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אכיפה בשיטת
"מגיע לו"
פרשת מסמך הרפז הניבה בסיומה דו"ח
משטרתי ,ממנו עולה שלדעת המשטרה
התגבשה תשתית ראייתית נגד הפרקליט
הצבאי הראשי לשעבר ,אלוף (מיל') אביחי
מנדלבליט ,לביצוע עבירות של הפרת אמו־
נים ושיבוש הליכי משפט" .אשמתו" נעוצה
בכך שבמשך כיממה לא הורה לרמטכ"ל לדווח שמסמך הרפז
נמצא בידיו ,והעביר מידע למעורבים בטרם הסתיימה החקי־
רה .ממאמרו של אמנון סטרשנוב עולה שמיוחס למנדלבליט
מעשה נורא נוסף ,והוא שבשיחת טלפון עם עוזר היועץ המ־
שפטי לא סיפר על אותו מסמך שבידי הרמטכ"ל.
מסקנת הדו"ח המשטרתי שיש במעשים אלה עבירה פלי־
לית של הפרת אמונים היא בלתי מתקבלת על הדעת ,אולם
היא מעוררת שאלה החורגת מעניינו של מנדלבליט .היא נוג־
עת לעבירה הבעייתית של "הפרת אמונים" ,לפגיעה בזכויות
האדם הנגרמת באמצעותה ,ולכך שהיא פותחת את השער
ל"אכיפה סלקטיבית" ,כלומר העמדה לדין של מי שבעיני
התביעה "מגיע לו" ,בעוד שאחרים – שמעשיהם לא פחות
מקוממים – זוכים לפטור.
"הפרת אמונים" מושתתת על הגדרה מעורפלת המאפ־
שרת לתביעה ולבית המשפט ליצוק בה תוכן כרצונם ,ובכך
להפוך באופן רטרואקטיבי התנהגות כלשהי לעבירה פלי־
לית .פסול דומה דבק בכל חקיקה עונשית מעורפלת ,דוגמת
איסור על פגיעה ב"רוח העם" או "באינטרס הציבור" .בעבר
הוגדר אצלנו מעשה המהווה "היזק ציבורי" או "תקלה ציבו־
רית" כעבירה פלילית .על כך נמתחה בעליון ביקורת חריפה.
לדברי השופט ש"ז חשין" :נמצא ,לכאורה ,כי בני אדם נע־
נשים על מעשים שהוגדרו כעבירות לאחר עשייתם ,בחינת
'עונשים ואין מזהירים'" .השופט זילברג הוסיף שזוהי "עבי־
רה שאין לה שיעור ,לא למעלה ,לא למטה ולא לצדדין".
אהרן ברק ציין באחד ממאמריו כי "חוק פלילי 'סתום' איננו
מתיישב עם הוראות חוק יסוד :כבוד האדם וחירותו" ,ואילו
חוקקה הכנסת כיום עבירה של "תקלה ציבורית" ,היא הייתה
נפסלת על ידי בית המשפט.
ההוראה בעניין "תקלה ציבורית" בוטלה בינתיים ,אך זה
לא מנע ממערכת המשפט לעשות שימוש נרחב בעבירה המ־
עורפלת של הפרת אמונים ,שהפכה בעצמה לתקלה ציבורית.
ניתן להמחיש זאת באמצעות מספר אפשרויות תיאורטיות,
כולן כמובן היפותטיות ,שבהן עשויה השאלה להתעורר :נניח
שמגיעה לפרקליט בכיר תלונה על הטרדה מינית במערכת
המשפט ,אך הוא איננו מעבירה ליועץ המשפטי .האם זו הפרת
אמונים? נניח שמבקר המדינה מותח ביקורת חריפה על פר־
קליטה ומוצא שיש בהתנהלותה בתיק פלילי משום "רשלנות
ממשית" .סמוך לאחר מכן פועל הממונה עליה בכל כוחו על
מנת להעלותה בדרגה .האם זו הפרת אמונים? ומה הדין כא־
שר יועץ משפטי ,שהוא עובד מדינה ,נאבק כדי למנוע חקירה
נאותה של כשלים במערכת שהוא מופקד עליה? ומה בד־
בר קצין משטרה המשתתף בארוחה עם חשוד בעבירה ,או מי
שמחבר דו"ח המייחס לאדם ביצוע עבירה בשל מעשה שאיננו
בגדר עביר ובכך פוגע בסיכויי קידומו?
ההתנהגויות הללו רחוקות מלעורר התלהבות ,אך בעי־
ניי יהא זה אבסורד לכלול אותן בגדר הפרת אמונים .יהא זה
אבסורד גדול עוד יותר אם השאלה בכלל תובא לפתחו של
תובע שיוכל לפי שיקול דעתו להחליט אם יש מקום לאישום
בעבירה זו.
דו"ח המשטרה לגבי מנדלבליט מהווה אבסורד ,אך אם בע־
קבותיו יוסקו המסקנות הראויות בדבר האבסורד שבעבירה
של הפרת אמונים ,הרי שמעז יצא מתוק¿ .
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נחום ברנע • הם לא משקרים

נזק מול אסון
נכון ,הם מפונקים; נכון ,הם פורקי עול; נכון,
הם ילדותיים ,שקועים בעצמם ,מתבלבלים בין
טפל לעיקר; דבר אחד הם לא :הם לא שקרנים.
מכתב הסירוב ששיגרו בסוף השבוע שע־
בר  43מבוגרי יחידה  8200סיפק הזדמנות לכל
פוליטיקאי ,לכל קצין בדימוס ,בעצם ,לכל פט־
פטן רשת ,לשחק אותה פטריוט על חשבון הכותבים .ליחידה
 8200מגיעים בדרך כלל צעירים מוכשרים ,בעלי מנת משכל
גבוהה וכישורים מיוחדים בתחומים טכנולוגיים .העושר גדול,
אבל הוא לא מבטיח לבעליו שכל ישר ,בגרות נפשית ותבו־
נה פוליטית.
במציאות הישראלית סרבנות שירות היא בומרנג .במקום
לגרום לשינוי המדיניות על פי השקפותיו של הסרבן היא גור־
מת להפך מזה — להשתבללות של המערכת בתוך השריון שלה,
להחנקת דעות חריגות ,להתגודדות מתחת לצילו של קונסנסוס
פיקטיבי .כוחה של האמירה הזאת יפה גם לגבי סרבנות מימין
וגם לגבי סרבנות משמאל .ניסיון השנים הוכיח ששתיהן מעו־
ררות הרבה מאוד רעש אבל משיגות מעט מאוד .שתיהן מרימות
לצד השני להנחתה.
נזק אפשרי אחר נוגע לצד המבצעי 8200 .היא כלי מרכזי
במלאכת האיסוף של המודיעין .הקצינים והחיילים שמלאכתם
באיסוף לא יודעים תמיד ,ולא אמורים לדעת ,אילו שימושים
יהיו ,אם בכלל ,במידע שקלטו .זה טבעו של התחום המודיעי־
ני :הוא איננו סטרילי .הוא איננו בוחל בשימוש במצוקותיהם
של אנשים חפים מפשע ,בחולשותיהם האישיות של אויבים או
אויבים בכוח ,בהונאה ,במניפולציה .מי שלא מסוגל לשאת את
ריחות המטבח האלה מוטב שישרת במקום פחות יוקרתי ,פחות
מעניין ,פחות מועיל באזרחות בעתיד .בבודקה של הש"ג ,למשל.
 43אנשי מילואים חתמו על המכתב .ספק אם ידעו עד כמה
המספר הזה סמלי :ב־1939עצרו הבריטים בכלא עכו  43צעירים
יהודים חמושים ,חניכי קורס העילית של ההגנה ,ביניהם האלוף
לעתיד משה כרמל והרמטכ"ל לעתיד משה דיין .מ"ג מול מ"ג:

ההשוואה לא מחמיאה ל־ 43סרבני .8200
כן ,אבל.
בריאיון שהעניקו לכתב "ידיעות אחרונות" אליאור לוי
תיארו סרבני  8200מציאות מטרידה בשני מישורים .מישור
אחד צבאי נטו .הם סיפרו על חדירה גסה ,חסרת מעצורים ,לא
לצורכי ביטחון אלא לצורכי הצצה ,בחייהם הפרטיים של בל־
תי מעורבים .אנחנו מכירים תופעות דומות ממערכות מודיעין
זרות וגם ממה שקרה בעבר במשטרת ישראל .המפגש בין מה
שמסוגלים לעשות פלאי הטכנולוגיה למה שמסוגל לעולל יצר
ההצצה האנושי מוליד הפקרות ,בהמיות .מותר היה לצפות שה־
מערכת הצבאית תגיב על הטענה הזאת בהתחייבות לבדוק
ולתקן .במקום זה זכינו להכחשה גורפת — הכחשה שהעלתה
חיוך מר בפי כל מי שמכיר את המציאות במערכת.
אמת מטרידה לא פחות נוגעת ליחסים המורכבים בינינו
לבין הפלסטינים .קל לחשוב על מדען גרעין איראני או מפ־
קד בדאע"ש או קצין בצבא אסד כעל אויב .הרבה יותר מסובך
לראות אויב באישה חולת סרטן בעזה .הכיבוש משחית ,אומ־
רים סרבני  ,8200והם אומרים אמת .במקרה הטוב המידע שהם
קולטים מונע פיגוע; במקרים רבים אחרים הוא תורם לרשעות,
לשרירות ולטמטום של הכיבוש ,או מספק אריזה מהוגנת למ־
דיניות שקרית של הממשלה.
האלוף (בדימוס) עמוס גלעד ,מאדריכלי השליטה הישראלית
בפלסטינים ,התראיין בשבת בערוץ  . 2הוא הכחיש כלאחר יד
את טענות כותבי המכתב ולא הבין שהוא אחד האשמים .גלעד,
בחוכמתו כי רבה ,הידק עד כדי כך את המצור על עזה ,שתחת
פיקודו אפילו טמפונים אסור היה להכניס לשם .בטון כן — מה־
מנהרות ברפיח; צעצועים מכרם שלום — בשום פנים ואופן לא.
אילו יכול היה לגייס את  8200כדי שיבלשו אחר הנעשה בתח־
תוניהן של נשות עזה ,היה עושה גם את זה.
הסרבנות היא נזק; המדיניות הישראלית היא אסון .הבחי־
רה בידינו ,מה רעיל יותר ,מה מסוכן יותר לעתידה של מדינת
ישראל¿ .

במציאות הישראלית סרבנות שירות היא בומרנג .במקום לגרום
לשינוי המדיניות על פי השקפותיו של הסרבן היא גורמת להפך
מזה — להשתבללות המערכת בתוך השריון שלה ,להחנקת דעות
חריגות ,להתגודדות מתחת לצילו של קונסנסוס פיקטיבי

באינתיפאדה השנייה הפריכו המודיעין
הצבאי ,השב"כ ,חיל האוויר ושאר זרועות
הביטחון את הדעה המקובלת שאי־אפשר
להתגבר על ארגוני טרור המקננים בקרב
אוכלוסייה גדולה האוהדת את מטרותיהם.
דיכוי האינתיפאדה לא היה אפשרי בלי מנג־
נוני הביון ,שיחידת 8200היא הגדולה והחשובה שבהם .בלעדי
פעולותיה לא הייתה נשברת רוחם של ארגוני הטרור ,לא היו
נחסכים אלפי הרוגים ופצועים ולא היה עולה לשלטון אבו־
מאזן ,שעימו ניתן לכרות הסכם שלום לו רק רצינו בכך.
לכן ,עמדתה של קבוצת אנשי המילואים מיחידת ההאז־
נה  8200אינה מובנת לי ,אולי מפני שחזקת הסודיות מונעת
מהם להסביר כהלכה את כוונתם ואולי מפני שרגישותם המ־
צפונית מטעה אותם.
ככל שהבנתי ,הם טוענים כי ישראל דגה מידע אישי על
אודות פלסטינים שאינם מעורבים בטרור ,כדי שאנשי השטח
של השב"כ ינצלוהו למען השגת מידע בעל חשיבות ביטחונית.
זה מעשה נתעב ,אבל לא צריך להיות איש ביון ודי בצפייה בכ־
מה סרטי ריגול ובקריאת משהו מג'ון לה קארה כדי לדעת שרק
לעיתים רחוקות נמצאים מתנדבים הששים לקבל על עצמם
תפקידי משת"פ .מצוקה אישית ,מרירות ,תאוות נקמה ,תאוות
בצע ,ספקות בצדקת הדרך ,הולכת שולל ולעיתים גם תשו־
קה להרפתקאות גורמים לכך שמקור המידע ייענה למפעיליו.
אנשי הביון הם מטפללים (מניפולטורים) מיומנים .זו עבו־
דתם ,אך מהיכרותי עם רבים מהם אני יודע שהתחבטות
מצפונית מלווה אותם .אין זה מקרה שכל ראשי השב"כ בדי־
מוס ,דווקא הם ,מכריזים על כך שהכיבוש משחית את החברה
הישראלית וכי יש לסיימו בהסכם .איש מהם לא אמר כי לצו־
רך זה צריכה ישראל להתפשט מארגוני הביון שלה.
גם אם מדינה פלסטינית שוחרת שלום תוקם לצידה של
ישראל ,לא יפורקו ארגוני הביון ובכללם  8. 200הם לא יפורקו
ולא ישנו את דפוסי עבודתם ,כשם שארגוני הביון האמרי־

גם אם תוקם מדינה פלסטינית
שוחרת שלום ,ארגוני הביון
לא יפורקו ,כשם שארגוני
הביון האמריקאיים לא פורקו
בסוף המלחמה הקרה
קאיים לא פורקו בסופה של המלחמה הקרה ואוזניהן לטושות
לא רק למדינות אויב ולארגוני טרור ,אלא גם ללשכותיהם של
האישים הבכירים ביותר במדינות ידידות .כך ,ביעילות רבה או
פחותה ,נוהגות כל המדינות ,ובמיוחד אלה הרואות את עצ־
מן כנתונות בסכנה ויש בידיהן אמצעים טכנולוגיים למעקב
גדל היקף .מדי פעם ,כתוצאה מתקלה ,נחשף עומקה של הח־
דירה ואז מתנצלת המדינה הפולשת בפני המדינה הנפלשת
ועד מהרה נשכח העלבון והיחסים חוזרים לתקנם .הכל יוד־
עים שזה שם המשחק.
את שפע המידע מפיקים ארגוני הביון הגדולים באמצעות
הפעלת סוכנים ,האזנות לתדרי שידור ,מיקרופונים מושתלים,
מידע גלוי ,פענוח צפנים ,שימוש בסוכנים כפולים ,צילומי
לוויינים ומעופפים אחרים .המידע הזה מסונן באמצעות לו־
גריתמים משוכללים שתפקידם למקד את מנתחי המידע
בנושאים המעניינים אותם ,אלא שאין לדעת מהו המידע הרל־
וונטי עד שמלקטים מיליארדי פריטי מידע שאינם רלוונטיים.
תכופות מתברר שידיעה שולית המצטרפת לעוד כמה רמ־
זים שוליים־לכאורה הופכת את המידע לבעל משמעות רבה.
מנימת דבריהם של אנשי המילואים ניכר שהם מתנגדים
למדיניות הכיבוש וההתנחלות .עיסוקם הצבאי גילה להם עד
כמה עמוק ומשחית הוא הכיבוש ,עד כמה הוא אכזרי ועד כמה
הוא מערער את החברה הפלסטינית שמולה אנו עומדים .זו
עמדה לגיטימית וסרבנות היא מעשה לגיטימי ,אבל כדי לה־
ביעה אין צורך לאששה ברמזים על טכניקות הביון הנקוטות
בידי מנגנוני השליטה .הבעיה שלנו איננה עודף המידע על
האוכלוסייה הפלסטינית ,אלא המדיניות הבוחלת בשלום ותו־
מכת בהתנחלות¿ .
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