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האמת והצדקגילוי ספר זה מוקדש ל  
 

תפקידה היחיד יהיה ש, להקים ועדת חקירהדק יש בשם האמת והצ

ר ברוך גולדשטיין נחשב כטבח "ד ל ידילהחליט אם ההרג שנעשה ע

ועדה זו שתוקם  .ערבים או כפעולת מנע למנוע טבח של יהודים

ראליים וגם על בני צריך שהרכבה יהיה מקובל על השלטונות היש

 .ר ברוך גולדשטיין"משפחתו של ד
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 ודותת
 

לכל אורך הדרך מצאתי . רבים אנשיםניתן כלל לחבר ללא עזרתם של  ספר כזה לא
 .על כךואני מאד מודה להם  לעזור לי שהביעו רצונם ,אנשים
 

 :אלונכללים אנשים  יניהםב

 עדת ר ו"ויו דאז לישראלת המשפט העליון נשיא בי, השופט מאיר שמגר 'כב 
 לחומר פשרו לי לגשתאש, ועדת שמגר מרכז, וןהשופט אלון גיל' כבוכן , שמגר             
 .ארכיוני של ועדת שמגרה             

 ן ולי עי שאישר ,אביב-תלנשיא בית המשפט המחוזי ב, רןהשופט אורי גו' כב 
 .בתיק בארכיון בית המשפט            
 ן ועילי  שאישר ,ירושליםשלום במשפט הנשיא בית סגן  ,נבריצחק עהשופט ' כב 
 .בתיק בארכיון בית המשפט            

 הצוות של גנזך המדינה. 

 המנהלת ארכיון הכנסת וצוות, רחל מרכוס' גב. 

 אביב-צוות בית המשפט המחוזי בתל. 

 בית משפט השלום בירושלים צוות. 

  וצוותה כפר גלעדיב" השומר"ארכיון מנהלת. 

  והצוותים שלהםגידי פרישטיק ושמואל קספר , דין נפתלי ורצברגרהעורכי, 
 (.לאחר קבלת רשות מבעלי התיקים)גישה לתיקיהם  שאפשרו             

 למשפטים באוניברסיטה העברית הפקולטה  פריתסבהצוות אנשי הספרנים ו 
 .ירושלים, הר הצופיםשעל              

 בגבעת רם איספרים הלאומי והאוניברסיטבית הבהצוות אנשי הספרנים ו , 
 .ירושלים             

  קרית ארבעבהספרנים של הספריה הציבורית. 

 בקיקוב" רבןוסב"ה עורך העיתון, דן נמרוד, ר ברוך גולדשטיין"בני משפחת ד , 
  יואל לרנר, מיכאל בן חורין, הר דינה בן, יוסף אברהם בן, סיויאיתמר שני             

 .בידיהם המצויים עותקים של מסמכים שהעבירו לידי, יוסף דייןו             

 בני , ד צבי נח"עו, הרב שלום הורוביץ, הרב דוד שיסגל, ציוןשמעון בן  הרב 
 , אנישויצחק ב, ןמיכאל בן חורי, יוסף אברהם בן, ר ברוך גולדשטיין"משפחת ד             
 .עדות בעל פה שמסרו לי, איתמר מרכוסיצחק מעטוף ו, בתיה כהן             
 

 .אני מתנצל אם יש מי ששכחתי להזכיר שמו
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 תוכן
 

   זכויות האדם - 1חלק 

 ד"פורים תשנ  

 "צדק צדק תרדוף"  

 גינוי ועוד גינוי  

 האם מותר להגיש ביקורת?  

 
  ועדת שמגר - 2חלק 

 ות ועדת שמגרעיון במסקנ  
  ר ארכיוניהשגת גישה לחומ

  ?התקפה נגד היהודיםתכננו ערבים  האם
  ?מודע להתקפה ערבית מתוכננתהיה ר ברוך גולדשטיין "ד האם
  ?ברוך גולדשטיין תכנן את פעולתו מראשר "דהאם 

  נכשלה במילוי תפקידהמה אם הממשלה?   
 

  החוק על פי הריגה המאושרת - 3חלק 

 הקדמה  

 הגנה עצמית ה שלהריגה כפעול  
  ?מותרות פעולות מנע ומתי האם

  שאלות שונות על פעולת מנע והגנה עצמית

 צורך" כפעולת הריגה"  
  מפשע נשים חפיםיסבלו א ,לדאבוננו

 מלחמה הלךבמ ההריג  
  ואות טהראכזריות ואי אפשר למעשה מלחמה היא 

  ?ף וחמאס במצב מלחמה עם ישראל"האם אש
  יהודיםלמלחמת קודש נגד ה דרשות במסגדים שקוראות
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  התוצאות – 4חלק 

 הקדמה  

  ברוך גולדשטייןר "דקברו של  
  הקבר יסת חלקתהמאבק להר

  ברוך גולדשטייןר "דשל  הנעשית בחלקת הקברפעילות פרטיזנית 
  קסאם-דין אל-קברו של עז אל

  "תיבת פנדורה"

  הפנסיה של האלמנהזכויות  
  ?ברוך גולדשטייןר "דאיך נפטר 
  פנסיה מתן זכויותהמאבק ל

 ד"ברוך גולדשטיין לפני פורים תשנר "ד  

  ברוך הגבר" –ספר הזיכרון"  
 

  אפילוג
 

  מקורות
 

  ביבליוגרפיה
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 זכויות האדם
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 ד"פורים תשנ
 

 ר"דבו התגורר  בניןה, ארבע בקרית 623 בבנין מתגורר ואני סיימונס חיים שמי
 הכנסת בית רב בתפקיד( בהתנדבות) סקועמ אני, הפנוי מזמני בחלק. גולדשטיין ברוך

 .ס המקומי"ששכן בעבר בבנין המתנ, ארבע בקרית" אבות חסדי"
 וקראתיתפילת שחרית  התפללתי. 4991 בפברואר 02, שישי יום – בבוקר פורים

 הקבועים מהמתפללים היהש גולדשטיין ברוך". אבות חסדי" הכנסת בבית המגילה את
 .ערבית בתפילתורים ליל פב נכח, זה כנסת בבית
ס אחד מן "המתנ משרדמ יצא, שחרית תפילת לאחר הכנסת מבית צאתיב

 .ערבים של גדול מספר והרג המכפלה למערת נכנס שמתנחל ,ואמרהעובדים 
 שמעו שכבר באנגליה מקרובים היתה השיחה. הטלפון צלצל, הביתה שחזרתיכ מיד

 יותר המעשה עלבאותו רגע  ידעו הם. פרטים יממנ ובקשו ההרג עלדרך הרדיו 
 .ארבע בקרית ממשפחתי
 גולדשטיין שברוךהשמועה  כולל, שמועות מיני כל נתפשטו הקרובות השעות במשך

 .הפרטים התבררו יותר מאוחר רק אולם. התאבד או נהרג
 המכפלה במערתש יצחק לאולםבבוקרו של יום הפורים  נכנס גולדשטיין ברוך
 .ממנו נלקח ושנשק לאחר הערבים ידי על באכזריות נרצח אהו. ערבים 09 והרג בחברון
 במערת ערבים 09 הרג שברוך, בדעה, גולדשטיין ברוך משפחת כולל, מוחלטה הרוב

 .המכפלה
 הודעות למסור לארץ ובחוץ בישראל והמדיה העיתונות, הפוליטיקאיםמיהרו , מיד

ציין בהדגשה ל לאש פשרא אי. טבחכ תיארו אותם, ומעשיו גולדשטיין ברוך על גינוי
. קרה באמת מה לוודא מנת על חקירה הודעות אלו נמסרו עוד לפני שנערכהש, יתירה
 ?ומוסרית הגיונית וז דרך האם

 הגנה :כוללות הריגה של דוגמאות". טבח" לביטוי זהה אינו" הריגה" הביטוי
 חלק. עם ורצח טבח, רצח, ברשלנות הריגה, מלחמה בזמן הריגה, מנע פעולת, עצמית
 ולנזיפה לגנאי יםיראו אחרים. נמנעים אינםלפעמים גם , ולדאבוננו, מותרים מהם

 .ביניהם נכלל" טבח"; ביותר ותחריפ במילים
 נברא אדם. לשמחה זמן ואינ הז, המותרים בתנאים נכללת ההריגה כאשר גם
 זוהי, בותסינ לוובאי מי שלחייו  חשוב ולא, אחר איש ידי על, וחיי וסיום אלקים בצלם

. הפסח חג של האחרונים הימים ששהב 1קריאת ההללמ לומדים אנו זה מסר. טרגדיה
 הימים בששת .השלם הלל קוראים בהם אנו ,ימי החג האחרים כמו אינם אלו ימים
 שלמרות היאלכך  הסיבות אחת ".צי הללח" – דילוגיםב הלל קוראים אנו הללו

, סוף בים המצרים טביעת ידי על ניצלש ,היהודי צריך העם, רשעים היו םשהמצרי
 2 .םתם של המצרימושמחה עקב  גילוי ביטויימ מנעהיל

 כתב, הערץ יוסף הרב, בעבר אנגליה של הראשיים הרבנים אחד - נוספת דוגמה
 שאנו בזמן, הסדר בליל יין טיפות שופכים מדוע הסביר הביניים בתקופת אחד רב"ש

 להיות יכולה לא, ישראל של השמחה כוס. לוקב םשהמצרי מהמכות אחת כל מזכירים
 3."אפילו לאויביו עינוי עם כרוכה ישראל של שההצלחה בזמן מלאה

 מימות לחומה בקשר ספק שיש מפני), (הסמוכה ארבע קרית כולל) חברון בעיר
, אולם(. אחד יום רק במקום) יומיים במשך וריםאת פ התושביםחוגגים , (נון בן יהושע
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 נמשכת פורים חגיגת, ד"תשנ בשנת כמו, שישי ביום חל פורים של שוןרא שיום במקרה
 .ראשון יום עד שישי מיום – ימים שלושה

 השעה ציינו את לא אך, זה ביום תתקיים שהלוויה לנו הודיעו, ההוא ראשון ביום
 ר"שד רצה לא הצבא, שונות סיבות עקב. עם חשיכה התקיימה הלוויה. הקבורה ומקום

 "קדישא חברה"ה עם בתיאום לכן. בחברון היהודי הקברות בבית טמןיי גולדשטיין
 שם על הפארק של חקורמה בקצה תהיה שהקבורה הוחלט, הצבא ת ובהסכמתהמקומי
 .ארבע לקרית בכניסה הנמצא, כהנא מאיר

 שם, ארבע קרית" ניר" ישיבת של המרכזי לאולם גופתונלקחה , הקבורה לפני
 לציבור נודע, ההספדים בזמן .מקום אפס עד מלא ההי האולם. ההספדים התקיימו
 .פורים באותו יהודים של טבחלבצע  תכננו שהערבים
כמקום  שנקבע למקום איש אלפי שמנה הקהל המשיך אלו הספדים לאחר
 בנעליים הביתה שחזרתי זוכר ואני, מאוד עזים גשמים ירדו הקבורה בזמן. הקבורה
 .בוץ של עבה בשכבה ותמכוס

 המון .שלוש תפילות ביום גולדשטיין משפחת ביתב התקיימו" שבעה"ה במשך
 ממניעים הגיעוש כאלה ישנם! כולם לא אולם. המשפחה את לנחם הגיעו אנשים
 בטייפ לנחם הגיע אחת אישה(: "ברוך של אביו) גולדשטיין ישראל כתב כך ועל ,אחרים
יכול  אדם מה נמוכהלאיזה ר! רגשותב מלאה הנראית כאחת שם וישבה, בגופה מוסתר
 4"?לרדת
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 "תרדוף צדק צדק"
 

 והובא נתפס אייכמן שאדולף לכנסת גוריון-בן דודהודיע  4932 במאי 06 ביום
 5".הפתרון הסופי" בתוכנית חלקו לע למשפט יעמוד ובקרוב לישראל
 מערכת לזכות. ישראל במדינת לדין שהועמד לשמצה ביותר הידוע האיש היה הוא
 לא. והצדק הדין של ביותר הגבוה ברמה התקיים המשפטש ,ייאמר בישראל המשפט

 לעורך 6.שלמה בעבורם מדינת ישראלאלא ש ,דין עורכי של צוות לאייכמן שהיה רק
 היה והוא ,המסמכים לכל מלאה גישה ניתנה, סרבציוס רוברט ר"ד, שלו הראשי דיןה

 .בירושלים משפטה בבית שהופיעו המדינה עדי כלאת  נגדית חקירה חקורל יכול
 ,אנשים שני של תצהירים להגיש המשפטי היועץ רצה מהישיבות אחת במהלך

 לא אשר, הגרמני החוץ במשרד היהודים בעניני שטיפל אחד ואיש ,אס-האס אנשי שהיו
. אלו לאנשים נגדית חקירה לעשות שזכותו ואמר התנגד סרבציוס ר"ד. בארץ היו

 מבקשים שנגדו הצד ידי על חי עד תחקיר של זו זכות: "המשפט בית פסק, בתשובה
 7".זכות יסודית היא הצהרתו את להגיש

 מליון השש לרצח שגרמו ,ומגונות מתועבות עבירות בגין הורשע שאייכמן לאחר
 חמשה בו אשר, העליון המשפט ביתב הרשעתו על לערער זכותו את מימש הוא, יהודים
 .חוזיהמ המשפט בית של הדין פסקאת  בדקו שופטים
 .מתועבים הכי המלחמה פושעי עם אפילו צדקה דרך והיז

ון של השופטים ישהיה אז הנשיא העל, לורד ווידגריאמר , במשפט שנשמע בלונדון
צד אם קורה שצדק הטבעי הפרצה בחוקי זו ש ,אין דבר יותר ברור היום: "באנגליה

. ויתואת טענהגיש הזדמנות סבירה ללא מקבל , וחד הנאשם במשפט פליליובמי משפטב
 8".רך אפילו להגיד את זהוזה כל כך ברור ובסיסי שאין צ

יחד עם החוקה " ?האם זה לפי החוקה", השאלהעל בארצות הברית הדגש הוא 
מטפלים הללו ים מהתיקונים ישנ. ב"התיקונים הם עקרונות של חיי יום יום בארה

נאשם הזכות לתהא , פלילית יןבכל תביעת ד: "6לפי תיקון סעיף . יבזכות למשפט הגיונ
ולקבל הודעה על .... פנים-בלי משוא, מושבעים-להישפט משפט מהיר ופומבי לפני חבר

ולפי תיקון " .ים המעידים נגדובפנים מול העד-לעמוד פנים; טיב ההאשמה ועניינה
-ו של אדם בלא הליכיחירותו או קניינ, ם מדינה את נפשולא תיטול שו: ".... 51סעיף 
  9...."כדין משפט

וקקים ידעו את מחה. ועדת חקירה ממשלתיתל ידי עגם אדם יכול להיפגע פעמים ש
שנתקבל  ,"ועדות חקירה"חוק ל (51מספר )בחוק הישראלי סעיף  זה ולכן הכניסו
 :זה לשונוו, 5261בכנסת בשנת 

, ראתה ועדת חקירה שפלוני עלול להיפגע מן החקירה או מתוצאותיה( א")
בדרך , ה במה הוא עלול להיפגע ויעמיד לרשותועדראש הו-ושביודיע לו י

 ....את חומר הראיות הנוגע לאותה פגיעה והנמצא בידי הועדה , שימצא לנכון
אם , עדהרשאי להתייצב לפני הו( א)אדם שהודע לו כאמור בסעיף קטן (  ב)  

דו אף אם כבר העי, להשמיע דברו ולחקור עדים, בעצמו ואם על ידי עורך דין
והכל בענין הפגיעה , ית הועדה להתיר לו להביא ראיותשאור, לפני הועדה

 10."כאמור
, ה על ועדות חקירהתהי, בתקופת המנדט הבריטי, 5295הפקודות משנת ת אח]
 .[5261לחוק הישראלי משנת  51א דומה לסעיף הו 11של הפקודה הזאת 6וסעיף 

במשך הדיונים של  ש מלאהיה בשימו, 5261של החוק הישראלי משנת  51סעיף 
ישראל ללבנון ואז נכנסה , 5219ביוני . הטבח בסברה ושתילה שחקרה את, ועדת כהן

הפלנגות בלבנון  מאוחר טבחו אנשיכמה חדשים יותר  ".שלום הגליל"מלחמת  חלהה
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השמאל הישראלי הפגנה נגד  ארגן לאחר שבוע. תושבי מחנות הפליטים סברה ושתילהב
ממשלת ישראל הקימה אז  12.איש 199,999-כ דבריהםל תתפוהש האשר ב, הממשלה

כדי לחקור את , השופט יצחק כהן, משפט העליוןהועדת חקירה בראשותו של נשיא בית 
 .הטבח

החקירות של  ל ידיתשעה אנשים שהם עלולים להיפגע ע במשך הדיונים הוזהרו
אל ארי –הביטחון  שר, מנחם בגין –ביניהם ראש הממשלה , התוצאות ל ידיה או עועדה

לשכת  ל ידיהם עלולים להיפגע פורסמו ע האופן בופרטים על  13.ל"והרמטכ שרון
במקרה של  15.הגנתםוהעידו לאנשים הללו הופיעו ה כל תשעת 14.העיתונות הממשלתית

  16.הועדעורכי הדין שלהם גם סיכומים להגישו , הםששה מ
 ,שאיש ישראללפט העליון משהבית  פסק ,בקשר למידת ההגנה לפני ועדת חקירה

לנאשם  תראוי לאותה מידת הגנה שניתנ, הועדאשר מעשיו הם תחת חקירה על ידי ה
א השיטה הו חקירה נגדיתבששימוש  ,משפטהבית  פסק בפסק דין אחר 17.משפטהבבית 
 18.צדדים לגלות את האמתלביותר לאפשר  ההיעיל

, של בית המחוקקיםשיש לה היסטוריה ארוכה , בריטניההקימה  69-בשנות ה
 :"מלכותית"מילה על ההערה אחת ] ."ועדות חקירה"לעיין בהפעלת " ועדה מלכותית"

למספר דברים יש הביטוי ו ,עם מסורת ארוכה ואדירה שטר מלוכניש מלבריטניה י
 [."מלכותית"

. עקרונות אשר דומים להנהגה הישראלית להגנת היחיד מלכותית זו פרסמה הועד
 5266באוניברסיטה העברית בירושלים בדצמבר  נתנהבהרצאה ש רטועקרונות אלו פו

הם . סיר סיריל סלמון, אנגליהמשפט לערעורים בההשופט בבית , ר ועדה זו"יו ל ידיע
של ההוכחות  ןנן נגדו ותוככל אדם שהופיע כעד לדעת כל טיעושל הזכות את  כוללים

ים בחקירה נגדית והזכות ההזדמנות לחקור את העדניתנת כן -כמו; טיעונים הללול
 19.להזמין עדים לתמוך בטיעונים שלו

רק אדם שהיה , המנדטורית וגם בחוק הישראלי הגם בפקוד, לפי הסעיף הזה
, אולם אם בינתיים האיש נפטר. הגן על עצמובחיים יכול להשתמש בסעיף של החוק ל

 הקובע –אחרות וגם במדינות  –זה דומה לחוק האנגלי . ]קרוביו לע וזכות ז הלא חל
 ההגיע בודאיאולם הכנסת [ 20.אין הוצאת דיבה נגד מי שכבר נפטר, שבאופן כללי
הגנה כדי לתת זכות , הם תקנו סעיף זה בחוק, 5272לכן בשנת . צדק בזה איןלמסקנה ש

 .שבינתיים נפטר דםקרובים של אל
ל שר המשפטים שמואאמר  ,כנסת לקריאה ראשונהב דיוןבזמן שתיקון זה בא ל

מוצע לאפשר הגנה נאותה על שמו וכבודו של אדם שנפטר בכך שאם ראתה : "תמיר
ואותו , ועדת החקירה שהדבר דרוש לעשיית צדק תמסור הודעה לקרובו של הנפטר

ה להשמיע דברו ועדלהתייצב לפני ה, הועדקרוב יוכל לעיין בחומר הראיות שבידי ה
 22.לתיקון זה רדברי הסבבדברים דומים כתובים  21."ולחקור עדים

 :לשונו וזו 5272במרץ  96-בכנסת בנתקבל  הוא
נפטר : בסופו יבוא[ המוזכר לעיל 5261של החוק משנת ]( א)בסעיף קטן "

רשאית , אותו אדם או שמחמת סיבה אחרת לא ניתן למסור לו את ההודעה
להחליט כי ההודעה , אם ראתה שהדבר דרוש לעשיית צדק, ועדת החקירה
ויושב ראש הועדה יעמיד לרשותו , משפחתו כפי שתקבע הועדהתימסר לקרוב 

 23."את חומר הראיות כאמור
צריך  ולפי הצדק, יכול להיפגעיש מקרים רבים נוספים בחיי האדם אשר בהם אדם 

בזמן שראש , 5229ילת שנת קרה בתח מקרה. להגיש הגנה לתת לו את ההזדמנות
, עקב פגיעה ,מתפקידו כשר בממשלהעזר וייצמן את יצחק שמיר רצה לפטר הממשלה 
: ללוה יןטוריתב באוטוביוגרפיה על הפכ, נשיא המדינהאז היה שחיים הרצוג  .כביכול

במצב שנוצר לא היה , לדעתי. אבל שמיר לא נתן לוויצמן שום אפשרות להגן על עצמו"
אדם או  –מוצא הוגן יותר מהנחת האשמה וחומר הראיות בפני גורם משפטי עצמאי 
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מכיוון שהאשים את ויצמן בעברה חמורה ....  שישמע גם את עמדתו של ויצמן – גוף
 24."צריך היה לעשות הכל באורח משפטי נאות, כך אמרתי לו, מאוד

 שלו הפרידה םבנאו. כנסתב מיםהנשיא הנכנס נואגם הנשיא היוצא ו, לפי המסורת
זכותו "על  פתנוס חיים הרצוג פעםדיבר , יה כנשיאבכנסת בסוף הקדנציה השני

 25."דין מוסמך ולא באמצעי התקשורת-יתלהישפט רק בפני ב
להחליט על משפט השופט בבית ל סורשא ,היא עוד נקודה עקרונית בעולם הצדק

 להביא הכל סטייה מעקרון זה יכול. כל העדויותאשר הוא ישמע את אשמת הנאשם עד 
כפי שפסק בית משפט , ירהעל ועדת חק זה חל גם עקרון .שופט אחרבפני משפט חוזר ל

 26.העליון
לקיום  ל ידי המורשעמשפט העליון לישראל ערעור עהבית קיבל  במספר מקרים

נה לפני שמיעת היתה שהשופט הגיע למסק אחת מהסיבות. שופט אחר בפנימשפט חוזר 
אשר בו השופטת נתנה החלטתה בטרם , זה קרה במשפט נגד פואד מסלם. כל העדויות

 27.ל ידי הסנגורע סיכוםהגשת ה
זה . סול המשפט היתה שהשופט אמר דברים שליליים על הנאשםסיבה נוספת לפ

אמר דברים  ,משפט אחר לגמריב ,אשר בו השופט ,קרה במשפט של אליהו רונן
 28.שליליים נגדו
להעביר המשפט  עליון לישראלמשפט ההבית בהם המליץ היו מקרים , נוסף לזה
כמעשה  שניתן היה לפרשומעשה ופט הראשון עשה הסיבה היתה שהש. לשופט אחר

אשר בו  ,היתה במשפט של זאב שרעביך לכדוגמה . נגד האינטרסים של הנאשם שהוא
והשופט נסע ברכבו של הקטגור מיד עם  ,הקטגור השתמש בטלפון שבלשכת השופט

 29.תום המשפט
, (נגליהבא עליוןבית המשפט ה), המשפטי של בית הלורדים ועדני המשפט שבא לפ

לאחר שהשופטים החליטו ברוב  30.פינושי, ילי'דיקטטור הצלהיה בקשר , 5222בשנת 
היו אחד מהשופטים אשר הצביע עם הרוב לנודע ש, שאפשר להסגיר אותו 9נגד  3של 

קשור בכלל עם המאבק של  לא היהשהוא  ף על פיא, "אמנסטי בינלאומי"קשרים עם 
החלטתם ומשפט חוזר מיד את ורדים ביטל בית הל. הסגרת פינושי בעד" אמנסטי"

 31.אחריםשופטים  בפניהתקיים 
, לא היה ראש ממשלההוא  אזשמפני ש ,של פינושי היתה והסברה להתיר הסגרת]

נה למסק" טיימס"עת ה הגיע כתב, זו החלטהבבדיון . הוא לא היה יכול לדרוש חסינות
 בגללא הקודם בוש עיראק לדרוש הסגרת הנשי יכולה תיאורטי אופןשלפחות ב

 רשיע אתלה הושארגנטינה יכול, הפצצות והריגת מאות אזרחים במלחמת המפרץה
הטבעת ספינה במלחמת איי  קבע, מרגרט טטשר, הקודם ראש הממשלה הבריטי

... מקבלת עונש ...  ביותר ההטובההגנה , רודיקטטלכל : "עת סיכםכתב ה. פאוקלנד
 [32".רודיקטטהיא להמשיך להיות 

 החליט, נגד טובת הנאשם יהקרה משהו במשפט המקורי שהבהם , רים רביםבמק
היתה במשפט של עדי לכך דוגמה  .משפט חוזר על, המשפט לערעורים בארצות הברית

הוא , דיון המשפטיבזמן שהוא חיכה ל! במקרה זה" קשר ישראלי"יש , דרך אגב. ]אנטר
 השופטאמר , במשך המשפט.[ דיןלב לעמוד "הוא חזר לארה אך לבסוף 33,ברח לישראל

שהוא כבר החליט על אשמת אנטר לפני שהוא  ביטוי ממנו השתמע פעם אחת באקראי
 34.משפט חדש עלמשפט לערעורים הבית  לעיל הורהעל פי האמור . כל העדויותאת שמע 

של  בסיסיתה ובקשר לזכות דיןהפסקי כל החוקים ובספר זה את מדוע הכנסתי 
 ?הנאשם

עד עצם  לא קבלה אף פעםר ברוך גולדשטיין "של ד תויא שמשפחהלכך הסיבה 
 .הללו בסיסיותהזכויות ה את היום הזה

ר ברוך "הטוב שהיה לד פגעו מאד בשםשל ועדת שמגר  מסקנותיהש ף על פיא
שום הזדמנות למשפחתו או לא נתנה , משפחתולוגם הזיקו , גולדשטיין במשך חייו
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נתנה לא , כן-מוכ. ועדה זובפני עבורו הגנה כתב להגיש אחר אדם או אפילו ל נולעורך די
 שהופיעו בחקירה נגדית את העדים לו לחקורלא יכהם גישה למסמכים ולהם אפשרות 

 .הועדלפני ה
ת אשר נותן זכו ,(המוזכר לעיל)לחוק ועדות חקירה  51למרות התיקון לסעיף  זאת

 .נות הועדהקמס קבגע עלהיפ יםיכולשמו וכבודו של נפטר ש תולקרובי משפח וז
רואים אנו , ועדת שמגרהישיבות של אם מעיינים בפרוטוקולים של , נוסף לזה
' ופרופ 36אלוף משה לוי 35,השופט עבד אל רחמן זועבי –חבריה  תחמשבין ששלושה מ
שהם שמעו כל לפני אפילו  ,"רוצח"ברוך גולדשטיין כאת תיארו  – 37מנחם יערי
 !העדויות

יום ן המזה לברוך גולדשטיין  כינוישהשתמש ב ,שופט זועביצל הזה קרה אבמיוחד 
 עשרה-שבעלפחות  בוהשתמש הפתוחות הוא הישיבות  הלךובמ, של הישיבות הראשון
 .מפני שהשופט זועבי הוא שופט במדינת ישראלבמיוחד דבר זה חמור . פעמים

 הועדי הב חבראם רו. הורשע כל עוד לאאדם חף מפשע  -יש כלל גדול במשפטים 
הרי שמידת , כל העדויותאת שברוך גולדשטיין היה רוצח לפני שהם שמעו כבר החליטו 

 .בספק מוטלח הנוגע לברוך גולדשטיין "האובייקטיביות של חלקו של הדו
מה שקרה בישיבות של לא מתקרב ל, שופט ילתספבדבר אף אחד מפסקי הדין 

ברוך גולדשטיין . י ועדת שמגרשל אחד מחבר יתה הערה מקרתלא הי זו. ועדת שמגר
משה לוי  ל ידיפעמים ע 6, השופט זועבי ל ידיפעמים ע 57-לא פחות מ" רוצח"נקרא 

 !כל העדויותאת לפני שהם שמעו , מנחם יערי ל ידיופעמיים ע
 .של ועדת שמגר לא עברו בלי תגובות מהלך הדיוניםהללו ב יםהחמור פגמיםה

גרמו ליואל , דשטיין לפני שכל העדויות נשמעולברוך גול" רוצח"ביטוי בהשימוש 
הוא גם טען ששימוש . 5221במרץ  39-לרנר להגיש עתירה לבית המשפט העליון ב

 1-ב ההעתירה נשמע 38.עדות שלהםעל היכול להשפיע , ביטוי זה בחקירות העדיםב
לפנות  יש הזכותלרנר להם אמרו ש, שבית המשפט דחה את העתירה ף על פיא. במאי

 39.ת שמגרועדל
בו הוא הציע שהדרך לתיקון מלא , הועדר ה"יו, לכן לרנר כתב מכתב לשופט שמגר

ה ולמנות ועדה חדשה עם חברים חדשים שיפעלו ועדה חברישל העוול הוא לפסול את 
 רושםשלמרות ה תה הנוכחיועדחברי היצהירו , אם אפשרות זו תיכשל. בניטרליות

 40.ואין להם דעה כז באמת, ל ברוך גולדשטייןה קדומה עהחיצוני הנוטה להתפרש כדע
 41!השופט שמגר דחה את ההצעות בלא נימוק

משפט העליון עתירה הבבית  הנשמע, ח ועדת שמגר"מספר ימים לפני פרסום דו
בה הובעה הדרישה , אלמנתו של ברוך, ומרים גולדשטיין יואל לרנרל ידי שהוגשה ע
לחוק ועדות  51ה שבהתאם לסעיף הית לכךהסיבות  אחת. תפסל הועדשעבודת ה

מתוצאות צריכה לשלוח מכתב הזהרה לכל אחד שיכול להיפגע היתה ה ועדה, חקירה
 42.הטוב של ברוך גולדשטיין יכול להיפגע החקירה וששמו

בית  ל ידיפרוטוקולים אינם נכתבים עהיות ו .ביוני 91, עתירה זו נשמעה ביום שישי
בכתבה שהופיעה . ללקט מהעיתונות ךח צרילכן כל דיוו, המשפט לעתירות אלו

 ל ידיגולדשטיין קרוב לודאי ייפגע על מפני שהשם הטוב ש: "תבנכ" רוסלם פוסט'ג"ב
אנו מדברים '. שהיה צריך להתיר לאלמנתו לנסות להגיש הגנה, נאמר בתביעה, ח"הדו

את  הוא שאל, אפילו בתאריך מאוחר זה. אמר השופט צבי טל' ביותר העל פגיעה חמור
ח למספר ימים כדי להתיר "האם לא יהיה מתאים לדחות הדו, המדינה נילי ארד תנציג

הוא  ,ד לעתירה זו"שהיה עו, יקישטגידי פר 43"?בעלהעל למרים גולדשטיין לנסות להגן 
כן הוא הודיע -כמו ."רוסלם פוסט'ג"זו ב בכתבה בעצמו אישר בפני את הדיוק בפרטים

שעתיים לפני מסירת פסק משך ופטים הלכו ללשכתם להש, לי שלאחר שמיעת העדויות
 44.דינם
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עתירה שה, נילי ארד, ת המדינהדעת פרקליטאת בית המשפט קיבל  ובפסק דינ
אף אחד לא יכול לדעת , הח"פרסם את דותת שמגר ועדשמפני שעד , היתה מוקדמת

 45.האם השם הטוב של ברוך גולדשטיין ייפגע
אפילו שופטי בית המשפט העליון לא  .טהשופטים המלומדים צודקים בהחל

, לא ידעו אז הםיוצא מזה ש. ממשלתית אשר טרם פורסם הח של ועד"דוהיודעים תוכן 
 .ח"הדו ל ידיהאם ברוך גולדשטיין ייפגע ע

לעניות , עם כל הכבוד הם טעו בנושא זה. חברי ועדת שמגר בעבודתהוא  פגםה
לפני הפרסום של , והתיקון לסעיף חוק ועדות חקירהשל  51בהתאם לסעיף . דעתי

אכן אם , ח"תוצאות הדומהם היו חייבים להודיע לכל אדם אשר יכול להיפגע , ח"דוה
כל זה . בינתייםנפטר איש אשר השל להודיע לקרוב וכן , ח"הללו נכללו בדו התוצאות

 !ועדת שמגר לא עשתה
שלרנר ומרים , ההית הדיןמשפט העליון בפסק הבית  על ידי תשובה נוספת שניתנה

כתוב  הרי, אולם קשה להבין תשובה זו 46.גולדשטיין חיכו לרגע האחרון להגיש עתירתם
 ו של האישקרובלאו )צריך להודיע לאיש  ר ועדת חקירה"יוש, ל"בחוק הנ ברורהבלשון 

ל שאיש שיכול להיפגע ע האומרבחוק זה  סעיףאין שום . שיכול להיפגע (שבינתיים נפטר
חברי ועדת חקירה שומעים  רק, בדרך כלל. כל זה מאוד הגיוני. רוש שימועח יד"הדוידי 
נשמעו מהעדויות במיוחד בזמן שחלק ניכר , כל המסמכיםאת כל העדים ורואים את 
 ל ידינה מי יכול להיפגע עקהם ורק הם יכולים להגיע למס, לכן. סגורות ייםבדלת
 .ותרעלוח את ההתלששצריכים האנשים  הםלכן . ח שלהם"הדו

כי , היוצא מכל זה שהיה צורך לתת למרים גולדשטיין ההזדמנות להגן על בעלה
 .ר ברוך גולדשטיין"ראינו שבמשך הזמן נפגע ביותר שמו הטוב של ד

זה  47.אחר על משפטהשופט זועבי " נתפס", הישיבות של ועדת שמגר קיום הלךבמ
זועבי "אפריל תחת הכותרת ב 1-אשר הופיע ב" מעריב"לעיתון  שהוא נתןבראיון קרה 

כשבאתי " :הוא אמרשבראיון  כתוב בעיתון 48.ויחד עם מספר תמונות של ,"מכבס לבד
 49."ידעתי שהצד האכזרי בשטחים זה המתנחלים[ ועדת שמגר]ה ועדל

 מורה מקרית ארבע לשופט שמגר, דינה בן הר כתבה בעקבות האמירה הזאת
, ששופט שצריך להיות ניטרליך כמ שלה עמוקהאת החרדה ה מכתב בו היא הביעה

, אחרי אמירה כזאת ,לדעתה. את המתנחלים היהודים לפני שמיעת כל העדויות שופט
 50.יוכרח להיפסלשהוא היה צריך לפסול את עצמו או 

קבלת  אישרהוא  בו, מכתב בן שורה אחת דינה בן הרלהשופט שמגר החזיר 
 !שום דבר נוסףו ,51מכתבה

של השופט  ובאופן חד ונמרץ יותר נגד אמירתפעלו אביב -מתל אולם שני עורכי דין
מן הסיבה  ,שעות אותו מן הדיוניםמשפט העליון להההם הגישו עתירה לבית . זועבי

 .לפני שמיעת העדויות שהוא נקט עמדה
דין שלהם הם הבפסק . העליון המשפטשלושה שופטי בית  בפניהעתירה נשמעה 

, בדרך כלל, ופטים אומרת כי ראוי ששופט יימנעהאתיקה המקובלת על הש"שאמרו 
  52."ממתן ריאיון לעיתונאי

והעותרים לא יכלו להוכיח את  53,שאינו זוכר אמירות שכאלה טעןהשופט זועבי 
לא היו מוכנים , מקצועית שלהםהבהתאם לאתיקה , מפני שהעיתונאים, עתירתם

נאמרו על ידי השופט אכן שאם הדברים  היתההשופטים  תגובת אחד 54.להגיש תצהיר
 55!במיוחד אם הוא שופט בישראל, ולהסתייג מדברים אלו כךלהצטער על  יש, זועבי

ת והאובייקטיבי, באופן כללי ,אםה – "צריך עיון"בו את הענין השופטים השאיר
אולם  ?משפטהשופט בבית של מ האו פחות הלהיות גבוה כהשל חבר ועדת חקירה צרי

 כהצרישלו ת והאובייקטיבי, שופט והוא משמש בתפקיד היותהם פסקו ש, הבמקרה ז
 56.משפטהשופט בבית זו של להיות כמו 
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אין די בכך , הדברים הללואת בית המשפט פסק שאפילו אם השופט זועבי אמר 
יה רא "יתאבדרך כלל אין באמירה אקר"מפני ש, ה זוועדלפסול אותו מהיות חבר ב כדי

 57.ני שמיעת כל העדויותנה לפקששופט כבר הגיע למס מספיקה
לפני שמיעת כל  פעמים 11-לא פחות מ" רוצח" כינויו של אדם בשם, על כל פנים

 !"יתאאמירה אקר"לא נכנס להגדרת , ויותהעד
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 גינוי ועוד גינוי
 

בכנסת שני דיונים ארוכים על ההרג  תקיימוה, לאחר פוריםשהשבוע  במהלך
ברוך גולדשטיין בלשון את חברי כנסת  בשני הדיונים הללו גינו 58.במערת המכפלה

, איש התועבה, רוצח מטורף, רוצח שפל, הם תיארו אותו כרוצח נתעב. ביותר פהחרי
 !דעות בכנסתל אחדות זה היה מקרה נדיר ש 59.בשםאף כינו אותו ומספר חברי כנסת 
 ,דתיים וחילונים, ימין ושמאל -חברים מן הסיעות השונות בכנסת  בגינוי זה השתתפו
 .יהודיים וערבים

 .לחלוטין זה היה צודקהגינוי ה, טבח עוציבברוך גולדשטיין על כבר הורשע אילו 
אפילו ועדת שמגר ו ,החליט שהוא אשםלא שום בית משפט . אבל זה לא היה כך

 .החלה בחקירהטרם 
עוד , כנסת לקיים דיון על מה שקרה במערת המכפלה בפוריםעבור הנכון וצודק 
צער גדול על  תלהבע מוגבלאולם דיון זה היה צריך להיות . חקירה בנושאטרם החלה ה
תתקיים  ,עקרונות הצדקלבהתאם  ,קירה מלאהשחומאידך לקביעה , מחדאבידת חיים 

 .קרהבאמת לבדוק מה על מנת 
כתב לנשיא בית מ, יצחק רביןמר  ,כתב ראש ממשלת ישראל 5221בפברואר  97-ב

קבלה שבאותו היום במכתבו הוא מודיע לו על כך  .שמגרהשופט מאיר , משפט העליוןה
הטבח שאירע במערת המכפלה הוא נושא בעל חשיבות ציבורית "ש ,החלטה הממשלה
אשר בו הוא השופט שמגר מסמך כתב  גובהבת 60.הקמת ועדת חקירה דורשה" חיונית
ירה מינוי ועדת חק" - במסמך זה נכלל הביטוינציין ש. חקירההחברי ועדת את  מנה

גם בהחלטת הממשלה וגם במסמך של  61."בעניין הטבח שאירע במערת המכפלה
 למרות שלפני קיום ."טבח"האירוע שקרה במערת המכפלה כמתואר , השופט שמגר

 ."טבח" במקום" אירוע"להשתמש בביטוי ניטרלי כמו היה יותר הגיוני  בודאי, חקירה
מראש  זריזיותר יה אף ה, חבר כנסת ממפלגה ערבית, והאב דראושה-עבד אל
הוא הגיש עתירה בבית המשפט העליון בדרישה להורות , כבר בפורים .הממשלה

( ב, חקירה ממשלתית לחקירת הטבח בחברון תלהקים ועד (א: לממשלה ולצבא
( ד, לשים מתנחלים כאלה במעצר מינהלי( ג, "קיצוניים"להחרים נשק מהמתנחלים ה

עוצר על המתיישבים  להטיל( ה ,גולדשטייןלהרוס או לאטום את ביתו של ברוך 
 מהמפני שהממשלה הסכיאולם הוא משך את עתירתו . קרית ארבעבהיהודיים בחברון ו

 62.לשלוש הדרישות הראשונות
 יםגדושבארץ וגם בעולם היו באותה התקופה  תהעיתונים והמדיה האלקטרוני

ים אי אפשר להאש ,םאול. רוב רובם גינו את ברוך גולדשטיין. ההמקרה הז בסקירת
על פי מה שהם  .ר ברוך גולדשטיין"ד עלכלל נודע להם לפני פורים לא  .חלק גדול מהם

הגיעו הם  !(מידע שהסתירו מהםהואפשר יותר רלוונטי על פי )שמעו על האירוע 
אנשים מזוינים במקומות בה ש באותה דרך ,טבח ביצע למסקנה שברוך גולדשטיין

 .נשים חפים מפשעעל איורים  בעולם יםשונ
 2-בין כ 5221בשנת באינטרנט מכתבים  ליפתחבה תדוגמה של אי ידיעת הציבור הי

מה שראוי  63.ההלכתי על הפעילות של ברוך גולדשטיין מן ההיבטדנו שם הם  ,אנשים
טבח עצום  ו לבצעשהערבים בחברון תכננשהאנשים הללו לא ידעו כלל  ,לציון הוא

 .יהודיםב
תונאים הנוקטים בשיטות שונות יישנם ע, א עצוםהמדיה הושל  כוחהוהיות 

 .המשפיעות על דעת הקהל ואף משנות את דעתם, להעברת מידע לציבור הצופים
הכנסת פרטים שאין להם  ;ביתהצגת תמונות אכזריות בליווי פרשנות סלקטי: לדוגמא
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 בכוחן כל אלו השיטות. שימוש במילה אחת במקום מילה אחרת ;בסיס של אמת
 .לשטוף את מוחות הציבור

הרב דב  שדברי העובדה, למשל ,אסילופים של המדיה הין היותר חמור מאך  
באופן שניתן היה לחשוב  סולפועל ברוך גולדשטיין  ,הרב הראשי של קרית ארבע, ליאור

 המוזמן לחקיר הדברים הגיעו לידי כך שהרב מצא עצמו .טבחביצוע משבח  שהדובר
 .משטרתית

מצווה הבר  את חגיגת ,ןשל ברוך גולדשטיי בנו הבכור, יעקב חגג 5226 בנובמבר
הוא היה צדיק וגיבור . אביך לך בדרכי" :הרב ליאוראמר  מצווההסעודת בנאומו ב. שלו
 את הפעולהולא מצאתי דבר ששיבח  ,נאומו תי אתזו ושמע סעודהאני הייתי ב 64".גדול

חשבו  ,שלא היו שם ,כנסת מהשמאל אולם חברי. של ברוך גולדשטיין באותו פורים
כנסת יוסי שריד פנה ליועץ המשפטי בבקשה להשעות לאלתר את הרב החבר ! אחרת
שאילתא לשר  הכן הוגש-כמו 65.נגדו באשמת הסתה מתפקידו ולפתוח בחקירהליאור 
 ,בתשובתו. אחמד סעד, על ידי חבר כנסת ממפלגה ערבית( משטרהה)פנים הביטחון 
נבדק על ידי המשטרה ויש כוונה לזמן את הרב ליאור לתחנת השר שהנושא ענה 

אותו  השל הרב ליאור וחקר והמשטרה הלכה לבית אכן 66.משטרה לחקירה בנושא
 68."עיוות מרושע"רשנות זו של נאומו כהרב ליאור תיאר פ 67.במשך רבע שעה בנושא

יים לקמשפחתו וחבריו תכננו  של ברוך גולדשטיין למותוביום השנה הראשון 
יאיר צבאן  אולם כששמע על כך. כמו שנהוג במסורת היהודית, תפילת זיכרון ליד קברו

יועץ המשפטי שהצבא ימנע הביקש מהוא  ,מטעם המפלגה מרץ, שר הקליטהשהיה 
, חבר באותה המפלגהו שהיה שר החינוך ,נשטייןיכן אמנון רוב-כמו 69.קיום תפילה זו

מ סביב לקרית ארבע כשטח "ק 99שטח של ל עהצבא הכריז  70.בקשה דומהבלצבא  פנה
להגיע לקרית ארבע  נתקל בקושילא , להשתתף מי שרצהאולם כל  71.צבאי סגור

שאול ' פרופביניהם , כח מספר רב של משתתפיםנבתפילה . כנןותמוהתפילה התקיימה כ
ממפלגת  חבר כנסת לשעבר הרב אליעזר ולדמןכן ו, ממפלגת מולדתחבר הכנסת  גוטמן

היה הרב דב  ,בבית כנסת מקומי ר כךאח מהשהתקיי ,הדובר הראשי בתפילה. תחיהה
 .תפילות זיכרון בכל שנהמאז התקיימו  72.ליאור

, ר גולדשטיין"לאחר הפעילות של ד. לתמונה האפילו רשת בתי הספר בישראל נכנס
נאמר בחוברת  73.לדיון בנושא בכיתהמשרד החינוך חוברת אשר בה היו הצעות פרסם 
של כולם לשמור במעשיו על  ואת המחויבותחוק החשיבות את ורים ידגישו שהמ
. בכל מערכת החינוך שיש ללמדואין ספק שקיום החוק הוא נושא חשוב ביותר  74.החוק

 והאשימה אותו באותה הדרך בה זה נעשהברוך גולדשטיין את " שפטה"אולם החוברת 
צריך . סביב נקודה זו הנויהחוברת בעד כדי כך ש, על ידי הפוליטיקאים והמדיה

משרד שתפקידו הוא )משרד החינוך  על ידי וצלהשהזדמנות זו לא נעל כך להצטער 
היא גם  ,על החוק כל אזרח לשמור ייבתאשר מחמערכת  הלהראות שאות( לחנך אזרחיו

 .זו השוללת הרשעת אדם לפני שעבר את תהליך המשפטי
. רקע לפעילות של ברוך גולדשטייןאת ה ואשר הסביר ,הופיעו מאמרים בעיתונות

 .אביו של ברוך, ישראל גולדשטיין ל ידינכתב ע, עמוד שלם שהשתרע על פני, אחד מהם
באותו עיתון  5221.75באוקטובר  בניו יורק "ויש פראס'ג"ההופיע בעיתון  המאמר

 ועל ידי זה הציל חיי יהודים, פעולת מנע" שגולדשטיין ביצע פורסם מכתב בו נאמר
במערת בקר מספר פעמים הוא . בשם קרל בישופ, לא יהודי ל ידינכתב עהמכתב  ."רבים

כן היו -כמו 76.לראות את המצב ממקור ראשוןהיה יכול בימים שלפני פורים והמכפלה 
הופיעו  אשר 78,ארנולד פייןשל ו 77ר מנפרד להמן"ד מעטו שלכמה מאמרים דומים 

 .האמריקבים יבעיתונים היהוד
גרמו אי " ווסט איילנד סבורבן"קנדי  80בר המערכת בעיתוןוד 79מאמר דומה

 מכן הוגשהקרוב לשנה לאחר . וגם לעורך העיתון, דן נמרוד, נעימות לכותב המאמר
לאותם ימים עד  81.ין דירליק'איש בשם ג על ידיבק ישל קוועד העיתונים אל תלונה 
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תבקשתי לסייע נן ולכ, הספקתי לחקור רבות את מעשה ההרג על ידי ברוך גולדשטיין
לו סייע לכדי ב" הסבורבן"לעורך  בתגובה שלחתי את תוצאות המחקר שלי. בנושא

 82.השיב על התלונהל
תונות היהודית ימתוך היכרותי את הע. 5221פורים  ימים שלאחרחזור לנ

ר ברוך "הייתי בטוח שתאמר בקרת שלילית על ד( היות ומוצאי מארץ זו)בבריטניה 
 -" ויש כרוניקל'ג"לכתבתי מכתב , שליהראשוני על בסיס המחקר  ,לכן .גולדשטיין

. מכתבי מסרתי את הרקע לאירועב. ביותר באנגליה הבריטי שתפוצתו גדולעיתון יהודי 
מכתבים " המדורחצי שעה קבלתי שיחת טלפון מעורך  תוךשלחתי מכתבי בפקס ו

את  ערךהוא כבר ואף על פי ש ,צה לפרסם מכתביושהוא ר הודיע ליהוא  ."למערכת
 תקציר של מחדש כדי לכלול ערוך אותוהוא י, עיתון לאותו שבועב מדור המכתבים

המכתב המקוצר הופיע . הוא הסביר שלא היה מקום בשלב זה למכתב המלא. מכתבי
 83.בו כל הנקודות העיקריות שלי ובעיתון ונכלל

ין יהודים חפים מפשע באנשים של  הרגהריני מדגיש שאני מגנה בחריפות כל 
של אנשים הללו  הוהטרד הוגם כל סוג של פגיע, חוקבמאושר  שאינו, ובין לא יהודים

 .חוקב שאינם מאושרים
מפני שמעשיו אף פעם לא  ,ר ברוך גולדשטיין"דעה על ד הביעל לואולם אינני יכ

שאין לבקר או לגנות אדם שנחשד , ובצדק גמורכשם שאנשים תמיד אומרים . ונשפט
 .ההרשעה בבית המשפט לאחראלא רק , ואפילו אנשים חשובים, ל שהיאבפעולה כ

בעיתונות  םהוכתששמם הטוב  מן השורההיו הרבה אנשים חשובים וגם אזרחים 
 .מפשע פיםכולם נמצאו ח, דבר פו שלאולם בסו. אלקטרוניתהמדיה בו

. ל"בזמן שהיה רמטכ ,5229ים כזה בנובמבר את עצמו במצב לא נעאהוד ברק מצא 
ד ברק נאשם במדיה שלא הגיש אהו. חמשה חייליםנהרגו ', בתרגיל צבאי בצאלים ב

חקירת המקרה נעשתה על ידי מבקרת . חיילים הפצועים והמריא מהשטחעזרה ל
ברק הדגיש שהוא היה . את ברק מכל דבר רע היא זכתה, חקירה זומ התוצאכהמדינה ו

הוא דרש  ."יתבררו כחסרות שחר משוכנע שכל ההשמצות או הטענות שנטענו אז כלפי"
 84.ח"מידי של הדו פרסום

לשעבר  ,המדיה היה אהוד אולמרט ל ידיששמו הטוב הוכתם ע, עוד אהוד מפורסם
הנושא בא לפני בית . נאשם באשמת הונאההוא , 5226בנובמבר . ת ירושליםיראש עיר

ים גדולות ראשי ערכן -כמו 85.זו הה אותו מאשמאשר זיכ, אביב-משפט המחוזי בתלה
אולם הם  ,אשמות פליליותהנגדם  וגשהו – 88אילת 87,פתח תקוה 86,הרצליה –אחרות 

 .בבתי המשפט םיצאו זכאי
אחרי שנאשם  ,שר המשפטיםכצריך להתפטר מתפקידו  שב שהואחיעקב נאמן 

הוא אף , חף מפשע למרות שנמצאאולם . זוכהבמשפטו הוא . בשבועת שקר ושידול עד
 89.תפקידו כשר המשפטיםאת  פעם לא קבל בחזרה
חיים אביב -נרצח בתל 5233בשנת . כור את רצח ארלוזורובנז, בקשר לנושא זה

 האשימו אתאנשי השמאל  90(.י"מפלגת פועלי א)י "מראשי מפא, ארלוזורוב
שהרביזיוניסטים לא  והוכיחעדויות ש ו בידיהםף על פי שהיא. הרביזיוניסטים ברצח
הרביזיוניסטים נקראו רוצחים והיה . ותהיו מוסתר ןהשאלא , היו קשורים ברצח זה
לא יכלה לקבל התנהגות ( ראש מפלגת מרץ)שולמית אלוני . מסוכן ללכת ברחובות

למפקדו , פלגתויאיזה סוג של נאמנויות חייב אדם היום למ" :והיא שאלה, כזאת
פל על המטילה ער, במיקרים של הריגה –לממשלה , לשר, למנהל חברה כלכלית, הצבאי

אני .... ? לגזור שתיקה, לגנוז מיסמכים... האם מותר וצריך להבריח עדים ? עשיית צדק
ליח להטיל על פוליטי הצ-שהלחץ ההחברתי' נאמנויות'רק נדהמת ונבוכה מסוג ה

השמאל לעמוד על כך שארלוזורוב  המשיך במשך עשרות שנים ".אנשים חכמים וישרים
 מההוק ,5277-לאחר שמנחם בגין עלה לשלטון ב ורק ,נרצח על ידי הרביזיוניסטים

הראו שארלוזורוב לא נרצח על  הועדה סיכומי. ועדת חקירה עצמאית לחקור את הנושא
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עכשיו חמישים שנה יכולה  במשך צהאשר נפוזו שווא  תעליל 91.ידי הרביזיוניסטים
 ."לחלוף עם הרוח"

א גם הו, ויכול לקרות ל אמר שאם דבר כזה, דאזשר ביטחון פנים , אביגדור קהלני
שהוא חיבל  זאת הוא אמר לאחר שהוא זוכה מהאשמה. יכול לקרות לכל תושב בארץ

 92.בפעולות הצדק ומסר מידע סודי
מעשה  קבלפעמים בעיתונות עמוכתם  מן השורההאזרח שמו הטוב של אפילו  ,אכן
לאחר : "אלנשיא הקודם של מדינת ישרה, חיים הרצוגכתב על זה . לא עשה כללשהוא 

נעצרו , 5213-ב" שלום עכשיו"בהפגנה של תנועת , הרצח הטרגי של אמיל גרינצווייג
חרף העובדה שידם לא היתה בכלל במעשה , כמה חשודים ושמותיהם הופיעו בכותרות

שהיה חף , חשוד אחד. עולם סרהאמיתי נתפס לאחר מכן ונידון למא הרוצח. הרצח
הכותרות היו . נסבלים-ן שחיי משפחתו נעשו בלתיעזב את הארץ מכיוו, מפשע לחלוטין

  93."אבל הכנסת לא עשתה בקשר לכך ולא כלום, חשובות יותר מהאמת
ת חבר כנסת ושדיווח על מ, נושא דומה התרחש אחרי שיחת תעלול בטלפון לכנסת

, דומיה והספד במליאת הכנסת תדק, תפילת אזכרה קיוםלאחר . נשטייןיאמנון רוב
נעצרו שני ולאחר כמה ימים  ,שטרההעניין נמסר בידי המ 94!שטיין לא מתגלה שרובינתנ

למרות שהם . ושיחת תעלול ז הואשמו בביצועו מפשע חפים לגמרי נים שהיוזוג זקבני 
חררו ושעות בתחנת המשטרה ואחרי זה ש במשך מספרהם נחקרו , הכחישו הנושא

גם  ההופיע האשר ב, פורסמו במדיה האלקטרונית ובעיתונות ותיהםשמ 95.תבערבו
במשך כמה ימים  תאר את עגמת הנפש שנגרמה להם והלבנת פניהםמיותר ל. תמונתם

 96.עד אשר נמצא המבצע
נה קהגעתי למס, מקרה של ברוך גולדשטייןאת ההראשוניות  חקירותימתוצאות 

בזמן . היה צורך לחקור הנושא ועל פי שורת הצדק, גלההתלא  גשהרבה מהרקע להר
שמעתי פעם אחרי פעם איך , אשר היו בשידור חי ,ברדיו לישיבות ועדת שמגרשהאזנתי 
שעדיין לא שמעו את  ף על פיא ,"רוצח"ברוך גולדשטיין כאת  מכניםה ועדחברי ה
 .חקירות נוספותבדעתי שהיה צורך את זה חיזק . העדויות

בדקתי כל החומר הפתוח הקשור , הפרקים הבאים הלךבמ אריכותכפי שאסביר ב
עברתי , אחרי זה. תוצאות מחקריחוברת עם הוצאתי  5221ובקיץ  ,ח ועדת שמגר"דול

כמוצג במשפט  שמשהגרסה זו . והוצאתי גרסה מתוקנת בדקתי מחדש, על החומר שוב
 יםומדהסיכומים שלי על חומר זה ע". ברוך הגבר"בהוצאת הספר  אלה שהואשמושל 

 .לרשות ועדת חקירה שאני מקווה שתקום
אני לא מרגיש שאני יכול , ר ברוך גולדשטיין באופן אישי"דאת הכרתי ו היות

צריכה  עצמאיתועדת חקירה רק . למעשיו בנוגע לגורמיםאובייקטיבית  הלהגיע להחלט
 .להגיע להחלטה אובייקטיביתויכולה 

 ולתפע"שמעשהו של ברוך גולדשטיין קשור עם נושאים משפטיים כמו  יכול להיות
. צירוף של הנושאים הללוגם אפשרי  ."פעילות במהלך מלחמה", "טורע במיעו", "מנע

 מלומדיםוכתבים של , פסקי דין ותקדימים, כולל חוקיםהלכן אצטט חומר בנושא 
 .החקירה תועד פניבהחומר הזה לעיון  מןמשפט ואמסור מסקנתי תחום הב

ת כאיש שמוסר חומר לבית משפט או ועד רקאני מדגיש שאני מוסר חומר זה 
 .חקירה לעיונם

 ההזכות המלאיש  כל אדםשל, מובן מאליו. שיש חומר אחר בנושאים הללו חניובט
 .ועדת החקירה לעיונםחברי למסור חומר אחר ל
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 ?האם מותר להגיש ביקורת
 

 כמכוןבין היתר  ,5221אשר הוקם בשנת , "מרכז שלם"בירושלים יש מכון בשם 
 .ורית ישראליתלמחשבה חברתית יהודית ומדיניות ציב

 בשם" תכלת"עת שלהם ה-הם פרסמו מאמר בכתב 5221 -ח "בחורף תשנ
 : הבה נראה כמה קטעים ממאמר זה ."אקטיביזם שיפוטי והדיון שאיננו"

פרסמו שני עיתונים חרדיים מאמרי מערכת ובהם  5226בחודש אוגוסט "
ותו בשל מעורב, ביקורת נוקבת על בית המשפט העליון ונשיאו אהרן ברק

הגוברת והולכת של בית המשפט בעניינים שמחוץ לתחום הפעילות המסורתי 
המשפטי , מאמרי המערכת גררו גל של גינויים מהממסד הפוליטי. שלו

והם , למשטרה הוגשו תלונות נגד העיתונים ועורכיהם: והעיתונאי בישראל
ור מחוגים מסוימים נשמעו קריאות לסג; הואשמו בהמרדה וזילות בית המשפט

בעוד פוליטיקאים בולטים מכל קצות הקשת הפוליטית התחרו , את העיתונים
 .....ביניהם על הוקעת הפשע במילים החריפות ביותר

ראש לשכת , ישי-עם פרסום ריאיון שבו תקף עורך הדין דרור חוטר.... 
את בית המשפט על חדירתו לעניינים האמורים להימצא בתחום , עורכי הדין

שלוו בתלונות , גם במקרה זה נשמעו גינויים מקיר לקיר. נסתאחריותה של הכ
הדין עורכי ישי מתפקידו כראש לשכת -במשטרה ובתביעות לסילוקו של חוטר

 ....ה למינוי שופטיםועדומחברותו ב
הציבור הישראלי הוא ככל הנראה היחיד המתייחס במידה כה רבה של 

יקורת כלפי חרדת קודש למערכת המשפט ובאי סובלנות זועמת לב
 97...."השופטים
בהרצאה , 5222בנובמבר  56-ב. הזהיותר מאוחר נראה שהיה שיפור במצב , אולם

משפט הנשיא בית  אמר ,"הפרלמנט בדמוקרטיה הישראלית"כנס בינלאומי בנושא ב
מי ? מי ישמור על השומר. הביקורת עלינו היא חיונית: "אהרן ברק, ישראללהעליון 

ובלבד שייעשו בצורה . אנו זקוקים לביקורת, וכנים לביקורתאנו מ? ישמור עלינו
ובלבד שתהיה , ביקורת עלינו היא לגטימית. מכובדת וראויה, עניינית ומאופקת

 ".לביקורת כזו אנו מחכים .מבוססת על ידע של המציאות ועובדות
. משפט העליוןהל בית קורת עהשופט ברק מתח ביקורת על אלו שמתנגדים לבי

שאילו היו ממנים בית משפט מעל בית ו ,שבית המשפט מחפש ביקורת הוא אמר
כשלושים אחוז מפסקי הדין של  משנההוא היה ש יתכן בהחלט, משפט העליון הנוכחיה

 98.משפט העליוןהבית 
אם בפסק דין מסויים או " :יוסי ביילין בכנסת, ר המשפטיםאמר ש 9999בפברואר 

זו ביקורת . זה לגיטימי לחלוטין, ר לקבל אותוואי אפש, ץ נאמר דבר שהוא טעות"בבג
ואמר אולם הוא המשיך  ".היא לגיטימית, היא לא רק מותרת, שלא רק צריכה להיות

א בהחלט מאד מאד שהוא נגד התורה היבית המשפט ת הנאמרת על שביקורת כללי
 99.תבעייתי
 הסיטלמשפטים באוניבר' פרופ, היו אנשים מאד מכובדים כמו רות גביזון אכן

על השיטות  קפדניתבקורת  מתחוש 101,דין צבי נחועורך ה 100העברית בירושלים
ביקורת על  המותחים ,מספר מאמרים בעיתונותהופיעו כן -כמו. המשפטיות בישראל

 .לא חסרים מאמרים בנושא 102.בית המשפט העליוןסתירות המתגלות בהחלטות של ה
ביקורת  מתח וימשה לנדהשופט , יוןנשיא הקודם של בית המשפט העלהאפילו 

: הוא אמר" הארץ"בראיון לעיתון . חריפה על השופט אהרן ברק ובית המשפט העליון
ברק מוביל לדעתי את בית המשפט העליון ואת הרשות השופטת בדרך [ אהרן]הנשיא "
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אני חושב שהנשיא אהרן ברק לא השלים ולא משלים עם המקום הראוי .... לא דרך
[ היעד של השופט ברק הוא....]פט בין רשויות המשטר שלנושצריך להיות לבית המש

וזו כעין דיקטטורה שיפוטית . להשליט ערכים מוסריים מסוימים כפי שהם נראים לו
לעתים נדמה .... מגלה התנשאות ויומרנות[ בית המשפט]הוא .... שאינה נראית לי כלל

במצב כזה של לי שרוב השופטים בבית המשפט העליון מעמידים את עצמם בערך 
חרד לעתיד  והיום אני באמת.... אבל בעיני המגמה הזאת איננה נכונה. שלטון החכמים

 103".הנכון של מערכת המשפט
ביקורת על  זו אכן, דלמעלהבית משפט בפני פסק דין על בזמן שמישהו מערער 

משפט הכולל בית , החלטת בית משפט כלפיביקורת . דלמטההחלטת בית משפט 
 תצדק והתנהגות תרבותי משפטלקדם  היכול, תבצורה נימוסי מוגשתנאי שתב, העליון
 . תומוסרי

מדינות ב. א האופוזיציההי תבית המחוקקים במדינה דמוקרטיחלק חשוב של 
כנסת חוק שהכיר נתקבל ב 9999ביולי . פוזיציהראש האו של רשמירבות ישנו מעמד 

הזכות לקבל עדכון על לו את תן החוק נ. של ראש האופוזיציהזה מעמד בבאופן רשמי 
לנאום במליאת הכנסת אחרי כן מראש הממשלה ו ,לפחות פעם בחודש ,עניני המדינה

את אחד מתפקידי האופוזיציה בבית המחוקקים הוא להפיל  104.ראש הממשלה
הם חלק חברי האופוזיציה בבית המחוקקים הצעות אי אימון וביקורת של . משלההמ
 השפ"ב קפידים להשתמשלא תמיד מלצערנו הם אולם . ריאהפרלמנט" סדר היום"מ

 .בזמן שהם מגישים ביקורת על הממשלה" תנימוסי
בית על וגם צריכים להגיש ביקורת על הממשלה ו יםאזרחי המדינה יכול

אסור לכלול שום הסתה , צייןל ורךואין צ, אולם. צורך לכך רואיםשהם כהמחוקקים 
 .ת המחוקקים והממשלהבי, בתי המשפטהנאמרת על בביקורת 

כפי שרואים . הכנסת והממשלה, הנושא של ברוך גולדשטיין עלה לפני בתי המשפט
אשתדל . טפלו בנושאבה הם יש לי ביקורת על כל הגופים הללו על הדרך , בספר הזה

, השופט אהרן ברק, ט העליוןמשפהלפי הנוסח של נשיא בית להגיד את הביקורת 
 ."מכובדת וראויה ,בצורה עניינית ומאופקת"
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 ועדת שמגר תעיון במסקנו

 
 גישה לחומר ארכיוניהשגת 

 לחקורכדי  ,ממשלת ישראל להקים ועדת חקירההחליטה  אחרי פורים םכמה ימי
."הטבח שאירע במערת המכפלה" את

  

תתף שה הוא. ה זוועדר בהיה אחד האנשים שהתמנה להיות חבמנחם יערי ' פרופ
זה  מינויובתחילה גרם . הלישיבותיבעבר הגיע וגם " שלום עכשיו" תנועתבהפגנות של 

שלום "בתנועת אולם  .לפסול אותו דרש ,מיכאל איתן, שחבר כנסת מהליכוד לכך
דע לקשריו עם ושמגר מהשופט  לא היה ,ככל הידוע. דרישה זוזעם לבהגיבו " עכשיו

 .בכל מקרה הוא נשאר חבר 105.הועדת חבר באת יערי להיו בשעה שהזמין ,תנועה זו
ה כל ישיבותי !ישראלמדינת ב המהר מאוד עבור ועד האת עבודת הה התחילועדה

, בזמן שהקשבתי לישיבות הללוהרי , כפי שכבר אמרתיו ,שודרו ברדיו ובטלוויזיה
ברוך  ה שתיארו אתועדהיו כמה מחברי ה, שמיעת כל העדויות  לפנישמתי לב שאפילו 

 ."רוצח"שטיין כגולד
 399-המכיל יותר מ, הועדח של תוצאות ה"דופורסם ה לאחר מספר חדשים

. השפה הרשמית של מדינת ישראל, תפורסם בעברי ח"הדומובן מאליו ש 106.עמודים
הנפוצה בעולם החליט משרד החוץ הישראלי שפה איננה אולם מפני שעברית היא 

ם "גם לאותרגום זו נשלח  107.העולםאנגלית לתועלת ח ל"מספר פרקים של הדו לתרגם
אחרי  יםהשלטונות הישראלי ל ידיצעדים שנעשו ע" פירוט חד עםי "מטעמי נימוס"

 108."ההריגות
חגי סגל בשם  מעטו שלמאמר  "רוסלם פוסט'ג"הופיע ב, ח"אחר פרסום הדול

ולא העיתונות בנוחיות עליהם דלגה את הנקודות אשר  בו הוא ציין ,"מחדל להודיע"
מסירת  להווקף עמעד מרכזי  מהה האשיועדשה מודעהציבור לא " :כתבהוא  .חהדוו

 ;יצחק רביןב פהבדרך עקיפין נז ;מוטיבציה של יהודי חברוןהבנה ל הביטא ;עדות שווא
[ למסקנה הה הגיעועדה... ]קניית מערת המכפלה מסוכן מקומי ה אתואפילו הזכיר

 םתושביהבין  הגביר את הלחץ[ 5211במאי  5999מעל ]מחבלים השחרור של שה
, ופלא פלאים, נו ציטוט זה ברדיומעלא ששמוזר . ת הערבים באזוריהיהודים ואוכלוסי

ה את המדיה הכשיל, כנראה לא במקרהו סיבה מסוימתמ. םזה לא הופיע בעיתוני
יהודה ושומרון אשר נאספו על ידי אזורי בלהזכיר הסטטיסטיקות המדהימות  הנסיון

עד עכשיו לא ש, חלק נוסף[.... הערבים נגד היהודים הרבות שלפגיעות בקשר ל]ה ועדה
טבח מחשש  מפני שהואתושבי קרית ארבע שגולדשטיין פעל  את טענתמאשר , מוזכר

 תיוניצסנסהההמלצה את עיתונאי אחד ציטט לא אף ...  של יהודים על ידי הצד השני
 109".דהאיפתה שחייבים לחסל את האינועדשל ה

הדיונים של פרוטוקול ח ש"נכתב בדו. האירועאת לחקור  ליע יעכל זה השפ
הישיבות שהתנהלו בפומבי והמוצגים שאינם חסויים יהיו פתוחים לעיונו של כל 

 !אולם גליתי מיד שזה לא היה כל כך פשוט 110.מעוניין
אשר נמצא לא רחוק מלשכתו של , משפט העליון לישראלההלכתי לבנין של בית 

 .הועדשל ה יהישיבות ובבנין זה התקיימ. ושליםראש הממשלה ביר
 ,במסמכים הללו אני מעונין לעייןחקרו אותי מדוע , שלחו אותי ממשרד למשרד

לא  החומרלמדתי שלפחות אולם ! לעיין בהם אינני יכולמדוע  הסברים שוניםקבלתי 
 .בגנזך המדינה לאא ,שם ההי
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על לאחר שלא קבלתי תשובה . שונותסיבות מ נדחיתיגנזך המדינה והתקשרתי ל
ישיר לשופט מאיר באופן החלטתי לכתוב , וןישני מכתבים שכתבתי לבית המשפט העל

 111.שמגר
 :הנה המכתב שכתבתי לו

פרוטוקול הדיונים של הישיבות שהתנהלו ': 911' עמ, ח ועדת שמגר"כתוב בדו" 
חים לעיונו של יהיו פתו, בפומבי והמוצגים שאינם חסויים מטעמים של בטחון המדינה

 '.כל מעוניין
אני מנסה במשך תקופה ממושכת לעיין בחומר ! אולם מנסיוני האישי זה לא כך

 !אך ללא הצלחה, ל"הנ
יחד עם , השופט את התשובות השונות שקבלתי מפקידים שונים' אני מביא לכב

 :הערותי
 צריך אישור מרשם בית המשפט העליון (5

 '?פתוחים לעיונו של כל מעוניין'אשר בו  מדוע צריך אישור עבור עיון בחומר

 חייבים לנמק את הסיבות מדוע אתה רוצה לעיין בחומר (9
 '?פתוחים לעיונו של כל מעוניין'מדוע צריך לנמק סיבות לעיין בחומר אשר בו 

 חייבים לפרט בדיוק באיזה חלק אתה רוצה לעיין בו (3
 פני שהוא לא יודע כללומ, נניח שמישהו בציבור רוצה לעיין בנושא מסויים בחומר

 כן יתכן שמישהו ירצה לעיין בחומר-כמו. הוא צריך לערוך חיפוש, את מיקומו
 ?האם לאנשים אלו אין זכות לעיין בחומר. באופן כללי

 י הציבור"זה לא מדויק שהחומר פתוח לעיון ע (1
 !תשובה מאוד מוזרה

חים לעיונו של פתו'ל יהיו "השופט לוודא שהחומרים הנ' לכן אני מאוד מבקש מכב
 ".'חקירות'בלי טירחא יתירה על הציבור ובלי ' כל מעוניין

הם . גנזך המדינה מעובדי דמאח ניתטלפו קבלתי שיחה, אחרי ששלחתי מכתב זה
 רכזשהיה מ, הם הודיעו לי שהשופט אלון גילון. ה אי הבנהתהתנצלו ביותר ואמרו שהי

עלי . אקבל גישה חופשית לחומרחדשים ומעכשיו אני  במשך מספרה היה חולה ועדה
 .הם עזרו לי מאד - הרבהוזה היה  – עיון בחומרשם לשהגעתי בכל פעם ש לציין

עובדי מ את דבריו של אחדגם קבלתי מכתב מהשופט גילון שאישר , לאחר כשבוע
  112.ניתטלפוה גנזך המדינה בשיחה

 ורךצ ישי שהודיעו ל. ח"עותק של הדו את הקושי ברכישתרצוני לציין בכן -כמו
מישהו גר במקרה שאפילו  – אותוהעליון כדי לקנות  משפטאישי לבית ה ןלגשת באופ

מזכיר  חגי סגלגם . לקבל אותו דרך הדואר ניתן היהלא ! בקצה השני של מדינת ישראל
 113.ח"של הדו עותק בהשגתהקשיים  את ותבכתב

מהקשיים הן  (וןואני מאוד מקווה שזה לא היה נכ)קבלתי את הרושם  באותו הזמן
" מישהו"ש, הארכיוני לגשת אל החומרבתחילה היו הקשיים שהן מח ו"לקנות את הדו

את להזכיר יהיה רלוונטי שאפשר , זהלבקשר . מידי בנושא רבעיון  לאפשרלא נלהב 
ולכן היה )ביטחון השר גם ז גם ראש הממשלה ואהיה ש, יצחק רבין - הללו עובדותה

רק לאחר ששרי . ועדה לחקור אירוע זה ה שלהתנגד להקמת ,(בידיו חומר סודי ביותר
 עדות כלמסר , על פי בקשתורבין  114!הסכים רבין, הממשלה התעקשו על הקמת ועדה

של עדותו  הסודיהחלק את ל מסר רק "לעומת זאת הרמטכ) 115.דלתות סגורות מאחורי
 (.דלתות סגורותמאחורי 

משמש בתפקיד , יוסףבן אברהם  ."ידנספח סו"יש  סםח שמגר שנתפר"בנוסף לדו
נכנס הוא דו תפקימהלך וב, חברוןב לניהול בתי היהודיםהמוניציפלית  הועדהראש 

אלוף  גם במשרדו שלחטיבה והשל מפקד  ובמשרד .יםואזרחי יםצבאי םלהרבה משרדי
, של דפים משודכים וסףמא ועדת שמגר שהורכבח "דושל זה נספח  הוא ראה, הפיקוד
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על פי אולם . לקרוא אותםהיה להוסיף שלא יכול  מיותר 116."סודי"ם רשוועליו היה 
כדי  ,לת מנעושפעולת ברוך גולדשטיין היתה פע התברר, נספח הסודי הזההמ" דליפות"

 117.למנוע טבח של יהודים
יותר מאלפיים מים לעיין בעשרה או אחד עשר י הקדשתי 5221בתחילת שנת 

כן עיינתי במאות -כמו. של ועדת שמגר תומביועמודים של פרוטוקול הישיבות הפ
את  סימנתימשך כל הימים הללו ב. ה על ידי הציבורועדשנכתבו ל בפניותמוצגים וגם 

עד סוף עבודתי . לטיפולם ,הגנזךומסרתי את הרשימה לצוות  לצלם הדפים שהצטרכתי
 .עמודיםצילומים של שלוש מאות  הזמנתי שם

ומה  5221 שקדמו לפוריםל העובדות עמחומר זה כתבתי את הגרסה הראשונה 
תי מספר שינויים רכע בתאריך יותר מאוחר. במערת המכפלהשקרה באותו היום 

תורגם  ,שנכתב בתחילה באנגלית ,מאמרי 118.והוצאתי גרסה חדשה ימחקרבותיקונים 
 .לעברית
דוברו עם מקומית קרית ארבע והמועצה הראש , עם צבי קצוברשהיתה לי פגישה ב

ן בקשתי מקצובר להעביר את מאמרי כ-כמו. מסרתי לו מאמרי ,(וףצ)פופוביץ צוריאל 
כדי לבדוק שאין בו , לידי היועץ המשפטי של המועצה המקומית קרית ארבע לעיון

היות ומספר אנשים שכתבו על גולדשטיין דברים . דברים שניתן לפרשם כבלתי חוקיים
אמרתי . לחקירה משטרתיתעקב כך זומנו הם " אנשים מסויימים"שלא מצאו חן בעיני 

יותר מאוחר . בוהמועצה המקומית להשתמש לו שאם הכול בסדר במאמרי יכולה 
ואמר שאין משהו לא חוקי  את המאמריועץ המשפטי שלהם קרא הש ,פופוביץהודיע לי 
 .בתוכו

אשר השתמש במידה  ,"כל השבוע"מאמר ארוך בעיתון השבועי הופיע  5221באביב 
לאחר מספר שבועות חולק תרגום אנגלי של  119.והסכים למסקנותיו מאמריברבה 

 .של הגרסה הראשונה 121תרגום ברוסיתמחולק כן -כמו 120.מאמר זה
 

 ?התקפה נגד היהודים תכננו ערבים האם
עמודים בישיבות  9,399מעל )מעיון בפרוטוקול דיוני הישיבות של ועדת שמגר 

על התקפה על ידי הערבים נגד  וים דיווחרואים אנו שמקורות מודיעיני( פתוחות בלבד
עדות  כי אם, עדות אחתה תלא הי וז. להתרחש בתקופת פורים העומדת ,היהודים

 .במערכת הביטחון תשעה קציניםברורה וחד משמעית של לא פחות מ
 משנה אלוף; 122המרכז פיקוד ם"אג קצין, צין משה משנה אלוף: היו אלה עדים

 של הצבאי המפקד, סטלמן דב סרן רב; 123המרכז בפיקוד מודיעין קצין, סופרין אמנון
, רשף דן סרן רב; 125המרכז בפיקוד ץ"קמב, בורגר עמי אלוף סגן; 124המכפלה מערת
 של הצבאי המושל, גולדשטיין שלום משנה אלוף; 126ןחברו בחטיבת מודיעין קצין
 יצחק סגן; 128המכפלה מערת של הצבאי המפקד סגן, ביטון אילן סגן; 127חברון
 מערת על המופקדת הצבאית היחידה מפקד וסגן שריון פלוגת מפקד, דותחמו

 130.גלנט יואב משנה אלוף; 129המכפלה
 שקדמו וחצי שבועיים שבמשך לראות ניתן, אלה עדים ידי על שנמסרה מהעדות

 התקפת על מודיעין דיווחי. כזאת להתקפה ביחס ותעהתר מספר נתקבלו לפורים
 והעשירי 131בפברואר השישי בסביבות נתקבלו ברוןבח יהודים נגד מתוכננת ערבים

132,בפברואר
 מהעדים שניים 133.לפורים שקדמו הימים במשך נתקבלו נוספים ודיווחים 

 התייחס סטלמן סרן רב 134.הדיונים של סגורה בישיבה נוספים פרטים שימסרו הוסיפו
 הקשרהמן ו, המכפלה מערת אל בדרכם יהודים נגד מתוכננת התקפה על מודיעין ח"לדו
 135.פורים ליום התייחס ניתן להבין שאולי הוא דבריושל 

 136,אהרון בן ישראל של שמגר תועדל מהפניה עולה האלה ותעתרלה נוסף אישור
 אותו שבמשך כתב הוא. פברואר חודש כל במשך חברון באזור במילואים שרת אשר
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 מספר .בחברון היהודים נגד צפויה התקפה על ותעהתר של גדול מספרהיה  חודש
 .ביותר רציניות היו והן, פורים שקרב ככל גדל האלה ותעההתר

" כל העיר"מקומי הירושלמי ההעיתון דיווח , על ידי ברוך גולדשטיין גלאחר ההר
דשטיין מנע אסון ברוך גולש טעןשהמושל הצבאי של חברון  מספריםשבקרית ארבע 

 ,לכך משמעותשיש ולם אפשר א, לחלוטין כלי שניכתבה כזו בעיתון היא  ,בודאי 137.כבד
מהדורה זו או בהופיעה לא  יכביכול על ידי המושל הצבאזו אמירה ששום הכחשה של 

 .האחריבאו לת שובמהדור
במשפט נגד  המדינההוא הוזמן כעד . אהרוןערכה דומה נעשתה על ידי ישראל בן ה

בחקירה . (פרטים למטה)" ברוך הגבר"ספר הזיכרון  פרסום בעקבותחורין מיכאל בן 
לשאלה . גולדשטיין מנע פיגוע ביהודיםשל  המעשהנשאל אם יכול להיות ש הוא נגדיתה

 138."יכול להיות"זו הוא ענה ש
שהיא הזמינה ארונות , תושבת קרית ארבע, רותי משהכתבה  "ברוך הגבר"בספר 

היה עייף מצום ש למרות ,לפני פוריםשסוף היום  לקראת. ערבי מחברוןמטבח אצל נגר 
רותי הציעה לחכות עד ש אף על פי, לארונות דותיהוא התעקש לבוא ולקחת מ, ןאדרמה

אז אני רוצה לדעת את , אולי מחר או בפורים יהיה משהו: "הוא ענה. לאחר פורים
היא אמרה  ".ואם יש עוצר אני יושב ועובד בביתוהחומר יהיה אצלי בבית , המידות

 ,משה אני התקשרתי לרותי 139.ערבימסור את שמו של השהיא מוכנה בעת הצורך ל
 בתאריך יותר מאוחר היא היתה עדת. היא סירבה למסור לי את השם אולם משום מה
 תנותכומהערבי שמע שהיא שכשהיא העידה , תחת הצהרה ."ברוך הגבר"הגנה במשפט 

 לא כדאי" :אמר לההזהיר אותה והוא  ,ת למערת המכפלה לשמוע מקרא מגילהללכ
 140".בטוח תלכו לקריה הכי. ערהו למאל תלכ. לכם

הזהיר , היטבשערבי בחברון שהוא הכיר סיפר , יצחק מעטוף, תושב אחר באזור
 ושאלתי אותוחחתי עם מעטוף וש 141.בחברון בסוף השבוע של פוריםאותו לא להיות 

מר לו יום שישי של פורים בטוח אם הערבי א היהאולם הוא לא  ,פרטים יותר מדויקים
 .או למחרת

 של הודעה תוך, ישיבה שזומנה העובדה באמצעות גם להערכה ניתנת המצב מרתחו
 חטיבת מפקד, מופז שאול אלוף ידי על, פורים לפני ימים שלשה, מראש אחדות שעות
, קליפי מאיר משנה אלוף ההיא בישיבה נכחו, מופז לאלוף בנוסף 142.ושומרון יהודה
 בישיבה. ארבע קרית של המועצה וחברי המקומית המועצה ראש, יהודה חטיבת מפקד
 התקפה לבצע ןנותכמ מחבלים שארגון מידע שבידיהם לנוכחים מופז אלוף הודיע ההיא
 רמז. הבאים הימים במשך וערניים ביותר זהירים להיות התושבים על ולכן, חמורה
 ישיבהזימן  ל"בצה שאלוף הראשונה הפעם זאת שהיתה, הוא המצב לחומרת נוסף
 143.כזאת

הוא הלך לאברהם בן , זמופאלוף הר גולדשטיין שמע על ישיבה זו עם "דלאחר ש
מדוע לא תפעל ? זה לקרותלאתה תאפשר : "בכירגש וקרוב לנבקול  שאל אותויוסף ו

כל אחד שהיה בפני ברוך גולדשטיין היה חוזר על אמירה זו  144"?למנוע את האסון הזה
 145.מוכן להקשיב

עם  ,תושבת חברון, שרבףיראת נפגשה , בחטהל לאחר שהיא שמעה את האזהרות ע
האם ) 146.תשובתו היתה להישאר בבית. מה הם עושים בנושא המופז ושאל אלוףה

 (?אנחנו חוזרים לימי הגטאות
 רק לא הגיעו המודיעין שדיווחי לראות ניתן, הועדה בפני שנמסרו מהעדויות

 147,(כ"שב) הכללי טחוןיהב לשירות בנוסף. שונים מקורות ממספר אלא, אחד ממקור
 148.החטיבה ומן האזרחי המינהל מן גם דיווחים הגיעו, העיקרי המקור שהיה

 של ומעדות ,לפני פוריםדווקא שנתקבלו  ,מודיעין הללוהדיווחי  חומרתרואים את 
 יםשבועות האחרונל שקדמה בתקופה כיענה , זאת על נשאל כאשר .סטלמן סרן רב

 149.כלל כאלה דיווחים היו לא, פורים שלפני
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 ת התקפהלסכנ אחרים אפשריים רמזים גם היו, השונים המודיעין לדיווחי בנוסף
 המוני ידי על (היהודים את שחט)" יהוד אל אטבח" הקריאה התהי מהם אחד. קרובה
 ההיסטוריה. לפורים שקדמו בימים המכפלה במערת פעמים מספר שנשמעה, ערבים
, בחברון יהודים 36 של הטבח לפני, 4909 בשנת 150.שגרתית קריאה זו שאין מלמדת
 151.הטבח לפני ביום וגם הטבח ביום גם, ריאה זו בפי הערביםק הנשמע
 מאז המכפלה במערת ליהודים ערבים בין מאוד רבות התנגשויות שהיו אף לע
נמסרה עדות מפי שני עדים על כך שמעולם לא שמעו קריאות שכאלה במערת  4936,152

הם היו מוכשרים , יונם כמפקחים המשרתים באיזורעקב נס, עדים אלו. המכפלה
 הגבול משמר בפלוגת המבצעים קצין, קוסקס פרדי, היו העדים .להעיד בנושא זה

 צבא בנושאי ומרצה כתב וכעת בחברון לשעבר חטיבה מפקד, גבעתי ומשה 153בחברון
 זעירות והתנגשויות, זאת כל השתנה, לפורים שקדם השבוע במשך, אולם 154.ובטחון

 "!יהוד אל אטבח" ולצרוח להתפרע המכפלה במערת לערבים גרמו יותרב
 איש 402 של קבוצה באה, בפברואר 49, שבת במוצאי, פורים לפני ימים חמשה
 ערבים ייכנסו שלא כך על עמדו שהחיילים אף על. המכפלה במערת לבקר מאמריקה

 חמשים בין השמנת) ערבים קבוצתהצליחה  155,שם היו שהיהודים בזמן המערה לחצר
 בשקט היהודים התפללו, ההיא בעת". יהוד אל אטבח" ולצרוח פנימה להתפרץ (למאה
 156.ערבית תפילת

 ביחס מידע הגישו גוטליב ויוסף מרגולית ראובן, בישופ קרל - מהנוכחים שלשה
, בנוסף. נוסף מידע לספק או עדות למסור רשות ובקשו שמגר ועדת אל ההוא לאירוע
 157"פוסט רוסלם'ג"ב שהודפס מכתב, אילן-בר ברסיטתימאונ, הסנר דאלפר 'פרופ צרף
 לשלשה בישופ התייחס יתויבפנ 158.עדות למסור יוזמן שהוא והציע, בישופ קרל מאת

 הרביעי ביום אחת ופעם בשבת פעמיים) פורים שלפני הימים במשך אחרים מועדים
 ובשניים, ונותעלב, להתפרעויות נתון והיה המכפלה במערת ביקר בהם (שלאחריה
 אוים אישית הוא ביקור בכל כי הוסיף הוא". יהוד אל אטבח" לצריחות מהמועדים

 למסור האלה מהאמריקאים אחד אף הזמינה לא שמגר ועדת 159.ערבים בידי והוכה
 !עדות

 פורים בליל היה המכפלה במערת" יהוד אל אטבח" הערבים צרחו בו נוסף אירוע
 הואקף ונציג המכפלה מערת' שיח בין הוסכם. (בלילה חמישי יום אומרת זאת)

 יוכלו שהיהודים, חברון של הצבאי המושל לבין (חמורי עאטף' השיח) המוסלמי
 שבע בשעה, אולם 160.שמונה לשעה עד, המערה של יצחק באולם פורים בליל להתפלל
 כנסילה להם שירשו דרשו, הסמוך בפרוזדור ערבים מאות כשלוש התקהלו, בערך ורבע
 הועדה בפני העידו רבים עדים". יהוד אל אטבח" לצרוח והתחילו 161יצחק לאולם מיד
 162.זו עדות של לנכונותה שהוא כל ספק להיות יכול ולא, אלו לצריחות ביחס
 חיסול חוליותל ש העובדה לבין אלו התפרעויות בין קשרעל  יעבהצ הצבאי המושל]

 של רבים מקרים היו בעבר, אולם 163;לירושלים קרוב, יום באותו ערבים מחבלים
 [!המכפלה במערת התפרעויות ידיהן על נגרמו ולא, ערבים מחבלים הריגת
; ערבים מאות אלא" יהוד אל אטבח" שצרחו מוח חמומי מספר רק אלה היו לא
 164!לבנין מחוץ היטב אלו צריחות לשמוע היה ניתן כי העיד דרורי ניב הטוראי
 כוחות נשארו, בערך בערב שמונה בשעה לההמכפ מערת את היהודים שעזבו אף על

 בהתפרעויותיהם הערבים שהתחילו לאחר משמעותי באופן תוגברו אשר, טחוןיהב
 שעזבו אחרי שעות כשלוש אומרת זאת - בערך עשרה אחת שעה עד, ערב באותו

 165!היהודים
 המתכת גלאי נחבל, ערב באותו הערבים התפרעויות שבמשך העובדה חשובה אולי

 (להלן ראה) .המערה של מזרחיה בשער
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: אמרה, נחמה מושניק, במערת המכפלה בליל פוריםשהיתה מתפללת יהודיה 
הצבא היה צריך . ערבים מעבר למחיצת הברזל המפרידה צעקו ועשו תנועות מאיימות"

 166."ערבים ירקו עלי. לפנות מקום עבורי כדי לעזוב את המערה
 תואמו הם. האחרון ברגע הערבים על בהפתעה הונחתו לא פורים ליום ההסדרים

 סביר ולכן 167,מיהמוסל הואקף נציג עם ביחד המערה של' השיח עם מראש כשבוע
 הכחישו באמת ערביים עדים מספר. מראש זה להסדר מודעים היו חברון שערביי להניח
 168"!יהוד אל אטבח" צרח שמישהו הכחישו גם ערבים אותם אולם, זה להסדר מודעות
 הוא גם נפל הקודם פורים כי הועדה בפני ציין חברון של הצבאי המושל כן על יתר
 בליל יתפללו שהיהודים, דומה הסדר אז ונעשה, רמדאן של המוסלמי החודש בתוך
 ולא בחוץ הערבים המתינו, אז; תקרית ללא כובד וההסדר, יצחק באולם פורים

 169.התפרעו
צמים , ודש הזהום במשך החבכל י. ן הוא החודש התשיעי בלוח המוסלמיארמד] 

היות . חוט שחור עד שקיעת החמהלחוט לבן  הבדיל ביןל כוליםישהם  רגעמוסלמים מ
" זז" ןדאהרי שחודש הרמ, יום משנת החמה 55-ואורך השנה המוסלמית היא קצר בכ

שהוא חל פעמים  חודש רמדאןלכן  170.שנים 33-סיבוב שלם לוקח כ. סביב שנת החמה
של החמים וקופת החורף ופעמים בימים הארוכים של תים הקרוימים הקצרים ב

מת יום מלח"ולכן  ,יורמדאן בתקופת הסת חל חודש 5273בשנת . תקופת הקיץ
 [ ."מלחמת רמדאן"הערבים ראת בפי נק "יםכיפורה

אשתו של הרב משה , מרים לוינגר ארה על ידיותירה בחברון סמוך לפורים והאו
לבחון את  יכולתכן יש להם ל ,5215רכז חברון משנת במ המשפחת לוינגר גר. לוינגר

לפני פורים היה חשש מאיים וחרדה : "מרים אמרה. הערבים בקרב אווירה השוררתה
הדקה תכאילו עניבה ה .ערבים לעגו לנו וירקו עלינו. מפני משהוא איום שעומד לקרות

 171".עלינו
 המבצעים חדר ומןבי רישום. מתוכננת ערבים התקפת על אחרות ותעהתר גם היו

 מציין, בבוקר 9362 בשעה בפברואר 01 מיום, חברון נפת של האזרחי המינהל של
 דהיינו) 02 יום הדגשת תוך, בפברואר 03 או 02 שביום נאמר בו בחברון כרוז שהופץ
 שהופץ, הכרוז קיום 172.בחברון ערביםבידי ה תתבצע פעולה חבלנית עוינת, (פורים
 173.שמגר ועדת ח"בדו גם וחדו, החמאס ידי על בחברון

 בו, בפברואר 02 מיום" אחרונות ידיעות" בעיתוןגם  התייחסות היתה זה לכרוז
 רמקוליםהודעות ב, כרוזים באמצעות חברון של הערבים לתושביה הודיעו כי נאמר

ביצוע של  אחרי לבוא הצפוי ממושך עוצר לקראת מזון לאגור, קירות גבי על וכתובות
 מעשהו לפני עוד הודפס זה שעיתון לציין יש] 174.החמאס בידי היהודים נגד פיגוע גדול

 [.גולדשטיין ברוך ר"ד של
 להתייחס יש תמיד ולא, כרוזים שמפיצים אנשים ישנם עיר שבכל, הדבר נכון
 הפעולות מתאם, רוטשילד דני אלוף! זה במקרה כך לא אולם, יתירה ברצינות אליהם

 סייע אשר החמאס זה היה האחרונות השנים רמספ שבמשך הועדל הבהיר, בשטחים
 על רבה השפעה להם היתה ולכן, למשל, יתומים ובתי ספר בתי בנייתב לערבים

 שמאחר הועדל הזכיר, בחברון ערבים ניילעני יועץ, זיו אייל סרן 175.הערבית האוכלוסיה
 קבוצות שם הרי שפעילות, מסורתיים מוסלמיםמורכבת מ חברון ואוכלוסיית

 4996 אוגוסט עד היה אשר, יעלון משה אלוף תת 176.וחזקות מאוד קיצוניות ותאיסלמי
 החמאס בידי הירי מקרי גברו 4990 קיץ שמאז העיד, ושומרון יהודה תאוגד מפקד
 יועץ, אגמון דוד אלוף שתת כך כדי עד התדרדר בחברון טחוןיהב מצב 177.בחברון

, נשק ללא בחברון להסתובב לא ליהודים יעץ שהוא הועדל מסר, יפאדהתהאינ ינייבענ
   178.לבד להסתובב לא אז ואפילו
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 על המקומיים המסגדים רמקולי מערכת באמצעות קריאה על דיווחים גם ישנם
 האוכלוסיה התייחסה זאת העלהתר 179.לקראת עוצר ממושך מזון לאגור הודעהה

, אהרון בן ישראל מילואיםה איש של הועדל פניה מתוך לנו ידוע זה. ברצינות המקומית
 ,החטיבה של המודיעין לקצין הצבאי הקשר במכשיר הודעה שמע שהוא כתב אשר

 180.גדולות כמויות קנו ושהתושבים גדוש סחורה יותר מהרגיל בחברון שהשוק
כן היא מבינה ערבית ויכולה לה לארץ מסוריה ותהיא על. בתיה כהן גרה בחברון

ששבועיים לפני  ,רבייה אמרה לההיא אמרה שאישה ע. חח עם הערבים המקומייםולש
בקשתי  181.מזון עבור עוצר ממושך וצפוילק עלון עם הוראות לערבים לאגור פורים חו

אולם היא סירבה למסור לי במקרה שזה . מבתיה את השם של האישה הערבייה הזאת
ברמקולים היא שמעה , בתיה גם אמרה לי שמיד לפני פורים. זאתהיגרום בעיות לאישה 

 182."'אנשי הרשע'שיש לשחרר את האדמה הקדושה מ"בערבית 
שלפני פורים  הפרס ,שמבינה ערבית, .(ס.י' גב-מזוהה כ)נוספת תושבת יהודייה 

 183.מזוןשלהם לאגור  היא שמעה הוראות לערבים ברמקולים
 שסביב לתקופה שתוכננו יהודים נגד התקפות לגבי ותעהתר על דיברנו כאן עד
? עצמו פורים של בבוקרו המכפלה במערת אלו ותעתרה קדוהתמ האם. בחברון, לפורים
. שמגר ועדת לפני בעדותו חמודות יצחק סגן ידי על ניתנה זו לשאלה חיובית תשובה
, פורים ליום שקדמו בימים שהופצו וההסברים הפקודות, ותעההתר שכל אמר הוא

 שבע עהבש המכפלה במערת תפילתם הלךבמ היהודים נגד מתוכננת להתקפה התייחסו
 אמיתי יגאל ידי על" ליום יום" בעיתון דווח דומה אמירה על 184.ו של פוריםבבוקר וחצי
 טבח תכנן שהחמאס בכירים מודיעין ממקורות מידע שקיבלו שמסרו, קינן ויצחק

 פחות משקל בעיתון שלדיווח כמובן 185.פורים של בבוקרו המכפלה במערת יהודיםב
, חמודות סגן של עדותו את תואם זה עיתונאי חדיוו אולם; הועדה בפני לעדות מאשר
 והערבים ינסו שייתכן, פורים לפני מיד שניתנה העההתר אתתואם , שנראה כפי, וכן

 .המכפלה מערת לתוך חבלניים מטענים להחדיר
 המכפלה למערת ודאות שיהודים רבים צפויים היו להגיעוידעו ב בחברון הערבים

 הואקף נציג, המערה' שיח בין, פורים לפני כשבוע ,םשהוסכ וןומכי, פורים של בבוקרו
 תשע לשעה שבע השעה בין יצחק באולם שתמשוי יהודיםהש, הצבאי והמושל המוסלמי

  186.וחצי
 שמגר ועדת בפני העיד ,המכפלה למערת בכניסה שמר אשר ,יוסף קובי סמל
ינסו  ערביים ומחבלים שייתכן העהתר לשומרים נמסרה פוריםהסמוכים ל שבימים
 לבדוק צורך היה ולכן ,שקיות או תיקים בתוך המכפלה מערת לתוך מטענים להחדיר

 187.והשקיות התיקים כל את
 - כלשהי מתכת לגלות המיועדים, גלאים ממוקמים המזרחי ובשער הראשי בשער

עשויים  אלה גלאים היו, פוריםאותו הב! הבנין לתוך המוברחים נשק כלי כלומר
 כלל עבד לא המזרחי בשער שהגלאי, היא עובדה 188.אמינים בלתי, ישנים מדגמים
 שירותו תקופת כל במשך עבד לא הגלאי כי העיד יוסף קובי סמל. פורים שלפני בתקופה
 עבד לא שהגלאי כתבו הועדה חברי 189.פורים שלפני שבועייםב דהיינו, ההוא בשער
 עבד לא 191,תקין היה שבדרך כלל, הראשי בשער הגלאי 190.חודשים מספר במשך
 192.פורים של בבוקרו

 אלו לבקשות נענו לא אולם 193,אותם להחליף בקשות נרשמו לכן קודם משנה יותר
 194.תקציביות מסיבות
 נכנסו הם הרי! אלה גלאים של למצבם לגמרי מודעים ערביםה היו ספק ללא
 .להתפלל יום מידי למערה
 התפרעויות שבמהלךהרי , ש"איו ל"וחמ יהודה ר"חטמ ל"חמ ביומני רישומים לפי
שהיה , שבשער המזרחי בגלאי יותר עוד ערבים כמה פגעו, פורים לפניש לילהב הערבים

 195!חשובה להיות זאת עובדה יכולה ברורות מסיבות. בלתי תקין מכבר
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 - למערה מאוד גדולה ערבים קבוצת הגיעה, בשעה חמש בערך ,בבוקר בפורים
 שם) המזרחי השער דרך עברו רבות תמאו 196.נשים מאות ושלוש גברים מאות כחמש
 של הפרוטוקול לפי 197.שעה כרבע - מאוד קצר זמן פרק תוך (רב זמן מזה הגלאי פעל לא
 היתה שלא אף על. הזה המזרחי שערה דרך כולם כמעט נכנסו, במערה בביקורה הועדה

 אף על) 198!כן לעשות בלבד מעטים בחרו, הראשי השער דרך שייכנסו כלשהי מניעה
 עובדה זו נודעהש הוכחה כל אין, פורים של בבוקרו הראשי בשער הגלאי עלפ שלא
 (.מראש

 גופני חיפוש לבצע בשער החיילים יכלו, קצר זמן פרקב ההמוניםהגעתם של  עקב
, רביבי רותם משנה סגן לדברי 199.הגברים של - בערך אחוז 59-כ – בלבד קטן אחוז על

 רק חיפוש נעשה, המכפלה מערת פלוגת לש במשמרת תורן הקצין זמן באותו היה אשר
 - הנשים מאות בשלוש כלשהו חיפוש נעשה לא 200!כחשודים לשומרים שנראו באלה
 בהנחיות נאמר וכן 201.כזה חיפוש לבצע מנת על בשטח כלשהן חיילות אפילו היו לא

 לובשות, הועדבפני ה תור אילן העד שהצביע כפי 202.נשיםאצל ה חיפוש לערוך שאין
 203!אלה בגדים תחת דבר כל להסתיר וניתן - ארוכים בגדים סלמיותהמו הנשים

 לראות ניתן, למערה פורים של בוקר באותו שהגיעו ערבים של הגדול למספר סימן
 השומרים הדריכו ולכן, יצחק אולםל כולם את להכניס אפשרות היתה שלא מהעובדה
, נאסר אחמד' אגח, הערבי השומר לדברי 204.סמוך לחדר הנשים את במערה הערביים
 מתפללים שני 205;הזה כדבר שקרה שנים ושבע בעשרים הראשונה הפעם זאת היתה

 בנקודה דומה עדותגם הם  מסרו 207עברי'ג ומליחה 206עברי'אלג סארי מחמד, מוסלמים
 208.בעבר כך קרה שלעיתים טען, השלמון איסמעיל, אחר ערבי שומר, אולם. זאת
. חברון ישעמד להתרחש היה ידוע לערביבחברון  כבר הראנו שטבח של יהודים 

מספר חסר תקדים של ערבים שהגיעו למערת המכפלה בבוקר של ל הסיבהאפשרי ש
אכן אם . בטבח זה, אם לא להשתתף באופן פיזי, לצפותכדי אותו פורים היתה לפחות 

 ?"מפשע פיםח"כהאם אפשר לתאר אותם משקיפים  ,נכונה השערה זו
הצלפות ב, ורגהמונים להביט בהוצאה להבאים וסלמיות ידוע היטיב שבמדינות מ]

, בדמשק תאלי כהן בכיכר מרכזיאת לו תבזמן ש, למשל. ולהריע, וכריתות מענישות
, שערבי ששיתף פעולה עם ישראלבזמן  209.בטלוויזיה הסורית תה התליה במלואהנרא
ערבים היו  אלפי, רשות הפלסטינית בשכםהבפומבי על ידי כיתת יורים של  ורגא לההוצ

 [210.כדי להריע נוכחים
בית המשפט העליון . שפי-כמה מילים על מרגלית הרכאן רלוונטי להגיד ש יאפשר

מיר מפני שהיא ידעה כוונתו של יגאל ע ,תשעה חדשים משךלבבית הסוהר  עונשה פסק
חברון  יערבי, באופן דומה 211.משטרהעל זה לוהיא לא דיווחה  ,להרוג את יצחק רבין

לא נשפט מדוע שום ערבי . משטרהוהם לא דיווחו ל, יהודיםב חוהתוכניות לטב ידעו על
 ?עבירה זועל 

 להיכנס ערבים שהורשו כך על חריפה ביקורת שמגר ועדת הביעה שלה ח"בדו
 כדברי. איתם להכניס עלוליםהיו  שהם מה תבדיק ללא פורים של בבוקרו למערה

 היתה בה בתקופה בייחוד, למערה כנסיםהנ ביקורת על לוותר הוסמך לא איש: "הועדה
 המוסלמים המתפללים של יעילה ביקורת היעדר. החמאס של אפשרי פיגוע על התרעה
 212".האבטחה בסדרי ליקוי בגדר היה למערה שנכנסו

 - ארבע קרית של הדתית המועצה ר"יו, מרגי שמואלל ידי ע הועלתה נוספת נקודה
 היו מפתחותיהם אשר מחסנים היו המכפלה שבמערת הועדה בפני העיד מרגי .חברון
 213!אלה למחסנים מפתחות היו לא ל"לצה אפילו; המוסלמי הואקף בידי בלעדית
 !מאליה מובנת בודאי, הצבא בידי אלה מפתחות מערכת בהחזקת הנחיצות
 נשק כלי להבריח רחבה הזדמנות היתה שלערבים היטב לראות נוכל, שכתבנו מכל

 לא ואשר חוקית בלתי היתה עליהם בעלותם אשר נשק יכל, המכפלה מערת לתוך
 יהודים נורו, לפורים שקדמו החודשים ששת במשך. יהודים כנגד להפעילם היססו
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 יהודים שלשה של מותם לידי הביאו אלו יריות; פעמים משש פחות לא חברון באיזור

214.יהודים עשרה של ופציעתם (שלום ובנו לפיד מרדכי ,איובי אפרים)
 

 מערת לתוך נשק כלי ערבים הבריחו אומנם האם, היא כעת הנשאלת ההשאל
 (אחרים נשק כלי גם ואולי) 56-אמ רובה מציאת על דיווחים היו, שנראה כפי? המכפלה
 .גולדשטיין ברוך ר"ד של מעשהו אחרי במערה

, סעייד מרדכי בידי שמגר תועדל חתומה בהצהרה נמסר האלה הדיווחים אחד
 למערת מחוץ, בבוקר שש בשעה בערך צבאי יפ'ג ליד עמד סעייד .ארבע קרית תושב

מודיע על כך  המערה מתוך חיילש הצבאי הקשר במכשיר שמע זמן באותו. המכפלה
 216ייד הביע נכונות להעיד בפני ועדת שמגרעס 215.בכפייה עטוף 56-אמ רובה מצא שהוא
 217.התקבלה מהם הודעה שאין צורך בעדותואולם 

 במערת ההיא בשעה נוכח שהיה היהודים לאחד שייך היה זה 56-אמ רובה האם
 לאף 218;ואקדח גלילון רובה רק והי גולדשטיין ר"לד - שמגר ועדת ח"דו לפי? המכפלה

 ולשני 219גלילון רובה ולא 56-אמ רובה לא היה לא האחרים היהודים מהמתפללים אחד
 רובי היו, המזרחי השער ליד שעמדו, דרורי ניב וטוראי יוסף קובי סמל - החיילים
 220.גלילון

 ,56-אמ כרובה בטעות אותו וזיהה גלילון רובה מצא שהחייל שערל ניתןאולי 
 .כזאת בטעות יטעה שחייל להאמין קשה, אולם

 תועדל שנמסר במכתב למצוא ניתן, במערה נשק כלי מציאת הממחיש ,נוסף מקור
 על דיווחו וזוטרים בכירים יםשקצינ מכתבו הוא צייןב. ציון בן שמעון הרב ידי על שמגר
 221.ניקוב'וקלצ 56-אמ, גוסטב-קרל: במערה נשק כלי שלושה מציאת

לי שהוא דיבר  ענההוא . רב בן ציון פרטים נוספיםהמ בקשתי, לאחר כמה שבועות
מדוע פתאום  !כלי נשקנמצאו עכשיו הם הכחישו ש אולם, קציניםעם ה פעם נוספת

. רצח רביןאת בחקירתו , מצא תופעה דומהא בעצמו הו, לפי ברי חמיש]? ההכחשהבאה 
את אותו המידע בתאריך יותר  כחישוה, אנשים שמסרו לו מידע מיד לאחר הרצח

 [222.מאוחר
שמו  בידי מצויים)של פורים  ושהיה נוכח במערת המכפלה בבוקר ,קצין בצבא

 .כלי נשק נמצאו באולם יצחקאכן הודיע למרים גולדשטיין ש ,(דרגתוו
 חדרי של םביומני ברישומים גם מצויה יצחק באולם 56-אמ לרובה יחסותהתי
 56-אמ שרובה יםמצהיר אלה רישומים. 'וכו הגבול משמר, הצבא של השונים המבצעים
 אחד אף אולם 223".נחטפו" או" נעלמו" גולדשטיין ר"ד של גופו על ושהי ואקדח

על  למשטרה וצהרותיבה דיווח לא ,היריות אחרי יצחק לאולם שנכנס ,מהחיילים
 אולי, כפי שדווח ,בכפייה עטוף הרובה היה אם, אולם. חדר באותו 56-אמ רובה מציאת

 ברזל מוטות, אחרות כפייות הרבה שהיו בכך בהתחשב במיוחד, לב תשומת עורר לא
 224.מסביב יםמפוזר' וכו

 תמבוסס ך היות והיאא, בקשר לגילוי כלי נשק במערת המכפלה פתיש נקודה נוס 
לבית חולים  הקשור נקודה זו .השארתי את זה לסוף, על ספקולציה במקום עובדות

שני בתי חולים בחברון היו  5221בפורים . הפצועיםאליו בחרו הערבים לשלוח את 
שהוא בית חולים  ,"אהליאל"המינהל האזרחי וה המזוהה עם" ליהעא"ה -ים יכלל

נוגע לטיפול בכל ה היה יתרון" יהעאל"לבית החולים . בבעלות אגודה איסלמיתפרטי 
הן בגודל מצבת , הן בציוד, הן במספר המיטות ,"אלאהלי"נפגעים על פני בית חולים ב

לצפות שהערבים היה ניתן לכן . יותר למערת המכפלה בהיותו קרוב וכן כוח אדם
אולם זה לא . "אלאהלי"במקום  "ליהאע"הפצועים לבית חולים יעדיפו לשלוח את 

פצועים  599מעל . "אהליאל"ל ים הערבים רצו שהפצועים ישלחועים והעוזרהפצו. קרה
שהערבים שמגר  תועדחברי על זה כתבו ! "ליהאע"ל 96שם ורק ל נשלחוערבים 

" אלאהלי"והעדיפו את בית החולים  ,את הסיכון נטלו על עצמםהעוסקים בפינוי 
בית  הציע, כךנוסף ל 225.המינהל האזרחי המזוהה עםבמקום לשלוח אותם לבית חולים 
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 226,זאת דחואולם הערבים  ,כולל קבלת פצועים ,את עזרתובירושלים  "הדסה"חולים ה
רק ארבע פצועים הגיעו לבית  .גדול ויש לו מוניטין בעולםהוא בית חולים אף על פי ש

 227.אחר האירוע ושלושה נוספים הגיעו יותר מאוחרלששעתיים בזה החולים ה
הפצועים שלהם לבית את של הערבים לשלוח  םסירובל אם הסיבה חקורמעניין ל

כלי היו באפשרות ש הקשור תהשל המינהל האזרחי הילבית חולים חולים יהודי או 
מפני החשש שתוכנית הטבח ביהודים תתגלה על ידי או  ,נשק מוסתרים בין הפצועים

 .שהיה בהכרה למחצה אחד הערבים הפצועים
יהודים  טבח תכנון שללכך שהיה והסימנים ההוכחות  ,סכם את העדויותנהבה 

 :במערת המכפלה בבוקרו של פורים

 חמודות סגןת שמגר על ידי ועדשנתנה תחת הצהרה ל העדות. 

  לו את המידערו שהם קבאמש ,מיתי ויצחק קינןיגאל א ל ידיעהכתבה בעיתון 
 .כ"מאנשים בכירים בשב            

  פוריםל סמוך מאודמכפלה כלי נשק למערת ה שערבים יבריחוההתרעה. 

 למערת המכפלה בליל פוריםהכניסה בשער  גלאי המתכתנזק ל. 

 לא ללכת למערת המכפלה ש ,ההתרעה הברורה שנתנה על ידי ערבי ליהודי 
 .בפורים            

 העובדה שכמעט כל המתפללים הערבים נכנסו למערת המכפלה בבוקרו של 
 .שבור ההי ידעו שגלאי המתכת שלו עליו הם ,פורים דרך השער            

  ר גולדשטיין"של ד מעשהוהאמירות על גילוי כלי נשק במערת המכפלה אחר. 

 פורים  של  ערביים בבוקרו  של מתפלליםשכזה  מספר חסר תקדים ש  אפשר, 
 הם גם  ,חולים האיסלמיהבית לחוץ מם סרבו לקבל טיפול רפואי הוהעובדה ש            
 .ובמקום הזההזה תרחש בזמן העתיד לה חטבלימנים ס            

 שברוך גולדשטיין מנע  ,כחשוושלא ה ,של המושל צבאי לכך נוסיף את דבריו 
 .טבח של יהודים            

  אלוס וגם אההתרעה של החמנציין את , המתוכנןכעיתוי לטבח בקשר לפורים 
 .יהודים ידידים של וחברון שהי יעל ידי ערבי שנתנו            

ורים פבסביבות בחברון מד להתרחש ול טבח שעע סימניםומידע הגיעו , וסף לכל זהנ
 :ממקורות שונות

 האזרחי , השרות הצבאי של התרעות שנתקבלו על ידי מספר גדול 
 .והמודיעיני            

 וצר ממושךלע חברון לאגור מזון יההודעות מראש על ידי הערבים לערבי. 

  איטבח " – את היהודים ותה התקופה לשחוטונשנות באהצעקות החוזרות 
 ".אל יהוד            

ם ערבים א. שטח מוקףיצויין שהמקום במערת המכפלה בו התפללו היהודים היה 
קשה מאד , היו מנסים לבצע את זממם לרצוח יהודים רבים שמלאו את מערת המכפלה

 .להימלט החוצה, אם לא בלתי אפשרי ,היה ליהודים
, למשל. בוקר של פורים ות בקשר לאותותשוב ללאש עדיין הרבה שאלות שנשארו י
 משטרהב להעידנקרא  רק אחוז קטן, הערבים במערת המכפלה בזמן ההרג 199מתוך 

 יופיעועל ידי המשטרה או  החליט אילו יחקרומי  .או לאחר זה בדיונים של ועדת שמגר
 ?הבחירהמהו הבסיס שעל פיו נעשתה לפני ועדת שמגר ו
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 ?מודע להתקפה ערבית מתוכננת היה ר ברוך גולדשטיין"ד האם
ראיות להוכיח שערבים תכננו התקפה על היהודים של הבאנו שפע , סעיף קודםב

על אף שאזרחים רגילים אינם מודעים בדרך כלל . פורים מערת המכפלה בבוקר שלב
לדשטיין אזרח רגיל ר גו"לא היה ד, להתרעות צבאיות לגבי התקפות צפויות בקרוב

נקרא לפעולה לו קרתה התקפה  כי אם היה הוא חבר צוות רפואי אשר היה, במובן זה
על ידי הרשויות  מראשה ער גולדשטיין היתה ניתנת התר"דולא רק זאת אלא של; כזאת

את ההכנות הדרושות על מנת  יהיה לבצעכדי שניתן , על סבירותה של התקפה כזאת
 .הלקדם פני מצב חרום כז

, טחון במועצה המקומית קרית ארבעימנהל מחלקת הב, כאשר נשאל יצחק בואניש
אמר שהתרעות הוא , על ידי עורכי הדין מיכאל שקד ודפנה ביינוול בבית המשפט העליון

נהרג יצחק בואניש ] 228.ר גולדשטיין"על התקפות צפויות בקרוב היו מועברות אל ד
 .[9999בליל שבת בסוף שנת  ,לקרית ארבעשבקשו לחדור , בצאתו לקרב נגד מחבלים

חברת המועצה המקומית קרית , בלה גונן דברים מפורשים יותר נמסרו מפיה של
אלוף מופז שלשה ימים לפני פורים השלאחר הישיבה עם , בהצהרה חתומה ,ארבע

רפואה בקרית ארבע הבטחון והצוותי יודעו , (פרטים מישיבה זאת נמסרו לעיל)
 229.את ההכנות הדרושות ובהתאם לכך עשו ותעעל ההתר (ר גולדשטיין"דבאחרון נכלל )

מסגרת אשר שירת באותה תקופה ב 230,מידע דומה נמסר גם על ידי שלמה אדלשטיין
 231.ל בקרית ארבע"מילואים בחמה

צבא יומיים וא קבל הוראה מהשהעל כך יטרין שמע מברוך גולדשטיין שמואל צ
 232.די הערבים בחברוןעל י" נן לטבחותכהל"לפני פורים 
שברוך גולדשטיין לא קבל את המידע דרך שמועות או אלו מלמדות בעליל  עובדות

 .ים רשמייםמקורות ישראלימבאופן רשמי  אלוהתרעות  אלא הוא קבל, רכילות
שבעלה המנוח ברוך סבר  ,מסרה מרים גולדשטיין הועדבעדותה בפני ה

הצבא , ידם של ממשלת ישראלשהמתנחלים היהודים ניטשו כתוצאה מאוזלת 
אולם הוא אף פעם לא אמר שהוא יצא ויהרוג , והמשטרה לבצע את תפקידם כראוי

 233.ערבים
התדרדר  5223ספטמבר  על כך שמאז יצחק בואניש בהצהרתוהצביע , דומה צורהב

יהודים נהרגו או נפצעו קשות במספר גדול של . מצבם הביטחוני של המתנחלים
! במספר החיילים ועמדות השמירה באזור ירידהבהתקפה לוותה וכל , התקפות טרור

 234"!קשורות בהוראות המדיניות"הצבא אמר שידיהם 
והוסיף שהוא אישית  235בעדותו את אותן הנקודותהעלה ראש המועצה צבי קצובר 

אשר אמר כי הוא עצמו נתן הוראה לא , דני יתום, שוחח בנדון עם אלוף פיקוד המרכז
 236.על יהודים בלוקיםזורקים לירות בערבים ה

. היו כאלה שנהרגו –הללו  בלוקיםה ל ידיעבפצעים חמורים  יהודים לא רק נפצעו 
בני מייזנר , אסתר אוחנה בין הקרבנות הראשונים שנהרגו על ידי הבלוקים הללו היו

לזכרה של אסתר  ש חדרהוקדבספריה ציבורית של קרית ארבע ] 237.וחיים שרעבני
כן -כמו 238.הרב מרדכי אליהו, דאז לישראל נכח הרב הראשיהקדשה בטקס ה. אוחנה

 אז היאומ, הללו בלוקיםפצעה קשה על ידי אחד הנילדה קטנה שהשתתפה בטקס 
 [239.בצלחת מתכת בראשה במקום העצם הצריכה ללכת כל חיי

טחוני המתדרדר של יאת עובדת המצב הב מלואהח שלה אשרה ועדת שמגר ב"בדו
מאז פרוץ : "ה כתבהועדה. ם והביעה הבנה לתסכול היהודים באזורהמתנחלים היהודי

בעיקר בשעת , זו בצילו של איום פיסי מתמיד [יהודית]יה אוכלוסייה ח, האינתיפאדה
באותם מקרים שבהם מתיישב יהודי . אך גם בתוך היישובים עצמם, תנועה בדרכים

סי גדול אף יותר ומתיישב האיום הפי, עובר מסיבה זו או אחרת בתוך יישוב ערבי צפוף
הפכו חיי היהודים באזור לבלתי ... 240שם את נפשו בכפו, העושה כן כשהוא בלתי חמוש

אוזלת יד מצד .... 241הפרת הסדר והחוק מצד ערבים הפכו לתופעות של קבע.... נסבלים
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עלולה לגרום לתושבים לחוש עצמם מופקרים ולעודדם ליטול , השלטון באכיפת החוק
 242".הדין לידיהםעקב כך את 

דה ועד תחילת איפתהאינ מאז תחילתשל אירועים מספרים  וינוה צועדח ה"דוב
 1,611, מקרים מדווחים של יידויי אבנים 511,711: ביהודה ושומרון 5221אפריל 

 61 .ת רימוני ידוזריק 916, מקרי ירי 195, מעשי תקיפה ודקירה 9,272, בקבוקי תבערה
243.ראלים נפצעויש 3,166, ישראלים נהרגו

 
 הפרתו לחלוטין את זכותו של הפרט לקחת את החוק לידיו ואת צדקת שללח "הדו
חוק הוא בסיס הכיבוד . בהחלט מוצדקתח ועדת שמגר "אמירה זו בדו 244.את החוק

 .הפקרות גורר אחריולחוק כבוד  תקינים ואילו חוסר ההחבר לחיי
הזכות "במאמר הקרוי ט נק, שופט בית הדין העליון לשעבר חיים כהןאולם 

מי שמצפונו : "השופט כהן כתב. עמדה שונה בשאלה זאת" והחובה להתנגד לשלטון
דווקא ... התנגדותם של יחידים... לא יירתע מסיכון הענישה , ציות לחוק-כופה עליו אי

יגדל הסיכוי להכרת ... ככל שיתרבו היחידים. במסגרת הדמוקרטיה אין לזלזל גם בה
 245".ם הלכה למעשהרושמם והשפעת

 
 ?ברוך גולדשטיין תכנן את פעולתו מראשר "דהאם 
 246".תכנן את המעשה מראש"ר גולדשטיין "שמגר שד ועדת תקובע" יהמסקנות"ב

על שיחה , "תכנן את המעשה מראש"ל ההוכחתאת במפורש  תמבסס הועדה
נאי איון שהוא העניק לעיתורעל ר גולדשטיין לבין מאיר לפיד ו"בין דשהתקיימה 

 247.שניהם בשבועות שלפני פורים - יאמריקא
ראוי לציין שמה שמאיר לפיד והעיתונאי , שני מקורות אלה שאנתחלפני 
כאשר פורסמו , בנוסף. מכלי שני, כמובן, באאמר ר גולדשטיין "שד יםטוענהאמריקאי 

לא ולא יכול היה לטעון שלא צוטט או , ר גולדשטיין בחיים"כבר לא היה ד, הדברים
 .נניח שתוכן השיחה והראיון מדויקים לשם הדיון ,אולם. ובן כראויה

והוא , ישראללדפנה ביינוול בבית המשפט העליון ד "מאיר לפיד נחקר על ידי עו
עורכת הדין שאלה את לפיד  248.ר גולדשטיין היה תיאורטי"פתח בכך שתוכן דיונו עם ד

בים במערת המכפלה או במקום ר גולדשטיין אי פעם כי היה צורך להרוג ער"אם אמר ד
על  ברמה הכלליתאלא אמר שהדיון היה , ענה לשאלה זאת בחיוב לאלפיד . אחר כלשהו

ר "וד, הוא כמובן מעורפל ביותר, "הצורך בהריגה" - ביטוי זה 249.הצורך בהריגה
: ההסבר הן רבותאפשרויות . שיוכל להבהיר את הדבר, בחייםאיננו כבר גולדשטיין 
. 'וכו רצחב, בתקיפת מנע, בהגנה עצמית, בעת מלחמת אחים, ת מלחמהבע, בעת שלום
שיש הבדל עצום בין שיחה במישור תיאורטי על הצורך , אין צורך לומר, נוסף לכך

, במיוחד נכון דבר זה לגבי אדם בלתי אלים. בהריגה לבין ביצוע רצח מתוכנן מראש
 250.תף בפעילות אלימהר גולדשטיין מיעט להשת"ה עצמה הגיעה למסקנה שדועדוה

, ר גולדשטיין היטב במשך שנים"אשר הכיר את ד, צבי קצובר ת קרית ארבעמועצראש 
ואילו היה נשאל היה  251,"לגעת בזבוב"ר גולדשטיין לא יכול היה "שד, הועדמסר ל

 252."יעשה כזה ארוע"ר גולדשטיין יהיה האדם האחרון ש"אומר שד
לאחר מותו של  254בעיתונות הישראליתפורסם  253הראיון עם העיתונאי האמריקאי

ר גולדשטיין שבשנים הבאות ייתכן וימצא את "אמר ד, לדברי הכתב. ר גולדשטיין"ד
תי הסוהר נמצאים שם בבהכלואים שמעטים מאוד מבין , אין צורך לומר. עצמו בכלא

ר גולדשטיין להשתתף בפעולות מחאה נגד מדיניות "ייתכן והתכוון ד! עקב ביצוע רצח
ן וימצא כנגד החוק ומשום כך ייתכ פעולותחשב פעולות העלולות להי, ת ישראלממשל

כמו הרב מאיר  הוא עלול" כך"תנועת שכחבר ב שחשב על כך ייתכן גם. את עצמו בכלא
תחת  ללא משפטצר לתקופה ארוכה להיע( "כך" בתנועתחבר נוסף ) ברוך גריןכהנא ו

 ". מעצר מינהלי"הכותרת 
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,  לדעתו של הרב מאיר כהנא המנוגד לחלוטיןזהו מעשה ם ולהרוג ערבי לכתל]
צטט הבה נ. ברוך גולדשטיין היה אחד מתלמידיו". כך" תנועתמנהיג של הסד וימיה

אני אוהב . אני לא שונא ערבים": "ינוחיםליהודים נ ותשאלות לא נוח"מספרו של כהנא 
של  נתומכוו מתוכננת הרמז על הריגלא אפילו אף פעם .. .כהנא " 255."יהודים
 הוא. ס בקרית ארבע"במתנ מרצה את רעיונותיו כן אני שמעתי אותו-כמו 256."ערבים

אולם בחוץ  – וההערבים שכרגע גרים בארץ ישראל יחיו בשלוש רוצה אמר שהוא
 [.לארץ
ח עצמו חילק לשלושה סוגים את הפעולות הבלתי חוקיות של המתיישבים "הדו 

התפרעות כנגד אלימות ו (ב, ימתם של צירי תנועהכגון חס, הפרות סדר (א: היהודים
 257.יריה בערבים (ג, כגון ניפוץ שמשות רכב או הפיכת דוכני מכירה, שלא בנשק ערבים

 !יכול למצוא אדם את עצמו בכלא, לכל אחד משלושת הסוגים האלה
ר גולדשטיין שחיים ביחד עם ערבים אינה אפשרית "סבר ד, לפי המאמר העיתונאי

ר "ד. והצבא הישראלי מנע מיהודים לנקום בערבים או להפחיד אותם, לבארץ ישרא
היה צורך לגרש את הערבים מתוך ארץ : את דעתו כפתרון לבעיהאז גולדשטיין הציע 

 .יגרשו הערבים את היהודים, אם לא ייעשה כך; ישראל
חשוב לציין פה שטעות נפוצה היא ושכתוב גורף של ההיסטוריה לטעון שרעיון ]
, גוריון-דוד בן, בנימין זאב הרצל. רת ערבים מארץ ישראל מקורה ברב מאיר כהנאהעב

-וכמוהם לא, ולמעשה רוב המנהיגים הציונים -ברל כצנלסון , משה שרת, חיים וייצמן
הציעו , ערבים-יהודים כגון הנשיא פרנקלין רוזוולט והנשיא הרברט הובר וכן הרבה פרו

צפו את הבעיות החמורות והחיכוך שיתעוררו  הם. ערבים מארץ ישראלהאת העברת 
 שבסמכותי להביע בו דעה כיוון שמשנתזה נושא  258.עקב נוכחות ערבים במדינה יהודית

בית ב, למשל, הם נמצאים. והוצאתי לאור כמה ספרים בנושא אותוחקרתי , 5211
הספר . בגבעת רם בירושלים "(ספריה לאומית)"אוניברסיטאי ההספרים הלאומי ו

סקר היסטורי על תכניות לטרנספר של ערבים מארץ ישראל "בנושא בשם שלי רון האח
 באינטרנט( באנגלית) במלואו נמצאגם  " 5121-5217

http://www.geocities.com/chaimsimons/transfer 
 [.יצא לאורמקיף ביותר בנושא שהזה הספר , למיטב ידיעתי

מד בסתירה ור גולדשטיין אם תפקידו כרופא ע"בסוף הראיון שאל המראיין את ד
העיתון  259".עת להרוג ועת לרפוא: "והשיב לו הנשאל בפסוק מן המקרא, לדעות אלו

ועדת שמגר סיכמה את ! כותרתכניפח את הענין במאמר על ידי השימוש בציטוט זה 
 260.השמיטה ציטוט סופי זה, מסיבה משמעותיתשמא , אולם, ח שלה"הראיון הזה בדו

ר גולדשטיין על בסיס ציטוט "כנראה שהבינו שלא ניתן לייחס את כוונותיו של ד
 !מהמקרא

סיון להוכיח מכל החומר ילא יוכל נ ,אפילו אם לא היתה זאת שמועה מכלי שני
ינית לעמוד כנגד חקירה רצ, "תכנן את המעשה מראש"ר ברוך גולדשטיין "כי ד ל"הנ

 !כלשהי
מהכנותיו " תכנן את המעשה מראש"ר גולדשטיין "ועדת שמגר שדמוכיחה כן -כמו

אולם , "תכנן את המעשה מראש"מזה אין ספק שהוא  261.והתנהגותו בבוקרו של פורים
טחון להתכונן להתקפה יעל ידי מערכת הב תבקששנ לאחרהללו הוא עשה  את ההכנות

 .של ערבים נגד היהודים
למה לו לבחור במערת , אילו רצה רק להרוג מספר גדול של ערבים אלהנשאלת הש

יכול ר גולדשטיין "ה כי דועדאלוף משנה מאיר קליפי הבהיר ל? המכפלה כמקום הרשע
בשעה קצת יותר מאוחרת בשוק חברון ליד  הרבה יותר גדוללהרוג מספר ערבים  היה
, בן שמונה עשרה, אהרן גרוסכך לזכר תלמיד הישיבה  נקראתככר זאת ] 262".ככר גרוס"

 מובשטח פתוח כ ,ועוד [.5213די ערבים במרכז חברון בשנת אשר נרצח באכזריות על י

http://www.geocities.com/chaimsimons
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היתה  (מערת המכפלהנמצא במבנה סגור של שלהבדיל מאולם יצחק ) "ככר גרוס"
 .בחיים לאחר התקפה כזאת ארשיר גולדשטיין אפשרות רבה יותר לה"לד

 

 סיכום
 ים בבוקרו של פוריםשהערבים תכננו טבח של יהודרבים ם סימניויש הוכחות . 5
 :במערת המכפלה     
 גם מיהודים וגם, שונותת שמגר ממקורות ועדבהצהרה ל ועדויות שנתנ( א)

 . מערבים      
 פורים עשויים ערבים לנסותל הסמוכים מאדנמסר בדיווח מודיעין שבימים  (ב)

 .כפלהולהחדיר מטעני חבלה לתוך מערת המ      
 ,הזדמנות בשפע להבריח כלי נשק למערת המכפלה עקב גלאי מתכת לא תקין( ג) 

 .הערבים בליל פוריםעל ידי  שנשבר יותר       
 מספר ללא תקדים של ערבים שנכנסו בלי בדיקה למערת המכפלה מוקדם (ד) 

 בעיקר דרך שער שהם ידעו שגלאי , ר ביותרצשל פורים במשך זמן ק ובבוקר       
 .שבורשלו המתכת        

 במערת המכפלה לאחרשבאולם יצחק כלי נשק נמצאו שעל כך דיווחים ( ה) 
 .של ברוך גולדשטיין ומעשה       
 בימים ושעות שלפני פורים( שחט את היהודים" )אטבח אל יהוד"הצעקות . 9
 .5292יהודים בחברון בשנת  67של  טבחל מוהצעקות שקד את ותמזכיר     
 ,על דיווחי מודיעין באופן רשמי ר ברוך גולדשטיין"ד יודע, פקידו כרופאבת. 3
 .תכננו ערבים התקפה נגד היהודים בחברון בסביבות פוריםלפיהם      
 אנשי שהודיעו לו אחריהעדויות מראות שברוך גולדשטיין תכנן פעולתו רק  .1
 .גד היהודיםהערבים נ שללהתקפה מתוכננת  שיש להתכונןמערכת הביטחון      
 רצון של השלטונות לעשות משהוהאי את  כשראהבמיוחד  ברוך גולדשטיין דאג. 1

 .למנוע ההתקפה המתוכננת נגד היהודיםעל מנת       
 ר ברוך גולדשטיין סבר שהרשויות גילו אוזלת יד בטיפול בהתקפות כנגד"ד  .6

 .ח שלה"לסברה זו הסכימה ועדת שמגר בדו. יהודים      
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 ?אם הממשלה נכשלה במילוי תפקידה מה

 
ר ליחיד לקחת האם מות :ת היאבחברה דמוקרטי ותשאלה שנשאלת לעיתים קרוב

 ?את החוק לידיו
 !לא :שובה הקצרה היאהת

אזרח לא האשר בה  חברהמופת היא  תחבר. תמיד לאמופת התשובה היא  בחברת
ונות של הממשלה תהיינה המחלקות הש. שהוא ייפגע באופן פיזיאף פעם צריך לדאוג 

 !מנעו את הפגיעהיהם  כךו ,תמיד במקום הנכון מיד לפני שאיש ייפגע באופן פיזי
, תמה היחיד צריך לעשו –נשאלת השאלה  אולם אנו לא חיים בחברה למופת ואז

על ולא עושה את הדברים הדרושים להגן  חובותיה ממלאתבזמן שממשלתו לא 
, חד גיסאמש רח המודאג לעשות בזמן שהוא יודעמה צריך האז ?מהתקפותאזרחיה 
אוזלת יד "ומאידך גיסא , חבריו ואזרחים אחרים עלולים להיות טבוחים, משפחתו

 בחיבוק ידייםהאם הוא צריך לשבת ? ביא לידי ביצוע טבח זהת 263"מצד השלטון
אם התשובה לשאלה  ?במקרה כזה מותר ליחיד לפעולש או? ולהתיר את הטבח הזה

 הלךאנשים חפים מפשע נהרגו במש מה אנו אומרים במקרה, היא חיובית האחרונה
כמו בזמן שהממשלה  ,האם אותם שיקולים מוסריים ואתיים שייכים? פעולת מנע זו

 ? עושה פעולת מנע
 .את החוק בידיים שלה בהם ממשלת ישראל לקחהנציין שהיו מספר מקרים 

נות של וה הפרה של הריבתהי זו. ת היא חטיפת אייכמן מארגנטינהדוגמה אח
הנושא הגיע למועצת . בכךגוריון במכתבו לנשיא ארגנטינה מודה -ואפילו בן ,ארגנטינה
 264.הפרה זועל נגד ישראל  ה החלטה מתונהאשר העביר, ם"של האוהביטחון 

הובא לארץ והורשע , איטליההוא נחטף ב. תה חטיפת מרדכי ונונודוגמה אחרת הי
פרסום תמונות שהוא צילם בסתר בתוך הכור האטומי ליד  בגלל, בגידה וריגולב

 ההופיע 265"אנחטף ברומ"עם ההודעה שהוא  הפתוחידו כף כש תמונתו. דימונה
 תברור שהחטיפה היתה הפר 266.בעמוד הראשון כולל – בעיתונות בכל רחבי תבל

 .נות של איטליהוהריב
הקימה , ינכןלאחר הטבח של אחד עשר ספורטאים ישראלים באולימפיאדה במ

, ביותר תה סודיתשהי ,"ועדת אקס"יחד עם , גולדה מאיר, ראש ממשלת ישראל
צוותים אלו הלכו במיוחד לערים באירופה כדי לחפש ". מוסד"ה באחריותצוותים 

בתכנון או , באופן ישיר או אפילו באופן עקיפין, את אלו שהיו קשורים ואחר כך לרצוח
בעיר  לחלוטיןהם גם הרגו בטעות איש חף מפשע  במשך הפעילות. )ביצוע הטבח הזה
דוגמה  ההריגות הללו הן 267.ברוב המקרים הם הציגו את מטרתם.( לילהמר בנורבגיה

 .אחרת שממשלת ישראל לקחה את החוק בידיים
 ןשרוב האנשים בישראל יסכימו שהדוגמאות שמוזכרות לעיל ה, חניובט, אולם

אפשר שאין אופציה אחרת מלקחת את החוק  ובמקרים כאלו, מקרים יוצאים מן הכלל
 .בידיים

איש לא , בחברה כזו". מן הכלל יםמקרים יוצא"לא קיימים  תבחברה אוטופי
הגנה סעיף על שכולל  ,העונשיןבזמן שחוק . בהגנה עצמית לפעול פעםאף יצטרך 
 ר של ועדת החוקה"היה יואז אשר , חבר כנסת אוריאל לין, עלה לדיון בכנסת ,עצמית

משום שהרשויות אינן [ הפעולה של הגנה עצמית] הוא עושה את זה"שאמר  ,של הכנסת
 268."פורסות ונותנות את ההגנה שהן צריכות לתת לו

כתב על , ב"שהיה אחר כך נשיא של ארה, קולןאייברהם לינ, שנה 999-קרוב ללפני 
שרוצים , אנשים שאוהבים שלוה, אנשים טובים"מצב שיכול לקרות במדינה אשר שם 

רואים , שמוכנים לשפוך דמם בהגנת מדינתם, שנהנים מזכויות האזרח ,לציית לחוק
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רואים שום דבר שמבשר שינוי לא ו, וחייהם בסכנה, פגעותמשפחותיהם נ, רכושם נהרס
 269."ממשלה שאינה מגישה להם הגנהדחויים על ידי והם עייפים ו; הלטוב

 זוהי .גע לא דיון אקדמי בישראלכרהם , למרבה הצער, ןקולאייברהם לינ דברי
 .הערכה של ועדת שמגרה לאא ,ערכה שליהאינה ה זו. עובדה מעשית

וזה מספיק חשוב לצטט )ח שלהם "ועדת שמגר כתבו בדוחברי , כפי שכתבנו לעיל
זו בצילו של איום  [יהודית]יה אוכלוסייה ח, מאז פרוץ האינתיפאדה" :!(פעם נוספת
באותם . אך גם בתוך היישובים עצמם, תנועה בדרכיםבעיקר בשעת , פיסי מתמיד

האיום , מקרים שבהם מתיישב יהודי עובר מסיבה זו או אחרת בתוך יישוב ערבי צפוף
... 270שם את נפשו בכפו, הפיסי גדול אף יותר ומתיישב העושה כן כשהוא בלתי חמוש

ים הפכו הפרת הסדר והחוק מצד ערב.... הפכו חיי היהודים באזור לבלתי נסבלים
עלולה לגרום לתושבים , אוזלת יד מצד השלטון באכיפת החוק.... 271לתופעות של קבע

 272".לחוש עצמם מופקרים ולעודדם ליטול עקב כך את הדין לידיהם
מתחילת האינתיפאדה  (לעיל ותהנזכר)ח הזכיר את הסטטיסטיקות הנוראות "הדו
 ,רימוני יד, ו על ידי דקירותשנהרגו או נפצעהאנשים את מספר  5221לת אפריל יעד תח

למסקנה שמצב כזה לא יכול להמשיך ולכן  הה הגיעועדה. פצצות תבערה וידויי אבנים
 273."מירי ועד ידוי אבנים, מן החובה לשרש את הפגיעות ביהודים: "קבעו

הם התחזקו  –אולם שנים יותר מאוחר הפיגועים כלפי יהודים לא רק ממשיכים 
הם  –רוצים להשתמש במכוניות פרטיות בכבישים מסוימים  אנשים אינם! במידה רבה

הוסיפו מספר " אגד"האוטובוסים  לכן חברת. מוגני ירימעדיפים אוטובוסים מ
 .קרית ארבע –אוטובוסים בכל יום על המסלול ירושלים 

באזור של . 5221הבה נתייחס למצב במערת המכפלה בזמן ההרג בבוקרו של פורים 
המפקד הצבאי של . מעט מאוד חייליםהיו , יהודים התפללוהו במערת המכפלה אשר 

 274.בבנין אחר( בלי הנעליים)מערת המכפלה היה במיטה 
ידע מניסיון קודם , אשר בתפקידו כרופא נתבקש להתכונן לטבח, ר גולדשטיין"ד

, היתה" להישאר בבית" שרבףהתשובה של האלוף מופז ליראת . שהממשלה לא תפעל
בזמן שהיו . תשובה ליהודי שגר בגטו ושז אפשר. אכזבת ביותרמ, בלשון המעטה

היו , היהודים היו נועלים את עצמם בבית, התרעות של מאורעות במזרח אירופה
לא התשובה ליהודי  וז בודאי, אולם. היו חוסמים את הדלתות, סוגרים את התריסים
ץ ולא להגיד בארעל הממשלה לספק ביטחון לכל הגרים  ובהח! הגר במדינה יהודית

 .לות איבה נוספות נגד היהודיםותעודד פע ועמדה כז ."להישאר בבית"להם 
של ממשלת ישראל בזמן רק לשער מהן הסיבות לחוסר פעילותה אנו יכולים 

אנו  275.על ידי ברי חמיש הזה דומה לתיאוריה שהוגש. ההתקפה המתוכננת של הערבים
 תהף והי"אשבהכירה , תשמאלני שהיתה מאד ,ממשלת ישראל יודעים שבתקופה זו

אחת . ערים מאוכלסות בערביםידיו להעביר לעם הארגון של משא ומתן  תהליךב
בית , בית הדסה –של חברון היה ישוב יהודי  מרכזהאולם ב. מהערים הללו היתה חברון

היתה זה הישוב ה של עצם נוכחותו. 'תל רומיידה וכו, שכונת אברהם אבינו, רומנו
נטבחו , 5292של הערבים נגד יהודים בשנת  פרעותבשהרי . כל הסכם לטרפד יכולה
באופן . חברוןעיר השל כל הקהילה היהודית של  לחיסולהיהודים וזה גרם  79-קרוב ל
 .דומות היה לגרום לתוצאות לויכ ,5221טבח נגד היהודים בחברון בשנת , דומה

דיים של מדינת בארכיונים הסו מוסתרתאפשר שהאמת . השערהרק  זאתאולם 
אולם חומר רגיש ביותר יכול . שנה 39לציבור לאחר  ייפתחוהם , באופן כללי. ישראל

לדעת את כדי מאה שנה המתין וכנראה נצטרך ל, שנה 599או אפילו  19-להישאר סגור ל
 .האמת
היה  לאערבים אהשברוך גולדשטיין לא הרג את , מסקנה נוספת של ברי חמיש]

אפילו על ידי המשפחה והחברים של ברוך  התקבללא ה 276,כ"השב על ידי" מבצע עוקץ"
 .[גולדשטיין
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 נושאים לעיון
 סבר שהוא מבצעמפני שהוא  בבגדי צבא כשהוא לבוש האם פעל ברוך גולדשטיין .5
 שהוא היה יכול  צריך לציין  ?עלבצ  אעל הצב  שהיה מוטל  תפקיד  ,מנע  פעולת            
 עם נשקתמיד יהודים נכנסו . יםאזרחי םבבגדי  ס למערת המכפלהבקלות להיכנ            
 .יםאזרחי םובבגדי הםעל כתפי             
 הערביות היו בחדר נשיםה. רק גברים בו ירה בתוך אולם שהיו ברוך גולדשטיין .9
 .אולם הוא לא ירה כלל בתוך החדר הזה, יותר קל להימלט ממנומקום , חיצוני            
 המצב  את לראות  ניתן היה  האם, הישראלי  "השלטון  מצד  יד  לתאוז"עקב  .3
 יותולפניו עומדות שתי אפשרש  ברוך גולדשטיין הביןובמידה , יוצא מן הכללכ            
 טבח של כמאה  אפשרות  ולהתיר  ידיים שלובות  יכול לשבת עם  הוא  :בלבד            
 .הערבים ללמנוע את ההתקפה שלפעול כדי או  יהודים             

ר "של ד יוכוונותו יולדעת את מחשבות תינויכולאין בעובדה שגלל הב אנחנו מוגבלים)
לפי , נוסף לזה. אי אפשר לחקור אותו, שהוא לא בחיים, עכשיו. מעשהוגולדשטיין בזמן 

   (277.יוותיתוכנעל  מראש לא ידעאף אחד כולל אשתו , המסקנות של ועדת שמגר
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 הריגה המאושרת
 על פי החוק
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 הקדמה

 
 ההריגהוא נושא חמור ביותר וכל , יהודיבין יהודי ובין לא , ההריגה של כל בן אדם

 ,פעילות פליליתלבמקרה שיש ראיות  .להיחקר באופן יסודי על ידי המשטרה הצריכ
תנהגות תידון הושם , מעורבים שהיואנשים החייבים להביא למשפט את האיש או 

 .פסק הדין שהאיש או האנשים ויוג
 בהם ההריגה אכן מאושרת על פייש מקרים " הריגה"אולם תחת הכותרת של 

 :ואלו הם. החוק
  הגנה עצמיתל כפעולההריגה 

 צורך" הריגה כפעולת" 
 הריגה במהלך מלחמה 
 

 מן האפשרויותאחת  בתוךנכלל , על ידי ברוך גולדשטיין השההרג שנעש אפשרי
אני מדגיש שאינני מגיש מסקנה . ןאו אפילו שלושתמהן צירוף של שתים באו  ,הללו

 .נושא זהב
 

 :הללו אפשרויותלכל שלוש ה
  פסקי דין וחוות דעת של משפטנים, סיכום של החוקים הרלוונטיים מגישאני 
 .במדינת ישראל ובמדינות אחרות בעולם קיימיםה, מלומדים            
 וגשנה לעיון ולדיון בפניתשלי על הנקודות המשפטיות אני מוסר את המסקנות ש 
 .תקוםשאכן שאני מקווה , ועדת החקירה            
  תרצה ות החקירה הזועדאפשרי ש - לעבודה זו הויותר חשוב, נהאחרונקודה 
 .לדון אם המסקנות הללו הן רלוונטיות למקרה של ברוך גולדשטיין           
 

 ההריג" ביןו ,"צורך כפעולת הריגה"ו" הגנה עצמית תכפעולהריגה "ההבדל בין  
 ,דעתו שיקוללעל ידי יחיד בהתאם  תנעשו תי הראשונותשש, הוא ,"במהלך מלחמה
מיוחד של ברוך הבמקרה אולם  !ממשלתישלישי צריך אישור סוג הל, ולעומת זאת

ראה )יחד עם הפרק  "במהלך מלחמה ההריג"יכים לעיין בנושא אפשרי שצר ,גולדשטיין
 "?נכשלה במילוי תפקידה מה אם הממשלה " (לעיל
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 הגנה עצמית ה שלהריגה כפעול
 

 :אנו נעיין בשאלות הבאות, תחת כותרת זו

 יתפעולת מנע כהגנה עצמ מתי נחשבתאם ו ? 

  שעשה האיש עליו הסתמךאשר  ,שהמידע יתברר ,קרה אם לאחר המעשהימה 
 ? נכוןלא היה  ,מנעהלת ופעאת               

  במקום לבצע פעולת מנע שטחלהימלט מה צריך לנסות אדםהאם ? 

  את הזולתהאם מותר לבצע פעולת מנע להציל?  

  כוח החורג מן הסביר במשך פעולתבשאדם משתמש מה אומר החוק במקרה 
 ?המנע              
 
 ?מותרות פעולות מנעומתי האם 

שבועות שלפניה לא ישכח אף בו" מלחמת ששת הימים"כל אדם שהיה בארץ בזמן 
 .פעם את התקופה הזו

ם "חות האונאצר תבע את פינוי כו. אי סיניהלחצי  יםכוחות גדולמו ם הזריהמצרי
צרי יאז נאצר הכריז על סגירת מ. ם בחיוב"האונענה מיד ו ששמרו על השלום בסיני

בקיצור  .המלך חוסיין חתם על ברית הגנה עם מצרים. תירן בפני אוניות ישראליות
 .את החבל סביב ישראל ודקה

יום חמישי . הרגישו לחץ גדול באותה התקופה( וגם יהודי הגולה)היהודים בארץ 
צום ובתי הכנסת  כיוםהרבנות בישראל הוכרז על ידי , לפני מלחמת ששת הימיםש

 תכיפותהם בילאבארץ טלפנו שהו ם ההורים בגולה שילדי. במתפללים מלאו באותו יום
שנחפרו בארץ  קברים 39,999-למעלה מ אפילו עלדווח . שיחזרו הביתהבפניהם  והתחננו
 278.חלילה תהיינה אבידות רבות בנפש בקרב הישראליםשמחשש 

התעוררתי רק בשעה , ביוני 1, אביב וביום שני-גרתי באזור תל באותה התקופה
במשך . להנודע לי שהמלחמה התחי, בזמן שהגעתי לעבודה. שמונה בבוקר לקול הסירנה

צה יותר ושמועה שנפ. כנסנו ויצאנו מן המקלטים בהתאם לקול הסירנותנ, אותו היום
אף אחד לא . מטוסים של מדינות ערב 199 השישראל חסל תהמאוחר באותו היום הי

היה ש ,מידית שלי היתה שמישהו הוסיף כמה אפסיםה התגובה. דבר כזהליכל להאמין 
 !האמת והלוואי שזו חלום נהדר

נשמעו הסירנות ועוד פעם רצנו למקלטים ושם , בצאת הכוכבים, לילה ההואב
ושיערתי שיש  מרחוק הדי התפוצצותבמשך הזמן הזה שמעתי . נשארנו כשעה וחצי

-ראיתי שרפה מרחוק וחשבתי שתל, שיצאתי מהמקלטכ. אביב-התקפה אווירית על תל
 .בסערת רגשותעליתי על מיטתי . אביב בוערת

מטוסים של  199-כ ההרסישראל קראנו שאכן ! יה שונה לחלוטיןה יום המחרת
 .החלום של אתמול הפך להיות מציאות של היום 279.הערבים

להרוס  ההיו מסוגלים להאמין שישראל יכול לאנאצר של מצרים וחוסיין של ירדן 
 שיחה שישראל הצליחה)טלפון ב שוחחוהם , כדי להציל כבודם. המטוסים שלהםאת 

להמציא סיפור שהבריטים בשיחה הם החליטו  .(לפרסם לעולם מכןחר לקלוט ולא
 280.ים השתתפו בהתקפהאוהאמריק

 ,את ישראל פהבהודעה הרשמית הישראלית בזמן המלחמה נאמר שמצרים תק
 .מטוסים שלהםהבהגנה עצמית בהריסת  הולכן ישראל פעל

גולדה , שלהראש הממ שלהאמת לאור על ידי פרסום יצאה  אולם לאחר חמש שנים
הממשלה : "חלטה זו נאמרהב. 5267ביוני  1את החלטת הממשלה מתאריך , מאיר
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מחליטה לנקום בפעולה צבאית שתביא לשחרור ישראל מטבעת התוקפנות המתהדקת 
 ,אלוף עזר וייצמןאמר ה, בראיון לתקשורת, כמה ימים לפני זה 281."והולכת סביבה

היינו (: "נשיא מדינת ישראל, מאוחר יותר מועדוב), שהיה מפקד בחיל האוויר הישראלי
הגיע למצב בו רצה לכפות עלינו , ברצון או לא ברצון, כי האויב, מוכרחים לתקוף

יכול להיות שהמצרים לא היו תוקפים . החלטות מהותיות פוליטיות מתוך איום צבאי
אף על פי  ,לת מנע נגד מצריםופע בצעהישראל , לפי האמירה של וייצמן 282."כלל
 283.תוארה כהתקפה המוכרחת להתרחש בקרובלא ההתקפה של מצרים ש

 ,מי ששרת כאלוף במלחמת ששת הימים, מודה חיים הרצוג, באוטוביוגרפיה
באתר האינטרנט הרשמי של , באופן דומה 284."מנע מקדימה-יצאו מטוסינו לפעולת"ש
 העצמלהגן על  ההחליטישראל "ש, מצוטט מספרו של קולונל בני מיכאלסון ,ל"צה

 285."םיהערבי הצבאותבפעולת מנע נגד 
יה צעה על ידי מדינת ישראל במשך ההיסטורובמנע היחידה שהה פעולת תלא הי זו

חתמה , ישראל שיתפה פעולה עם בריטניה וצרפת 5216בסוף אוקטובר . הקצרה שלה
 תהיום נקרא. סבר ועשתה פעולת מנע נגד מצרים תעל פרוטוקול סודי בעיר הצרפתי

 286."מלחמת סיני"זו  פעולה
יצה את הכור צבזמן שהיא הפ, ישראל עשתה פעולת מנע נגד עיראק 5215בשנת 

בזמן שהיא פלשה  ,שנה לאחר כך ישראל עשתה עוד פעולת מנע 287.האטומי בעיראק
 288.כוחות היבשה והגיעה עד בירותעם אווירית מסיבית ו ההתקפ תוךללבנון 

, תא זכות בסיסייה על ידי היחיד או ההמדינהשימוש של הגנה עצמית על ידי 
ה בנחרצות היא אם פעולת שאלה שנידונ. חוק הבינלאומי וחוק המדינההומותר גם לפי 

פעולת מנע על ידי בין ואם יש הבדל משפטי בין פעולת מנע על ידי מדינה ו ,תמנע מותר
 .יחיד

 ?מה אומר החוק הבינלאומי על פעולת מנע נגד מדינה עוינת
. חבר הלאומים ו שלכיורש 5211-ארגון זה נוסד ב. ]ם"של האו רטר'בצ זה נמצא

מדינות שהכריזו ה והוגדר כך ."ת את השלוםואוהב" היתה פתוחה למדינותבו חברות 
יש לאומות [ .5211עד תחילת  [ותיהגרמניה וחבר" ]ציר"המדינות נגד מלחמה 

 289.בש באופן סופי בסאן פרנסיסקוושג, רטר'צהמאוחדות 
שום דבר מדברי המגילה הזאת אין בו כדי לפגום : "כלול רטר'של הצ 15עיף סב

אם בכוחות עצמו ואם , בזכותו הטבעית של חבר האומות המאוחדות להגנה עצמית
 290."מפני התקפה מזוינת שתבוא עליו, בכוחות משותפים
' אאם מדינה ה חלוקים ביניהם בשאלהבחוק הבינלאומי המתמחים עורכי דין 

תקוף בתוך הקדים וליכולה לשהיא  או בפועל אותה שתתקוף 'בה לחכות למדינ חייבת
 .'מדינה ב

נו מצדיק הגנה עצמית לפי איום של התקפה אי"ש ,יוסף קונז' כתב פרופעל זה 
 תחשב מפרה אתמדינה "הארש לאוטרפכט סבר ש' פרופ, באופן דומה 291."15סעיף 

, פולשת או תוקפת בתוך מדינה אחרתבמקרה שהיא , רטר'ההתחייבויות שלה בקשר לצ
 292...."העומדת להתרחש ,כביכול ,התקפה כשהיא צופה מראש
בהתייחסו במיוחד להתחלת )וליוס סטון במאמרו בנושא זה 'ג' פרופ, לעומת זאת

ם אאפילו , 5267ביוני  1-הפעילות של מדינת ישראל ב: "כתב( מלחמת ששת הימים
הגנה להם היו עדיין במסגרת הזכויות , גבוללחצות את ה ניםכוחותיה היו הראשו

 במקרה זה)ה להתקיים לאחר שצד אחד התקפה יכול...    15עצמית בהתאם לסעיף 
אשר בו האופציות היחידות לצד השני הן להגן על  ,בכוונה מצב צבאי יצר( מדינות ערב

"...   :רר אלאן גרסון אמ"ד, באופן דומה 293."עצמו מיד או קרוב לודאי להיכנע לחורבן
מדינות . רטר'סעיפי הצב' ר באימוןעפ' יכול לגרום ליצירת  15של סעיף  חמירשפירוש מ

סכן את עצמן על ידי התקפות ול' מטווח ברווזים'הראו שהן לא מוכנות להיות 
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כדי שהפעולות שלהן , תהיינה הרסניותבאופן פוטנציאלי שו, שעומדות להתרחש
 294."'ותחוקי'תהיינה 

התנהגות למעשה של מדינת ישראל במשך ההיסטוריה הקצרה השכבר הראנו 
כלומר להתיר למדינה לבצע "היתה לפי הדעה האחרונה לעיל , פעם אחר פעם, שלה

 295".פעולת מנע
 עכשיו נראה שבקשר למשפט המדינה יש ליחיד אותו חופש דעה לבצע פעולת מנע

 .אפילו יותראו 
שפעולות שנעשו בהגנה עצמית , כיראפילו חוק המדינה מ"אלף רוס כתב ש' פרופ

' פרופ 296."תוהן חוקיעומדת להתרחש למנוע התקפה בלתי חוקית שכבר התחילה או 
לפי , אולם: "בקשר ליחיד כתב, מדינה לבצע פעולת מנעלתיר השהראנו לא כפי ש, קונס
אולם זה מספיק שהסכנה , תהגנה עצמית מוצדקת רק נגד סכנה ריאלי, מדינההחוק 

 (הדגשה במקורה) 297."תרחשעומדת לה
תיקון לפי ההיה , 5221חוק הישראלי על הגנה עצמית שהיה בתוקף בפורים ה
אין אדם נושא באחריות פלילית למעשה או : "לחוק העונשין וזה לשונו 5229משנת 
שהעמידה בסכנת , אם נהג כפי שנהג כלפי תוקף כדי להדוף תקיפה שלא כדין למחדל

 298..."שלו או של זולתו , גופו או רכושו ,חירותו, פגיעה את חייו
, נשאלת השאלה 299.הסכנה מהתקפה כמעט תמיד מתחילה לפני ההתקפה עצמה

אדם האם צריכים לחכות עד ש ?באיזה שלב מותר לממש את הזכות של הגנה עצמית
, האם? בזמן שהסכנה כבר התחילה, או מותר לפעול לפני מצב זה ,ותקף על ידי התוקףי

כינוס של תוקפים חמושים במקום של ההתקפה המתוכננת כהתחלה של  נחשב, למשל
 ?ואז להתיר פעולת הגנה עצמית, קפהההת

 תנכלל תנאי שהתקפה פיזי לאש ,מראה לנו 5229עיון בניסוח של החוק משנת 
גש על הו "מיידיות"תיקון שדרש . מיידית כדי להתיר פעולת הגנה עצמית צריכה להיות

 ,כנסת דוד לבאי בזמן הקריאה השנייה בכנסתהוחבר  מרידור ידי שר המשפטים דן
את הצורך כללו כל ההצעות השונות לחוק זה בכמעט , בנוסף לזה 300.אולם לא נתקבל

 301.נתקבלה לאאולם נקודה זו , למיידיות
פלר ' פרופ". תקיפה"בחוק זה להתקפה בלתי חוקית היתה  והמילה שבה השתמש

( 5221תקבלה בכנסת בקיץ נש ,גם ניסח הצעה לחוק זהי הצעות לחוק זה ותשהציע ש)
איום "ב באופן מפורשאם כי הוא אינו דן  302."תקיפה"ההגדרה שלו למילה את נתן 

ר רות קנאי "וד( מומחה מוכר בחוק הפלילי)אהרן אנקר ' פרופמבינים  ,"בתקיפה
מותר להשתמש , במילים אחרות 303.בתקיפהאיום  תפלר כולל' שההגדרה של פרופ

 .התקפהשל " איום"סכנה שעומדת להתרחש מ שישכזכות של הגנה עצמית מיד ב
בפרטי פרטים אם החוק דורש במאמרם ר קנאי "אנקר וד' פרופדנים יותר מאוחר 

, השופט דן ביין לעומתם כתב 304.אולם הם לא מגיעים למסקנה ברורה ,"מיידיות"
תנאי שהוא בהגנה עצמית שיש המבינים בחוק של  ,מחוזי בחיפההמשפט השופט בבית 

אולם דעה זו לא , אף על פי שתנאי זה אינו מופיע בלשון הסעיף, מיידיות תשל סכנ
 (אינה במקורהדגשה ה) 305.נתקבלה

בראשותו ) 19-ה שהוקמה בשנות הועדח של ה"על הדו 306השופט ביין ביסס סברתו
של עינויים  לחקור גילויים( השופט משה לנדוי, פט העליון לשעברמשהנשיא בית  של
בחקירת ערבים שהיו ( כ"שב)ביטחון הכללי העל ידי שרות ( "לחץ פיזי" - בלשון נקיה)

אין בו זכר לדרישה ", חוק הישראליהח שלהם הם קבעו שלפי "בדו. חשודים כמחבלים
 307."ידיות הסכנהידווקנית בדבר מ

סגן  ומי שהיהאילן -בחוק העברי באוניברסיטת בר' פרופ, נחום רקובר' פרופ
קובע שמותר  [החוק: "]בקשר לפרשנות חוק זהבאופן דומה כתב  ,פרקליט המדינה

מיידיות של סכנה המידת . באופן חוקי להדוף התקפה אפילו בזמן שהסכנה אינה מידית
. במצב מסוים להצלה הפעולהחוקיות  אתקובע המהתקפה אינה קריטריון רלוונטי 
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והיא אינה מופחתת עקב חוסר  ,ברורהעדיין אולם , אינה מיידיתאפשרי שסכנה קיימת 
  308."מיידיות

לפירושים ניתן מבית משפט במקרה שדין דורש  "in dubio pro reo"הכלל המשפטי 
 תבהשופט ביין כ. יוכרע הענין לפי הפירוש המקל ביותר לנאשםש, סבירים אחרים

אריך בת 309.כלל זהלסבר בהתאם  ,משפט העליוןהנשיא בית  ,ן ברקהשופט אהרש
 .5221 -ד "של חוק העונשין תשנ( כא)31הכלל הזה כסעיף נתקבל יותר מאוחר 

קמינסקי ביצע . הוא במשפט של קמינסקי" מיידיות"דוגמה של פסק דין בקשר ל
רגע הוא חשב כי נשקפת סכנה שבאותו מפני  ,חבלה חמורה וגרם נכות לאיש אחר

ההגנה -כתבאת שפט המחוזי קבל מהבית . ה של הגנה עצמיתתולכן פעולתו הי ,לחייו
ה פעולת תלא מפני שהי ,משפט העליון ביטל את הזיכויהבית , בערעור. ]של הנאשם

נאשם לסגת על הולכן היה  ,אלא מפני שבמקרה זה הוא נמצא במקום פתוח מנע
 ,כהלכה ההגבלה הזובית המשפט הוסיף שלא לקבל את . מההתקפה שציפה שתבוא
 310.[להימלט מההתקפה שציפה שתבואהיה לא יכול מפני שבמספר מקרים איש 

כמה מאות מ שמורכב( מועצת המלך) "Privy Council"בבריטניה יש גוף בשם ]
תפקיד חשוב . תפקידם הוא לתת עצות למלכה. יההאוכלוסאנשים מכובדים מכל סוגי 

 משפט העליון למספר מדינותההוא לפעול כבית , המשפטי שלה ועדדרך ה, של מועצה זו
הם חברי מועצת המלך אשר היו בתפקיד , חברי ועדה זו .של חבר העמים הבריטי

 [311.משפטי גבוה
 מייקה'משפט לערעורים בגההיה ערעור מבית שתוכנו , תיק בנושא פעולת מנע
אדם : "חמישה שופטים ממועצה זו פסקו בפסק הדין .5217-הגיע לפני מועצת המלך ב

אפשרי ; את המכה הראשונה שיתןלתוקף  לא צריך לחכות, שעומד להיות נתקף
 312".יצדיק פעולת מנע המקרהש

ווסטון עמד לדין אחרי שהוא ירה . משפט יותר מוקדם באנגליה היה של ווסטון
אקדחו כדי להגן על עצמו מהתקפה באם הנאשם השתמש "השופט פסק ש .והרג איש
היה  זה, תכרחישל התקפה השתמש בנשקו בהגנה עצמית ה חשש סבירמפני או חמורה 
השופט שפירוש הסביר  ,יותר מאוחר בפסק דינו (אינה במקורהדגשה ה)." מוצדק
  313."נגרם על ידי המילים וההתנהגות של הנפטר"שזה : הוא" חשש סביר"המילים 

   :Blackstone’s Criminal Practiceנכתב בספר , ר בנושא זהמפסק דין אנגלי אח
 תעומדש' החזויהבתנאי ש הוע התקפה חזויכוח כדי למנביכול להשתמש  אדם"

 314."'להתרחש
. בשאלת פעולת מנע 315משפט העליון באוסטרליה פסק לפחות פעמייםהבית 

 תהגנה עצמית מוצדק תיתכןפסק שיכול ש, השופט הראשי באוסטרליה, השופט מסון
, הנאשם האמין באופן סביר שהתקפה בלתי חוקית, שבזמן שהנאשם הרג הנפטר"

 316".לביצוע נגדו תאו עומדה בביצוע תהי, נזק גופני חמורבבמוות או  עליוהמאיימת 
 (הדגשה אינה במקורה)

בתיק במשפט הקשור בשימוש בכוח )בית המשפט לערעורים באונטריו  בקנדה פסק
 ראויהנאשם היה צריך להיות : "של הגנה עצמית הגנהבשלהשתמש ( החורג מן הסביר

חשש או שהיה לו  להגן על עצמו נגד התקפה בפועל על מנתכוח כלשהו בלהשתמש כדי 
 (במקור הדגשהה) 317".סביר

הזכות : "חוק העונשין ההודי אומר של 599סעיף . החוק ההודי מכיר פעולות מנע
להגנה עצמית מתחילה מיד שיש חשש סביר של סכנה לגוף על ידי ניסיון או איום לבצע 

והוא ממשיך כל הזמן שהחשש של ; עהאף על פי שהעבירה עדיין לא בוצ, את העבירה
 318."הסכנה לגוף ממשיכה

 Model Penal "לדוגמהפלילי הקוד "י כתב מה שנקרא המכון למשפט האמריקא

Code . כוח נגד בכתוב ששימוש שם  ."שימוש בכוח להגנה עצמית"נכלל בו סימן בשם
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צמו נגד מאמין שכח כזה חיוני לאלתר לשם הגנת ע"בזמן שהאיש  ,איש אחר מוצדק
 319."שימוש לא חוקי על ידי איש אחר באותו הזמן

אינו "המכון אומר שהקטע שנזכר לעיל , וספו לקוד זההרשמיות שנ" הערות"ב
 תמגביל את הזכות להשתמש בכוח ההגנה במקרים שהסכנה של אלימות לא חוקי

וח לאלתר והכ תיוניצריך להאמין שפעולת ההגנה היא ח[ האיש...]'  להתרחש הקרוב'
 תמשו כנגדויששצריך להיות הכוח שהוא חושש  ,מגן על עצמוהוא שמה הלא חוקי כנגד 
אינה הדגשה ה) 320."אולם הוא לא צריך לחשוש שהוא ישומש לאלתר ,באותו מקרה

 ."פלילי לאנגליה וולסהקוד "גלי הצעת נה למשפט האועדהפרסמה  5212בשנת  .(במקור
 321."לדוגמהפלילי הקוד "מוזכר לעיל מהסעיף מאוד דומה לסעיף ה נכללבקוד זה 
אפשרי : "מסאויליוויל גלנ' פרופ, המשפטן המלומד האנגליכתב  ,דומה באופן

 322."ששימוש בכוח יהיה הכרחי לאלתר כדי למנוע התקפה בעתיד
המצב בזמן שיש תקופה ארוכה בין  ומה - העל נושא זה יש שאלה מאד חשוב

כמה זמן לפני התוצאות של , ותמילים אחרב? סכנה זוהאיום לסכנה והתוצאות מ
.... ? שתי דקות... ? שלושים שניות? יהיה מותר לבצע פעולת מנע, מתרחשתההסכנה 
משפטים באוניברסיטת רטגרס מביא ודן לפרופסור , פאול רובינסון' פרופ? חצי שעה

 כולא אתחוטף ו' א, למשל: "והוא כותב ,לשבועלהגיע במקרה שההפרש של זמן יכול 
' ההזדמנות להרוג את א' ב-יש ל. להרוג אותו לאחר שבועהוא מתכוון לכתחילה כש 'ב

, לפי הפירוש המילולי .מביא לו את המזון לאותו היום' א-ולהימלט בכל בוקר בזמן ש
בא עם ' א-שימוש קטלני בהגנה עצמית עד ש' ב-ממנע ת 'להתרחש קרוב'הדרישה של 

  323."מתראית לא הולאולם תוצאה זו נ, סכין להרוג אותו
את מקבל ברצון  ,רו'ר בועז שנג"ד, הישראלי המשפטן המלומד, בצורה דומה
אף על פי שתוצאות הסכנה , את עצמו כבר בסכנה שאדם ימצא העובדה שאפשר

לכן הוא מגיע למסקנה כי שאלת המיידיות אינה . כעבור יומיים ו רקתרחשי הצפויה
 324.א ישנן דרגות שונות של מיידיותאל, שחור או לבן, שאלה של כן או לא

משפט העליון הביניהם על ידי נשיא בית , כרכי ענק נכתבו על הפרשנות של חוקים
 כנסתנתקבל ב, שופטים בפסקי דין שלהםללסייע כדי  325.השופט אהרן ברק, לישראל
: עקרונות להכרעת שאלות משפטיות יםשם כתוב ."חוק יסודות המשפט" 5219בשנת 
 326.ה פסוקה ודרך של היקשהלכ, חקיקה

. מקרים של פעולות מנע שהוכרעו על ידי חקיקה והלכה פסוקהבעיינו  עד עכשיו
 תיקב :ובנידון דידן מפסק הדין הבא ,"דרך של היקש"עקרון באפשר להשתמש , כן-כמו

הדיון הגיע לבית . איש בשם חקק עשה פעולת מנע, איוםכורח מחמת זה שהיה של 
בית פסקו שופטי , (בעזרת פסק דין מאנגליה)אל ובפסק דינם משפט העליון לישרה

ובלבד , סכנה של פגיעה בעתיד יכול ותפטור את הנאשם מאחריות פלילית"המשפט ש
הוסבר " לאיין את רצונו"הביטוי  327."שהאיום שהופעל עליו היה בו כדי לאיין את רצונו

 328."נמנעובלתי  ול על ידי לחץ מיידינדחף לפע"בפסק דין מאנגליה כ
בהלכה פסוקה או , דבר בחקיקהלבמקרה שבית המשפט בישראל לא מצא תשובה 

היא  המבוסס על העובדה שישראל ,ניתן עקרון נוסף להכרעת הדין, בדרך של היקש
 ."מורשת ישראל"כ שיטה זו מצוינת. מדינה יהודית

נח אשר מוגדר פחות מן המו, "מורשת ישראל"מדוע המחוקקים השתמשו בביטוי ]
משפט האשר היה סגן נשיא בית , השופט מנחם אלון כותב על זה? "משפט עברי"

יש להניח שבחירת מונח בלתי מוגדר זה הינה חלק מנוסח הפשרה שמנסחי : "העליון
כפי , ברור שעיקרו ויסודו של הכלול במושג זה הוא המשפט העברי. החוק הגיעו אליו

בהם משמשים המושגים מורשת ישראל ש, שכך אכן עולה מדברי ההסבר להצעת החוק
 [329."ומשפט עברי כשמות נרדפים
כלל זה  330."הבא להרגך השכם להרגו: "יש כלל בתלמוד, במקרה של פעולת מנע

כלל זה גם  ,כן-כמו 331.אומרת שמותר להרוג גנב שמוכן לבצע רצחהנלמד מהתורה 
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בים אשר נחשבו כאוי, בקשר למלחמה נגד המדיינים 332נלמד ממספר מדרשים
בית  ל ידיוגם ע 334רבנים של כלל זה נשתמש במספר שאלות ותשובות 333.מסוכנים

 335.ישראללהמשפט העליון 
 

 שאלות שונות על פעולת מנע והגנה עצמית
היא מה קורה אם יש לאדם , במיוחד עם פעולת מנע, התעוררשאלה שיכולה ל

 ,פועל זה הוא שאיש או אנשים מתכוננים לתקוף אותו ועל פי בסיס, סבירהאמונה 
של הגנה  גנהאת הה מבטלהאם זה  ?היתה מוטעיתאולם אחרי המעשה נמצא שאמונתו 

 ?עצמית
של חוק העונשין  57נושא זה נכלל בסעיף , לפי החוק הישראלי, 5221בפורים 

בדבר מצב דברים , אך מוטעית, בהנחה כנה וסבירה... העושה מעשה : "5277 -ז "תשל
ריות גדולה מזו שהיה נושא בה אילו היה מצב הדברים אינו נושא עליהם באח –

 .סבירהוגם להיות גם כנה  כהרואים מחוק זה שהטעות צרי 336."לאמיתו כפי שהניח
משפט העליון המערעור פלילי שבא לפני בית . מוגבלות לדברים קטנים ןטעויות אינ

 שיהיהאפשרי  ,"טעות כנה והגיונית"עקב  רגהרואים אנו שאפילו אם מישהו , לישראל
 337.זכאי מעבירה פלילית

בחוקי העונשין של  גם שעושים איזה מעשה מתוך אמונה מוטעית נמצא המקרה
 .מדינות אחרות

 Wharton’sספרהלפי . להיות גם כנה וסבירה בארצות הברית הטעות צריכה
Criminal Law , מוצדק אפילו שאין סכנה , שימוש בכוח בהגנה עצמית"בארצות הברית

א יעל תנאי שהאמונה ה, זה מספיק רק שהנאשם מאמין שיש סכנה; יתממש
 338."סבירה

אולם במשך הזמן נשתנו  339.שהטעות צריך להיות סבירה בפסקי דין באנגליה כתוב
תנאי זה , 5213דברים ובפסק דין של בית המשפט לערעורים פליליים בלונדון בשנת 

, ות המצבאמטעם טעות במציאם נאשם עשה איזה מעשה : "בית המשפט פסק. הוקל
צריך לשפוט אותו בהתאם לדעה המוטעית של , בזמן הוא עשה את העבירה כביכול
 340".האו לא סביר הה סבירתהמעשה בלי להתחשב אם טעותו הי

 הועמדה בפני ,סבירהגם העמדה בחוק הישראלי שהדעה המוטעית צריכה להיות 
 93-ן החוק נכנס לתוקף בותיקו 341,על ידי המשפטנים הישראלים קשהביקורת 
אולם בית . הטעות היתה צריכה להיות רק כנה, לפי תיקון זה 5221.342באוגוסט 

הוא יתקשה , בעלילבלתי סבירה "ה תהמשפט העליון לישראל פסק שאם הטעות הי
 343."צע את מעשה העבירה מתוך טעות כנההמשפט כי הוא בי-לשכנע את בית

 93שהנאשם עשה את מעשהו לפני  במקרה מהו החוק הקובענשאלת השאלה 
מצב כזה ? אולם פסק דינו של בית המשפט ניתן רק לאחר תאריך זה, 5221באוגוסט 

על החוק המקל ייקבע , שאומר שבמקרה של שינוי בחוק, של חוק זה( א)1נמצא בסעיף 
ובדרך כלל עוברות  ,איטי ביותר ת באופןצריכים לציין שמערכת המשפט פועל. נאשםה

 .פסק הדין על ידי בית המשפטשניתן ועד  ,כביכול ,ים מזמן שנעשה הפשעשנמספר 
קבל של חוק שנת 99צמית בא במקום סעיף בקשר להגנה ע 5229תיקון לחוק של 

 החוק הפלילי של המנדטשל פקודת  51אשר היה כמעט זהה לסעיף , 5277בכנסת בשנת 
, ודם בקשר להגנה עצמיתחוק הקהו 5229ההבדל בין החוק של  5236.344 הבריטי בשנת

זה בחוק החדש  ואילו, היה שהחוק הקודם התייחס להגנה עצמית כפעולה המתנצלת
, על ידי יושב ראש ועדת החוקה של הכנסתהודגשה נקודה זו  345.יחשב כזכות הבסיסית

תיקון זה  על בסיס 346.הועדהבזמן שהוא דיווח למליאת הכנסת על דיוני , אוריאל לין
 347.וכיח שהאיש לא פעל בהגנה עצמיתחל על המדינה לה
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. בשביל ארץ ישראל השל המנדט הבריטי לא נכתב חוק הפליליפקודת ה, דרך אגב]
. יה מומחה בחוק הפליליעבור קוינסלנד באוסטרליה על ידי איש שלא ה הנכתבהיא 

ולאחר מכן , הבחוף המערבי של יבשת אפריק תאשר נמצא, ניגריהב האחרי זה נתקבל
 [348.ארץ ישראלב ואחרי זה בקפריסין ורק אחרי זה, יבשת חי של אותהבחוף המזר

רק הגנה עצמית בכתוב שמותר להשתמש  5277בחוק העונשין הישראלי משנת 
פירוש הוא שהנתקף חייב ההאם  349.בדרך אחרתאת הסכנה ע ובמקרה שלא ניתן למנ

ים אותו האם אפשר להאש, הוא הורג את התוקף ואם במקום זה? לברוח מן התוקף
 ?בעבירה פלילית
זה  יש בנושאפסקי דין הרבה  .בשניםשאלה זו שנמשכים מאות ביש דיונים 

 350.במדינות השונות בעולם
שבו השופטים , כבר הבאנו את פסק הדין של קמינסקי, בקשר לבתי משפט בארץ

בית , אולם במשפט אחר .חייבים לעשות את זה ,סגתלאפשרות סבירה פסקו שאם יש 
שאין לו סימוכין בחוק הישראלי לברוח מן  –ישראל פסק להיפך להעליון  משפטה

 351.התוקף
חובת "לחוק העונשין לא כתוב בפירוש התנאי של  5229אף על פי שבתיקון של 

ר קנאי שזה נכלל בסעיף להגנה עצמית החורגת מן "אנקר וד' פרופסוברים , "הנסיגה
 352.הסביר

ואולם אין אדם נוהג תוך הגנה עצמית : "כתובלחוק העונשין גם  5229בתיקון של 
אם גרם לתקיפה האמורה בהתנהגותו הפסולה ותוך שהוא צופה מראש את אפשרות 

 ותבמקום קדוש נחשב שתפילות ומרלהעיז ול ניתןלא אולם  353."התפתחות הדברים
חוק השמירה על "הזכות להתפלל במקום קדוש ב ואכן נכללת"! התנהגות פסולה"כ

חופש הגישה של בני הדתות אל "בו מובטח  ,"5267 –ז "קדושים תשכהמקומות ה
 355."מאסר חמש שנים –דינו ", מי שפוגע בחופש הגישה 354."המקומות המקודשים להם

מקומות קדושים הנמצאים על חל " חוק השמירה על המקומות הקדושים"
: השאלהנשאלת . ירושלים המזרחית ורמת הגולן, בגבולות שלפני מלחמת ששת הימים

האזורים הללו נכללו בפקודה ? החוק מהו – וורים הללמחוץ לאזשמקומות הקדושים ב
 5267.356צבאי של אזור יהודה ושומרון באוגוסט המושל השניתנה על ידי  ,בלשון דומה

באופן  יםלהיות נוכח במקומות מסוכנ גם בדבר הזכותפסקו  בתי המשפט באנגליה
אינה  ובית המשפט שזפסק , קיים לפני כמאה שנהשהת, במשפט של בייטי. פוטנציאלי
למרות שהם ידעו , מאר-סופר-לצעוד בכבישים של ווסטון "צבא הישע"עבירה ל

במשפט יותר , באופן דומה 357.יתנגד בצורה פרועה וסוערת" קליטוןצבא הס"שה
שזה לא בהתאם לחוק שאפשר לגרש "משפט לערעורים בלונדון הבית פסק , מאוחר

מפני , שהוא לא ילך למקום שמותר לו ללכת לפי החוקאותו ולאלץ אדם מהרחוב 
אנשים שמתכוננים לתקוף  מצא את עצמו מולה לו הסיבה להאמין שהוא יתהיש

 358."אותו
 ."שהגנתם עליו... אדם "הגביל הגנה עצמית להגנת , 5277החוק הישראלי משנת 

את אילו ראית , למשל. בסכנה עקב התקפה והגבלה זו שוללת הגנת הזולת שחייו הי
לפי החוק אין יכולת לעשות שום דבר לתוקף כדי להציל , נתקף במכות רצחשהוא השכן 

 סעיף הרחיב את 5229והתיקון של  ,אולם זה מנוגד למסורת היהודית. את הנתקף
 359.אדםהלהצלת חיי כל בני " הגנה עצמית"

 ביר הנצרך כדיסכוח לשימוש את המגביל  5229והתיקון של  5277גם החוק של 
שבמקרה שאדם כתוב  5229של התיקון משנת ( ג)99אולם בסעיף . למנוע את ההתקפה

 .עונשובבית משפט להקל רשאי , חרג מן הסביר
יגש אליך והתחיל לדגדג את אפך ננניח שאדם ? ההגדרה של חריגה מן הסביר מהי

אולם יש . ן הסבירחרגת מ בודאי הבמקרה ז. למוות באקדחך בווכדי לעצור אותו ירית 
 .מקרים שאינם כל כך ברורים
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ור עאולם בער, משפט המחוזי סבר שהיתה חריגה מן הסבירההיו מקרים שבית 
הבה נעיין בכמה מקרים . שהכוח היה באמת סביר נפסקישראל למשפט העליון הלבית 
 .כאלו

משפט המחוזי האשים הבית . תוקפו הורשע בהריגהבשירה שלוש יריות , טויטו
בסכנה ולכן  ואף על פי שהם הסכימו שהיה לטויטו יסוד סביר להאמין שחייו הי, אותו

מספיק היה ביריה אחת ולא היה צורך בשתי , לפי פסק דינו. חובה עליו להציל את נפשו
המדינה טענה שהוא היה צריך לירות ברגליו של התוקף ולא , נוסף לזה. יריות נוספות

משפט סבר הבית . שנתקבל, ון לישראלימשפט העלהת ש ערעור לבייטויטו הג. בגופו
ולא היה ביריות לעבר רגליו של התוקף כדי , שהסכנה קיימת במהלך כל שלוש היריות

 360.להרחיק את הסכנה
ולדמן . הכה את תוקפו מספר פעמים, היה מאוים על ידי איש עם אקדחש, ולדמן

משפט העליון הבית ל עורובער .מכה האחרונהעל משפט המחוזי ההורשע על ידי בית 
דדם בשעל וואין לדרוש מאדם לכלכל מעשיו בפלס ולמ: "נפסק, ישראל שנתקבלל

 361."בשעת סכנה כזאת
מותר להמשיך להכות או , נמשכתכל זמן שהסכנה נראה מפסקי הדין הללו ש

 .של התוקף או התוקפיםגופו ואם יש צורך ב, אפילו לירות
שמעות ההסתבכויות של החריגה מן הסביר משפטנים ברחבי תבל דנו הרבה במ

( ב ובאנגליה"למשל בארה)בתי משפט . הרבה פסקי דין בנושא םמיקייבהגנה עצמית ו
לשם נחוץ לו אדם אינו יכול לשקול כמה כוח , הגיעו למסקנה שבשעת סכנה מהתקפה

 362.הגנתו
קרה כדי לקבוע במ: "נכתב על שאלה זו Harris’s Criminal Lawבספרו של הריס 

 363."צריכים לבדוק בכל הנסיבות, מסוים מה סביר
 Criminal Law"בכוח החורג מן הסביר ניתן במאמר בההערכה של אדם שמשתמש 

Review" של אדם שמאמין באמונה שלמה שהוא צריך  תהאשמה המוסרי" :וזה לשונו
א יה –שאמונתו היא מוטעית לכך בלי קשר  –כוח קטלני להגן על עצמו בלהשתמש 

  364."הרבה פחות מאדם שהורג בכוונה בדם קר ודאיב
שאם הנתקף , שאלה זו היאבתבל  יבתי המשפט ברחבשל כללית הההסכמה 

המתוחים של  א הכרחי לו בתנאיםושהכוח שהוא מאמין באמונה שלמה במשתמש 
 . אז בית המשפט יקבל את כתב הגנתו ,בה הוא נמצאההתקפה 

 
 םוסיכ

 אפילו אם, סכנה מהתקפהנע הן מותרות מיד שיש פעולות מ, לפי רוב הדעות  .5
 .תני ההתקפה הפיזיפלקרות הרבה זמן לזה יכול ו ,צריכים להרוג            
 שיש, לחלוטין יםבלתי סביר  שאינם  בתנאים, שלמה  אם אדם מאמין באמונה  .2
 ,וחראם יותר מא .ל עצמו כוח כדי להגן עבמותר לו להשתמש , סכנה מהתקפה             
 הוא אם אפילו, להגנה עצמית הגנתו אתזה לא פוסל , מוטעית שאמונתונתגלה               
 .מעשיו תוך כדיהרג בן אדם               

 הגנהבהוא בלי שום ספק יכול להשתמש , אם לאדם שנתקף אין דרך לסגת   .3
 .(הנושא פתוח לדיון, במקרה שיש דרך לסגת)עצמית               

 .אדםכל רת הגנה עצמית כוללת ההגנה של הגד   .4

 אולם כל זמן שהסכנה. כוח החורג מן הסביר בהגנה עצמיתבאסור להשתמש    .5
 "החורג מן הסביר"  של  ההגדר . הכוח  את  להפעיל  מותר להמשיך  ,נמשכת              
 . תנאים של כל מקרה ומקרהב התלוי              
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 "צורך" כפעולת ההריג

 
בזמן שהורגים לשם . הגנה עצמית היא שימוש של כוח לגיטימי נגד כוח לא לגיטימי

לגמרי אנשים שחפים הורגים  ותבמילים אחר. פועלים נגד כוח לגיטימי ,"צורך"
רע "כדוקטרינה של  זה ידוע .בני אדםכדי להציל מספר יותר גדול של  ,פשעמ

רי ושדוגלים במוסר ומנהיגי הדת מדאנשים ו, עורכי דיןבו קו סזה נושא שע". במיעוטו
 .דורות
 

 מפשע נשים חפיםיסבלו א ,לדאבוננו
מלחים ונוסעים מאנגליה לארצות  אנייה מלאה עם יצאה 5115בחודש מרץ 

 התמלאבקרחון והתחילה במהירות ל האנייההתנגשה , לאחר כחודש בים. הברית
, לאחר כמה ימים. םהצליחו להיכנס לסירת חירו חלקם של הנוסעים והמלחים. במים

רב החובל נתן  אז. התחילה לטבוע ירת החירום הזווס, היה שינוי לרעה במזג האוויר
 הסירהמועט נראתה לאחר זמן . כל הנוסעים הזכרים ליםאת הוראה לזרוק כמעט 

 365.ונצל בתוכההאנשים שו
רצח ולכן בהמושבעים סרבו להרשיע אותו . משפטלן וניד בשם הולמס, רב החובל

מושבעים שהפעולה של הולמס היתה בלתי ל סבירהשופט בלדווין ה. ן להריגהוא נידהו
, והשנייה, ההצלה נוסעים קודמים למלחים פעולתשב, הראשונה. משתי סיבותחוקית 

אילו  .ולא על ידי הולמס, אנשים שהיו נזרקים ליםהאת , שהיה צורך לבחור בהגרלה
אף על פי שהולמס . ורשעמ ההולמס לא הי ,לים על ידי הגרלה והאנשים שנזרקנבחרו 

 366.בלבד הוא קבל מאסר סמלי של ששה חדשים, הורשע בהריגת האנשים הללו
היה , (א באמת שונה לגמריוהאולם , דומה השבמבט ראשון נרא) ה אחרמקר

. 57-כ ןסערה בים יחד עם ילד בנקלעו לשני האנשים הללו . המקרה של דדלי וסטייבנס
אכלו את בשרו , הם הרגו את הילד, בלי אוכל וחמשה ימים בלי מיםימים לאחר שבוע 
הסיבה . רצח והורשעובאשמת  ועמדו לדין ניצלולאחר כמה ימים הם . ושתו את דמו

בפסק הדין אמרו . להציל את חייהםשהם הורשעו היתה שהם הרגו מישהו אחר כדי 
על ידי אכילת בשרו ייהם האסירים הרגו ילד חלש ושקט כדי להציל את ח" :השופטים

אף על פי  ."נכנע ביותר ,צעיר ביותר ,חלש ביותרהם בחרו ...  שהוא נהרג ודמו לאחר
 367.מאסר סמלי של ששה חדשיםגזר דינם בהוחלף  ,שבתחילה הם נידונו למוות

 :הבה נראה שני מקרים שיותר מתאימים לחיים בארץ
. אנשיםבם בשוק מלא הוש, שעלול להתפוצץ בכל רגעמטען חבלה גדול : 5מקרה 

בשוק ראה אותו אז איש שהיה . להיהרגהיו מאות אנשים עלולים , בלי שום ספק
רק מעט  בההיו אשר , הרימו וזרק אותו רחוק לסמטה, נוספת לעצמוהסכנה הולמרות 
יתפוצץ  כשהמטעןייהרגו  בודאיהם הוא ידע שיש בסמטה זו מעט אנשים ש. אנשים

אולם . מאות אנשיםניצלו על ידי פעולתו . רהמת קזה בא. לאחר זמן קצר ביותר
הם לא היו , כיוונםלמטען האילו לא הרים וזרק את . בסמטה נהרגושהיו הבודדים 

 .כלל יםנפגע
, ההאש טרם הגיעשבנין בוער והתושבים רצים להימלט דרך פס דק לאן : 9מקרה 
י אישה ושניהם את עצמו אחר מוצאאיש . בתוך מספר שניותלשם להגיע  האולם עלול
ף את האישה הצידה למקום האיש דוח, בתקווה לצאת יותר מהר מהבנין. רצים לצאת
הוא . הוא יודע שכתוצאה מהדחיפה היא תפול ללהבות ותישרף למוות. להבותשיש כבר 

 .בעצמו מצליח להימלט מהבנין
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אילו האנשים  ,למקרה של הולמסבכל פרטיו לא זהה  דומה אך ןהמקרה הראשו
דומה למקרה של דדלי וסטיוונס  המקרה השני. ים על פי הגרלהרקו לים היו נבחרשנז
 .מחייה חשובים יותרהחליט שחייו  ,האיש שדחף את האישה -

דדלי וסטיוונס או , לא ימצאו את עצמם במצב של הולמס כולם מתפללים שהם
ים מפשע להרוג אנשים חפ יםמוכרח ויהי הםאז ש, המקרים לעיל כל אחד משנילאיש ב

אולם בחיים שלנו מקרים כאלו מתרחשים ובתי . םעצמאת כדי להציל אחרים או 
זה ידוע . פלילי דנים בנושאהחוק המשפטים בנושא הבתי המשפט וספרי , המחוקקים

 ."'צורך'גה לשם הרי"בשם 
בקשר לנושא  -( א)א99סעיף קטן  -לחוק העונשין הישראלי  5229יש תיקון משנת 

נושא באחריות פלילית למעשה או למחדל שהיו דרושים באופן מיידי כדי  אין אדם" :זה
, שלו או של זולתו, או ברכושו, בגופו, בחירותו, למנוע סכנה של פגיעה חמורה בחייו

לא ( א)הוראת סעיף קטן : "אולם יש גם סעיף שאומר 368...."הנובעת ממצב דברים נתון
 369."תחול אם גרם המעשה למותו של אדם

ולא הוכנס על ידי ועדת  370,מצוי בהצעת החוק זה בקשר למותו של אדם אינוסעיף 
על  371תיקון זה הוצע. חוקהאשר עשתה בדיקה יסודית של הצעת , החוקה של הכנסת

בקריאה השניה של הצעת החוק  372ונתקבל ,ל"חבר כנסת מטעם המפד ,ידי יצחק לוי
 .בכנסת

אולם הרג בודדים אחרים  ,םאיש שהציל מאות אנשי, בחוק הסעיף הזה בעקבות
 כמעטבזמן שזרק מטען חבלה משוק מלא באנשים אל סמטה ( או אפילו איש אחד)

 373!היה לו הגנה משפטיתתלמצוא את עצמו נאשם בתביעה פלילית ולא  עלול, הריק
בו הם מגישים ביקורת חריפה על  ,בדילמה הזוקיימו דיון ר קנאי "אנקר וד' פרופ

הם סוברים שיכול להיות שבתי המשפט יחליטו שכוונת . יף הזההניסוח הגרוע של הסע
אולם מי , חברוחיי על פני  חייולאיש שהעדיף את  מוגבלה שסעיף זה תהמחוקק הי

קריאת הנאום בכנסת של  374.פעולתו מוצדקת, רבים ממוות ודאי תוך כדי הצלתשהרג 
 .נתוהיתה כוו ושז תמאשראכן , בזמן שהוא הגיש תיקון זה, יצחק לוי

הדן הסעיף מופיע  אל, 5221שנכנס לתוקף באוגוסט , 5221בחוק העונשין משנת 
נעשה במקרה אם כבר דנו לעיל ש 375.הצורך פנישפועלים מ שעהמוות של אדם בבגרימת 

הרי , דין של בית המשפט ניתן לאחריוהפסק  ואילו ,מעשה לפני כניסת החוק לתוקף
 .יקבעא שוהנאשם על ההחוק המקל ש

לומדים ל ידי מספר משפטנים מנידונה גם ע" הצורך כפעולתהריגה "לה של השא
הצורך את אלא כולל  ,יםעלה לא רק עקרונות משפטיבאמת הנושא מ. ברחבי תבל

 376.בהתחשבות בעקרונות מוסריים ואתנים
: רונלד בוייס מקרה זה' רולין פרקינס ופרופ 'פרופהביאו  "Criminal Law" םבספר

וכדי  ,תחובל של אנייה גדולה עם מאות נוסעים שעת חירום פתאומי נניח שיש לרב"
 שהספינה תיטרף וייגרם אובדןלצאת מזה הוא יצטרך או לסטות לפתע לכיוון ימין או 

דבר , הוא ידרוס איש בסירת משוטים סטה ימינהאולם בזמן שהוא י. גדול של חיים
את להציל כדי  צריך לפעול, מובן מאליו שרב החובל במצב כזה. מותוליגרום  בודאיש

האיש בסירת את הוא יהרוג בכוונה  .והוא יעשה את זה בלי אשמה פלילית, ספינתו
הוא לא בוחר בינו ובין . אולם זה רק חלק קטן מכל המקרה. את עצמוהמשוטים ויציל 

והבחירה שהוא  –הוא בוחר בין מאות נוסעים ובין איש אחד , האיש בסירת המשוטים
, המספר הגדול לא צוין כדי להסביר את מסקנתו. דרשת מן הפן המוסריהיא ניעשה 
אדם מוכרח להרוג בה שפעולה , כן כתבו המחברים הללו-כמו 377."לשם הדגשה אלא

של  תביעהבאופן מוסרי וגם אין לה  תא צודקיה ,םמונעת הריגת שנייהיא אחד אולם 
 378.אשמה פלילית
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עושה פרצה "איש : לשונו ווז ,ותן דוגמהנ" לדוגמהקוד הפלילי "כן הפירוש ל-כמו
להציל עיר  ו הדרך היחידהאולם ז, מתוהוא יודע שיגרום הצפת חווה מסוי, בתעלה
הוא יכול לטעון בצדק שמטרת , במקרה שהוא נאשם ברצח של תושבי החווה. שלמה

נטו של אנשים  הביא להצלהועל ידי התנהגותו הוא , החוק נגד רציחה היא להציל חיים
צלו ינומספר בני אדם ש יםשוו דם ואדםצריך לקחת בחשבון שחיי כל א. ים מפשעחפ

על זה הוסיף המשפטן המלומד  379."תן הצדקה לפעולתונו בודאיספו ישנאלו לעומת 
 380."אפילו החוק של רציחה צריך לוותר למציאות: "מסאגלנויל ווילי
במחצית  ן על ידי אחד מפוסקי הדורהלכה היהודית במצב כזה ניתהפסק 
: הוא כתב ."חזון איש"הידוע כ, הרב אברהם ישעיהו קרליץ, 99-ה של המאההראשונה 

ויכול להטותו לצד אחד ויהרג רק אחד שבצד , אחד רואה חץ הולך להרוג אנשים רבים"
ואחרי שבצד זה ...  יהרגו הרבים והאחד ישאר בחיים, ואם לא יעשה כלום.... אחר 

אפשר דיש לנו להשתדל למעט אבדת ישראל בכל מאי , דובזה אח, יהרגו נפשות רבות
  381."דאפשר

שעלול להתרחש למנוע אסון שמטרתה  נשאלת השאלה על פעילות לשם הצורך
את רובינסון ' פרופמביא  על שאלה זו ?מה דינה – שעות או אפילו ימים יותר מאוחר

ר לאחר נניח שמלחים באנייה מגלים דליפה קטנה תוך זמן קצ: "הבאה הדוגמה
כדי להציל את עצמם . בחוסר היגיון לחזור לחוף מסרברב החובל . שיוצאים מן הנמל

מיידית במקרה שהדליפה לא תגרום סכנה . המלחים צריכים להתקומם, הנוסעיםאת ו
האם המלחים מוכרחים לחכות עד  ,יומיים רק לאחרהאנייה  אלא חשש להתהפכות

או  ?לחזור לחוף ה מכדיקינה תהיה רחוקאנייה הלא תה ואז, תימייד תהיהשהסכנה 
כמה ימים לפני  שיש עודאף על פי , האם יהיה מותר להם לפעול לפני שיהיה מאוחר מדי

 382"?הסכנה של התהפכות
 ותליפעמדברים על  ימתסון דן בנושא במקרה שחוקי מדינה מסוינרובי' פרופ

הוא  .5221 משנת וגם 5229 משנתלשון חוק העונשין הישראלי י הוז ".באופן מיידי"
שהם גילו את הדליפה היה צריך  ברגעיכולים לטעון ש"זה שהמלחים  על מקרהכתב 
צריך כאן  383."לא תהיה מיידיתסכנת ההתהפכות שאף על פי  ,'דייבאופן מי'לפעול 
המלחים לדחות יכולים , רק לאחר עוד יומיים צפויההתהפכות ה תסכנשמפני שלציין 

את עדיין  שאז ישמפני , יבשההפלגתם מן ההיום השני מ לתיאת ההתקוממות עד תח
רב , כן זה אפשרי שבמשך יום הראשון-כמו. הזמן להחזיר את האנייה בשלום לחוף

' פרופ טען אלות יולמרות אפשרו. חליט בעצמו לחזור לחוףיהחובל ישנה דעתו ו
 .מידרובינסון שמותר למלחים להתקומם 

( ויהשופט משה לנד, ית המשפט העליון לשעברבראשותו של נשיא ב) ויועדת לנד
 אין צורך שהסכנה תהיה מיידיתלמסקנה ש ההגיערובינסון ו' בניתוח של פרופ נהד

  384.בזמן שפועלים לשם הצורך
לא תלוי רק "בית המחוקקים במיזורי בארצות הברית שמיידית כתב  בנושא זה

 385."בפסק זמן
 .םבהריגת אנשי הבה נעיין במקרה הבא העוסק

לפעול והדרך המעצורים פתאום הפסיקו . מאות נוסעים ת ובתוכהרכבת נוסע
כשעה וזה יקרה לאחר , גמרת היא להמשיך לנסוע עד שכל הדלק ילעצור הרכב היחידה

עליו עומדת הרכבת , הרדיו שהגשר מעל הנהר תוך כדי כך שומע הנהג במקלט. נסיעה
וכתוצאה מזה  כבת תיפול לתוך הנהרקיים חשש שהר. התמוטט ,דקות 19-ליסע בעוד כ

 .הרבה נוסעים עלולים להיהרג או להיפצע
ולהעלות , לאחר כמה דקות של נסיעה, לסטות –בפני הנהג עומדת אפשרות אחרת 

לפני שהנהג אולם  .סוע במשך למעלה משעהנעליו אפשר ל, את הרכבת על מסלול צדדי
 לקרוא להם ון באפשרותסים ואיהוא רואה אנשים שיושבים על הפ הזהמסלול פונה ל
 .לזוז
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הורג את האנשים  מיידי באופן כמעטו פונה למסלול צדדי זההנהג , אף על פי כן
ד שכל הדלק נגמר כשעה ע כה ליסע על מסלול זה במשךהרכבת ממשי. שיושבים שם
 .נעצרתואז הרכבת 
סי פעל מספר קטן של אנשים שישב  תדיימיכמעט  ,הנהגהרג פעולתו  יעל יד

כשעה יותר של עשרות או אפילו מאות נוסעים  למנוע הריגתםכדי , הצדדי מסלולה
 .ובכך להציל את חייהם, מאוחר

 .נהג זה אינו אשם מכל עבירה פליליתש, נראה ממה שכתבנו לעיל
 

 םסיכו
 כדי להציל מספר יותר גדול של אנשיםחפים לגמרי מפשע ג איש או אנשים להרו

יגרמו מוות  בודאיאפילו אם יודע היטב מהתחלה שפעולותיו , זו אינה פעולה פלילית
  .של אנשים שחפים מפשע
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 מלחמה במהלך הריגה

 
בזמן  –כתבנו בשני הפרקים האחרונים עוסק במצבים בזמן השלום  עליו ההרג

בזמן ששתי מדינות במצב מלחמה אולם . שמדינה אחת אינה במלחמה עם מדינה אחרת
 הנוגעים לענין זה של הרג אנשיםאמנות והתנהגויות , בינלאומיים יש חוקים, זו עם זו

 .במדינת האויב

 ובין מה שמדינות עושות למעשה כתובה חומרהאם יש הבדל בין מה? 

 כמלחמה תהאם צריכים להכריז על מלחמה כדי שהיא תהיה נחשב ? 

 אנו מגדירים את הביטויים הללו לוחם ואיך-האם יש הבדל בין לוחם ולא ? 

 האם הצד השני עדיין חייב לכבד, צד אחד אינו מכבד את חוקי המלחמה אם 
 ?אותם      
 

 טהר אותואכזריות ואי אפשר ל מעשה מלחמה היא
ללוחמים ולא לוחמים ( תיאורטי אופןלפחות ב) ההאוכלוסימחולקת , במלחמה

 . מלחמהב יםרק הסוג הראשון נחשב כקרבנות לגיטימי(. דהיינו אנשי צבא ואזרחים)
הלא )מקרב האוכלוסיה האזרחית קרבנות נפלו , 99-מאה ההלפני במלחמות ש

זמן בנגד אזרחים חפים מפשע זו שיטה שהופעלה . בעיקר עקב מצור על העיר( לוחמת
את המצור והמצוק על  ויום שהבבליים התחילצום עשרה בטבת נקבע ב. ]הקדום
 [386.ירושלים

ת והתחילו הפצצות אווירי, ראשונהעולם ההמלחמת  לקראת סיום, 99-במאה ה
נהרגו או נפצעו באנגליה  מלחמה אותה לסיוםועד  ,על ערים באנגליה על ידי הגרמנים

 387.ההפצצות הללומ כתוצאהאנשים  1,999-קרוב ל
, 5239בשנת . יעשה שימוש רב בהפצצות מן האויר היה ברור שבכל מלחמה בעתיד

מצערת  סקנהלמ ,סטנלי בלדווין, ה לשעברראש ממשלת בריטניהגיע , בנאומו בפרלמנט
להרוג יותר נשים וילדים אם אתה רוצה להציל את במהירות רבה יותר תצטרך : "מאד
 388."עצמך

פצצות מסיביות בה בריטניההחלה , 5219בקיץ של , עולם השנייההמלחמת  הלךבמ
 ,פצצותראש הפיקוד על הה, סיר ארטור הריסהוציא לאחר שלוש שנים . על ערי גרמניה

שלאחר  בהפצצות. של העיר המבורג מוחלטחורבן "ל השקרא" ביותר תהוראה סודי"
כלי " הומצאבהפצצות הללו  389.נשים וטף, אנשים 11,999לפחות  נהרגו בהמבורג מכן
צרת חום רב עד כדי המסת והי, סופה המתרחשת עקב דליקה –חדש ולא צפוי " נשק

 390.ושם הם נשארו וצרחואספלט נתקעו באנשים שחצו את הכביש . בכבישים האספלט
 שלהפצצות כתוצאה מ ,דרזדן תנהרגו בעיר הגרמני 5211באמצע חודש פברואר 

 –( מספר מדויק אינו ידוע)אזרחים  531,999 – 91,999 בין ,יםיאהבריטים והאמריק
  391.נשים וטף, אנשים

 –רחים אז 79,999-כנהרגו בעיר היפנית הירושימה  5211באוגוסט  6-ה בבוקר
בלי שום הודעה , את הפצצה האטומית הטילו יםיאהאמריקש לאחר ,נשים וטף, אנשים

 392.מוקדמת
של  םהריגת בודאיתהיה אטומית  הטלת פצצהויר או ומהא הפצצה התוצאה של

להראות על מנת נעשתה  אזרחים חפים מפשע במלחמההריגת . אזרחים חפים מפשע
ובתקווה לקצר את  להכניע את האויב, עוצמתו של הכוח הלוחם בואויב את ל

 .על ידי האויבשלו  םאזרחיהלמנוע הריגת  כדי, המלחמה



 

 

55 

  

חיילים הגם של  םתנאיהלשפר את כדי  ,מספר אמנותנתקבלו  99-הו 52-במאות ה
 ולכן הן, אגוה הנב'ז, רובם נתקבלו בערי אירופה. מלחמהה הלךאזרחים במהוגם של 

 393.גאוה הנב'כאמנות ז ותידוע
יותר מאוחר הוא דרש את אזור . היטלר וסיפח את אוסטריה כבש 5231נת בש

 בפה אחד חבר הלאומים החלטהעל ידי  הנתקבלבאותה השנה . כיה'הסודטים של צ
( 5 שייתקנו בסיס חיוני לכל תקנותים כעקרונות הבאבמכירים "....  :נכללבה אשר 
אולם למרות החלטה זו  394.."..תשל אוכלוסיה אזרחית היא בלתי חוקי ,בכוונה ,ההפצצ

 הלךת אזרחיות במוהפצצות מקיפות ומכוונות של אוכלוסיבוצעו , ואמנות אחרות
 .ארצות הברית ובריטניה, יהנעל ידי גרמ ,עולם השנייההמלחמת 

 יש לנקוט בצעדיםמדינות העולם למסקנה שהגיעו  של מלחמה זו מניסיונה
לכן התקיימו מספר . מלחמה הלךע במכדי למנוע הריגת אזרחים חפים מפש ,נוספים

כתוצאה מכך . מדינות 599מעל נציגים של אשר בהם השתתפו  ,כנסים בינלאומיים
ן בי, מטרתו 395(.5212משנת  הנב'לאמנת ז" )5פרוטוקול נוסף מספר " 5277ביוני אושר 
פרוטוקול זה חל  396.פעולות צבאיות יהן שלתוצאותהיתה לתת הגנה לאזרחים מ, היתר
אפילו במקרה שמצב מלחמה אינו מוכר , עימות מזוין בין שתי מדינותמצב של  עלגם 
, כבר חתמו על פרוטוקול זהשמדינות ישנן  397.ןיהל ידי אחת מהן או אפילו על ידי שתע

על  מדינת ישראל חתמהלא , 5221עד  398.שלא חתמו" בולטות"אולם יש מדינות 
 399.פרוטוקול זה

, הייס פרקס' פרופ! יותר קשה זהת החתימה לכבד א -לחתום על מסמך זה קל 
שפרוטוקול זה  1991בשנת כתב , עוזר בכיר בוושינגטון לפרקליט בצבא האמריקני

 עד היום. מספר מדינות גדולות טרם חתמו. טרם נבדק בתנאים הקשים של מלחמה"
על ידי , 5ישיר של פרוטוקול נוסף מספר באופן אין סימנים גדולים של הוצאה לפועל 

הרי , רוטוקוליםהאמנות והפ, למרות כל הבריתות, בקיצור 400."מדינות שחתמו על זה
אינטרסים הטובים ב ל פי מה שנראה להםעמלחמה  בזמןמדינות פועלות , בדרך כללש

 .שלהם
אמר בכנסת , דוד לוי, שר החוץ הישראלי דאז. 9999בפברואר  לכך מחודשדוגמה 

 :הארץ החיזבאללה מלבנון על הישובים בצפוןלהתקפות על ידי קטיושות של  גובתובת
, נפש מול נפש, דם מול דם. הא בהא תליא, אדמת לבנון תבער, כשקרית שמונה תבער"

החוץ הישראלי  אמר שרלכן . חפים מפשע בודאיילדים לבנונים הם  401."ילד מול ילד
 ישהרה פליטת פה תלא הי וז. מותר להרוג ערבים חפים מפשע, שבמסגרת של מלחמה
אני שלם במאה אחוז עם הדברים שאמרתי ובשום אופן אינני : "יותר מאוחר הוא אמר

 402."מתחרט עליהם
סיר הארש , בינלאומיהשל מלומד עולמי בחוק לעיל ניתן להבין דבריו  ן האמורמ

חוק הבינלאומי הוא החלק החלש ביותר בכל סוגי האם "  :לשונו ווז, לאוטרפכט
 403."להתעלמות חוק המלחמה קרוב, המשפטים
שאלה זו ? באופן חוקי תוכרז באופן רשמי כדי שתתקייםשמלחמה  יש צורךהאם 

שאפשרי , הוא כותב בצירוף מספר דוגמאות. גרהרד ואן גלאן' נדונה על ידי פרופ
מה להם בין הסכסוכים שלא קד 404.למלחמה להתקיים באופן חוקי בלי הכרזה רשמית

מלחמת , מלחמת העצמאות של ישראל אתאן ואן גלמנה , רשמית של מלחמה הכרזה
 405.ששת הימים ומלחמת יום הכיפורים

" אזרח"של  הגדרהה ימה. עורכי דין בינלאומייםעיין בשאלה בה דנו רבות עכשיו נ
 ?בזמן המלחמה

ר פרנסיס "בארצות הברית על ידי ד 52-מאה ההבאמצע  התשובה לשאלה זו הוצע
גר יה וכמו מליוני אנשים אחרים, גרמניהית אלא בלייבר לא נולד בארצות הבר]. לייבר

ר לייבר את הקוד "ד כתב מלחמת האחים האמריקנית במהלך[ .לארצות הברית
הוא נתקבל על ידי ארצות הברית  ".קוד לייבר"ודע כנאשר , הראשון המודרני למלחמה
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, מלחמה הלךקוד זה מגדיר מצב של אזרח במ. 599כפקודות כלליות מספר  5163בשנת 
עליו הקשיים של  יםולכן חל... של מדינה עוינת הוא אויב ... אזרח : "לשונו ווז

מה  בלתי מזוין"אזרח ים לנסות לחסוך מאולם בהמשך נאמר שצריכ 406."מלחמה
 (אינה במקור הדגשהה) 407".שמצב החרום של מלחמה מאשר

. אייקרעלו לדיון על ידי איירה , האזרח כאויב לאשר התייחסו א יםרעיונות דומ
עולם הבמלחמת  עליודרך של חיל האויר בארצות הברית ופיקד את האייקר סלל ]

אסטרטגיות במלחמת ההפצצות ה מוסריותאת אייקר הצדיק  5272בשנת [ .השנייה
אחראים במידה שווה , האזרחים שתומכים במנהיגיהם"ואמר ש, העולם השנייה

כוח ההתיאורטיקן של , והטגויליו ד באופן דומה כתב 408."להחלטות של מנהיגיהם
... מפני שלמלחמה מודרנית צריכים את המשאבים של כל האומה "ש ,האווירי
שלא  אלומאמץ מלחמתי ובין רדי להבדיל בין האזרחים שהשתתפו באבסו

  409."השתתפו
התוצאות  את אזרחיםמן הצריך לחסוך  "5הפרוטוקול הנוסף מספר "אולם לפי 

מהו הדין של ? של אזרח שעובד בתעשייה מלחמתית מהו הדין. של פעילות צבאיות
זורקים פצצות  ,כדי לקדם את מטרות המלחמה, אשר –אפילו נשים וילדים  –אזרחים 

האם הם עדיין נחשבים ? חולפותרים על אנשים ומכוניות ותבערה או סלעים או י
 ?להתקפה מטרות לגיטימיותמהווים או הם נחשבים כלוחמים ולכן " אזרחים"כ

 5216בשנת  הבינלאומי של הצלב האדום ועדהכין ה ,ניסיון לפתור בעיה זוב
האוכלוסיה האזרחית בזמן בהן עלולה להיתקל הסכנות  תרשים הוראות להגבלת"

 :של ההוראות הללו 1סעיף  ןלשו וז ."המלחמה
 ...אנשים שלא שייכים ל הכל את האוכלוסיה האזרחית כוללת ... 
 ...אנשי צבא  .5
410.משתתפים בלחימה...  אולם [אנשי צבא]ם שייכים לאנשים שאינ .9

 
אזרחים "ש 5277משנת " 5פרוטוקול הנוסף מספר "בקשר לנקודה זו נכתב ב

 ."אלא ובזמן שהם משתתפים באופן ישיר בלחימה[ מהתקפה ישירה... ]מהגנה ...  ייהנו

באמת " 5פרוטוקול נוסף מספר "אינו מוגדר וסעיף זה ב" באופן ישיר"הביטוי  אולם
 411.צלב האדוםהיכול להיות זהה לתרשים ההוראות של 

 ,ומטריה מסודרת תעם מגבעת אנגלי" ניםנטלמ'ג"חמים במלחמה הם ולהלא כל 
צד אחד מתנהג בהם יש מקרים , לדאבוננו. מלחמההחוקי את כל לקיים נים מוכה
בין ו מבדיל בין לוחמיםהשומר על החוק הבינלאומי  אינוו ,במלחמה" פרא אדם"כ

אוטובוסים ובצדי בתוך , אנשיםבוקים מלאים והם שמים מטעני חבלה בש. אזרחים
. או הופכים להיות נכים יםהרבה אזרחים חפים מפשע נהרגמכך  ההכבישים וכתוצא

. בעת נסיעתםוניות של אזרחים כרים במוהם זורקים סלעים ובקבוקי מולוטוב ואפילו י
שאלה זו ? של מלחמה יםבינלאומי םקיים חוקיהאם הצד השני חייב ל - במקרים הללו

 . נדונה על ידי משפטנים
צריך : "בספר הרשמי הבריטי שפורסם על ידי משרד המלחמה כתוב בנושא זה

בזמן , מלחמה בין עמים מתורבתיםזמן ב ים חלים רקהבינלאומים חוקיהלהדגיש ש
על מדינות שאינן  הם אינם חלים. ששני הצדדים מבינים אותם ומוכנים לפעול בהתאם

 412...."מתורבתות ועל שבטים
אנשים על לא חל  חוק בינלאומי: "סי רייבס'ג' דברים דומים נאמרו על ידי פרופ

 413."שלא מתורבתים ואינו יכול להשפיע אליהם
הכוונה שכל אדם יכול לצאת ולהרוג איש או אנשים מאומה  ןשאי, אני מדגיש פה

 .את חוקי המלחמה תשאומה זו לא שומר מפני ,עוינת
 ,שבמלחמה תעובדה טרגיקיימת , "לחוקיםבהתאם "אפילו אם יש הרצון לפעול 

במחנה  כמו, תלפעמים מספרם גדול יחסי .אזרחים חפים מפשע יםנהרג ,לפעמים
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 ,נכללו נשים וטףבהם , אזרחים לבנונים 599מעל  כאשר, הפליטים בכפר כנא בלבנון
אולם  –מספרים הרבה יותר קטנים היו ה, במקרים אחרים 414.ל"נהרגו מירי תותחי צה

הטיל שנשלח ממסוק ישראלי על מפקד חשוב  :לכךדוגמאות . נהרגו אנשים חפים מפשע
או  415,ונהרגו שתי נשים חפות מפשע שהיו באזור ,(הסיעה של יאסר ערפאת)ח "של הפת

בחאן יוניס  פליטיםהבמחנה  יםמאש טנקים ישראלי הילדה בת ארבעה חדשים שנהרג
  416.עת עזהוצבר

 :אלוף במלחמת האזרחים של ארצות הברית, נאמר על ידי וויליאם שרמן :םוכילס
 417."אותה טהרמלחמה היא אכזריות ואי אפשר ל"

 
 ?ף וחמאס במצב מלחמה עם ישראל"האם אש
מלחמת ששת הימים טרם (. ף"אש) הוקם ארגון לשחרור פלסטין, 5261 בשנת

ס והרלף היתה "לכן מטרת אש. רון ורצועת עזה היו בידי הערביםשומ, יהודה. פרצה
אפילו . לשחרר את פלסטינה מהציונים, מדינת ישראל או בלשון יותר נקייה אתכליל 

, את מפת פלסטינה, ף לא שינה בנייר הכתיבה הרשמי שלו"אש, לאחר הסכם אוסלו
 .1991כל השטח של ישראל בגבולות שלפני אשר כוללת את 

מהו שם של עיר הנמל : ף את השאלה"ן דומה נמצא בתשבצים של אשבאופ
ף היא "לפי התשבץ של אש, התשובה. לא צדקת, אילו ענית עזה? של פלסטינה ההידוע
 418!חיפה

במצב של מלחמה עם  ף"אשהיה  1994בפורים אם  בשאלה אנו דנים בספר זה
התבוננות על , ות זאתלמר. ]הף רק עד תאריך ז"פעולות של אשבנתבונן  לכן, ישראל

ף היה באמת ישר בחתימת "ף לאחר תאריך זה מראה לנו אם אש"פעולות של אש
רצח של מאות  :כוללותף "ההפרות הרבות של אש. 5223הסכם אוסלו בספטמבר 
של  ותיהםכולל שטיפת מוח -הסתה לאלימות נגד ישראל  ;אזרחים וחיילים ישראליים

נשק  באי החרמתהמחדל  ;ספרי הלימוד שלהםתלמידים ערביים והתוכן המסית של 
 מספר המוסכם שלב ה משמעותית ביותרוחריג ;מיליציות אי פירוקבלתי חוקי ו

 [419.הפלסטינית המשטרהאנשים המשרתים ב
. רטר'צלהם יש , חלקם נכבדים ואחרים בלתי נכבדים, הרבה ארגוניםישנם 

 33בו כלולים  5261.420ותוקן בשנת  5261ף נכתב בתחילה בשנת "רטר של אש'הצ
 422.או דורשים אלימות נגד ישראל ישראל שקוראים להריסת 96מהם  421,פיםיסע

הסכם אוסלו חייב את עראפת לשנות  423.תיקונים של ביצועהליך דן בתהסעיף האחרון 
  424.הוא לא עשה דבר בנושא זה 5221אולם עד פורים  .רטר זה'צ

לותיו והוא מנהל את פע. 5217 וסד בסוףנחמאס שהארגון אחר של מחבלים הוא 
 החבלניות נגד אזרחים ישראליים ומטרות צבאיות והם כוללים פיגועי התאבדות

 ,שלא נחשבים לקבוצה שולית בקרב האוכלוסיה הערבית ,חמאסאנשי . רבהבמידה 
הם אנשיו ו, חמאס הוא הקבוצה הדומינאנטית בחברוןארגון . דחו את הסכם אוסלו

 .5221היהודים בחברון בפורים  התקפה על שהתריעו על
מודיע , שהם הוציאו לאור, "רשימת הכבוד - פעילויות החמאס"בחוברת בשם 
ופורים  5211צעו נגד ישראל בין אפריל ישהם ב ,לות חבלניותופע 19החמאס בגאווה על 

5221.425 
עד פורים )של ארגוני הטרור הפלסטיני  הגדולה של פעולות חבלניות הרשימה

חטיפות ; 426שהיתה במינכן ללת טבח של הספורטאים באולימפיאדהכו( 5221
 רצח בדם קר הובמהלכ, "אקילה לאורה"האנייה האיטלקית  שלחטיפה ; 427מטוסים

 הונחומטעני חבלה ש; 428ליםכתו והשל, גלגלים-נוסע יהודי אמריקני רתוק לכיסאשל 
; 431םאביב לירושלי-ובאוטובוס שנסע מתל 430טבח בכביש החוף; 429באוטובוסים

שגרמו אבידות  יםחומרי נפץ במקומות ציבורי חתהנ; 432חטיפה ורצח של חיילים
 .ועוד ועוד 434התקפות חבלניות על ישובי הצפון; 433נפשגדולות ב
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ישראלים  999-כ, ח של ראש הממשלה"לפי הסטטיסטיקות שהוצאו על ידי דו
 5221.435עד פורים  5217יפאדה בדצמבר תתחילת האיננהרגו בהתקפות חבלניות מ

עבירה ה תהי 5223ועד התחלת  ,ישראל כארגון טרוריסטיבף נרשם "אשאכן 
ישב בכלא בשל  ,"הלוחם למען השלום", בי נתןיא. ריוליצור קשר עם חב פלילית

והפך  וף שינה דעת"האם אש 437?מדוע ביטלה הכנסת חוק זה 436.פגישתו עם ערפאת
ומה שקרה בשנים , ולםלא היה דבר כזה מע, למרבה הצער ?"אוהב שלום"להיות 

ורגן 'יוהן ג, לפי שר החוץ הנורבגי)כנראה הסיבה היתה ! לחלוטין אתהוכיח ז שאחר כך
כבר היו במשא ומתן מקדים עם  תהשמאלני תשחברי הממשלה הישראלי, (הולסט

סביר , אפילו אם דברי הולסט אינם נכונים(. בלתי חוקי נחשבאשר עדיין ) 438ף"אש
 .ף"משא ומתן עם אש תכננה, לפחות ,ופה הממשלהשבאותה תק מאוד להניח
מקרים של  דת שמגר בקשר למספרח וע"ציטטתי את הסטטיסטיקות מדו, לעיל

, גו בהתקפות טרוריסטיותאנשים שנפצעו ונהר, ותייר, פצצות תאורה, זריקת אבנים
 .5221יפאדה עד אפריל תהאינ מתחילת
אחר שמספר גדול של אנשים ל. מקרים של זריקת אבנים 519,999מעל  ונרשמ

הממשלה , נהרגו או נפצעו על ידי האבנים הללו ואפילו על ידי דברים יותר קטלנים
במיגון חלונות הרכבים שלהם , "קו הירוק"לשגרו מעבר , החליטה לפצות בעלי מכוניות

למכוניות את  ריהיה להחזניתן אוסלו  תוצאה מהסכםכ, באופן הגיוני. מפני אבנים
היום מחליפים . אולם המצב הוא בדיוק להיפך .רגילים שאינם ממוגניםהחלונות ה
הבתים את חלונות  החליפו, כן-כמו. ממוגנים מפני ירילאבנים  נים מפנימוגמחלונות 
חברות ישראליות , עקב הסכם אוסלו 439.ירי ממוגנותגילה בירושלים בחלונות  בשכונת

, במקום זהאולם . ע לפשיטת רגללהגיות המייצרות אפודים חסיני כדורים היו צריכ
 !אפשר שהם הפכו למליונרים

 
 למלחמת קודש נגד היהודים דרשות במסגדים שקוראות

טבח במקום של תפילה . לגינוי הראויהפעולה , כל טבח הוא בלי שום צל של ספק
 .האנשים מתפללים הוא שיא של רשעותשבזמן 

עד , במה לעורר גזענותכה מקום של תפילבמה אם משתמשים באופן קבוע , אולם
 ?תעלולים ללכת ולהרוג אנשים מדת אחר, אלוכדי כך שאנשים שיוצאים ממקומות 

 .זה המצב במסגדים בארץ ישראל ובמיוחד בימי שישי, למרבה הצער
יום שישי אקצא בהר הבית ב-אל שניתנה במסגד, דרשה עם הסתה נגד היהודים

 המעללשל הערבים והם הרגו וגרמו נכות ב שתוללותהלגרמה , 5292 -ט "באוגוסט תרפ
יהודים  67 נרצחו הביותר היו בחברון אשר ב יםהמאורעות החמור 440.ישובים 99-מ

 441.והרבה אחרים נפצעורבה  באכזריות
 (בהמשךנדבר עליו )אדין אל קסאם -לאז עקרא , 39-הו 99-במשך שנות ה

 .יהאד'לג במסגדים השונים בארץ
עיין הרבה בנושא " כון מחקר מבט לתקשורת הפלסטיניתמ"מנהל , איתמר מרכוס
אשר , הפלסטינים הגדירו מחדש את הסכסוך מויכוח על גבולות: "זה והגיע למסקנה

 ."למלחמת קודש לאללה אשר בה פשרה היא כפירה, פטרון אחד הוא פשרה
 : מרכוס המשיך להסביר

יום שישי התפילות ב תאשר מנהלים א ,מנהיגי הדת ברשות הפלסטינית"
 :את שמונה הנקודות הבאותתמיד מדגישים  ,במסגדים

 יהודים הם האויב של אללה 
 הריגת יהודי היא חובת הדת 

  יםאירהסכמים עם ישראל הם עהכל 
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 איסלם לוחם מלחמת קודש נגד היהודיםה 
 המוסלמיםאולם חייבים כל , פלסטינים הם החלוצים במלחמה נגד היהודים 

 םלעזור לה               
 איסלמי וכל מוסלמי  הקדשים התיכון הוא הן נהר הירדן ויכל האדמה ב 

 שמוותר על ארצו נידון לגיהינום               
 אללה יחליף מוסלמים שמתחמקים מחובותיהם להלחם נגד ישראל 

 442."החורבן הסופי של ישראל הוא ודאי 
הוא אינו  ,תפילת יום שישילמתפלל לא יכול להגיע למסגד אם נציין שאפילו 

ת באופן קבוע נכללושמפני , הוא רק צריך גישה לטלוויזיה. את הדרשות הללו מפסיד
 443.רשות הפלסטינית בימי שישיהרשת בתוכניות טלוויזיה על  הדרשות הללו במסגדים

 .ף"דרשות מדרשן קיצוני שהולך נגד המדיניות של אש אי אפשר לטעון שאלולכן 
את הנקודות שנתנו על  ותאשר מדגימ ,במסגדים הבה נעיין בדוגמאות של דרשות

הוא  ןתוכנ, 5221פורים  נישאו לאחרדרשות הללו מהאף על פי שחלק . ]ידי מרכוס
 .[5221המשך של אותו סגנון שלפני פורים 

בדרשה שהוא נשא  ,נה חדשים לאחר חתימת אוסלופחות משמו, 5221במאי  59-ב
( מלחמת קודש איסלמי)יהאד 'לגפאת ערבמסגד ביוהנסבורג בדרום אפריקה קרא 

ואחר כך ( !בלי ידיעת ערפאת בודאי)מישהו הקליט דרשה זו  444.ר ירושליםולשחר
 ".אוהב שלום"יהאד אינה פעילות של 'שג, מיותר להוסיף. פרסם את הדרשה
ר אחמד יוסוף אבו הלביה "ד, הדרשן האיסלמיאמר  9999ביולי  91ביום שישי 

לא תתקיים עד שאתם תלחמו נגד היהודים ותהרגו  תחיית המתים" :בדרשתו
אל ... אחינו המוסלמים ... אחינו הערבים : "לאחר שבועיים הוא אמר 445."אותם
בחודש אוקטובר של אותה  446...."לבד את הפלסטיניים במלחמה נגד היהודים ותשאיר
ח צריכים להיטב[ היהודים]הם "...  :במסגד בעזה הוא אמר יום שישי בדרשת, שנה

תהרגו , כל פעם שפוגשים אותם... בכל מקום שהם , על היהודים ואל תחוס... וליהרג 
ים שדומים אתהרגו את היהודים הללו והאמריק, בכל המקום שאתם תלכו. אותם
 447".להם

הם באמת : "הדרשןאמר , אקצא-שא במסגד אלבדרשה שנ, דשיםלאחר כמה ח
השולטים .. ן והלא מאמינים האחרים שרואת זה כללי וכולל . עובדי האלילים טמאים

היהודים הימצאות ... דם הקדושים לייצב שלטונםבמשתמשים [ כנראה הישראלים]
חייבים ... אללה ונביאו מוחמדת לדבר שנוא על נחשב[ פלסטינה]בארץ המוסלמים 

 448."לעבוד קשה להוציא את השולטים כדי להקים במקומם מדינה איסלמית
מדרשת יום שישי במסגד בעזה על ידי הדרשן איברהים  הבה נעיין בכמה קטעים

 99-נרצחו כבו אשר , על ידי מחבל מתאבד אביב-לאחר הטבח בדולפינריום בתל, מדהי
ישראל " :רשות הפלסטיניתהחי בטלוויזיה של רשת בשידור הדרשה שודרה . צעירים

ששם חגורה של  ברכות למי... יהאד 'דל ילדיו על גיגבושה וצער על מי שלא .. .מחק ת
אני מתפלל לאללה ... של בניו וקפץ בתוך היהודים ףגוהחומר נפץ על גופו או על 

 449...."קה תתמוטט מעל ראשי היהודיםעישהכנסת המ
 ,משה קצב, ראלדולפינריום אמר נשיא מדינת ישבהטבח  ותרבנוס זיכרון לקבטק

 450.שלא נמצא אפילו מנהיג דת מוסלמי אחד שגינה את רצח הילדים
אשר כללו  ,בחברוןביחס לדרשות במסגדים  ת שמגרעדמספר עדים העידו בפני ו

שה כזאת דר, אפילו מילה במילה, הועדח שלה ציטטה ה"בדו 451.הסתה נגד יהודים
הניפו  (אלו אשר): "ח תייסיר תמימייעל ידי השי 5223בשנת  שנישאה במערת המכפלה

ים להם הדברים באותיות של זהב נרשמ, את דגל וסיסמת המאבק המזוין ואשר הרגו
 452".וכמעשים נשגבים במערכה שבין המאמינים והכופרים
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חיילים במערת המכפלה את התפקיד להקליט את הדרשות קבלו עיתים קרובות ל
אני . הסתהחומר  אם יש בו כדי שתוכנן יבדק, במערת המכפלה שנשאו על ידי השייחים

לעשות את  ושהשתמשו ב, שות נשאומבין שיש חדר ליד אולם יצחק אשר בו הדר
 .הקלטה זו בצעהמושל הצבאי הורה לחיל לפעם שבמקרה שמעתי . הקלטות הללוה

, הרב ישראל לאו, הרב הראשי לישראל דאזאמר  הדרשות הללו במסגדים בענין
זמים רצח ושי ,לשפיכת דמים היא אצל הכומרים המוסלמים תשהאשמה העיקרי

אוי הוא המשיך שאין דבר יותר ר. מחבלים מתאבדיםהמונים מהדוכנים ומעודדים 
 453.שמביאים גיהינום לארץ לגינוי מלהבטיח מקום בשמים לאלו

לכן יש . חפים מפשעשל יהודים  םדים גרמה בעבר להריגתבאמת הסתה כזו במסג
-בזמן שהמוסלמים יוצאים מאל ,ישוטרים נוספים בתפקיד באזור הר הבית בימי שיש

 .קצאא
 לתפילות ולימוד הדת אך ורק, לתפילה יםמקומות שמיועדבלהשתמש  ךצרי בודאי

 !להסתה לא אולם
 

 םסיכו
 במלחמה צריך להגביל אלימות להריגת השונות לפי האמנות הבינלאומיות .5
 את ותות באופן כללי לא מכבדתרבותמאפילו מדינות  ,למעשה. )לוחמים בלבד            
 .(זה            
 .חוקי ןז על מלחמה כדי שהסכסוך ייחשב כמלחמה באופלא חייבים להכרי .9

 דהיינו אינו מבדיל, מכבד את החוקים השונים למלחמה במקרה שצד אחד אינו .3
 אולם אסור ללמוד. ]הצד השני לא חייב לכבד אותם ,בין חיילים ובין אזרחים            
 שאומה זו מפני ,עוינתמזה שכל אדם יכול לצאת ולהרוג איש או אנשים מאומה             
 .[לא שומר את חוקי המלחמה            

 עם ( גרילה)במצב של מלחמה ( היום ועד) 5221ף והחמאס היו בפורים "אש .1
 .ישראל            

 .הרצחניות בין חיילים ואזרחים התקפותיהםף והחמאס אינם מבדילים ב"אש .1

 שות הפלסטיניתרהשנים מדרשות במסגדים על ידי דרנישאו באופן קבוע   .6
 .נגד יהודים וישראל( מלחמת קודש)יהאד 'כדי לעודד ג ,והחמאס             
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 הקדמה

 
לא אף על פי ששום אשמה , ר ברוך גולדשטיין"של ד מוחלטהתוצאות מן הגינוי ה

היו הרבה יותר מגרימת שם , יםהמקובל יםמשפטיהבהתאם לעקרונות , נגדו ההוכח
 :מספר דברים מעשיים יצאו מגינוי זה. ער

 נתקבל  (כל האישורים לבניהאת אזור שקבל )קברו ת האזור סביב סחוק להרי .5
 .האזור נהרס, משפט העליון לישראלהולאחר דיון בבית , בכנסת           
 קחלשנ לאחרבמערת המכפלה על ידי הערבים  נרצחאף על פי שברוך גולדשטיין  .9
 את הפנסיה  לא תקבל  שאלמנתו מרים   "העררים  ועדת"  החליטה, נשקו  ממנו           
 ."נפגעי פעולות איבה"שמקבלות אלמנות שבעליהן            

 .כל המעשים הטובים של ברוך גולדשטיין נשכחו .3

 זהבספר  ."ברוך הגבר"יצא לאור ספר זיכרון בשם , ת ברוך גולדשטייןלאחר מו .1
 עורך ספר זה יחד עם . ו אותושהכיר  אנשים 79-מאת למעלה מ  מאמריםנכללו             
 .לאור הוצאת ספר זה בגללעמדו לדין והורשעו הו עוזריו שלושת            

 . נעיין בפרטי פרטים בכל הנושאים הללועכשיו 
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 ברוך גולדשטייןר "דקברו של 
 

 הקבר יסת חלקתהמאבק להר
הוחלט , ת העלמין בחברוןייקבר בבי לא התיר שברוך גולדשטיין מפני שהצבא

מתאים ביותר השהמקום , החברא קדישא המקומית ובאישורו של הצבא בתיאום עם
שנמצא בכניסה לקרית  ,שם מאיר כהנאל ע בקצה הרחוק של הפארק ואלקבורתו ה

 454.ארבע
 –סוללים כבישים , בכל בית עלמין ;מקימים מצבה, מעל כל קברנהוג בישראל ש

ת ידומסורת היההלפי  ;בים ילכו בבוץ במשך עונת הגשמיםוקרום אחרת מבקרי
נהוג  ;להתקין ברזי מים וביוב ךצרי ולשם כך 455,מבית הקברות הים ביציאינוטלים יד

ארון  ולכן צריך להעמיד 456ליד הקברים "יזכור"לומר תפילת תהילים ו לקרוא מזמרי
 .קודש הללוהעבור ספרי 

צורך לספק  ההי, הקבר היחיד בפארק זה ואן הלמרות שקברו של ברוך גולדשטיי
באופן ברור לצבא בזמן שהם סרבו לאשר  נודעה ומציאות זו, כל המתקנים הללואת 

 457.את קבורתו בחברון
. תקנים הללול תרמו כסף עבור המ"חברי משפחת ברוך גולדשטיין בארץ ובחו

 . זעירות בעיותל םטרם קבלת כל האישורים הדרושים וזה גר העבודה התחילה
לאחר . בנים סביב הקבראבהתחילו הקבלנים לרצף  5221לקראת סוף אוקטובר 

 תוךשהורה לקבלן להרוס את הרצפה  ,הריסהמינהל האזרחי צו ה כעשרה ימים הוציא
צבי , ת קרית ארבעיאולם מפקד בכיר בצבא הודיע לראש המועצה המקומ. שבעה ימים

הוחלף בצו הפסקת הוא ולאחר יומיים  458,טעות ואשהוצאת צו הריסה זה ה, קצובר
ה רשמי חתום על יסודר הנושא וניתן אישור בני שבועות תוך מספר 459.בנייההעבודת 
  460.גופים המתאימיםידי ה

בזמן שהעבודה סביב , 5221בנובמבר . רן כהן לא היה מרוצה אולם חבר כנסת
סר הקמת ואה, הצעת חוקר הכנסת "ליוהוא הגיש , הקבר היתה עדיין בשלב בנייה

יותר במשך לדיון מוקדם  הגישה הצעה זוהכנסת לא  461.אנדרטאות לזכר רוצחים
קולות בוהיתה תלויה  תקיצוני תלמרות שממשלה זו היתה ממשלה שמאלני –משנה 
רק לאחר רצח יצחק רבין התקיים דיון ! להשגת רוב ,של רן כהן תומפלג, מרץשל 

כדי  ,ת החוקה בכנסתועדל וצעת חוק זלהביא ה התקיימה הצבעה בכנסת 462.בכנסת
והצעת  (5226של ) לכנסתהתקיימו בחירות אז אולם  463.לקריאה ראשונה הלהכין אות

 .התנדח חוק זו
 אקבלת חוק נגד אנדרטאות למחבלים הי, כולל כמובן מדינת ישראל, לכל מדינה

להפוך  שיכולים, ההתייפות והקמת אנדרטאות סביב קברי מחבלים. רצוי ביותרדבר 
. הוא דבר שחייבים לגנות בחריפות ולמנוע בחברה מתורבתת ,"עלייה לרגל"למקום 

 יש בהקמתן משום שלילת, מדינהכל רי של סהן כתם על האופי המו אלואנדרטאות 
. מעשים נפשעים פגיעה ברמה החינוכית ואפשר שהקמתן תעורר, הצדק הבסיסי בחברה

 .כל כללי הצדקלתאם בה אדם ברצח תיקבעהכרחי שהאשמת , אולם
תהיה הרשעתו ברצח כתב רן כהן שבמקרה שאדם בחיים , החוקבהקדמה להצעת 

יש לנאשם העומד לדין . זה מקובל בהחלט 464.ה שהוא רוצחעיהקריטריון לקב
אם . עדי המדינה שלחקירה נגדית  רוךהגנתו ולעאת כתב להגיש  הההזדמנות המלא
בית . משפט העליוןהההרשעה עד בית  ער עליש לו את ההזדמנות לער, הוא נמצא אשם

 אם כן הם יבדקו-כמו. פסק הדיןל את והעליון יבחן שוב את כל העדויות וישקהמשפט 
רק לאחר  .והשופט לא היה בעל דעה קדומה נגד הנאשם התנהל בהגינותהמשפט 
 .הם יגישו פסק דינם, תהליך זה
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: "... הוא כתב. תית ביותרבעי תההצעת רן כהן הי ,אולם בקשר לאדם שכבר נפטר
על ידו ידועה במידת סבירות שנפטר בטרם הורשע ברצח אך עובדת ביצוע הרצח 

 465.חוק זה בורעהוא ייחשב כרוצח  ,"גבוהה
פוליטיקאים שיש  -? "מידת סבירות גבוהה"מי יחליט אם יש . השאלה מיד נשאלת

 !מאד מקווה שלאאני ? אלקטרוניתהמדיה ה ?העיתונות ?להם את סדר היום שלהם
חובת בית המשפט מובן מאליו ש. בית משפט על ידי שופטיעשה יישזה  הצדק דורש

את חייבים לתת למשפחתו  .אם אדם שכבר נפטר היה בחייו רוצח לבדוק ולהחליט
זדמנות הגישה מלאה למסמכים ו לאפשר, זכות המלאה לחקור נגדית את עדי המדינהה

היה להם הזכות ת, פסק הדיןמאינה מרוצה  במקרה שהמשפחה. להגיש הגנה המלא
ההצעה , נוסף לכל זה. כדי לבדוק מחדש את הנושא ,העליוןמשפט הלהגיש ערעור לבית 

 היא גםמפני שמפלגת מרץ  ,במיוחד המדאיגבקשר לאדם שכבר נפטר  של רן כהן
 .מפלגה לזכויות האזרח

 466.סתר הכנ"הגיש רן כהן הצעת חוק זהה ליו 5226באוקטובר  51-ב
של חבר כנסת  תפרטיהצעת חוק  בהגשתהתהליך את אסביר בקיצור  בשלב זה]

ר "הצעת החוק ליואת מציע הגיש השלאחר . חוק במדינת ישראלכ במטרה שיתקבל
, ת ההצעהאם המליאה מאשרת א. הצעת החוק למליאה לדיון מוקדםנמסרת  ,הכנסת
. ושוב למליאה לדיון נוסף ות הכנסת להכנה לקריאה ראשונהועדמ לאחת תנשלח היא

ה לדיון וניתוח יסודי והכנה ועדל תהצעת החוק חוזר, האם אז המליאה מאשרת אות
 והצעת חוק זבה שדנה ועדה ר"יו, במשך הקריאה השנייה. לקריאה שנייה במליאה

כן מצביעים על כל הסתייגות -כמו. מדווח למליאה וחברי הכנסת מצביעים על כל סעיף
יש קריאה שלישית אשר בה המליאה , שלב זה תחוק עוברהאם הצעת . הועדשל חברי ה

, דברים פורמליים מספרלאחר , האם מאשרים אות. העל הצעת החוק המלא המצביע
, נמצאים בהרבה ספריות" דברי הכנסת"אף על פי ש. להיות חוק כתהצעת החוק הופ

אם אין . סתק בכנרכנראה נמצאים כנסת בות השונות ועדהפרוטוקולים של ההרי ש
במסמכים אלו אנשי הציבור יכולים לעיין הרי ש, כמו ביטחון המדינה ,סיבות מונעות

 .[את הדרוש שלהם ולצלם
הנושא היחיד בסדר  .התקיימה ישיבת ועדת הפנים של הכנסת 5226בנובמבר  59-ב

 467."טיפוח קבר ברוך גולדשטיין בקרית ארבע" :היום היה
התדרדרה הישיבה להחלפת מילים בין , בסדר היום נושאהעל  ענייניבמקום דיון 

ה לבקש ועדההחליטה  ,לבסוף. אנשי הימין והשמאל על קביעת המועד לדיון זה
תהליך קבלת ההחלטות  אתממבקרת המדינה לחקור ולבדוק בתוך תקופה קצרה 

. קברו של ברוך גולדשטיין לעואיך זה שהלבינו כל כך בקלות בנייה  ,שהתקבלו בענין זה
לבדוק את המינהל האזרחי ממשרד לעניני דתות והכן הם החליטו לבקש מ-כמו

 .הקבר למקום צנוע יותר האפשרות להעביר
גם ימין והגם מ – וחבריה הועדר ה"עיון בפרוטוקול של ישיבה זו מראה שיו

 .שלו" המעשה המתועב" לגינו בחריפות את ברוך גולדשטיין ע –שמאל המ
 ,רפי אלול ממפלגת העבודה, הועדאחד מחברי האמר  פעמיים בישיבה זו

באופן פעמיים וכתוב  ,באמת 468.לאחר שהוא הרג את הערביםהתאבד שגולדשטיין 
שגולדשטיין נהרג על ידי מתפללים ערבים לאחר שהם הוציאו , ח ועדת שמגר"בדו ברור

 469.את רובהו מידיו
רפי אלול שברוך י בפנציין לא  ,ת הכנסתועדמה שבמיוחד מדאיג הוא ששום חבר מ

חברי . ח ועדת שמגר"דואת זה מראה שהם אפילו לא קראו  .שגולדשטיין לא התאבד
שיעורי "לכן חייבים לעשות . אחריות גדולה מוטלתכנסת הם נציגי הציבור ועליהם ה

 .ות הכנסתועדלפני שהם מדברים ב ,ביסודיות" בית
כהן מודה . הןהצעת החוק של רן כבלאחר חודש התקיים הדיון המוקדם 

הרוצח הנתעב ברוך " ות מעשיהם שלעקבבהיתה , זושהחלטתו להגיש הצעת חוק 
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 1באוטובוס מספר  פיגועאשר היה קשור ב" )הרוצח הנתעב סלאח נזאל"ו" גולדשטיין
 (.אביב-בתל

, הוא עמד על דעתו. לעלייה לרגל דקוהוא טען שקברו של גולדשטיין הפך להיות מ
לדבוק בדרכו של הרוצח "שים בליווי מדריך היו עולות לשם שקבוצות שלמות של אנ
יש ימים אחרים שבהם נעשים כל מיני מעשים של טקסים .... וללכת בדרכו של הרוצח

הוא הוסיף שלא יכולים להגן על החברה  ."של הזדהות עם האיש ועם מעשהו
מדת אנדרטה הזאת עוהכל זמן ש, על מצפונה, על נשמתה, על תרבותה, הישראלית

 470.שם
ברוך  –ב כפרט אחד מעלולא , מתקבלים לגמרישל רן כהן היו דברים אלו 

כפי שכבר . אף פעם לא הורשע כרוצח ,המקובלים הצדק כלליבהתאם ל, גולדשטיין
אמר , השופט צבי טל, משפט העליון לישראלהשופט בית , מלומדומכובד איש , ואמרנ

צריך לתת לאלמנתו את ההזדמנות , כתםושמפני שיש אפשרות ששמו ברוך גולדשטיין י
 .אולם היא לא קבלה הזדמנות זו. להגיש הגנה

ומפני , להיות בבית קברות מוכרז אדם תקבורצריכה , ן שלפי החוקרן כהן טע
קברו כדי את חייבים להעביר , קבור בבית קברות מוכרז ואינ" הרוצח גולדשטיין"ש

 471.לקיים את החוק
בית "שלא נקבר ב היחידאפשר להגיע למסקנה שהאיש  ,של רן כהן דבריו אלומ]

חרים שלא נקברו בבתי קברות אולם יש אנשים א. הוא ברוך גולדשטיין" קברות מוכרז
 גוריון בקיבוץ שדה בוקר-דוד בן; חיים וייצמן נקבר בקמפוס של מכון וייצמן :יםמוכרז

 "פת אמתש"רבי מחסידי גור בחצר של ישיבת ; (אולם לא בבית הקברות שם)
גם ? "בית קברות מוכרז"ל אלוקברים רו ימדוע רן כהן נמנע מלהציע שיעב. בירושלים

על ידי  תלהיות מאושר וצריכה 472לפי ההלכה תצריך לציין שהעברת קבר נקבע
 .[הרבנים

ות נעמושיש שתי סיבות ה ,צחי הנגבי שר המשפטיםהסביר  בתשובה לרן כהן
את החוק להיות  הפוךשזה י ,היא נההראשו. ייןשל גולדשט וקברגבי נקיטת חוק זה ל

" קו הירוק"לשקרית ארבע היא מעבר  ,והשנייה היא, מה שלא נהוג, רטרואקטיבי
, דוד ליבאי, שר המשפטים ענה הקודמתנציין שבשנה ) 473.חוק הישראלי לא חל שםהו

פעם בבזמן שכהן הגיש , כנסת ישימה בקרית ארבעבחקיקה השאין  ,אותה התשובה
 (474.חוק שלוההצעת את שונה הרא

כמה פעמים את הנגבי שהוא האשים רן כהן , חוק שלוההצעות בבמשך הדיון 
אולם הדיון בכנסת  475.כדי לאסוף חברי כנסת שיפילו את ההצעה שלו ,מושך את הזמן

ת הפנים של ועדלהעביר את הצעת החוק ל 39נגד  36רוב קטן של  נהנגמר בהצבעה שנת
 476.ראשונה הכנסת להכנה לקריאה
 דאגהיחידי ש 477,ועדחברי ה 51מתוך . התקיימה לאחר כחודש ישיבת ועדת הפנים
חבר , דהיינו רן כהן, כל המשתתפים האחרים היו מוזמנים 478!להופיע היה היושב ראש

 .ופקידים ממשרדים שונים ממשלתיים טלב אלסאנע ממפלגה ערביתכנסת 
בתוך גבולות מדינת ישראל  צאתלא נמה היתה שקרית ארבע תבעיה גדולה שהועל

ערבי חבר כנסת , סלאח טריף, הועדר ה"יו. בנסיבות רגילות החוק לא יחול שם ,ולכן
בעיה יותר  יווצרת, החוק יחול ביהודה ושומרוןדאג שבמקרה ו, ממפלגת העבודה

 479"!סיפוח שטחים" –חמורה 
לדוגמה  ,החוק מושגים לא ברורים בניסוח הממשלה ציינה שיש ותאחת מפקיד

ם הוא לא א –יש להעיר כאן ] 480"?מהי הגדרת רוצח שלא הורשע בבית משפט" השאלה
 [?"רוצח"איזה זכות יש לתאר אותו כ, הורשע

 על כך. האנדרטהאת פקיד אחר ציין שהמפקד הצבאי יכול להוציא צווים להרוס 
ולת זו הוא לא מימש יכשמפני , לעשות יכולהשיב רן כהן שלא מעניין אותו מה הוא 

 481.במשך שלוש השנים האחרונות
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בסדר היום . התקיימה ישיבה נוספת של ועדת הפנים של הכנסת, לאחר שבועיים
תהליך קבלת  –מיקום קברו של הרוצח ברוך גולדשטיין בקרית ארבע : "היה נושא אחד

  482.שלושה נציגים בכירים מהצבא בישיבה זו נכחו" .ההחלטות
מנעו קיום הקבורה בבית ואותו הפורים ב היוווירה שהאירועים והא תיארו אתהם 

סביב ית האתר המפואר יגם תיארו את תהליך אישור בנהם  .הקברות היהודי בחברון
שיבות על הח כןו ,להעביר את הקבר לאתר אחר וןה דברו על הרצועדחברי ה. הקבר

   483.סביב הקברלהסיר את הדברים המפוארים ש
( או שהיה צריך לעשות)מה צריך לעשות  בשאלה הועדחברי ה במשך הדיון דנו

בפינה נפרדת "היה צריך לקבור אותו שמיכה גולדמן סבר . בגופו של ברוך גולדשטיין
 :זאב באום אמר משהו הרבה יותר קיצוני 484".בפינה של רוצחים, [של בית הקברות]
רה את שרפה את עצמותיו ופיז, אייכמן, ר היהודיםמדינת ישראל פעם לקחה את צור"

אולי זה היה הפתרון לרוצח , אם אפשר היה לעשות מעשה כזה ליהודי. האפר רחוק בים
 485."אבל אי אפשר לעשות את זה. הזה
יהיה מגונה לחלוטין להשוות , טבח תהיוכח שהפעולה של גולדשטיין הי גם אם]

 שבמשך מספר שניםעל  הורשעאדולף אייכמן . של אייכמן שמואת ברוך גולדשטיין עם 
הידועים לשמצה כמו במקומות " הפתרון הסופי" - את התכנית של היטלרהוציא לפועל 

הוא , ולדאבוננו, מיליון יהודים 55יעדו היה לרצוח  .ומאטהאוזן טרבלינקה, אושוויץ
 .[צית היעדמחהצליח ביותר מ
הוא , רן כהן שאם תימצא דרך להרוס את הקבר של גולדשטייןאמר בישיבה זו 

מה שהוא בעצמו אמר בישיבה הקודמת של  סתירה ברורה וז 486.חוק שלווותר על הי
 487".אוניברסאלית ולא אישית, כללית"א יחוק שלו ההשהצעת  ,הועדשל אותה ה

רן . 5227מרץ  91-הכנסת התקיימה ב תחוק במליאההקריאה הראשונה של הצעת 
 488.לכך קודםחדשים  הנקודות שהוא אמר במליאה ארבעהכהן פתח את הדיון וחזר על 

 .מפלגות מהשמאלחברי הדוברים היחידים היו , יובדיון שבא בעקבות
 שונא ערבים"איש ש ,"פאשיסט יהודי"ברוך גולדשטיין כאת שבח וייס תאר 

הגיש שום לא וייס  489."מוות לערבים"כל צעדה שבה צווחים בומשתתף " פתולוגי
ברוך ש, (נראה למטה) אהי אמתה. ברוך גולדשטיין אתערכתו הלו בלסייע  הוכחות

 .טיפול רפואי גם ליהודים וגם לערבים הגישגולדשטיין 
בעד הצביעו  59-כל ה(! 599מתוך )חברי כנסת  59במליאה סך הכל  ונכח בדיון זה

 490.ת הפנים של הכנסתועדחוק לההצעת  העברת
. לקריאה שנייה ושלישית ת הפנים כדי להכין אותהועדל הק חזרחוההצעת 
 הוכנסה תוספת שלפי בקשת רן כהן ,הועדודע לחברי הנ 5227התקיימה ביולי בישיבה ש

קרית  את אשר כמובן כולל –ביהודה ושומרון  גם לאפשר החלתועל מנת  ,חוקההצעת ל
 491.ארבע

חדשים התאספו  השבע ררק לאח. וצעת חוק זבההכנסת לא מיהרה להמשיך בדיון 
אנדרטה הכל זמן ש"והעיר ש זהה האיחור רן כהן התלונן על. לדון בהצעהה ועדחברי ה

ישיבה הוא התלונן פעם נוספת באותה  אחר כך 492".המקוללת הזאת עומדת
 493"?כמה עוד אפשר לגלות סבלנות לעניין הזה":ושאל

 ותכהשל הנייהעברת האנדרטה תה-אילסבר ש הרפאל אלול ממפלגת העבוד
יישכח יראו  הטבחשבזמן , םהוא טען שבעוד חמש שני. ביותר מבחינת חינוכית ותגרוע

קרית ארבע את האתר המפואר ויגידו איזה גיבור ישראל היה ברוך ב ילדים שמבקרים
 494.גולדשטיין

על העובדה שאף  שנית התלונן רן כהן, שהתקיימה לאחר כחודש ,בישיבה הבאה
לא , לא משרד הביטחון, לא הצבא – לקדם את הצעת חוק זוכדי לא עשה כלום  אחד

רק ועדת הפנים עשתה . ע"קרית ארבע ולא מועצת ישמועצת לא , שפטיםמשרד המ
 495!משהו
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. של ברוך גולדשטיין להעברת קברוהתעסקו בהצעה חדשה  הישיבהזמנה של ברוב 
האחרונים  .כנסת מן השמאל וחברי כנסת דתיים בין חברי דבריםחילופי ל םזה גר
תוך חילופי ב. עברת הקברדין של הרבנים שאסרו ההשהם ילכו לפי פסקי  הדגישו
 496".זה לא עניין הלכתי, הרבנים עושים פוליטיקה"...  אמר רן כהן , הדברים

 הועדשל ה אחרונההישיבתה יתה הש ,בישיבה הבאה נמשךהדיון על העברת הקבר 
הרב דוב ליאור פסק באופן חד משמעי שאסור , שהרב של קרית ארבע ויןצ. בנושא זה

והרב ישראל  498הרב אליהו בקשי דרון -הרבנים הראשיים ושני  497,להעביר את הקבר
הם אומנם רבנים ראשיים . זאת חרפה: "אמר רן כהן כךעל  500.גם הם הסכימו 499לאו

 501."אבל זאת חרפה
 502,"אתרא קדישא"ר "יו, דוד שמידלפנייתו של לאחר  פסקוהרבנים הראשיים 
 .ל קברים בכל הארץוארגון שפועל למנוע חיל

חוק הוהצעת  503לא להכניס סעיף על העברת הקבר ת הכנסת החליטהועד, סוף דבר
 5221504ביוני  9-התקיימה ב וז. למליאת הכנסת לקריאה שנייה וקריאה שלישית העבר
 505.כחוק הנתקבל הצעההו

יצחק מרדכי הוראה רשמית לפעול , שר הביטחון נתן לאחר קבלת החוק החדש
באותו זמן הוא , לפי העיתונות 506.דשטייןקברו של ברוך גולבענין לביצוע הוראת החוק 

כדי לנסות להגיע להסכם על פירוק אזור  ,קשר עם משפחת גולדשטיין יצורביקש ל
  507.הקבר
על הסרת כל המרכיבים שמסביב רשמי במכתב למשפחת גולדשטיין נודע  יוליב 5-ב
 508.לעשות ןמחיקת מילים מסוימות מהמצבה ושינויים אחרים שהצבא התכונ, לקבר

זכר "מוסיפים אחרי שמו , שנפטר צדיקמסורת היהודית בזמן שמדברים על הלפי 
הכינוי האחרון הופיע (. ל"זצוק) "זכר צדיק וקדוש לברכה"או  509(ל"זצ) "צדיק לברכה

מעניין לציין . ]קוהמילים שהצבא רצה למח ו אחתוז, על מצבת ברוך גולדשטיין
, הרשמי של בית המשפט העליון רנייב, ב חתום על ידי השופט מאיר שמגרשבמכת

 [510.ל"ר ברוך גולדשטיין הכינוי זצ"ד נמצא אחרי השם של, לשכת הנשיא
והוא הודיע  ,עבורםלפעול  רדין נפתלי ורצברגהעורך ל פנוהורי ברוך גולדשטיין 

 511.במצבה ובסביבה, צע בקברוצבא על התנגדות המשפחה לכל פעולה שתבל
עץ המשפטי לאזור יהודה ושומרון לורצברגר יוהודיע ה שלושה חדשיםכלאחר 

 44בתוך הוא הוסיף ש. אולם הוא לא יכול לקבלן, שהוא שקל את הטענות וההשגות
עתירה מיד ורצברגר הגיש  512.הם לא יבצעו שום פעולה כלפי המצבה שעות הקרובותה

ה הריסהצו על תנאי וצו ביניים למנוע  הוצאת תהדורש, משפט העליוןהלבית 
 שלוחמשפט העליון להרן כהן מבית דרש במשך תקופה זו  514.וזה אושר 513,תכננוהמת
 515.חייב את הצבא לבצע את ההריסה לאלתרהמצו 

טענות שהן בעיקר , סביב אזור הקבר ההריסהנגד  מנומקות ורצברגר הגיש טענות
מדוע חייבים לבצע את  השיב לטענות הללו תשובות מנומקותפרקליט המדינה  .תוטכני
  516.הזו הריסהה

ע את ברוך גולדשטיין ירשתה ששום בית משפט לא הטכניות הי-הסיבות הלא אחת
 517.הזכות הבסיסית להגיש הגנה בעדו תנהלאף אחד לא נשו" מבצע מעשי טרור"כ

כי טענה זו טוב לה שלא היתה נטענת : "פרקליט המדינהענה  בתשובה לטענה זו
ועדת שמגר שההרג נעשה על ידי  ח"טט מדויצ ואה, זואמירה  כדי להוכיח 518".כלל

הטבח "את אשר תיארו  ,ח"של הדו" סוף דבר"מטט יצ כן-כמו. ברוך גולדשטיין
 519."מעשה קטל שפל של חפים מפשע[כ...]

ברוך גולדשטיין את כבר הדגשנו שרוב חברי ועדת שמגר תיארו שוב ושוב 
משפט  ם שביתורלגעשויה עובדה זו בעצמה . כל העדויותאת לפני שהם שמעו  ,"רוצח"כ

כן לפי חוק -כמו. הזבאופן האשר פעל , שמתחתיופסק דין של בית המשפט יפסול 
זכות להגיש ה ,רשעלול להיפגע ובינתיים נפט ,יש למשפחתו של אדם "ועדות חקירה"
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 .ולמשפחת גולדשטיין לא נתנה ההזדמנות הז. חקירה נגדית לעדי המדינה הגנה ולערוך
כל הנימוקים שמפני , על סברות רופפות היט המדינה בנוישתשובת פרקל, יוצא מזה

 !ח ועדת שמגר"מבוססים על המילים הללו בדו, כנראה, ושל
מבצעי מעשי " כנותם בביטויאפשר לששיש הרבה אנשים  ,ורצברגרטען כן -כמו
 אלואו , שלפני הקמת המדינה ביצעו מעשי טרור כלפי ערבים אלו ,דהיינו ,"טרור

ר "דכלפי שלהפעיל את החוק אך ורק  טעןהוא . רור כלפי היהודיםביצעו מעשי טש
 520.החוק בכך חוסר שוויון בפנייהיה , גולדשטיין

 אוהי א חונה לפני ביתוישהכמכוניתו של רן כהן  הוצתה 5221אוקטובר בתחילת 
כתבה ב 521.רן כהן לקול זעקות ברחובהתעורר בבוקר  1בשעה . לגמרי הנהרס

כהן אמר שהוא מאמין שהצתה בזדון היתה עבודה של : "תבנכ" רוסלם פוסט'ג"ב
ושהקבוצה איימה  לזה תאחראי אטען שתנועת כך הי"והוא  ,"מחתרת יהודית חדשה

לא נמסרו אולם בכתבה זו  ."בקברו של גולדשטיין יגעולפגוע באנשי השמאל במקרה ש
, ועם פדרמןנ, פעיל כך לשעבר"ו ,התומכות בהאשמותיושום הוכחות על ידי רן כהן 

, צמיגי המכוניות שלו וךתירן כהן על חדיווח , כן-כמו 522".מעורבות במקרהש יהכח
תגובתי לכל  523.תקפות מילוליות נגדו ונגד משפחתוהו קירות ביתו בסיסמאות השחתת

, צתה בזדוןהביותר את הפעולות הללו של ה ותצריכים לגנות במילים חריפזה היא ש
 .המילוליות פותתקההגרפיטי וה, שעורהנזק המ
 ,בית המשפט לדחות בחודש את המשך הדיון בעתירה החליט 5221בנובמבר  1-ב

השופטים אז הוסיפו המלצה בעל . שהגישו הורי ברוך גולדשטיין נגד הריסת אזור הקבר
אולם שום  524.פשרה עם ההורים תוסדראותו החודש שבמשך  ,פה לפרקליט המדינה

 525.דבר לא יצא מזה
מלא " הארץ"יצא לפי הכתבה בעיתון  ,לם בית המשפטוה נוכח באשהי ,רן כהן

הפשרנות 'הוא מתקומם ומתרעם על : "הכתבה לשונו וזו רת נגד השופטיםביקו
חמור ': הוא הוסיף' .והפייסנות של השופטים כלפי קיומו של אתר המעודד לטרור ורצח

נקי כפיים ובר ', 'שקדו'שלפיהם הרוצח הוא , מאד בעיני שהאנדרטה והכיתוב על הקבר
 526."ץ"ועוד בחסות בג, נשארים על מקומם' מסר נפשו למען ארצו תורתו ועמו'ו' לבב

בתוך  את נימוקיובית המשפט לצבא להגיש הורה , בדצמבר 3-שהתקיים ב ,בדיון
 יואבביקש ( בדצמבר 3-ב)בדיון זה  527.מנע מפגיעה במצבה והסביבהימדוע לא , יום 11

 528.ה בחיובתאולם בקשתו לא נענ, להשמיע את דבריו של ברוך גולדשטיין
שני הצדדים שימסרו הענין  ם ביןכבית המשפט שהוסהודיע  5222בפברואר  99-ב
במקרה שהוא לא יאות לקבל על עצמו את  .גישור לשופט בדימוס דב לוין-לפישור

 אז נעשוהשופט לוין סירב ו 529.משפט העליוןהיחזור הענין לבית  ,גישור-פישורה
 . שני הצדדיםעל היו מקובלים ילמצוא בוררים ש ניסיונות
 ,הורי ברוך גולדשטיין עם השופט בדימוס שילהנפגשו  הניסיונות הללו הלךבמ

 531.תוצאות ללאאולם  5222,530במאי  59-ב( כנראה)
משפט העליון והדיון ההנושא לבית חזר  ,הניסיונות למצוא בוררהיות ונכשלו 

 .5222בספטמבר  7-נשמע ב
את  לא הרשיעבין הטיעונים של ורצברגר היה ששום בית משפט ש, כתבנו לעיל

ראיות מינהליות "ש ,משפט דחה טיעון זה ופסקהבית ". מבצע מעשי טרור"גולדשטיין כ
להוציא צו הסרת מצבת "כדי  ותהיו מספיק" כשרות ותוך שמירת כללי הצדק הטבעי

וכללי הצדק  ,היו בענייננו למכביר ראיות מינהליות כשרות"הם סברו ש". הזכרון
 532."הטבעי נשמרו בקפדנות

ביותר לקבל מסקנה לי קשה , משפט העליון לישראלהלשופטי בית  רבכבוד מתוך 
-כמו. הללו" נהליות כשרותראיות מי"מה אפילו אחתפסק דינם ב הלא נכללמפני ש, זו
לא ניתן לאלמנה או בזמן ש ,"שמירת כללי הצדק הטבעי" תהשהי טעוןאיך אפשר ל ,כן

ל העדים שהופיעו שנציג אחר של ברוך גולדשטיין להגיש הגנה או לעשות חקירה נגדית 
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לפני " רוצח"גולדשטיין ל קראורוב חברי ועדת שמגר , נוסף לכל זה. פני ועדת שמגרב
מספר פסקי דין מבתי  בעבר פסלעליון אותו בית משפט  .תיוכל העדואת שהם שמעו 
של  חוזר ונשנה כינוימ יםדברים הרבה פחות חמור שנפסקו על ,שמתחתיוהמשפט 
 .לפני שמיעת כל העדויות -( פעמים על ידי אחד מהשופטים 57) - "רוצח"בשם נאשם 

 לדין כדי להחליט אםבית המשפט העליון מי יעמוד שאלו שופטי כן -כמו
אינה  האם שאלה זו ,מאידך גיסאאולם  533."מבצע מעשי טרור"נחשב כגולדשטיין 
שם כתוב  ."ועדות חקירה"לחוק  5272משנת  בתיקון נכתב במפורש הנושא ז ?מיותרת

על  הבתהליך של עתירה שהוגש, נוסף לזה. שקרוב משפחתו של הנפטר יגיש את ההגנה
, (פרטים נמצאים לעיל)ר ניחד עם יואל לר, אלמנתו של ברוך גולדשטיין, ריםידי מ

הציע שמרים גולדשטיין תקבל את , השופט צבי טל, משפט העליוןהרואים ששופט בית 
 .של בעלה הדהיינו היא תהיה נציג –ההזדמנות להגן על בעלה 

עדיין נשארת , בחוק זה וזכויות שניתנהאפילו אם אלמנתו היתה מקבלת את כל 
דין וחשבון של ועדת : "לשונו ווז, של חוק זה 99בעיה לפרקליט המדינה עקב סעיף 

להראות  ,ורצברגר הזכיר סעיף זה בטיעונו" .ראיה בכל הליך משפטיחקירה לא ישמש 
אפילו  אולם השופטים 534.ח ועדת שמגר"דברים שכתובים בדובשלא יכולים להשתמש 

 וגם לא הסבירו מדוע אפשר להתעלם מסעיף זה ,לא הזכירו טיעון זה בפסק דין שלהם
 .בחוק

למנוע התקפה של ערבים על כדי  ,ר גם טען שגולדשטיין עשה פעולת מנעורצברג
 .אפילו לא מוזכרטיעון זה , של בית המשפט בפסק דינו 535.הקהילה בה התגורר וחי

 . 5222בנובמבר  51-פה אחד ב 536ניתן פסק הדין
שהריסת הסביבה  ,של ברוך גולדשטיין 538ואמו 537של אביום הפניות בכתב גנדחו 

 . וסבל למשפחתםשל הקבר תגרום עגמת נפש 
 539.תירה לדיון נוסףתה ענדחכן -כמו

 ,ראש מועצת קרית ארבע, צבי קצוברהתקשר  הדין של בית המשפטלאחר פסק 
בן יוסף . בחברון לניהול בתי היהודיםמוניציפלית ה הועדהיושב ראש  ,לאברהם בן יוסף

מוקדם  540.כל העבודה הזאת לצבאאת שאיר ההמליץ לקצובר לא להתערב בהריסה ול
הם הסירו את . גדול של אנשי צבא ומשטרה הגיע מספר 5222בדצמבר  92בבוקרו של 

 541.לספרי תפילה את הארונות המיועדיםעקרו את המרצפות והרסו , הפנסים מהרחבה
מפני , כל בית עלמין יהודיבחלק חיוני  למרות שהוא, אפילו המתקן לנטילת ידיים נהרס

 542.קברליטול ידיים לאחר ביקור בצריכים  שלפי ההלכה היהודית
שתטח על השל ברוך גולדשטיין  אביו .נים להפגיןימפג 599-כההריסה באו במהלך 

הוא . בנו של הקבר סביבשהגיעו לראות מה נעשה  ,המצבה וספר לצוותי הטלוויזיה
. למנוע טבח של יהודים כדיהשאיר אלמנה וילדים קטנים , אמר שבנו מסר חייו

 543.נשמע קולו" הגענו תראה למה. "לקברשנעשה מה את גינה  הוא ותבדמע
על ידי סיבה מסוימת מנהרס  ,יהיה עם אישורי בנשנבנ ,כל שהוא בזמן שמבנה

כל אישורי היו משפחת גולדשטיין  בידי. בעלי המבנה פיצויים מקבלים השלטונות
 544.אולם הם לא קבלו שום פיצוי כספי מהשלטונות ,הקבר סביבבנייה ה

סביב קברו של ברוך גולדשטיין שאזור בהריסה השר את צו ימזמן שבית המשפט א
בתחילת  .ולא תמיד יש זריזות כז, לצערנו. רק כחודש וחצי חלף, ע ההריסהוביצלעד 

 הנמצא תחת שליטתה של המועצה המקומיתערבי אחד בית באזור בנה  99-שנות ה
ה יצו הריסה לבני אזמינהל האזרחי הוציא ה. היבני שום אישור ללא, קרית ארבע
 !הבנין עדיין קיים, לאחר תשע שנים 545.וקיתהבלתי ח
שצו הריסה לאזור סביב קברו של גולדשטיין אושר על ידי בית ולומר פלפל ל אפשר
  אף על פי ,לעומת זאת צו הריסה לבית של הערבי לא הוגש לאישור בית משפט. המשפט

וע מד - אולם אפשר לשאול בצדק. ע הריסה כזווצילבבית משפט שלא חייבים אישור 
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לא הגיש המינהל האזרחי , משובראותו שצו ההריסה לא ממ, במשך תשע שנים הללו
 ?כיפת זו ההריסהלבית משפט לא בקשה
 

 ברוך גולדשטייןר "דקבר של חלקת הבהנעשית פעילות פרטיזנית 
אביבי בשם אברהם פסו לבקר בקברו של ברוך -צייר תל הלך 5221בנובמבר 

היא . יתה לקרוא תהילים או להגיד תפילת אזכרהמטרתו לא ה, אולם 546.גולדשטיין
 !היתה שונה לגמרי

, לאחר מחשבות רבותו ,ישראל תראש ממשל, יצחק רביןשלושה ימים לאחר רצח 
הדרך הטובה ביותר . ולמחות מחאהקברו של ברוך גולדשטיין על לעלות פסו החליט 
אז הוא . ו בבקבוקהוא ערבב צבע זה עם טרפנטין ושם אות. בצבע שחורע לצבוהיתה 

, א הלך לקברשם הו. אביב לירושלים ומשם במונית לקרית ארבע-נסע באוטובוס מתל
 547.בצידי הקברשמנורות בעל המצבה וחיבל  צבע השחורהשפך את 

 מראש ןשל פסו כמעשה שלא תוכנלהתייחס לפעולותיו  ניתןמזה רואים אנו שלא 
שהוא שקל ותכנן מעשיו , א בעצמו מודההו. באופן זמנישפיות העל ידי אבוד  םאו שנגר

אביב לקרית ארבע -נסיעתו מתל. במיוחד צבע עם טרפנטין ערבבהוא . אביב-בתל
היה לו הרבה זמן לשקול מחדש את הפעולות המתוכננות ולחזור . מספר שעות נמשכה

 .הן פרי מחשבה ותכנון מוקדמיםלכן ברור שפעולותיו . מהםבו 
צהרים שמישהו -אחריום בשעות שמע באותו , ל ברוךש יואב, ישראל גולדשטיין

שהיו , של פסו שודרו פעולותיו, באותו לילה. בר בנו והלך מיד לבדוקלקנזק  גרם
גולדשטיין הקליט . של הטלוויזיה הישראלית 5בערוץ  עיתונותמצולמות על ידי צלם 

 548.קטע זה בוידאו מהטלוויזיה ולמחרת הגיש תלונה נגד פסו במשטרה
 ,גרו רחוק מקרית ארבעשבנימין יוסף ועמוס זוארץ , נוספים אנשים אחרים שני

במשטרה  הונבעקבות מה שראו הגיש כל אחד מהם תל. לחודכל אחד , צפו בחדשות
 .הציבור גשותבר געהשהפעילות של פסו פ בטענה

פסו טען שהוא לא הודיע לאף אחד על תוכניותיו ולא הזמין שום עיתונאי או צלם 
 !ובזמן הנכון במקום הנכוןבמקרה  נכחצלם החדשות  ,לכאורה 549.נוכח להיות

שהוא  ,העיד" מעריב"מהעיתון , לוניארבל א. לאחרים היו גרסאות אחרות אולם
להגיע לקברו של פסו ם מתכונן מישעה מסויבשביום ועל כך קבל הודעה מוקדמת 

אלוני הגיע לקבר יחד . ושנקבע יום ובשעהגולדשטיין בקרית ארבע ולצבוע את הקבר ב
 550.עם צלם ולאחר כחצי שעה הגיע פסו

צוות הצלמים יחד עם , קיליאריס' ורג'ג, התחנת טלוויזיה זרמעיתונאי , נוסף לזה
התקרב ואמר [ פסו]איש ישראלי : "קיליאריס דיווח. היו באותו זמן בקרית ארבע ,שלו

הוציא בקבוק של צבע שחור הוא צעד ואז . הלכנו לקברו של גולדשטיין... לבוא אחריו
  551."והתחיל למרוח אותו על הקבר ושבר את התאורה

יהיה ניסיון נוסף ש חששמ, למחרת התייצבו עשרה שוטרים כדי לשמור על הקבר
 552.לחלל את הקבר וזה יכול לעורר אלימות

שם . בבית משפט השלום בירושלים, לאחר כשנתיים על מעשיועמד לדין הופסו 
 553.העובדות יתבמרבהוא מודה 

כתב לא פחות משלושה מכתבים ליועץ המשפטי עם בקשה לבטל את  עורך דינו
הואיל ומשאבי " :נטעןשל פסו  נובין הטענות של עורך די. הבקשות נדחו. כתב האישום

אין זה ראוי לבזבז משאבים אלו על תהליך , רשויות האכיפה ובתי המשפט מוגבלים
 555.הציע לשלם עבור ההגנה של פסו, בנו של יצחק רבין, יובל 554."דנן

לדעתי האיש ביצע מעשים שמוגדרים : "עד המדינה זוארץאמר בחקירה במשטרה 
ם ר שהנאציהוא הסבי, זו אמירהנגדית על הבחקירה ." בחוק הישראלי כפשעי הנאצים

 556.חללו קברים של יהודים
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על ידי שנעשו  ות מאלומובן מאליו שהפעולות של פסו היו הרבה פחות חמור
 .מידת חילול הקברים לעשזוארץ הלך אחרי העיקרון ולא להניח אולם סביר  .הנאצים
המדיניות של הנאצים התקבלה על ידי הירדנים אשר הרסו את בית , בנושא זה]

היה  בבית הקברות היהודי בחברון ההרס. הקברות העתיק בהר הזיתים בירושלים
נטעו , נהרסו לחלוטין (5292)ט "קדושי תרפ כולל של, ממנוחלקים . אפילו יותר יסודי

 [557.במקום ונבנ שירותיםקות ושם פרות ויר
מה דעתך על המעשים של הרוצח ברוך : "עד המדינה יוסף נשאל בחקירה נגדית

במערת המכפלה באותו ]אף אחד לא יודע מה היה שם : "תשובתו" ?גולדשטיין
 558[."הפורים

 ,להתנגדות רבה בקרב חוגי השמאלגרמה ( לצפות ניתןכפי ש)הבאת פסו לדין 
אשר היה , חבר כנסת רן כהן. חוץ לבית המשפט היה עימות קולני בין השמאל והימיןומ

שאף על פי שהוא חסיד גדול בכיבוד  ,"קול ישראל"משפט סיפר לרדיו הנוכח בבית 
מדינת ישראל נגד אברהם 'הוא מרגיש בחילה בזמן שהוא שומע את המילים , החוק
ובאותו הזמן אנשים שממשיכים בצעדים של גולדשטיין ויגאל עמיר מסתובבים ', פסו
 ,שהוא מגנה את מעשהו של פסו אמר" שלום עכשיו"המזכיר הכללי של תנועת  559.חפשי

היה אפשר לסגור את . שהמצבה לא צריכה להיות שם"אולם צריך להתייחס לעובדה 
 560."התיק הזה

מאסר שלוש "הוא " מצבה... או מפיל  משמיד, ההורס"אף על פי שהעונש ל
אולם יעשה שרות  ,שני הצדדים באו להסכם שפסו לא ילך לבית הסהר 561,"שנים

 .ולא הטיל שום קנס 563שעות 69השופט קבע שרות בהיקף של  562.ציבורהלתועלת 
את העונש  אפשר להבין, נגרם מאיבוד השפיות באופן זמניאילו המעשה של פסו 

ו מודה שהוא תכנן פעולותיו מראש וגם יש הוכחות שהוא פרסם אולם הוא בעצמ. הקל
 .כוונותיו

על קבלת עסקת  הישראל גולדשטיין ביטא את תדהמתו כלפי פרקליט המדינ
 564.ניסה אפילו לענות לו אולם הוא לא, לו ראיות חותכות הטיעון בזמן שהיו

 
 םאקס-דין אל-אל זקברו של ע

, תו כדי שקברו של ברוך גולדשטיין ייהרסבאותו הזמן שרן כהן עשה ככל יכול
-מי היה עז אל. קסאם ייהרס-דין אל-מנת שקברו של עז אל-ניסיונות דומים נעשו על

 ?י הסיבה בגינה הוא זכה להערכה כה גדולהקסאם ומה-דין אל
, בגלל מעשיו. היום בצפון סוריה באזור שנמצא 5113-ב קסאם נולד-דין אל-עז אל

הוא נידון למוות בהעדרו על ידי שלטונות הצבא , ולם הראשונהעהמיד לאחר מלחמת 
קסאם ברח -אל .[סוריה נמסרה לצרפת לאחר מלחמת עולם הראשונה. ]הצרפתי

אשר בו הוא תמיד עודד את , רש במסגד מקומיובחשאי לחיפה ושם הוא היה ד
ט "יהודים בשנת תרפבלאחר הטבח הגדול . מלחמת קודש –יהאד 'המתפללים לג

קסאם וארגן קבוצות של מחבלים אשר יצאו ותקפו ישובים -דין אל-עז אלגייס , (5292)
קסאם בעימות -אלנהרג  5231בנובמבר . נהרגו מספר יהודיםובהתקפות הללו , יהודיים

-דין אל-גדודי עז אל"ית שלו החמאס קרא לזרוע הצבא. עם כוח של משטרת בריטניה
  565."קסאם

 אשר נמצא באזור, נשרת הקברות המוסלמי בקסאם נקבר בבי-דין אל-עז אל
אחת מקדימה ואחת  –יש מצבה מונחת המכסה את קברו ושתי מצבות זקופות  .חיפה

ביחד "שאחרים ילכו , והתקווה( הקדוש" )השהיד"הכינוי  כתובעל אחת מהן . מאחורה
כמעט כל הקברים הם בלי  –במצב מוזנח הוא בית קברות זה  ."קסאם-בדרך של אל

סביבתו על בקאסם ו-בקברו של אלשיפוצים  ות נעשובשנים האחרונ, אולם. ת כללמצבו
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 הגדר סביב קברו נצבעה. ביניהם ארגונים קיצוניים, ידי ארגונים איסלמיים שונים
 566!הצבע של דגלי החמאס וגדודיהם –בצבע ירוק 

 חבר כנסת דודהגיש  5227במאי . בלי תגובה בכנסת ועבודות על קבר זה לא עבר
הוסיף שהעבודה נעשתה הוא . את הקבר ו קבוצה משפצתלדעת איז" שאילתא"ראם 

 ?דרש לדעת מה נעשה בנושאגם ו עם הרשות המקומיתעם משרד הדתות ו ללא תיאום
לו שהשיפוץ נעשה על ידי התנועה האסלאמית בישראל בלי תיאום עם  והודיעבתשובה 

אם ומה ניתן  יעיינו בשאלהובדקו את הנושא יושהשלטונות  ,המשרדים המתאימים
לשאול אם השלטונות  ת מולדתגכנסת בני אלון ממפלהחבר נסה מיד . ולעשות בסוגיה ז

 ,ערבית אולם חבר כנסת ממפלגה, קסאם-של אלמתכוננים להרוס עד היסוד את הקבר 
 ,אלון אז שאל אם חברי כנסת מהשמאל. הפריע לו באופן קבוע ,אלוהב דראושה-עבד

-חושבים שזה הדרך לטפל בקברו של אל, יהודים להרוס קברים של שחשבו שצריך
 567.קסאם

 9-שהתקיימה ב, בישיבת ועדת הפנים של הכנסתהוזכר מספר פעמים  הקבר הזה
 .חוק של רן כהן על אנדרטאות לרוצחיםהדיונים על הצעת ה הלךבמ, 5221בפברואר 

קבר הזה ימומש גם על אמר שהוא מקווה שחוק ל "מהמפד לומינסקיחבר כנסת ניסן ס
וגם )ה ועדחברי ה נמנעו, אף על פי שהוא אמר את זה פעמיים. קסאם-דין אל-עז אל של

נציג של משרד ביטחון  568!קסאם כלל-להזכיר את קברו או אפילו שמו של אלמ!( רן כהן
 569!הפרות סדר ויהי קסאם-קברו של אלבשאם הם יגעו  ,פנים שהיה בישיבה אמרה

 כחודש מאוחר הועדקסאם גם עלה בישיבה של אותה ה-אלל שהנושא של קברו 
דין אל קאסם הוא לא -עז א: "אמר חבר כנסת ממפלגה ערבית אחמד סעד אזו ,יותר

חבל " מתפללים"בזמן שהוא הזכיר ] 570."הוא לוחם למען העם שלו. רוצח מתפללים
 ליםמתפלבפני קסאם דרש -שאחמד סעד לא ניצל את ההזדמנות להזכיר שבזמן שאל

 ![יהאד נגד יהודים ואחרים'הוא באופן תמידי הסית אותם לג, במסגדים
שנרצח בואדי קלט על , אהוד בכרךשל סבתא , לאה בכרךכתבה  5221אכן ביולי 

לשר הפנים ודרשה שהחוק בקשר לאנדרטאות למבצעי מעשה  ,ידי מחבלים ערבים
או  ,את מצבתו היא אמרה שצריכים להסיר. קאסם-של אל וקברעל טרור ייאכף 

יחד בדרכו של "הביטוי את ו" קדוש"הכינוי את למחוק את הכתוב אשר כולל  ,לחילופין
היא הוסיפה שבמקרה . הינה הסתה ברורה לרצחכיוון שלטענתה זו  ,"קסאם-אל

לא  הבקשת 571.היא תגיש עתירה לבית המשפט העליון, שהשלטונות לא יפעלו בנושא זה
 .בכרך עתירהלאה הגישה  ספרקן שמואל לכן בעזרת עורך דיו 572,נענתה

מצבת זיכרון לזכר מבצעי "ספר שהחוק שנחקק בכנסת חל על כל קבעתירתו כתב 
  573."'ביקרם'לא רק כאלה שהמדינה חפצה ו ,מעשה טרור

ם ישמעו עתירה זו יחד עם העתירה שופטימשפט העליון שההבית החליט בתחילה )
אולם בתאריך  574.תועומד התלויהיתה  בזמנואשר , בקשר לקברו של ברוך גולדשטיין

הם החליטו להפריד את שתי העתירות מפני שסדר יומו של בית המשפט  יותר מאוחר
אלא זמן  לא נותרו ,מיוחדבעמוס סדר יום העתירות היה שתי לשמוע את  ביום שנקבע

 (575.את העתירה בקשר לקברו של ברוך גולדשטייןרק לשמוע 
ית משפט פה אחד לדחות החליטו שופטי ב, ני הצדדיםש תענוט אתשמעו לאחר ש

לנגוע בו וגם  אין ,אנדרטה נחשבקסאם לא -דהיינו שקברו של אל, את העתירה על הסף
 576.מצבהעל ההכתוב שנות לא ל

ע החוק נגד אנדרטאות וצישר הפנים טרם התקין תקנות לבו היותש נההמדינה טע
נציין שיותר  577.קסאם-קברו של אל לעאותו יישם אי אפשר ל, למבצעי מעשה טרור

כמה זמן לוקח לשר הפנים  .ת החוק של רן כהןתקבל בכנסנאז שחלפו משנתיים מ
לפעול  וןחהחל שר הביט ברחלפו וכ ימים אחדים, לעומת זאת? לכתוב כמה תקנות

 . מילים מן המצבה מחיקתקברו של גולדשטיין ול לידהמתקנים  יסתלהר
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לפני בית המשפט  הניחושהעותרים לא  ,המדינה היה טיעון נוסף שהוגש על ידי
 ,באופן דומה 578.קסאם ביצע רציחות אכזריות ופעולות טרור נגד יהודים-הוכחות שאל

 . שום בית משפט לא החליט שברוך גולדשטיין היה רוצח
 היות והכתב חקוקו ,את הקבר ואת המצבה אינו כוללשחוק זה  המדינה גם טענה

בקשר  אולם המדינה טענה טענה הפוכה. זה נכון 579.גוע בזהנלאי אפשר על המצבה 
" קדוש"שם הם טענו בהתלהבות שמילים כמו ; 580מצבה של ברוך גולדשטייןללקבר ו
 581!להסיר אותן ךשבח ואהדה לטבח ולכן צרי מבטאות

 
 "תיבת פנדורה"

 שפעולות נגד קברו של ,עורך דין ורצברגר אמר משפט העליוןה בפני ביתטיעונו ב
ל "אצהברי את ח כדוגמה הוא נתן. יחת תיבת פנדורהכמו פת ינהברוך גולדשטיין תהי

מפני שהבריטים  ,גרדום על ידי הבריטיםהועלו לו שמוהוא, עמדו לדיןהוי ש"לחהו
במליאת הכנסת  נה גםדוגמה זו נית 582.מבצעי מעשי טרורפעולת פעולתם כאת החשיבו 

חוק הן כהן הגיש בפעם הראשונה את הצעת בזמן שר, דוד לבאי, על ידי שר המשפטים
 583.שלו

רחוב  –אנשים הללו הבשמות  נקראו רחובות, תלפיות מזרח בירושליםשכונת ב
האם לפי . רחוב אבשלום חביב ועוד, רחוב דב גרונר, רחוב מאיר פיינשטיין, משה ברזני
ם הוקמה אנדרטה לזכרבבית הקברות בצפת  ?את שמות הרחובותלשנות  ישחוק זה 
האם . מת גן על שם דב גרונריש ככר בר? להרוס אותה ךהאם צרי. אנשים הללושל ה
 םלזכר 5219בשנת  הונפקובולים שעם המה אפשר לעשות ? שם הכיכראת לשנות  צריך

 584?י"לחהשל חברי 
באניית ( או חומר נפץ)ומה בקשר לחברי ההגנה שהיו אחראים להנחת פצצה ..... 
 999של מעל  בכך גרמו למותםיהודים לארץ ישראל ו ביאהשה ,"פטריה"העולים 
 585?יהודים

אגף הדרומי במלון הל שהיו אחראים לפיצוץ של "ומה בקשר לחברי האצ..... 
 586?ערבים ובריטים, יהודים –אנשים  21הריגת לשגרם  ,בירושלים "המלך דוד"

 באניית נוספים 19אנשים ופציעת  53שאחראים להריגת  אלוומה בקשר ל..... 
היה  "אלטלנה"מפקד הכוח שהטביע את ה? אביב-ליד חוף תל" אלטלנה"ל ה"האצ

 587.גוריון-יצחק רבין תחת ההוראה של בן
 69 בין  5211ילת נובמבר תח/ל שטבחו בסוף אוקטובר"לחיילי צהומה בקשר .....

אפשר שהיה )ית הם דחסו את התושבים הללו לב? הצאלחר הערבי פכהתושבים מ 21-ל
 588.פוצצו את הביתואז , (מסגד הכפר

לכפר הערבי דווימה  5211שנכנסו בסוף אוקטובר , ל"ומה בקשר לחיילי צה.....
היו בדרך לתפילת יום שישי במסגד רבים שכולל זקנים , תושבים 71-ושם טבחו כ

 589?המקומי
אשר היו אחראים לטבח של ערבים בכפר הערבי  ,ל"ומה בקשר לחיילי צה.....
( קרן קיימת לישראל לשמנהל משרד הגליל המזרחי )וסף נחמני יכתב על זה ? סופסף
כפר ואנשיו הרימו דגל לבן אספו [ל]בסופסף אחרי שנכנסו : "5211בנובמבר  6-ב נוביומ

את הגברים לחוד ונשים לחוד קשרו את הידים לחמשים ששים פלחים וירו בהם 
 590."והמיתו אותם וקברו אותם בבור אחד

כולל הרבה נשים , ערבים 62ל שאחראים להריגת "צה ומה בקשר לחיילי..... 
-בן. 5213ההריגה קרה באוקטובר מעשה קיביה הוא כפר בשומרון ו? וילדים בקיביה

כי לא הצבא ביצע את הפעולה אלא אזרחים ישראליים  ,וריון הורה לשריו להודיעג
 591.זועמים מיישובי הספר

 2ביניהם , ערבים 13טבח של לאנשי משמר הגבול שהיו אחראים ל ומה בקשר.....
 592?5216-ילדים בכפר הערבי כפר קאסם ב 7-נשים ו
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 שבה נהרגו ,צבאית בלבנון הומה בקשר לטייסי חיל האויר הישראלי בפעול..... 
 ,צחי הנגבי, אזנה על ידי שר המשפטים דיתנ ודוגמה ז? אזרחים לבנונים חפים מפשע

וללה ארטילרית במחנה הפליטים ס תבהפגז ,מספר חדשים קודם 593.במליאת הכנסת
במקרה  594.חפים מפשעאזרחים לבנונים  599מעל נהרגו , ם בכפר כנא בלבנון"של האו

שתהיה התייחסות אחרת להפגזות  אפשר, שיהיה בעתיד שינוי קיצוני בממשלת ישראל
עמדו , לאחר האיחוד מחדש של מערב ומזרח גרמניה. זה קרה למעשה בגרמניה]. הללו
תושבים שרצו במפני שהם ירו  ,חיילים ממזרח גרמניה וקבלו עונש מאסרמספר לדין 

ירו הם פעלו בהתאם לחוק של  שהם אף על פי שבזמן, למערב והרגו אותם הימלטל
 [595.מזרח גרמניה

 ....ועוד .....

 ....ועוד.....
 

בזמן . 'קטעי עיתונות וכו, הקח מספרי היסטורילנ" תיבת פנדורה"החומר ב: הערה
יתגלה , אם למרות זה. לכל מקרהאו יותר מקורות  ניעיינתי בש, ר ליתאפששה

נפש האני מתנצל ומצטער על עגמת , איננה נכונהשל החומר  תשהדייקנות ההיסטורי
 . שגרמתי
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 הפנסיה של האלמנהזכויות 
 

 ?ברוך גולדשטייןר "דאיך נפטר 
הפנסיה . לתאדם נפטר יכולה להשפיע על סכום הפנסיה שאלמנתו מקבבה הדרך 
ן מ התהיה יותר גדול ,ערכות ישראל או בפעולת איבהמשנהרג ב ,של אדםלאלמנתו 

נפטר דרך  ובאיז אנחנו נעייןלכן . שנפטר עקב התקפת לב ,אדם לשפנסיה לאלמנתו ה
 .ברוך גולדשטיין

 596.נכנסו חיילים לתוך אולם יצחק, כשלוש דקות לאחר היריות במערת המכפלה
מדי ב לבושה" בובה"שבאולם היתה  ,אחד החיילים שמע מפיוח שרב סרן סטלמן דיו

 .ר ברוך גולדשטיין"זאת היתה גופתו החבולה של ד 597.צבא
ח הפתולוגי "הדו 598".גולגולת מרוצצת"ח המשטרה על מצב גופתו מדבר על "דו

מכל )שהמוות נגרם כתוצאה מחבלות מרובות בראש "מוסר פרוט נוסף וקובע 
דבר גם על שבר מרוסק ח זה מ"דו". ים ומאורכיםמכשירים קה/ירי מכש"ע (הכיוונים

 599.צלעות שבורות וזרוע שמאל שבורה, מוחה שסע של, לגולתובג
שהפנים היו כה  ,מרים גולדשטיין, בעדותה בפני ועדת שמגר מסרה האלמנה
 600.חבולות שאפילו אחיו של ברוך התקשה לזהותו

ערבים חייבים לעשות ההאם היו ? במצב כזההיתה למה הגופה : נשאלת השאלה
 ?כל זאת כמעשה הגנה עצמית

שהיו באולם יצחק  ,ניתן למצוא את התשובה בתצהירים שנמסרו על ידי ערבים
 .באותה שעה

והוא נחקר לאחר מכן על , סנינה-אחד הנוכחים היה המתפלל המוסלמי עוואד אבו
הוא ארגון אשר  "לםבצ"] .ת שמגרועדאשר מסר את החומר ל ,"בצלם"ידי ארגון 

סנינה -אבו [."ידע הישראלי לזכויות האדם בשטחיםמרכז המ"מתאר את עצמו בלוגו כ
, נשקוהצליח הוא לתפוש את , ר גולדשטיין החליף מחסניות בנשקו"אמר כי כאשר ד

 602.והשליך אותו הצידה 601את הנשק מידי בנו ,סנינה-איוב אבו ,אביו לקח ומיד
כי  ,שהתעל מוטלב נ, ר מתפלל מוסלמי נוסףאמ כאשר נחקר על ידי המשטרה

עד מוות  תקפו אותוהשכיבו אותו ארצה ו, ר גולדשטיין"כעשרה ערבים התנפלו אז על ד
, 5221באוקטובר  35-בהצהרה נוספת שהוא מסר למשטרת ישראל ב 603.במוטות ברזל

 קלותשה שהוא ראה מספר גדול של ערבים מכים את ברוך גולדשטיין במנתאמר 
 604.רצפהעל הנעליים בזמן שהוא כבר שכב בו

מוטות הברזל ]כיבוי האש וב ישמספר רב של ערבים חבטו בו במיכלעל כך הצהרה 
המתפלל המוסלמי  605.עלא סעיד עלי עאשור, 59נמסרה על ידי ילד בן  ,מחיצות[של ה

עם , ר גולדשטיין שכוב מת על הרצפה"אשרף קרקי מסר למשטרה כי הוא ראה את ד
והוא גם ראה מוט ברזל גדול על גופו ומספר גדול של מוטות , ם מצווארו וראשוהרבה ד

 606.מסוג דומה מסביבו
אשר ראה באמצעות טלויזיה , עדות בנושא זה באה גם מטוראי אביחי צאלה
ערבים עם מוטות ברזל כשלושה , במעגל סגור מתוך מערת המכפלה לאחר גמר היריות

 607.ר גולדשטיין"ת דהולכים לעבר אזור האולם בו הומ
למוות לאחר שנלקח רובהו הוכה ר ברוך גולדשטיין "נוכל לראות כי דזה מכל 

שזה  בפירושח זה מוסר "ודו, ח שמגר"עובדה זאת מאושרת בשני מקומות בדו. ממנו
 608.מתפללים מוסלמיםנעשה על ידי 

 המוצאת על ידי משרד הפנים של מדינת, בתעודת הפטירה הרשמית, יתר על כן
א יה. נה עוד חתיכת נייריתעודת פטירה א 609."רצח"רשומה סיבת הפטירה כ , ישראל
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סמכות חוקית עקב  הויש ל ,ירהסיבת הפטאת י שמאשר גם את הפטירה וקמסמך חו
 611.שפורסמו על ידי שר הפנים תקנותהו 610"5261 –ה "חוק מרשם האוכלוסין תשכ"

ולם בזמן חקירתם על ידי א. שגם היה לברוך גולדשטיין אקדח בחגורתו נכון
, למעשה 612.לפחות שני העדים המוסלמים העידו שהם לא ראו אקדח זה כלל, המשטרה

היה בלתי זה , מכות על ידי מספר גדול של ערבים קיבלרצפה והבזמן שהוא שכב על 
 !זההאקדח בלהשתמש  אפשרי לגולדשטיין
ה ועדי אם תחקור הכי יהיה זה לקו ,אמרה מרים גולדשטיין הועדבעדותה בפני ה
ה תבדוק את הנושא ועדהשופט שמגר אמר שה 613.רצח בעלהאת את כל הענין מלבד 

ר ברוך "ח את סיבת מותו של ד"אכן כלל הדו, וכפי שראינו כעת 614,בכל היקפו
 .גולדשטיין

 ה טענתלא התקבל, משפט העליוןהבמספר גדול של תיקי משפט שהגיעו לבית 
, פטרמפני שהוא המשיך להכות את הנ, תגנה עצמיההגנה של הנאשם שהוא פעל בה

  615.לנאשםשנפל על הרצפה וכבר חדל להיות סכנה לאחר 
את  יימהס 5221616דצמבר ועד , ר גולדשטיין"המשטרה חקרה את הירצחו של ד

לאחר  ,נרצח בדם קר על ידי מתפללים ערביםהוא ש המסקנהגיעה להיא  .חקירותיה
617.קח נשקו מאתולשנ

 
אדם המשתף היה  ,שהיה נוכח באותו פורים במערת המכפלה ,יםאחד מהערב

נמצא  (שהובא למטה)" המשפט הפנסי"במסמך מתיק של . ]שלטונות ישראל פעולה עם
של  םזהותאת זה יודע  איש.[ אני לא מביא שמו כאן ברורותסיבות אולם מ, שמו

 618.הערבים שרצחו את ברוך גולדשטיין וגם לאיזה ארגון הם שייכים
, רצח ברוך גולדשטייןאת חקירת המשטרה  ים פרטיבו נמצא, כן נציין שהתיק-מוכ

 619.קצין הביטחון ונוסף לזה בכספת אצל, ה אלא בכספתבתיקיי, כנהוג, אינו שמור
מדוע כל הסודיות בקשר לרצח ברוך ? כל אמצעי הזהירות הללויש צורך במדוע 

 את אלו הנאשמים ברצחמהיר שפט הדרך הנכונה היא להביא למש בודאי? גולדשטיין
 .רצח עומדים למשפטאחרים ב נאשמיםבה ש דרךה הבאות, זה

נתה לשופטת בבית ומהיא  ,אחר כך)ניש ידורית ב, פרקליטת המדינה, אולם
 של רצחיכים פליליים נגד הערבים שנאשמו בהלבהחליטה שלא לפתוח ( משפט העליוןה

יאיר -מיכאל בן, שפטי לממשלהיועץ המאישר ה 5221ביוני  620.ברוך גולדשטיין
 621.נישיההחלטה של ב

דין העורך ו 622,יאיר-על החלטת בן הרעער, אלמנתו של ברוך גולדשטיין, מרים
אלו ש ,אנקר שאמר' של פרופ המשפטיתדעת החוות את גידי פרישטיק הגיש , שלה

לא פעלו בתנאים של הגנה עצמית ומעשה זה אינו עומד "ברוך גולדשטיין את שהרגו 
 623."בדרישות החוק

ניתן לראות את הניגוד ! ר ברוך גולדשטיין"עד היום לא הואשם אף ערבי ברצח ד
אשר הרג מחבל ערבי לאחר , יורם שקולניק, יהודיהמתנחל הבין זה לבין המקרה של 

הובא למשפט ונידון למאסר עולם על , הואשם, שקולניק נעצר מיד. שפורק מנשקו
שנה  51-קולניק לשאת שנות מאסרו של יא עזר וייצמן הנשקצב , יותר מאוחר 624.רצח

לפי , שחרוריםהועדת הפחיתה , שנים בבית הסהר 7לאחר . שנה 55-ולאחר מכן ל
חן  ההחלטה זו לא מצא. התנהגות טובהשנות המאסר עבור משליש , הנוהל המקובל

ל עבית המשפט העליון פני רה בעוהיא ער, וןאזהבה גל, בעיני חברת הכנסת ממרץ
חרגה ממתחם "פסק שהחלטה זו בית המשפט אז  .החלטת ועדת השחרורים

ון אזהבה גל, למיטב ידיעתי. קולניק בבית הסוהרנשאר יורם שלכן  625."הסבירות
ף פעם הועמדו אלא , שהערבים שרצחו את ברוך גולדשטיין ,ךלא ערערה על כמעולם 
 !למשפט
יש , אולם. את החוק בדוישמרו ושיכש חברה מתורבתת דורשת מאזרחיה, צדקב

. ללא משוא פנים אכן יראו שהחוק נאכףחראים על אכיפת החוק אה אלושגם צורך 
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את  םעצוובאותו זמן ל, עבירה לעלהעמיד לדין ולאסור איש אחד , להגיש תביעה
מצב  – (יא עבירה חמורהובמיוחד אם ה)אותה העבירה  רבכשמישהו אחר עוהעיניים 

את החוק בה אוי למדינה אשר לא מכבדים ! לכבד את החוק אזרחיםאת הלא יעודד  זה
 !ואת מערכת המשפט

 
 פנסיהמתן זכויות המאבק ל

, מרים גולדשטיין בקשה למשרד הביטחוןהגישה  5221מספר שבועות לאחר פורים 
 אין"נימוק שבנדחתה בקשתה אולם . כאלמנה של איש שנפגע בפעולת איבה בהלהכיר 

המשרד שלח לאחר שמרים שלחה מכתב נוסף  626."מובן החוקב' איבה'מדובר בפגיעת 
[ הערבים]י המתפללים "מותו של בעלך המנוח נגרם ע"ש ,פרטים נוספיםמכתב ובו 

 627."הרג ופצע עשרות מהם, כאשר בעלך המנוח ירה, במערת המכפלה
אשר בראשה  ,"ועדת עררים"אלו בפני החלטות על ר עיש הזכות לער, לפי החוק

הדיון . גידי פרישטיק טיין הגישה ערעור בעזרת עורך דיןמרים גולדש 628.שופט עומד
 629.אביב-משפט המחוזי בתלההתקיים בבית 

ר גולדשטיין נרצח על ידי "שמראה שד, ח ועדת שמגר"יק ציטט מדוטפריש
את הוא תיאר . וכבר לא היה מסוכן ממנולאחר שנשקו ניטל  ,מתפללים מוסלמים

הוא הביא הוכחות נוספות . כמשמעה בחוק" גע פעולת איבהנפ"ולכן " לינץ"ההריגה כ
 630.שהיו נוכחים במערת המכפלה ,על ידי מתפללים מוסלמים נהמהעדות שנית
לאחר שהוא , אשר בתזכירו, אנקר' יק גם הגיש חוות דעת משפטית של פרופפרישט

בית המשפט העליון לישראל דין של  קישלושה פס הוא הגיש, סיכם את העובדות
 .סכנה מהתוקף תזמן שנשקפב ה רקחל "הגנה עצמית"ההגנה של טענת מראים שש

היה המצב במקרה של , לדעתו, וזה, הגנה זובלהשתמש  ניתןלא , הסכנה חלפהלאחר ש
 631.גולדשטיין

אנשים שנדקרו בעיר  תללוכ" נפגעי פעולת איבה"פרישטיק טען שההגדרה של 
ולא שויכו לארגון חבלה לאחר מעשה סו למרות שהדוקרים לא נתפ, העתיקה בירושלים

נפגעי פעולות "רי של ערבים כההרוגים מי 59הוכרו הוא ציין שבחברון . כזה או אחר
הגנה " הגנה שללאחר שה, התקפהלים אפילו אם היהודים היו גורמ, לדעתו". איבה
 632.ממה שקדם לונותק ראות את הרצח במחייבים ל, נופלת "עצמית

מעשה אלימות שגרם שרק בית משפט יכול לקבוע ש, ועדי החברפסקו  בפסק דינם
הריגת ברוך בשנאשמו  אלולשאול מדוע יש מקום , ם כךא 633.א רצחלמותו של אדם הו

 ?רצחם המעשה שלהם היה כדי להחליט א ,לדין לפני בית משפט הועמדוגולדשטיין לא 
ת מלווה סיבת הפטירה להיוצריכה  שלפי חוק מרשם האוכלוסין, גם פסק ועדה

צלעות , נזק למוח, בגלגולתשבר מרוסק  ח הפתולוג מדבר על"דו 634.באישור רפואי
 !?איך אפשר להגיד שזה לא רצח .וזרוע שמאל שבורה שבורות

ברוך את אילו הערבים שהרגו מה היה קורה לא היו מוכנים להביע דעה  ועדהחברי 
הגנה להאפשרות לטעון  האם היתה להם, משפט פליליהיו עומדים בפני גולדשטיין 

 635?עצמית
בנסיבות מעשי הירי של גולדשטיין במערה התנפלות : "בסיכום הם פסקו

בין אם מדובר ברצח . עה שביצעיהמתפללים עליו היתה תגובה ישירה למעשי הירי והפצ
מדובר בתגובה למעשה הפשע ', ובין אם מדובר בעשיית דין עצמית בבחינת מעשה לינץ

 636."בפעולת איבה במובן החוק של גולדשטיין ולא
אם ייקבע שהפעולה של ברוך גולדשטיין  ועדהשל סיכום את דברי האפשר לקבל 

נשקו ואז את לפרק  -צעדים הדרושים ב נקוטאז הערבים היו צריכים ל. היתה טבח
 ניתןלא  בנסיבות הללו אולם. לרצוח אותו היה אסור בהחלט. למסור אותו למשטרה

 ."נפגע פעולת איבה"שטיין כרוך גולדבאת לתאר 
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אפשרות , למנוע טבח של יהודים -אולם אם ייקבע שפעולתו היתה פעולת מנע 
הצליחו אילו : טענה זואפשר לטעון הרי ש, ועדהוזכרה על ידי חברי ה לאשאפילו 

 היהודים הנרצחיםהרי , והרגו יהודיםכננת והמתהערבים לבצע את ההתקפה החבלנית 
פעל יהודי  אם במקום זה, אולם". נפגעי פעולת איבה"כ ם ספקנחשבים בלי שוהיו 

, שבקשו להרוג יהודים נרצח על ידי אותם הערבים בזמן פעולתוו ,למנוע את ההתקפה
 ,אי אפשר לנתק את רצח יהודי זה מההתקפה החבלנית המתוכננת, ה זהבמקר, בודאי

 ."נפגע פעולת איבה"ולהחליט שיהודי זה אינו 
רצח ברוך גולדשטיין מההתקפה החבלנית המתוכננת על  את נתקשאין לסברתי 

שקבעו שאי אפשר לנתק הריגת , זועררים על דעת חברי ועדת  תמבוסס, הערביםידי 
יימצא  קביעה זו לא פחות מתאימה אם בודאי 637.לוגולדשטיין ממה שקדם 

 .כדי למנוע טבח של יהודים ,שגולדשטיין נהרג בזמן שהוא עשה פעולת מנע
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 ד"ברוך גולדשטיין לפני פורים תשנר "ד
 

 :הקשיבו; בני ארצי, בני רומי, רעי
 .לא להלל את קיסר, באתי לקבר
 ,איש חי אחריו-הרע בפעלי

 638.הטוב יש ועם עצמותיו נטמן
 

ראות זאת ניתן ל .אך אינם תואמים את רוח היהדות, שקספיר אלו הם דברי
 .צריםיציאת מ פרעה בזמןל ביחס (בדוגמא דלהלן)

, פרעה זה היה, מהבהיסטוריה של מצרים הקדו על פי ההסטוריונים העוסקים]
פרעה שהתחיל את אותו  640,של רעמסס השני 53-הוא היה הבן ה 639.מרנפתח ,כנראה

ים יכל הבנים היהוד על ידי המתתעל רצח עם  גזרואפילו  ,עושק נגד היהודיםהמדיניות 
, עשר המכות היו כךתוצאה מכות של אביו ומדינימרנפתח המשיך ב 641.שנולדו במצרים

 .[ יציאת מצרים וקריעת ים סוף
בזמן  אולם. היטב עותהפעולות הפליליות של פרעה מרנפתח נגד היהודים ידו

על כך הוא . יציאת ישראל ממצרים פרעה נהג בכבוד כלפי היהודים ובכך היטיב עמהם
שהיה אחד  ,יהודה ליב חסמן הרב 642".לא תתעב מצרי" :מצוה בתורה –קיבל את שכרו 

חלק טוב קטן אשר טמון "שמזה  יםמדולאמר ש, 99-מבעלי המוסר בתחילת המאה ה
  643."לא נאבד ולא נעלם בשמים, לאין מספר של רע מוחלטחלקים בתוך אלפי אלפים 

של ברוך  שהפעולות הטובות, את הנושא של פרעה היאכאן הסיבה שהבאתי 
שברוך  ייקבעאפילו אם . על ידי חבריו מוזכרות היום רק, שהן רבות מלספור גולדשטיין

טובות שהוא עשה בחייו אף הפעולות ה, לפי המסורת היהודית, טבחגולדשטיין ביצע 
 .טלותב פעם אינן

ברע  רקשמו של ברוך גולדשטיין  רבים הם האנשים הרוצים לקשור את, לצערנו
 .עשהפעולות הטובות שהכל את  שכוח לחלוטיןול

 היו מאד מודעים לפעולותיומנהיגים הרוחניים והמנהליים של קרית ארבע ה 
 מכתבנכתב  –תו רייום פט – 5221בפורים  .ר ברוך גולדשטיין"של ד המרובותהטובות 

רב ה –הרב דב ליאור ל ידי חתום ע, של המועצה המקומית קרית ארבע הלוגועם 
 –הרב אליעזר ולדמן , ארבעראש מועצת קרית  –צבי קצובר , הראשי של קרית ארבע

 .חברון-היהודי בקרית ארבעמייסד הישוב  –רב משה לוינגר הראש ישיבת קרית ארבע ו
הקדיש בו הם מציינים כיצד ברוך גולדשטיין ו ,קרית ארבע תושביחולק לכל המכתב 

כאשר היה עד לעשרות מקרים  ,במיוחד בחדשים האחרונים, חיי אדםחייו להצלת את 
 644.ועיםשל רצח ופיג
פעולות הטובות הללו עד העל רוב  תילא ידע, כן שלוהש, ו שאנייהיה כל כך ענהוא 

 .כדוגמאות ןקצתמאני אזכיר רק  .אחר פטירתול
 91מכשיר הקשר שלו היה לצדו . מן הכלל תיוצאה תת הנפש שלו כרופא היומסיר

ר הקשר היה מכשי, אפילו בזמן שהוא היה בבית הכנסת. ים בשבועמי 7, שעות ביממה
 ותפתאומיב ים הוא נקראכיפורהתפילת יום  זמןבשרני שנה אחת וזכ. שולחן לידועל ה

 הוא נתןשלקחו אותו במהירות למקום ולאחר . במכשיר הקשר למקרה חירום בחברון
החירום שמצב מפני , ברגל –זרה לבית הכנסת חעלה ברגל בהוא טיפול הרפואי ה את

לחסוך כדי מכנסי טריינינג  נהג ללבושהוא בשנתו בלילה  .לנסוע היה לוכבר עבר ואסור 
 .חירוםלו בקריאת זמן בלבישה במקרה שקוראים 

ר "טיפול הרפואי שניתן על ידי דה על ועדת שמגרחברי כתבו ש במהנעיין 
נשאלו , הועדעל בסיס שמועה אשר לכאורה נשמעה על ידי כמה מחברי ה. גולדשטיין
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אף  645.לספק טיפול רפואי לפצוע ערביסרב ר גולדשטיין "דש נכון הדברמספר עדים אם 
! (בעוד חלק מהם גם שמעו שמועה כזאת)דבר כזה  לאשרמהעדים היה יכול  לא אחד
אופן ב, רפואי הן ביהודים והן בערביםטיפול שהוא טיפל ספרו הרבה עדים , אדרבה
, ר גולדשטיין"ה איך נהג דועדסיפר ל, חברון לשעבר תחטיבמפקד , משה גבעתי. שווה

לספק טיפול רפואי לערבים פצועים ולערבים שנפגעו , ביחד עם הצוות הרפואי שלו
 646.ושהוא נכח וראה זאת אישית מספר פעמים, בתאונות דרכים

ר אריה "עדות על טיפולו השווה ביהודים וערבים נמסרה על ידי אלוף משנה ד
זור קצין רפואי א, נחמן אש על ידי רב סרן 647,הקצין הרפואי של פיקוד מרכז, אלדד

קצין ביטחון לילה של המועצה המקומית קרית , ועל ידי מוטי אונגר 648יהודה ושומרון
 649.ארבע

בן חורין להביא כעד  מיכאל רצה (ראה למטה)" ברוך הגבר"צריך לציין שבמשפט 
אולם  650,להעיד שברוך גולדשטיין נתן טיפול רפואי לערבים, אריה אלדד ר"את ד

שימש אשר , עקיבא לונדון, עד אחר במשפט 651.עד זההזמנת להתיר ירב השופט ס
 עדותו הלךהעיד במ, במספר תפקידים ציבוריים בישובים בדרום חברון 5219משנת 

 652.ר גולדשטיין טיפל בדרוזים"שד
מפקד בפועל בתחנת המשטרה , פקד אורי ויסקופ-הבהיר רבה ועדבפני הבעדותו 

, יתרה מזו 653.ר גולדשטיין סירב לטפל בפצוע ערבי"ה שדשהוא לא נתקל במקר, בחברון
מתארת , ל"לאחר סיום שירות החובה שלו בצה, ר גולדשטיין"תעודת השחרור של ד

ללא רמז  654,"ומומחה במקצועו, ממושמע, יסודי, בעל יוזמה, חרוץ, יעיל, מסור"אותו כ
 !אפילו קל שבקלים על מניעת טיפול רפואי מאדם כלשהו

לא ציטטה מאמר עיתונאי היא , ח שלה"ה לכתוב את הדוועדר נגשה הכאש ,אולם
, אולם. אבעת שירותו בצב לספק טיפול רפואי למחבל ערבי דובר על סירובו וב ,מאושר

כליל מכל המקרים בהם נתן טיפול רפואי ה ועדההתעלמה , להוציא מקרה אחד
655.לערבים

 
 ר ברוך גולדשטיין"קבל ד, דתו הרפואיתומתוך הכרה במסירות נפשו הרבה בעב

 ,ר יצחק אשכנזי"ד ן"רסהמליץ  5221בינואר  5223.656שני ציונים לשבח מהצבא בסתיו 
במכתב  .יום העצמאות הקרובקראת ל ן"רס לדרגת ותועלהל ,קצין רפואי אזורי

סיוע , מעניק סיוע רפואי ראשוני"ברוך גולדשטיין  ר"שדנכתב בין השאר  ההמלצה ז
אם ... וכל זאת בהתנדבות ובמסירות ראויים לכל ציון, חיי אדם שהציל לא פעם אחת

ר ברוך "ש הרי זה ללא ספק ד"יש קצין הראוי להעלאה בדרגה במרחב איו
 657".גולדשטיין
לא היו : "הוא אמר .המלצה כזו מתהצבאי הכחיש באופן חד משמעי שקייהדובר 

בתאריך יותר מאוחר ]. המלצה זוצילום של  בידייש  !מאוד מוזר 658".דברים מעולם
 [659.פני ועדת שמגרבכמוצג  ההובאהיא 

. נתן אמוגבלות לטיפול רפואי שהו ןהפעולות הטובות של ברוך גולדשטיין אינ
 .פגוע מוחין מלידה, שגר בקרית ארבע נער, שיראלקרה של נחום מכדוגמה אתן את ה

 ,ם בשבועיפעמילו פעם או אפי עם נחוםברוך גולדשטיין  עיסוקיו הרבים ישבלמרות 
 660.ציוריםה בעזרת כדי ללמד אותו תור

יה הברוך גולדשטיין  בראש השנה. אישיה ניא מניסיואחרונה שאתן היהדוגמה ה
 "מקריא"הבמשך מספר שנים הייתי . "מקריא"ואני הייתי הבבית הכנסת  "בעל תוקע"

 "קעתובעל " בא אלי דרק במקרה אח. "בעל תוקע"אנשים ששימשו בתפקיד למספר 
 הז "בעל תוקע". בתקיעות שלו כשורהואמר שלא אתבייש להודיע לו אם יש משהו לא 

 .היה ברוך גולדשטיין
אמרתי לו שלכל , לאחר התפילה. לו קשיים בתקיעות והיבשנה אחת , מקרה אחר

היה  אבל תוכנה, תשובתו אתאינני זוכר בדיוק . כאלו לפעמים קשייםיש " בעל תוקע"
 .של האדם גאותואת מפני שהם מורידים  ,טוביםהם  קרים כאלושמ
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משה נולמן שנכתב על ידי " רוסלם פוסט'ג"למערכת אצטט ממכתב , לסיום
הריגת אנשים שחפים "נה ילאחר שהוא הרשיע וג .5221פברואר ב 91ך תאריב, מרעננה
ר גולדשטיין "אני מציע שנזכור את ד: "במילים אלו מכתבואת נולמן סיים , "מפשע

במקום להסיח את דעת הציבור על ידי נטילת צלם  ,5221שהוא היה לפני פורים  אישכ
 661."אנוש מברוך גולדשטיין
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 "ברוך הגבר" –ספר הזיכרון 
 

שמתכוונים בהן נכתב , מודעות בקרית ארבעהופיעו  5221סוף שנת לקראת 
ומים בתח עיונייםספר זה יכלול מאמרים . להוציא ספר זיכרון על ברוך גולדשטיין

 662.שונים וזיכרונות על ברוך גולדשטיין
המכתב המלא ל תרגום לעברית ש - כללומספר פריטים שלמערכת אני הגשתי 

שהערבים תכננו  המוכיחיםח ועדת שמגר "קטעים מדו 663;"ויש כרוניקל'ג"לשהגשתי 
ברוך  "בעל התוקע"וזכרונותי על  664פורים סביבותטבח של יהודים בחברון ב

 665.גולדשטיין
עותקים נמכרו בתוך יום  6,999-ולפי העיתונים כ 5221ספר זה יצא לאור בתחילת 

דבר אשר , עותקים נמכרו בקרית ארבע 699-כ. עותקים נוספים הודפסו 1,999אחד ועוד 
 666.הה צפויתאביב לא הי-בתל 519-עותקים בטבריה ו 19מכירת , לעומת זאת. היה צפוי

ונעזר על ידי שלושה עורכי , ר ברמת הגולןשג, עורך הספר היה מיכאל בן חורין
. כותבים 79-בו מאמרים שנכתבו על ידי כ מופיעיםעמודים ו 199מעל  ישבספר . משנה

בית , המלכות ומלחמ, נקמה :מספר נושאיםב עיונייםרים כולל מאמחלק הראשון ה
בחיי ברוך  אר מקריםמתהחלק השני . וחברון חברה ומשפט בישראל, המקדש
 .ד"אנשים שהכירו אותו ומקרים בקשר לפורים תשנ שלעדות  -ן גולדשטיי

בן חורין לחקירה על ידי המשטרה  הוזמן ,הספר יצא לאורשכששה חדשים לאחר 
הכותבים  79-הוזמנו חלק מכן -כמו 667.ופעם נוספת כשלושה חדשים יותר מאוחר

ם היה ביניה (.ה מקרית ארבעכמה שעות נסיע)המשטרה בפתח תקוה  לחקירה במטה
הם שאלו אותו מי  668.אשר כתב כמה זיכרונות על ברוך גולדשטיין, הרב שלום הורוביץ

 669.ביקש ממנו לכתוב דברים עבור הספר
יועץ המשפטי לפתוח תיק פלילי נגד ההחליט  ,שהספר יצא לאורכשנה וחצי לאחר 

ני שהם שבועיים וחצי לפ, שמע על זה מהטלוויזיה ןבן חורי. זריווע תושלוש ןבן חורי
 670.האשמהההודיעו לו באופן רשמי על 

נאמר בכתב האישום . 5226בנובמבר  6-בכתב האישום היה  הקראתתאריך 
 671."דברי שבח לטבח שבוצע במערת המכפלה על ידי ברוך גולדשטיין"שהספר כולל 

 .חלק הזה של כתב האישוםברכז תנ, מפני שספר זה הוא על ברוך גולדשטיין
אשר נמצא במגרש  ,ירושליםבמשפט השלום בבית  5227ר בפברוא חלהמשפט ה

 672.םהרוסי
מוטעה הלתקן את המידע  היא ספרהשמטרתו של  ,הסביר לבית המשפט ןבן חורי
 דיווחולא הם . ואשר הופץ על ידי המדיה על ברוך גולדשטיין אשר נכתב ,והסלקטיבי

 673.יו באותו פוריםדבר על המעשים הטובים שלו כרופא ולא על הרקע הביטחוני למעש
סבר למעשים ההרבה אנשים והודו לו על האליו התקשרו , לאחר שהספר יצא לאור

 674.הללו
 675.הוא הכחיש באופן חד משמעי שכוונת הספר היתה להסית לגזענות נגד הערבים

" ברוך הגבר"טען שלהשוות את הספר ו, מן הגישה הגזעניתהוא הדגיש שהוא הזדעזע 
  676.ממש בושה וחרפה של הפרקליטות זויטלר לספרים הגזעניים של ה

שברוך גולדשטיין עשה פעולת מנע  תהיהשההגנה העיקרית שלו  ביקשבן חורין 
כדי להוכיח שטענתו  םבן חורין רשימה ארוכה של עדיהזמין לכן  677.חבלנית הפעול ולא
 679,הוא ביקש שהשופט יזמין אותם להופיע 678.אולם רובם לא הופיעו, תצודק יאה

האנשים  על רוברלוונטי וסירב לצוות  אינוסוג העדות הזה  קבע שלדעתום השופט אול
 680!יחד עם זה הוא העיר שרוב רובן של העדויות שנשמעו לא היו רלוונטיות. להופיע
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המאמר שכתבתי כמה שנים בסיס על . שהופיע עדים הבודדיםאני הייתי אחד מה
הגנה הייתי מוזמן להיות עד , (אה לעיללפרטים ר)ח ועדת שמגר "עיון בדו בנושא, קודם

 5227.681במאי  96-ולהופיע בבית המשפט ב
, שבעצמו ניהל את ההגנה שלו ,ןבן חורי התחיל בזמן שנכנסתי לדוכן העדים

אז הוא ביקש  682.לשאול אותי מספר שאלות בקשר למאמרים שלי שהופיעו בספרו
אולם , שאלות על מאמרי א התחיל לשאול אותיוה 683.וכך היה, שמאמרי יכנס כמוצג

מפני שכל מה שהעד רצה לאמור מופיע  ,זהבהשופט הפסיק אותו ואמר שאין צורך 
 684.במאמרו

נשאל בחקירה , נתנאל עוזרי, אחד מהם. נאשמים מסר עדותה תארבעכל אחד מ
כל החקירה את הוא ענה שהוא רואה . שאלות במשטרהעל סירב לענות  מדוע, נגדית

לעשות מה שהנחו אותו לעשות מלמעלה , של החוקר היתה פשוטההמטרה : "תכפוליטי
אני במשחקים פוליטיים אלה לא . ולא בגלל עבירה פלילית שהיתה פה או לא היתה

 ,לאחר כמה שנים] 685."זו חקירה פוליטית נטו ולכן עניתי פוליטית נטו. רציתי להשתתף
משפחתו בני בזמן ש ,ביםנתנאל עוזרי באכזריות בביתו על ידי ערנרצח , 9993בינואר 

 .[אכלו סעודת ליל שבת
לה של גולדשטיין היתה ובקיצור את הטענה שהפע בסיכומיו דחה פרקליט המדינה

בית המשפט פסל את , אולם 686.ו את הדברחילא הוכ נאשמיםשה טענהב ,פעולת מנע
זה לא פלא ו, ה פעולת מנעתלהוכיח שהיעל מנת ה להזמין תשההגנה רצ העדים רוב
שוב ושוב  תיאר פרקליט המדינה, בנוסף לזה. הנת ההגנה על פעולת מנע לא הוכחשטע
בדרך  ולאבבית משפט  לא, מה שאף פעם לא הוכח – 687"רוצח"ברוך גולדשטיין כ את

 !אחרת
של השופט יעקב  הדיןגזר  ךאור 5227.688גזר דינו בנובמבר את בית המשפט נתן 

 רק נכתב במלואו יםנועמודים הראשבשלושה וחצי . היה ששה וחצי עמודים צאבן
 .איבאן קרילוב, 51-סופר הרוסי מהמאה השל ה 689"הסופר והשודד" המשל

עדותי  690.הנאשמים הורשעו בעבירות של פרסום הסתה לגזענות ועידוד לאלימות
. הוזכרו כלל אפילו לא ,ת אחרות שהראו שהמעשה היה פעולת מנעיוומאמרי ועדו

ו ומסביר עדות ז אילו היה מזכיר ,אתלהבין את ז ותאפשרהיתה  לכבוד השופט המלומד
 .אולם הוא לא עשה את זה כלל .ה מתוך סיבות שונות שיכול היה לתתיכול לקבל שאינו

כל לחודשיים בפועל  - עוזריו תן לשמונה חדשים מאסר בפועל ושלושובן חורין ניד
 691.אחד

יש להפריד בין נו שהנאשמים טע. משפט המחוזי בירושליםהבית לור ערע הוגש
יש וכי  ,באותו הפורים ובין מעשה ההרג 5221לפני פורים של ברוך גולדשטיין הפעילות 
שהשבח  יתהכנראה שהכוונה פה ה. על בסיס הפרדה כזו" ברוך הגבר"את הספר לבחון 

 .5221פורים  לפנישניתן לגולדשטיין בספר מתייחס לחייו 
ברוך גולדשטיין השופטים שהיות ומרו בית המשפט דחה טענה זו ובפסק דינם א

נכון שברוך  692.אי אפשר לעשות הפרדה זו, בצורה אוניברסלית כאיש שעשה טבחידוע 
אולם מדוע . כאיש שעשה טבח נתעב יהם של אנשים רביםגולדשטיין קשור במחשבות

, כל ההתבטאויות שנאמרו באופן קבוע על ידי הפוליטיקאים ובמדיהפני שממ? זה כך
 בדרך משפטיתוהם מאמינים שגולדשטיין הורשע  ,לציבור" שטיפת מוח"נעשתה 

 .עשיית טבחב
ההגנה  תמשפט המחוזי לא הזכיר כלל את טענהבית כן , כמו בבית משפט השלום

 .ה פעולת מנעתשהפעולה של ברוך גולדשטיין הי
לדחות  האולם המדינה בקש. משפט העליוןהרשות לערער לבית  והנאשמים קבל

משפט של יוסף בהדין את ק ופסימשפט העליון הבית שובתם עד לאחר תגאת 
 693.אברין'ג
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 כתב דבריאשר בו הוא  29-פרסם מאמר בתחילת שנות העיתונאי ערבי ש, אברין'ג
הוא . יפאדהתלת האיניתחלמשליכי בקבוקי תבערה בידי אבנים ומיעידוד ואהדה ל
. והורשע בבית משפט השלום 694"5211 –ח "פקודת מניעת טרור תש"הובא לדין לפי 

ור עער לאחר מכן הוגש. משפט העליוןהמשפט המחוזי וגם בבית הרו נדחה בבית עוער
. יותר של שופטיםגדול מספר נוכחות משפט העליון בהלשמוע את המשפט בבית 

ובם ר 695.פסק דינם אתמשפט העליון השבעה שופטים של בית מסרו  9999בנובמבר 
 דד מעשי אלימות שלולהאשים אדם שמע רקאפשר  5211סברו שלפי ההוראות משנת 

אין בכך איסור על פי  ,יחיד אדם על ידי ונעשש מעשי אלימותלשבח . ארגון טרוריסטי
ולכן הוא  697אברין שהוא מדבר על ארגון טרוריסטי'ג במאמרו לא כתב 696.דות אלוופק

 698.זוכה
יואל , אחד מהם .לפי ההוראות הללוגם הואשמו  "ברוך הגבר"הנאשמים במשפט 

ועל ידי , הנאשמים האחריםור של ערן הענפרד מבסידר שהערעור שלו יישמע , לרנר
 699.עונש המאסר טל אתאברין הצליח לב'דין של גהפסק בשימוש 
דין של הפסק את  ןבן חוריהביא גם מיכאל משפט העליון הורו לבית עבער

ית המשפט שלאחר המעשה בלוהזכיר " חומרת העונש"הוא גם התלונן על  700.אברין'ג
בזמן הזה הוא ביקש מבית . הושם כעציר מינהלי למספר חדשים ,של גולדשטיין

יום במשטר נהוג כ"כמו ש ,"חינוך מחדש"למחנה של  אותומשפט העליון לשלוח ה
אדם מוחזק במאסר בלי שום משפט " מאסר מינהלי"ב] ."הדמוקרטי של סין וקובה
להוסיף שיש  ורךאין צ. יםבשלטונות טוטליטרי ל מצויזה נוה. ובלי לידע סיבות המאסר
משפט העליון האולם בית .[ ארגונים לזכויות האדםה אצלבקורת רבה על שיטה זו 

לכן בערעורו הוא שאל  ."מחנה הנאור והמתקדם"שלוח אותו לבקשתו ללמלא סירב 
, להפעו, "ברוך הגבר"מדוע יישלח לבית הסוהר עבור עריכת הספר  את בית המשפט

 701."לוקה במחשבתו"הוא הראתה ש, ם והמחוזיואשר לדעת בתי משפט השל
יוסי , על ידי בן חורין יחד עם אחד מעוזריושהוגש משפט העליון הערעור לבית ה
מו ששני הנאשמים הללו יזוכו רק יכל הצדדים הסכ. 9999נשמע באפריל , דיין
שהמאסר של  ,ן הוסכםכ-כמו ."פקודות מניעת טרור"או נגדם לפי אשמות שהובהמ

רצתה , בן חוריןל םבקשר למאסר של שמונה חודשי. דיין יבוטליוסי חודשיים על 
בן חורין טען . שרות ציבורילהמירם בואם אפשרי  ,המדינה להפחית לששה חדשים

משפט אמרו שהם יחליטו על זה בתאריך יותר הבית שופטי . שאפילו זה הוא יותר מידי
הם גזרו על ששה חדשים של שרות ציבורי שנעשה בתחנת  9999ביוני  99-ב 702.מאוחר
 703.הארץ  הנמצא בצפון ,אש בצומת צמח-מכבי

בן חורין הוציא לאור חוברת , משפט המחוזיהור הגיע לבית עבאותו זמן שהער
אנגלית על ידי ל מה חוברת זורגויותר מאוחר ת] 704."ברוך פודה ומציל"מדעית בשם 

שומרון , הביטחוני ביהודהמצב לרקע הן את בן חורי כללבחוברת זו [ 705.דוד כהן
החומר על הפעולה של ברוך . הפעולה של ברוך גולדשטייןאת גם ו ורצועת עזה
 706.המקובלות בהקדמה תודותוהוא כתב את ה ,קח בעיקר מהמאמר שלינלגולדשטיין 
שדרש  ,ה יותר מידי לחבר כנסת רן כהןתאפילו החוברת המדעית הי ,אולם
בן חורין והמוציא ניתן להעמיד לדין את ה והיועץ המשפטי יבדקו אם שהמשטר

 ופשיחכן הם -כמו. לחקירה במטה המשטרה ארבע פעמיםהוזמן  ןבן חורי 707.לאור
 708.נעשה בנושאלא אולם שום דבר נוסף . מחשבממנו את הלקחו ו ובבית

עותק  .לפחות ששת אלפים עותקיםנמכרו , יצא לאור" ברוך הגבר"בזמן שהספר 
לאחר הרצח של יצחק רבין על ידי איש . אילן-הגיע לספריית אוניברסיטת בראחד 

ראש מפלגת מרץ באגודת הסטודנטים ביקש , אילן-שהיה סטודנט באוניברסיטת בר
. ספריה של האוניברסיטהן השם מנשיא האוניברסיטה להוציא פרסומות גזעניות מ

באותו הזמן דווח  709.להוציאם אז הורהו, מודע לנוכחותםהיה הנשיא ענה שלא 
אולם אחד  710.ספריה שלהםן המ" ברוך הגבר"הספר  ה אתשאוניברסיטה זו הוציא
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כן הוא מופיע -כמו. בספריהמונח מהספרנים שלהם הודיע לי שזה לא נכון והספר עדיין 
וגם נמצא , אילן-בקטלוג ממוחשב של הספרים שנמצאים בספריית אוניברסיטת בר

 711.ות האחרות בארץאאוניברסיטבריות בקטלוגים של הספ
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 אפילוג
 

 712פסוקי ארבעת הפרקים הראשונים. ך יש חמישה פרקים"שבתנ" איכה"במגילת 
יש  713אמצעייםפרקים הה אולם בשלושת. בית לפי הסדר-אלףהמתחילים באותיות 

". ע"עם האות  יםאת הפסוק ומהקדי" פ"באות  יםשמתחיל יםהפסוק. יוצא מן הכלל
מסמלת " ע"האות ו" פה"האת מסמלת " פ"האות  :מסבירים זאת כךל בתלמוד "חז

בהוציאם דיבה המרגלים שנשלחו על ידי משה רבנו לרגל את הארץ חזרו  ."עין"את ה
 ".ע"לפני  הבא" פ"כלומר  714,"אמרו בפיהם מה שלא ראו בעיניהם"הם . רעה על הארץ

. כל הפרטיםבאסור לספר דברים עד שאנו בטוחים . מסר חשוב מזה אנו לומדים
זה העוול . כמעט כולם מגנים את ברוך גולדשטיין בלי ידיעת כל הפרטים, אתלמרות ז
 .לזכרושנעשה הגדול 

אשר בו  ,לכל בן אדם מגיע משפט הוגן ."צדקהאמת והגילוי "ספר זה מוקדש ל
מחליטים על אשמתו לפני שמיעת כל  לאם השופטיבו ו ,טענות להגנתוהוא יכול להגיש 

 .הוא חף מפשע, הורשע לאעד ש. העדויות
אף פעם ( דין שלו ועודהעורך , חבריו, משפחתו, אלמנתו)ר ברוך גולדשטיין "נציגי ד
בית המשפט  שופטאמר , אף על פי שהוא כבר נפטר. זוההזדמנות האת  ולא קבל
אלמנתו מרים לוסבר ש ,"ביותר היעה חמוראנו מדברים על פג: "השופט צבי טל, העליון

יותר גדול אפילו הכתם על שמו הוא שכנראה  .תינתן ההזדמנות להגן על בעלה ברוך
 .ציפה השופט טלמה שמ

פי כ. שם הטוב של ברוך גולדשטייןב הנגע" ביותר הפגיעה חמור", בלי שום ספק
 למעשהזה בתפקיד  שימשביותר והוא  וררופא מסלהוא נחשב  ימי חייוב שראינוהו

הוא טיפל גם ביהודים וגם בערבים והציל . ימים בשבוע 7, שעות ביממה 91 במשך
 . כולל הרבה נפגעי טרור ותאונות דרכים ,הרבה נפשות
, משטרתית מוזמנים לחקירהמם אנשים שפרסמו חומר עליו מצאו את עצ, בנוסף

נתו לא קבלה את הפנסיה אלמ. אפילו קברו לא נשאר בשלמותו. לדין והורשעו עמדוהו
 ."נפגעי פעולת איבה"לאלמנות  תשניתנ

ד "של פורים תשנ ולבדוק מה בדיוק קרה במערת המכפלה בבוקר חייביםלכן אנו 
 ברוך גולדשטיין נחשבר "דעל ידי שנעשה האם ההרג . 5221בפברואר  91, יום שישי –
 ?"פעולת מנע למנוע טבח של יהודים"או " טבח של ערבים"כ

 :אני מציעלכך  אי
   לע  גם מקובלים  שהיו , חברים 1או  3-מורכבת מה חקירה   ועדת  יםלהק 
 זו תהיה. ר ברוך גולדשטיין"משפחה של דעל הוגם  יםשלטונות הישראליה     
 .ור נוסףעשל ועדה זו בלי שום ערנותיה את מסקשני הצדדים לקבל חובת      

    וגם למשפחת גולדשטיין להזמין יםאליהזכות לנציגי השלטונות הישרתהיה 
 המסמכים כל ולדרוש הגשת   נגדיתחקירה וגם לחקור   לחקור אותם, עדים     
 .הרלוונטיים     

   לפגוע העלולאולם אם יש חומר . ה תהיינה פתוחות לציבורועדשל ה יהישיבות 
 על פיולם א. סגורות  רי דלתותואחמ הללו  יינה הישיבותתה, טחון המדינהבב     
 .שאפשר מהעד כ כאלוישיבות בנמעט " הצדק הפתוח"אינטרסים של ה     
   שאלה אחתבלהחליט רק  ה ועדעל חברי ה  וטלי, העדויות  לאחר שמיעת כל: 
 ר ברוך גולדשטיין באותו פורים נחשב כטבח של "ד על ידי השנעש גההרהאם      
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 ?יםערבים או כפעולת מנע למנוע טבח של יהוד     
ותחושת ים יגינוהאז כל , טבח של ערביםלשם אם יימצא שפעולתו היתה 

אולם אם יימצא שפעולתו היתה פעולת . יהיו לגמרי מוצדקים הסלידה מן המעשה
גינויים הכל יק לאלתר את סחייבים להפאז , כדי למנוע טבח של יהודים ,מנע
של ערבים  כטבחראית המעשה ו על בסיס פעולות שנעשהוכל , נגדו שמצותהוה
 .נוקיית
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 מקורות

 
 

 ראשי תיבות
 עתירה לבית המשפט העליון= ץ "בג

 אביב-בית המשפט המחוזי בתל= בממתא 
 ירושליםבמשפט השלום בית = במשי 
 גנזך המדינה= גמ 
 ח שמגר"דו= ח "דו
 דיון נוסף פלילי= פ .נ.ד

 ת שמגרועדג שהוגש למוצ= מוצג 
 ור פליליעער= פ .ע
 ים שוניםורעער= ש .ע
 פסקי דין של בית המשפט העליון=  .ד.פ

 פרוטוקול של ועדת שמגר= פרוטוקול 
 ור פליליערשות ער. = פ.ע.ר
 תיק פלילי. = פ.ת
 

 הערות
   כל עותק שליש בידי המחבר , לכן. עים באינטרנט הוסרו או שונוילפעמים דברים שמופ 

 .אינטרנטמה קחאשר נל, "מקורות"שמוזכר ב החומר              

    של' ור וכועער, פסק דין, פרוטוקולים, עותק של כתב האישום מהנאשמיםהמחבר קבל 

 ."רבברוך הג"משפט               
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 3993ביוני  3, מידע מישראל גולדשטיין  
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