133שם; שחר, לעיל ה"ש 

דין בפרשת כפר קאסם, הסתיימה פרשת השוטרים המורשעים בקול ה-וההלכתית העצומה של פסק

 שה". שם.וענות חל

 .230, בעמ' שם, מלינקיעניין  139
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"העניין הציבורי היה שונה לחלוטין. המידע היחיד שנשאר הוא רק דיווח, מעניין 
על ידי  כשלעצמו, של משפט שמתנהל בעצם בדלתיים סגורות, הרבה יותר קטן,

שופט אחר, עם ציפייה אחרת. המשפט מתואר כך שיושבים באולם המאוד קטן 
 בכך שנועד לכך, אלופי המשנה וסגני האלופים של אז. סופו של ההליך היה

התביעה הצבאית הכללית הרהיבה עוז 'שהשופט פתח את פסק דינו בזו הלשון: 
ה אחראי להריגתם בנפשה להביא בפניי גיבור צבאות ישראל באשמה שהרג, הי

. לדעתי, זה לא היה משפט. המפקד זוכה מן 'של כשישים אנשים בכפר קאסם
 140".האשמה העיקרית הזאת, וההיסטוריה גם היא לפחות עשתה משפט אחר

בחריגה רק ה מרצח והורשע ּכזּו ,וטען לחפותו שהועמד לדין ,שדמי "מאכן, אל
אש. הוא נידון לנזיפה ולקנס מסמכות, בכך שהורה לשמור על העוצר תוך פתיחה ב

ועדת שרים והפרקליט הצבאי הראשי בדקו את אחריותו של אלוף פיקוד  141סמלי.
מצא במעשיו נשכן לא  ,מקום להעמידו לדיןאין והחליטו כי  ,צבי צור )"צ'רה"( מרכזה

ל ספק רב אם התנהלות כזו עולה בקנה אחד עם הדרישות המחמירות ש 142.כל דופי
 – דוקטרינהנותרה הבפרשה עגומה זו ניכר כי . במחדל ת המפקדים"דוקטרינת "אחריו

______________ 

 .32, בעמ' 95דברי פרופ' שחר בסימפוזיון, לעיל ה"ש  140

( )עותק בידי 26.2.1959)לא פורסם,  התובע הצבאי הראשי נ' שדמי)צבאי מיוחד(  5/58מ/ראו  141

(. 1980) 245–244 בדרכי שלייעקב סלומון  –ספרו של סנגורו של אל"מ שדמי  אתראו  כןהמחבר(. 

אנשים לאחר שהמג"ד,  125עו"ד סלומון כותב בספרו כי מרשו הואשם בגרימת מותם בכוונה של 

ס"ן מלינקי, "טען בעדותו, כי את מותם של אלה יש להניח לפתחו של הנאשם אל"מ שדמי. הוא ר

הסתמך על הוראות בקשר לטיפול במפירי עוצר, שנתן לדבריו אל"מ שדמי מספר שעות לפני כן 

 ,בקבוצת פקודות חטיבתית, בהן השתתף מלינקי". אל"מ שדמי הכחיש את דבריו של רס"ן מלינקי

כוחו במשפט "היה למחוץ לחלוטין ולהזים עדותו המרשיעה של מלינקי, אשר -של בא ועיקר עמלו

הייתה גם הבסיס להגנתו במשפט שהוגש נגדו ונגד מפקד היחידה ואחרים, בו הורשעו בהריגה". 

כי יש המיוחד בסופו של דבר צלח עו"ד סלומון במשימה, שכן בפסק דינו קבע בית הדין הצבאי 

פורמלית הבעברה רק להרשיעו ו ,שדמי מכל פרטי האישום של רצח או הריגהות את אל"מ ּכז  ל  

בהיותו מפקד חטיבה בצה"ל נתן בחוסר סמכות הוראה בקשר להטלת עוצר. "השופטים סברו כי ש

וכי אין להסיק מחיובו של אל"מ  ,פרוטות ונזיפה מבטאים את יחסם לרצינות האשמה" 10קנס של 

אכן, אל"מ שדמי חזר  שלילית לגבי המשך שירותו בצה"ל. שם. שדמי בדין ומגזר הדין מסקנה

 ושלטון משפט – התמימות קץפרידמן  דניאלאלוף. -לשירותו הצבאי, ואף קודם בהמשך לדרגת תת

 (.2019) 210 בישראל

ל בשנים אשי המטה הכללי של צה"ר –הרמטכ"לים ; גיא אביעד 245, בעמ' 138יהב, לעיל ה"ש  142

אל"מ דן בעניינו של ר שהדין הצבאי המיוחד א(. יש לציין כי אף בית 2020) 295–294 1963–1948

אל"מ שדמי ושמע את עדותו של אלוף צור, כמי שהיה מופקד על הגזרה והיה הממונה הישיר על 

ם סיום כהונתו של אלוף צור פלא אפוא שעאין . (295שם, בעמ' )שדמי, לא מצא כל דופי במעשיו 

. (שם)הוא מונה לראש אגף המבצעים ולסגנו של הרמטכ"ל לסקוב  ,1958בינואר כאלוף הפיקוד, 

אישרה ממשלת ישראל את מינויו לרמטכ"ל השישי של צה"ל החל אף  ,1960בהמשך, בנובמבר 

 .(296שם, בעמ' ) 1.1.1961יום ב
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מחוץ לזירת  –דרגי הפיקוד  ם שלשהייתה כה רלוונטית לניתוח המשפטי בדבר מעורבות
 שחר: פרופ'הבאים של  ויפים בהקשר זה דברי. ויש להצר על כך ,המשפט

מות "מי שלומד את מקרה כפר קאסם, יבין שייתכן שבזמנים אחרים, במקו
אחרים, אולי עדיין לא היום, היו עולות שאלות קשות מאוד באשר לאחריות הלא 
ישירה של מפקדים גבוהים יותר. היינו, שאלות בדבר הוראותיהם של דרגים 
גבוהים יותר עד בוקר האירוע בכפר קאסם, הן הדרג האזרחי והן הדרגים 

לפעול באזור הזה הצבאיים. מיהו זה שציווה על חיילי משמר הגבול והאחרים 
התוכניות שהוא הכין להם? אכן, באותו בוקר ניתנה הפקודה שלא לקיים  ןומה

פקודות שכנראה היו. השאלה שלא נשאלה אז, היא מה אחריותו של אלוף 
פיקוד, מה אחריותו של רמטכ"ל ביצירתה של אווירה כזאת, אשר מאפשרת 

סופו של דבר לרצוח עשר חיילים להבין פקודה בצורה שהם הבינו, וב לאחד
 143."אזרחים ולפצוע עשרות 42מספר מדויק של 

 –אחריותם של שני המפקדים הבכירים בפרשה כי ניתן לקבוע הדיון בפרשה  לסיום
לגבי . "אחריות מפקדים"עולה בקנה אחד עם המושג  –המח"ט שדמי והמג"ד מלינקי 

 ,אחריות ישירה – עשהבמהייתה זו אחריות מפקדים שאחריותו של מלינקי אין כל ספק 
עמדתי אולם  144.הצבאי , כפי שפסק בית הדיןמתן פקודה בלתי חוקית בעלילשביטויה ב

 הפעיל אף את הדוקטרינה שללאפשר היה המח"ט והמג"ד, לגבי שני המפקדים, היא כי 

______________ 

יש להבהיר כי בית הדין הצבאי הרשיע כאמור  .32, בעמ' 95דברי פרופ' שחר בסימפוזיון, לעיל ה"ש  143

, מוסבר 113, בעמ' 136קורבנות, אולם בספרה של זרטל, לעיל ה"ש  43את הנאשמים ברציחתם של 

רצח ובני משפחתו נפגעו בחשבון בדיוני המשפט, וכן סב שנכדו נקורבנות נוספים שלא הובאו  5כי 

לציין כי הן בספרו  יש. 49-לקשה ואשר מת למחרת היום משבץ, מעלים את מספר קורבנות הטבח 

' בעמ, 133ה"ש "מבחן 'הדגל השחור'", לעיל  במאמר, והן 205בעמ'  ,141של פרידמן, לעיל ה"ש 

, כפי שנכתב בכתב האישום. נוסף על כך יש לציין כי בספרו של 47, מספר הקורבנות הנקוב הוא 47

כי בכפר קאסם ובסביבתו  נכתב (2018) 168 פוליטית ביוגרפיה: קאסם-כפר טבחאדם רז  ההיסטוריון

תייחסות לחוסר האחידות בציון מספר הנרצחים במסגרת החיבורים בני אדם, תוך ה 51נטבחו 

לעניין פרשת כפר קאסם את אסופת עוד ראו (. 140–139השונים על אודות הטבח )שם, בעמ' 

ליאורה בילסקי ( וכן 2000)רוביק רוזנטל עורך,  אירועים ומיתוס –כפר קאסם המאמרים החשובה 

כן ראו  .(2002) 62, 3 מחברות עדאלהוליטיקה מכוננת" "כפר קאסם: בין פוליטיקה יומיומית לפ

 ,לראשונה עדותו של שדמי עצמו הבמסגרתו נחשפאשר איון שנערך עם שדמי באחרית ימיו ויר

במרכזה טענתו כי "המשפט שנערך לו לאחר הטבח היה 'משפט ראווה' מכור ומבוים, שנועד ש

י הבכיר באותם ימים, ובכללם ראש להסיר את האחריות לטבח מעל הדרג הביטחוני והפוליט

גוריון, הרמטכ"ל משה דיין ואלוף פיקוד מרכז ולימים הרמטכ"ל, צבי צור )צ'רה(".  הממשלה דוד בן

ובהמשך, "שדמי סיפר לנו כי המשפט נועד ליצור מצג שווא של עשיית צדק בפני הקהילה 

רים מדברים בעד עצמם. עופר ת, כדי להוריד את הנושא מעל סדר היום הציבורי". והדבלאומיהבינ

 הארץאדרת "'זה היה משפט מכור': הווידוי האחרון של מפקד הגזרה בטבח בכפר קאסם" 

11.10.2018 www.haaretz.co.il/magazine/.premium-MAGAZINE-1.6545732. 

 .220-ו 210, 202–201, 198, 181, בעמ' 133, לעיל ה"ש מלינקיין ראו עני 144

http://www.haaretz.co.il/magazine/.premium-MAGAZINE-1.6545732
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וממקום  ,שכן ברמה העובדתית השניים לא נכחו בשטח ,במחדל "אחריות מפקדים"
ולכן חובתם הייתה לוודא את  145,בלשון המעטה ,בעייתיות"נתנו פקודות "מושבם 

תכוונו לתוצאות הקשות הלא הם שאם המסקנה היא  .הפקודהשל  ה הנכון והחוקיביצוע
ענישת ב, כל שכן ידוא ביצועהוכשלו כמפקדים במתן הפקודה ובוהם שצמחו מהפקודה, 

 .לטבח האחראים
שהוקמה על מנת  ירה הממלכתיתועדת החק – דוח ועדת כהןבפרשה השנייה נוגעת ה

במחנות הפליטים  בלבנון, במהלך המלחמה ,1982בשנת שהתרחש לחקור את הטבח 
מייל ביום ורציחתו של הנשיא הלבנוני בשיר ג'היה פרשה לרקע ה 146.סברה ושתילה

. הרצח מוטט את תוכנית הסדר המדיני החדש שהגה שר הביטחון אריאל 14.9.1982
המיליציות השמאליות הלבנוניות, יחד עם כאלפיים הרצח כי  בעקבותחשש ר שאשרון, 

ישראלי יציב -רות, יסכלו את סיכויי קיומו של משטר פרוינותרו בבישלוחמי אש"ף 
על  ,ירותישימש אמתלה לשיגור מיידי של כוחות צה"ל למערב בהנשיא בלבנון. רצח 

חון שרון הורה עד אז נשלטו על ידי אש"ף. שר הביטר שאמנת להשתלט על שטחים 
 סטיניםלמפקדי צה"ל להניח ללוחמי הפלנגות הנוצריות להיכנס למחנות הפליטים הפל

, הסתתרו שםשרות, על מנת לטהרם מן הטרוריסטים יסברה ושתילה שבדרום בי
נכנסו יחידות של הפלנגות לתוך  ,16.9.1982אכן, במוצאי יום חמישי,  147.לגרסתו

ור, הדבר היה בידיעת צה"ל. במהלך כניסתם מחנות הפליטים סברה ושתילה. כאמ
, כארבעה ימים, ביצעו אותן יחידות מעשי עד ליום ראשון תם במחנותשהייובמשך 

 800-ל 700גברים. ישראל אמדה את מספר הנטבחים בין בנשים ובזוועה וטבח בילדים, 
עת  . יודגש כי באותה2,000-מביותר סהר האדום" הפלסטיני אמד אותם הנפש, ואילו "

ואף ידעו על הטבח המתבצע במחנות הפליטים  שהו יחידות צה"ל מסביב למחנות
תחושת הזעזוע והתיעוב  148המעשים.נקפו אצבע כדי להפסיק את לא אך  פנימה,

נוכח זוועות הטבח ומחאות הזעם שנשמעו ברחבי העולם לשאפפה את מדינת ישראל 
בית המשפט  נשיאראשות אילצו את ממשלת ישראל למנות ועדת חקירה ממלכתית ב

שאלת בכלל א דנה ת כהן לועד ,מנםוא 149.)להלן: ועדת כהן( העליון יצחק כהן

______________ 

 .102–100שדמי, ראו שם, בעמ' אל"מ בנוגע למח"ט  145

ספר החקירה לחקירת הארועים במחנות הפליטים בביירות )התשמ"ג(" -וחשבון ועדת-"דיןראו  146

( 1989רכים, אלון ואח' עו נחם)מ 119 המשפט העליוןלזכרו של יצחק כהן נשיא בית  –יצחק כהן 

יורים (. לחשיבותו הציבורית של דוח ועדת כהן ראו עמיחי כהן וסטיוארט כהן דוח ועדת כהן)להלן: 

 (.2014) 158–154 ביטחון ומשפט בישראל –ושופטים 

 (.2005)יעקב שרת מתרגם,  397 ישראל והעולם הערבי –קיר הברזל יים אבי של   147

כן ראו לאחרונה עדות מכלי (. 1984) 351–317 מלחמת שולליערי ראו גם זאב שיף ואהוד  .שם 148

(. עוד ראו בהקשר 2021) 312–306 עיתונאי תחת אש –חי במלחמה רון בן ישי ראשון של העיתונאי 

)ברידג'יט פולמן כנופיית סרטים בע"מ,  ואלס עם באשירסרטו המונפש הנפלא של ארי פולמן את זה 

דרמה מלחמתית על מלחמת לבנון הראשונה בכלל ועל הטבח במחנות סברה ושתילה -דוקו –( 2008

 בפרט.

לצד יושב ראש הוועדה, הנשיא כהן, כיהנו שופט בית המשפט העליון אהרן ברק ואלוף  .שםיים, של   149

 )מיל'( יונה אפרת.
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בסמכותה לקבוע מסקנות אישיות בנוגע היה אולם  ,של הנחקריםפלילית האחריות ה
בעניין זה כי קדים ולומר יש לה 150של מעורבים עקיפים בטבח. ציבוריתה םלאחריות

ורשויות הצבא היו מודעים להתרחשות  אריאל שרון חוןכי שר הביט ןהת כמצאה ועד
תפיסה זהה לזו רטוריקה  151ידי הפלנגות וכשלו במניעתו ובענישת מבצעיו. הטבח על
 .במחדל הדוקטרינה של "אחריות מפקדים"שבבסיס 
 האחריות הישירהפסקה כי  עדהוו. ה7.2.1983פרסמה את הדוח שלה ביום  כהן ועדת

וכי מדינת ישראל, מנהיגיה וראשי  152לת על כוחות הפלנגות,לביצוע מעשי הטבח מוט
כל קנוניה ולא נרקמה אין ספק שלא  153צבאה אינם נושאים באחריות ישירה לטבח.

. עדהוה הונקשר כל קשר בין מדינת ישראל או מי מטעמה לבין יחידות הפלנגות, קבע
ישראל ולשורה של לטבח למדינת  אחריות עקיפהייחס ללנכון מצאה  ןהת כעם זאת, ועד

מבלי להזכיר  , למרבה הצער,זאת 154.אישים בעלי תפקידים בכירים בשלטון ובצה"ל
שיצא . אולם במסגרת הדוח במחדל "אחריות מפקדים"בשמה את הדוקטרינה של 

 – קובעה כיב ,מרכזי של הדוקטרינההעדה בפן ומכירה הומלפניה 

הגישה בעניין זה תהיה התפתחות נורמות המוסר בציבור בעולם מחייבת ש..."
אלא גם על מי שיכול היה  ,נחלת הכלל ושתוטל האחריות לא רק על המבצעים

 155".ומחובתו היה למנוע את ביצוע המעשים, שחובה להוקיעם

ובעידוד  ת ישראלשכן לוחמי הפלנגות נכנסו למחנות הפליטים בידיעת ממשלזאת, 
 :כדלקמן הקבעה בהקשר ז ןהת כועד 156צבאה.

מתברר שאלה אשר החליטו על כניסת הפלנגות למחנות, היו צריכים "אם אכן 
על פי המידע שהיה בידם ועל פי הדברים שהיו מן המפורסמות, לחזות מראש 
שקיימת סכנה של טבח ולא ננקטו צעדים, שניתן היה לעשותם כדי למנוע את 
 הסכנה הזו או לפחות להפחית במידה רבה מהאפשרות שייעשו מעשים מסוג זה,
 ,הרי מקבלי ההחלטות והמבצעים אחראים בעקיפין למה שבסופו של דבר קרה
 .גם אם לא התכוונו לכך שהדבר יקרה ורק הסיחו את דעתם מהסכנה הצפויה

אחריות עקיפה דומה חלה גם על אלה שידעו על ההחלטה, היה מחובתם בתוקף 
לנקות  גם מעמדם ותפקידם להתריע על הסכנה ולא מילאו חובה זו. לא ניתן

אליהם הידיעות מאחריות עקיפה כזו את אותם האנשים, שכאשר הגיעו 
______________ 

 .94, בעמ' 21, לעיל ה"ש השוו רייכמן 150

151 Ambos 833, בעמ' 54, לעיל ה"ש. 

 .152, בעמ' 146, לעיל ה"ש דוח ועדת כהן 152

ם בוצעו על ידי (, "...אנו קובעים שמעשי הזוועה במחנות הפליטי156בלשון ועדת כהן )שם, בעמ'  153

 פעלו מטעמה".אנשי הפלנגות, וששום אחריות ישירה אינה מוטלת על מדינת ישראל או על אלה ש

 שם. 154

 .153שם, בעמ'  155

 .398, בעמ' 147יים, לעיל ה"ש של   156
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ולא  פעולות הפלנגות המשך הראשונות על הנעשה במחנות לא נזעקו למנוע את
 157."כדי להפסיקן ,עשו כל מה שביכולתם

 כהן: עדתוובהמשך הדוח, בסיכום פרק האחריות העקיפה, קובעת 

הפליטים נתקבלה מבלי שנשקלה  ההחלטה על הכנסת הפלנגות למחנות"
הסכנה, שאותה חייבים היו מקבלי ההחלטה ומבצעיה הראשיים לחזות 

ומבלי  כאפשרות סבירה, שהפלנגות יבצעו מעשי טבח ופרעות בתושבי המחנות
שנבחנו האמצעים למניעת סכנה זו. כמו כן ברור מהשתלשלות האירועים, 

במחנות, לא ניתנה תשומת לב  שכאשר החלו להגיע הידיעות על מעשי הפלנגות
מהן ולא נעשו פעולות נמרצות  נכונותראויה לידיעות אלה, לא הוסקו המסקנות ה
 158".ומידיות לריסון הפלנגות ולהפסקת מעשיהן

 דוקטרינת את הרעיון שלמצה יאת כהן נראה כי ועד האחריות האישיתבפרק 
, אף המעורבים בפרשה אחריות הציבורית שלבכל הנוגע בבמחדל  "מפקדיםהאחריות "

, שרוןאריאל  אם לא ציינה זאת באופן מפורש. כך הדבר באופן ברור לגבי שר הביטחון
 אשר בעניינו קבעה ועדת כהן כדלקמן:

על שהוא התעלם מהסכנה של  טחוןהבדעתנו היא, שיש להטיל אחריות על שר "
יטים מעשי נקם ושפיכות דמים מצד הפלנגות כלפי האוכלוסיה שבמחנות הפל

בנוסף לכך  ולא הביא בחשבון סכנה זו כשהחליט על הכנסת הפלנגות למחנות.
שלא הורה על נקיטת צעדים מתאימים למניעת  ,מוטלת אחריות על שר הביטחון

במחדלים אלה יש או להפחתת סכנת הטבח, כתנאי לכניסת הפלנגות למחנות. 
 159טחון."הבמשום אי מילוי חובה, שהייתה מוטלת על שר 

אשר לדעתה של ועדת כהן נושאים  ,הבכירים קציני הצבאלגבי הדבר גם כך 
 160.תפקידםתוקף מטלות עליהם והפרו חובות שהיו מהם שכן  ,באחריות עקיפה לטבח

 161.גם לגבי יתר המעורבים הדבר יתכן שכךי

______________ 

 .152, בעמ' 146, לעיל ה"ש דוח ועדת כהן 157

 .156שם, בעמ'  158

 .162שם, בעמ'  159

 .176–172-ו 170–164שם, בעמ'  160

מנחם בגין קבעה ועדת כהן כי הוא נושא במידה מסוימת של אחריות  דאזאשר לראש הממשלה ב 161

מחדלו  מפאתכי הוא נושא באחריות מסוימת  נקבעשר החוץ יצחק שמיר  לגבי(; 160)שם, בעמ' 

ראש הממשלה או  של םעוידבילו בדבר מעשי הפלנגות במחנות הפליטים ו ושנמסר הידיעותר וריבב

לראש המוסד ולאלוף אחריות יוחסה  שלמסוימת  ומידה; (164–163שם, בעמ' ) בענייןשר הביטחון 

 .(174–170שם, בעמ' ) הצפון אמיר דרורי פיקוד
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אך הפעם תוך  –פעם נוספת במחדל התעוררה  של "אחריות מפקדים" ההסוגי
 אגב פעילותה של ועדת הבדיקה בראשות – רינהלדוקט התייחסות מפורשת

 הוועדה לבדיקת ההשתלטות על המשט לעזה –השופט )בדימוס( יעקב טירקל 
 14.6.2010163הוקמה בהחלטת ממשלת ישראל מיום אשר  162,)להלן: ועדת טירקל(

ועדה וה ,על פי החלטת הממשלה 31.5.2010.164בעקבות האירוע הימי שהתרחש ביום 
תבקשה להוסיף הוכן  ,אירוע הימי האמורבבטים שונים הנוגעים תבקשה לבחון היה

 – ולבדוק

 תו"האם מנגנון הבדיקה והחקירה ביחס לתלונות וטענות המועלות בדבר הפר
 דיני הלחימה, הנוהג בישראל באופן כללי, וכפי שהוא מיושם ביחס של

______________ 

מחדליהם: שר הביטחון  מפאתחריות מלאה לגבי הבכירים הבאים קבעה הוועדה כי הם נושאים בא

אלוף עמוס -שרון, הרמטכ"ל רפאל איתן, ראש אמ"ן אלוף יהושע שגיא ומפקד האוגדה תת אריאל

 (.176–174-ו 170–160)שם, בעמ'  ירון

בפרק ההמלצות, בבחינת מסקנות אישיות, המליצה ועדת כהן כי לגבי ראש הממשלה, שר החוץ, 

 מעשיותהצפון ניתן להסתפק בקביעת האחריות, ואין צורך בהמלצות ראש המוסד ואלוף פיקוד 

יסיק מסקנות אישיות נאותות ויתפטר; לגבי  הואכלשהן; לגבי שר הביטחון שרון הומלץ כי 

עמד לסיים את תפקידו, הוחלט להסתפק בקביעת  שהואהרמטכ"ל איתן, בהתחשב בעובדה 

ך בתפקידו כראש אמ"ן; ואילו לגבי מפקד לא ימשי הואאחריותו; לגבי ראש אמ"ן הומלץ כי 

ביטול הגבלה זו לא יישקל לפני תום  כילא ימלא תפקיד פיקודי בצה"ל, ו הואהאוגדה הומלץ כי 

 .(181–180שלוש שנים )שם, בעמ' 

שבתאי רוזן ואלוף )מיל'( עמוס חורב  פרופ'מונו  ,ועדה, השופט )בדימ'( טירקלוה אשרשב לצד יו 162

לורד דייוויד טרימבל מאירלנד והפרקליט הצבאי הראשי לשעבר של קנדה  – זרים וכן שני משקיפים

מיגל דויטש ואיש משרד  פרופ' – גנרל קן ווטקין. בהמשך הורחבה הוועדה ומונו שני חברים נוספים

שדרשה מסמכים"  –החוץ לשעבר ראובן מרחב. אטילה שומפלבי "חברים חדשים בוועדת טירקל 

ynet 15.7.2010 www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3920587,00.html. 

"מינוי ועדה ציבורית בלתי תלויה, בראשות שופט בית המשפט  32-של הממשלה ה 1796החלטה  163

( )להלן: 14.6.2010" )2010מאי ב 31העליון בדימוס, יעקב טירקל, לבדיקת האירוע הימי מיום 

ועדת בדיקה  אלה שלהחלטת הממשלה(. יש לציין כי סמכויותיה של ועדת טירקל הורחבו לכ

 . רוני סופר ואטילה שומפלבי "הממשלה4.7.2010ממשלתית בהחלטת ממשלה נוספת מיום 

-ynet 4.7.2010 www.ynet.co.il/articles/0,7340,Lאישרה הרחבת סמכויות ועדת טירקל" 

3914679,00.html. 

, על שש 2010של חיל הים, בסוף מאי  13מתייחס להשתלטותם של לוחמי שייטת  "האירוע הימי" 164

אוניות שיצאו במשט מטורקיה לכיוון רצועת עזה במטרה מוצהרת לשבור את המצור שהטילה 

נתקלה בהתנגדות  –"מאווי מרמרה"  –מדינת ישראל על רצועת עזה. ההשתלטות על אחת האוניות 

עשרה כן נוסעים נוספים ועשרים אלימה של נוסעיה, ובמהלכה נהרגו תשעה מנוסעי האונייה ונפצעו 

קידום דין וחשבון: דו"ח ועדת טירקל בנוגע לטיפול הרשויות בחשדות שייטת. ראו בצלם הלוחמי מ

 _www.btselem.org/download/position( 2013) להפרות של המשפט ההומניטארי הבינלאומי

paper_on_turkel_report_heb.pdf. 

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3920587,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3914679,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3914679,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3914679,00.html
http://www.btselem.org/download/position_paper_on_turkel_report_heb.pdf
http://www.btselem.org/download/position_paper_on_turkel_report_heb.pdf
http://www.btselem.org/download/position_paper_on_turkel_report_heb.pdf
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 לאירוע הנוכחי, תואם את חובותיה של מדינת ישראל בהתאם לכללי המשפט
 165".הבינלאומי

"אחריותם של נוגע לב 2 'המלצה מסבמסגרת , בפרק ההמלצות של ועדת טירקל
 ריההומניט לאומי-ביןכי כללי המשפט ההוועדה מצאה  ,מפקדים וממונים אחרים"

 –המליצה כי  ולכן ,מחייבים הטלת אחריות מיוחדת על מפקדים וממונים אזרחיים

קדים וממונים אזרחיים אחריות "תיקבענה הוראות בחוק, המטילות על מפ
פלילית ישירה בשל עבירות שעברו הכפופים להם, כאשר הם לא נקטו בכל 
האמצעים הסבירים למנוע ביצוע עבירות או לא פעלו להביא את האחראים לדין 

 166כאשר נודע להם על העבירות לאחר מעשה."

יות האזרח, עולים בקנה אחד עם עמדת האגודה לזכוו ,מדברים בעד עצמם הדברים
דוקטרינה של לפיה החוק במדינת ישראל טרם הכיר בשועדת טירקל, וכפי שהוצגה ל

כקטגוריה מיוחדת ומתבקשת של אחריות פלילית אגב מחדלים.  "אחריות מפקדים"
לא  (במעשה)ישירה  מדובר באחריות מפקדיםאין בהם שלפיכך בכל המקרים 

ניכר כי זהו חסר משמעותי בדין  העמדה לדין פלילי של מפקדים.למעשה מתאפשרת 
 167.הקיים

שהמלצת ועדת טירקל בנוגע לאימוץ הדוקטרינה אל הדין אף למרבה הצער, 
עד עצם  הישראלי נבחנה במשרד המשפטים ובפרקליטות הצבאית, העניין טרם הוסדר

כפי  168,, כפי שמלמד דוח צוות היישום של הדוח השני של ועדת טירקלהיום הזה
______________ 

 .163החלטת הממשלה, לעיל ה"ש  165

 .310–309, בעמ' . ראו ביתר פירוט שם352, בעמ' 46, לעיל ה"ש ועדת טירקלדוח  166

)חוות דעת  3ס'  ני הלחימה""החסר בדין הפלילי הישראלי לצורך העמדה לדין בגין הפרות של די 167

 (.25.10.2011של האגודה לזכויות האזרח בישראל, 

 31.05.10ראו צוות לבחינה וליישום הדוח השני של הוועדה הציבורית לבדיקת האירוע הימי מיום  168

פי המשפט -בנושא הבדיקה והחקירה בישראל של תלונות וטענות בדבר הפרות של דיני הלחימה על

, שקבעה כי 5.1.2014הצוות מּונה בהחלטת ממשלה מיום (. 2015) צוות היישום דוחלאומי -הבין

מבצע בראשו יעמוד ד"ר יוסף צ'חנובר, והוא מוכר בציבור כוועדת צ'חנובר. ראו מבקר המדינה 

לאומי בעיקר בנוגע למנגנוני הבדיקה -פעילות צה"ל בהיבטים של המשפט הבין –"צוק איתן" 

, דוח צוות היישום( )להלן: דוח מבקר המדינה(. ב2018) 4 והדרג הצבאי והבקרה של הדרג האזרחי

דין ל לאומי-ביןהדין הבין  התוך השווא ,מצוין כי הובא לידיעת צוות היישום כי בחינת הנושא, שם

העלתה כי בדין הישראלי קיימים כלים  ,הישראלי וכן בחינת הדין הקיים במדינות שונות בעולם

וכי  ,על מפקדים ועל ממונים אזרחיים בנסיבות מסוימות תיות פליליהמאפשרים להטיל אחר

עקרונות היסוד של המשפט בהתאמות חקיקה בתחום זה מעוררות שאלות משפטיות הנוגעות 

. והפלילי בישראל. מורכבות הנושא נלמדת גם ממגוון המודלים שאומצו במדינות העולם להסדרת

טי לממשלה כי שאלת העיגון המפורש של הדוקטרינה נוכח מורכבות הנושא החליט היועץ המשפל

ידי הגורמים הרלוונטיים במשרד המשפטים ובפרקליטות על בדין הישראלי תמשיך להיבחן 

צוות היישום לא מוצתה בחינת הנושא, המליץ  ו של. הואיל ועד לסיום עבודת24הצבאית. שם, פס' 
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וכפי שמלמדת בחינת הדינים הקיימים  2018169המדינה משנת  שמלמד דוח מבקר
 .וחוק השיפוט הצבאיחוק העונשין  – להיוםנכון  נטייםהרלוו

את במסגרתה תשלב וכי היא  ,תחוקק בהקדםכי הוראת החוק החדשה  יאה יהמלצת
חל ר שא ,לחוקת רומא. ראוי כי ההוראה תוסף לחוק העונשין 28ההגדרה שבסעיף 

רק באמצעות הוראה חקוקה בהתאם לדין עמדתי היא כי אך וחיילי צה"ל.  כמובן גם על
-ביןמפני המשפט ה הוחייליוהפעלת המשפט הפנימי יובטחו אזרחי ישראל  לאומי-ביןה

עיגון הדוקטרינה מתחדדת עם הפעלתו של חשיבות ה. המתדפק על דלתנו הפלילי לאומי
שמדינאים המוחשית של הסכנה הפלילי והקונקרטיזציה  לאומי-ביןשל בית הדין ה

הפכה למציאותית ר נשא, פניו ביום מן הימיםלפלילי ישראלים וקציני צה"ל יעמדו לדין 
המשפט -הפלילי )במסגרת ערכאת קדם לאומי-ביןהחלטת בית הדין הלנוכח לאחרונה 

, שניתנה ברוב דעות, כי לתובעת של בית הדין, 2021פברואר ב 5של בית הדין( מיום 
, נתונה הסמכות להמשיך בחקירת החשדות בדבר הפרת (Fatou Bensouda) סודהפטו בנ

הישראלים  –צים יחוקת רומא בשטחים שמעבר לקו הירוק על ידי שני הצדדים הנ
 170והפלסטינים.

______________ 

 ם שלנות שיבטאו בחקיקה את אחריותהצוות על המשך הטיפול על מנת לקבוע בהקדם את העקרו

יש להדגיש כי המלצות ועדת צ'חנובר אושרו על ידי הקבינט  .25המפקדים והדרג האזרחי. שם, פס' 

של ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי. דוח  125, בהחלטה מס' ב/3.7.2016הבטחוני ביום -המדיני

 .4מבקר המדינה, שם, בעמ' 

של הדוח השני של ועדת טירקל,  2-ו 1המדינה כי המלצות מס' שם. בהקשר זה קובע מבקר  169

שכותרותיהן "חקיקה בנושא 'פשעי מלחמה'" ו"אחריותם של מפקדים וממונים אזרחיים", טרם 

יושמו. יותר מכך, נקבע כי חרף פעילותו של משרד המשפטים בנושא, "הוא עדיין לא הגיש הצעות 

ערים בין החקיקה הפלילית הישראלית ובין המשפט חוק לתיקון החקיקה בנושא כדי להשלים פ

. אשר על כן 9הבינ"ל, בהתאם להמלצת ועדת טירקל, שאף אומצה על ידי צוות צ'חנובר". שם, בעמ' 

נקבע כי "נוכח חשיבות עיגונם של עקרונות המשפט הבינ"ל בדין הישראלי, על משרד המשפטים 

את ההלימה של החקיקה הישראלית לדין הבינ"ל  לזרז את קידום החקיקה בעניינים אלה, כדי לשפר

. כן 13וכדי לוודא כי היא כוללת את כל העבירות הרלוונטיות להגדרה כפשעי מלחמה". שם, בעמ' 

. עוד ראו בהקשר זה עמיחי כהן "עמידה בכללי המשפט הבינלאומי 72–71-ו 69–67ראו שם, בעמ' 

-www.idi.org.il/blogs/security 14.3.2018 המכון הישראלי לדמוקרטיהבמבצע צוק איתן" 

clearance/state-comptroller/22067 פרופ' כהן סבור כי הבעיות שזוהו בדוח מבקר המדינה .

לאומי. כהן מתייחס -שום המשפט הביןמעידות כי אין במדינת ישראל הפנמה מלאה של הצורך ביי

בפירוט, בין היתר, לבעיה החמורה שהמשפט הפלילי הישראלי אינו מאפשר הטלת אחריות על 

מפקד בגין פשעים שבוצעו על ידי חייליו ואשר אותו מפקד היה יכול למונעם ברמה הנדרשת על ידי 

 לאומי.-המשפט הבין

המכון הישראלי רקע, ניתוח והשלכות"  –הבינלאומי ראו עמיחי כהן "החלטת בית הדין הפלילי  170

, לעיל ה"ש ישראל והמשפט הבינלאומי; כהן www.idi.org.il/articles/33710 9.2.2021 לדמוקרטיה

הצטרפה "מדינת פלסטין" לחוקת  2015כי בשנת בהקשר זה מסביר פרופ' כהן  .37–36, בעמ' 22

כחלק מהסכסוך שביצעה, על פי הטענה, רומא והגישה תלונות נגד מדינת ישראל בגין פשעי מלחמה 

הפלילי  לאומי-ביןפלסטיני. בשנים שחלפו מאז קיימה בנסודה, התובעת של בית הדין ה–הישראלי

-ביןלביצוע פשעים  דע שהצביע על חשבדיקה מקדמית, שבמהלכה אספה מיד ,)להלן: התובעת(

http://www.idi.org.il/blogs/security-clearance/state-comptroller/22067
http://www.idi.org.il/blogs/security-clearance/state-comptroller/22067
http://www.idi.org.il/blogs/security-clearance/state-comptroller/22067
http://www.idi.org.il/articles/33710
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חוקת רומא יוצרת הרתעה אישית כלפי מנהיגים ומפקדים, אשר אינם נהנים  כאמור,
 ים, צבאות ומערכות משפט לאומיות חייבממשלות .עוד מחסינות מפני העמדה לדין

ובמסגרתו את  ,הפלילי לאומי-ביןבחשבון את עובדת קיומו של בית הדין הלהביא 
 ,בחוקת רומאה בזוכה  " במחדלאחריות מפקדיםשל " הדוקטרינהשהפרשנות המרחיבה 

 171המשמעויות הכרוכות בכך.כל על 

 סיכום

על היבטיו  "אחריות מפקדים"מאוד המוכר המושג  אתולמפות מאמר זה ביקש להציג 
 :על בסיס שתי קטגוריות שונות תוך התמקדות בהיבטים המשפטיים של המושג ,השונים

)אחריות  מול אחריות מפקדים במחדל לא (ריות ישירה)אח אחריות מפקדים במעשה
אחת משתי הקטגוריות ראינו כי קיימות צורות שונות של אחריות  . במסגרת כלעקיפה(

______________ 

 לאומי-ביןהבדיקה הגישה התובעת בקשה לבית הדין ה ףים מצד שני הצדדים לסכסוך. בסולאומי

להורות על המשך חקירה בעניין זה. במסמך הפנייה לבית הדין ציינה התובעת כי על בסיס  הפלילי

אותם פשעים כחלק מהסכסוך  הבדיקה המקדמית היא סבורה כי התגבשה תשתית ראייתית לביצוע

הפלילי נדונו שתי שאלות בלבד, בהתאם  לאומי-בין. בהחלטת בית הדין ה36בין הצדדים. שם, בעמ' 

לבקשת התובעת: שאלת הסמכות לחקור את המצב בפלסטין, לנוכח המחלוקת על עצם היותה 

. בית הדין ך הענייןלצור אכן תוכר כמדינהזו אם  ,שאלת היקף שטחה של "מדינת פלסטין"ו ;מדינה

ברוב דעות, תמך בעמדת התובעת וקבע כי פלסטין  כאמור שהתקבלה ההפלילי, בהחלט לאומי-ביןה

נחשבת "מדינה חברה" בחוקת רומא, מבלי לקבוע עמדה בנוגע למעמדה הכללי של "מדינת 

 הפלילי כי שטחה של "מדינת לאומי-בין. עוד קבע בית הדין הלאומי-ביןפלסטין" במשפט ה

 ו זו שלמזרח ירושלים ואת רצועת עזה. בעקבות החלטתאת פלסטין" כולל את כל הגדה המערבית, 

הפלילי החליטה התובעת לפתוח בחקירה נגד שני הצדדים לסכסוך בגין אותם  לאומי-ביןבית הדין ה

 חשדות. חקירה זו עשויה להוביל אף לחקירת פשעים נוספים שיתגלו במהלכה. פרופ' כהן מזהיר כי

צווי מעצר נגד ראשי המדינה ומפקדי צה"ל הוצאת החקירה עלולה להביא לידי הגשת כתבי אישום ו

ונגד ראשי הזרוע הצבאית של חמאס וראשי ארגוני טרור נוספים. משמעות הדבר היא כי כל מדינה 

ו הפלילי כל חשוד שיוגש נגד לאומי-ביןהחברה בבית הדין תידרש לעצור ולהסגיר לידי בית הדין ה

צו מעצר ויהיה מצוי בשטחה. הסכנה הקונקרטית למדינת ישראל היא הגבלת האפשרות של בכירים 

ישראלים )ראשי המדינה, שרים ומפקדי זרועות הביטחון( ושל מפקדי צה"ל הבכירים לנסוע בעולם 

ולא בקצינים וחיילים זוטרים(. בטווח  ,הפלילי מתמקד במפקדים הבכירים לאומי-בין)בית הדין ה

הארוך הגשת כתבי אישום נגד ראשי המדינה ומפקדי צה"ל עלולה לפגוע קשות בדימויה של מדינת 

 .37ישראל בעולם וביחסי החוץ שלה. שם, בעמ' 

–88, בעמ' 38סגל, לעיל ה"ש דבריה של את כן ראו  .50, בעמ' 36לעיל ה"ש  ,השוו מטיאס ושרון 171

שום החוקה. בין אלה סגל מציינת כי על , המצביעה על החשיבות של פעולות מצד המדינות ליי91

לית לאור חוקת רומא, "כך המדינות לשקול אם לתקן את דיני המדינה המתייחסים לאחריות פלי

פקדים שלא נשלמו, הגנות, אחריות מ רותשתילקחנה בחשבון, למשל, הוראות החוקה בנוגע לעב

 .91מ' שם, בע ואחריות ממונים אחרים" ועוד.
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 ,במחדל "אחריות מפקדים". הצורה המורכבת ביותר מצויה במסגרת הקטגוריה מפקדים
ונת של והיא אחריות המפקד לשלומם של צדדים שלישיים מפני פעילות עבריינית מכּו

הדוקטרינה של "אותה כינינו ו ,לאומי-ביןפקודיו. אחריות זו קמה כאמור במשפט ה
במוקד המאמר, המצויה המפקדים  אחריותשל  הצורה". זו במחדל 'אחריות מפקדים'

קריאת השכמה להסדרה חוקית של  – של המאמר רכזיתהמ ומטרתוכאן טמונה 
יותר נשמעה כבר לפני זו בדין הישראלי. קריאה  "אחריות מפקדים"הדוקטרינה של 

)ועדת  הומלצה על ידי ועדת היישום של דוח טירקל 172מעשור על ידי ועדת טירקל,
ידי מבקר המדינה בדוח ביקורת מיוחד שחשף פערים בין  התבקשה על 173,צ'חנובר(

ונבחנה כאמור הן במשרד המשפטים והן  174ההמלצות של ועדת צ'חנובר לבין יישומן,
תר ו. יאומצה לחיק המשפט החקוק הישראליאך אף על פי כן טרם  ,בפרקליטות הצבאית

 ברור ,פן חדבאואת הדוקטרינה אף הפסיקה בישראל טרם עיגנה  ,כפי שראינו מכך,
אין בכך כדי למנוע את אך כעולה ממאמר זה,  ,אכן, מדובר בדוקטרינה מורכבת. ומפורש

ניכר כי השגת  .קטונתי מלדעת מה הסיבה למחדל החקיקה האמורעיגונה המתבקש. 
על המחוקק לפעול . לעולם לאוכידוע מוטב מאוחר מאשר  ,בימינועודנה אפשרית היעד 

עולם נוסף לאיתות סבורני כי אימוץ הדוקטרינה יהווה רינה. ללא דיחוי לאימוץ הדוקט
איתות כזה . לאומי-ביןלמשפט הבמחויבותה האמיתית הכרה של מדינת ישראל בדבר ה

הפלילי לאפשר  לאומי-ביןמתבקש כעת בעקבות ההחלטה העגומה של בית הדין ה
ריאת מעבר לק 175.פלסטיני–חקירה בדבר הפרת חוקת רומא אגב הסכסוך הישראלי

לאלה העוסקים  ,ולו במעט ,כי יהיה במאמר זה כדי לסייעהיא ההשכמה, תקוותי 
אני תקווה כי מאמר זה עולה בקנה אחד עם מורשתו של מורי היקר  במלאכת החקיקה.

 נתן לרנר ז"ל. פרופ'והטוב 
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Command Responsibility in Israel as Opposed to the 

International Criminal Law 

Assaf Porat 

This article discusses the "Command Responsibility" doctrine in Israel in contrast 

to the doctrine in the international law. The article introduces the term, and its 

different criminal aspects, focusing on criminal responsibility of military 

commanders. The criminal law distinguishes between the commander's responsibility 

in action (as an executor, as someone who gave an illegal order and as an 

accomplice), and the commander's responsibility in an omission. Regarding the latter, 

the international law recognizes a unique doctrine of "Command Responsibility," 

alongside the commander's responsibility for their subordinates' safety as well as the 

safety of others, within a negligent action. The "Command Responsibility" doctrine 

imposes criminal liability on commanders of all levels for international 

crimes committed by their subordinates. Unfortunately, the doctrine has yet to be 

adopted by the Israeli law, despite recommendations to do so. This article focuses on 

this doctrine, its characteristics, justifications and deficiencies, and calls for the 

adoption of the doctrine by the Israeli law as soon as possible, as several western 

countries have done. 
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