
אדםביו
 1המערביתבגדהצה"לכוחותנ'מפקדעג'ורי 7015/02בג"צבעקבות

משפטמקום,אדם,דבר:.פתח 1

מכאוב,איןצעראין"אנטיגונה:

-.ועכשיובגורלנונפלשלא

החדשההגזירהאתשמעתהאם

 • 2ז" ...המלךמפייצאהאשר

שלושהשלמגוריהם"מקוםב"תיחוםעגיורידיופטקשלעניינו

ידיעלעזהלחבל"העותרים")(להלו:ושומרוויהודהאזורתושבי

תיחוםצוויושומרוו.יהודהבאזורצה"לכוחותשלהצבאיהמפקד

דבברלצו 86טעיףמכוחהצבאיהמפקדידיעלהוצאוהמגורים

 ,) 510(מט'ושומרוו)(יהודה ) 84מט'(תיקווביטחווהוראות

כיבצולהורותהצבאיהמפקדאתהטמיךאשר , 2002-תשט"ב

מטויםמקוםשלבתחומיולגורנדרשיהאמיוחדלפיקוחהנתוואדם

 • 3המתקו")"הצו(להלו:עזהחבלבאזוראוושומרוויהודהבאזור

הדיו.פטקנשואהעתירותהוגשוהמגוריםתיחוםצווינגד

 , 2בפרקזו.רשימהשלעניינההםוניתוחוהדיופטקטקירת

אתנציגהנרטיבית,המטגרתאתבקצרהנשרטטהדברים","פרשת

הנורמטיביתהתשובהאחרונעקובממנה,העולההמשפטיתהשאלה

הדברים","פרשנות , 3בפרקהדיו.מפטקכעולהוהכול-לההניתנת

נקודותלשלושהמתייחטהדיו,פטקשלמשפטיניתוחנציע

מרכזיותוהדגשתתוךהמשפטי,הדיוומטגרתראשית,עיקריות:

שלהראויההפרשנותגישתשנית,בהכרעה;הבינלאומיהדיושל

שליישומהבחינתולבסוף,המשפט;דביתאליבאגינבהאמנת

האם-הפעולההגדרתמבחינתהושבפנינו,במקרהזופרשנות

בגירושמדוברשמאאומותרמגורים"מקוםב"תיחוםעטקינואכו

אתאשרהעותריםמוהנשקפתהטיכוומידתמבחינתוהו-אטור

נבחוהדרכים","פרשת , 4בפרקלתחם.מבקשיםמגוריהםמקום

נישירהדיוו,אתהתוחמתהנרטיביתהמטגרתאתביקורתיתבעיו

הצגהותוךויישומו,הנורמותפרשנותעלזורהשהיאהאורעלמבט

פרץעגיוריבענייוהדיופטקאםנתההתינו,מטקנושלתמציתית

המשפט,שלבתפקידוונהרהרונוטיףלאו,אםחדשהנורמטיביתדרך

למקום.אדםביו

למינהל,המכללהשלהאקרמיהמסלןללמשפטים,הטפרביבתבכירהמרצהלמשפטים.דוקטור

למשפטים,בפקולטהשניתוארותלמידתלמנהלהמכללהשללמשפטיםהספדיבתבונרתדיו,עודנת **

היפותהערותיהםעלשנייובל 1ולך"נרוסאיללד"רמודותהמחברותתל-אביב.אוניבךסיטת

זה,מאמרלטיוטות
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הדיופסקותיאורעובדותהדברים:.פרשת 2

ממוותמרסופנו,יהאונמהרמר"איסמנה:

נחללאםפיו,אתנמרהאם

 ...מלוכתמצוות

אנוסותואנולחקחזקהיד

ליימחלולושבעתיים.עלינוידותכבדאםגםראשנו,לכף

4קצרותידיאבלהמתים, I1 • 

הגרטיביתהמסגרת . 2.1

אתכאחדומגדירמשרטט , 5ברקהנשיאידיעלשנכתבהדיו,פטק

אשרלהתרחשויותהבמהאתהמהווההפוליטית-מדיניתהמטגרת

באזוריהמשתוללתהלחימההמגורים.תיחוםצווילהוצאתהובילו

טכטוךאםכימשטרתית,פעילותאינהעזהורצועתושומרוויהודה

הכוחות . 6רביםופלשתיניםישראליםונהרגונפצעושבמטגרתומזויו

עםנמניםאינםאשרטרוריטטיםהםישראלמדינתנלחמתשנגדם

האוכלוטייהבקרבומתמזגיםמדיםלובשיםאינםטדיר,צבא

הטקטיקהוטיוע.תמיכהלהםהמגישההאזרחית,הפלשתינית

מחבליםבשליחתבעיקרמתבטאתאלהכוחותידיעלהנבחרת

ישראל, . 7אזרחייםישראלייםביישוביםודםהרגהזורעיםמתאדבים

מיוחדים,לחימהמבצעינוקטתעצמית,להגנהזכותהמכוחהפועלת

תחתבעברהיואשרלשטחיםצה"לכוחותנכנטושבמטגרתם

ישראלביובהטכמיםהועברוואשרלוחמתיתתפיטהמכוחשליטתם

הרשותשלהחלקיתאוהמלאהלשליטתההפלשתיניתלרשות

הופעלורבים,מילואיםכוחותגויטואלומבצעיםלשםהפלשתינית.

 • 8ומטוטיםקרבמטוקינגמ"שים,טנקים,כדבים:נשקכלי

המשפטיתהשאלה . 2.2

בטלהמתקוהצוכיהטענהעמדההדיו,ופטקהעתירות,במרכז

העותריםטענובפרט . 9הבינלאומילדיובטתירההואשעומדמכיווו

מוגנים,אנשיםשלגירוש,אובכפייה,העברהעלמורההצוכי

 • 1הרביעיתסג'נבהלאמנת 49בטעיףהקבועלאיטורבניגודוזאת

מובבחינתשלבים,לשלושהבטוגיההדיוואתחילקברקהנשיא

הפרט.אלהכלל

עלהצבאיהמפקדשלטמכותובחינת-הנורמטיביתהמטגרתא)

מקוםתיחוםדבברהטדריםלקבועהבינלאומיהמשפטפי

מגורים.



התנאימבחינתקיימת,כאמורטמכותאמ-החלהדיןניתוחב)

למפקדהבינלאומיהמשפטידיעלהמותרימהדעתשיקולוהיקף

זה,מטוגלצווימהקשורבכלהצבאי

הנדרשימהתנאימהתקיימותבחינת-העובדותעלהדיןהחלתג)

העותרימ,שלבעניינמהצבאיהמפקדשלטמכותולהפעלת

כטדרו,זהמהלךאחרלפיכ,ךתעקוב,הדיןפטקטקירת

הטרםיסביתהםסרגת . 2.2.1

ביתוחזרשבהצבאי,המפקדשלהטמכותמקורשאלתלעניין

זהשיצאהההלכהעלהמשפט

שלטמכותוכימלפניומכבר

הנתוןבאזורהצבאיהמפקד

לוחמתיתלתפיטה

) Belligerent Occupation ( 

התפיטהמדינינובעת

מדיניחלקהמהווימהלוחמתית,

המשפטשלהמלחמה

אתהיוצרימהמ , 11הבינלאומי

אותה,התוחמימוהמטמכותו

בהוראותקבועימאלודינימ

האגלאמנתהנטפחותהתקנות

המלחמהחוקיבדברהרביעית

גמכמו 121907משנתביבשה

ג'ניבהאמנתשלבהוראותיה

אזרחימעלהגנהדבברהרביעית

13משנת שלהחלתמ , 1949

הדיןפטקבנטיבותאלהדינימ

הלכותיועמאחדבקנהעלתה

שעלהמשפט,ביתשלהקודמות

האגנטפחהוראותפיהן

אתהמחייבמנהגידיןמשקפות

הוראותיהוכיככזה,ישראל

ג'נבהאמנתשלההומניטריות

ההתחייבותטמךעלחלות

/5בג"צ שמור(עותקפורסם)(טרםושומרוןיהדוהגאזורצה'לכוחותמפקדניעניויר 70ו 02

 .ענ'ויר)ענ"((להל(:במערכת)

 . 23 ) 1987כרמי,ט'ידיעל(תודנםנה Uאנטי'פךןלןג'ן Iסןפוקלס

הצותחולתאתהרחיבזהצוברק.הנשיאשלדינולפסק 6,פסקהוהערהליעלענ'ןיי,ענייו

עזה.חבללאזורבלדב,ושומרוןיהודהלאזורהונבלאשר , 1970משנתהמקורי

 . 25בעי , 2הערהלעליוקלס,סופ

לויןהשופטלנשיאהמשנההנשיא,אתכללואשךההרכב,חברייךיעלאחדפההתקבלהדיופסק

וביניש.טירקלדורנר,שטרסברג-כהו, .חשיןמצא,אור,והשןפטים

הישראלים,ההדוגיםמספראתמכמתהמשפטיבתכילצוון.ישיפסקהייהערהעלליעביןיי.ענייו

ו 500עלעולההדיןפסקבתילכתעוברהפלשתיניםההדוניםמספרהפלשתינים.שלזהאתלאאי

:ULR: http ["בצלם"דו"חראואיש. //www.btselem.org [. 

 . 2,פסקהוהערהליעלענ'ןיי,ענייו

 . 3פסקהשם,

 1999-1995 ,איילאבישי ,השכחה

אלה,.מושגיםיפס Dפזמוייבזיםשלושהעל ...איילאבישיכתב-ציירהללוהמיליםשלושאת I"השכחה""הרחקה",""הפרזה",

יותר.לאמור:המטאפיזיבהקשרבתערוכתכובחלקםמובאיםהישראלי-פלשתיכאי,וך Dכ Dלהקשורותפוליטיות,וציאציות Dבאהטעוכים

בתוככיעצמה,היאהמהותבתוךקרעמכות Dמהשכחה."ההרחקה-הפרדהכיבוש,מוכחישלמאירוכיהויותרמיליםשלמשחיקתו

 . 152עמ'התערוכה,(קטלוגהמטאפיזי"המקום

זאת,עמ , 14לכיבודןהנוגעבכלישראלממשלתעצמהעלשנטלה

המשפטכלליפועלימהבינלאומיהמשפטדינילצדכיהנשיא,ציין

אתהןבתרמילועמונושאישראליחייל"כלהישראלי:המנהלי

המנהליהמשפטשלהיטודכלליאתוהןהבינלאומיהמשפטכללי

 ,ן Sלעניין"הנוגעימהישראלי

בנטפחהקבועותההוראותמשרטטותאפוא,הדיון,מטגרתאת

אתהיוצרותאלו,הוראותהרביעית,ג'נבהובאמנתהאגלאמנת

שישהראויהאיזוןאתהקובעותאףהןהצבאי,המפקדטמכות

דהיינו,בכפייה,מעביריממגוריושאתהאדמשלזכויותיוביןלערוך

 ..הנתוןבשטחהביטחוןצורכילביןולקניין,לחירותלכבו,דזכויותיו

שבפניההערעוריםועדתבהליכיפגמיםנפלוכיהעותרים,מפינוספיםטיעוניםלאלתרדחהבג"צ

אינוהמשיבוכיהמשייבםלהחלטתמספקעודבתיבסיסחסרכיהצווים,כנדגהעותריםערערו

 . 12פסקהשם,עזה.חבלשלבעניינולצוותמוסמך

 . 13פסקהשם, 10

393בג"צוו / צהל"כוחותמפדקניאלמסאלר,האלמדnדוהאלתעאוניהאלמעלמןואסאכןנ'מעית 82

אסכאן).עב"((להלן: r(4) 785, 793לפ"דושומרון,יבהדוה

 Hague Convention No. IV Respecting the Laws and Customs ofWar on Lalן d andו 2

, 8 ) . Annex Regu\ations Respecting the Laws and Customs of War on Land, Oct 

539 . 1907, 36 Stat. 2277, T.S. No . 
(להל(: 559עי , 30מסיו,כ"אמלחמה,יביוכים mאזהננתדבגר 1949טם Uגאו 12ניניגהאמנתו 3

ג'נבה")."אמנת

 . 13פסקה , 1הערהליעלעניויי,עניין 14

להודאותיולהישמעצה"לח"ליעלכיקובעת ) 1982 ( 33.0ו 33מטכ"לפקודתו. 4פסקהשם,ו 5

-תחולחולכןפיעל"ואףסומרהיזה,לענייןראוהבינלאומי.המשפטשלההומניטריות

עיוניהישראלי",דבין 1949מלחמה,בזמןאזרחיםהגנתדבברהרביעיתז'נבהאמנתשללתחולתה

 . 269- 268 , 263(תשמ"ו)יאמשפט
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המשפט,דביתאליבאהרלוונטית,ההוראהן, 6לוחמתיתלתפיסה

הכובשת,למעצמההמתירההרביעיתג'נבהלאמנת 78סעיףהנה

אנשיםכלפיביטחוןאמצעילנקוטהביטחון,עלשמירהשלמטעמים

מקוםבתיחוםלהתבטאהיותר,לכליכולים,אלואמצעיםמוגנים,

ויהיוסדירנוהללפישיתקבלולכךבכפוףוזאתמעצראומגורים

מיוחדתדיןהוראתמהווהזוהוראהמוסמך,גוףבפנילערעורנתונים

) iex specialis (, אםאףמותרת,פעולההנהמכוחהפעולהולכן

אתלהחילאיןמשכ,ןיותר,כלליתהוראהידיעלהיאאסורה

מקוםגירושעלאובכפייההעברהעלהאוסרות 49סעיףהוראות

פסקמוסיףאכן, , 78סעיףפיעלמותרתהצבאיהמפקדפעולתבו

האינדיבידואליםובצוויםעצמוהמתקןבצו"עיוןומציין,הדין

הוראותאתעיניולנגדראההצומתקיןכימלמ,דמכוחושהוצאו

הצואתבהתקינופעלפיהןועלהרביעית,ג'נבהלאמנת 78סעיף

כיאפוא,עסקינן,בגירושלאהאינדבידואלים",הצוויםואתהמתקן

נתונהכאמורוסמכות , 1778סעיףפיעלמגוריםמקוםבתיחוםאם

לתנאיובהתאםנעשיתאדםשלהעברתועודכלהצבאי,למפקד

הבינלאומיהמשפטידיעלהמוגנותזכויותיושלהפרהבכךשאיןהרי

מקורהןמהווההרביעיתז'נבהלאמנת 78סעיף"אכן,ההומניטרי,

בזכותהפגיעהלאפשרותמקורוהןהנעברשלזכותועללהגנה

 , 18זו"

החלו Iהדתוח Iג . 2.2.2

לתחוםניתןשבולאזורהתייחסההעותריםשלהראשונהטענתם

מתיר 78סעיףלשיטתם, , 78סעיףפיעלאדםשלמגוריומקום

מכיווןלוחמתית,לתפיסההנתוןהאזורבשטחירקמגוריםתיחום

עזה,רצועתמאזורנפרדכאזורושומרוןיהודהבאזורלראותשיש

ומשולה 78סעיףבתנאיעומדתאינהזהלאזורשהעברתםהרי

 49סעיףביןהעותריםשלזוהבחנה , 49סעיףפיעלהאסורלגירוש

שאליוהאזורבסיסעלהראשוןמןהאחרוןאתהמדבילה , 78לסעיף

נדרשמשכך,ן, 9המשפטביתדעתעלנתקבלההאדם,אתמעבירים

מהוויםעזהרצועתואזורושומרוןיהודהאזוראםבסוגיהלדוןהוא

המשפטביתפסקזהלענייןנפרדים,אזוריםשנישמאאואחדאזור

שונותמדינותמשתישנכבשובאזוריםשמדוברבעובדהאיןכי

אותםלהפוךכדישוניםצבאייםמפקדיםשניידיעלומנוהלים

באזורכיבמסקנהתומכיםטעמיםשני , 20נפרדיםאזוריםלשני

לאמנת 78סעיףהוראותשלתכליתיתקריאהראשית,עסקינן:אחד

לאותומגוריםלייחדהדרישהמטרתכילמסקנהמובילהג'נבה

העברתובעקבותלאדםשנגרםהנזקאתלצמצםברצוןיסודהאזור

מאזורוסוציאליתלשוניתחברתית,תרבותית,מבחינההשונהלאזור

לביןושומרוןיהודהאזורביןקייםאינוזהשוניהמקורי,מגוריו

הפלשתיניתהרשותוהןישראלהןשנית,עזה,רצועתאזור

השאר,ביןללמו,דשניתןכפיאחת,כישותהאזוריםלשנימתייחסות

הגדהדבברהישראלי-פלשתיניהביניים"להסכםסעיףמהוראת

"באזורואמר:המשפטביתהוסיףזהלענייןעזה,ורצועתהמערבית
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האחתהכובשתהמעצמהמטעםצבאייםמפקדיםשניפועליםזה

המגוריםותיחום , 49סעיףיסודותמתקיימיםאיןמשכ,ן , 21והיחידה"

שלבגדרונופלעזהרצועתלאזורושומרוןיהודהאזורתושבישל

 , 78סעיף

הדעתשיקולבהפעלתהתמקדההעותריםשלהשנייהטענתם

עיניולנגדשעמדוהשיקוליםהעותרים,פיעלהצבאי,המפקדשל

היוהמגוריםמקוםתיחוםצוויאתבהוציאוהצבאיהמפקדשל

מןהנשקפתסכנהמניעתשלשיקוליםולאבלדבהרתעהשיקולי

הצבאיהמפקדחרגהעותרים,לשיטתבכ,ןעצמם,העותרים

מגוריםתיחוםהמתיר 78סעיףידיעללוהמוקניתמהסמכות

לענייןעצמם,מהמועבריםסכנהלמנועשנועדבלדבביטחוןכאמצעי

לתיחוםהכרחיתנאיאכןכיוהדגיש,שבואףהמשפט,יבתהדגישזה

"וכיסכנהנשקפתעצמואדםמאותוכיהואאדםשלמגוריומקום

לייחדניתןלאזה",סיכוןשלבהסרתויסייעהמגוריםמקוםתיחום

הפוגעותפעולותשפעלאדםאותמיםאדםשלמגוריומקום

ישאםאףכאמור,סיכוןעודמהווהאינוכעתאולםבעברבביטחון

עלנסמכתהמשפט,ביתכךזו,תוצאה , 22יעילהרתעתיאפקטבכך

בפרט, 78סעיףושלבכלל,האמנהמטרותשלתכליתיתפרשנות

זה,אמצעישלהדופןויוצאהחריגהאופיאתהמדגישהפרשנות

היהודיםו"מערכינועצמוהמתקןהצושלמפירושומתבקשתאףהיא

 , 23והדמוקרטים"

היקףאףנגזרהמגוריםמקוםתיחוםאמצעישלהחריגמאופיו

אם"רקמוגןאדםנגדלהתבצעיכולמגוריםתיחוםלו,ההיזקקות

-משפטבביתקבילותאינןאםשגם-מנהליותראיותקיימות

תיחוםשלהאמצעייינקטלאשאםומשכנעות,ברורותהןהרי

סכנהממנונשקפתתהאכיסבירהאפשרותקיימתמגורים,מקום

במבחנילעמודזהאמצעיעל , 24האזור"בביטחוןלפגיעהממשית

ביןעניינייחסיתקייםכינדרשהמנהלי;דביןהמקובליםהמידתיות

יתקייםכימגורים;מקוםתיחוםשלהאמצעילביןהאסורהמעשה

הסיכוןלביןמהאדםסיכוןמניעתשלהמטרהביןהתאמהשלקשר

הפחותהתהאשפגיעתוהאמצעיאתיהווהזהאמצעיכיהאמור;

בהקשר , 2Sממנוהצומחתלתועלתראויביחסיעמודהאמצעיוכי

אמצעיתהווהאישוםכתבשהגשתישכיהמשפטביתצייןזה

כלשלהתאמתולשקולישוכימגוריםמתיחוםיותרומידתיהולם

 , 26לגופומקרהבכלמהםאחד

הרתעה,שיקוליבחשבוןלהביאמוסמךהצבאיהמפקדזאת,עם

האמצעיכאשרההחלטהקבלתבהליךמקוםישאלהלשיקוליםודוק,

מהוויםהםאיןלעיל,המצויניםהתנאיםעלעונהמגוריםתיחוםשל

מקוםלתיחוםהנוגעתהחלטהלהשתיתניתןשעליועצמאיבסיס

מצדיקהמוגןאדםשלמסוכנותוכאשרמשמע,מוגן,אדםשלמגוריו

אמצעילהוציאאםשוקלהצבאיוהמפקדמגוריומקוםתיחוםאת

מנתעלהרתעהשיקוליבחשבוןלהביאמוסמךהואלפועל,זה

זומסקנהלנקוט,שישהראויהאמצעיבדברלהחלטהלהגיע

בתיחוםג'נבהאמנתשלההכרהעםהמשפט,ביתפיעלמתיישבת,



מןומחויבתהאזורביטחוןעלבשמירהלגיטימיכאמצעימגורימ

בעקבותוהאזורישראלמדינתנתונימשבההקשההמציאות

 • 27מתאדביממחבלימשלפעילותמ

תיחומצווילהוציאהצבאילמפקדהנתוןהדעתשיקולתחומ

שלדעתושיקולאתממירהמשפטביתאיןרחב.הנומגוריממקומ

עלהמשפטביתשמפעילהביקורתהיקףבשלו.הצבאיהמפקד

הפרמטרימשלהתקיימותמלבחינתלפיכ,ןמוגבל,אלוהחלטות

לאלדוגמה,כך,סבירות".של"מתחמוהיוצרימלעילהמצוינימ

מגוריממקומתיחומשלהאמצעיכילטענההמשפטביתנדרש

פעילותנמנעהשבהמלמקרימדוגמאותבפניוהוצגוכאשריעילאינו

 • 28זהמסוגאמצעימנקיטתבעקבותחבלנית

התגאיםהתקיימותבחיגת-העובדותעלהדיוהחלת . 2.2.3

שלבעגייגםהצבאיהמפקדשלסמכותולהפעלתהגדרשים

העותרים

שהגישוהסיועבגיןהוצאהעותרימשלושתשלמגוריהמתיחומצו

מתאדביממחבלימשילוחשלפעולותיוחסושלועג'ורי,עלילאחמד

שלבזהותמעוסקהדיןפסקשלזהחלקנפץ.חגורותנושאי

התקיימואמלבחוןמנתעללהמשיוחסוהפעולותובאופיהעותרימ

בעניינמ. 78סעיףהוראתתנאי

שלאחותוהנה , 34בתרווקהעגיויר,אחמדמוחמדאמתצאר

עלידעההעותרתכיקבעההערעורימועדתעגיורי.עליאחמד

דבירתשהסתירסעררובהועלחמושהיותועלאחיהשלפעילותו

בכךלאחיהסייעההעותרתכיהוועדהקבעהכן,כמוהמשפחה.

תשתיתהיוותהזומעורבותהנפץ.חגורותמספרעבורושתפרה

ניכרסיכון"יוצרתהעותרתכיהמשפטביתלמסקנתמספקת

סיכמ . 78סעיףפיעלהנדרשהמינימליהסףמעלהאזור"לביטחון

הואהעותרתשלמגוריהמקומתיחומ"אכן,באומרו:ברקהנשיא

הסיכוןלהפחתת-הנדרשתהמידתיותבמסגרת-רציונליאמצעי

 • 29בעתיד"ממנההנובע

אחיוהנולשלושה,ואבנשוי , 38בןעגיויר,אחמדמחמדכיפאח

שהעותרבלדבזולאכיקבעההערעורימועדתעגיורי.עליאחמדשל

ממצאיה,פיעלבידו.סייעאףאלאאחיו,שלפעילותועלידע

המסתורמדירתמזרןהעביראחיו,שללחולייתומזוןהעותרסיפק

העבירוהחוליהוחברישאחיושעהכתצפיתןושימשהחוליה,של

המשפטביתביססזופעילותעלרכבמ.אלהדירהמןחבלהמטעני

הקשההחבלניתבפעילותועמוקות"מעורבהעותרכימסקנתואת

נשקפתתהאכיסבירהאפשרותמקימ"הריהווכיאח"אותושל

מגוריותיחומשלהאמצעי ...האזורלביטחוןממשיתסכנהממנו

ממנו,הסיכוןלמניעתמידתיאמצעיאכןהוא 1מס'העותרשל

פיעלהנדרשהסףאתבהרבהעוברימזהעותרשלמעשיושכן

 • 30הרביעית"ז'נבהלאמנת 78סעיףשלהוראותיו

לחמישה,ואבנשוי , 35בןעצידה,אחמדמוצטפאאלנאצרעדנ

לאחריותבחשדישראלידיעלהמבוקשא-עצידה,נאצרשלאחיוהנו
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עלידעהלהכיעולההערעורימועדתמממצאיפיגועימ.למספר

ואדמאחיואתהסיעואףחבלניתבפעילותאחיושלמעורבותו

חבלה.במטעןטיפולבמהלךנפצעושאלולאחרהחולימלביתאחר

אתלהמהשאילואףנקיימובגדיממזוןולגיסולאחיוסיפקהעותר

במהלךבאחיושיתנקשומחששמכךחדלכיאמפעמ,לארכבו

מטרהלאיזוידעלאכינסתרה,לאוטענתוטען,העותרבו.נהיגה

לשכמ,אחיונוסעמטרהלאיזוידעלאוכיברכבשימושאחיועושה

כדיזובפעילותהיהלאהמשפטביתלדעתאותו.שהסיעשעה

"הפעולותהעותר:מגוריתיחומאתהמצדיקהאישיתמסוכנותלבסס

הנדרשתהסיכוןמרמתנופלותלאחיו,בסיוענקט,שבהןהאקטיביות

ולהוראותהרביעיתז'נבהלאמנת 78סעיףשלהוראותיהפיעל

סיכוןהיוצרתמעורבותאותהשלובהתנהגותואיןהמתקן.הצו

 • 31האזור"לביטחוןממשי

 :c.ג
c" 
r: 
~ 

Cו
D 
rב.. 

 ייי:::!

c 
ו
בג
~ 

rו
Sב
;ד

 :rי-
בג
ג
,r. 
Cו
~ 

ו-

Sב
r: 
בג
r: 
 :::ג

Sב
ו
-,rו
rו
בג
Cו
r: 

הדבריםחתימת . 2.3

הטעימהואראשית,הערות.במספרברקהנשיאחתמהדיןפסקאת

גינבהלאמנת 78לסעיףדינמיתפרשנותגישתבנקיטתהצורךאת

שיתוףאתבחשבוןלוקחתדהנשיא,אליבאזו,גישההרביעית.

מחבלימשלהטרורמדיניותואתמוגנימאנשיממצדהפעולה

מחויבתזוגישההאמנה.שלמנסחיהצפושלאתופעהמתאדבימ,

למולהאמנההוראותעלהסתמכותמאפשרתהיאבאשרהמציאות

 ~התקפותשנית, . 32ישראלמדינתמצויהשבההביטחוניתהמציאות
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ו. 6פטקהו,הערהלעילעגיויר,ענייןו 6

ו. 7פטקהשם,ו 7

ו. 8פטקהשם,ו 8

 . 20פטקהשם,ו 9

 . 2ופטקהשם, 20

 . 22פטקהשם, 2ו

 . 29 , 27 , 24פטקהשם, 22

7048דבנ"פהמשפטביתפטיקתעםאחדבקנהאףעולהזופטיקה . 24פטקהשם, 23 / 97 

כינקבעפלוניםבענייןפלונים).עניין(להלן: 72ונד(ו)פ"דהיבטחון,נישרפלונים

לאףולאהמדינהלביטחוןטכנהנשקפתשממנואדםנגדרקמנהלימעצרלבצעניתן

צה"לשבויילשחרורומתןמשאלמטרותאדםבאותושימושכגוןאחרת,למטרה

 • 74ובעישם.ונעדריו.

 . 25פטקהו,הערהלעילעגיויר,עניין 24

שם.שם, 25

 . 26פטקהשם, 26

 . 27פטקהשם, 27

 . 30- 29פטקאותשם, 28

32ופטקאותשם, 29 - 3 . 

 . 36- 33פטקאותשם, 30

 . 39- 37פטקאותשם, 3ו

 . 40פטקהשם, 32
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מקשותכאחת,והשטחימישראלמדינתבתושביהפוגעותהטרור,

האזור.ביטחוןאתולהבטיחאזרחיהעללהגןישראלמדינתעל

צבאיותרקלאהנןאלוהתקפותנגדלהילחמיכולתהעלההגבלות

פועלתישראלמדינתגיטא,מחדנורמטיביות.אףאלאאופרטיביות

האומותמגילתפיעלהמותרתעצמיתלהגנהזכותהמתוך

מגבלותמטילהחירותשוחרתדמוקרטיהגיטא,מאידךהמאוחדות.

והדיןהבינלאומיהדיןבאמצעותלנקוטשניתןהאמצעימאופיעל

אמצעיגמהואאפקטיביאמצעיכללאמכ,ך"כתוצאההפנימי.

 • 33חוקי"

הדיופסקניתוחהדברים:פרשנות , 3

 ...להשברמהיר-הקשההעוף"קריאון:

כפול:חטאה-הזאתהגערה

לשון.חרצהוגםחקהפרה

האדוןכאןומי

-אגיאוהיא

 • 34כגמולהז"להאשיבלאאם

זו,רשימהלכתיבתנכוןהאחרון,הנועג'וריבענייןהדיןפטק

אמצעימביקורתושבטתחתבג"צהעיברשבהמדיןפטקישלבשורה

הישראלי-הטכטוךבמטגרתהשונותהביטחוןזרועותידיעלשננקטו

לציוןניתןהאחרונות,בשנימאלודיןשבפטקיהבולטימביןערבי.

7048דנ"פמיוחד / אתבג"צבחןשבו , 35הביטחוןשרנ'פלונים 97

שימשואשרלבנונימשבויימשלהמנהלימעצרמהמשךחוקיות

שבויימלהחזרתישראלמדינתשניהלהומתןבמשאמיקוחכקלפי

5100בג"צאתלצייןראויכןונעדרימ. / כנגדהציבוריהוועד 97

נגדהשב"כאנשישלהחקירהשיטותנדונושבו , 36י nמנ'עינויים

פעילותעלמידעבהטתרתאוחבלניתבפעילותשנחשדועצורימ

למעלהלבג"צהוגשומגן""חומתמבצעבמהלךמכך,יתרהכאמור.

לחימהפעולותנגדאדמזכויותארגוניידיעלעתירותמעשרימ

קבעהדיןפטקישבמרביתאף . 37ג'ניןבאזורצה"לשערךשונות

לאוכיכדיןפעלוהצבאכוחותכימפורט,נורמטיבידיוןללאבג"צ,

להכפיףנכונותהביעהואטותרת,עודבתיתתשתיתבפניוהוגשה

מבחינה . 38שיפוטיתלביקורתאמת""בזמןשהתבצעולחימהפעולות

אחדבקנהשעולהכמיאלאדר,ךכפורץעג'וריבענייןלראותאיןזו

ביטחוניות,החלטותשלשפיטותןובכללההשפיטות,דוקטרינתעמ

זאת,עמ . 39בישראלהעליוןהמשפטביתידיעלפותחהשזוכפי

פניושעלזהבמובןחדשנידיןפטקהנועג'וריבענייןהדיןפטק

בפטקיהורגלנושלהמזושונהנורמטיביתבשפהמדברהואכידומה

המנכיחההיאבתורה,זו,שפהדומות.בטוגיותועטקולושקדמוהדין

חוקיותלבחינתהמשפטביתידיעלשנבחרההדיוןמטגרתאת

שלאבטוגיותלדיוןבהכרחומובילהמגורימ,תיחומשלהאמצעי

זה.פרקמתייחטאלוובטוגיותזובמטגרתלדיוןכה.עדנדונו
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הרלוונטיכדיוהבינלאומיהדיו-הדיווגרת oמ 3.1

הישראלי-פלשתיני:המאבקבתיאורנפתחהדיןפטקלעיל,כמצוין

כלוחמימלאהפלשתינימהכוחותשלהגדרתממזוין,כטכטוךהצגתו

תגובתההגדרתטדיר,לצבאשייכימאינמאשרכטרוריטטימאלא

האומותמגילתפיעלהמותרתעצמיתהגנהכפעולתישראלשל

יהודהאזורלשטחיצה"לשלהצבאיתהפלישהותיאורהמאוחדות

באמצעותהאמורהמאבקאתלתארבחרהמשפטביתושומרון.

כןבעשותובכדי.ולאהבינלאומיימ,המלחמהדינימתחומהגדרות

שלהנורמטיביתהמטגרתאתדברימ,שלבפתחמהנשיא,הגדיר

שיתוארכפיהבינלאומיימ.הכיבושודיניהמלחמהדיניהדין:פטק

בהתפתחותהאחרוןהשלבהנהעג'וריבענייןההחלטהלהלן,

ובכלליבכלל,הבינלאומיהמשפטבכלליהשימוששלהאבולוציונית

בג"צ.ידיעלשיפוטיתלהכרעהכבטיטבפרט,הרביעיתג'נבהאמנת

היטבמעוגןהישראליבדיןהבינלאומיהמשפטדינישלמעמדמ

חברהשישראלהבינלאומיותלאמנותככלל,הישראלית.בפטיקה

 • 40אותןהקולטחוקללאהישראליבדיןעצמאימעמדאיןבהן

כלליהמשקפותאמנותדהיינו,דקלרטיביות,אמנותהנןלכךהחריג

בישראלהחלהדיןמןחלקמהווימאלהכללימ . 4מנהגיןמשפט

אמנות . 42ישראלילחוקבטתירהעומדימאינמעודכלמחייבימוהנמ

כחלקהישראלי.דביןמעמדכלנעדרותאינןזאת,עמבינלאומיות,

המשפטביתאתהמדריךמצפןמהוותהןהבינלאומיהמשפטמדיני

הנהחוקכלביטודהעומדתהתכליתכיהיאחזקהשכןבהכרעותיו,

הדיןאתלפרשבבואו . 43הבינלאומיהמשפטהוראותאתלהגשימ

באופןהניתןככלכןלעשותאפוא,המשפט,ביתעלהישראלי,

היאישראל"מדינתשכן , 44הבינלאומיהדיןעמאחדבקנהשיעלה

התחייבויותיהאתתפרשלאלההראוימןהעמימ.במשפחתחברה

 • 45הבינלאומיות"

הישראלילדיןהבינלאומיהמשפטדינילקליטתהכללימאמנמ

עקביותבהיעדרמאופייןהמשפטביתידיעליישוממאךברורימ,

שקיימהנוטףדביוןמצויהזהלענייןביותרהבולטתהדוגמהמובהק.

שלהממושךמעצרמהמשךחוקיותבשאלתהחלטתועלבג"צ

 46המקוריתבהחלטתוישראל.ידיעלמיקוחכקלפילבנונימשבויימ

אישיתמהמאשרהעותרימ,שלבזכויותיהמהפגיעהכיבג"צקבע

ביןהראויההאיזוןנקודתאתשיקפהביטחונית,טכנהנשקפהלא

לשעותאיןכיקבעברקהנשיא . 47המדינהלביטחוןהפרטחירויות

ביןערובה,בנילקיחתאיטורבדברהבינלאומיהמשפטלכללי

(מעצרימ),חירומשעתטמכויותחוקשכןמנהגיימ,וביןהטכמיימ

כלעלגוברוככזההדיוןנשואהטוגיהעלחולש 1979-תשל"ט

אתברקהנשיאהפךהנוטףבדיון . 48הבינלאומיהמשפטשלהוראה

טכנהממנושנשקפתבלאאדממעצרכיבקובעוהקודמתהחלטתו

לביטחוןהאדמזכויותביןנאותאיזוןלהוותיכולאינואישית,

האיטורעלהשאר,ביןהנשיא,ביטטזומטקנתואת . 49המדינה

המשליךערובהבנילקיחתעלההטכמיהבינלאומיבמשפטהקבוע

 • 50המעצרימחוקשלהראויהפרשנותועל



 1993 ',זומינזרורה ,אנזרטהעמבית

,במונומנט"תפרחתו"אתשיאו,אתהביתמימשכמובראשו.אנזרטהשתהיהחייב"בית

 .) 54עמ'התערוכה,(קטלוגלמתימ"

שבופלןניםענייןלעומת

ההתאמהחזקתכאמור,הוחלה,

המשפטביתנמנעהפרשנית,

מקריםבשניבפועל,מלהחילה

6182בע"פ .שונים / שיינניין 98

היקףשאלתנדונה 5lמ nהיני

עלהמוטלתההטגרהחובת

ההטגרהאמנתפיעלישראל

ארצות-לביןבינהשנחתמה

הקבועהאיטורלאורהברית

 ,-1954תשי"דההטגרה,בחוק

למדינהישראליאזרחהטגרתעל

שלאבחרהמשפטבית .זרה

לאורבצמצוםהחוקאתלפרש

שלהבינלאומיתהתחייבותה

האיטורכיופטקישראל,מדינת

ישראלילאזרחבנוגעאףחל

והנמצאלמדינהזיקהכלהחטר

שלהיחידהלמטרהבשטחה

בארץלדיןמהעמדההימלטות

256בבג"צ .מוצאו / נירבאח 01

מקרמייםלענייניםהמשפטנית

שלהשאלהנדונה 52ניררשלים

הישראליהחוקהחלתחוקיות

לאורהמזרחיתירושליםעל

במשפטהקבועהאיטור

טיפוחעלהמנהגיהבינלאומי

המשפטבית .כבושיםשטחים

חוקישלבתוקפםלדוןטירב

של"לגופודיוןלקייםאוהבנייה

 . 41פטקהשמ. 33

 . 44בע' • 2הערהלעילטופוקלט. 34

 . 23הערהלעילפלונימ.עניין 35

5100בג"צ 36 / (להלן: 817 ) 4נג(פ"דישראל.ניממלשתעינויימכנדגהציבוריהדעו 97

היענויימ).כנדגהציבוריהדעועניין

2936בג"צלדוגמה: 37 / גבדהצה"לכוחותמפדקנידאמלזכיוותרופאימעמותת 02

/3114;בג"צ 3 ) 3נו(פ"דהמערבית,  102בג"צ ; 11 ) 3נו(פ"דהיבטחון,נישרברכה 02

2117בג"צ ; 30 ) 3נו(פ"דהיבטחון,נישראלדמני 3451 / לזכיוותרופאימעמותת 02

5872בג"צ ; 26 ) 3נו(פ"דהמערבית,בגדהצהל"כוחותנימפקדאדמ / נישרברכה 02

2901;בג"צ l ) 3נו(פ"דהיבטחון, / בדגהצה"לכוחותנימפקדהפטרלהגנתהמוקד 02

2977בג"צ ; 19 ) 3נו(פ"דהמערבית, / יהדובאזורצהל"כוחותנימפקדדעאלה 02

 . 6 ) 3נו(פ"דושומרון,

2936בג"צ 38 / /3114בג"צ ; 37הערהליעל , 02 3451בג"צ ; 37הערהלעיל , 02 / לעיל , 02

2117בג"צ ; 37הערה /  . 37הערהליעל , 02

168בבג"צ 39 / חלוקתעלבג"צהורהשבו , l) 467מד(פ"דהביטחון,נישרמורכוס 91

4110דבנ"פושומרון;יהודהבאזורהעריביםלתושביםמגןערכות / היבטחןו,נישרסה 92

פתיחהדבברצה"להוראותנגדעקרוניתעתירהכיבג"צקבע 811 ) 2מח(פ"ד

5688בבג"צשפיטה;הנהבאש / 92 

 ) 2מז(פ"דהביטחון.שרניוכסלבאומ

שללמשפחתולהתירבג"צהורה 812

המקובלמהנוטחלטטותצה"לחלל

 188בבג"צמצבות;עללכיתובבצה"ל

פ"דהבצאי,הצנזורנישניצר 680

כתבהפרסוםבג"צהתיר 617 ) 4מב(

ראששלתפקודועלביקורתהמותחת

4541בבג"צהמוטד; / שרנימילר 94

בג"צהורה 94 ) 4מט(פ"דהיבטחון.

שלטיטלקורטלהתקבללנשיםלהתיר

לעניינינובמיוחדרלוונטייםהאוויר.חיל

גירושכגוןבטוגיותהדניםהדיןפטקי

ההתנחלויות.ונושאפלשתיניםתושבים

.ד 6- 58הערותנלוותלוהדיוןראו

25ע"א 40 / נפקידמלנכיסהאפוטרופוס 55

 167ע"א ; 1829 , 1825יפ"דניסמרה,

בג"צ ; l) 770לא(פ"דנימ"י,מיבכ 439

69 / יהדוהזאורמפקדנייעטהאבו 81

785בג"צ ; 197 ) 2לט(פ"דושומרון, / 87 

המערבית,דגבהצהל"כוחותמקפדניעפו

עפו).עניין(להלן: 36 , 4 ) 2מב(פ"ד

610בג"צ 41 / פ"דהביטחון,נישראויב 78

לעילאסכאן.עניין; 129 , 120 , 113 ) 2לג(

ליעלעפו,עניין ; 794-793בע' , 11הערה

עלמקיףלניתוח ; 76 , 35בעי , 40הערה

למשפטבינלאומיותאמנותקליטתדרכי

של"מקומולפידותר'ראוהישראלי

במשפטהפומביהיבנלאומיהמשפט

ב' ; 807(תש"ן)יטמשפיטמהישראלי"

למשפטבינלאומיותאמנות"אימוץרובין

יגמשפיטמהמשפט"בתיבידיהארץ

 . 210(תשמ"ד)

5ע"פ 42 /  ; 1061הפ"ד ,שיטיבברגניהי'מ 51

174ע"פ /  ; 5יפ"דניהי'מ,שטמפפר 54

/336ע"פ  , 2033טזפ"דנייח"מ,אייכמן 61

131ע"פאייכמן);עניין :(להלן 2040 / 67 

עניין ; 97 , 85 ) 2כב(פ"דמ"י,ניקמיאר

 188בג"צ ; 35בע' , 40הערהלעילעפו,

 ) 3מב(פ"דהיבטחון,שרניסגד'יה 253

815,801 • 

302בג"צ 43 / 279בג"צ ; 177 , 169 ) 2כז(פ"דישראל,ניממלשתחילו 72 / אמסטדרמ 51

פלונימ,עניין ; 2040בע' , 42הערהלעיל ,אייכמןעניין ; 966 , 945ופ"דהאוצר,נישר

256בג"צ ; 743-742בע' , 23הערהלעיל / מקומיימלעניינימהמשפטנייבתרבאח 01

2599בג"צ ; 935 , 930 ) 2נו(פ"דיברולשימ, /  , 834 ) 5נו(פ"דהחינון,נימשדרית"ד 00

 .ית"ד)עניין(להלן 846

"קליטתזילברשץי'ראוהישראלילדיןהבינלאומיהמשפטקליטתבטוגייתמקיףלדיון 44

 . 317(תשנ"ד)כדמשפטימרצוי"המצוי,הישראלי-הדיןלמשפטהבינלאומיהמשפט

 • 577החקיקה)פרשנותב:כרך(תשנ"ג,במשפטפרשנותברקאי 45

/10עמ"מ 46  . l) 97נג(פ"דהיבטחון,נישרפלונימ 94

 . 107בעישמ, 47

 . 109בעישמ, 48

 • 743בעי , 23הערהליעלפלונימ,עניין 49

 . 743-742בע'שמ, 50

6182ע"פ 51 /  . l) 625נג(פ"דניהי'מ,שייבביין 98

 . 43הערהלעילראבח,עניין 52

 61המשפט
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עלאלהחוקימהחילאשרהישראלי,המשפטכיבקובעועניין,

בחזקתאיןולכןבינלאומיתנורמהכלעלגוברהמזרחית,ירושלימ

מצאדווקאנוספימדיןפסקיבשני , 53לעותרימלהועילההתאמה

לפרשבבואוהבינלאומיהמשפטבכללילהתחשבלנכוןהמשפטבית

בג"צפסלעינריימכננדהצינרריהררדעבענייןישראלי:חוקדבר

נגדהשב"כחוקריידיעלשננקטוהחקירהשיטותחוקיותאת

באמנותהקבועהאיסורעלהשאר,ביןבהתבססו,בטחוניימ,עצירימ

אמנות , 54אנושיובלתיאכזריועונשעינויימבדברישראלחברהבהן

2599בבג"צהמשפטביתבידישימשונוספותאדמזכויות / 00 

החינוךמשרדעלחובהנגזרהשממנוכאמצעיהחינררמשדרניית"ד

 , 55המיוחדהחינוךבתחומשונימלסקטורימשוויממשאבימלהקצות

המשפטכללישימשושבהמבמקרימכילצייןישזאת,עמ

היוולאהמעתירה,לקבלתכבסיסהמשפטביתבידיהבינלאומי

כ"חיזוק"ידיועלגויסואלוכללימלהחלטה,היחידהבסיסאת

המשפטעלבהתבססוהמשפטביתהגיעשאליהלפרשנות

בהחלטותניכרתלהלן,נראהכךזו,ממגמהסטייה , 56הישראלי

ממנולהתעלמשאיןכיווןושינוי , 57מגן""חומתמבצעבענייןבג"צ

בג"צשלהכרעותיולהלן,שיתוארכפיעניררי,ענייןאתמייחד

דיניהבינלאומי:הדיןעלכלילכמעטנשענובפניושהועלובשאלות

בפרט,ג'נבהואמנותבכללוהכיבושהמלחמה

בשנתעזהורצועתהמערביתהגדהכיבושמאזהשנימבמהלך

מולפנימאלפנימרבותפעמימהמשפטביתעצמומצא 1967

נקודתהרביעית,ג'נבהאמנתשלהוראותיההפרתבדברטענות

לטענותישעהלאהמשפטביתכיונשארההייתהבג"צשלהמוצא

ולאהסכמימשפטבגדרהןהוראותיהשכןהאמנה,עלהמסתמכות

היאפנימי,בחוקמלקלטהנמנעהישראלשמדינתכיווןמנהגי:

במרביתכ,ןבלב.דהבינלאומיבמישורהאמנהתחתמחויבתנותרה

הרביעיתג'נבהאמנתבהוראותמלדוןלהימנעבג"צבחרהמקרימ,

לירדןהשטחימתושביבגירוששעסקובעתירותדבונולהחילןוסירב

בג"צבחרלעתימ , 60ועוד 59ההתנחלויותבמדיניות , 58ללבנוןאו

בהצהירואגב,בהערתהאמנהשלהשונימסעיפיהבפרשנותלדון

אלוהוראותאיןשכןלעותרימ,לסייעבכךאיןכיחד-משמעית

המשפטביתדןשבועפרבענייןמצויהבולטתדוגמהמחייבות,

סעיףפיעלאסורגירושהנוהעותרימגירושאמבשאלהארוכות

תושבימשלאינדיבידואליגירוששמגרהנשיאלדעתלאמנה, 49

 49סעיףבגדרנופלאינוישראללמדינתביטחוניסיכוןהמהווימ

הנאצימשביצעוהענקגירושיאתעיניהמלנגדראושמנסחיו

זו,מסקנהעלחלקבךהשופט , 6השנייהןהעולממלחמתבתקופת

אנשימגירושעלהאיסורמקרהבכלכיהנשיאבקביעתתמךאולמ

גישתו , 62הסכמיתהוראהבהיותומחייבאינולאזורמחוץאלמוגנימ

ביתהגיעזההלמסקנהשכןחידוש,בגדרהייתהלאדאזהנשיאשל

97בבג"צלכןקודמכעשורהמשפט / אזררמפקדניערראדאבר 79

698בג"צהשניהדיןובפסק 63רשרמררןיהדרה / שרניקרראסמה 80

 , 64הביטחרן

 62המשפט

סירבהלאבג"צבפניההליכימבמסגרתכיהעודבהמעניינת

עלעומדתבעודההבינלאומי,הדיןבהוראותלדוןככלל,המדינה,

היאהפנימי,במישוראותהמחייבתאינהג'נבהאמנתכיטענתה

ההומניטריותלהוראותיהבהתאמלנהוגמחויבותהאתהדגישה

ואת 6עפובענייןבךהשופטאתהובילהזועמדה , 65האמנהשל

בהוראותלראותהאפשרותאתלהעלות 67אסאכןבענייןברקהשופט

שנטלהפנימיתהנחיההיותןלאורהמדינהאתכמחייבותג'נבהאמנת

ידיעלשהובעולדעותמוחלטבניגודעמדהזוגישה ,עצמהעל

 , 69השניקרראסמהבענייןלנדויוהנשיא 68חילרבענייןויתקוןהשופט

אתלחייבישכימיעוט,דבעתב,ןהשופטקבעסניד'הבענייןואכן,

סמךעלהרביעיתג'נבהלאמנת 85לסעיףבהתאמלנהוגהממשלה

לעצירימולספקההומניטריותהוראותיהכיבודבדברהצהרתה

 , 70המעצרבמחנותמינימליימותנועהמחיהשטחיביטחוניימ

אתמחייבתהרביעיתג'נבהאמנתכיהמשפטביתשלעמדתו

בלבדהבינלאומיבמישורהמבצעתהרשותשלהשונותזרועותיה

להרחיבהמקומזהושלאמגוונימשטעמיהרבה,לביקורתזכתה

תחולתהלגביהאמורהההלכהנותרהאלו,ביקורותלמרות , 7עליהן

לאחרונהורקרבות,שנימבמשךבעינההרביעיתג'נבהאמנתשל

עניררי,בענייןלמובהקתההופכתביישומה,שינוימגמתניכרת

חוץ-הנמהנוכחי,לשינויוהןהמקוריתלהלכההןהטעמימ,

שבההיחידההדרךהנראה,ככלהייתה,המקוריתההלכהמשפטיימ:

לתוךמלהיכנסלהימנעמנתעללהלךהמשפטביתהיהיכול

המערביתהגדהשלהישראליהכיבושדבברהפוליטיותהמחלוקות

השפיטות,שלכוליותהעקרוןעלשומרשהואתוךעזה,ורצועת

עלהאמנהתחולתבדברמלהכריעהמשפטביתנמנעזהבאופן

במשפטיסודכללישלהפרתמודבברישראליבדיהכבושימהשטחימ

משקלכבדותפוליטיותמשמעויותעמההגוררתהפרההבינלאומי,

ומשפטיותפוליטיותשהתפתחויותעקא,דעהבינלאומי,בפורומ

נתפסת,זוהימנעותדווקאשבולמצבהובילוהאחרונותהשנימשל

מאשרישראללמדינתיותרכמזיקההמשפטביתידיעלובצדק,

התפתחותראוהעשרימהמאהשלהתשעימשנות , 72להמועילה

סכסוכימבמהלךאדמזכויותלהפרותהבינלאומיתבמודעותאדירה

ביתרלפעולמדינותשלברצוןגמכמוכאחדופנימיימבינלאומיימ

בהמרכזיתדרךאותן,למזערלמצער,אולמנען,מנתעלשאת

שלוהפעלתוהקמתוידיעלהיאנורמטיביביטויזהרצוןמוצא

שיפוטסמכותהפעלתידיעלגמכמו 73בינלאומישיפוטמערך

שהוקמומלחמהלפשעיהבינלאומיימהטריבונלימ , 74אוניברסלית

הפתיחהאותאתהיוווביוגוסלביהברואנדההמלחמותבעקבות

והןהבינלאומיבמישורהןהבינלאומי,הפליליהמשפטלפיתוח

החלטותמספרגמכמואלו,טריבונלימשלפעולתמהפנימי,במישור

שיפוטסמכותשהפעילומדינתייממשפטבתיידיעלשניתנומפתח

בינלאומיפלילידיןביתשללהקמתוהדרךאתסללו , 75אוניברסלית

 , 76נרחבותשיפוטוסמכויותקבועהחוקהבעל

לדעתנו,יש,זהבאופןאלה,להתפתחויותערהמשפטביתכיברי



ישראלוממשלתצה"לנגדשהוגשובעתירותהכרעותיואתלהבין

רופאימעמותתידיעלשהוגשהבעתירה . 77מגן""חומתמבצעבזמן

שלרפואיימצוותימעלצה"לכוחותשלירינגדאדמלזכויות

כי:דורנרהשופטתציינההאדומ"ו"הטהרהאדומ""הצלבארגוני

אתלקייממחויבימהלוחמימכוחותינוכילהדגישאנו"רואימ

ובגופותבחוליממ,בפצועילטיפולהנוגעימההומניטריימהכללימ

גורפתהפרהמתיר"אינובהמשנעשהלרעההשימושוכיהרוגימ"

 ..גופותפינוידבברנוטפתבעתירה . 78ההומניטריימ"הכללימשל

 . 935- 934בעישם, 53

S4 836נע' , 36העדהלליעיענויים,כבגדהציניירהדערעניין . 

במטריהעסקואשדיתד"לענייומוקדםייןבפסקכילצייויש . 846נעי , 43הערהלעיליתד",ענייו 55

שרנ'נ"ליתשוחףעמותתו 554/95בנ"צאלו.אמנותעלהטתמכהאשרטענהנרחתהרומה

 . 28-27,2 ) 3נ(פ"דהחינו.ן

שלמעצרםחוקיותאתלפסולהחלטתועיקיאתבדקהנשיאיבטס , 23העדהליעלפלןנים.בענייו 56

- 739בעיישם,להתנהל,הפרשניההליךעללאורןיסודכזכויותוחירותלכבןדהזכותעלהעותרים

יתד",בעניין . 836-834נע' , 36הערהליעלעיניוים,בגנדהיצנןירהדערבענייןנעשהאף.כך 740

שהנםולחינוך,לשוויוןהזכותעלהחלטתהאתדורנרהשופטתיבססה 846נעי , 43העדהלעיל

השיטה.שלהיסודערכי

S7 82 78-העדותהמלווהטקסטלהלו,ראו . 

320בנ"צ 58 / /4בנ"צ ;וו 3 ) 3לה(פ"דהיבטחון,שרניקוואטמה 80 כוחותמפקדנ'נסראללה 8ו 88

יבשראלהזארחלזכויותהאנדוה 5973/92בנ"צ ; 269- 268,265 ) 2מנ(פ"דהמעריב,תגנדהצהל"

 . 267מז(ו)פ"דהיבטחון,שרני

פ"דישראל,ממשלתנידויקאת 390/79בנ"צו;-29ו 27ו, 22-וו 9בעי , 4והערהליעלאיוב,ענ"ן 59

ו.לד(ו)

591בג"צלמשלראו 60 / התנהגותעלהשגחהבצודואשך 45מה(ן)פ'ידהביטחין,שרניסאתה 88

ושומרון,ביהודהצה"לכוחותמפקדידיעלשהוצאקטינים

 . 28- 24בעי , 40הערהליעלעפו,ענ"ן 61

 . 77-76בע'שם, 62

 . 316,309 ) 3לנ(פ"דושומרון,יהדוהאזורמפקדניעוודאאנו 97179בנ"צ 63

698בנ"צ 64 / דעתעלחלקכהןחיהשופט . 629-626 , 617 ) 1לה(פ"דהיבטחון,שרניקוואטמה 80

בע'שם,מנהגי,כללבבחינתהנוזרים,גיררשלערמתאזרר,תושביגירושכיוקבעלנדריהנשיא

637 -647 . 

65 -M. Shamgar "Legal Concepts and Problems ofthe Israeli Military Govemment 

e Territories Administered By ו,The lnitial Stage" 1 Military Governlnent in t 

33-34 , 13 ) 1982 ,. lsraeI1967-1980 (Jerusalem, M. Shamgar ed . 

 . 78-77בעי , 40הערהליעלעפו,ענ"ן 66

 794-793.בע'ו, 1הערהליעלאטכאן,ענ"ן 67

ליברודלהסכיםהמדינהנציגיאצלכנראה,שהשתרש,לנוהגבספקנותלהתייחסאלאיכולאני"אין 68

לפעםמפעםהניתנתזוהסכמהאףההסכמי,היבנלאומיהמשפטמבחינתאףהצבאיהשלטוןמעשי

בוררותלמעיןדיוננואתהופכתהעתירות,בכלשתינתוהתחייבותובלימוגדריםנושאיםלגבי

ליעליחלו,ענייןהזה",המשפטביתנוצרכךלשםלאדעתי,לעניותהנתבע,בהסכמתהתלויה

 , 18רבע' , 43הערה

הרביעית,"ג'נבהאמנתשלההומניטריותהוראותיהאתלמעשהלקייםישראלממשלתשל"החלטתה 69

קוואסמה,ענייןלעסוק",זהמשפטביתעלשבוהמשפטי,למישורנוגעתשאינהמדינית,החלטההיא

 . 628- 627בעי , 58הערהלעיל

 , 832בע' , 42הערהליעלסג"'ה,עניין 70

המשפטמןהבינלאומי,במשפטמקורהבשטחיםהצבאיהמפקדסמכותכימדגישהאחתגישה 71

העומדהמרכזיהרציונלמשכ,ךהכנסת,מןולאעצמושלוהביטחוןמתחיקתאוהאזורשלהמקומי

ד'בנסיבות:חלאינוהרשויות,הפרדתוהואהישראלי,דביןלאמנהעצמאימעמדאי-מתןבבסיס

(תשנ"ה)כומשטפיםהעליון"המשפטביתשלדרכו IVג'נבהאמנתשלופירושה"אכיפתהקרצמר

קליטהטעונהאינההרביעיתגינבהאמנתכיהטועןרויבנשטייןמעלהדומהטיעון , 63- 62 , 49

האחרונהבידיואיןהכנסת,שלהריבונילתחוםמחוץשהנושטחעלחלההיאשמטבעהכיוון

ליצורמוחזקמפיקדוןה'שטחים':שלהמשתנה"מעמדםרובינשטייןא'אליו,בנוגעחוקיםלחוקק

במשפטהמשפטיהמצבכימציינתשונהגישה . 439(תשמ"ו)יאמשפטעיונימשפטי"כלאיים

שונהמנהג,קליטתוביןהפנימילדיןאמנהקליטתביןההבחנהנשאבהשממנוהאנגלי,המקובל

 . 41הערהלעלירוביו,הישראלי:דביוההבחנהשלהרלוונטיותכנגדיוצאתולכןהישראלימזה

חלקהיותןלאורג'נבהאמנותהוראותבכיבודמחויבהישראליהממשלכיקובעתסומרשלגישתו

הפכוג'נבהאמנותשלהוראותיהןכיטוענתאחרונהגישה ; 15הערהליעלסומר,הצבא:מפקודות

"השלכותבנבנישתיא'העולם:מדינותשלהמכריעהרבידיעלקבלתןלאורהשניםעםמנהגיות

שלףלי ; 22ו(תשנ"ב)כאמשפיטםהאדץ"במשפטהאמנותתחולתעלחוץוקשריבטחוןשיקולי

בשטחים"לצדקהגבוההמשפטביתשלהפסיקהושביליבשוליהירוק:הקוהואהאקטיביזם"גבול

בשטחיםהצבארשויותלפעולותהנוגעותבג"צבהחלטותמקיףלדיון 757.(תשנ"ג)יזמשפטיערני

ופרשנותהאכיפתההחלתה,ולשאלתבכלל,אל-אקצהאינתיפדתלפרוץועד 1967ביוהכבושים

 D. Kretzmer The Occllpationןס Jlistice: Theראו:בפרטבישראלהרביעיתג'נבהאמנתשל

srael and lhe OcclIpied Terrilories (Albany, 2002) (especially ! ןסSlIpl1!me COllrl 

) 19-56 , 

ברקא' : 2002-עו"דלשכתשלהשנתיבכנסמדבריוכעולהלהןערברקשהנשיאהתפתחויות 72

מ'גורליראוכןכמורר. ) 2002 ( 30ידהןערןרהאדם"זכויותעלושומריםבטרורנלחמים"איך

 . 7.5.2002האץרלהזהיר"מבקשברקהשופט"כבוד

73 Statute ofthe International Tribunal for the Prosecution ofPersons Responsible for 

Serious Violations ofthe Intemational HUlnanitarian Law Comlnitted in the Territory 

ofthe FonnerYugoslavia since 1991 , SC Res. 827, 25 May 1993, U.N. Doc. SI 

RES/827 (1993), 32 I.L.M. (1993) 1203; Statute of the lnternational Tribunal for 

the Prosecution of Persons Responsible for Genocide and Other Serious Violations 

ofthe Intemational Humanitarian Law Committed in the Territory of Rwanda and 

Rwandan Citizens Responsible forGenocide and Other Such Violations COlnmitted 

. in the Territory ofNeighboring States, between 1 Jan. 1994 and 31 Dec. 1994, S.C 

1598 ) 1994 ( . Res. 955, 8 Nov. 1994, U.N. Doc. SIRES/955 (1994), 33 I.L.M . 

רבים,מנהיגיםנגדבבלגיההוגשואשררבותפליליותתביעותדבמותבאההראשונההאזהרהבורת 74

הפרותהענשתדבברהבלגילחוקתיקוןעלבהתבססשרון,אריקישראל,ממשלתראשיבניהם

 Actראו:הבלגיים,המשפטבתיסמכויותאת,שהרחיב 1993מ-ההומניטריהמשפטשלחמורות

, Conceming tl1e Punishment ofGrave Breaches oflnternational Humanitarian Law 

918 ) 1999 ( . 1993 (as amended in 1999) (Belgium), 381.L.M . 

לדוןהמשפטבתיאתהמסמיךהחוקסמךעלבבלגיההתקיימואשרההליכיםראוזהלעניין 75

 Amnesty international, Universalברואנדה:האזרחיםבמלחמתשמקורןפליליותבתיבעות

orce Legislalion, Chapter 4A ןSlales 10 Enacl and En ןJlIrisdiclion: The DlIty o 

/ 1.9.2001) [URL: http://web.amnesty.org/802568F7005C4453/0 ( 

) 3.2.2003 D6F700D99340954580256AF4005000AF?Open] (Iast visited . 

76 . 12-13, U.N 17.ח July 1998, a ח,Rome Statute ofthe International Crilninal Cou 

) 1998 ( 999 . Doc. AlCONF. 183/9,37 I.L.M ; הלורדיםביתשלדינופטקאתבנוטףראו

לצייןבחרהמקרה,בנסיבותהאוניברסליתהסמכותלסוגייתנדרשלאכיאףאשרפינושה,בעניין

 Regina. v. Bow Street Metropo/ifanהעינויים.לעברתבנוגעקיימתכאמורסמכותכי

, 97 . re (No. 3), [1999] 2 AII E.R חe Pinochet Uga חStipendiary Magislrale. ex pa 

). 109,188 (H.L . 

 147סעיףשלאורהרי , 49סעיףפיעלאסורגירושמהווהאכולרצועתהעותריםהעברתכיבהנחה 77

רומאלאמנת vii)(a)(2)8 (טעיףפיעלנםכמוזו,פעולהבניןפליליתאחריותקמהאמנהלאותה

שלהימנעותוהאנושות.כננדבפשעיםהעוסק d)(1)7 (סעיףאףואולימלחמהבפשעיהעוסק

במקומוזאתלעשותאחרותמדינותשלהמשפטבתיאתימריץבסוגיהלדוןישראליטריבונל

 A. Reichman "When We Sit To Judge We Are 8eingראו:אוניברטלית.טמכותמכוח

" et and Domestic/Global Deliberation וJudged; The lsraeli GSS Case, Ex Parte Pinocl 

41 ) 2001 ( . 9 Cardozo J. !nl'l & Comp. L . היזקקותאףהאוניברסל,ת,לטמכותדבומה

אינהאויכולהאינההרלוונטיתהמדינהכיבכךתלויההיבנלאומיהפליליהדיןביתשללסמכותו

 M.A. Newton "Comparativeראובגינה.לדיןלהעמידאוהעברהבענייןלחקורמתכוונת

the ROlne Statute ofthe וComplementarity: Domestic Jurisdiction Consistent witl 

27 , 20 ) 2001 ( . lntemational Criminal Court" 167 Mil. L. Rev . הזיקותמרבלהלמדינה

להתערבותםוהרציונליבנלאומיותבעברותהחשודיםעםהדיןאתלמצותראשוניםזכותככלל,ניתנת,

הרלוונטיתהמדינהשלמחדלהסמךעלומוצדקמושתתבינלאומייםאומדינייםפורומיםשל

ממנה.כנדרשלפעול

 . 5-4בע' , 37הערהליעל , 2936/02בנ"צ 78

 63המשפט

 ,..,Sב
o 
c: 
r: 
 ::ג
 ,..,Sב
r: 
r
 ::ג

:>1 
Cו

Sב
:>1 
1""1 

-rע
rו

rו
ע
rו
r: 
Sב
Sב

ע
r 
 ::ג
ע
r 
ג
ע

r
 ,..,ע
c:: 
 ::ג
c:: 
Sב
 ::ג
ו-

r: 
ו-

rו

c:: 
r
~ 

1""1 
c:: 
r: 
 ::ג
rו

~ 
~ 
r: 
r: 
rו
1""1 
ע
r: 



ישלחימהבתקופת"גמכיברקהנשיאצייןהפלשתינימההרוגימ

לעשותישלחימהבתקופתגמלחימה,עלהחלימהדינימאתלקיימ

נגדשהוגשהבעתירה , 79האזרחית"האוכלוסייהעללהגןכדיהכול

חוקיותאתדורנרהשופטתבחנה 80רפואיימצוותימעלצה"לירי

 , 81הראשונהג'נבהלאמנת-21ו 19סעיפימלאורצה"לפעולות

לשוהימושתייהמימלספקצה"לכוחותסירובנגדשהוגשהבעתירה

חוקיותנבחנהחמושימ,נימפלשתיהתבצרושבההמולדחגבכנסיית

בכל , 82הרביעיתגינבהלאמנת-23ו 17סעיפימלאורזהסירוב

צה"לכיבקביעהאמבהסכמה,אמהעתירותנדחוהנ"להדיןפסקי

צה"לעלכיבהצהרהואמהבינלאומיהמשפטלכלליבהתאמפועל

היאאלועתירותשלתוצאתןכלליו,פיעללנהוגחובהמוטלת

הבינלאומיהמשפטלכלליהפניהישהנרטיבי,במישורמעניינת:

אסמכתאבציוןדווקאלאוכיאמבתחולתמ,והכרההרלוונטיימ

מןלאהישראלי,הצבאלפעולותהכשרבהןישבעתובהמבוססת,

כוחהבאיהעלולאשבגינההסיבההייתהכנראהאףזוכיהנמנע

שבואלאההומניטרי,המשפטדיניהחלתדבברטענותהמדינהשל

פיהמ,עללפעולישראלמדינתשלהתחייבותהעלוחזרו

בזמןצה"לכוחותלפעולותהתייחסוהנ"לבעתירותהדיןפסקי

היעדרואתלהביןניתןכנראה,וכ,ך-מידיתלהכרעהונדרשולחימה

התייחסהעגיוריבענייןהעתירהואילו-מהןהמשפטיהניתוחשל

ובענייןפלוניםבענייןשנדוןמהסוגביטחונית,מדיניותשללשאלה

יותר,מקיףניתוחכךבשלודרשהעינויימכנגדהציבוירהוודע

לאמנת 78סעיףעלהמשפטביתביססהחלטתואת , 83לעילכמתואר

פסקשהנוכךעללציוןראויכן,אמעגיורי,ענייןהרביעית,ג'נבה

עלשיפוטיתהכרעההמבססהמשפטביתבתולדותהראשוןהדין

לאופיימהתייחסותללאהבינלאומי,המשפטכללישלמעמיקניתוח

פלונימבענייןידיועלשננקטההפרשנותמדרךסטייהותוךההסכמי

היאנוספתחשובהנקודהעינויים,כנגדהציבוירהוודעובעניין

המדיניותשלהמותרימגבולותיהאתהמשפטביתשתחמשבכך

מבצעבתקופתידיותחתשיצאוהדיןלפסקיבניגודהדיון,נשוא

ההומניטרי,המשפטעלבעיקרמ,המ,אףושהתבססומגן""חומת

ידיעליישוממ,אופןאונוספימ,אמצעימלפסילתהדרךנסללה

הומניטריימ,לכללימאי-התאמתמבסיסעלהביטחוןזרועות

היא,בישראלהמשפטיבשיחהבינלאומיהמשפטשלהכללתו

כךעללעמודראויזאת,עמוחיונית,מבורכתהתפתחותפניה,על

להשגתאמצעיהנובכלל,כמשפטכמוהוהבינלאומי,שהמשפט

מטרהפחות,ראויותאוראויותלהיותעשויותבתורן,אלה,מטרות,

משטרשלולחיותולקיומואמצעיבמשפטהרואהזוהיאראויה

רשויותובכללןנושאיו,פעולותשלהגבולקוויאתהמתווהנורמטיבי

התופסתזוהיאפחותראויהמטרהלהוראותיו,אותןומכפיףהמדינה,

המיומןהמשפטןלרשותהעומדימכלימכארגזהמשפטאת

עצמלאלפיכ,ך , 84הקיימימהכוחמבנילהצדקתאמצעיוהמשמשימ

אלאבישראל,המשפטיבשיחהבינלאומיהמשפטשלהכללתו

אתהקובעימהמבהוראותיו,השימושואופןזוהכללהשלמטרתה
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ביטוילידיבאשהואכפיזה,נושאלבחינתזו,התפתחותשלטיבה

כעת,נפנהעגיורי,בעניין

פרשגות-ג'גבהאמגתשלהראויההפרשגותגישת 3.2

תכליתיתופרשגותדיגמית

אמ"ספקכיברקהנשיאצייןעגיוריבענייןדבריוסיומלקראת

עיניהמנגדראוהרביעיתג'נבהלאמנת 78סעיףהוראתשלמנסחיה

מציאותחיות",ול"פצצותלטרורעצממשיתפואשרמוגנימאנשימ

 78סעיףשללהוראותיהדינמיתפרשניתגישהמחייבתזוחדשה

המציאותעמלהתמודדתוכלשהיאבאופןהרביעית,ג'נבהלאמנת

 , 85החדשה"

מנסחיכילטענהמתייחסתזומהערההעולהראשונהבעיה

הכובש,נגדאיבהבפעולותמוגנימאנשימשיתוףצפולאהאמנה

באמנההוראותשלהמפורשמקיומןנובעתזוהערהשלבעייתיותה

המשתתףמוגן,אדמכלנגדלנקוטיכולשהכובשאמצעימהמתירות

סיכוןמהווההלהעודכלכמסייע,וביןכמבצעביןאיבה,בפעולות

שלבזכותמפגיעהמתירלאמנה 5סעיףראשית, , 86הכובשלביטחון

לקיימבמעצר,והשוהימאיבהבפעילותהמעורביממוגנימ,אנשימ

זאת , 87זאתדורשהכובשביטחוןאמהחיצוניהעולמעמקשר

מוגןאדמשלמגוריומקומתיחומהמאפשרעצמו, 78סעיףועו,ד

מצדומסוכנתעוינתהתנהגותשללצפיראיהמהווהמעצרו,או

אתהמסדיר 68סעיףאתלצייןניתןאףזהבהקשרמוגנימ,אנשימ

שהאדמלאחרכאמור,איבהפעולותבגיןלהטילשניתןהעונשימ

מוצאנקודת , 88עוינתחבלניתבפעילותאשמונמצאנשפטהמוגן

לאורךהנשיאשנקטהפרשניתהגישהעלאורזורהזובעייתית

הדין,פסק

באופןגינבהאמנתאתלפרשישכיהמשפטביתשלגישתו

בעידןהלוחמהשללאופייההוראותיהאתלהתאימהפועלדינמי,

הטריבונלשלעמדתוגמהייתהזואכן,ביותר,רצויההנוכחי,

שלהמוצאנקודתזאת,עמביוגוסלביה,מלחמהלפשעיהבינלאומי

האחרוןבעודהבינלאומי,הטריבונלשלמזושונההמשפטבית

הניתנתההגנהאתלהרחיבמנתעלדינמיתלפרשנותנדרש

ישולאורההאמנהשביסודהתכליתשהיאאזרחית,לאוכלוסייה

ההגנהאתלצמצממנתעלזולפרשנותהמשפטביתנדרש , 89לפרשה

בנקיטתהצורךאתביחסוהמשפט,ביתלאזרחימ:האמנהשמבטיחה

מגבילהפלשתיני,הצדשנוקטהלחימהלשיטותזופרשנותגישת

יתרוןהמעניקחד-צדדי,באופןהאמנהשלוהצדקתההחלתהאת

גישהאומר,הווההפלשתינית,לאוכלוסייהולאהביטחוןלכוחות

הביטחוןזרועותשלהתמרוןיכולתאתלהרחיבבאהזופרשנית

היאבעתבההפלשתינימ,מצדהאיבהפעולותעמבהתמודדותמ

לאאףהאמנהמנסחיהמטבע:שלהשנילצדוהתייחסותנעדרת

המוצהרותממטרותיהאחת , 9ממושרכהכיבוששלסיטואציהצפו

הכבושבשטחנהוגשהיההמצבאתלהותירהייתהג'נבהאמנתשל

לשקףבאימבההקבועימוהזכויותוההסדרימלוחמה,לתקופת



 , 91מוגבללזמןלנכבשכובשביןיחטיםמערכת

יכולממוש,ךכהכיבושהאמנהמנטחיצפואילו

אתועמםהכוחות,מאזניאתמשניםשהיו

כיבוששזמןבעודהצדדים,שלוהזכויותהחובות

כבוששטחתושבייכולתהגבלתמצדיקמוגבל

הביטחוןלאמצעיהכרהומתןלהתקומם

שכיבושהרילנקוט,יכולההכובשתשהמדינה

 ~האוכלוטייהלטובתזהמאזןמשנהממושך

 , 16בע' , 37הערהלליע , 3114/02בג"צ 79

2117בג"צ 80 /  • 28 • 27נע' , 37הערהלעלי , 02

הכוחותאנשימביןוחוליםפצןעיםשלמצבםלהטגתג'בבהאמנת 8י

 . 387עי , 30.מס' ,כ"א tו 949הקרב,בשדההמזוינים

 . 36-35בעי , 37הערהלליע ,אלדמניעניין 82

 . 2.2.2תת-פרקלעילראו 83

ראו:הבינלאומיבמשפטהמשפטיהטיעוןמבנהשליבקוךתילניתוח 84

M. Koskenniemi Fronl Apology 10 Ulopia: The 511'lIcl111'e 

) 1989 , o/lnlel·nalional Legal Arg11menl (Helsinki . 

המדינהרשויותלפעולותהנוגעותבג"צהחלטותשלביקורתילניתוח

דאו:הכגושיםבשטחיס

R. Shalnir '" Landlnark Cases '" and the Reproduction of 

Legitilnacy: The Case of lsrael's High Court of Justice" 

.24 L. and 50ciety Rev. (1990) 781 

בג"צנעתישבהןההחלטותבחינתעלהמבוטסשמיר,שלמאמרו

 0.89%המהוות,החלטות 1986-1967השניסביןלעותרים

חשובות,צירוכנקודותלפיכךוהנתפסותבנושא,מהחלטותיו

החלטותסימבולית:בעיקרההיאמשמעותוכיטועןדרך,כפורצות

המעניקמעמדהשופטת,הרשותשלעצמאותהאתמסמלותאלה

מרביתאתלהכשירלהמאפשרותבעתובהלגיטימציה,לה

לגיטימציה,יתרהאחרונותלאלהלהעניקוממילאהמדינה,פעולות

 , 40,פסקה 1הערהליעלעגיייר,עניין 85

 J.S. Pictetראו:רורש.כהצבאיצורךבהןבנסיבותורק 86

CommentalY: JV Geneva Convention Relative to the 

, Proteclion o/Civilian Persons in Til"e 0/ War (Geneva 

57 ) 1958 . 

-. 

 1976 ,ט Dברזגנית ,ויין Vמגבולם Vישראלארץת aמ

ת aמל Vט Dברתה aשכויין Vמצורת ...רבנותה Dבנותרתת Iהמהזואימקום,שלמהותוללכוזביקשהכאילו ... "

 "' aאמורצורה,נטולמשהושלשוטה" a "תמציתיתצורהלייצבמבקשת,כמוישראלארץאת,המייצגתר aDבית-
 . 116מ' vרוכה, Vהת(קטלוג

"נעצרכי:הלשוןבזאתקובע , 13הערהלליעג'נבה,לאמנת 5ס'

בפעלוהממשלשכחשדראןכמחבלאוכמרגלכבוש,בשטחאדם

שהביטחוןמקוםאדם,אותוריאיםהיוהכינש,תהמצעמהלערת

 No. IT-94-I-A, ICTY, App. Ch. (15 July 1999) para. 168; P"oseC1110r v. Aleksovski ,שלנו(ההדגשההזאת"האמנהלפישלוזכויות-הקשראתהפסידכאילוהדבר,אתמחייבהמוחלט

, Case No. IT-95-14/1-T, lCTY App. Ch. (24 Mar. 2000) para. 151-152; Delalic 

. 82-84 . Case No. IT-96-21-T, lCTY App. Ch., (20 Feb. 2001) para פרשנותכילצייןיש

הטקסטואליתלפרשנותכפופההיאאולםהיבנלאומיבמשפטמקובלתהאמנהמטרתעלהמסתמכת

 Vienna Convention on the Law ofTreaties ,ראו:פניה,עלברורההסעיףלשוןבומקום

opened/ol' signal11re 23 May 1969, .art. 31 , 1155 U.N.T.S 331 

A. Roberts "Prolonged Military Occupation: The Israeli Occupied Territories Since 90 

.1967" 84 A.J.l.L. (1990) 44, 71 

רובכיהקובעלאמנה 6בסעיףמצויממושךמכיבושהמנסחיםלדאגתגינבהבאמנתהיחידהיבטוי 91

מנסחיכי Pictetמצייןזהבענייןהלחימה,פעולותמתוםשנהלאחריחולולאהאמנהשלחלקיה

זה,שטחשלהשלטונותלידיהכבושבשטחהסמכויותרביועברוזהבזמןכיסבוריםהיוהאמנה

שלנו(ההדגשותהכיבוש"לפניהנכבשבשטחבתיקפושהיההחוקלפימיתהדינןכאלהשעבירות

 .).מ.קוא.ב.-

האדםשלהלאוםעלפיועל , 4בסעיףהקבועהאמנהלהחלתהתנאיאתלמעשהביטלהטריבונל 89

מצבצפולאהמנסחיםכיקבעהטריבונלהכובש,הכוחמשתייךאליומהלאוםשונהלהיותהמוגן

המוצאשבוזה,מסוגלסכסוכיםלהתאימהישולכןלשעבריוגוסלביהנקלעהאליולמצבדומה

 ProseClllol' v, Tadic Caseהצדדים,ביןוהשוניהסכסוךמקוראתשהיווההואהלאוםולאהאתני,

.Pictet, sllpra note 86, at pp. 35-36 
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זופרשנותמחילולכןהמשפטביתמתעלמזומנקודה . 92הכבושה

להוציאבהחלטההרתעהשיקולישלהלגיטימיותלנושאבהתייחט

שיקולימכימטקנתו . 93מגוריממקומתיחומשלאמצעילפועל

התכליתיתלפרשנותגמורבניגודלדעתנו,עומדת,לגיטימיימאלו

המוגנת.האוכלוטייהזכויותעלדגששמהאשרהאמנהשל

מלאביטויבהאיןכיהיאזובהערהנוטפתבעייתיתנקודה

בשאלהדבונוהדין.פטקלאורךהמשפטביתשנקטהפרשניתלגישה

הנהעזהלרצועתהמערביתמהגדההעותריממגוריהעברתאמ

אמנתשלהתכליתיתלפרשנותהנשיאפנהלאזור,מחוץהעברה

 78טעיףהוראתביטודהמונחתתהתכליתאכן, IIכיבקובעוגינבה

מקומתיחומשלתוקפואתוהמצמצמתהרביעית,ג'נבהלאמנת

הלשונית,החברתית,באחדותיטודהאח,זלאזורהמגורימ

לצמצמרצוןמתוךהאזור,שלוהמדיניתהטוציאליתהתרבותית,

משרתתזהבמקרה . 9411זרלמקומהמגורימשבהעברתהנזקאת

הדגשאךהעותרימ,טענתאתולאהמשיבימטענתאתזופרשנות

הנשיאשלקביעתובבטיטהעומדתהמוגןהאדמשלצרכיועל

ביטודהמונחתהתכליתכיהגישהעמאחדבקנהועולההואראוי

ולכןמוגנימ,לאנשימהניתןככלרחבההגנהמתןהיאג'נבהאמנת

גישה . 95זותכליתלאורלהתבצעהאמנהשלהוראותיהפרשנותעל

תיחומשלבאמצעישימושכילמטקנההנשיאאתשהוליכההיאזו

משמע,טכנה,נשקפתעצמואדממאותוכיבכךמותנהמגוריממקומ

זומטקנה II : 96עונשיאמצעיולאבלדבמניעתיבאמצעימדובר

באמצעימהרואההרביעית,ג'נבהאמנתשלמתפיטתהמתחייבת

והחריפימהחמורימכאמצעיממגוריממקומותיחוממעצרשל

עלמוגנימ.תושבימכלפילנקוטיכולההכובשתשהמעצמהביותר

למותר . 97I1בלבדדופןויוצאיחריגימבמצבימרקבהמלנקוטישכן

שמגרהנשיאשנקטמהגישהטטייההנהזופרשנותגישהכילציין

וההיטטוריההאמנהמנטחישלכוונתמעלדגששמהאשרעפובעניין

האוכלוטייהעמהמיטיבהפרשנותחשבוןעלשלההחקיקתית

התכליתית,הפרשנותהנורמטיבית,ההלכהבמישורהלכך, . 98המוגנת

טעיףלהוראותהמשפטביתשהעניקהדינמית,הפרשנותמןבהדבל

שליישומהטגי:לאבכךאךהראויה.הפרשנותלדעתנו,היא, , 78

אורההלכהעלזורהלהלן,שנראהכפיהמקרה,בנטיבותזוהלכה

למקומ,המתייחטפןלו:פנימשתיזה,יישומלמצער.מעומעמ

אתאשרלעותרימלאדמ,המתייחטופןהכבוש,האזורלהגדרת

מהמ.הנשקפתהטכנהבשללתחוממבקשיממגוריהממקומ

-אטורגירושלעומתמותרמגוריםתיחוםהמקום: . 3.3
הצוויםחוקיות

התוחמימצווימלהוציאושומרוןביהודההצבאיהמפקדשלטמכותו

הגדרתמעלנטמכהעזהרצועתלאזורהעותריממגורימקומאת

המהווימכבוש,אזורבתוךמגורימתיחומכצוויהמשפטביתידיעל

ולאהרביעיתג'נבהלאמנת 78טעיףפיעלחוקיימביטחוןאמצעי

מוגדרשגירושכיווןלאמנה. 49טעיףפיעלהאטורימגירושכצווי

 66המשפט

נדרשהכבוש,לאזורמחוץאלמוגנימאנשימכהעברת 49בטעיף

לאזורושומרוןיהודהאזורתושבהעברתאמלשאלההמשפטבית

באזורשמאאוהכבושלאזורמחוץאלהעברההנהעזהרצועת

 • 99עטקינןאחדכבוש

במצבכיהעודבההיאזוהכרעהלענייןביותרמשמעותיתנקודה

ענייןשללגופומדיוןלהימנעהמשפטביתהיהיכוללאזהדברימ

שטחיםאכוהנמושומרוןיהודהואזורעזהרצועתאמבשאלה

ההומניטריותבהוראותיהלדוןטמכותואתכילזכורישבכושים.

עלדנן,בעתירהכוללכה,עדביטטהואהרביעיתג'נבהאמנתשל

בתנאיממדיוןונמנעאלולהוראותמחויבתהיאכיהמדינההצהרת

ישראלאתמחייבותאלההוראותהאמדהיינו,להחלתן,המקדימימ

משמעותית,זונקודהכבושימ,שטחימהנמדיוןתחתהאזורימוהאמ

 Aכשטחיאוטלובהטכמישהוגדרולאזורימבנוגעשלפחותכיוון

המערבית),בגדהשונימוחלקימעזהרצועתמרביתאת(שכללו

בטיטעלזוטענהקטגוריתישראלמדינתשלעמדתהדחתה

איןזו,טענהפיעלן,ססהפלשתיניתלרשותבהשניתנההאוטונומיה

המשפטפיעלולכןאלה,בשטחימאפקטיביתשליטהכעתלישראל

 , lס lבהמהכובשתכמעצמהלהיחשביכולהאינההיאהבינלאומי

שהוטבר,כפימזו,"יתירה :כילעתירהבתשובתמציינוהמשיבימ

לעילשצוטטהביניימבהטכמשנקבעכפי-נתפטימהאזורימשני

כיחדיה-הישראליהצדידיעלוהןהפלטטיניהצדידיעלהן-

אומותידיעלגמהאזורימשנינתפטימכךאחת,טריטוריאלית

האזורימבשניהיוצאת"החקיקהכיהדגישואףהמשיבימן, 0211העולמ

גגקורתתחתחוטההאזורימבשניהשיפוטזהה,כללבדרךהנה

האזורימבשנישהפעילותהריהוא,נפרדאמאףוהמנהל,אחת,

כפין. 03I1הביטחוניבתחומוהןהאזרחיבתחומהן-מתואמת

טענתהאתרבהבמידהטותרתהמדינהשלזועמדתהלהלן,שיוטבר

ישזהלענייןוכיכובשככוחלהיחשביכולהאינההיאכישלה

בידהשהותירההטמכויותטמךעלהשונימהאזורימביןלהדביל

מהמ,אחדבכל

מעמדולהכרעתהבינלאומיהמשפטהציבשאותוהמרכזיהמבחן

הכובשהכוחשלהאפקטיביתהשליטהמבחןהנומטוימשטחשל

החובותאתלבצעהאפקטיביתהיכולתמשמע,ן, 04בטריטוריה

ן, 05הבינלאומיהמשפטשלהכיבושדיניידיעלהכובשעלהמוטלות

טמכויותלהוציאהיכולאחרכוחכלאיןכיהיאהבטיטיתההנחה

במובלעתאחרכוחבידיכאמורטמכותשלוקיומהן, 06לפועלאלו

אמהשטחשלמעמדוהכרעתלענייןרלוונטיתאינהמטוימשטח

משאריתומנותקהכובשהכוחכוחותידיעלמוקףהוא

מבצעילאחרהמערביתלגדהצה"לכוחותשלכניטתמן, 07הטריטוריה

ביתידיעלהדיןפטקבפתחמתוארתנחושה"דרך IIומגן""חומת

רבימלשטחימצה"לכוחותנכנטואלופעולות"במטגרתהמשפט:

הועברוואשרלוחמתיתתפיטהמכוחבשליטתובעברשהיו

טגרימהטילהצבאהפלשתינית.הרשותשל ...לשליטתהבהטכמימ

נעצרוחבלה,וחומרינשקכלינאטפושונימ,אזורימעלוכתרימ



מהאזורכוחותיואתצה"למשךלאאלומבצעיממאז , lס sמבוקשימ"

שונותפעולותלבקרימ,חדשותומעצרימטגרימבהממבצעוהוא

כוחותשלקבועהנוכחותשאיןאףעזה,רצועתבאזורנערכותאף

ביניהמחלקימ,לשלושהמבותרתשהיאהרישברצועה, Aבאזורי

אותן,המכתרימצבאכוחותומטביבןישראליותהתנחלויותשוכנות

המערביתהגדהבאזורלראותישכיטפקאיןזה,דברימבמצב

עמישראל,ידיעלככבושעזהרצועתאזורמעמדכבוש,כאזור

טמכותהתחתמצוישמרביתוכיווןלכאורה,פניו,עלברוראינוזאת,

מלבדאחרתרלוונטיתטמכותשישנההריהפלשתינית,הרשותשל

לאזורימהמחולקבשטחמדוברכיהעובדהזאת,עמן, 09צה"ל

אלהכוחותוכיצה"לכוחותידיעלהשנימןאחדהמנותקימ

פיעלכילמטקנה,מובילהן lסבאזורצבאיתבפעילותממשיכימ

כשטחנחשבעזהרצועתשאזורהריהבינלאומיהמשפטכללי

ן,כבושןן

שניאתלראותישכינימוקיה,עלהמדינה,טענתאתבקבלו

טוגייתאתברקהנשיאפטרועיקר,דברלכלאחדכאזורהאזורימ

צבאייממפקדימשניפועלימזה"באזורויחיד:אחדבמשפטהכיבוש

-שלנו(ההדגשה 112והיחידה"האחתהכובשתהמעצמהמטעמ

אשרהטיעוניממןמתבקשתתוצאההנהזומטקנה ,),מ,קוב,,א

בטמכויותהזהותעלדגששמוואשרהעלועצממהמשיבימ

הצבאיימלמפקדימהנתונותוהמנהליותהארגוניותהחקיקתיות,

מוטמךהאחדהצבאי"המפקדכימצייןהנשיאואכן,האזורימ,בשני

האח,דלאזורמחוץאלמוגןאדמשלהמגוריממקומאתלייחד

מוגןאדמאותושללקבלתולהטכיממוטמךהאחרהצבאיוהמפקד

 ,),מ,קוא,ב,-שלנו(ההדגשה 113שולט"הואעליוהאזורלתחומי

הדגישואח,דאזורדיוןתחתהאזורימשניהיותאתלבטטמנתעל

למפקדימהנתונותהטמכויותאתכאחדהמשפטוביתהמשיבימ

ישראלאתהמבטטותטמכויותוהרצועה,הגדהבשטחיהצבאיימ

שלמפקדהעודבהכילצייןישן, 14אלולשטחימביחטכובשככוח

הנההאזורלתחומהאדמאתלקבלטמכותישהרצועהשלהצבאי

 ..באזור,שלטוניותטמכויותלהפעילבאפשרותוכיעצמהבפניראיה

שנהלאחרלחולממשיכיםאשרהאמנהסעיפייבןנכללאינונינבהלאמנת 78סעיףכילצייןיש 92

מצייןשימוש,בולעשיתאיןכיבהכרח,הדבך,משמעותשאיןאףעלהמלחמה.פעולותמתרס

Pictet העןמדיםהאמצעיםאזיהלוחמהתוםלאחרמשנהלמעלהנמשךהכיבוששבובמצגכי

בבסיסהעומדהואזהרעיוןרכימוצדקיםעודאינםהמוננתהאוכלוסייהכנדגהכובשלרשות

 . Ibid, ibidהסעיף.

השופטהאריך , lיהערהעלליאסאבן,שבענייןלצייןמעניין . 27.פסקה 1הערהליעלעגיויר,עניין 93

שישהראויההפרשנותעלטווחארוךלכיבוששישההשלכןתטביבהסבדביוןאז)(כתוארןברק

בשטחהציבןרייםוהחייטהסדראתלהבטיחהכובשבחובותהדנההאג,לתקנות 43לתקנהלתת

נוכחותםשבהםמצביטכנוןכיההנחהאתברקקיגלזהדייןבמסנרת . 805-800נע'שם,כבוש.

שהותסשבהסמצביםכגוןעצמה,האוכלוטייהביטחוןצורכיבטיטעלאוצבאייםמבצעיםמטכנת

 . Pic(e(, slIpra no(e 86, a( p . 280ואו:ביטחונסאתמסכנתצבאיותלהתקפותהנתו(באזוו

ברמה.שולטיםיבטחונייםהצבאייםהצרכיםמוע,דקצרתצבאיתבתפיטהכיהואטבעי"אך

שם,תוקף".יתרמקלביםהמקומיתהאוכלוטייהצרכימוע,דארוכתצבאיתבתפיטהזאת,לעומת

 . 22פטקה

 . 22פטקה , 1הערהליעלעג'ויי,עניין 94

 . 89העוהלליעואו 95

 . 24פטקה "הערהליעלעגיריי,עניין 96

החריפיםכאמצעיםמגוריםמקוםותיחוםלמעצרהמתייחטתזו,גישהלהשוותמענייןשם.שם, 97

ביתשלהמתירניתגישתועםמוגנים,תושביםכלפילנקוטיכולההכובשתשהמעצמהביותר

משפחותיהם.ובניחבלניתבפעילותהחשודיםתושיבםשלבתיהםהריטתשללאמצעיהמשפט

8084בנ"צזה:לענ"(ואו / 7473בנ"צפווסם);(טוםהעררףפיקדואלרףניעבא<ס 02 / ניבחר 02

 D. Simon "The Demo1ition ofHomes inפווסם);(טוםהמערביתבדגהצה"לכרחרתמפדק

1 ) 1994 ( . he Israe1i Terri(ories" 19 Ya/eJ.lnt'/ L (. לאמנוויםבתיהויסתשלהאמצעי

ההגנה,לתקנות 19תקנהבמטגרתאםכיג'נבהאמנתבמטגרתהמשפטביתידיעלכהעדנבחן

אומגוריםמקוםמתיחוםיותרחמוראמצעיהנההמשפחהביתהריטתכיבהנחהחירום).(שעת

אלה.נודגותגישותשתייבןליישבניתןכיצדהשאלהעולהמעצר

ולעיל 63הערהליעלראוקודמות,בהלכותנתמכהזוגישה . 29- 15בעי , 40הערהלעילעפר,עניין 98

 Y .ראו:הטפרות,ומצד 62הערהליעלראוב,ךהשופטמצדלביקורתזכתהזוגישה . 64הערה

: Dinstein "The !srael Supreme Court and (he Law of Bel1igerent Occupa(ion 

1 ) 1993 ( . Kretzmer, Sll!"'a note 72, at pp. 78-86 ;Deportations" 231sl: Yb. Hllm. Rts . 

 . 23- 20,פסקאות 1העוהלעליעג'ריר,ענ"( 99

הפלטטיניהשחרורארגוןלביןישראלמדינתממשלתביןיריחוואזורעזהרצועתבדברהטכם ' 00

חילק "ע' , 1067מט' , 32כ"א , 1995טפטמבר 28מיוםהפלשתיניהעםשלהנציג ,)"ףשא"(להלן:

הטמכויותהועברו Aבשטחהמצוייםבאזוריםאזורים:טוגילשלושההפלשתינאיםהשטחיםאת

לרשותהועברו Bבשטחהמצוייםבאזוריםהפלשתינית;לרשותוהביטחוניותהאדמיניטטרטיביות

הביטחון.טמכויותאתלעצמהשמרהישראלבעודבלבדאדמיניטטרטיביןתטמכויותהפלשתינית

 . Aכשטחהוכרזהעזהרצועתמרביתישראל.שלהמוחלטתשליטתהתחתנמצא Cשטח

101 176 ) 2000 , G.R. Wa(son The Os/oAccords (Oxford . שהשמיעההטענהלמשל,ה"תה,זאת

אזרחיותלזכויותידיהעלהאמנההחלתלאיכנימוקאדםלזכויותהאו"םועדתבפניישראל

בדברלאמנה 4 1טעיףתחתלוועדהישראלשהגישהוחשבוןדיןראואלו.בשטחיםופוליטיות

 Consideration ofReports Submitted by Statesותובותיות:חבותיותכלכליות,זכויות

20 . Parties Under Article 40 of(he Covenan(, Second Periodic Report, Israe1, Nov 

11 : 2001 , U.N. Doc. CCPRlC/ISRl2001 /2 (Dec. 4, 2001) para. 8 [URL:ht(p 

/) www.unI1chr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbo1 

2ccOa33c39491geOc 1256be9002e 1188?Opendocumentj . 

במעוכת).שמוו(עותקהטענותלכתב 50סעיףאףואוהמשיבים.לטענות 120סעיף 102

 . 50סעיףשמ, 103

 . Tadic case, Sllpra no(e 89, at para . 579-581 ; 12העוהליעלהאנ,לתקנות 42ס' 104

לתושביבנוגעהכובשהכוחשהוציאשוניםוצוויםהוראותלאכוףליכולתבעיקרהיאהכוונה 105

 D. F1eck (ed) The Handbook on Hllmanital'ian Law in Armed Conj/ictsואו:השטח.

243 ) 1995 , Oxford (. 

106 247-) 1993 , Arlned Conjlict (Manc11ester ןסL.C. Green The ContelnporalY Law 

.248 

107 250 . Tadic case, Sllpra no(e 89, a( para . 

 . 3,פסקה 1הערהליעלעגיריר,ענ"( 1 08

 . 100העוהליעל,ואו 109

גמור"ערפאת"שרון:ואח'רהטמ' ; 1 1 . 6.2002מעייבלראמללה"חזר"צהללימוריןלדוגמהראו 1י 0

 . 22.9.2002מעירב

זהלאזורבנוגעישראלעלהחלותהחובותאתלטייגישנבה, Iגלאמנת 6טעיףלאורכיאם ' 11

בידה.נותרופקטודהאשרלטמכויות
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