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הבלבול סביב הריסת בתים וðזק מכוון ממשיך: תשובה לאוראל 

  אסולין

  מאת 

  ואליאב ליבליך דוד אðוך 

 

בתגובית המקורית שלðו, ביקרðו את פסק דיðו של בית המשפט העליון (מפיה של הðשיאה חיות) בבג"ץ  

הðשיאה חיות, כך טעðו, טעתה כאשר קבעה שם שהðזק שðגרם לבðי משפחתו של    1. חמארשה  2770/22

מפגע עקב הריסת ביתו איðו ðזק מכוון, אלא אך ðזק צפוי (כתוצר לוואי לתכלית ההרתעה). טעות זו, כך  

ומשפטי   מוסרי,  מושגי,  בלבול  על  ומבוססת  מעשה ההריסה,  של  המוסרית  בחומרה  הראיðו, ממעיטה 

 כאחד.  

לטעðתו, בחירתðו להתמקד אך בפיסקה אחת    2בתו אליðו, טוען עו"ד אוראל אסולין כðגד מסקðתðו. בתגו

שבחדר"   הðשיאה משקפת התעלמות מ"הפיל  של  דיðה  פסק  ככלל    – מתוך  בג"ץ  של  שבפסיקתו  והוא, 

בפרט ðדרש כי תהיה "זיקת מגורים" בין המפגע והבית (או חלקו המיועד להריסה).    חמארשהובפרשת  

עצם דרישה זו, כך טוען אסולין, מגלה שהðזק לבðי המשפחה הוא אכן אך תוצר לוואי צפוי. שהרי אם  

  התכלית של ההריסה הייתה פגיעה בבðי המשפחה, מדוע לדרוש זיקת מגורים מלכתחילה?  

אðו מודים לכותב על תשומת הלב שהקדיש לתגובית שלðו, ומברכים על ההזדמðות לקיים דיון מעמיק  

האחת לגבי   ייה רבת חשיבות זו. עם זאת, אðו חוששים שדבריו מתבססים על שתי טעויות יסודיות:בסוג

הרלבðטיות של הדרישה ל"זיקת מגורים" להבחðה בין ðזק צפוי וðזק מכוון, והשðיה לגבי מבחן העזר שאðו  

  ליישום האבחðה.   מציעים (בעקבות הספרות)

ב ðוגעת  צודק בכך שהתגובית איðה  לגבי מדיðיות הריסת הבתים  אסולין  להעלות  הðקודות שאפשר  כל 

והכסות המשפטית שלה. בהקשר זה, ðכון הדבר שבג"ץ קבע שðדרשת "זיקת מגורים" בין המפגע לבין  

ואכן לא עסקðו בðקודה זו. ואולם, הדבר לא ðבע מðיסיון להתעלם מפיל    –הבית או החלק הרלבðטי בו  

 
    ,לפילוסופיה והחוג  למשפטים  הפקולטה  בלקמן,  רודðי  ע"ש  המשפט  של  בפילוסופיה  בקתדרה  מחזיק  המðיין,  מן  פרופ' 

  . האוðיברסיטה העברית

   יברסיטת תל אביבפרופ' חבר, הפקולטהðלמשפטים ע"ש בוכמן, או.  
  

פורום עיוðי  "  הבלבול סביב הריסת בתים וðזק מכוון ממשיך: תשובה לאוראל אסוליןאזכור מוצע: דוד אðוך ואליאב ליבליך "
  . https://www.taulawreview.sites.tau.ac.il/post/EnochLieblich2) 26.07.22(מו משפט (תגוביות משפט) 

  ). חמארשה) (להלן, עðיין ð)19.5.2022בו   חמארשה ð' המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית 22/2770בג"ץ  1
פורום  על הריסת בתים וðזק מכוון: תגובה לתגובית של דוד אðוך ואליאב ליבליך"    –אוראל אסולין "כשהעיקר חסר מן הספר   2

  .https://www.taulawreview.sites.tau.ac.il/post/asoulin 22.7.2022עיוðי משפט מו (תגוביות משפט)  
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להבחðה בין    –אף לא כמלוא הðימה    –זיקה איðה רלבðטית כלל  כזה או אחר, אלא מהסיבה שדרישת ה

ðזק צפוי וðזק מכוון. השיקולים מאחורי דרישת הזיקה יכולים להיות רבים ומגווðים, אך אף אחד מהם  

  איðו קשור אðליטית או מוסרית להבחðה בין ðזק צפוי וðזק מכוון.  

ת שהמפגע יהיה  לתקðות ההגðה, הדורש  ð119ה  דרישת הזיקה ðובעת מלשוðה של תק לציין כיראשית, יש  

מבחיðה מהותית,    3. גדרה של דרישה זו ðאלץ בית המשפט להתðהלוב),  inhabitantתושב או דייר הבית (

לדרישהייתכðו   עליה  מספר הסברים  ולעמידה  מוסריות  .  זו  עכבות  מאחוריה  עומדות  אולי  כך, למשל, 

השימוש באðשים כאמצעים; אולי הדרישה מבטאת רצון לקבוע קו גבול כלשהו לגבי    היקףכלשהן בעðיין 

זהות בעלי הבתים שðהרסים (שהרי, מרגע שהתכלית הðטעðת היא הרתעתית, מדוע להסתפק אך בבית  

רחבת?); אולי, הדרישה מבוססת על הðחה מוכמðת לפיה  המשפחה המיידית ולא לפגוע בכל המשפחה המו

מðיעת מעשיו (הðחה בה המדיðה לא תודה,  -מי שהתגורר בבית עם המפגע אשם באופן כזה או אחר באי

משום שאיðה מודה באופייה העוðשי של ההריסה); או, על ההðחה שיש ערך מיוחד בהרתעת בðי משפחה  

אולי, בכלל, עðייðה בשיקולים של יחסי ציבור. יתר על כן,    ;4בית המתגוררים עם מפגע פוטðציאלי באותו  

ליישב    מðיסיון בלתי מוצלחבהחלט ייתכן שדרישת הזיקה אף משקפת חוסר קוהרðטיות בסיסי, שðובע  

שואף,    המשפט הישראלי לכאורה  בין ðקודת המוצא הליברלית (במובן של הגðה על זכויות הפרט) אליה

  5ליברלית הקיצוðית שבבסיס פרקטיקת הריסות הבתים. - והחשיבה האðטי

יהיה ההסבר לדרישה זו אשר יהיה, החשוב לעðייððו הוא שגם אם ððיח שדרישת הזיקה מצביעה על רצון  

הðזק לבðי המשפחה, עדיין אין בכך כדי לערער את העובדה שהðזק שאכן ðגרם לה היðו מכוון.    להקטין את

זו, כל שיש בפðיðו הוא שיקול שמגביל את   של הðזק המכוון שמותר לגרום    היקפוגם לפי הðחה מקלה 

מאמץ את כן  ועל  מייסרו,  שמצפוðו  טרוריסט  על  חישבו  ברורים מאליהם,  אין הדברים  אם    למשפחה. 

המדיðיות הבאה: הוא יגרום ðזק לחפים מפשע על מðת להשיג את מטרותיו (כלומר, כמובן, כאמצעי), אך  

יימðע מגרימת ðזק רב מדי לחפים מפשע לצורך זה. אולי, למשל, הוא יהיה מוכן לפצוע אותם באופן רציðי,  

רבðותיו. אבל הוא  אבל לא להורגם. טרוריסט כזה אכן מראה רגישות מסוימת למעמדם המוסרי של קו

בכל זאת גורם להם ðזק כאמצעי מכוון ולא כתוצר לוואי צפוי. וכי יעלה על הדעת שאך בשל רצוðו לצמצם  

את הðזק הוא איðו גורם ðזק מכוון? אשר על כן, קיומה של דרישת זיקת המגורים לבדה איðה מעלה או  

  .  מורידה לעðיין שאלת סיווג הðזק לבðי המשפחה כמכוון או צפוי

זאת ועוד, בהערת הפסיקה המקורית שלðו הסתמכðו על מעין מבחן עזר לקביעה האם מדובר בðזק מכוון  

או אך צפוי לבðי המשפחה. אסולין מציג את מבחן העזר הזה, אבל למרבה הצער באופן שגוי, ואז, כשהוא  

  ו הוא משתמש:  מיישמו, המבחן השגוי שלו מביא אותו גם למסקðה שגויה. הðה ðיסוח מבחן העזר ב 

והוא בחיðה אם  ,"המחברים מציעים מבחן עזר כדי להבחין בין אמצעי לבין תוצר לוואי

מבצע הפעולה שמהותה ðבחðת היה מוותר על הפעולה לו היה יכול להשיג את המטרה 

 
  .דיðה של הðשיאה ðאורלפסק   45), בפס' ð12.11.2015בו ( חמאד ð' המפקד הצבאי 7040/15בג"ץ ראו, 3
  (ז) לפסק דיðו של השופט סולברג.1, בפס' שםראו, למשל,  4
יצויין, כי קיימת אי בהירות משמעותית בפסיקה לגבי היקף הזיקה הðדרשת והטעמים לה, באופן אשר מחזק את החשד שלא   5

עומדת מאחוריה תיאוריה אחידה. ראו עמיחי כהן וגיא הרפז, "הריסת בתים בביקורת בג"ץ: יש (בית) שופטים בירושלים,  
  ).2018( 66-67, 43יט משפט וממשל 
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המטרה  את  להשיג  היה  יכול  לו  הפעולה  על  מוותר  היה  הפעולה  מבצע  אם  בלעדיה. 

 – ואי; לעומת זאת, אם מבצע הפעולה לא היה מוותר עליה  לפðיðו תוצר לו   – בלעדיה  

   6לפðיðו אמצעי." 

זה בהחלט איðו מבחן העזר אותו אðחðו מציעים.    –אסולין לא מביא כאן ציטוט, ואין להתפלא על כך  

ðחשפת כאשר חושבים    –ושוב, שאיðו מבחן העזר שאðחðו מציעים    –הבעיה במבחן העזר שמציע אסולין  

הבאה: חישבו על טרוריסט שמבקש להשיג מטרה כלשהי (שחרור לאומי, ððיח) ומוכן לפגוע  על הדוגמה  

בחפים מפשע לצורך זה. אבל, כמו בתגובית המקורית, מדובר בטרוריסט "מעðיין" שהיה מעדיף להשיג  

שחרור לאומי ללא גרימת ðזק לחפים מפשע. כשטרוריסט כזה הורג חפים מפשע על מðת לזרוע תבהלה  

(אולי)שתוב גורם ðזק מכוון   יל  עדיין טרוריסט, והוא בהחלט  כאמצעי לשחרור    –לשחרור לאומי, הוא 

לחפים מפשע. ואולם, הטרוריסט הזה צולח את מבחן העזר של אסולין: אילו היה יכול להשיג    – לאומי  

יל את  שחרור לאומי ללא גרימת ðזק לחפים מפשע, ודאי שהיה עושה כן. במילים אחרות, כשאסולין מח

מבחן העזר שלו כדי להראות שגרימת הðזק לבðי המשפחה באמצעות הריסת בתים איðה מכווðת, הוא על  

  כורחו מסווג אותה יחד עם גרימת הðזק לחפים מפשע של הטרוריסט שזה עתה תיארðו. 

מבחן  מהו בכל זאת מבחן העזר הðכון, זה שאðחðו מציעים (ושאיððו מקוריים בהצעתו, כמובן)? אם כן, ה

אלא האם היה    –כפי שאסולין גורס    –"שלðו" איðו שואל אם המבצע היה מוותר על הפעולה לו היה יכול  

האקטואלי.  הðזק  על  מוותר בתרחיש  שהם  כפי  ðותרים  התðאים  שאר  כשכל  גורמת,  לפי    שהיא 

כשכל שאר הðכון, ðזק הוא אך תוצר לוואי צפוי, במקום בו מבצע הפעולה היה בוחר להימðע ממðו    המבחן

. לעומת זאת, ðזק הוא מכוון כאשר מבצע הפעולה לא היה  התðאים ðותרים כפי שהם במקרה האקטואלי

מטרתו. הטרוריסט    בוחר להימðע ממðו, אף אם הייתה ðיתðת לו האפשרות, משום שללא הðזק לא ישיג את

  –מהפיסקה הקודמת לא היה ðמðע מלגרום ðזק לחפים מפשע במקרה הרלבðטי, משום שבמקרה הזה  

ללא גרימת ðזק לחפים מפשע לא היה משיג    – כשכל שאר התðאים ðותרים כפי שהם במקרה האקטואלי  

אם היה מעדיף שתהיה    את מטרתו (זריעת תבהלה). לכן, הðזק שיגרום הטרוריסט מכוון, ולא אך צפוי, אף

המבחן הזה, כפי שהבאðו אותו בתגובית המקורית,   לו דרך להשיג את מטרתו ללא פגיעה בחפים מפשע.

מבחין כהלכה בין ðזק שðכפה על אחרים על מðת להשיג את מטרתו של גורם הðזק (כלומר, כאמצעי מכוון)  

ן בעיה למבצע הפעולה להימðע מגרימת  לבין ðזק שðכפה על אחרים באופן אגבי להשגת המטרה (ולכן, אי 

  הðזק הזה אילו הדבר היה אפשרי).  

גרימת הðזק לבðי המשפחה שðהרס ביתם    –הðכון, זה שהצעðו מלכתחילה    –כמובן, לפי מבחן העזר הזה  

מכווðת, אף אם ðדרשת "זיקת מגורים". המפקד הצבאי לא היה ðמðע מגרימת הðזק לבðי המשפחה במצב  

ואלי, משום שבהעדר ðזק כזה לבðי המשפחה, כיצד אמור לעבוד מðגðון ההרתעה? הðזק  העðייðים האקט

  שצפוי לבðי משפחתו אמור להיות מה שירתיע את הטרוריסט הפוטðציאלי הבא.  

דומה שאסולין מכיר בבעייתיות של עðיין זה, ולכן הוא טוען טעðה ðוספת: לפיו, הדרישה לזיקת המגורים  

ולפיכך ðיתן    –ולא הðזק למשפחה    –היא שאמורה לייצר את ההרתעה  עצמו  חבל  מלמדת שהריסת בית המ

 
  .2, בעמ' 2ל ה"ש אסולין, לעי 6
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, הדבר איðו  ראשיתלראות בפגיעה במשפחה כðזק אגבי שאיðו מכוון. עם כל הכבוד, זו עמדה מתמיהה.  

משמעית של פסק הדין, אותה מצטט גם אסולין, לפיה "מחבל פוטðציאלי  -עולה בקðה אחד עם לשוðו החד

עשוי להירתע, בשל כך, מלבצע    –עלול להוביל לפגיעה בבðי משפחתו  ימוש תכðיתו הרצחðית  היודע כי מ 

ככל שבית המשפט מתכוון לדבר אחר, ðיתן להðיח שביכולתו להבהיר    7" [הדגשה שלðו]. את הפיגוע שתכðן

מצביע עליה  מזו  שוðה  היא  אף  הפרקטיקה  של  הקוðבðציוðלית  שההבðה  זה,  בהקשר  לציין,  יש    זאת. 

  אסולין. עמדו על כך בהרחבה עמיחי כהן וגיא הרפז: 

הוא   הביטחוðית]  המערכת  של  הראות  [מðקודת  הבתים  הריסת  של  המרכזי  "היתרון 

העובדה שהיא משפיעה לא רק על מבצע הפשע עצמו, אלא אף על הסובבים אותו. הטעðה 

ם, ולא היא שהריסת בתים הðה אמצעי יעיל להרתעה דווקא מפðי שהיא פוגעת באחרי

  8רק במבצע הפשע עצמו (שאותו, כאמור, אין מערכת העðישה הרגילה יכולה להרתיע)."

ðקודת  שðית של טיעון ההרתעה מלכתחילה. אם  היתכðותו  הקרקע תחת  שומט את  זה  שטיעון  דומה   ,

הוא הוא שאמור להרתיע    –ללא קשר לסבל של משפחתו    –המוצא היא שהרס הבית של המפגע עצמו  

תידיים, האין זה מופרך לסבור שפגיעה שכזו היא שתכריע את רוחו של מי שמוכן לצאת לפעולה  מפגעים ע

ðכון הדבר, כפי שמציין אסולין, שהיו מקרים בהם בית המשפט הורה      שסיכוייו לחזור ממðה קלושים?

אך קשה להסיק    .קרי, החלק הספציפי בבית בו התגורר)(  להגביל את ההריסה לזיקתו של המפגע עצמו

  מכך מסקðה כללית וקוהרðטית כלשהי, וזאת, בין היתר, בהתחשב במקרים הרבים שלא הורה לעשות כך. 

לסיכום, ביקורתו העיקרית של אסולין, לפיה דרישת הזיקה סותרת את היותו של הðזק מכוון, מבוססת  

הðזק שגורמת מדיðיות הריסת הבתים לבðי    9.על טעות של ממש לגבי ההבחðה בין ðזק צפוי וðזק מכוון

הוא ðזק מכוון באופן פרדיגמטי. אם הכרה בעובדה זו והשלכותיה המוסריות    –לצורכי הרתעה    –המשפחה  

קשה מדי לעיכול לבית המשפט העליון, אל לו להסוותה תחת בלבול מושגי לגבי ההבחðה בין ðזק מכוון  

  תאם להכרה זו. תחת זאת, טוב יעשה אם יפסוק בה – וצפוי 

  

 
     לפסק הדין של הðשיאה חיות.  15, בפס' 1לעיל ה"ש חמארשה, עðיין  7
לא    מחקרי משפטעמיחי כהן וגיא הרפז, "על קיבעון ודיðמיות: עיון מחדש בהריסות בתים בפסיקות בית המשפט העליון"   8

973 ,982 )2018 .(  
חדות במיוחד. היא קוðצðזואלית לחלוטין בספרות על ההבחðה בין    זוהי איðה ðקודה רגישה אðליטית שדורשת יכולות הבחðה  9

  כווðה וצפייה. איש מבין המעורבים בספרות זו לא יסווג את הðזק לבðי המשפחה כאן שלא כðזק מכוון באופן פרדיגמטי.  


