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 תים/והעותר
 

  -נגד -             

 

 , רחלי חןאגף הפיקוח על ייצוא ביטחוני תראש .1

 שר הביטחון .2

 משרד הביטחון .3

 משרד החוץ .4
 (מנהלי) תל אביבבאמצעות פרקליטות המדינה מחוז 

 33051תל אביב, ת.ד  154בית קרדן, רחוב מנחם בגין 
 073-3736490/1פקס:  073-3736222טל: 

 המשיבים
 

 עתירה מנהלית

 

 :1ביהמ"ש הנכבד מתבקש להורות למשיבה  

על ביטול  ולהורות, 2007-זתשס" צוא ביטחוני,יחוק הפיקוח על יבהקבועה  הפעיל את סמכותלה

, לפיליפינים (אפ"יאגף הפיקוח על ייצוא ביטחוני )שנתן  רישיונות הייצוא הביטחוניאו התלית 

זכויות אדם ושל של  המשמש ו/או העלול לשמש את כוחות הביטחון שם בביצוע הפרות חמורות

 לאומי, ובהתאם גם להימנע מלתת רישיונות ייצוא ביטחוני חדשים.-החוק הבין

 

 דברפתח 

 

רודריגו דוטרטה, הינו רוצח המונים נשיא הפיליפינים הנוכחי, , בהמשך בהרחבהכפי שיפורט  .1

, וכן ותומך באונס, בירי באיבר המין של נשים ובהפצצת בתי ספר של המיעוטים הילידיים

 .השווה את עצמו להיטלר

", המשטרה , במסגרת "המלחמה בסמים2016ביוני , מאז שדוטרטה נכנס לתפקידו כנשיא .2

בד"כ מדובר ברעולי פנים המגיעים איש.  12,000-ללא משפט כ להורג הוציאההפיליפינית 

 תופסים גברים ונערים והורגים אותם ביריות.אשר לשכונות העוני, 
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לפתור בעיות פוליטיות וחברתיות ולבצע הנדסה  למרבה הצער, כידוע, המהלך של דוטרטה .3

חברתית, באמצעות הרג מהיר של המונים, אינו המקרה הראשון בהיסטוריה. גם העובדה 

 לאומית שותקת או מגנה את ההרג רק בקול חלש, אף היא אינה חדשה. -שהקהילה הבין

לאיחוד ופוליטית של הפיליפינים לארה"ב -דוטרטה מנצל היטב את החשיבות הגיאו .4

חשיבות שמונעת בשלב הזה  –, במסגרת המדיניות האמריקאית "להכלה" של סין האירופאי

האיחוד מדינות כך גם, ארה"ב ו לאומית "לשבור את הכלים" איתו.-מהקהילה הבין

 מדיניות הכלכלית של דוטרטה.ב ותהאירופאי תומכ

לאומית והאו"ם, -במוקדם או במאוחר ייקבע ע"י הקהילה הביןצפוי כי למרות זאת,  .5

 – שדוטרטה וכוחות הביטחון שלו מבצעים במסגרת "המלחמה בסמים" פשעים נגד האנושות

לאומי ושל זכויות האדם והאזרח -של החוק הבין ביותר מדובר בהפרות חמורות ,ובכל מקרה

 .הבסיסיות בפיליפינים

 היכול האינ, וארגוני טרור אחרים גם ההתמודדות של הפיליפינים עם פעילי טרור של דעא"ש .6

המתמשכת של דוטרטה והלא חוקית מלחמה להצדיק את העלמת העין של המשיבים מן ה

  .נגד אזרחים ואזרחיותוכוחות הביטחון שלו 

, 2017במאי ההצלחה של פעילי דעא"ש להשתלט על עיר גדולה בדרום הפיליפינים, אדרבא,  .7

במקום להתמודד  – וביל דוטרטהמיניות הביטחון שמדן כישלוביטוי להיא בראש ובראשונה 

חר להשקיע זמן ומשאבים בניהול ועם הבעיות האמיתיות והנמשכות בפיליפינים, דוטרטה ב

 ובאופן שתואם לקמפיין הבחירות שלו.לאומי -הבין"מלחמה בסמים" בניגוד לחוק 

ישראל מכרה נשק כפי שיפורט בהרחבה בהמשך, מאז בחירתו לנשיאות של דוטרטה, מדינת  .8

רב לכוחות הביטחון האחראים לפשעים בפיליפינים. למרבה הצער, בעוד שהמשיבים בוחרים 

לשקר לעותרים ולציבור הישראלי בטענת שווא כי מדובר במידע סודי שלא ניתן לגלותו, 

פרטים רבים על הייצוא הביטחוני הישראלי פורסמו בפיליפינים ע"י משרד הביטחון, זרועות 

 ון וסוכנות הידיעות הממשלתית.הביטח

בתחילת חודש ספטמבר האחרון, דוטרטה הגיע לביקור רשמי במדינת ישראל, וחשף בפגישתו  .9

דוטרטה אמר בפני  –עם נשיא המדינה, ראובן ריבלין, את התנהלותם המבישה של המשיבים 

יטחון לאומיים שנכחו שם, כי הוא הורה לכוחות הב-הנשיא והעיתונאים הישראלים והבין

שלו לרכוש נשק רק מישראל, מאחר שלהבדיל מארה"ב, גרמניה ואפילו סין, מדינת ישראל 

 אינה מציבה שום מגבלות.

ראש החונטה הצבאית  מצופה היה כי המשיבים יפיקו לקחים מעסקאות הנשק שחתמו עם .10

. לאחרונה 2015, בביקורו בישראל בספטמבר Min Aung Hlaingהבורמזית, הרמטכ"ל 

ועדת חקירה מיוחדת של האו"ם, כי הפשעים שנעשו בבורמה כלפי הרוהינגיה מהווים קבעה 

 .1השמדת עם

בעתירה זו ייטען כי אין למשיבים סמכות למכור נשק כדי לסייע ברצח עניים, הפצצת בתי  .11

 מין של נשים. באיבר הספר, אונס וירי 

                                                 
1 Report of the Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar (24 August 2018)(A/HRC/39/64): 
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/MyanmarFFM/Pages/ReportoftheMyanmarFFM.aspx 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/MyanmarFFM/Pages/ReportoftheMyanmarFFM.aspx
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, המוסר והשכל הישר מעבר לשאלת חוקיות המשך הייצוא הביטחוני הישראלי לפיליפינים .12

קובעים כי לא ייתכן שנשק ישראלי ישמש כדי להוציא להורג המוני עניים בשכונות עוני 

 ברחבי הפיליפינים. 

במדינה כלשהי תרכוש רובי תבור וגליל ומקלעי אזרחית משטרה לכך שאין סיבה מלכתחילה,  .13

 אזרחים ואזרחיות.נגב, אלא אם מדובר בכוח צבאי שנועד לבצע פעולות צבאיות נגד 

שנקבעה  הפיליפינית למעשה, המשיבים ומדינת ישראל עוזרים לדוטרטה לערער את החוקה .14

אמורה להיות כוח אזרחי ולא שם המשטרה , לפיה 1987לאחר המעבר לדמוקרטיה בשנת 

 :2צבאי

The State shall establish and maintain one police force, 

which shall be national in scope and civilian in 

character, to be administered and controlled by a 

national police commission. The authority of local 

executives over the police units in their jurisdiction 

shall be provided by law. 

מדינת ישראל אל בפיליפינים: חוזרת ההיסטוריה של מעורבות המשיבים ומדינת ישרשמצער  .15

שלטונו בין  בתקופת. פרדיננד מרקוסהפיליפיני הדיקטטור של תמכה ממושכות במשטר 

ומליציות קיבלו אימונים ונשק  "חוליות מוות"כוחות הביטחון,  ,1965-1986השנים 

 . נרצחו ועשרות אלפים נעצרו ועונואלפי אזרחים בעוד ש, 3מישראלים

בין . מרקוס, מדינת ישראל המשיכה לסייע בערעור הדמוקרטיה שם משטרגם לאחר נפילת  .16

רובי עוזי מישראל  150דווח בעיתון מעריב, כי נתפס משלוח של  23.1.1989ביום  ,היתר

רובי  100-רובי מיני עוזי ו 200רובי עוזי,  300לפוליטיקאים בפיליפינים, כחלק מהזמנה של 

ית בעקבות "הטרור של אנשי שמאל ומוסלמים בתירוץ כי הדבר נועד להגנה עצמ –גליל 

 .4קיצוניים"

 

                                                 
2 https://www.officialgazette.gov.ph/constitutions/1987-constitution/  
3 Stanley Karnow, In Our Image: America's Empire In The Philippines 
 
4 
http://www.jpress.nli.org.il/Olive/APA/NLI_heb/SharedView.Article.aspx?href=MAR%2F1989%2F01%2F23&id=Ar00103&sk
=C1F06C97  

https://www.officialgazette.gov.ph/constitutions/1987-constitution/
https://www.officialgazette.gov.ph/constitutions/1987-constitution/
http://www.jpress.nli.org.il/Olive/APA/NLI_heb/SharedView.Article.aspx?href=MAR%2F1989%2F01%2F23&id=Ar00103&sk=C1F06C97
http://www.jpress.nli.org.il/Olive/APA/NLI_heb/SharedView.Article.aspx?href=MAR%2F1989%2F01%2F23&id=Ar00103&sk=C1F06C97
http://www.jpress.nli.org.il/Olive/APA/NLI_heb/SharedView.Article.aspx?href=MAR%2F1989%2F01%2F23&id=Ar00103&sk=C1F06C97
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כפי של מרקוס,  לימים של המשטר הצבאי תידרדר בחזרה, ככל שהפיליפינים הנה כי כן .17

 .כךל" ת"מכובד תרומהלהיות למשיבים ה , עלולדוטרטה מספר פעמיםהציע ש

 

 ואלה נימוקי העתירה:

 

 הצדדים .א

 

מדינת ישראל. חלקם/ן פעילי/ות זכויות אדם, חלקם/ן  ן אזרחי/ותהם/ 1-55העותרים  .18

פעילים/ות חברתיים/ות, וחלקם/ן פעילים/ות פוליטיים/ות, אשר סבורים/ות כולם/ן כי לא 

 .בפיליפיניםיעלה על הדעת שהמשיבים ימשיכו בעסקים כרגיל על אף הידרדרות המצב 

ובפרט בנושא הגברת השקיפות  הינו עורך דין ופעיל חברתי בתחום זכויות האדם, 56העותר  .19

והפיקוח הציבורי על סחר בנשק והקשרים של מדינת ישראל עם משטרים המבצעים פשעים 

 נגד האנושות, פשעי מלחמה והפרות חמורות של זכויות אדם.

 חוק הפיקוח על ייצוא ביטחוני,אחראית ליישום הוראות אשר הינה ראשת אפ"י,  1המשיבה  .20

, לניהול מרשם הייצוא הביטחוני ולמתן רישיונות (הפיקוח" "חוק)להלן:  2007-זתשס"

 לייצוא ביטחוני.

 3-ו 2ועל אפ"י. כמו כן, המשיבים  1הינם הגורמים הממונים על המשיבה  3-ו 2המשיבים  .21

 חוק הפיקוח.מפקחים ומעורבים ביישום הוראות 

 , לפי חוק הפיקוח.1הינו בעל תפקיד מייעץ למשיבה  4 המשיב .22

, אינם לפיליפיניםפרטי הישראלים והחברות הישראליות בעלי רישיונות הייצוא הביטחוני  .23

זאת ועוד, מדיניות המשיבים להסתיר מידע מסוג זה מהציבור, פומביים או ידועים לציבור. 

עד כה אושרה ע"י ביהמ"ש הנכבד בפסקי דין הדוחים ערעורים בעניין הייצוא הביטחוני 

(, בהוצאת צווי איסור 4928/15ועע"מ  1998/18, עע"מ 615/15ע"מ לרואנדה ולבוסניה )ע

, בג"צ 648/17פרסום בעניין הייצוא הביטחוני לבורמה, דרום סודן, קמרון ומקסיקו )בג"צ 

(, וכן בפסקי דין של בתי המשפט לעניינים מנהליים 3893/16ובג"צ  2562/18, בג"צ 5662/17

שם  36413-04-13בעניין צ'ילה, ועת"מ  56304-10-15 עת"מבעניין הייצוא הביטחוני )למשל, 

 נדרשו פרטי כל רישיונות הייצוא הביטחוני שניתנו(.

מרישיונות הייצוא פרטים לציבור המשיבים הינה להימנע מלחשוף  עמדתנראה כי שאף  .24

העותרים יודיעו מראש על כפי שגם עולה מנוסח ההחלטה נשואת העתירה, , הביטחוני

כדי שתהיה להם  בעלי הרישיונות הרלוונטייםכל הסכמתם לצירוף כמשיבים לעתירה את 

)ג( לחוק 10-)ד( ו9בשים לב למגבלה הקבועה בהוראות סעיפים , בשים לב אפשרות להתגונן

הפיקוח, האוסרות על ייצואנים ביטחוניים לערער על החלטה לביטול או אי מתן רישיון 

של  לאומיות-המדינה, יחסי החוץ שלה והתחייבויותיה הביןטעמים שעניינם ביטחון מ"

גם  תימסרהעתירה  ,את פרטיהם ולכב' ביהמ"ש לעותריםשהמשיבים יעבירו  ככול. "המדינה

  להם.
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 ידועה היטב למשיביםבפיליפינים חומרת המצב  .ב

 

באונס, בירי ה, הינו רוצח המונים ותומך נשיא הפיליפינים, רודריגו דוטרטכפי שיפורט להלן,  .25

 באיבר המין של נשים ובהפצצת בתי ספר.

אלף איש החשודים  100-במהלך הקמפיין לנשיאות, דוטרטה הבטיח כי אם ייבחר יהרוג כ .26

; דוטרטה טען בפני 5במעורבות בפשיעה כבר במהלך ששת החודשים הראשונים לנשיאותו

אשר נאנסה באונס קהל של תומכים כי היה רוצה להשתתף באונס של נזירה אוסטרלית, 

; וכן, טען 6, בעת שכיהן שם כראש העיר1989בשנת ,  Davaoקבוצתי ונרצחה בבית הכלא בעיר

 . 7כי זרק אדם ממסוק וישמח לעשות זאת שוב

, דוטרטה הפעיל "חוליות Davaoפי עדויות ודיווחים שונים, במהלך כהונתו כראש העיר -על .27

בפשיעה, יריבים פוליטיים ועסקיים וחברי , אשר עינו ורצחו חשודים במעורבות 8מוות"

 קבוצות מיעוטים דתיים.

, דוטרטה הודה כי הרג במו ידיו שלושה 20169במהלך נאום בפני אנשי עסקים בדצמבר  .28

 אנשים והסביר כי:

I’d go around in Davao with a motorcycle, with a big bike 

around, and I would just patrol the streets, looking for 

trouble…I was really looking for a confrontation, so I could 

kill. 

זכויות האדם של האו"ם קרא לפתיחת חקירה נגד דוטרטה העליון לנציב הלאור המתואר, 

 .10בחשד לרצח

 :11אמרהשווה את עצמו להיטלר ו, דוטרטה 30.9.2016ביום  .29

Hitler massacred three million Jews… Now there is three 

million, there’s three million drug addicts. There are. I’d be 

happy to slaughter them. 

, במסגרת "המלחמה בסמים", במבצע 2016ביוני , מאז שדוטרטה נכנס לתפקידו כנשיא .30

כי הרגה ללא משפט רשמית , עד כה המשטרה הפיליפינית מודה "knock and plead"שנקרא 

פי -נוספים נהרגו ע"י חוליות סמויות של המשטרה )על, רבים ככל הנראה. 12איש 4,000-כ

אלף  30או  20-, דוטרטה אמר כי ייהרגו עוד כ2016. באוקטובר 13העדויות ודפוס הפעולה(

                                                 
5 https://www.nytimes.com/2016/05/18/world/asia/rodrigo-duterte-philippines.html  
6 http://www.abc.net.au/news/2016-04-17/philippines-presidential-candidate-condemned-for-joke-about-rape/7333300  
7 http://www.reuters.com/article/us-philippines-duterte-helicopter-idUSKBN14I0DH  
8 https://www.nytimes.com/video/world/asia/100000004650523/life-on-dutertes-death-squad.html?smid=tw-share ; 
https://www.nytimes.com/2016/09/16/world/asia/philippines-rodrigo-duterte-hitman.html ; 

https://www.hrw.org/report/2009/04/06/you-can-die-any-time/death-squad-killings-mindanao  
9https://www.nytimes.com/2016/12/16/world/asia/philippines-rodrigo-duterte-confirms-killings-davao.html?_r=0 ; 
http://www.bbc.com/news/world-asia-37370848  
10https://www.nytimes.com/2016/12/20/world/asia/rodrigo-duterte-philippines-president-united-

nations.html?mabReward=CTM&recp=1&_r=0  
11 https://www.nytimes.com/2016/10/01/world/asia/philippines-rodrigo-duterte-hitler-drugs.html  
12https://www.independent.co.uk/news/world/asia/rodrigo-duterte-un-mental-health-philippines-psychiatrist-killing-speech-

a8248181.html  
13 http://www.rappler.com/newsbreak/iq/145814-numbers-statistics-philippines-war-drugs  

https://www.nytimes.com/2016/05/18/world/asia/rodrigo-duterte-philippines.html
https://www.nytimes.com/2016/05/18/world/asia/rodrigo-duterte-philippines.html
http://www.abc.net.au/news/2016-04-17/philippines-presidential-candidate-condemned-for-joke-about-rape/7333300
http://www.abc.net.au/news/2016-04-17/philippines-presidential-candidate-condemned-for-joke-about-rape/7333300
http://www.reuters.com/article/us-philippines-duterte-helicopter-idUSKBN14I0DH
http://www.reuters.com/article/us-philippines-duterte-helicopter-idUSKBN14I0DH
https://www.nytimes.com/video/world/asia/100000004650523/life-on-dutertes-death-squad.html?smid=tw-share
https://www.nytimes.com/video/world/asia/100000004650523/life-on-dutertes-death-squad.html?smid=tw-share
https://www.nytimes.com/2016/09/16/world/asia/philippines-rodrigo-duterte-hitman.html
https://www.hrw.org/report/2009/04/06/you-can-die-any-time/death-squad-killings-mindanao
https://www.nytimes.com/2016/12/16/world/asia/philippines-rodrigo-duterte-confirms-killings-davao.html?_r=0
http://www.bbc.com/news/world-asia-37370848
https://www.nytimes.com/2016/12/20/world/asia/rodrigo-duterte-philippines-president-united-nations.html?mabReward=CTM&recp=1&_r=0
https://www.nytimes.com/2016/12/20/world/asia/rodrigo-duterte-philippines-president-united-nations.html?mabReward=CTM&recp=1&_r=0
https://www.nytimes.com/2016/10/01/world/asia/philippines-rodrigo-duterte-hitler-drugs.html
https://www.nytimes.com/2016/10/01/world/asia/philippines-rodrigo-duterte-hitler-drugs.html
https://www.independent.co.uk/news/world/asia/rodrigo-duterte-un-mental-health-philippines-psychiatrist-killing-speech-a8248181.html
https://www.independent.co.uk/news/world/asia/rodrigo-duterte-un-mental-health-philippines-psychiatrist-killing-speech-a8248181.html
http://www.rappler.com/newsbreak/iq/145814-numbers-statistics-philippines-war-drugs
http://www.rappler.com/newsbreak/iq/145814-numbers-statistics-philippines-war-drugs
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אלף  12-הוצאו להורג ללא משפט כ 2018, עד לינואר HRWלפי נתונים של ארגון  .14איש

 .15איש

הסמויות של המשטרה  החיסול חוליותהחברים בחשף כי , Amnesty Internationalארגון  .31

 .16מקבלים כסף "מתחת לשולחן" בתמורה לפעילותם הרצחנית

תופסים גברים ונערים והורגים אשר בד"כ מדובר ברעולי פנים המגיעים לשכונות העוני,  .32

לסמים, אל אותם ביריות. לעיתים הרוצחים משאירים על הגופה שלט עם כיתוב "אני מכור 

. רוב ההרוגים הם עניים שייתכן שחלקם השתמשו בסמים, אך לא מדובר 17תהיו כמוני"

 בסוחרי הסמים עצמם.  

, כאשר 2016אחד המקרים המפורסמים במסגרת "המלחמה בסמים" התרחש באוקטובר  .33

קצינים בכירים במשטרה הפיליפינית חטפו איש עסקים דרום קוריאני למטה המשטרה, רצחו 

  .18ושרפו את הגופה, ולמרות זאת סחטו את משפחתו בדרישה לכופר תמורת שחרורו אותו

לאחר שאלה אזרח שמת בעינויים ע"י שוטרים,  של נחשף מקרה, במהלך חודש ספטמבר .34

סירבו להאמין לו כי מצבו הבריאותי הרעוע נבע מטיפולים כימותרפיים בשל מחלת הסרטן 

 .19ולא בשל שימוש בסמים

מיליון משתמשים בסמים הסגירו את עצמם לרשויות הפיליפיניות, יותר מ מחשש לחייהם, .35

אך לרשויות הבריאות הקורסות אין יכולת לסייע להם, ובמרכזים רבים נותנים להם רק 

 .20שיעורי "זומבה" )אימון גופני באמצעות ריקוד(, במקום טיפול גמילה מקצועי

עיתון ה'ניו ב ה מקיפהפורסמו בכתב, אשר בזירות הרצח להלן מספר תמונות של הנרצחים .36

 :7.12.201621ביום , יורק טיימס'

 

                                                 
14http://news.abs-cbn.com/news/10/27/16/duterte-on-drug-related-deaths-expect-20000-or-30000-

more?fb_comment_id=1105900349531028_1106919822762414  
15 https://www.hrw.org/news/2018/01/18/philippines-dutertes-drug-war-claims-12000-lives  
16 https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA3555172017ENGLISH.PDF  
17 https://www.nytimes.com/interactive/2016/12/07/world/asia/rodrigo-duterte-philippines-drugs-killings.html?_r=0  
18 https://www.nytimes.com/2017/01/19/world/asia/philippines-police-south-korean-killing.html  
19https://www.nytimes.com/2018/08/19/world/asia/duterte-drug-war-killing-

cancer.html?rref=collection%2Fsectioncollection%2Fasia  
20 https://www.nytimes.com/2016/09/06/world/asia/in-philippine-drug-war-little-help-for-those-who-surrender.html  
21 https://www.nytimes.com/interactive/2016/12/07/world/asia/rodrigo-duterte-philippines-drugs-killings.html  

http://news.abs-cbn.com/news/10/27/16/duterte-on-drug-related-deaths-expect-20000-or-30000-more?fb_comment_id=1105900349531028_1106919822762414
http://news.abs-cbn.com/news/10/27/16/duterte-on-drug-related-deaths-expect-20000-or-30000-more?fb_comment_id=1105900349531028_1106919822762414
https://www.hrw.org/news/2018/01/18/philippines-dutertes-drug-war-claims-12000-lives
https://www.hrw.org/news/2018/01/18/philippines-dutertes-drug-war-claims-12000-lives
https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA3555172017ENGLISH.PDF
https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA3555172017ENGLISH.PDF
https://www.nytimes.com/interactive/2016/12/07/world/asia/rodrigo-duterte-philippines-drugs-killings.html?_r=0
https://www.nytimes.com/interactive/2016/12/07/world/asia/rodrigo-duterte-philippines-drugs-killings.html?_r=0
https://www.nytimes.com/2017/01/19/world/asia/philippines-police-south-korean-killing.html
https://www.nytimes.com/2017/01/19/world/asia/philippines-police-south-korean-killing.html
https://www.nytimes.com/2018/08/19/world/asia/duterte-drug-war-killing-cancer.html?rref=collection%2Fsectioncollection%2Fasia
https://www.nytimes.com/2018/08/19/world/asia/duterte-drug-war-killing-cancer.html?rref=collection%2Fsectioncollection%2Fasia
https://www.nytimes.com/2016/09/06/world/asia/in-philippine-drug-war-little-help-for-those-who-surrender.html
https://www.nytimes.com/2016/09/06/world/asia/in-philippine-drug-war-little-help-for-those-who-surrender.html
https://www.nytimes.com/interactive/2016/12/07/world/asia/rodrigo-duterte-philippines-drugs-killings.html
https://www.nytimes.com/interactive/2016/12/07/world/asia/rodrigo-duterte-philippines-drugs-killings.html
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, כפי שהיה 22, דוטרטה הודיע כי הוא שוקל להחזיר את המשטר הצבאי למדינה2017בינואר  .37

 .פרדיננד מרקוסבזמן הדיקטטורה של 

הכריז  דוטרטה. 23בדרום המדינה Marawiהשתלטו על העיר , פעילי דעא"ש 2017בחודש מאי  .38

על חוק צבאי באזור שם, וכוחות הביטחון הפיליפיניים נאבקו במשך כחמישה חודשים 

חמורים ביותר, וכן  פשעיםביצעו רצחו אזרחים ו פעילי דעא"שלשחרור העיר, אשר במהלכם 

 . 24נותרו לכודים שםל האזרחים ששכוחות הביטחון היו מעורבים בעינויים 

להשתלט על עיר גדולה בדרום הפיליפינים, היא בראש  ההצלחה של פעילי דעא"שכאמור,  .39

במקום להתמודד עם הבעיות  – וביל דוטרטהמכישלון מדיניות הביטחון שביטוי לובראשונה 

חר להשקיע זמן ומשאבים בניהול "מלחמה והאמיתיות והנמשכות בפיליפינים, דוטרטה ב

 ירות שלו.ובאופן שתואם לקמפיין הבחלאומי -הביןבסמים" בניגוד לחוק 

, דוטרטה אמר לחיילים שהוא יגן עליהם אם הם ינצלו את החוק הצבאי 2017בחודש מאי  .40

, דוטרטה המליץ 2018בחודש פברואר בהמשך, . 25שהוטל בדרום המדינה, כדי לאנוס נשים

 .26לחיילים לירות במכוון באיבר המין של מורדות קומוניסטיות

י ספר של הקבוצות הילידיות בפיליפינים, בטענה , דוטרטה איים להפציץ בת2017בחודש יולי  .41

  .27כי מלמדים שם את הילדים למרוד נגד המשטר שלו

הפיליפינים נחשבת לאחת . אינם מבדחיםהקהילות הילידיות  כלפיהאיומים של דוטרטה  .42

 והסביבה.  הקהילות הילידיותהמדינות המסוכנות ביותר בעולם לפעילים להגנת זכויות 

                                                 
22https://www.nytimes.com/2017/01/16/world/asia/philippines-duterte-martial-

law.html?rref=collection%2Ftimestopic%2FMarcos%2C%20Ferdinand%20E.  
23 https://www.theguardian.com/world/2017/may/28/isis-backed-militants-struggle-for-control-southern-philippines-marawi ; 

https://www.theguardian.com/global/2018/may/22/marawi-one-year-siege-philippines-ghost-town-still-haunted-threat-isis ;  
24 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/11/philippines-battle-of-marawi-leaves-trail-of-death-and-destruction/  
25 https://www.theguardian.com/world/2017/may/27/rodrigo-duterte-jokes-to-soldiers-that-they-can-women-with-impunity  
26https://www.theguardian.com/world/2018/feb/13/philippines-rodrigo-duterte-orders-soldiers-to-shoot-female-rebels-in-the-

vagina  
27 https://www.theguardian.com/world/2017/jul/26/philippines-duterte-threatens-to-bomb-indigenous-schools  

https://www.nytimes.com/2017/01/16/world/asia/philippines-duterte-martial-law.html?rref=collection%2Ftimestopic%2FMarcos%2C%20Ferdinand%20E
https://www.nytimes.com/2017/01/16/world/asia/philippines-duterte-martial-law.html?rref=collection%2Ftimestopic%2FMarcos%2C%20Ferdinand%20E
https://www.theguardian.com/world/2017/may/28/isis-backed-militants-struggle-for-control-southern-philippines-marawi
https://www.theguardian.com/world/2017/may/28/isis-backed-militants-struggle-for-control-southern-philippines-marawi
https://www.theguardian.com/global/2018/may/22/marawi-one-year-siege-philippines-ghost-town-still-haunted-threat-isis
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/11/philippines-battle-of-marawi-leaves-trail-of-death-and-destruction/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/11/philippines-battle-of-marawi-leaves-trail-of-death-and-destruction/
https://www.theguardian.com/world/2017/may/27/rodrigo-duterte-jokes-to-soldiers-that-they-can-women-with-impunity
https://www.theguardian.com/world/2017/may/27/rodrigo-duterte-jokes-to-soldiers-that-they-can-women-with-impunity
https://www.theguardian.com/world/2018/feb/13/philippines-rodrigo-duterte-orders-soldiers-to-shoot-female-rebels-in-the-vagina
https://www.theguardian.com/world/2018/feb/13/philippines-rodrigo-duterte-orders-soldiers-to-shoot-female-rebels-in-the-vagina
https://www.theguardian.com/world/2017/jul/26/philippines-duterte-threatens-to-bomb-indigenous-schools
https://www.theguardian.com/world/2017/jul/26/philippines-duterte-threatens-to-bomb-indigenous-schools
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איש  60-, צוין כי נרצחו כ2017, לשנת Front Line Defendersכך למשל, בדו"ח של ארגון  .43

דו"ח ב. כך גם, 28 בפיליפינים אשר פעלו למען ההגנה על זכויות הקהילות הילידיות והסביבה

, , שהכינה יועצת האו"ם לענייני קבוצות ילידיות, בעניין המצב בפיליפינים10.8.2018מיום 

 :29(57)פסקה  צוין כדלקמן

In the Philippines, indigenous peoples are stigmatized and 

suspected of being members of the communist New People’s 

Army and have been subjected to attacks, forced 

displacements, arbitrary arrests and threats. Militarization 

has rapidly escalated in recent years and the number of 

extrajudicial executions has increased dramatically. 

Indigenous Lumad communities in Mindanao have been 

particularly targeted. 

מתגוררים  ם( באזורים בהNPAעצם הפעילות הצבאית של ארגון המורדים הקומוניסטי ) .44

יכולה להצדיק חוקית ומוסרית ענישה קולקטיבית על בסיס  אינההמיעוטים הילידיים, 

-במשך כבפיליפינים  ים השוניםנהפוך הוא, כישלון המשטר. בלבד השתייכות לקבוצה אתנית

ולא  , מוכיח כי השימוש באלימות לא חוקיתNPA-מאבק המזוין של השנים לחסל את ה 50

פותר את הבעיות הכלכליות, החברתיות והפוליטיות  נוד כוחות הביטחון אימצ פרופורציונלית

 בלוחמים ולוחמות. NPA-שממשיכות להזין את שורות ה

(, הודיעה כי היא ICCלאומי בהאג )-, התובעת בבית הדין הפלילי הבין2018בחודש פברואר  .45

סמים" של פתחה בבדיקה ראשונית אם בוצעו פשעים נגד האנושות במסגרת ה"מלחמה ב

ם שתי דרישות לחקירה פלילית יע"י אזרחים פיליפיני ICC-כמו כן, עד כה הוגשו ל .30דוטרטה

 .31נגד דוטרטה

פעילי טרור, בה כלל את יועצת האו"ם  600-, פרסם דוטרטה רשימה של כ2018בחודש מרץ  .46

דוטרטה לענייני קבוצות ילידיות. בתגובה, הנציב העליון לזכויות האדם של האו"ם אמר כי 

 .32צריך לגשת לאבחון פסיכיאטרי

, דוטרטה אמר כי הוא מעוניין שכוחות המשטרה יקבלו אימונים צבאיים, 2018בחודש מאי  .47

כי המשטרה אמורה להיות כוח אזרחי  כאמור אף שהחוקה מאז המעבר לדמוקרטיה, קובעת

 .33ולא צבאי

אומו כי הוא שמע שבעיר , דוטרטה שוב הביע תמיכה באונס נשים ואמר בנ31.8.2018ביום  .48

Davao 34יש מקרי אונס רבים, וכל עוד שיהיו נשים יפות יהיו עוד מקרי אונס. 

                                                 
28 https://www.frontlinedefenders.org/sites/default/files/annual_report_digital.pdf  
29 http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/39/17  
30 https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=180208-otp-stat  
31https://www.nytimes.com/2018/08/28/world/asia/philippines-duterte-

hague.html?rref=collection%2Fsectioncollection%2Fworld&action=click&contentCollection=world&region=rank&module=pac
kage&version=highlights&contentPlacement=9&pgtype=sectionfront ;  

https://www.nytimes.com/2017/04/24/world/asia/rodrigo-duterte-philippines-icc-

complaint.html?action=click&module=RelatedCoverage&pgtype=Article&region=Footer  
32https://www.independent.co.uk/news/world/asia/rodrigo-duterte-un-mental-health-philippines-psychiatrist-killing-speech-

a8248181.html  
33 https://www.philstar.com/headlines/2018/05/22/1817749/duterte-wants-return-militaristic-training-police  
34 https://www.nytimes.com/2018/08/31/world/asia/philippines-rodrigo-duterte-rape-joke.html  

https://www.frontlinedefenders.org/sites/default/files/annual_report_digital.pdf
https://www.frontlinedefenders.org/sites/default/files/annual_report_digital.pdf
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/39/17
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/39/17
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=180208-otp-stat
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=180208-otp-stat
https://www.nytimes.com/2018/08/28/world/asia/philippines-duterte-hague.html?rref=collection%2Fsectioncollection%2Fworld&action=click&contentCollection=world&region=rank&module=package&version=highlights&contentPlacement=9&pgtype=sectionfront
https://www.nytimes.com/2018/08/28/world/asia/philippines-duterte-hague.html?rref=collection%2Fsectioncollection%2Fworld&action=click&contentCollection=world&region=rank&module=package&version=highlights&contentPlacement=9&pgtype=sectionfront
https://www.nytimes.com/2018/08/28/world/asia/philippines-duterte-hague.html?rref=collection%2Fsectioncollection%2Fworld&action=click&contentCollection=world&region=rank&module=package&version=highlights&contentPlacement=9&pgtype=sectionfront
https://www.nytimes.com/2017/04/24/world/asia/rodrigo-duterte-philippines-icc-complaint.html?action=click&module=RelatedCoverage&pgtype=Article&region=Footer
https://www.nytimes.com/2017/04/24/world/asia/rodrigo-duterte-philippines-icc-complaint.html?action=click&module=RelatedCoverage&pgtype=Article&region=Footer
https://www.independent.co.uk/news/world/asia/rodrigo-duterte-un-mental-health-philippines-psychiatrist-killing-speech-a8248181.html
https://www.independent.co.uk/news/world/asia/rodrigo-duterte-un-mental-health-philippines-psychiatrist-killing-speech-a8248181.html
https://www.philstar.com/headlines/2018/05/22/1817749/duterte-wants-return-militaristic-training-police
https://www.philstar.com/headlines/2018/05/22/1817749/duterte-wants-return-militaristic-training-police
https://www.nytimes.com/2018/08/31/world/asia/philippines-rodrigo-duterte-rape-joke.html
https://www.nytimes.com/2018/08/31/world/asia/philippines-rodrigo-duterte-rape-joke.html
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צבא הפיליפיני ה, דוטרטה חשף כי הוא אמר לנציגי 28.9.2018-בנאום בארמון הנשיאות, ב .49

 - 35שהוא לא מעורב בפרשות שחיתות, וכי החטא היחיד שלו הן ההוצאות להורג ללא משפט

 דוטרטה הודה באחריותו לרצח ההמונים במסגרת "המלחמה בסמים".בכך 

רובים למשטרה  26,000של  , מכירה2016על רקע "המלחמה בסמים", ארה"ב עצרה בנובמבר  .50

 . 36הפיליפינית

, גינה את ההוצאות להורג ללא משפט באן קי מון, מזכ"ל האו"ם, 8.6.2016ביום  .51

 :37בפיליפינים

I unequivocally condemn his apparent endorsement of 

extrajudicial killing, which is illegal and a breach of 

fundamental rights and freedoms. Such comments are of 

particular concern in light of ongoing impunity for serious 

cases of violence against journalists in the Philippines 

, Agnes Callamard, שליחת האו"ם למאבק בהוצאות להורג ללא משפט, 18.8.2016יום ב .52

 :38ההוצאות להורג ללא משפט בפיליפיניםאת קראה לדוטרטה לעצור 

Allegations of drug-trafficking offences should be judged in 

a court of law, not by gunmen on the streets… We call on 

the Philippines authorities to adopt with immediate effect 

the necessary measures to protect all persons from targeted 

killings and extrajudicial executions… Claims to fight illicit 

drug trade do not absolve the Government from its 

international legal obligations and do not shield State actors 

or others from responsibility for illegal killings… The State 

has a legally binding obligation to ensure the right to life and 

security of every person in the country, whether suspected of 

criminal offences or not". 

, נכתב לגבי 2017מצב זכויות האדם והדמוקרטיה של האיחוד האירופאי, לשנת  בדו"ח .53

 :39הפיליפינים, כדלקמן

In 2017, the way the Philippines authorities conducted the 

campaign against illegal drugs remained a matter of grave 

concern. The significant increase in the number of drug-

related killings since the election of President Duterte, in 

                                                 
35 https://www.theguardian.com/world/2018/sep/28/duterte-confesses-my-only-sin-is-the-extrajudicial-

killings?CMP=Share_AndroidApp_%D7%94%D7%A2%D7%AA%D7%A7_%D7%9C%D7%9C%D7%95%D7%97  
36 https://www.reuters.com/article/us-philippines-usa-rifles-idUSKBN12V2AM  
37 https://news.un.org/en/story/2016/06/531752-ban-disturbed-remarks-made-president-elect-philippines-extrajudicial-killings  
38 https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20388   
39 https://eeas.europa.eu/topics/human-rights-democracy/8437/eu-annual-reports-human-rights-and-democratisation_en  

https://www.theguardian.com/world/2018/sep/28/duterte-confesses-my-only-sin-is-the-extrajudicial-killings?CMP=Share_AndroidApp_%D7%94%D7%A2%D7%AA%D7%A7_%D7%9C%D7%9C%D7%95%D7%97
https://www.theguardian.com/world/2018/sep/28/duterte-confesses-my-only-sin-is-the-extrajudicial-killings?CMP=Share_AndroidApp_%D7%94%D7%A2%D7%AA%D7%A7_%D7%9C%D7%9C%D7%95%D7%97
https://www.theguardian.com/world/2018/sep/28/duterte-confesses-my-only-sin-is-the-extrajudicial-killings?CMP=Share_AndroidApp_%D7%94%D7%A2%D7%AA%D7%A7_%D7%9C%D7%9C%D7%95%D7%97
https://www.reuters.com/article/us-philippines-usa-rifles-idUSKBN12V2AM
https://www.reuters.com/article/us-philippines-usa-rifles-idUSKBN12V2AM
https://news.un.org/en/story/2016/06/531752-ban-disturbed-remarks-made-president-elect-philippines-extrajudicial-killings
https://news.un.org/en/story/2016/06/531752-ban-disturbed-remarks-made-president-elect-philippines-extrajudicial-killings
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20388
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20388
https://eeas.europa.eu/topics/human-rights-democracy/8437/eu-annual-reports-human-rights-and-democratisation_en
https://eeas.europa.eu/topics/human-rights-democracy/8437/eu-annual-reports-human-rights-and-democratisation_en
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particular during law-enforcement operations, the apparent 

lack of due process and restraint during these operations, 

and the fact that these deaths are not investigated in a 

transparent, impartial and effective manner (thus allowing 

to bring perpetrators to justice) raised serious concerns 

regarding the right to life. Together with statements by 

President Duterte, which can be seen as incitement to 

killings and fostering a culture of impunity, the conduct of 

the 'war on drugs' raised serious questions about the 

government's commitment to human rights. The possible re-

introduction of the death penalty would be a major step 

backwards and raise questions regarding the Philippines' 

international commitments… The human rights framework 

in the Philippines remained fragile in 2017, with the threat 

over the Commission on Human Rights and other oversight 

bodies. A systematic problem of the Philippines regarding 

the culture of impunity as cases of grave human rights 

abuses, including extra-judicial killings, including that of 

human rights activists and media workers, and torture, 

remain largely unresolved. The situation of indigenous 

people and of human rights defenders also was a matter of 

concern for the EU throughout the year. Bringing peace to 

long-standing conflict-affected areas in the country (in 

particular in Mindanao) would improve the human rights 

situation. 

, האיחוד האירופאי גינה 18.9.2018בישיבה של מועצת זכויות האדם של האו"ם בג'נבה, ביום  .54

 :40את ההוצאות להורג ללא משפט במסגרת "המלחמה בסמים",  כדלקמן

The European Union reiterates its concerns on the human 

rights situation in the Philippines, including the death toll 

associated with the campaign against illegal drugs. It is 

imperative to conduct prompt, effective, impartial and 

                                                 
40 https://eeas.europa.eu/topics/human-rights-democracy/50640/hrc-39-eu-statement-item-4-human-rights-situation-require-
councils-attention_en  

https://eeas.europa.eu/topics/human-rights-democracy/50640/hrc-39-eu-statement-item-4-human-rights-situation-require-councils-attention_en
https://eeas.europa.eu/topics/human-rights-democracy/50640/hrc-39-eu-statement-item-4-human-rights-situation-require-councils-attention_en
https://eeas.europa.eu/topics/human-rights-democracy/50640/hrc-39-eu-statement-item-4-human-rights-situation-require-councils-attention_en
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transparent investigations of all cases of death leading to 

prosecution in all cases of unlawful killing. 

דוטרטה אינו מהווה רק סכנה לאזרחי ואזרחיות הפיליפינים, אלא הוא מהווה סכנה לשלום  .55

לאומית בשעה ששוב מנהיג -העולם כולו. אין צל של ספק כי העמידה מנגד של הקהילה הבין

בקבוצות אוכלוסייה ספציפיות, נותנת לגיטימציה גם למנהיגים רצחניים טובח וקורא לטבוח 

איתן ומתבצעים בהן פשעים נגד האנושות, ביטחוני נוספים, במדינות אשר ישראל בקשר 

 ישנה אזהרת ג'נוסייד מטעם האו"ם(. 42ובורונדי 41בורונדי )בדרום סודןו כדוגמת דרום סודן

טוריה למשטרים שאין מחלוקת כיום כי ביצעו בהקשר זה, ישנן לא מעט דוגמאות בהיס .56

פשעים נגד האנושות, אף אם מטעמים פוליטיים בזמן אמת הדבר לא נקבע או שההכרה 

 לאומית. -בחומרת הפשעים התעכבה ע"י הקהילה הבין

את הפעולות שנקטה ארה"ב כדי לעכב את ההכרה בזמן אמת בפשעים  לא למותר להזכיר .57

-לאומי להתערבות בין-די למנוע הטלת חובה לפי החוק הביןשנעשו ברואנדה כרצח עם )כ

רצח עם בלאומית שם(, וכן את ההכרה כיום כי נעשו פשעים נגד האנושות באל סלבדור ו

 בגואטמלה, אשר החונטות שם נתמכו ע"י ארה"ב ומדינת ישראל. 

ל הפחות אף אם הפשעים בפיליפינים אינם עולים לכדי פשעים נגד האנושות, הרי שמדובר לכ .58

בהפרות חמורות ביותר של זכויות אדם, בהיקפים חריגים ביותר, שאסור למדינת ישראל 

 להיות מעורבת בהן בשום צורה ואופן.

 

הייצוא הביטחוני הישראלי לפיליפינים ושימושם בו של כוחות הביטחון  .ג

 האחראים לפשעים שם 

 

ישראל מכרה נשק רב לכוחות כפי שיפורט להלן, מאז בחירתו לנשיאות של דוטרטה, מדינת  .59

הביטחון האחראים לפשעים בפיליפינים. בעוד שהמשיבים בוחרים לשקר לעותרים ולציבור 

הישראלי בטענת שווא כי מדובר במידע סודי שלא ניתן לגלותו, פרטים רבים על הייצוא 

 .הביטחוני הישראלי פורסמו ע"י גורמים רשמיים בפיליפינים

חברת נשק , חיל הים הפיליפיני ושל המשטרה הפיליפיניתפייסבוק הכך פורסם בדפי  .60

 :בפיליפינים המתווכת בעסקאות נשק עם ישראל

 Quezonבעיר  שוטריםפרסמה תמונות של חברת נשק בפיליפינים , 25.4.2017ביום  .א

 :43משתמשים ברובים מדגם תבור

                                                 
41 http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=55538#.WMg6xzsrLb0  
42 http://www.france24.com/en/20160920-risk-genocide-crimes-against-humanity-burundi-un-investigators-warn  
43 https://www.facebook.com/R.Espineli/posts/1688891514485103  

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=55538#.WMg6xzsrLb0
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=55538#.WMg6xzsrLb0
http://www.france24.com/en/20160920-risk-genocide-crimes-against-humanity-burundi-un-investigators-warn
http://www.france24.com/en/20160920-risk-genocide-crimes-against-humanity-burundi-un-investigators-warn
https://www.facebook.com/R.Espineli/posts/1688891514485103
https://www.facebook.com/R.Espineli/posts/1688891514485103
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ישם את כדי לימשטרת הפיליפינים פרסמה תמונות של נשק שנרכש, , 1.2.2018ביום  .ב

של מקלעי נגב שהוטבעו על גביהם , פורסמו תמונות בין היתרהמדיניות של דוטרטה.  

PNPראשי התיבות 
44: 

                                                 
44 https://www.facebook.com/pnp.pio/posts/1901451433229437  

https://www.facebook.com/pnp.pio/posts/1901451433229437
https://www.facebook.com/pnp.pio/posts/1901451433229437
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 עוד פורסמו תמונות של שוטרים מתאמנים בירי עם מקלעי נגב:

 

 



 17 

 

למאבק בסמים הפיליפינית חברת נשק בפיליפינים פרסמה כי היחידה , 26.4.2018ביום  .ג

 :45רכשה רובים מדגם גליל אייס

 

                                                 
45 https://www.facebook.com/R.Espineli/posts/2190903317617251  

https://www.facebook.com/R.Espineli/posts/2190903317617251
https://www.facebook.com/R.Espineli/posts/2190903317617251
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רובי תבור שנרכשו לצורך מאבק  70, חיל הים בפיליפינים דיווח על 7.5.2018ביום  .ד

. יצוין כי יחידות מיוחדות של חיל הים הפיליפיני גם משתתפות בלחימה 46בטרור

 :ובפעילות מבצעית ביבשה

 

המשטרה הפיליפינית רכשה אקדחים  חברת נשק בפיליפינים פרסמה כי, 30.6.2018ביום  .ה

מדגם מצדה. לדיווח צורפה תמונה של אקדח שעליו הוטבעו ראשי התיבות של המשטרה 

(PNP)47: 

                                                 
46 https://www.facebook.com/R.Espineli/posts/2208298682544381  
47 https://www.facebook.com/R.Espineli/posts/2295256767181905  

https://www.facebook.com/R.Espineli/posts/2208298682544381
https://www.facebook.com/R.Espineli/posts/2208298682544381
https://www.facebook.com/R.Espineli/posts/2295256767181905
https://www.facebook.com/R.Espineli/posts/2295256767181905
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חברת נשק בפיליפינים פרסמה כי המשטרה הפיליפינית ניסתה , 30.6.2018ביום  .ו

 :48אייס לבהצלחה את השימוש ברובים מדגם גלי

 

                                                 
48 
https://www.facebook.com/R.Espineli/photos/a.589916867715912.1073741830.587375737970025/2295247770516138/?type=3
&theater  

https://www.facebook.com/R.Espineli/photos/a.589916867715912.1073741830.587375737970025/2295247770516138/?type=3&theater
https://www.facebook.com/R.Espineli/photos/a.589916867715912.1073741830.587375737970025/2295247770516138/?type=3&theater
https://www.facebook.com/R.Espineli/photos/a.589916867715912.1073741830.587375737970025/2295247770516138/?type=3&theater
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רשמיים של המשטרה, משרד הביטחון וסוכנות הידיעות כך פורסם בדו"חות ופרסומים  .61

 הממשלתית בפיליפינים:

נציגים של המשטרה , 2016-2017לשנים  ,לפי דו"ח של מפכ"ל המשטרה בפיליפינים .א

 :49למאבק בסמים" מודל הישראלי"נשלחו ללמוד מחוץ למדינה את ה

20 personnel are currently undertaking nine foreign 

sponsored training programs that include the Postgraduate 

Education Program on Policing, Comprehensive Drug 

Control Strategy – Israel’s Model… 

 , ביקרה2016לדצמבר  11-15, משרד הביטחון בפיליפינים, פרסם כי בין 2017בינואר  .ב

זרועות הביטחון השונות, לצורך רכישת , שכללה נציגים מבישראל משלחת פיליפינית

 :50ק מהתעשיות הביטחוניות הישראליותנש

 

 

 :, כדלקמןפורסם כי נידונו רכישות של ציוד צבאי

                                                 
49 http://www.pnp.gov.ph/images/publications/CPNPDelaRosa_OneYearReport16-17.pdf  
50http://www.dnd.gov.ph/PDF2017/PDN2017/DEFENSE%20CHRONICLE%20(VOLUME%201%20ISSUE%20%20%201).pdf  

http://www.pnp.gov.ph/images/publications/CPNPDelaRosa_OneYearReport16-17.pdf
http://www.pnp.gov.ph/images/publications/CPNPDelaRosa_OneYearReport16-17.pdf
http://www.dnd.gov.ph/PDF2017/PDN2017/DEFENSE%20CHRONICLE%20(VOLUME%201%20ISSUE%20%20%201).pdf
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מגן ציוד ערכות  1,190, משרד הביטחון בפיליפינים, פרסם כי נרכשו 10.2.2017ביום  .ג

 :51מישראל לצורך המאבק בטרור

 

 Davaoסוכנות הידיעות הממשלתית הפיליפינית, פרסמה כי משטרת , 12.8.2017ביום  .ד

City  52רובים מדגם גלבוע 12קיבלה: 

DCPO spokesperson Sr. Inspector Ma Theresa Gaspan said 

high caliber firearms turned over by Dela Rosa to Davao 

City chief of police Sr. Supt. Alexander Tagum were 12 

German-made assault high-powered Heckler and Kock HK 

416/Caliber 5.56 rifles and another 12 high-powered Israel-

made Gilboa rifles. 

סוכנות הידיעות הממשלתית הפיליפינית, פרסמה את דברי שגריר , 25.10.2017ביום  .ה

 :53ישראל בפיליפינים בכנס בעניין לוחמת סייבר

                                                 
51http://www.dnd.gov.ph/PDF2017/Press%20-%20Anti-

Terrorism%20Unit%20to%20get%20force%20protection%20equipment.pdf    
52 http://www.pna.gov.ph/index.php/articles/1005951  

http://www.dnd.gov.ph/PDF2017/Press%20-%20Anti-Terrorism%20Unit%20to%20get%20force%20protection%20equipment.pdf
http://www.dnd.gov.ph/PDF2017/Press%20-%20Anti-Terrorism%20Unit%20to%20get%20force%20protection%20equipment.pdf
http://www.pna.gov.ph/index.php/articles/1005951
http://www.pna.gov.ph/index.php/articles/1005951
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Aimed at embedding the importance on the discussion of 

cybersecurity in the Philippines after Marawi's liberation 

from Islamic State-inspired terrorists, Matityau said Manila 

could follow Jerusalem's steps who identifies cyber 

dangers as a "macro-level issue." Marking the opening of 

Cyber Defense Forum in Makati City organized by the Israel 

Chamber of Commerce of the Philippines (ICCP), Matityau 

expressed optimism that cybersecurity would top as one of 

the areas to bring Manila and Jerusalem "together". 

 Negros, סוכנות הידיעות הממשלתית הפיליפינית פרסמה כי משטרת 30.10.2017ם ביו .ו

Oriental 54קיבלה מקלע נגב: 

The vehicles and equipment that NORPPO received include 

one Mahindra Enforcer vehicle, one Man 6x6 Utility Truck, 

seven LTV Kia Scorpio vehicles, 10 M4 caliber 5.56 rifle, 

seven M16 or caliber 5.56 rifles, one NEGEV 5.56 machine 

gun, one Kawasaki Rouser motorcycle, one laptop 

computer, four Samsung J1 cellular phones, one Canon 

DSLR camera, three EOC Canon cameras, 20 tactical vests, 

37 computer sets and 12 printers. 

, משטרת הפיליפינים פרסמה תמונות מטקס מסירת רובים מדגם תבור 9.12.2017ביום  .ז

 :55, לצורך המאבק בסמים Bicolלמשטרה באזור 

 

                                                                                                                                            
53 http://www.pna.gov.ph/index.php/articles/1013921  
54 http://www.pna.gov.ph/index.php/articles/1014322  
55 https://www.update.ph/2017/12/pnp-deputy-chief-distributes-israeli-chinese-firearms-in-bicol/23277  
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, סוכנות הידיעות הממשלתית הפיליפינית פרסמה כי היחידה המיוחדת 22.1.2018ביום  .ח

 :56רובים מדגם תבור 15קיבלה  General Santosשל משטרת 

In a bid to boost its operations, the city government has 

donated 15 brand new Israeli-made assault rifles to the city 

police’s Special Weapons and Tactics (SWAT) unit. 

 Bacolodסוכנות הידיעות הממשלתית הפיליפינית פרסמה כי משטרת , 26.2.2018ביום  .ט

 :57תבור לצורך המאבק בסמים רובים מדגם 8קיבלה 

The Bacolod City Police Office (BCPO) received 10 

motorcycles, eight units of Tavor sub-machine guns Model 

X95, and two body cameras from the Police Regional Office 

(PRO)-6 in rites held Monday at the police headquarters 

here. 

סוכנות הידיעות הממשלתית הפיליפינית פרסמה את דברי מפכ"ל , 6.3.2018ם ביו .י

 :58מישראלשנרכש ציוד  צפוי להגיע בקרובהמשטרה כי 

The police chief added that new equipment is arriving soon 

for the PNP including from suppliers in Israel. 

כדי ליישם את סוכנות הידיעות הממשלתית הפיליפינית פרסמה כי  ,25.4.2018ביום  .יא

 :59רובים מדגם גליל 560המדיניות של דוטרטה, היחידה למאבק בסמים רכשה 

To boost its operation capability in compliance with the 

Duterte administration's anti-illegal drugs drive this year, 

                                                 
56 http://www.pna.gov.ph/index.php/articles/1022399   
57 http://www.pna.gov.ph/index.php/articles/1026616  
58 http://www.pna.gov.ph/index.php/articles/1027534    
59 http://www.pna.gov.ph/index.php/articles/1033202  
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the Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) 

purchased PHP202.861,835.00 worth of high-powered 

firearms as well as protective and IT equipment that will be 

used by the operating units in its regional offices 

nationwide… The high-powered firearms consist of 560 

units of Galil rifle which has a total value of 

PHP105,840,000.00. 

, המכללה ללימודי ביטחון בפיליפינים, פרסמה כי התקיים ביום 1.5.2018ביום  .יב

בכירים הן מערכת הביטחון הפיליפינית, ומ םנציגיהן כנס בהשתתפות  30.4.2018

וד מהניסיון של לצורך לימ . זאתממערכת הביטחון הישראלית וממשרד ראש הממשלה

 :60מדינת ישראל במאבקה נגד הטרור

The discussion featured subject matter experts and 

officials from the Israeli Prime Minister’s Office and the 

Ministry of Foreign Affairs. 

Col Eytan Yitshak (Res) is the Deputy Director of the 

Counter Terrorism and Homeland Security of the Israeli 

National Security Council, under the Prime Minister’s 

Office. He had served as the Haifa District Commander in 

the Home Front Command of Israel Defense Forces (IDF) 

and Director of the Counter Terrorism Bureau at the 

National Security Council. 

Mr Yossi Adler is the Senior Intelligence Director of the 

Counter Terrorism and Homeland Security at the Israeli 

National Security Council. He had served in the Israel 

Defense Forces (IDF) form 1984 to 2016. 

Mr Nevo Barchad is the Deputy Head of Regional Security 

and Counter Terrorism Department at the Strategic Affairs 

Division of the Ministry of Foreign Affairs. 

Participants included representatives from the Department 

of National Defense (DND), Armed Forces of the Philippines 

(AFP), civilian government agencies, non-government 

organizations, and the academe. 

Israeli Ambassador Effie Ben Matityau also attended the 

said forum. 

                                                 
60http://www.ndcp.edu.ph/index.php/ndcp-conducts-forum-on-israeli-experience-in-countering-terrorism/   

http://www.ndcp.edu.ph/index.php/ndcp-conducts-forum-on-israeli-experience-in-countering-terrorism/
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In line with its mandate, the NDCP conducts policy fora in 

order to, among others, provide a platform of dialogue 

among experts within and from outside the country, 

bringing together stakeholders from both the public and 

private sectors. 

 70סוכנות הידיעות הממשלתית הפיליפינית, פרסמה כי חיל הים קיבל , 7.5.2018ביום  .יג

 :61רובים מדגם תבור שנרכשו לצורך המאבק בטרור

Seventy Tavor sub-machine Guns 9mm were presented 

Monday before Philippine Coast Guard (PCG) Commandant 

Rear Admiral Elson Hermogino at the PCG National 

Headquarters Port Area, Manila after the agency’s flag 

raising ceremony. 

 ות הממשלתית הפיליפינית פרסמה כי חיל הים רכשסוכנות הידיע, 13.8.2018ביום  .יד

,  Mark IIIטילים מדגם ספייק, לצורך ספינות קרב שנרכשו מישראל מדגם מישראל

 :62בהם ניסוי בהצלחה וביצע

With the successful test-firing of its Rafael Advanced 

Defense Ltd. Spike-ER (extended range) surface-to-surface 

missile off Lamao Point, Limay, Bataan last Aug. 9, the 

Philippine Navy (PN) now is capable of engaging and 

destroying targets such as ships, or "surface targets" in 

naval parlance… The PN MPAC Acquisition Project entered 

into a contract with Rafael, through SIBAT of Israel Ministry 

of Defense, for the supply and integration of the above-

mentioned weapons systems to three Mark III MPACs. 

לגבי טילי פרסמה  סוכנות הידיעות הממשלתית הפיליפינית ,12.8.2018-בלכן,  קודםיום 

 :63את המידע כדלהלן הספייק

The Spike-ER system, which arrived in the country last 

April, is the PN's first missile weapon capable penetrating 

1,000 mm (39 inches) of rolled homogeneous armor and 

having a range of eight kilometers 

כי המשטרה רכשה סוכנות הידיעות הממשלתית הפיליפינית פרסמה , 29.8.2018ביום  .טו

 Emtan (MZ-4) ,1,920רובים מדגם  4,933רובים מדגם גליל אייס,  8,170 וקיבלה

 :64 אשר צוין כי נועדו ללחימה בשטח בנוי מקלעי נגב 551-אקדחים מדגם מצדה, ו

                                                 
61 http://www.pna.gov.ph/index.php/articles/1034414  
62 http://www.pna.gov.ph/index.php/articles/1044603    
63 http://www.pna.gov.ph/index.php/articles/1044570  
64 http://www.pna.gov.ph/articles/1046262  
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In a ceremony in Camp Crame Wednesday, the PNP bared 

its newly-acquired equipment under its Capability 

Enhancement Program. These include 8,170 units of caliber 

5.56mm Galil Ace 22N assault rifle; 4,933 units 5.56 Emtan 

assault rifles; 1,920 Masada striker fired 9-mm pistola and 

Negev light machine guns in 7.62mm caliber (231 units) 

and 5.56mm (320 units)… The Negev machine guns were 

specifically designed for requirements of special 

operations units in urban situations. Most of the were 

configured with Picatinny rails for accessory expansion 

such as lights. 

 יז-א 1נ/ומסומנים מצ"ב הפרסומים הנ"ל 

, דוטרטה עצמו הצטלם עם רובה גליל שקיבל ממפכ"ל המשטרה 21.4.2018ביום  .62

 :65הפיליפינית

 

הצהיר בפגישתו עם נשיא כאמור ו ,בישראל הגיע לביקור, דוטרטה 2018ספטמבר ב 5ביום  .63

. זאת כי הוא הורה לכוחות הביטחון שלו לרכוש נשק רק מישראלראובן ריבלין,  המדינה,

 גרמניה, רכישת נשק ממנה, להבדיל מארה"בעל מאחר שמדינת ישראל אינה מציבה מגבלות 

 (2נ/פרסומים של דבריו ומסומנים ה)מצ"ב  66סיןאפילו ו

                                                 
65 http://www.taipeitimes.com/News/world/photo/2018/04/21/2008159569  
66 https://www.timesofisrael.com/duterte-says-hell-only-buy-israeli-weapons-because-there-are-no-limitations/ ; 

http://www.pna.gov.ph/articles/1046981 ; https://www.10.tv/news/171778 ; https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-
5340837,00.html  
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סמה כי דוטרטה הגיע להבנות סוכנות הידיעות הממשלתית הפיליפינית פרבמהלך הביקור,  .64

בשווי כמה עשרות ת ישראליות שונות לרכישת ציוד ביטחוני, ועם חברות ביטחוניעקרוניות 

ממשיים, הפיליפינים  מאחר שאין מדובר בחוזים - (3נ/)מצ"ב ומסומן  67מיליוני דולרים

נראה כי , (באורז שמשמש כמקור מזון בסיסיבמשבר כלכלי קשה )הכולל מחסור נמצאת 

כדי להציג זאת  .מדובר בהודעה סתמית שנועדה בעיקר לצרכים תקשורתיים של דוטרטה

)דוטרטה  תוצאות קונקרטיות לביקורו בישראל ולהצדיקו על אף הבעיות הכלכליות במדינה

 (.68הוא "יקר"ש ו מאחרהודיע קודם לביקור כי הוא מתלבט לגבי

את דברי שר הביטחון  הפיליפינית פרסמה, סוכנות הידיעות הממשלתית 21.9.2018ביום  .65

את מבלי לפרט )לרכוש ממנה ציוד צבאי  ה לפיליפיניםהפיליפיני, לפיהם מדינת ישראל הציע

)מצ"ב 69, זאת בנוסף על מל"טים, מערכות רדאר, ואפודי מגן שכבר נרכשו ממנה(פרטיו

 :(4נ/ומסומן 

 Israel is offering more military equipment to sell to the 

Philippines, Defense Secretary Delfin Lorenzana said 

Monday. This is aside from the unmanned aerial vehicles 

(UAVs), radars, protective vests, which the country has 

already acquired from the said country, he added. "You 

know we are buying a lot of equipment from Israel like uavs, 

radars, protective vests and they are offering some more, 

titingnan natin sila (We will look into them)," Lorenzana 

said Monday. 

 

 מיצוי הליכים .ד

 

 לעצור את הייצוא הביטחוני, , בו היא נתבקשה1נשלח מכתב בנדון למשיבה  2.9.2018ביום  .66

לחוק הפיקוח, ולהורות על ביטול או התלית רישיונות  9הקבועה בסעיף  להפעיל את סמכותה

 .לפיליפיניםהייצוא שנתן אפ"י 

 :כדלהלן, סתמי נוסחבאת הבקשה  דחתה 1המשיבה  4.9.2018ביום  .67

 .2.9.2018במענה לפנייתך מיום 

 

שות המוסמכת למתן אגף הפיקוח על הייצוא הביטחוני )אפ"י( במשרד הביטחון, שהוא הר

, 2007-רישיונות שיווק וייצוא ביטחוני, פועל מכוח חוק הפיקוח על יצוא ביטחוני, התשס"ז

לשמירה על האינטרסים המדיניים, הביטחוניים והאסטרטגיים של מדינת ישראל. הפיקוח 

על הייצוא הביטחוני מתבצע בהתאם לאמנות ולמשטרי הפיקוח ומיושם לאור הסטנדרטים 

 ומיים.הבינלא

                                                 
67 http://www.pna.gov.ph/articles/1047039  
68 https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.6411875  
69 http://www.pna.gov.ph/index.php/articles/1047551  
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תדיר בהתאם לשיקולים שונים, ובהם ן מדיניות הפיקוח על הייצוא הביטחוני נבחנת באופ

שיקולי שמירה על זכויות אדם במדינות היעד כמו גם מדיניות מועצת הביטחון של האו"ם 

וגורמים בינלאומיים נוספים. בתהליך קבלת ההחלטות משולב גם משרד החוץ, שיחד עם 

וגורמים נוספים, מייחסים חשיבות רבה להיבט זכויות אדם במדינות היעד משרד הביטחון 

 לייצוא ביטחוני.

 ב-א 5נ/ מצ"ב המכתבים ומסומנים

 

 הטענות המשפטיות .ה

 

 המשיבים פוגעים ביסודות המשטר הדמוקרטי במדינת ישראל

 
פוגעת אנושות בעקרונות יסוד של המשטר  לעותריםהתשובה המתחמקת שנתנו המשיבים  .68

, אשר לפיהם הרשות המחוקקת והרשות השופטת מפקחות על הרשות המבצעת, הדמוקרטי

 וזכותו של הציבור הרחב לפקח על שלוש רשויות אלה.

 שפרטיםציבור הישראלי, בעת עותרים וללא יעלה על הדעת כי המשיבים יענו תשובה כזאת ל .69

, כוחות הביטחון המבצעים פשעים שלו ע"יני הישראלי והשימוש על הייצוא הביטחו רבים

 לכל. וידועים בפיליפיניםע"י גורמים רשמיים  נחשפוכבר 

לא יעלה על הדעת כי  –מרגע שהפרשה החמורה נחשפה, ולא הוכחשה לגופה ע"י המשיבים  .70

בור ציעותרים וללמסור החלטה המנוסחת באופן כזה ל 1ישלחו את המשיבה  2-4המשיבים 

 הישראלי.

וכי הם אינם  בתחום הייצוא הביטחוני,סמכויות בלתי מוגבלות עמדת המשיבים כי יש להם  .71

גדת את האופי הדמוקרטי של נוציבור הישראלי, עותרים ולצריכים לתת דין וחשבון ל

 .המשטר

דעת  דעת מוחלט. כל שיקול במדינה דמוקרטית אין לגורם כלשהו ברשות המבצעת שיקול .72

. ללא דיון ופיקוח ציבורי פתוחים על התנהלות המשיבים, דעת מוגבל הוא שיקולשלטוני 

במיוחד בפרשות חמורות העוסקות במעורבותם בפעילות לא חוקית ועבריינית במדינות 

 אחרות, הדמוקרטיה הישראלית תרוקן מתוכן ויאבד אמון הציבור בהם. 

 1601/90 "צבגלפסק דינו ב 5פסקה ב שמגר אירמ )בדימוס( הש' הנשיאשל כב' יפים הדברים  .73

דעת קהל חופשית ומודעות ": (8.5.1990)פורסם בנבו,  נ' ח"כ שמעון פרס ואח' משולם שליט

הציבור לנעשה במערכות השלטון הן חלק אינטגרלי מן המבנה של המשטר הדמוקרטי. 

הציבוריים. משטר דמוקרטי בנוי על שיתוף מתמשך של הציבור במידע על המתהווה בחיים 

החיסוי של מידע מוצדק רק בשל הטעמים יוצאי הדופן של ביטחון המדינה או יחסי חוץ או 

אין אפשרות לקיים את אמון הציבור על יסוד ... מחשש של פגיעה בעניין ציבורי חשוב

הנסתר ממנו, והוא, כאמור, אם אינן מתקיימות הנסיבות יוצאות הדופן, שאף הן אינן אלא 

 ".ינטרס ציבורי מובהק מסוג אחרתולדה של א
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יפים דבריו של כב' הנשיא )בדימוס( הש' אהרון ברק, לגבי חשיבות חשיפת מידע לציבור  .74

לפסק דינו בבג"צ  16-ו 13, 8דווקא בתחום הביטחוני לצורך קיום משטר דמוקרטי, בפסקאות 

 :(10.1.1989)פורסם בנבו,  נ' הצנזור הצבאי הראשי, מר יצחק שני מאיר שניצר 680/88

אכן, תחת משטר קולוניאלי באה עצמאות מדינית. במקום שלטון 

אוטוקרטי כונן משטר דמוקרטי, שהוא משטר העם, המבוסס על 

פי דעת הרוב והמקיים זכויות אדם. שינוי זה, -שלטון ייצוגי, הפועל על

מטבע הדברים, גורר עמו תפיסה חדשה למשפט ולשיפוט. תוצאתו של 

ללא חופש ביטוי, אין מאפשרים לאמת ... ם הנסיבותהשינוי משתנה ע

להיחשף, אין מאפשרים לאדם להגשים את עצמו, ואין מאפשרים 

למשטר הדמוקרטי, המבוסס על החלפת דעות, להתקיים. החלפה 

חופשית של מידע, דעות והשקפות היא תנאי חיוני לקיומו של משטר 

, למען העם. בלא ידי העם-דמוקרטי, המבוסס על שלטונו של העם, על

אכן, בהעדר ודאות ...  חופש הביטוי, מאבדת הדמוקרטיה את נשמתה

קרובה לסכנה ממשית, חשוב הוא, כי תתקיים החלפה חופשית של 

דעות ורעיונות. דבר זה חשוב הוא לא פחות בענייני ביטחון מאשר 

בעניינים אחרים. דווקא משום אופיים "הקיומי" של ענייני הביטחון, 

הוא שהציבור יהא מודע לבעיות השונות, באופן שיוכל להגיע חשוב 

דווקא בשל .. להחלטות נבונות בבעיות היסוד המטרידות אותו.

ההשלכות שיש להחלטות בעלות אופי ביטחוני על חיי האומה, מן 

. הראוי הוא לפתוח את הדלת להחלפת הדעות בענייני ביטחון בגלוי

תונות תהא חופשית לשמש במה בהקשר זה חשוב הוא במיוחד, כי העי

 .. להחלפת דעות ולביקורת בעניינים חיויים לכלל ולפרט.

אולפני הסרטה  243/62יפים גם דבריו של כב' הנשיא )בדימוס( הש' משה לנדוי, בבג"צ  .75

שלטון הנוטל לעצמו את " : 2416(, בעמ' 10.12.1962)פורסם בנבו,  בישראל בע"מ נ' גרי ואח'

ב לאזרח לדעת, סופו שהוא קובע גם מה טוב לאזרח לחשוב; ואין הרשות לקבוע מה טו

 ".סתירה גדולה מזו לדמוקרטיה אמיתית, שאינה 'מודרכת' מלמעלה

 

לבטל או להתלות רישיון ייצוא ביטחוני שניתן או להימנע מלתת  1סמכות המשיבה 

 רישיון חדש, והביקורת השיפוטית על החלטותיה בעניין
 

 
, אין מחלוקת כי החוק 2007על אף הפגמים הרבים בחוק הפיקוח שנכנס לתוקף בסוף שנת  .76

מהווה קפיצת מדרגה לעומת המצב שקדם לו והוא מקרב את מדינת ישראל לסטנדרטים 

החוק מסדיר את הליכי הרישוי ואת תהליך קבלת ההחלטות של המקובלים במדינות המערב. 

אזרחיות סנקציות בנדון. החוק קובע קריטריונים לקבלת רישיונות ומטיל  1-4 המשיבים

  על המפרים את הוראות החוק ותנאי הרישיונות.ופליליות 

, החוק חל על כל אזרח ו/או תושב ישראל ו/או תאגיד הינה רחבה ביותרהפיקוח תחולת חוק  .77

גוד לתפיסה הרווחת כמו כן, בניהגדרות לחוק זה(.  2הנמצא בשליטה ישראלית )ראו ס' 

בציבור כי הייצוא הביטחוני עוסק בסחר בנשק בלבד, חוק הפיקוח מגדיר ייצוא ביטחוני 
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כיצוא של ציוד, ידע ומתן שירות ביטחוני. כך גם, מוגדרות פעולות בהגדרה רחבה ביותר, 

 .לחוק הפיקוח( בהגדרות רחבות ביותר 21לחוק הפיקוח( ופעולות תיווך )ס'  14שיווק )בס' 

כתנאי לקבלת רישיון, על המבקש להיות רשום במרשם הייצוא הביטחוני ולעמוד בתנאים 

הקבועים בהוראות פרק ג' לחוק הפיקוח. בנוסף, על מבקש/מקבל רישיון לעמוד בהוראות 

 אשר קבועות בפרק ד' לחוק הפיקוח. כל סוג רישיון ובהוראות הכלליות הספציפיות של

שום הוראות חוק הפיקוח, לניהול מרשם הייצוא הביטחוני ליי םאפ"י אחראיו 1המשיבה  .78

ולמתן רישיונות לייצוא ביטחוני. האחריות לאכיפת הוראות חוק הפיקוח נתונה בידי אפ"י, 

כאשר חוק הפיקוח נתן סמכויות לאפ"י כדי לבדוק ולוודא שפעילות הייצוא נעשית על פי 

במטרה למנוע זליגה של ציוד, ידע  הוראותיו ושהיצואן עומד בתנאי הרישיונות שניתנו,

 וטכנולוגיות לגורמים לא רצויים.

 ביטול רישיון והתליה או הגבלה של רישיון", קובע כדלקמן:לחוק הפיקוח, בדבר " 9סעיף  .79

הרשות המוסמכת רשאית לבטל רישיון שניתן לפי פרק זה או להתלותו,  (א)

בהתחשב, בין השאר, תנאי או בתנאים כפי שתורה, וכן להגבילו,  לרבות על

 .8בשיקול מהשיקולים של רישיון המפורטים בסעיף 

הרשות המוסמכת לא תבטל, תתלה או תגביל רישיון, אלא לאחר שניתנה  (ב)

 .הרישיון הזדמנות לטעון את טענותיו לבעל

 בנסיבות מיוחדות, בשל דחיפות העניין, רשאית ,על אף הוראות סעיף קטן )ב(   (ג)

ו להגביל רישיון בטרם ניתנה הזדמנות לבעל הרשות המוסמכת להתלות א

 .הרישיון לטעון את טענותיו

-טעמים שעניינם ביטחון המדינה, יחסי החוץ שלה והתחייבויותיה הבין (ד)

של המדינה, לא יהוו עילה לטענה נגד החלטת הרשות המוסמכת לפי  לאומיות

 .סעיף זה

בדרך הודעה על החלטת הרשות המוסמכת לפי סעיף זה תימסר למבקש  (ה)

 .שיקבע השר בתקנות ובמועדים

שיקולים הנוגעים לסרב לתת רישיון מ" 1( לחוק הפיקוח, קובע את סמכות המשיבה 7)8סעיף  .80

 ". למשתמש הסופי או לשימוש הסופי

"על תיווך בין גורמי חוץ שלא בהתאם להחלטה של מועצת אוסר לחוק הפיקוח  22 סעיף .81

רת או המגבילה העברה של ציוד לחימה או הביטחון של ארגון האומות המאוחדות האוס

קובע נסיבות מחמירות לעבירה כאשר  (3)33 עיףס, וציוד טילים המתייחסת לאותם גורמים"

חוץ  פעולת השיווק הביטחוני נושא העבירה נועדה לקדם עסקת יצוא ביטחוני לגורם"

הביטחוני נושא  או שהיצוא 22שלגביו נתקבלה החלטה של מועצת הביטחון כאמור בסעיף 

  ."העבירה הוא לגורם חוץ כאמור

, אינה שונה מכל רשות מנהלית במדינת ישראל שחלים עליה כללי המשפט 1המשיבה  .82

 המנהלי.

נהלית סמכות, חלה עליה חובה מתמשכת לשקול משמוענקת לרשות המכי  ןמושכלות יסוד ה .83

ון בישראל )ע"ר( נ' התנועה למען איכות השלט 4374/15 "צגב)ראו  את הצורך בהפעלתה
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 נ' שר הפנים עזרא ברגר 297/82 "צבג(; 27.3.2016)פורסם בנבו,  ראש ממשלת ישראל

 ((.2010) 201-202, כרך א', משפט מינהליארז, -(; וגם דפנה ברק12.6.83)פורסם בנבו, 

ליתן, להתלות או לבטל רישיון ייצוא ביטחוני, על  החלטה מינהלית תקינהעל מנת לקבל  .84

לגבש תשתית עובדתית מספקת לצורך קבלת ההחלטה, לבחון את כל השיקולים  1המשיבה 

באופן סביר ומידתי, בהתחשב בכל  הדעת המוקנה לה-הצריכים לעניין ולהפעיל את שיקול

ומחובה זו נגזרת גם החובה להציג  כן, עליה לנמק את החלטתה-. כמוהשיקולים הרלוונטיים

שביסוד ההחלטה. כל אלה הם כאמור עקרונות יסוד של  את התשתית העובדתיתלציבור 

לפסק דינה של כב' הנשיאה )בדימוס( הש' מ. נאור  41-ו 32ראו פסקאות ) המשפט המינהלי

 (.(28.8.2017)פורסם בנבו,  אלמסגד גריוסוס צגטה נ' שר הפנים 8101/15מ "עעבתיק 

רמילו את כללי המשפט כי כל חייל ישראלי נושא עמו בתזה מכבר נקבע בפסיקה כי " .85

הבינלאומי הפומבי המנהגי, שענינם דיני המלחמה ואת כללי היסוד של המשפט המינהלי 

ג'מעית אסכאן אלמעלמון אלתעאוניה אלמחדודה אלמסאוליה נ'   393/82 "צבג" )יהישראל

 ((.28.12.1983)פורסם בנבו,  מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה והשומרון

מחוץ לשטחה של מדינת ישראל, היא נושאת גם  1אף שמדובר בפעילות של המשיבה  .86

לאומי ואת כללי היסוד של המשפט המנהלי הישראלי, -בתרמילה את כללי המשפט הבין

 ונתונה לביקורת שיפוטית.

 

או למנוע ייצוא ביטחוני שעלול לשמש לאומי -בדין הביןעל המשיבים החובה החלה 

 והפרות חמורות של זכויות אדם , פשעי מלחמהים נגד האנושותביצוע פשעלסייע ב

 

אף אם החוק הישראלי לא כולל התייחסות לזכויות אדם, על מדינת ישראל לפעול בהתאם  .87

  לאומי.-לחוק הבין

יצואנים וה בשנים האחרונות מתחוללת מהפכה באחריות החלה על המדינות המייצאות .88

-למשל, החלטת בית הדין הפלילי הבין ולשימוש בייצוא במדינות היעד שלו. רא הביטחוניים

 ,Prosecuter v.Taylor( בעניין נשיא ליבריה לשעבר צ. טיילור )SCSLלאומי לסירה לאון )

Case No. SCSL-03-01-A, Judgment ,Sep. 26, 2013) טיילור הורשע בסיוע לפשעי .

. כך גם, RUFיתר, על רקע תמיכה והעברת נשק לארגון מלחמה ופשעים נגד האנושות, בין ה

( הבהירו את ICTR( ולרואנדה )ICTYליוגוסלביה ) לאומיים-הבין הפליליים הדיןבתי 

, המסייע חייב לתת סיוע למבצע העבירה ICTY-ההגדרות של "סיוע" ו"השתתפות". לפי ה

תמוך במטרה של מבצע מתוך ידיעה שהמבצע מתכוון לבצע את הפשע, אך לא חייב בעצמו ל

העבירה. יתרה מכך, אין חשיבות אם הסיוע ניתן למבצע העבירה לפני, אחרי או תוך כדי 

 ,Prosecutor v. Blaskic, Case No. IT-95-14 (Trial Chamber), March 3ביצוע העבירה )

 .Prosecutor v, אחד האלמנטים של השתתפות בהשמדת עם )ICTR-לפי ה (.2000

Akayesu, Case No. ICTR-96-4-T (Trial Chamber), September 2, 1998)הינו ,: 

complicity by procuring means, such as weapons, 

instruments or any other means, used to commit genocide, 
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with the accomplice knowing that such means would be used 

for such a purpose. 

 

לאומיים, -לפי החלטות בתי הדין הפליליים הביןמחויבויותיה של מדינת ישראל )בנוסף על  .89

להימנע מלתת סיוע לפשעים ( לאומי המנהגי-לאומיות הפרטניות והחוק הבין-האמנות הבין

, התקיימה במטה האו"ם בניו יורק אסיפה עולמית, אשר 2005נגד האנושות, בספטמבר 

. לפי ההחלטה, 70(A/60/L.1)החלטה  וב קולותץ על ידי מליאת האו"ם ברסיכומה אומ

 מדינות העולם התחייבו כדלקמן: 

Each individual State has the responsibility to protect its 

populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing and 

crimes against humanity. This responsibility entails the 

prevention of such crimes, including their incitement, 

through appropriate and necessary means. We accept that 

responsibility and will act in accordance with it. The 

international community should, as appropriate, encourage 

and help States to exercise this responsibility and support 

the United Nations in establishing an early warning 

capability. 

 responsibility to, מליאת האו"ם חזרה ואישרה ברוב גדול את עיקרון "2009באוקטובר  .90

protect " 'החלטה מס(A/RES/63/308)71. 

אינם ש בנשק ישראלי של כוחות הביטחון בפיליפינים העושים שימואף אם הפשעים כאמור,  .91

, הרי שמדובר לכל הפחות בהפרות חמורות או פשעי מלחמה עולים לכדי פשעים נגד האנושות

ביותר של זכויות אדם, בהיקפים חריגים ביותר, שאסור למדינת ישראל להיות מעורבת בהן 

 בשום צורה ואופן.

 

 חריגה מסמכות של המשיבים
 

 
שני היבטים: ראשית, נדרש כי לכל מעשה מינהלי תהיה הסמכה  לעיקרון חוקיות המינהל .92

פרופ' שמעון  1405/14 צ"בגראו בחוק. שנית, נדרש כי מעשה מינהלי יהיה בהתאם לחוק )

 שר' נ רנו'בז 1/49 צ"בג; (7.8.2014)פורסם בנבו, , סלוין נ' המשנה למנכ"ל משרד הבריאות

 ((.1949) 80 ב ד"פ, המשטרה

בירי , אין למשיבים סמכות כלשהי בחוק הישראלי לסייע ברצח, באונסהעותרים יטענו כי  .93

 נהפוך הוא, החוק הישראלי אוסר על סיוע כזה. המין של נשים, ובהפצצה של בתי ספר. באיבר

מי אשר, לפני עשיית "מסייע": " המגדיר, 1977-חוק העונשין, תשל"זלחוק  31הוראת סעיף  .94

עשייתה, עשה מעשה כדי לאפשר את הביצוע, להקל עליו או לאבטח העבירה או בשעת 

אותו, או למנוע את תפיסת המבצע, גילוי העבירה או שללה, או כדי לתרום בדרך אחרת 

לחוק  345, 300, 298הוראות סעיפים ו ".ליצירת תנאים לשם עשיית העבירה, הוא מסייע

  .נסואו אוסרים על הריגה, רצחהעונשין, 

                                                 
70 http://www.un.org/ga/search/viewm_doc.asp?symbol=A/60/L.1   
71 http://responsibilitytoprotect.org/Resolution%20RtoP(3).pdf  

http://www.un.org/ga/search/viewm_doc.asp?symbol=A/60/L.1
http://www.un.org/ga/search/viewm_doc.asp?symbol=A/60/L.1
http://responsibilitytoprotect.org/Resolution%20RtoP(3).pdf
http://responsibilitytoprotect.org/Resolution%20RtoP(3).pdf
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דיני העונשין של ישראל יחולו על )א( לחוק העונשין, קובעת כי "15וראת סעיף כך גם, ה .95

חוץ מסוג פשע או עוון, שנעברה בידי אדם שהיה, בשעת עשיית העבירה או לאחר -עבירת

מכן, אזרח ישראלי או תושב ישראל; הוסגר אדם מישראל למדינה אחרת בשל אותה עבירה 

 ."ד עליה דיני העונשין של ישראלונתן שם את הדין עליה, לא יחולו עו

נשק  לאשר העברת רשאיםמשמעות הדבר כי לפי החוק הישראלי, כשם שהמשיבים לא  .96

ישראל, כך גם מדינת בידיעה כי היא הולכת לרצוח אדם בתוך שטח  ישראלית לכנופיית פשע

 .שםהוא ישמש לרצוח אדם  כיבידיעה  לאשר העברת נשק לפיליפינים רשאיםהמשיבים אינם 

מרגע שנודע לרשות ציבורית כי היא פועלת בניגוד לסמכותה בחוק, עליה לתקן את הפגם ללא  .97

דיחוי ומיוזמתה, ולא להמשיך לפעול במצב של העדר חוקיות. בהקשר זה, יפים דברי כב' הש' 

יסודיים, -ארגון המורים בבתי הספר העל 10296/02 צבג"לפסק דינו ב 19א. לוי בפסקה 

אל לנו (: "15.12.04 )פורסם בנבו,לות נ' שרת החינוך, התרבות והספורט בסמינרים ובמכל

נהלית לנקוט ימסמכות, ואין להתיר לרשות המ חריגהלהעלים עין ממצב מתמשך של 

המשפט אינו מהסס לומר את דברו מקום -, ביתהאדרבמדיניות של סחבת בתיקון המעוות. 

  ."בפגםשהרשות מתמהמהת בתיקון מעשּה הלוקה 

 

פיליפינים ליצוא הביטחוני יה וני באי ביטול ו/או התליית רישיונותחוסר הסבירות הקיצ

 כרגילפיליפינים לו/או המשך מתן רישיונות 

 

ליישום הוראות חוק הפיקוח, לניהול מרשם הייצוא  םאפ"י אחראיו 1המשיבה כמתואר,  .98

הביטחוני ולמתן רישיונות לייצוא ביטחוני. האחריות לאכיפת הוראות חוק הפיקוח נתונה 

בידי אפ"י, כאשר חוק הפיקוח נתן סמכויות לאפ"י כדי לבדוק ולוודא שפעילות הייצוא 

תנו, במטרה למנוע זליגה של נעשית על פי הוראותיו ושהיצואן עומד בתנאי הרישיונות שני

 ציוד, ידע וטכנולוגיות לגורמים לא רצויים.

. 3המשיב חובת אפ"י לאכוף את הוראות חוק הפיקוח מחוזקת בהוראות הפנימיות של  .99

הוראת הארגון של אפ"י קובעת, כי הוא אחראי לאכיפת תנאי הרישיונות בהתאם להוראות 

במסגרת זו עליו להתוות ולהבטיח קיום של כל  .3המשיב החוק, לצווים, לתקנות ולמדיניות 

למעט מגבלות שהפרתן יוצרת תקלות ביטחון, יות והמגבלות הנכללות ברישיונות )ההנח

 . (שאכיפתן היא בסמכות מלמ"ב

' עמ' )כרך א הסמכות המינהליתבספרו סמכות "רשות".  יםלחוק הפיקוח קובע 9-ו 8ס'  .100

"אף שייתכן כי לשון של רשות תתפרש כלשון של פרופ' יצחק זמיר כי: כב' הש'  ( ציין225

חובה, או להיפך, בדרך כלל אין הסמכות משנה את עורה; אלא שבית המשפט קובע כי על 

בנסיבות מסויימות חובה על הרשות המינהלית להפעיל את סמכותה. אף לשון של רשות, 

עמד על כך גם זמיר יצחק  כב' הש' ...".הדגש הוא על נסיבות המקרה ולא על אופי הסמכות

"אפשר  :54, 46(, 3), פ"ד נאהתנועה למען איכות השלטון נ' ממשלת ישראל  2533/97 צ"בגב

-חובה. ....השאלה אם אמנם סמכות-רשות תיעשה, בנסיבות מסוימות, סמכות-שסמכות

בתכלית הסמכות, כפי שנקבעה חובה תלויה, בראש ובראשונה, -רשות נעשית סמכות

התנועה למען  3094/93"צ בגכב' הנשיא )בדימוס( הש' שמגר עמד ב)ראו גם דברי בחוק" 
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, על משמעותה של סמכות 420-419, 404(, 5), פ"ד מזאיכות השלטון נ' ממשלת ישראל

 (.שבשיקול דעת

ות חוסר הסביר. על המשיבים כרשויות ציבוריות לפעול במסגרת מתחם הסבירות .101

מתבטא באי שקילת כל השיקולים הרלוונטיים ו/או מתן משקל מוטעה לשיקולים השונים 

 297/82; ובג"צ 514, 485( 2, פ"ד מד)גנור נגד היועץ המשפטי לממשלה 935/89בג"צ  ו)רא

 ביהמ"שמה היה מחליט אינה השאלה פי הפסיקה, -; על(29( 3לז ) ,עזרא ברגר נ' שר הפנים

בנסיבות דומות, אלא אם החלטת המינהל עומדת בפני הביקורת, בהיותה החלטה שרשות 

במובן זה שהיא  –מינהלית סבירה יכולה הייתה לקבל. אם ההחלטה עומדת במבחן הסבירות 

ביהמ"ש לא יתערב בכך  –מהווה אחת ההחלטות הסבירות שניתן היה לקבל באותן נסיבות 

)פורסם בנבו,  חרי גיל"ת" נ' שר החינוך, התרבות והספורטעמותת "שו 1554/95 צבג" ו)רא

11.7.96.)) 

לחוק הפיקוח הפכה בנסיבות העניין  9-ו 8בענייננו, סמכות "הרשות" הקבועה בס'  .102

, בפיליפיניםלנוכח חומרת המצב  החמורות והדחופות לסמכות המחייבת את המשיבים.

פניית העותרים אליהם, לוקים  המשך התנהלות המשיבים כרגיל ומחדלם, במיוחד לאחר

 בחוסר סבירות קיצוני.

( אשר שם נידונו עד כה חמש 8408/18עתירה זו הוגשה תחילה לבג"צ הנכבד )בג"צ  .103

, נדחתה על הסף עתירה בעניין 20.2.2019עתירות דומות בעניין הייצוא הביטחוני. ביום 

ך שעניינו בהחלטה, או "הלי( בנימוק כי 1294/19הייצוא הביטחוני לדרום סודן )בג"צ 

בהיעדר החלטה של רשות לפי חוק הפיקוח נתון לסמכותו של בית המשפט לעניינים 

מינהליים. משכך, עומד לפני העותרים סעד חלופי בדמות הגשת עתירה לבית המשפט 

נמחקה ביום  8408/18. בהתאם ולבקשת העותרים, העתירה בבג"צ לעניינים מינהליים"

  שת עתה לבימ"ש נכבד זה., והיא מוג5.3.2019

להורות למשיבים כמבוקש בעתירה זו מתבקש לאור כל האמור לעיל, ביהמ"ש הנכבד  .104

 .יםשל העותרמשפט הולחייבם בהוצאות 

                                                                        
 איתי מק, עו"ד                       

 עותרים/ותב"כ ה                       

 56והעותר            


