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 4144/22דנג"ץ  – מסאפר יטא בענייןתקציר בקשה לדיון נוסף 

בפסק הדין שדחה את עתירה לדיון נוסף  ישה האגודה לזכויות האזרחהג 19.6.2022ביום 
, נגד כוונת הצבא להעביר בכפייה אותם ואת בני משפחותיהם עתירותיהם של תושבי מסאפר יטא

וכדי  (אבו עראם נ' שר הביטחון 413/13בבג"ץ ) 918 ם בכפרים אשר בשטח המכונה שטח אשמבתיה
 לבטל את הצו המורה על סגירתו של האזור לצורך שטח אש. 

 תמקדת בשלוש הלכות חדשות שנקבעו בפסק הדין:העתירה לדיון נוסף מ

קביעה כי צו על תנאי "אינו אלא רשות הניתנת על ידי בית המשפט להתחיל בהתדיינות, ועל ה .א
מותירה את  תן צו על תנאי בעתירה". קביעה זוכן, אין פגם בבחינת טענות סף כבר לאחר שני

העותרים על סף דלתו של בית המשפט משך כל תקופת ההתדיינות, מרוקנת מתוכן את מוסד 
שלבי. זהו -תנאי, וסותרת את ההלכה שנהגה עד היום בדבר הליך הדיון בבג"ץ כהליך דו עלהצו 

הלכה חדשה זו היא חמורה וקשה מבחינת  .שאין לו תימוכין בפסיקה או בספרות ,חידוש מפליג
השלכותיה על עותרים באשר הם, ותפגע בערכים של ודאות משפטית וסופיות הדיון, וכן תפגע 

 יונית. קשות ביעילות הד

קביעה שחוק ישראלי גובר על המשפט הבינלאומי. זו אכן ההלכה בכל הקשור ליחס בין ה .ב
חקיקת הכנסת לבין המשפט הבינלאומי, אבל קביעה זו עומדת בסתירה חזיתית לכל ההלכות 

יש לבחון אותם בין היתר גם לאור ששקבעו שצווי המפקד הצבאי הם בגדר חקיקת משנה ו
התיר  ק הדיןפס ,העל שמחייבת את המפקד הצבאי. כמו כן-בינלאומי, שהוא נורמתהמשפט ה

וטין מן למפקד הצבאי להשתמש בשטח הכבוש בכלל ובקניין פרטי בפרט באופן אשר חורג לחל
 53סעיף בלתקנות האג ו 46-ו 52עות בתקנות המגבלות המנויות בדין הבינלאומי, כפי שקבו

נו כי הותרת קביעות אלה על כנן תיצור הלכה אשר מפרקת לאמנת ג'נבה הרביעית. בעתירה טע
את הפרדיגמה של הביקורת השיפוטית על פעולותיו של המפקד הצבאי בשטחים הכבושים, 

 ומאיינת את תחולתו של הדין הבינלאומי.

לאמנת ג'נבה  49ה של תושבים מוגנים בשטח הכבוש בניגוד להוראת סעיף יהתרת העברה בכפי .ג
 הרביעית, גם כאשר אין מדובר ביחידים אשר נשקף מהם סיכון ביטחוני קונקרטי. 

הכרעות אלו עומדות בסתירה מובהקת להלכות קודמות ולדין הבינלאומי ולפרשנות המקובלת שלו. 
שארו על כנן, יש להן השלכות רחבות, היורדות הן לשורשי המשפט המנהלי, והן לפרדיגמת יאם י

. תוצאותיהן הקשות והפוגעניות עלולות להביא לכדי העברה כפויה של מעל הביקורת השיפוטית
 אלף גברים, נשים וילדים, ולאפשר ביצועו של פשע מלחמה.

לעתירה צורפה חוות דעת מטעם חמישה פרופסורים מומחים למשפט בינלאומי פומבי: פרופ' איל 
דוד קרצמר ופרופ' יובל שני. בחוות  בנבנישתי, פרופ' ארנה בן נפתלי, פרופ' אליאב ליבליך, פרופ'

הדעת נטען כי בפסק הדין חלו טעויות בפרשנותו של המשפט הבינלאומי הנוגע לשטח הנתון למשטר 
של תפיסה לוחמתית החל בגדה המערבית. חוות הדעת מתייחסת לשלוש הנקודות המרכזיות בהן 

 התרחשו טעויות בפרשנות להוראות המשפט הבינלאומי:

ל כפופה לחובות של המפקד ע ד הצבאי בשטח כבוש לסגור שטח כ"שטח אש"סמכות המפק .א
המשפט הבינלאומי ולמגבלות שהמשפט הבינלאומי המינהגי מטיל על שימוש בסמכויותיו  פי

של מפקד צבאי בשטח הנתון למשטר של תפיסה לוחמתית. עם זאת, במקרה שנדון בפסק הדין 
הדין בית המשפט הניח כדבר מובן מאליו מדובר בסגירת שטח למטרות אימונים. בפסק 

שמכיוון ששטח האש משמש את הצבא, לצורך כלשהו, הרי מדובר בצורך ביטחוני המצדיק 
בית המשפט התעלם מהמשפט הבינלאומי  בקביעה זו ,תפיסת שטח וסגירתו. לפי חוות הדעת

י שרשאי השיקול הצבא ,הנוגע לשטח הנתון לתפיסה לוחמתית. כפי שקבע בית המשפט בעבר
המפקד הצבאי לקחת בחשבון בהפעלת סמכויותיו בשטח כבוש הוא "הבטחת האינטרסים 

רכי "הביטחון והביטחוניים הלגיטימיים של תופס בשטח הנתון בתפיסה לוחמתית", ולא את צ
רכי הצבא שרשאי המפקד הצבאי לשקול הם ו(. כלומר, צ393/82 ץהלאומי במובנו הרחב" )בג"

רכים של הצבא בשטח הכבוש. לאור ציים צרים ביותר, הקשורים לרק אינטרסים ביטחונ
 שכשטח א חגור שטסההלכה הזו ברור כי אין המפקד הצבאי בשטח הכבוש רשאי לתפוס או ל

עקב כך,  ו.מאם העניין דרוש לצרכיו הביטחוניים הלגיטימיים בתוך השטח הכבוש עצ אאל
על נחיצות השטח כשטח אש שישרת העמדה המקצועית של הכותבים היא כי בהיעדר ראיות 
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המערבית, לא היתה סמכות למפקד  את האינטרסים הביטחוניים של המפקד הצבאי בגדה
פי דיני התפיסה הלוחמתית של המשפט הבינלאומי להכריז על השטח כשטח אש,  צבאי עלה

שטח לסגור את השטח ולסלק ממנו מסיבה זו את אלה שגרים בו, בין אם נכנסו לפני הכרזתו כ
 אש, ובין אם נכנסו אליו אחר ההכרזה, בין אם שוהים שם במבני קבע ובין אם במבנים זמניים.

ק הדין התייחס בית פסב. מגוריהם סמכות המפקד הצבאי לחייב אנשים לעזוב את מקום .ב
לאמנת ג'נבה הרביעית. בית המשפט קבע כי הסעיף אינו נוגע לעניין לפני  49המשפט לסעיף 
. 2אינו חלק מהמשפט הבינלאומי המנהגי;  49. לפי הפסיקה האיסור בסעיף 1משתי סיבות: 

הסעיף נועד רק להעברת אוכלוסייה לשם השמדה או עבודת כפייה או לשם השגת מטרות 
ובדיון הנוסף על בית  ,יות שונות. על פי חוות הדעת, בית המשפט טעה בשתי הנקודות הללומדינ

הוא חלק מהמשפט  49המשפט להעמיד את הדברים על דיוקם ולקבוע הן כי האיסור בסעיף 
והן כי אין בסיס לסברה )הסותרת את לשונו הברורה של הסעיף( כי הסעיף חל רק על  ,המנהגי

ה, השמדה או למטרות מדיניות שונות. האיסור על העברה ידת כפיגירוש אנשים לשם עבו
זמנית של אנשים  הלמעט חריג אחד בלבד: העבר ,מוחלטלאמנה הוא איסור  49יה בסעיף יבכפ

כדי להגן על ביטחונם הם, או בשל טעמים צבאיים הכרחיים הנובעים מפעולות לחימה באזור. 
הוא זמני ויש חובה להחזיר את האנשים  פינוי האנשים משטח בשל אחד מהטעמים ההכרחיים

סגירת שטח כשטח אש תוך איסור על אנשים הגרים בשטח . לבתיהם עם סיום פעולות הלחימה
 היעל העברה בכפי האיסורה של האנשים. ילהמשיך לגור בו נתפסת באיסור על העברה בכפי

ותה יש לבחון אינו מותנה בתושבות קבע של התושבים במקום ממנו מעבירים אותם. השאלה א
גם שאלת  היא איננה אם אדם הוא תושב קבע במקום או לא, אלא אם מעבירים אותו מביתו.

לצורך בחינה של התקיימות התנאים  לוונטיתים התושבים אינה רחוקיות המבנים בהן מתגורר
טחון התושבים או הצרכים הנחרצים של הצבא. במקרה יהקבועים בסעיף לפינויים מהבית, ב

לאמנת ג'נבה. אין טענה כי  49נדון בפסק הדין לא מתקיים החריג לאיסור הקבוע בסעיף ש
האיסור לגור בשטח נובע מצורך זמני להגן על ביטחונם של המפונים, ולא התקיימו טעמים 

 .49צבאיים הכרחיים, לפי משמעות הביטוי הסעיף 

. ן המשפט הבינלאומיהיחס בין הדין הישראלי והמקומי וצווים של המפקד הצבאי לבי .ג
לצו בדבר הוראות ביטחון עומד בסתירה למשפט  318בהתייחסו לטענת העותרים כי סעיף 

הבינלאומי המינהגי, אמר השופט מינץ, בין השאר, את הדברים הבאים: "גם אם נניח כי יש 
, אין חולק כי 'המנהגיות'לבחון את פעולות המפקד הצבאי באזור בהתאם להוראות האמנה 

ר הוראת חוק מפורשת בחוק הישראלי עומדת מול כללי המשפט הבינלאומי, הדין כאש
יה יהישראלי מכריע". לפי חוות הדעת הקשר בין אמירתו של כבוד השופט מינץ לבין הסוג

שנדונה בפסק הדין איננו ברור: במקרה הזה היה מדובר בצו צבאי של המפקד הצבאי בשטח 
כל מעשה של שראלי. בשטח הנתון לתפיסה לוחמתית הנתון לתפיסה לוחמתית, ולא בחוק י

חייב לעמוד באמות המידה של המשפט הבינלאומי  –ומעשה תחיקה בכלל זה  –המפקד הצבאי 
בכלל, והמשפט הבינלאומי והמנהגי בפרט. גם כאשר מפעיל המפקד הצבאי סמכויות המעוגנות 

ינלאומי. כלל זה, כי מעשי בחוק המקומי בשטח הכבוש, עליו לעמוד בדרישות של המשפט הב
 ,תחיקה של המפקד הצבאי כפופים לעקרונות של המשפט הבינלאומי הנוגע לתפיסה לוחמתית

קד הצבאי מפעיל סמכות המעוגנת מעוגן בפסיקה ענפה של בית המשפט העליון. גם כאשר המפ
 ט המקומי בשטח הכבוש, הפעלת הסמכות חייבת לעמוד באותן דרישות.פשבמ

הגשנו שתי בקשות לצו ביניים למניעת אימונים בשטח, אך בעקבות  לדיון נוסף בקשהלאחר הגשת ה
הבהרות הצבא לגבי אמצעי הבטיחות שיינקטו והתחייבות כי לא יימנעו את תנועת התושבים 

 .בשטח, דחה בית המשפט את הבקשות

הכוללת חסימות כבישים, הריסות מבנים, החרמות רכבים, מניעת  ,בפועל, פעילות הצבא באזור
אלו  .הופכת את חיי התושבים לבלתי נסבליםודירים נועה ואימונים צבאיים, מערימה קשיים את

 כי החששות והטיעונים שהועלו במסגרת ההליכים המשפטיים היו מוצדקים.  מהווים הוכחה


