
עזהרצועתשלהמשפטן
"ההתנתקות"לאחר

מבואא.

 ,"ההתנתקותתיתכנ IIאתישראלמדינתהשלימה 2005בספטמבר-12ב

עזה,מרצועתקרקעייםוכוחותצבאבסיסי ,התנחלויותפינתהשבמסגרתה

שנמשכהעזהברצועתהישראליהצבאשלקבועהנוכחותקדמהזהלפינוי

 , 1967בשנתמצריםמידיישראלידיעלנכבשהשזומאז

שמטרתהישראלמסרה ,לציבורובהצהרותרשמייםבמסמכים

ולאבדןלאלימותקץולשיםהחיכוךאתלהקטיןהיאהתכניתשוםיבי

הישראליםוהמתנחליםהחייליםשביןמהעימותיםהנגרמים ,החיים

 ,הרצועהתושביהפלסטיניםלביןקבועבאופןעזהמצועתהנוכחים

המצבלשיפורכאמצעיההתנתקותתכניתאתגםתיארהישראלמדינת

הזדמנותמתןשעיקרו ,עזהרצועתתושבישלהחברתיתוהרווחההכלכלי

 ,נמסרעודהרשמייםבמסמכים ,!בעצמםענייניהםאתלנהללאחרונים

בדברישראלכנגדהטענותשלתוקפןאתתשלול IIההתנתקותשתכנית

 , 211עזהברצועתלפלסטיניםותהיאחר

ששימשהלרטוריקהבניגודכיזהבמאמרלהוכיחמבקשיםאנו

שליטתהעל ,למעשה ,ויתרהלאישראלמדינת ,ההתנתקותתכניתלתיאור

הידקהבבדובדאחדיםשליטהמרכיביהסירהרקאלא ,עזהברצועת

ישראלמדינתמימשהשבוהאופן ,אכן ,אחריםבמרכיביםאחיזתהאת

הטלתידיעלהיתרבין- 2005ספטמברמאזעזהמצועתשליטתהאת

ידיועלוממנהעזהרצועתאלוטוביןאנשיםתנועתעלחמורותהגבלות

כלכלימשברליצירתתרם-ציבורייםשירותיםבמימוןאיתנהאחיזה

השליטהשנות-38בכדוגמתוהיהלא ,זהמשמברצועה,והומניטרי

 ,הקבועיםהקרקעייםהכוחותשללנסיגתםשקדמו ,הישירההישראלית

באמצעותעזהברצועתלשלוטממשיכה ,נטעןכך ,ישראלמדינת

II נעלמהידII : המיםעל ,האוויריהמרחבעל ,הגבולותעלשולטתהיא

אספקתעל ,המיסוימערכתעל ,האוכלוסיןמרשםעל ,הטריטוריאליים

לקבלשיכולתםיודעיםעזהרצועתתושבינוספים,היבטיםועלטובין

למשפטיםבפקולטההחוץמןומרצהלנועהזכותעללשמירהמרכז-גישהעמותתל"מנכ

 ,אביבתלבאונירבסיטת

לעמותתמשפטייועץתל-אביב,אוניברסיטתלמשפטים,הפקולטהחרב;פרופסור

 ,קרצימרזוזילפרופ ,גרוסאיילר"לז ,ר-ספירויהרתלניקוללהוזותמבקשיםאנוגישה,

שללמשפטיםהספרבביתלוונסטיןע"שהבין-לאומיבמשפטאזםלזכויותלקליניקה

מתבססזהמאמרהרט,ולליאטגוריןלנילי ,מוסאלאווה ,פלגלנעם ,יילאוניברסיטת

רבצועתהתנועהלחופשהזכותעלהמגןאזםזכויותארגון ,גישהבעמותתעבוזתנועל

כובשיםגישהבעמותתעבוזתנובמסגרתשפרסמנועמזהניירועלהמערבית,ובגזהעזה

 www,gisha,org/UserFiles/File / ) 2007 (עזהרצועתשלהמשפטימעמזהמנותקים:
publicationS%20/HebreW%20Position%20Paper%20for%20Website :נייריי(להלן

העמזה"),

בהחלטותמותניתמהרחובותזבללפנותאוחלבלקנות ,חשמלזרםלביתם

םיפועלישראליםחיילים ,שבשגרהכענייןישראל,מדינתשמקבלת

עללשלוטישראלממשיכה ,עוזביםשהםלאחרגםאולם ,עזהברחובות

עזה,תושבי

לאחרגם ,ברצועהמופעלתלהיותמוסיפהזוישראליתשליטה

אתתפסהובכך 2007יוניבחודשעליההשתלטההחמאסשתנועת

 ,שםהפנימיהשלטון

אתסיימהלאההתנתקותתכניתהשלמת ,בהמשךשיוסברכפי

לאפשרמאחריותהישראלמדינתאתפטרהולאהישראליהכיבוש

 , 3זהתפקודעללהקלוכןנאותבאופןלתפקדמצועההאזרחייםלמוסדות

בחובותלשאתישראלמדינתמוסיפה ,טתהישלהמשךשליוצאכפועל

חייהםשבהםהמשמעותייםבתחומיםעזהרצועתתושביכלפימשפטיות

דינימכוחקיימתזואחריות ,ממנהומושפעיםישראליתלשליטהכפופים

האדםזכויותדינימכוחגםמתחייבתאך ,הבין-לאומיבמשפטהכיבוש

אתנעמידזהבמאמר ,הישראליוהמנהליהחוקתיוהמשפטהבין-לאומיים

שליטתהבשל-ישראלמדינתמחויבתמכוחהאשרהמשפטיתהמסגרת

המיסוימערכתעל ,שלההאוכלוסיןמרשםעל ,עזהרצועתגבולותעל

חבה ,נטעןכך ,המדינה ,תושביהשלזכויותיהםאתלכבד-ב IIוכיושלה

עזהברצועתהאזרחייםלמוסדותאפשרותמתןשעיקרןפוזיטיביותחובות

ההומניטרילמשפטבהתאם ,זהתפקודעלולהקלראויבאופןלתפקד

הבין-לאומי,

המשךבשאלתדהיינו ,עזהרצועתשליהמשפטמעמדהבשאלתנתמקד

לנעשההאחריותחלוקתבשאלתלדיוןמוקדםכתנאי ,ברצועההכיבוש

הכובשהכוח ,כיבוששלמצבלקיוםהסףתנאימשהתקיימוכינטעןבה,

(אףהכיבושדינימכוחדווקאוזאת ,בשטחהמוגניםכלפיבאחריותנושא

אחריםשגורמיםשייתכןואףלחובותיוהיחידהמקוראינםהכיבוששדיני

בחובות),הםאףנושאים-בשטחטהישלשמפעילים

רצועת-דופןיוצאואףספציפיבהקשריתמקדזהמאמראמנם

היאתקוותנואולם-ההתנתקותתכניתשללפועלהוצאתהלאחרעזה

 oבמידתוהמתמקדותילאחרשליטהביןהקושר ,כאןהמוצעהניתוחכי

 ,) 6,6,2004 ( 1יפס "הזיוןהמשי-המתוקנתההתנתקותתוכניתיי-30ההממשלהשל 1996החלטה
VW\V, pmo, gov,il/PM 01 Archi ve/Decisions/2004/061 des 1996,htm \, 

שם,

עלהשליטהיכולותשבהםבתחומים ,המזינהחובותשלטבעןאתשינתהההתנתקות

אותןמפעילההפלסטיניתוהרשות ,הפלסטיניתלרשותובתמיםבאמתהוערבוהרצועה

שישראלמכפייותרהרבהמוגבליםאלהתחומים ,זהבמאמרשנטעןכפילמעשה,הלכה

טוענת,
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נוספים,בהקשריםלעזרלהיותיוכל ,מופעלתהיאשבובאופןולאהשליטה

שכיחיםונעשיםההולכים-במצביםלסייעבושיהיהמקוויםאנובמיוחד

אשרבשטח,שליטהשלמורכביםיחסיםמתקיימיםשבהם-ויותריותר

המשפטבדברהאמנותמנסחישדמיינוהמצביםאתםיתואמבהכרחאינם

הבין-לאומי,ההומניטרי

שהוצגהכפי ,ישראלמדינתשלעמדתהאתנתארהמאמרשל 'בבפרק

עודכובשתאינההיאשלפיה ,העליוןהמשפטלביתשהוגשובמסמכים

 ,עזהרצועתתושביכלפימשפטיותחובותעודחבהואינהעזהרצועתאת

שישראלונטען ,ישראלשלבעמדתההעובדתיהבסיסעלנערער 'גבפרק

עלזאת ,עזהברצועתהחייםשלמשמעותייםבהיבטיםלשלוטממשיכה

שלשליטתהכינטען 'דבפרק ,ברצועהקבועהצבאיתנוכחותהיעדראף

שלמצבשללקיומוהתנאיםאתמתימקיעזהרצועתעלישראלמדינת

מכוח 4עזהרצועתתושביכלפיחובותלחובמוסיפההיאכךובשל ,כיבוש

 ,) 6הרביעיתנבה'גאמנתומכוח 5האגתקנותמכוח(בעיקרהכיבושדיני

באשרובינאריתפשטניתבגישההטמונההסכנהאתונדגישנסכם 'הבפרק

חללליצורעשוישיישומהגישה ,עזהברצועתוהאחריותהכיבושלשאלת

זוטהיששלמבלי-זרכוחידיעלנשלטיםאזרחיםשלחייהםשבו ,שחור

אזרחים,אותםיכלפבאחריותומעוגנתמרוסנת

מקוםשלפיו ,העיקרוןאתזהמאמרבאמצעותלהדגישמבקשיםאנו

המונחתלתכליתבהתאםזאת, ,אחריותקמה-שליטהמופעלתשבו

שמנסחיבאמצעיםמופעלתהשליטהאםואף-ההומניטריהמשפטביסוד

 ,להםציפולאההומניטריהמשפטאמנות

אונההואשלפוהושראלמדונתטענתב.
עזהרצועתתושבוכלפוכלשהוחובותחבה
ות Pההתנתתכנותוושוםלאחר

כללי , 1967בשנתמצריםמידיעזהרצועתאתישראלמדינתכבשהמאז

הישראליותהפעולותעלחליםכבוששטחבדברההומניטריהמשפט

 ,האגובתקנותהרביעיתנבה'גבאמנתהקבועים ,אלהכללים ,ברצועה

ומטיליםסמכויותבשטחאפקטיביתשליטהשמפעילזרלכוחמעניקים

 ,להלדאוג ,הכבושההאוכלוסייהעללהגןמנתעלוזאת ,חובותעליו

שסולק,הריבוןשלזכויותיוועלהציבוריהסדרעללשמור

אימצה 2005בספטמבר-12בההתנתקותתכניתהשלמתעםמיד

אלה,לכלליםעודכפופהאינההיאשלפיההעמדהאתישראלמדינת

רצועתאתשניהליהצבאהממשלסיוםעלישראלהכריזהראשון,בשלב

הועברהעזהרצועתעלשהשליטהוטענה 1967בשנתנכבשהמאזעזה

ארגוןעצרתבפניבנאום ,מכןלאחרימיםשלושה , 7הפלסטיניתלרשות

על ,שרוןאריאל ,דאזישראלממשלתראשהכריז ,המאוחדותהאומות

ישראלמדינת , 8 "עזהברצועתישראלשלוהאחריותהשליטהסיוםיי

בין-לאומייםבפורומיםעזהרצועתשלהכיבושסיוםעלמלהכריזנמנעה

בתיבפנישהוצגומשפטייםובמסמכיםפנימיתבחקיקהאולם ,ציבוריים

עודשולטתאינההיאשלפיההעמדהאתהציגההיא ,ישראלייםמשפט

עלהמפקחההומניטריהחוקוכי ,לוחמתיתתפיסהבאמצעותברצועה

 , 9עזהרצועתתושביכלפיפעולותיהעלעודחלאינוכבושבשטחהנעשה

המשפטביתבפניבפירוטשהוצגכפי ,ישראלמדינתשלהטיעון

שמימעל "על-קולייםבומים"בבשימושהעוסקתבעתירההעליון

דינישלתחולתםתמה ,ההתנתקותתכניתיישוםשמאזהוא ,הרצועה

למונחהמדינהשלפרשנותהעלמבוססזהטיעוןעזה,מצועתהכיבוש

הכיבוש,דינימכוחחובותלהטלתהמבחןשהוא ,"אפקטיביתשליטהיי

בשליטתמצויהשטחכאשרחליםהכיבושדיני ,ישראלמדינתשללעמדתה

לפי , IO"established and can be exercised "היאכזוושליטה ,האויב

שהמשפטהסמכויותאתלהפעילהיכולתאיהתיאפקטיבשליטה ,זועמדה

הסדראתלהשיבמנתעל ,הכבושבשטחיפעילשהכובשדורשהבין-לאומי

הממשלהשהותירההךיקאתולמלאאזרחיםעללהגן ,כנועלהציבורי

 ,הכובשידיעלשהוחלפההקודמת

מתקניואתהמתנחליםאתמשפינתה ,ישראלמדינתשללגישתה

שמדינתפיעלאףהכיבוש,הסתיים ,ברצועהמהקרקעהקבועיםהצבא

 ,עזהברצועתקרקעיתצבאיתבפעילותממשיכהשהיאמודהישראל

ומוגבלתסדירהבלתיהנהברצועההצבאיתנוכחותהכימציינתהיא

ירימניעתאוהתקפותסיכולשמטרתןספציפייםלאזוריםלכניסות

המרחבעלשהשליטהוטוענתמוסיפההמדינה , IIלעברהקסאםטילי

אתמקיימתאינההמעבריםועלהטריטוריאלייםהמיםעל ,האווירי

הכיבוש,דינילהחלתהתנאים

עזהרצועתביןהמעבריםעלטתהיששלהיאישראלמדינתשלעמדתה

מעברעלשולטתאינהושהיא ,שלהשטחהעלמריבונותהנובעתלישראל

שלה,צבאייםכוחותפיזיתנמצאיםלאשם ,למצריםעזהרצועתביןרפיח

הגבולדרךוטוביןאנשיםמעברעלשהגבלותישראל,מדינתטוענתעוד

קבעונאלא ,צבאיכוחבאמצעותמוטלותלאלמצריםעזהרצועתבין

12בנובמבר 15מיום "וגישהתנועהבדמהסכם"בבהסכמה שישראל , 2005

 ,לוצדדיםהןהפלסטיניתוהרשות

להפעילהיכולתלהשאין ,הואהמדינהידיעלהמוצגהטיעוןעיקר

ההתחייבויותאתלמלאיכולהאינההיאולכן ,עזהרצועתעלסמכויות

הגדרתעלמבוססתזוטענה ,כובשכוחעלההומניטריהמשפטשמטיל

-קרקעית-צבאיתבנוכחותכתלויה ,"אפקטיביתשליטהייהמונח

 :המדינהנציגיידיעלנכתבוכך ,בשטחקבועה

להפעילהמחזיקשלביכולתומותניתלוחמתיתתפיסהשלקיומהיי

יוכללאכוחות,בהיעזר ,שלטוניותסמכויותאפקטיביבאופןבשטח

יישמטובכןכלשהו,שלטוניותסמכויותשםלהפעילבשטחהמחזיק

 , IJהלוחמתית"התפיסהשללקיומההמשפטיהבסיסממילא

המתייחסיםהישראליבדיןשינוייםהכניסהישראללכ,ךבהמשך

לשליטהכפוףשאינו ,המערביתמהגדהנפרד ,זרשטחכאלעזהלרצועת

אתהמגדירמנהליצוהוצא ,זהבהקשר , I4ישראליותלחובותאוישראלית

לישראלעזהרצועתשבין-וקרניסופה ,שלוםכרם ,ארז-המעברים

 ,העליוןהמשפטביתבפניעמדתהבהצגת , 15בין-לאומייםגבולכמעברי

עודחבהשאינהוטוענת ,לסוריהעזהרצועתאתישראלמדינתמשווה

שלמעמלהתיראועזהלרצועההומניטריסיועאספקתלהתירחובהכל

כיהודעהבצד ,זאתכל ,המערביתלגדההרצועהביןטוביןשלאואנשים

 , I6עזהברצועתהומניטרימשברמיצירתלהימנעהנהמדיניותה
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טענותשללסדרהבתגובהלכת.מרחיקותזועמדהשלהשלכותיה

בשליטתהמצוייםסעדיםשביקשופלסטיניםידיעלשהועלומשפטיות

כניסההתרת ;!?וליצואליבואעזהרצועתשלהמעבריםפתיחת-ישראל

מהרצועהחוליםכניסתוהתרת ;! 8המערביתהגדהאלהרצועהתושבישל

זמיןשאינורפואיטיפולקבלתלשםישראלואלהמערביתהגדהאל

עליהמטילאינוהבין-לאומישהדיוישראלמדינתטענה- ! 9עזהברצועת

אומעבריםפתיחתבענייוהקלהכלוכי ,עזהרצועתתושביכלפיחובות

הומניטרילמשמלגרוםשלאמדיניותמכוחנעשית ,מעברהתרתבענייו

בוחרתשהיאמזהיותררבתנועהחופשלהתירחובהכלללא ,עזהברצועת

 .לאפשר

המעבר-קרנימעברפתיחתאתשדרשהלעתירהבתגובה ,לדוגמהכ,ן

ישראלמדינתהכחישה-וליצואליבואעזהרצועתשלהעיקריהמסחרי

להימנע ,הדיומשורתלפנים ,שתפעלאמרהאולם ,כולעשותחובהכל

כיהטענה,עלהתבססהזועמדה .עזהברצועתהומניטרימשממגרימת

ישראלשלהלוחמתיתהתפיסההסתיימה ,ההתנתקותתכניתיישוםעם

דינימכוחישראלמדינתשלחובותיההסתיימוכךובשל ,עזהברצועת

זו.טענהשלנכונותהאתנבחועתה . 20הכיבוש

עלישראלמדינתשלהשליטההמשךג.
עזהרצועת

הקרקעייםהצבאיומתקנהישראליותההתנחלויותפינויכינטעוזהבפרק

רצועתעלהישראליתהשליטהלסיוםהביאלא ,עזהמרצועתהקבועים

אתושינהברצועהשליטתהשלמסוימיםמרכיביםצמצםאלא ,עזה

עלהישראליתהשליטה ,למעשה .מיושמיםאחריםמרכיביםשבההדרך

מתירשאינובאופו ,ההתנתקותתכניתיישוםלאחרהודקהאףעזהרצועת

לאחר .בפועלולשליטתהלשלוטישראלמדינתשלליכולתהבאשרספק

לרצועתהמעבריםאתישראלהותירה ,ההתנתקותתכניתאתשהשלימה

שלמשכורתםלתשלוםהנחוציםכספיםעיכבה ,הזמורובסגוריםעזה

חמורבאופווהגבילהעזהברצועתאזרחייםמוסדותולניהולציבורעובדי

לביועזהרצועתביו ,המערביתהגדהלביועזהרצועתביוהאנשיםתנועת

מצרים-רצועתהגבול(דרךאחרותנותימדלביועזהרצועתוביוישראל

 ,הרסניותלהיותומוסיפותהיואלהשליטהפעולותשלתוצאותיהן .עזה)

כלכלימשברליצירתתורמותהו ,אחריםלגורמיםמצטרפותהווכאשר

שלעשוריםארבעהכמעטבמשךתקדיםלוהיהשלא ,ברצועהוהומניטרי

ההתנתקות.תכניתליישוםשקדמוישירהשליטה

כ,ןרבות.דוגמאות ,ברצועהישראלמדינתידיעלהמופעלתלשליטה

הרצועהתוךאלחלבמכליתלהכניסיכוליםאינםעזהרצועתתושבי ,למשל

אלא ,בעזהבאוניברסיטהלבקריכולאינוזרמרצה ;מישראלרשותללא

יכולהאינהעזהמצועתאם ;כניסההיתרעבורומנפיקהישראלכואם

דייג ;ישראליאישורבליהפלסטיניהאוכלוסיןבמרשםבנהאתלרשום

שלאארגון ;מישראלרשותלקבלבליעזהבחופילדוגיכולאינובעזה

אישורבליממספטורהתרומהלקבליכולאינועזהברצועתרווחלמטרות

כואםאלא ,משכורתהאתלקבליכולהנהיאעזהברצועתמורה ;ישראלי

עזה,רבצועתהכיבושסיוסבזברישראלמזינתשלטענתהאתלקבלאפשראסגסוזו,ק 4

זינימכוחשלאישראלמזינתעלשמוטלותחומתשלקיומןוהיאנוספת,שאלהעולה

 . 90-84בעמי ,"היישלעילהעמזה,ניירראו:בסוגיהלהרחבההכיבוש.

Hague Convention Respecting the La\vs and Customs of War on Land 
] 63 Hague IV), Oct. 18, 1907,36 Stat. 2277, 1 Bevans ( :להלן)האגיי).ייתקנות

 )-1949ב(נחתמה 453 , 30מסי 1כייאמלחמה,בימיאזרחיסהגנתבזברגינבהאמנת

הרביעיתגינבהשאמנתהוזתהלאמעולסישראלהרביעיתיי).גינבהייאמנת(להלן:

הצהירההיאזאת,במקוסהפלסטינייס.בשטחיסלפעולותיהבנוגעאותהמחייבת

הרביעיתגינבהאמנתשלהייהומניטריותייההוראותאתתכבזהיאשבנוהג,שכעניין

אלה.לשטחיסבנוגע

הצבאיייהממשלסיוסבזרבמנשרלישראל:ההגנהייצבא , 12.9.05זרוספיקוזאלוףפקוזת

במערכת).שמור(עותק

 . 15.9.05המאוחזותהאומותבעצרתהממשלהראשנאוםשרוןאריאלהממשלהראש

ww\v. pmo.gov. il/PMOI Archive/Speeches/2005/09/speech 150905.htm . 
המזינהתגובתהביטחון,שר Iנאזםלזכויותרופאים 10265/05בגייץלמשל:ראו

הוגשהזועתירהבמערכת).שמור(עותקבעתירה)החלטהניתנה(טרס-11.7.06מה

שזרשובעזה,הנפשלרביאותהקהילתיוהמרכזאזסיילזכויותיירופאיסארגוןיזיעל

עינוייםנגזהציבוריהועז 769/02בגייץעזה;בשמיקולייסייהעלייהבומיסאתלהפסיק

(עותק ) 14.12.2006פורסס,(טרס 5פסי ,-5.12.05מההמזינהתגובתישראל,ממשלת Iנ

הוועזיזיעלהוגשהזועתירההממוקזים).החיסוליםפרשת(להלן:במערכת)שמור

החיסוליסמזיניותנגזהאזס,וזכויותהסביבהאיכותלהגנתאגוזה- LAWו-הציבורי

-19.1.06מההמזינהתגובתהזרום,פיקוזאלוף Iנחמזאן 11120105בגייץהממוקזיס;

עזהמרכזבעיסוק,לריפויסטוזנטיסעשרהיזיעלהוגשהזועתירה .) 7.8.07פורסס,(לא

סטוזנטיסעלהאיסורנגזגישה,ומרכזקהילתילפיתוחביתנו-ביתוניההנפש,לרביאות

 \ V\v\v.gisha.org/UserFiles/Filelוראו:לימוזיסלצורןהמערביתלגזהלהיכנסמעזה
-Legal%2000cuments%20IGaza%20students%20/gaza%20students/state 

response-] 9-] -06.doc ; נאזםלזכויותמיזאןמרכז 2990106בגייץI טרסהביטחוןשר)

קרנימערבאתלפתוחבזרישההוגשההעתירהמיזאן),פרשת(להלן: ) 27.4.06פורסס,

ולייבוא.לייצוא

שס.אזם,לזכויותרופאיםפרשת 10

 . 34פסישס, 11

12 , Agreed Oocuments on Movement and Access From and to Gaza, Isr.-P.L.O 
2005 15 . Nov :וגישהיי)תנועהבזברייהסכס(להלןv\vw.mfa.gov.iI/MFAI \ 

PeacetProcess/ReferencetOocumentsl Agreedtdocumentstontmovement 
tandtaccesstfromtandttotGazat 15-Nov-2005.htm . 

 . 25פסי , 9היישלעילאזם,לזכויותרופאיםפרשת 13

 GISHA: CENTER FOR THE LEGAL PROTECTION OF FREEDOM OF MOVEMENT ,ראו: 14
EMPTS TO SEPARATE GAZA FROM THE חOISENGAGEMENT OANGER: ISRAELI A 

/ WEST BANK _ BRIEFING PAPER (2006) www.gisha.org/UserFiles/File 
publications_english/Publications%20and%20Reports_English/Oiseng 

agement%200anger%20feb%2006.doc ; זמנייסצוויסהוציאהישראלמזינת

מנתעללרבותלישראל,להיכנסמנתעלויזהלקבלמהזרישהעזהתושביאתשפוטריס

(הוראתעזה)רצועתלתושבי(פטורלישראלהכניסהצוראו:המערבית.לגזהלהיכנס

עזה)רצועתלתושבי(פטורלישראלהכניסהצו ; 6425קיית ,-2005התשסייהשעה),

 . 6499קיית ,-2006התשסייו(תיקון),שעה)(הוראת

 . 6425קיית ,-2005התשסייה(תיקון),גבול)(תחנותלישראלהכניסהצו 15

 . 9היישלעילחמזאן,פרשת 16

 www.gisha.org/UserFiles /-26.4.06מההמזינהתגובת , 9היישלעילמיזאן,פרשת 17
File/karni-state-respond.pdf ; נבישראלהאזרחלזכויותהאגוזה 5841106בגייץI שר

 \ vww.gisha.org/UserFilesl-12.7.06מההמזינהתגובת ,) 13.3.07פורסס,(טרסהביטחון
_ 7 _ 13 Fi le/Legal %200ocuments%20/karni/STATE%20RES PO NSE%20 

2006.doc . 
 . 9היישלעילחמזאן,פרשת 18

(טרסבעזהל IIצהכוחותמפקז Iנאזםלזכויותרופאים 8840106בגייץלמשל:ראו 19

 .) 29.10.06פורסס,

 . 21-20,12פסי , 9היישלעילמיזאן,פרשת 20 0חקלאי ;הפלסטיניהחינוךלמשרדמיסיםכספילהעבירמסכימהישראל

15 



 ap :צילום .רפיחמערב

 ,שלוהשריועגבניותניסהציפורפרחיאתלשווקיכולאינועזהברצועת

וטטודנט ;עזהמרצועתהטוביןאתלהוציאמתירהישראלכןאסאלא

אתלפתוחישראליתהטכמהבליעזהלרצועתמחוץללמודיכולאינובעזה

דרכו.לצאתשניתןאחרמעברכלאולמצריסעזהרצועתביןהמעבר

ישראלמדינתשלשליטתהביטוילידיבאהשבהןהדרכיסאתנציג

ברצועה.

יבשתייםמעבריםזרןוממנהעזהרצועתאלבתנועהשולטתישראל . 1

אנשיםתנועתעלשליטה 1.1

ישראללה:הגובלותהמדינותלשתייבשתייסמעבריסעזהלרצועת

שביןבתנועה ,שלהמהצדשולטת,ישראל ,לצפותשניתןכפיומצריס.

בתנועתגסשולטתישראלאולס .ארז)מערב(דרךעזהרצועתלביןישראל

המערב ,רפיחמערבדרךהנעשיתמצריסלביןעזהרצועתשביןהאנשיס

 . 2lעזהלרצועתמצריסביןשמחברהיחיד

שביןרפיחמעברנותר ,ההתנתקותתכניתהשלמתשלאחרבחודשייס

תנועהבדברההטכסלחתימתעדזאת, .טגורמצריסלביןעזהרצועת

ושביןמצריסלביןעזהרצועתשביןהמעבריסבפתיחתהעוטקוגישה,

הפלטטיניתהרשות ,ההטכסתנאיפיעל . 22המערביתגדהלביןעזהרצועת

האירופיהאיחודמטעספקחיסשלפיקוחסתחתרפיחמעבראתמפעילה

המפקחיסיסישראליביטחוןגורמישלפיקוחסתחתוכן ,במעברהנוכחיס

וזאתשלוס,כרסבמערבבקרהבחדרישיבתסממקוסבמעברהנעשהעל

הנוטעיס.רשימותאחרומעקבוידאוצילומיבאמצעות

מוגבלרפיחדרךהמעבר ,חריגיסלכמהפרט ,ההטכספיעל

נשלטשכאמור ,הפלטטיניהאוכלוטיןבמרשסשרשומיסלפלטטיניס

למנועהזכותאתלעצמהשמרהישראלמדינתבנוטף,ישראל.בידי

בהסרואהשהיא ,פלטטיניותזהותתעודותבעלישללשטחהכניטה

 • 2JIIטרורפעילי"

באמצעותברפיחהמערבעלמפקחיסרשמייסישראלייסביטחוןגורמי

ישראלמצדהתנגדותהבעת . 24אמתבזמןמהמעברשמשדרות ,מצלמות

התייעצותשלהליךמפעילה ,"חריגיס"המקטגוריותבאחתאדסלכניטת

מנועהאדסשבמהלכו ,האירופיוהאיחודפלטטיניסאליס,ישרנציגיסבין

 . 2Sעזהלרצועתמלהיכנט

טמכותהבאמצעות ,רפיחמעברפתיחתעצסעלגסשולטתישראל

שונותבתקופותזובשליטההשתמשהאףוהיאהפתיחה,עלוטולהטיל

 ,ייפתחרפיחשמעברמנתעלהחיצון.לעולסעזהרצועתאתלטגורכדי

הרשותמטעסרשמייסגורמיסועלהאירופיהאיחודמטעסהפקחיסעל

רשמייסישראליסביטחוןגורמיועל ,בונוכחיסלהיותהפלטטינית

 ,כןכמו .מצלמותבאמצעותהמעברעלשמפקחהמצב,חדראתלאייש

היאישראלמדינת ,בפועלשלה.מהצדהמעבראתלפתוחמצריסעל

 ,למעברלהגיעיוכלוהאירופיהאיחודמטעסהפקחיסאסשמחליטה

הסאסלפקחיסהמורותביטחוניות,התרעותהוצאתבאמצעותזאת

בשנה . 26לאאו ,נתוןביוסרפיחבמעברעמדותיהסאתלאיישיכוליס

מה--שליטגלעדט"רב ,הישראליהחיילשלבשבינפילתושלאחר

שגרתיתלתנועהרפיחמעברשלהאחרונהלטגירתוועד 25.6.2006

75כטגוררפיחמעברהיה--9.6.2007ב הוראתלפי ,מהזמן-%

והטגירההפתיחהמועדיעלשהחליטזההואהביטחוןשר . 27ישראל

 • 28המעברשל

לאחרונהשנפתחלאחר ,טגוררפיחמעבראלו,שורותלכתיבתנכון

הביטחוןשרשבוהאחרוןהמועד- 9.6.2007ביוסמפוקחתלתנועה

ביטטההחמאטשתנועתלפניימיסחמישה ,המעברפתיחתאתאפשר

לביתישראלמדינתשהגישהמטמכיסלפיעזה.רצועתעלהשתלטותהאת

ברצועתהפנימיהשלטוןעלהחמאטהשתלטותלאחר ,העליוןהמשפט

 . 29טגורנותרוהוא ,המעברלפתיחתהתנגדוומצריסישראלמדינת ,עזה

הרשות ,מצריס(ישראל,המעורביסהגורמיסכלשלהשתתפותללא

אתלפתוחאי-אפשרהאירופי)האיחודמטעסוהפקחיסטיניתהפלט

לביןעזהרצועתביןישירמערבבהיעדר .שגובשההטכסלפיהמעבר

עזהרצועתתושביארז.מערבדרךנעשיתעזהמרצועתהיציאהמצריס,

כרםאוניצנההגבוללמעברי IIארז IIמנוטעיסל IIלחולצאתהמבקשיס

בן-התעופהנמלאומערבית-ירדן)(גדהאלנבייס),(ישראל-מצרשלוס

שאינסאלפיס IIתקועיס IIעזהוברצועתמאו,דמוגבלזהמעברגוריון.

 . 30רפואיולטיפולעבודתסלמקומות ,ללימודיהםלהגיעמצליחים

טוביותנועתעלשליטה 1.2

שליטהומפעילהעזהלרצועתטוביןביבואמוחלטבאופןשולטתישראל

המערבית.ולגדהשלישיותלמדינותעזהמרצועתיצואעלניכרת

יבוא 1.2.1

שלאישייםחפציםלמעטאטור,דרכוהיבוא ,פתוחרפיחמעברכאשרגס

לרצועתלהגיעהומניטריתלאטפקהמאפשרתישראלמדינת . 3lנוטעיס

המפגשלנקודת(קרובישראלבתוךהממוקס ,שלוסכרסמעברדרךעזה

מלאה.ישראליתשליטהתחתוהנמצא ,ומצריס)עזהרצועת ,ישראלבין

המטחריהמעברהואעזהרצועתלביןישראלמדינתשביןקרנימעבר

רצועתאלשיבואמאחר .לרצועהמטחרייסטוביןנכנטיםשדרכוהעיקרי
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לרצועתסילהכנאפשר ,רפיחמעבראוהיםהאוויר,דרךמותראינועזה

תכניתביצועלאחרשם.ונבדקיםלישראלקודםשמגיעיםטוביןרקעזה

נסגרעברמוה , 32קרנימעברפתיחתעלחמורותהגבלותהוטלוההתנתקות,

הומניטריאופיבעלותסחורותלרצועהנכנסותזהממועד . 12.6.2007ביום

 . 33מאודמוגבלתשלהםשהקיבולתחלופייםמעבריםדרך ,בלבד

יצוא 1.2.2

שהנהיכולת ,עזהמרצועתלייצאהיכולתעלניכרבאופןשולטתישראל

חיצונייםלשווקיםגישהשמחפשותעזהברצועתתעשיותעבורקריטית

 .המערביתבגדההפלסטיניולשוק

טוביןמועמסיםשבו ,קרנימעברדרךמתרחשעזהמרצועתיצוא

נמליאוהתעופהשדהדרךל"לחונשלחיםמכןולאחרמשאיותעל

כמעטיצואעלאוסרתישראל 2007יונימאז ,זאתעםישראל.שלהים

ובמיםהאוויריבמרחבששולטת ,ישראלמדינתלכ,ךבנוסףלחלוטין.

דרךעזהמרצועתישיריצואמתירהאינה ,עזהרצועתשלהטריטוריאליים

האוויר.אוהים

ישראלסגרה ,ההתנתקותתכניתיישוםשלאחרשונותבתקופות

התוצרתאתהפכהובכך ,ביטחוניותהתרעותשלבנימוקקרנימערבאת

עזה.רצועתלכלכלתחמורנזקוגרמהערךלחסרתליצואהמיועדת

שלהראשוןברבעדולרמיליון 30שלמשועריםלהפסדיםגרמוההסגרים

דרב ,ליצואסגוריםעזהרצועתשלהמעברים 2007ייונמאז . 3בלבד~ 2006

 . 35עזהרבצועתהחקלאיולמגזרלתעשייהעצוםלנזקהגורם

הטריטוריאלייםובמיםהאוויריבמרחבמלאבאופושולטתישראל . 2

עזהרצועתשל

בלעדיובאופןלחלוטיןישראלשולטת , 1967בשנתעזהרצועתכיבושמאז

 , 36שלההטריטוריאלייםהמיםועלעזהרצועתשלהאוויריהמרחבעל

אוהיםדרךעזהרצועתתוךאלטוביןשלאואנשיםשלמעברואין

צפה 2005מנובמברוגישהתנועהבדברשההסכםפיעלאףהאוויר.דרך

ערבויותסיפקהלאישראל , 37עזהרבצועתנמליםתילבניבאשרומתןמשא

ומתןמשאכלהחלולא ,יםנמלבהפעלתתתערבלאשהיאלתורמים

המיםועליהאווירהמרחבעלישראלשלהבלעדיתשליטתההעברתבעניין

 . 38הטריטוריאליים

מרחיקים ,עזהרצועתבחופימסייריםהישראליהיםחילשלשיטכלי

מוברחותסחורותומחרימים ,הרצועהבחופילעגוןשמנסיםשיטכלי

ישראלייםטיםייומזלקרבמטוסי . 39נרקוטייםםיחומראונשקכליכגון

מנתעלבמצלמותמשתמשים ,עזהרצועתבשמיבקביעותםימסייר

התנקשותשמטרתםטיליםיוריםלעתומעתבאזור,הפעילותעללהשקיף

 l ~ . oבאזרחיםגם ,קרובותלעתים ,שפוגעיםאך ,~סבלוחמים

ישראלבתוךהממוקסשלוס,כרסמערבזרךאנשיסבתנועתגסשולטתישראלעקרונית, 21

תנועתלאפשרהציעהישראלמזינתועזה.מצריסישראל,שביוהמשולשלגבולסמוךאבל

זהמעבראולסשתקבע.ולקריטריוניסשלהבטחוניתלבזיקהבכפוףזה,מערבזרךאנשיס

שלמכוולאחרהפלסטיניתהרשותשלהתנגזותובשלהיתרביואנשיס,לתנועתנפתחלא

 .החמאסתנועת

 . 12היישלעילוגישה,תנועהמרבהסכסראו 22

בשי,שרילעוייזצהייל,בזוברביו-לאומייסארגוניסזסקראשרומו,רוומקמייאמכתב 23

הקטגוריותאתמפרטזהמכתבבמערכת).שמור(עותק ) 29.1.2006 (גישהעמותתמנכייל

רפיח.במערבלעבורהמורשיסהאנשיסשל

רפיח.למערבמוסכמיסעקרונות , 12היישלעילוגישה,תנועהבזברהסכס 24

שס. 25

 Maria Telleria, Press and Public lnformation Officer EU BAMמ-מכתבראו, 26
Rafah , עספלגנעסעוייזשערךוריאיווהמחרביס);(רבשות ) 21.11.06 (פלגלנעסMaria 

Telleria, Press and Public Information Officer EU BAM Rafah , פקחיסועס

רפיחשמערבאומרתייכשישראלהמחבריס),(רבשות ) 6.11.06 (האירופיהאיחוזמטעס

שאמרנושכפילזכור,עליךזאת.עמזהלקבלעלינוביטחוניות,סיבותבגלליפתחלא

הרשותשלביצועיהאתולהעריךלאמתלהשקיף,הואשלנוהמנזטהראיוו,במהלךלך

 EU BAMל-ואיורפיח,למעברהמוסכמיסהעקרונותליישוסהקשורבכלהפלסטינית
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. Agreement on Movement and Access, available at W\vw.ochaopt.orgllindex 

php ?module=displaysection&section _id= 1 19&static=O&format=html&perio 
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כינמסררפיח,מעברייפתחמתילשאלה,בתשובהזה,במכתב .) 9.4.2007 (גישהעמותת

במערכת).שמור(עותקהבטחוויישרביזימסורהכיעלייההחלטה

העליווהמשפטלביתהוזעתהבמסגרת ,היתרביוזו,התנגזותעלהוזיעהישראלמזינת 29

 ) 8.8.07פורסס,(טרסךרוםפיקוךאלוף Iנלבואבורגךה 6475/07בבגייץ 29.7.2007מיוס

במערכת).שמור(עותק

 U.N. Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Gazaראו, 30
Humanitarian Situation Report (Oct. 9, 2007) W\v\v.ochaopt.org/documentsl 

Gaza_Oct09.pdf . 
רפיח.למערבמוסכמיסעקרונות , 12היישלעילוגישה,תנועהבזברהסכס 31

 www.paltrade.org/cms /ראו,בעזההטוביומערבישלוהפתיחההסגירהימיפירוט 32
48 ' page.php!id . 

 \ v\vw.gisha . ) 2007 (מהמפהנמחקתעזהכלכלתחיסול:מכירתגישהעמותתראו, 33
85 = org/index.php?intLanguage=4&intSiteSN . 

34 The Agreement on Movement and Access , 27היישלעיל . 

עזה,רבצועתייהסגרהאוייסשלהומניטארייסעניניסלתאוסהמשרזראו,בנושאלהרחבה 35

 ) 2007 (הכבושהפלסטיניהשטחמיוחך:ךוחוההומניטריייהכלכליהמצבעלהשלכות

_ 2007 _ www.ochaopt.org/documents/Gaza_Special_Focus_December 
Hebrew.pdf . 

ימינמלהקמתצפואחריושבאווההסכמיסשהואאףזאת,שליטהשימרהבינייסהסכס 36

 Interimראו, .-2000ו 1999השניסביו ,קצרהלתקופהפעלהאחרווההסכסאווירי.ונמל
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) 1997 ( 551 . Spt. 28, 1995, I.L.M ,וגישה,תנועהבזברהסכסהבינייסיי);ייהסכס(להלו

 Geoffreyראו,הבינייסהסכסשלהמשפטיתוקפסהמשיבשאלתלזיוו . 12היישלעיל
, 6 . R. Watson, The Wall Decisions in Legal and Political Context, 99 A.l.I.L 

23 (2005) ;Yuval Shany, Far Afvay, So Close: The Legal Statlls ojGazaAjter 
Israel's Disengagement, 8 YEARBOOK OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LA\V 

923151 = 2006), available at, \Vw\v.ssrn.com/abstract (. בשטחיסהאחריותעל

 Eyal Benvenisti, Responsibilityלמשל,ראוהבינייס,הסכסלאחרהפלסטינייס
jor the Protection oj Hllman Rights under the Interinl Israeli-Palestinian 

) 1994 ( 312 , 297 . Agreen!ents 28 ISR. L.REV . 
 . 12היישלעילוגישה,תנועהבזברהסכס 37

38 The Agreement on Movement and Access , 27היישלעיל . 

 .)ב() I) XIVסי , 1,נספח 36היישלעילהבינייס,הסכס 39
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פלישותבאמצעותעזהרצועתבתוןבתנועהשולטתישראלמזינת . 3

חיץ"ו"אזוריתקופתיות

יריבאמצעותעזהרצועתבתוךבתנועהשולטתישראלמדינת

נוכחותובאמצעותעזהרצועתעםהגבולותלאורךמעמדותארטילרי

מזדמנת,צבאית

הכריזהשעליואזור-עזהרצועתבצפוןשולטתישראלמדינת

צפוייםשהםהתושביםאתוהזהירהיץ",חאזורייכעל 2005בדצמבר

באמצעותנאכפותהחיץבאזורהתנועההגבלותבמקום,יתפסויאםלירי

עםישראלשלגבולותיהלאורךהממוקמותצפופותארטילריהעמדות

שלאורךברצועותבעיקר ,נוספיםחיץאזוריעלהכריזהישראל ,עזהרצועת

באמצעותלתושביםכךעלמודיעהוהיא ,עזהרצועתאתשתוחמתהגדר

 , 42פלסטינייםביטחוןילגורמנותנתשהיאהוראות

 ,ההתנתקותתכניתשללפועלהוצאתהשלאחרשונותבתקופות

כוחותניהלו ,שליטגלעדט"רב ,הישראלייליהחשנשבהלאחרובייחוד

בתקופותגםעזה,ברצועתנרחביםצבאייםמבצעיםישראלייםצבא

כדיתוךעזה,רצועתבעומקישראלייםכוחותפועלים ,יחסיתשקטות

סוגריםהכוחות ,טיליםיומשגרנשקוהשמדתמעצריםכגון ,משימותביצוע

חשמלקוויחותכים ,בתיהןאתלעזובמשפחותמאלצים ,לתנועהםיאזור

לאוכלוסייההמוריםצוויםומוציאיםהחשכהבחסותמחסהליצורמנתעל

פעמיםכמההשתלטוגםאלהכוחות , 43לחימהמאזורילהתרחקהאזרחית

מצאויכודיווחו ,למצריםעזהרצועתשביןהגבוללאורךי,לדלפיפצירעל

 , 44הגבוללאורךמנהרותוהשמידו

הפלסטיניהאוכלוסיןבמרשםשולטתישראל . 4

 ,תיהמערבוהגדהעזהרצועת "תושבייהויומ "פלסטינייימיהוההגדרה

 ,אחרתמטרהולכלמהןיציאהאוולגדהעזהלרצועתכניסהשללמטרות

להעניקהיהאמורהבינייםשהסכםאףהישראלי,הצבאידיעלנקבעת

שלורשומותמרשמיםולנהללהחזיקסמכות"האתהפלסטיניתלרשות

ןיהאוכלוסבמרשםשינוייםלהדפסתהוגבלהזוסמכות , 4S "האוכלוסייה

ידיעלכברשאושרו ,עזהולרצועתהמערביתלגדההמשותף ,הפלסטיני

למרשםתוספותהוספתהתירהלאישראלמדינת 2000שנתמאזישראל,

בעלישלילדיהםשהם ,קטיניםשלבמקרהלמעט ,ינהפלסטיהאוכלוסין

 , 46פלסטיניותזהותתעודות

 ,שניםבמשךעזהברצועתשחייםתושביםאלפיעשרות ,למעשה

פרטאחרביתכללהםושאיןפלסטיניותזהותתעודותבעליאינםאולם

ובמרשםבגבולותהישראליתהשליטהבשלעזהברצועתלכודים ,לרצועה

יורשושלאמשוםעזהרצועתאתלעזוביכוליםאינםהםהאוכלוסין,

ה,יאללחזור

S . הרשותשלוביכולתהציבורייםשירותיםבמימוןשולטתישראל

עזהברצועתריבוניותסמכויותלהפעילהפלסטינית

בשטחיהמיסויבמערכתשולטתישראל , 1994משנתפריזפרוטוקולפיעל

מסיםעללמעט ,המערביתובגדהעזהברצועתקרי ,הפלסטיניתהרשות

מדינת , 47ומכסיםמ"מעשלמסוימיםוסוגיםהכנסהמס :כגוןישירים

מ"מעגובה ,תיהמערבוהגדהעזהרצועתאלהיבואבכלששולטת ,ישראל

אתלהעבירואמורה ,הפלסטיניתהרשותעבוריבואעלהמוטליםומכסים

מלאהשליטהעלישראלשומרתזהבאופןחודש,מדילרשותהמסיםכספי

 ,המערביתולגדהעזהלרצועת ,לישראלהמשותפת "המכסמעטפת"ב

עזהלרצועתלהיכנסשמורשיםהטוביןעלגםומפקחתשולטתישראל

עבור ,הישראלייםפיםיהתערפיעלמ,"ומעמסיםוגובהממנהולצאת

עלניכרכוחלישראלמעניקיםאלהשליטהמרכיבי , 48הפלסטיניתהרשות

 , 49עזהברצועתוהפיסקליתהכלכליתהמדיניות

הפלסטינייםהמסיםכספיגבייתעלישראלמדינתשלשליטתה ,אכן

 ,עזהברצועתציבורייםשירותיםמימוןעלשליטהלמעשהמהווה

הרשותשלהתפעולימהתקציב-50%כמהוויםהמסיםשכספימשום

לרשותהמסיםכספיאתמעבירהאינהישראלכאשר , sסהפלסטינית

יולילחודשועד 2006מארסחודששביןהתקופהדוגמת-הפלסטינית

ציבורייםשירותים-הפלסטיניתברשותהחמאסהשתלבותעקב 2007

 ,שונותבתקופות ,כןכמו , SJמשכורותלשלםהיכולתחוסרבשל ,מושבתים

עזהרצועתברחביפלסטינייםמיאותשירותישלועובדיםמוריםשבתו

עירונייםשירותיםוהשביתוספריבתלעתמעתוסגרו ,המערביתוהגדה

השתנתהלאזושליטה , S2שכרםאי-תשלוםעלבמחאה ,ממשלהומשרדי

כספי , 2007ביוניעזהברצועתהפנימילשלטוןהחמאסעלייתלאחרגם

ציבורייםשירותיםלמימוןישראלמדינתידיעלםימועברעדייןהמסים

הרשותדרךמועמהכסף ,ניתיהפלסטהרשותמטעםעזהברצועת

המערבית,בגדההיושבתהפלסטינית

שליטהלבססמנתעל ,כשלעצמואח,דשליטהבמרכיבדישלאייתכן

אתימתימקהמצטברתהשפעתםכיהיאעמדתנואולם ,אפקטיבית

הבין-לאומיהמשפטשלההומניטריותההגנותלהחלתהדרושיםהתנאים

 ,הבאבפרקשנסבירכפי ,עזהרצועתעל

תושביכלפיישראלמדי[תשלחובותיהד.
הכיבושדי[ימכוחעזהרצועת

אהיהבעזהברצועתהקבועההצבאיתהנוכחותהסרתשלפיההטענה

עלמבוססת ,הרצועהתושביכלפיישראלמדינתשלחובותיהלסיום

ידיעלבלעדיבאופןהמוגדרכמצב ,"כיבושייהמונחשלצרההבנה

הבין-המשפטכינטעןזהבחלקמסוים,בשטחרצופהקרקעיתנוכחות

טהישלהפעלתשלבמושגים "כיבושייהמונחאת ,למעשה ,מפרשלאומי

שקשורהיכולת ,מסויםבשטחאפקטיביתשליטהלהפעילויכולת

קרקעיתצבאיתלנוכחות ,איןבלעדיוכתנאילאאך ,הדוקבאופן

בשטח,קבועה

שלמשמעותייםהיבטיםעלשולטתישראלמדינת ,שהראינוכפי

ולכןאפקטיבית,שליטהשללרמהעולהזושליטהעזה,ברצועתהחיים

חובותקמותלישראל ,כזושליטהמפעילההיאשבהםתחומיםבאותם

תימשךזושאחריותהיאטענתנו ,הרצועהתושבייכלפהכיבושדינימכוח

אואחרלגורםביתיהאפקטשליטתהאתתעבירישראלמדינתאשרעד

להפעילה,אחרלגורםשיאפשרבאופןהשליטהאתתסיר-הפחותלכל
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כלליטיעון . 1

מתי-בשאלהדיוןמתקייםהכיבושבדיניהעוטקתהמשפטיתבטפרות

כיבושמגדירה 1907משנתהאגלתקנות 42תקנהכיבוש?שלמצבקיים

 ."האויבצבאשלטוןתחתלמעשהנמצא IIששטחשעהשתחילתוכמצב

כיבתקנה,נקבעעודאפקטיבית."שליטה IIכבטפרותמוכרזהרעיון

הואןשבןכזהשלטןןהןקםשבןשטחעלרקמשתרעהכיבוש"

כיבוש:שלמצביוצריםמרכיביםשניכיעולהמכאן ".להפעלהניתן

 .שליטהלהפעילויכולתבפועלשליטה

צריכיםהכובששלהצבאשכוחותבבירור,עולהלאמהטפרות

צבאיתשליטהלהפעילמנתעל ,הזמןכלהכבושהשטחבתוךלהימצא

נוכחות-זהבגורםדווקאבחרובתחוםפרשניםכמהכן,פיעלאף .בתוכו

הידועלמצבאיןבלעדיוכתנאי-הכבושבשטחהכובשהצבאשלקבועה

צבאייםכוחות ,כיבושלפנינו- IIבפנים IIצבאייםכוחות ".כיבוש"כ

 .מטתייםהכיבוש- "בחוץ"

שגויבאופןמפרשתזואחרונההשקפהשלפיהעמדהנציגזהבפרק

שהתפתחכפי ,"כיבוש"המונחמהותואתעצמןהבין-לאומיותהאמנותאת

 ,הנושאעלובטפרותבפטיקהשנתמכת ,להשקפתנוהבין-לאומי.במשפט

עלצבאיתשליטהכלומרהשליטה,במושגהימצו IIכיבוש IIהמונחמהות

הצבאיתמהנוכחותהדיוןאתמעבירהזוהשקפהזר.כוחידיעלשטח

שליטה.שלהתכליתיתההגדרהאלהפיזיתהקרקעית

המשפיעבאופןבכוחשימושפירושהשליטהבשליטה?הכוונהלמה

 ,כפייתיבכוחשימושבעזרתכוחלהפעילאפשר .אנשיםשלחייהםעל

מנתעלבמצלמותמשתמשיםבשמיים,מטייריםטילוןכשמטוטי ,למשל

 ;חמושהבפעילותהחשודיםאנשיםעלויוריםבשטח,פעילותאחרלעקוב

דייגיםשבהםהחוףלאורךאזוריםקובעיםהיםחילכשמפקדילמשלאו

 ,שנקבעולאזוריםמחוץאלשתעואלהעליוריםמכןולאחרלדוגיכולים

עלמפקחיםצבאכשאנשיגםהמצבזהתותחים;בטפינותשימושתוך

 ;מטוימותולטחורותמטוימיםלאנשיםאותהומגביליםבמעבריםהתנועה

הבנייניםואתהרחובותאתטורקים ,לשכונהנכנטיםקרקעייםכשכוחותאו

איוםבאמצעותגםלשלוטאפשרבתים.והורטיםנשקכליאחרבחיפוש

לשלוחמאיימיםצבאייםכשמפקדיםהמצבלמשלזהבכוח.בשימוש

שיימצאמישכלמודיעיםאו ,גבולמעברטגירתלשםקרקעייםכוחות

ארטילריליריצפויעזהרצועתשרבחבילתנועההאטוריםהחיץבאזורי

 .דעתםשיקוללפי ,האיוםאתלממשהיכולתולמפקדים-

שלמצביוצרתממשיתשליטה IIכמה IIהיאהקריטיתהשאלה

תיחשבשזוכדישליטהדימפעילהזרהכוחשבומצבדהיינוכיבוש,

השטחתושביכלפיחובותעצמועליטולזהובאופן ,אפקטיביתלשליטה

טתו.ילשלהנתון

בחינת ,זאתעם .זולשאלהחד-משמעיתתשובהשאיןלוודאיקרוב

 ,שטחעלזרהמדינהשלשליטהמתילזהותמאפשרתמקרהאחרמקרה

עלהשליטהרמת .כיבוששללרמההגיעה ,הריבונימשטחהחלקשאינו

כיבוש.שלברורעובדתימקרההיא ,להלןשנטעןכפי ,עזהרצועת

כלפיהכובששחבהחובותמושפעותמידהבאיזוהיאמשניתשאלה

שלבהקשרבמקום.המופעלתהשליטהמרמת ,הכבושהשטחתושבי

תחילתמאזנשאלהזוחשובהשאלה ,הפלטטינייםוהשטחיםישראל

וחלקמהטמכויותחלקהועברושלפיו ,אוטלושלהשלוםתהליך

 ,הפלטטיניתלרשותישראל,בהםהחזיקהשקודם ,האחריותמתחומי

משניתשאלהלשאולישבשטחים.כוללתאחריותעלשמרהוישראל

ישראלשלהחובותלהיקףבאשרטפציפיותמחלוקותשלבהקשרזו

 .עזהברצועת

והמתקניםהמתנחליםפינוישלפיה ,העמדהאתנציגזהבמאמר

 .שבטוגשינויולא ,שבדרגהשינויהיהעזהמרצועתהקבועיםהצבאיים

עזהרבצועתהחייםתחומיעלהישראליתהשליטהדרגתמקריםבכמה

ולכן ,ברצועההאפקטיביתשליטתהעלויתרהלאישראלאולם ,פחתה

בהתאםזאתכל .הבין-לאומייםהכיבושדינימכוחלחובותיהקץשמהלא

קמה-שליטהמופעלתשבושמקום ,הכיבושדיניביטודהמונח ,לעיקרון

הבין-לאומיםהכיבושדינימכוחהמדינהשלחובותיה ,זאתעםאחריות.

השליטה.עלויתרהאכןהמדינהשבהםתחומיםבאותם ,צומצמו

הטיעוןביסוס . 2

כפיהכיבושדיני-ההומניטריהמשפטעקרונותאתליישםנבקשעתה

מרכיבישלבהקשר-הרביעיתנבה'גובאמנתהאגבתקנותמעוגניםשהם

 oלעיל.שתוארוהשליטה

 U.N. Office forthe Coordination ofHumanitarianAffairs Protectionלמשל,ראו 42
of Civilians Weekly Report (Feb. 1-7, 2006) \V\vw.ochaopt.org/documentsl 
WBNI41.pdf; U.N. Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 
Protection of Civilians Weekly Report (Feb. 8-14, 2006) W\v\v.ochaopt.orgl 
documentsIWBNI42.pdf; U.N. Office for the Coordination of Humanitarian 

) 15-21 , 2006 . Affairs Protection of Civilians Weekly Report (Feb 
Vw\v.ochaopt.org/documentsIWBN 143.pdf \ . 

ל,"צהשלהאינטרנטבאתרלמצואאפשרבעזההישראליהצבאפעילויותעלפרטים 43

w\vw.idf.il . 
חשףל"צהייל"צהזורב ,פילזלפיצירבאזורפעילותעלל"צהזוברהוזעתלמשל,ראו 44

 http://dover.idf.il/IDF /) 1.11.2007 ( "עזהרצועתלביומצריםביופעילותהרותנמ 7
announcements/20071 11 /0 102.htm . 

 . 36ש"הלעיל ,הבינייםהסכם 45

איחוךעלמטילהשישראלהאיסורבהקפאה:משפחותהפרט,להגנתוהמוקזבצלםראו, 46

 \ v\vw.btselem . ) 2006 ( 26-17 ,השנייההאינתיפאךהפרוץמאזבשטחיםמשפחות
org/Do\vnload/200607 _Perpetual_Limbo_Heb.pdf . 

 . 5נספח , 36ש"הלעילהביניים,הסכםראו 47

48 1994 , 29 . Protocol on Economic Relations, Isr.-P.L.O., Apr . מופיעהפרוטוקול

 Agreement on the Gaza Strip and the Jericho Area, Isr.-P.L.O .,ב- IVכנספח
) 1994 ( 622 . May 4, 1994, 33 I.L.M להלו)עזה-יריחו").ייהסכם

49 N TRADE AND DEvELoPMENT, THE PALESTINIAN סUNITED NATIONS CONFERENCE 
,) 2006 ( 17 WAR-TORN ECONOMY: AID, DEvELoPMENT AND STATE FORMATION 

available at, http: //ww\v. unctad.org/en/docs/gdsapp20061_en. pdf . 
50 U.N. Office for the Coordination of Humanitarian Affairs , U.N. Assessment 

. of the Future Humanitarian Risks in the Occupied Palestinian Territory (Apr 
_ 11, 2006), available at, \V\vw.ochaopt.org/documentsl Assessment_of_the 

future_humanitarian_risks_oPt_En.pdf . 
שם. 51

 U.N. Office of Coordination of Humanitarian Affairs, Protectionלמשל,ראו 52
. of Civilians - Weekly Briefing Notes (Sept. 13-19, 2006) W\vw.ochaopt 

org/documentslWBN 173.pdf . 
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ששוררלמצבדומותשעובדותיוהיסטוריתקדיםלמצואקשה

המונחתהתכליתעלמתבססלהלןשיובאהניתוחכיום,עזהברצועת

זרכוחשלחובותיואתלהסדירהצורךדהיינוההומניטרי,המשפטביסוד

עליונותומכוחריבוניותסמכויותמפעילהזרהכוחכאשרהתושבים,כלפי

יששלפיהןההומניטריות,האמנותשלהנחיותיהןעלנתבססהצבאית,

וליישומולהתפתחותוכמקורההומניטריהמשפטשללתכליתולפנות

עלנתבססכן,כמומראש,אותםצפולאהאמנותמנסחיאשרבמצבים

בהקשרההומניטריהמשפטשלתכליתואתלממשיששלפיהפסיקה,

שבוהאופןאתלשנותעשוייםאשר ,חדשיםטכנולוגייםאמצעיםשל

נוכחותשלקיומהללאגםשלפיהעמדתנו,אתנביאשליטה,מופעלת

ברצועתישראלשמפעילההשליטהעזה,ברצועתקבועהקרקעיתצבאית

החלתלצורךאפקטיבית"יישליטהשללקיומההתנאיםאתמקיימתעזה

הרצועהתושביכלפיחובותישראלחבהכ,ךשליוצאכפועלהכיבוש,דיני

ההומניטרי,הדיןמכוח

הכיבושזינילהחלתתכליתיתגישה 2.1

ההומניטרי,במשפטהכיבושדינישלבתכליתםלדוןנבקשראשית,

עזהרצועתתושביכלפיישראלמדינתשלחובותיהלפירושהמסגרת

-אזרחיםעלהגנה-הכיבושדיניתכליתאתבחשבוןלהביאצריכה

הגנותהחלתלטובתספק,שלבמקרההמאזניים,כףאתשמטהתכלית

 ,ההומניטריותההגנותתחולתשללשאלהזותכליתיתגישההתושבים,על

הישראלי,ובמשפטההומניטריבמשפטהיטבמעוגנת

 , Martens Clauseה-המכונההוראהכוללת-1899מהאגאמנת
 Martensה- , 53באמנההמנוייםהמבחניםלתחולתשיוריסעיףשמוסיפה
Clause הבין-לאומיההומניטריהמשפטשלפרשניכלללכדיהתפתח, 

 ,לעיקרוןבהתאם ,זאתהמנויות,ההגנותביןהמצוייםהפעריםאתהממלא

אפילולוחמים,צדדיםועלאזרחיםעלמגןהבין-לאומיהמשפטשלפיו

צפולאההומניטריותהאמנותושמנסחי ,מזויןמסכסוךשנובעיםבמצבים

באמנתהסעיףשלהמקוריהנוסח , 54מראשאותםלצפותיכלושלאאו

כדלקמן:הוא-1899מהאג

Until a more complete code of the laws of war is issued, the " 
High Contracting Parties think it right to declare that in cases 
not included in the Regulations adopted by them, populations 
and belligerents remain under the protection and empire of 
the principles of international law, as they result from the 
usages established between civilized nations, from the laws of 

, 55 " humanity, and the requirements of the public conscience , 

הבוחן"כ"אבן , Martens Clauseה-הוגדרנירנמגבמשפטי

ספציפייםסעיפיםידיעלמוסדרשאינו ,צבאיאקטכללשפיטתהמשפטית

האמנות:של

אתההופךכללי,סעיףזהולב,ממשאלתיותרהרבההואייהמבוא

המצפוןוצוויהאנושיותחוקי ,תרבותבנותאומותביןהקיימיםהנוהגים

הסעיפיםוכאשראםלהחילשישהמשפטיתהבוחןלאבןהמוסרי

מקריםמכסיםלאלהןהנספחותוהתקנותהאמנותשלהספציפיים

 , 56 "למלחמהמתלוויםאובמלחמההמתרחשיםספציפיים

מעוגנתתחולתןוהיקףההומניטריותהחובותלהבנתזוגישה

 ,משפטיתלפרשנותתכליתיתגישהשמאמץ ,הישראליבמשפטהיטב

האובייקטיביתתכליתםלאורשיפורשוישנים,למסמכיםבנוגעבמיוחד

תכליתומימושאכן, , 57לקדםנועדואלהשמסמכיםוהערכיםהעקרונות-

החליםההומניטרייםהדיניםשלפירושדורשההומניטריהמשפטשל

כתיבתמאזבכוחהשימושובאופןבטכנולוגיהשינוייםלאורכיבוש,בזמן

בענייןדעתובחוותלצדקהבין-לאומיהדיןביתקבעכך , 58האגתקנות

ההומניטריהמשפטשעקרונותאישרשםהגרעיני,בנשקהשימושחוקיות

בשללאפשרויותשהפכוכוח,הפעלתשלחדשותשיטותעללחולחייבים

לתחומומחוץאלהמצביםהשארת , 59הצבאיתבטכנולוגיההתפתחויות

המשפט:ביתשלבמילותיותהיה,ההומניטריהמשפטשל

incompatible with the intrinsically humanitarian character of " 
the legal principles in question which permeates the entire law 
of armed confiict and applies to all forms of warfare and to all 
kinds of weapons, those of the past, those of the present and 

, 60 " those of the future 

הניתוחמושאכילמסקנה,מובילשלפנינובהקשרזודוקטרינהיישום

אםכי ,הצבאיתהשליטהמופעלתשבעזרתםהאמצעיםאינםהרלוונטי

כלאחרות,במיליםהאזרחית,האוכלוסייהעלוהשפעותיההשליטההיקף

שלההגנותממשיכות ,עזהרצועתתושבישלבחייהםשולטתישראלעוד

שמנסחיבאמצעיםמופעלתזושליטהאםגםלחול,ההומניטריהמשפט

שלאבטכנולוגיהשימושזהובכללצפו,לאהאגותקנותג'נבהאמנות

ניסוחן,בעתקיימתהייתה

שיבוצעשסבירככזהכיבוש,שלהשליטהבמרכיבמלומדיםדנובעבר

המהותיהמבחןאולם , 61קרקעייםכוחותשלמתמשכתנוכחותבאמצעות

 ,למשלכ,ךשליטה,להפעילוהיכולתאפקטיביתשליטהונשארהיה

שימושבאמצעותשיטור"ייתפקידיישראלמדינתמבצעתעזהברצועת

אדםהאווירמןלזהותלהשמאפשריםומזלייטים,צילוםבטכנולוגיות

וכלהאוויר,מןהנוריםבטיליםשימושבעזרתאותוולהרוגכלוחם,החשוד

ארטילריהלירותהיכולתלכ,ךבנוסףקרקעיים,כוחותלשלוחמבליזאת

עזה,שלהחוףלאורךקרבמספינותלירותאועזהישראל-רצועתמגבול

מבליהתנועה,אסורהשבהםחיץאזורילקייםלישראלשמאפשרותהן

סגורבמעגלבמצלמותהשימושקבוע,בסיסעלקרקעייםכוחותלהחזיק

הםהאירופי,האיחודמטעםפקחיםבענייןההסכמותלצדרפיח,במעבר

היוצאיםועלעזהלרצועתהנכנסיםעללפקחישראללמדינתהמאפשרים

אנשיםשלהספציפיותלקטגוריותהמשתייכיםאלהשרקולהבטיחממנה
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היא-בעצמהאלהשירותיםלספקולאחיוניים,אזרחייםשירותים

המשפטשלותכליתורוחולשונו,עםאחדבקנהעולהשאינהמסקנה

הבין-לאומי,ההומניטרי

שלקבועהנוכחותדורשאינואפקטיביתשליטהשלמצבקיום 2.2

קרקעייםכוחות

ברצועתקבועיםקרקעייםכוחותשלהיעדרםאתלפרשישאפואכיצד

שלקיומובשאלתחשובכהכגורםנתפסתקרקעיתנוכחותומדועעזה?

כיבוש?

אתבחשבוןלהביאחייבעזהרצועתשלהמשפטיבמעמדהדיוןכל

זרהצבאיתנוכחותשלקיומהאתשבחנופרשניםשלהמסורתיתהגישה

אכן, , 67שטחעלאפקטיביתשליטהקיימתאםבשאלההכרעהלצורך

השאלהנבחנהכיבוש,שלמצבשללקיומובאשרמלומדיםביןבוויכוחים

לשלוטהיכולתאתהזרלכוחהעניקההצבאשלאחרתאוזונוכחותאם

האג,לתקנות 42בתקנהשמוצגהמבחןאתלקייםזהובאופןבשטח,

ראייתימבחןצבאית-קרקעיתבנוכחותראושפרשניםנטעןזהבחלק

 ,היסטוריבאופןהיוותה,קבועהצבאית-קרקעיתשנוכחותמשוםבלב,ד

לשאלהמדדוהיוותהאפקטיבית,שליטהכובשיםהפעילושבעזרתואמצעי

החובותאתלמלאהיכולתאתלוהמקנהבעמדהמצויצבאיכוחאם

תמידהיהלכיבושהמשפטיהמבחןזאת,עםכובש,כוחעלהמוטלות

במקוםשגםכךמושגת,היאשבעזרתוהאמצעיולא-השליטהעובדת

השליטהמבחןשמתקייםבמידההריאחר,באמצעימופעלתהשליטהשבו

כיבוש,דינילהחלתהתנאיםמתקיימים-האפקטיבית

כשהואככבושנחשבוושטחכיקובעת,האגלתקנות 42תקנה

שטחעלרקמשתרעהכיבושהאויב,צבאסמכותתחתלמעשהנמצא
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לגרמניה:היוונית
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קשרללא ,אפקטיביתשליטהמופעלתשבומקוםבכלחליםהכיבוששדיני

צבאי:ממשלהוקםאםלשאלה

ההוראותשלותחולתןהאגלתקנותהשלישיהפרקשלוותחולתו
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האזרחית,האוכלוסייהכלפיסמכויותלהפעילהאפשרותעלדגששמים

כלהלן:מנוסחהשליטהמבחן

, T]he occupying power has a sufficient force present [" 
or the capacity to send troops within a reasonable time 

 to make the authority oj the occupying power jeltיי 77
וש,ב,)ק,מ,-שלנו.(ההדגשה

ניתןומהםהאג,לתקנות 42מתקנהישירותלקוחיםאלהתנאים

חלקיבכלקרקעייםצבאכוחותשלמתמשכתנוכחותללאשגםללמוד

עלמתמשכתצבאיתנוכחותכיבוש,שלמצבלהתקייםעשוי ,השטח

הדרךאינהזואבלאפקטיבית,לשליטהחזקהראיהכמובן,היא,הקרקע

שבהםבמקריםבמיוחדנכוןהדברכזו,שליטהלבססניתןשבההיחידה

הקודם,בפרקשתוארוכפיהשליטה,מרכיבישלמצטבראפקטקיים

קרקעיתנוכחותללאכיהמשפטמתחוםמלומדיםטענולאחרונהאכן,
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שני:יובלפרופ'פיעללמשל,כ,ןהכיבוש,דיני

A]s it is hard to conceive of the manner in which an occupier [" 
with no ground presence could realistically be expected to 
execute its obligations under jus in bello (e.g" maintenance of 
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law and order, provision of basic services, etc.). Thus, despite 
Israel 's power to infiuence to some degree events in Gaza, its 
ability to enforce day-to-day law and order in Gaza is minimal 
to non-existent (e.g., Israeli soldiers have not patrolled the 
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