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 לוחמת משפט — החזית המשפטית 

של צה"ל

אביחי מנדלבליט

(Lawfare) קשור באופן הדוק לנושא של הגיליון הזה  העיסוק בלוחמת משפט 

— האתגרים הניצבים בפני כל צבא סדיר במדינת חוק הפועל בסביבת לחימה 

אסימטרית באזור אורבני רווי אוכלוסייה אזרחית. לפיכך במסגרת ההתכוננות 

יהיה עליו  של צה"ל לאתגרים שיעמדו בפניו בעתיד, בעיקר בסוג לוחמה כזה, 

לתת משקל משמעותי גם לחזית המשפטית הצפויה להתפתח כחלק אינטגרלי 

מאותו עימות.

זה כמה שנים מקובל לדבר על ארבע חזיתות שלהן יש לתת את הדעת במהלך 

עימות. שתי חזיתות הן מסורתיות ושתיים חדשות יותר, אך ברור כיום כי צבא לא 

יוכל להכריע את המערכה בלי להיערך ולהגיע להישגים משמעותיים בכל אחת 

מארבע החזיתות. החזיתות המסורתיות הן החזית הצבאית והחזית המדינית. 

בחזית הצבאית מובן שיש להגיע להישגים באמצעות אש ובתמרון על־פי המטרות. 

מובן שיש לתרגם את ההישגים הצבאיים להישגים מדיניים כדי לשרת תכלית 

מדינית. ואולם, כיום אין די בכך, ויש להיערך כדי להגיע להישגים בשתי החזיתות 

החדשות — החזית התקשורתית־התודעתית והחזית המשפטית. 

קיימות דוגמאות רבות הממחישות את חשיבותה של החזית התקשורתית־

התודעתית. אחת מהן — בזמן מלחמת לבנון השנייה זיהה צה"ל ירי של רקטות 

ארוכות טווח ממטל"ר (רכב הנושא מטול רקטות) שתפס מחסה מתחת לבניין 

בכפר כנא. כפר כנא הנו כפר שיעי בדרום לבנון שפּונה בתחילת הלחימה ממרבית 

תושביו האזרחים. אלה עברו מצפון לנהר הליטני לאחר שצה"ל קרא לאוכלוסייה 

ותימנע  כדי שהלחימה תתמקד במחבלי חזבאללה  לעזוב את הכפר  האזרחית 

הותקף  הרכב  זיהוי  בעקבות  באזרחים.  מכוונת  לא  אגבית  פגיעה  ככל האפשר 

הבית שמתחתיו תפס מחסה. בדיעבד התברר כי באותו הבית היו אזרחים, ויותר 

מעשרים מהם נהרגו בתקיפה. הערכת המודיעין באותה העת הייתה שבבית אין 

 אלוף (מיל.) אביחי מנדלבליט, בעבר הפרקליט הצבאי הראשי, צה"ל 
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אזרחים (בין היתר משום שצה"ל הזהיר אותם וקרא להם לצאת מן הכפר). אף כי 

התקיפה הייתה חוקית לחלוטין מבחינת דיני הלחימה, מיהר חזבאללה למנף את 

האירוע בכלי התקשורת ברחבי העולם באמצעות הצגת מספר שקרי של הקורבנות 

(בתחילה טען שנהרגו יותר משמונים אזרחים) והפצת תמונות זוועה של גופות 

וחלקי איברים ואף של צעצועים שרופים שהובאו למקום. בעקבות האירוע הגיעה 

לישראל קונדוליזה רייס, מזכירת המדינה של ארצות־הברית, והוחלט על הפסקת 

לחצים  ישראל  על  הופעלו  למעשה,  שעות.   48 למשך  האוויריות  התקיפות  כל 

כבדים, והלחימה כמעט שהסתיימה. זוהי דוגמה אחת מני רבות לעוצמתה של 

החזית התקשורתית־התודעתית — למרות הקפדה על פעילות לפי דיני הלחימה 

עלול מהלך תקשורתי לעצור לחלוטין את הלחימה ולהכריע את העימות כולו.

בנוגע לחזית המשפטית ברור שצה"ל, כמו כל צבא של מדינת חוק במערב, 

מחויב להקפיד על עמידה בדרישות של דיני הלחימה. ואולם כיום הולכים וגוברים 

הניסיונות לשנות מן היסוד את דיני הלחימה תוך העלאת טענות מניפולטיביות 

שלפיהן צה"ל אינו פועל על־פי הדינים האלה. הניסיונות האלה אינם ייחודיים 

לצה"ל — כל הצבאות במערב הלוחמים בטרור, הפועלים על־פי עקרונות שלטון 

החוק, סובלים מטענות מניפולטיביות דומות בניסיון לקעקע את הלגיטימציה 

שלה הם זקוקים מבית ומחוץ.

הניסיונות האלה גוברים בעיקר כאשר מדובר בלחימה אסימטרית מול ארגוני 

רווית  אורבנית  בסביבה  מתנהלת  הלחימה  כאשר  יותר  עוד  ומתעצמים  טרור 

אוכלוסייה אזרחית. מהי לחימה אסימטרית? האסימטריה שבה אנו דנים אינה בין 

צד אחד חזק מבחינה צבאית (צבא סדיר שיש לו כוחות אוויר, ים ויבשה מתקדמים) 

צד  בין  גרילה), אלא מדובר באסימטריה  (ארגון  צד חלש מבחינה צבאית  לבין 

אחד המחויב לחלוטין לקיום דיני הלחימה (צבא סדיר של מדינת חוק במערב 

כמו צה"ל) לבין צד שני שלא רק שאינו מחויב לדיני הלחימה ומפר אותם ברגל 

גסה אלא עושה בהם שימוש לרעה (abuse) לתועלתו (על־פי רוב ארגון טרור או 

צבא טרור). כך, תוך הפרה בוטה של דיני הלחימה, הוא יורה במכוון רקטות מלב 

אזור מאוכלס בצפיפות באזרחים לעבר אזורים אזרחיים של האויב. מבחינתו זהו 

win-win situation. אם נמנעים מלהשיב אש לאזור המאוכלס שממנו  מצב של 

נורו הרקטות, ארגון הטרור משיג יתרון, ואם משיבים אש ופוגעים שלא במכוון 

באזרחים, הארגון משיג יתרון גם כן (ראו הדיון בחזית התקשורתית־התודעתית 

ובדוגמה של כפר כנא). ארגוני הטרור מנסים בכוונת מכוון למשוך את הצבא הסדיר 

לפעולה בזירה האסימטרית, בעיקר בזו האורבנית, בתקווה שייפגעו אזרחים רבים 

ואז ניתן יהיה לתקוף את הצבא הסדיר גם בלוחמת משפט ולפגוע בלגיטימציה 

שלו לפעול עד כדי הכרעת המערכה נגדו.
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הסדירים  כל הצבאות  אלא  הזה,  האיום  עם  צה"ל מתמודד  רק  לא  כאמור, 

במערב. על הבעיה הזאת עמד סגן הפצ"ר של חיל האוויר האמריקאי עד לאחרונה, 

צ'ארלס דאנלפ: 

“Lawfare describes a method of warfare where law is used as a 

means of realizing a military objective… There are many dimensions 

 !" #$%&$'()" *+ "  ,(" !-(" (.('"/!'(" &'(0+(- #1" (/*'$2(3" *1"4565"

opponents is a cynical manipulation of the rule of law and the 

humanitarian values it represents.

7$ ,('" 8((9:-;" *$  #(<(#3" .:2 !':(8)" per se, challengers try to 

 !"#$%&'#(!')*++'#%',-(#'.&'undermining the public support that is 

indispensable when democracies like the U.S. conduct military 

interventions. A principle way of bringing about that end is to make 

it appear that the U.S. is waging war in violation of the letter or 

spirit of LOAC.”

האתגר הזה של לוחמה משפטית – ההתמודדות עם הניסיון לפגוע בלגיטימציה 

של הצבאות הסדירים — הנו משמעותי מאוד ומחייב היערכות מוקדמת ומתן מענה 

הולם בכל אחת מן החזיתות. גם כאשר קיימת מחויבות מלאה לעמוד בדרישות 

תוך  היתר  בין  שייפגעו,  האזרחים  מספר  את  לצמצם  ונעשה  הלחימה  דיני  של 

שימוש בטכנולוגיות מתקדמות, עדיין כל לחימה מתנהלת בערפל קרב. לכן כל עוד 

הלחימה מתנהלת באזור רווי אוכלוסייה אזרחית, ייפגעו למרבה הצער אזרחים, 

ואז נפתחת המערכה בחזית התקשורתית־התודעתית ובחזית המשפטית, והיא 

הולכת ומתעצמת. נגד הצבא הסדיר מועלות טענות שהוא מבצע פשעי מלחמה, 

פוגע במכוון (או לפחות "באופן לא מידתי") באזרחים, ולכן על דעת הקהל מבית 

ומחוץ (דעת הקהל העולמית, מוסדות האו"ם וארגונים שונים) לעצור את הלחימה, 

ואף להעניש את "פושעי המלחמה" מהצבא הסדיר. זאת אף כי פושעי המלחמה 

האמיתיים נמצאים ללא ספק בצד האחר.

ישראל  יצוקה.  עופרת  מבצע  באמצעות  האתגר  את  היטב  להמחיש  ניתן 

יצאה מרצועת עזה במסגרת תוכנית ההתנתקות. גם לאחר ההתנתקות המשיכו 

ארגוני הטרור בירי רקטות לעבר אזרחי ישראל, ירי שהלך והתעצם ושרובו בוצע 

שהפגינה  לאיפוק  והודות  להגיב,  מיהרה  לא  ישראל  האורבניים.  האזורים  מלב 

צברה לגיטימציה למבצע גדול נגד החמאס. צה"ל נכנס ללחימה על־פי הנחיית 

הדרג המדיני. כל הדרגים נתנו לכוחות הפועלים הוראות ברורות לפעול בהתאם 

לדיני הלחימה, ולנסות לצמצם ככל הניתן פגיעה אגבית באזרחים. זה היה בראש 

ובראשונה שיקול מוסרי, לאחר מכן זה היה שיקול משפטי לנוכח מחויבותו של 

צה"ל כצבא של מדינת חוק לדיני לחימה, ולבסוף, זה היה שיקול מבצעי, שכן 

ברור היה שאם ייפגעו אזרחים, גם אם לא במכוון, יתקצר שעון הלחימה. ואולם 
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כבר במהלך הלחימה הלכו וגברו הטענות, שהועצמו במסגרת לוחמת המשפט 

שהתנהלה נגד ישראל וצה"ל בעולם כולו בנוגע ללגיטימיות של השימוש בכוח. 

הטענות היו שצה"ל עושה שימוש בכוח מופרז ולא מידתי. כעבור זמן־מה הועלו 

טענות נגד כניסתה של ישראל לרצועת עזה, זאת תוך התעלמות מן הסיבה לכך — 

הירי הרצוף והמכוון נגד אזרחי ישראל למרות העזיבה של רצועת עזה. לבסוף, 

נערכה מתקפה על עצם הלגיטימיות של ישראל כפי שהיא, תוך ניסיון להוקיע 

אותה ממשפחת העמים, לבודד אותה ולהפוך אותה למדינה מצורעת כמו סרביה 

של סלובודן מילושביץ' או דרום־אפריקה בתקופת האפרטהייד. מכאן קצרה הייתה 

הדרך להוצאת דו"ח גולדסטון המסולף, לניסיון לגרור את ישראל לטריבונלים בין־

לאומיים תוך הפעלת סמכות אוניברסלית ולניסיונות לטעון לביצוע פשעי מלחמה 

מצד קברניטיה המדיניים והצבאיים. המענה היה בהוכחת דרך הפעולה של צה"ל 

באמצעות בדיקת הטענות, מתן מענה הולם והצגת המקרים שהוזכרו למשל בדו"ח 

גולדסטון, תוך הצגת העובדות ולא המניפולציות בפני העולם, בדגש על ידידותינו 

בעולם והוכחת טענותינו כי אכן פעלנו בהתאם לדיני הלחימה ובהתאם לנורמות 

הבין־לאומיות שלהן אנחנו מחויבים. 

בנוסף, כחלק מאותה חזית משפטית, מתנהלת כיום בעולם מערכה על דיני 

הלחימה. במסגרתה יש הטוענים כי יש לתת יותר כוח לצבאות הסדירים מול ארגוני 

הטרור ולשנות את דיני הלחימה המסורתיים שאינם מתאימים לאתגרי הלחימה 

האסימטרית החדשה. אלה אינם הקולות המרכזיים. בעולם מתרחש כיום דווקא 

תהליך הפוך, המגביל את יכולותיהם של הכוחות הסדירים ונותן יותר כוח והגנות 

דווקא ל"ארגוני שחרור". כך, קיימת בעולם כוונה להגביל באופן משמעותי את 

היכולת להשתמש בחימוש מצרר. לדוגמה, בעקבות אחד האירועים בעזה (פגיעה 

בבית־הספר "אל־פאחורה" של אונר"א), ביקשה ועדה של האו"ם לקבוע כלל חדש 

בדיני הלחימה שלפיו גם אם יורים ממתחם של האו"ם אסור להשיב אש לאותו 

המקום, ובכך ליצור הגנה מוחלטת למתקני הארגון. 

ואולם האיום הגדול ביותר הוא ניסיון לייבא נורמות מתחום דיני זכויות האדם 

לתוך סיטואציות מובהקות של לחימה. הנורמות האלה אינן תואמות כלל למצב של 

עימות מזוין בשטח שאינו בשליטת הצבא; אפילו בית הדין האירופי לזכויות אדם 

בשטרסבורג אינו סבור שנכון ליישמן בסיטואציות מובהקות של לחימה. הניסיון 

הזה גם הוא מסוכן מאוד, ועימו מתמודדים למעשה כל הצבאות הסדירים של 

מדינות החוק. הדרישה לקיים את דיני הלחימה היא הגיונית ומתבקשת, אך בשום 

אופן אין כל הצדקה לשנותם כך שיושמו כבלים נוספים על ידיהם של הצבאות 

הסדירים, הפועלים גם כך בסביבת לחימה מורכבת לנוכח השינויים בטבע הלחימה 

שנידונו לעיל. ניסיון להציג דרישות קיצוניות לצבאות הסדירים עלול בסופו של 

דבר להוביל לתוצאה הפוכה שאינה רצויה — התנערות מן הכללים. לפיכך, יש 
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לשמר את הכללים הקיימים המסורתיים של דיני הלחימה וליישמם בקפידה תוך 

מתן פרשנות מתאימה לאתגרי הלחימה האסימטרית.

זהו למעשה המענה של צה"ל (ובמידה רבה גם של הצבאות האחרים במערב) 

לאתגר הלוחמה המשפטית המתנהלת נגדו. המענה הזה ניתן תוך שיתוף פעולה בין 

הפרקליטות הצבאית לבין המפקדים. לשם כך נבנה מערך ייעוץ משפטי אופרטיבי 

בפרקליטות הצבאית הנותן ייעוץ משפטי אופרטיבי למפקדים עד רמת האוגדה. 

לפני העימות מדריכים את המפקדים בכללים של דיני הלחימה תוך שימת דגש 

ולכן  מקום,  בכל  אין משפטנים  לחימה  בזמן  הלחימה האסימטרית.  אתגרי  על 

מטמיעים  בנוסף  הלחימה.  לדיני  בהתאם  חובותיהם  את  להכיר  המפקדים  על 

בפקודות ובתוכניות האופרטיביות את החובות לפי המשפט הבין־לאומי. כך גם 

נעשה בהכנות ובתרגילים. במהלך העימות קיים ייעוץ משפטי שוטף בכל הרמות, 

הִמפקדות והפורומים הרלוונטיים, כאמור, עד רמת האוגדה. ככל שנדרש נערכת גם 

הסברה משפטית בארץ ובעולם הרחב כדי להבהיר שצה"ל פועל בהתאם לחובותיו 

על־פי דיני הלחימה. לאחר המבצע מתקיימות בדיקות על־פי מדיניות החקירות 

ניתנות  זאת  ובעקבות  הלחימה,  מדיני  חריגה  בדבר  מהימנה  טענה  לכל  בנוגע 

התשובות המתחייבות ככל הנדרש. במידת הצורך נעשה גם שימוש בכלים פליליים 

כאשר מתברר שבאירוע קונקרטי אכן יש חשד לביצוע עֵברה פלילית, ודאי כאשר 

מדובר בחשד לביצוע פשעי מלחמה. בנוסף, גם בשלב הזה וביתר שאת מתקיימת 

הסברה משפטית, ולבסוף מּופקים הלקחים המתחייבים כדי שצה"ל יהיה ערוך 

שילוב הכוחות לפי 

המשפט הבין־לאומי 

בפקודות הצבא

הדרכות — הכשרת 

מפקדים

בדיקת וחקירת תלונות 

להפרות חוק או משפט 

בין־לאומי

דיווח והתמודדות עם 

טענות משפטיות בזירה 

הבין־לאומית

ייעוץ משפטי בזמן אמת 

(עד רמת האגודה)

חמ"ל משפטי 24/7

סיוע בהסברה (והסברה 

משפטית)

המעורבות המשפטית בכל המעגלים

לפני 

העימות

לאחר 

המבצע

במהלך 

המבצע

לפני 

המבצע

ייעוץ משפטי ברמות 

הפיקודיות

השתלבות בפורומי תכנון 

ומטרות (הטמעת היבטים 

משפטיים בתכניות 

אופרטיביות; התייחסות 

למטרות)
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טוב יותר לעימות הבא, לרבות בתחום המרכזי הזה. הלקחים מוטמעים בפקודות 

הצבא ובתוכניות האופרטיביות לעימות הבא.

לסיכום, יש להבין ולהפנים את דבר קיומה של לוחמת המשפט כחלק מכל 

אוכלוסייה  רווית  בסביבה  אסימטרי  עימות  על  דגש  שימת  תוך  בעתיד  עימות 

אזרחית. החזית המשפטית היא חזית מרכזית שלקראתה יש להיערך בעוד מועד, 

ולהגיב לה נכון במהלך העימות ואחריו. לא ניתן לנצח בעימות האסימטרי בלי 

לנצח גם במערכה המשפטית השזורה בו.


