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 (413/13מסאפר יטא )בג"ץ  ק דיןניתוח פס

כפרים פלסטיניים  12למעלה משני עשורים מלווה האגודה לזכויות האזרח את תושביהם של 
מאז למנוע את גירושם. שנועדו בהליכים משפטיים  ,שנמצאים באזור מסאפר יטא בדרום הר חברון

צה"ל הכריז לאחר שתחת איום של הריסה, פינוי ונישול הללו תושבות ותושבי הכפרים חיים  1999
הוצאו להם צווי פינוי בטענה שהם אינם תושבי קבע במקום. קביעה ועל אזור מגוריהם כשטח אש, 

גם מתיעוד כמו העתיקה, ומתרבותם החקלאית  הייחודיזו נעשתה תוך התעלמות מאורח חייהם 
בעבר במערות ועם השנים  –היסטורי ברור המעיד על התיישבות פלסטינית בת דורות בכפרים אלה 

)יעקב חבקוק, חיים תיעוד שניתן למצוא, בין היתר, במחקר מטעם משרד הביטחון גם מחוץ להן. 
של תושבים ואף  , בתצלומי אוויר, בעדויות, הוצאת משרד הביטחון(1985במערות הר חברון, 

בדוחות של פקחים שהתריעו לפני ההכרזה על שטח האש כי במקום קיימת התיישבות קבע, ולכן 
  .יש להזדרז ולסגור את השטח

-הכפרים ההיסטוריים הללו והותרת משפחות שלמות )כ הריסתפינוי התושבים מהאזור משמעו 
היא שפינוי כזה לזכויות האזרח האגודה בני אדם(, על ילדיהן וזקניהן, ללא קורת גג. עמדת  1,000

עומד בסתירה לחובותיה של ישראל כלפי האוכלוסייה הפלסטינית שתחת שליטתה באזור, הן על 
 .פי המשפט הבינלאומי והן על פי המשפט הישראלי

, השנים האחרונות 22-צר המקום מלהכיל את כל גלגולי ופרטי ההליכים המשפטיים שהתנהלו ב
( 413/13הנוכחית )בג"ץ  העתירה .באתר האגודהמופיעים ים והמסמכים המשפטיהמלא הפירוט 

לאחר הגשת העתירה הוציא  אלה.מתושבי כפרים  108בשם  2013בינואר  הוגשה על ידי האגודה
משפחותיהם בג"ץ צו ביניים המורה למדינה להימנע מלהעביר בכפייה את העותרים ואת בני 

תושבים  143העתירה אוחדה עם עתירה נוספת שהוגשה בשם  .מבתיהם עד למתן החלטה אחרת
 (.1039/13נוספים )בג"ץ 

 ,פסק הדין .פיטר, התפרסם פסק הדין, ערב יום העצמאות ויומו האחרון של עיד אל2022 במאי 4-ב
לפסק דינו הצטרפו  גופן.דחה את העתירות הן על הסף והן ל ,שנכתב על ידי השופט דוד מינץ

 השופטים יצחק עמית ועופר גרוסקופף.

פסק הדין קובע תקדים בעייתי ומסוכן בכל הנוגע למעמד המשפט הבינלאומי, מתעלם מטענות 
עקירה  :אסוןהרת מרכזיות של העותרים ומותיר טענות אחרות ללא מענה. תוצאתו עלולה להיות 

פסק הדין אף עשוי להשליך . , על רכושם הדל ועדריהםבתיהםכפויה של כאלף נשים, גברים וילדים מ
שיציבו בפני החלטות של המפקד הצבאי שויות לעמוד שע ,של קהילות פלסטיניות נוספותעל עניינן 

 אותן בסכנת גירוש.

כאשר בית משפט סבור כי בעניין שהגיע לפניו נפל פגם  .על הסףת העתירה לדחיינדרש בקצרה 
בלי לדון  ,מאפשר את בירורו לגופו של עניין, הוא רשאי לדחות עתירה על הסףשלא מצדיק או לא 

 המתירות דחייה כזאת: השופט מינץ התבסס על שתי עילותבמהותה. 

בית המשפט קיבל את עמדת הפרקליטות כי משום שההכרזה  .העילה הראשונה היא עילת השיהוי
ה לראשונה בראשית שנות השמונים, והעתירות הראשונות הוגשו רק תנעש האזור כשטח אשעל 

 , הן הוגשו באיחור לא סביר. 2000בשנת 

, כפי 1980לבטל את הצו משנת  הלא ביקשה הקביעה הזו בעייתית ממספר סיבות. ראשית, העתיר
. זהו הצו 1999-ב שובצו לסגירת השטח שהוצא ה לבטל את, אלא בו ובגבולות שהוכרזואז שהוגדר 

תושבי מסאפר יטא. למעשה,  700-נערך גירוש של ככבר שמתוקפו הוצאו צווי הפינוי, ובעקבותיו 
בו שאליו מתייחס השופט מינץ בפסק דינו, כלל אינו רלוונטי לשטח ש, 1980צו הסגירה משנת 

בשנת עודו, ובכל פעם נחתם צו סגירה חדש. יעוסקות העתירות. עם השנים שונו גבולות השטח וי
פלסטיני -ערך הצבא תיקונים בגבולות שטחי האש בעקבות החתימה על הסכם ביניים ישראלי 1999
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הצו משנת את שטח האש. בהתאם לו הוציא צו חדש הסוגר בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה, ו
 . הוא הצו התקף, והוא הצו אותו ביקשו העותרים לבטל 1999

השונות, כולל העתירות שבית המשפט אם סבור  –זאת לגם התייחס יש לכאשר טוענים לשיהוי 
התנהלה מדוע  ,לגופןבהן אינן מצדיקות לדון הן ועל כן  ,הוגשו בשיהויהעתירה הנוכחית, 

מדוע מצא לנכון בית המשפט  צו על תנאי?בה מעל לשני עשורים? מדוע הוצא בעתירות ההתדיינות 
בית העותרים לעבור את סף הכניסה אליו?  למשוך את הדיון זמן כה רב אם כלל לא עלה בידי

 המשפט סתם ולא פירש.

השופטים טענו  .עדר ניקיון כפיים של העותריםיהיא הבגינה נדחתה העתירה עילת הסף השנייה 
אבל העתירה, וכך במהלך הדיון המשפטי בנו העותרים בנייה נרחבת במקום, וזקפו זאת לחובתם. ש

הוא במניעת גירושם של עניינה של העתירה , היבתכנון ובניגם צו הביניים, כלל לא עוסקים 
 לכן לא ברור מדוע עניין שאינו מעניינה של העתירה מוביל לדחייתה על סף. התושבים. 

 .הגם לגופ הבית המשפט דחה כאמור את העתירבנוסף, 

על : בית המשפט קבע כי המפקד הצבאי מוסמך להכריז על החלטת בית המשפט בקליפת אגוז
שטחים סגורים ולאסור את הכניסה אליהם ללא היתר. מדובר בסמכות רחבה שנועדה לשרת 
אינטרסים ביטחוניים צבאיים, ובכלל זה תיחום שטחי אימונים לצורך הכשרת לוחמים ושמירה על 
כשירותם. בפסיקת בית המשפט הובהר כי בעלים או מחזיקים במקרקעין שלגביהם ניתן צו סגירת 

לפנות למפקד הצבאי לקבלת רישיונות כניסה לשטח; וכי זכויות קנייניות בשטח סגור  שטח נדרשים
  .אינן מקנות כשלעצמן זכות כניסה אליו

במקרה שיש התנגשות בין שתי קביעות הובילו את בית המשפט למסקנות אלה: האחת היא ש
( 1)49היא כי לסעיף  היהוראותיו של צו צבאי להוראות החוק הבינלאומי, הצו הצבאי גובר. השני

אין תחולה במקרה  , האוסר על העברת אוכלוסייה בכפייה משטחים כבושים,לאמנת ג'נבה הרביעית
 של פינוי תושבים משטח שהוכרז כשטח סגור לצורכי אימונים.

 מהווה תקדים מסוכן.שגויה, ושנתן בית המשפט למשפט הבינלאומי זו פרשנות 

משרטט , מגדירן, ומפקד הצבאי בשטח הכבוש את כל סמכויותיולמעניק שהדין הבינלאומי הוא 
שתי הפסקאות שהקדיש בזאת, למרות  את היקף ההגנה על זכויותיהם של הפלסטינים באזור.

הדין ש נקבעהשופט מינץ לשאלה האם פעולות הצבא עולות בקנה אחד עם הדין החל בשטח, 
( לאמנת ג'נבה, אינה יכולה 1)49רשנות לסעיף הבינלאומי כלל אינו רלוונטי. פרשנות זו, ובפרט הפ

 לעמוד בבחינה משפטית.

: בית בשטחים כבושיםצבאי הפקד היקף החקיקה של המלקובע מגבלות לסמכות והדין הבינלאומי 
 1בפסק הדין בעניין מצפה כרמיםגם לאחרונה ו פעמים רבות, המשפט העליון התייחס לכך בעבר

בינלאומי מסמיך אמנם את המפקד הצבאי לשנות חקיקה הבהירה הנשיאה חיות כי המשפט ה
שחלה בשטח הכבוש, אך שינוי כזה צריך לעלות בקנה אחד עם החובה שמטיל הדין על הכוח הכובש 

סאלחה  7668/18להגן על זכויותיהם של התושבים המוגנים, ובפרט בהגנה על קניינם הפרטי )ע״א 
 הדין התעלם מכך.פסק  (.34( פסקה 27.8.2020) נ׳ שר הביטחון

                                                 
 פסיקת על בערעור המשפט בית כידידי להצטרף בקשה 2021 ביוני הגישו דין ויש האזרח לזכויות האגודה 1

 את ליישם ניתן כי קבע המחוזי המשפט בית כרמים. מצפה המאחז בעניין בירושלים המחוזי המשפט בית
 אדמות על שנבנה כרמים, מצפה המאחז על השוק( )תקנת ונטוש ממשלתי רכוש בדבר לצו 5 סעיף הוראות

 בעלי של הערעור את והן לבג"ץ העתירה את הן קיבל העליון המשפט בית להכשירו. וכך פרטיות, פלסטיניות
  אדמותיהם. על שהוקם כרמים מצפה המאחז את לפנות והורה מהגדה, פלסטינים קרקעות

 הדין, פסק :המחוזי המשפט בית של הדין בפסק ביותר הגדולה הבעיה את להאיר ביקשנו ההצטרפות בבקשת
 הבינלאומי המשפט להוראות אחת מילה ולו מקדיש אינו הכבושים, בשטחים מקרקעין של במעמד שעוסק

 קיים שאינו חריג לקבוע מבקשים בערעור םהמשיבי ועמדת הדין פסק כי טענו בשטח. שחלות ההומניטרי
 המשפט בית של מושרשות הלכות סותר הדין פסק לעמדתנו, מוגנת. יהיאוכלוס של הפרטי בקניין לפגיעה
 מתעלמת ואף הבינלאומי, המשפט להוראות תואמת ואינה הולמת שאינה בעייתית פרשנות קבלת תוך העליון,
 .באתר האגודהצוא פרטים נוספים ניתן למ מתחולתו. במופגן

 

 

https://www.acri.org.il/post/__200


 
3 

 

 
 The Association for Civil Rights in Israel  (ACRI) | جمعية حقوق المواطن في اسرائيل | האגודה לזכויות האזרח בישראל )ע"ר(

אם  .לסתור את המשפט הבינלאומי או לגבור עליו. זוהי ההלכהאינם יכולים צווי המפקד הצבאי 
 להוציא צואינו יכול הוא כל סמכותו של המפקד הצבאי באה לו מן המשפט הבינלאומי, ברור ש

 סותר אותו. אלו מושכלות יסוד.ש

בו המפקד שאינו תקף במקרה  2תושבים מוגניםטעות חמורה מזו היא הקביעה שהאיסור לגרש 
בית המשפט משלל הראיות לפיהן התעלמות . הצבאי לא נתן להם אישור לגור במקום מסוים

המשיבים עצמם(,  סיפקו)חלק מהראיות האש כפרים ערב ההכרזה על שטח ההעותרים היו תושבי 
 תחת כיבוש.  הוסייאוכלמשנה את העובדה שהדין הבינלאומי אוסר להעביר בכפייה אינה 

והוא חלק מהמשפט  ,בכפייה הוא איסור מוחלטעל העברה האיסור  ,בניגוד לקביעת בית המשפט
על הוא אוסר  .זהו איסור מוחלט שאין בו חריגים .ולכן בעל תוקף מחייב –הבינלאומי המנהגי 

ת ומנהלית התעללות בירוקרטיבין אם באמצעות בכוח הזרוע ובין אם זו מתבצעת העברה בכפייה 
אסור לעשות טרנספר בתוך שטח  –כגון הריסות בתים וניתוק מתשתיות. המשפט הבינלאומי ברור 

העברה בכפייה היא עבירה שכדי בדין הבינלאומי כבוש, אסור לגרש משטח כבוש. יתרה מכך, 
בניגוד לקביעת בית  להוכיחה אין צורך להראות כוונה לגרש, אלא די בידיעה לגבי תוצאותיה.

 האיסור אינו מותנה במניע מסוים של הצבא הכובש. ,המשפט

על פי אך שהוא מאפשר שמירה על כשירות כוחות צה"ל.  שטח האש חיוני מכיווןהמדינה טוענת כי 
ואינו  ,הדין הבינלאומי, הכוח הכובש אינו יכול להפוך את השטח הכבוש למגרש האימונים שלו

כגון שמירה על כשירות הכוחות. קל וחומר שאינו יכול  רשאי להשתמש בו לצרכים צבאיים כלליים
לגרש תושבים מוגנים מבתיהם כדי להתאמן על אדמותיהם. המפקד הצבאי מחויב להימנע מפגיעה 

הכרחיים בזכויות התושבים המקומיים ובמשאביהם, אלא אם הדבר הכרחי לצורכי ביטחון 
המדינה לא הצליחה שנות ההתדיינות לאורך כל נקודתיים, שנוגעים לפעילות הצבאית בשטח. 

את נחיצותו של השטח. לטענת המדינה, השימוש בשטח האש יקל על הלוגיסטיקה ויוזיל  להסביר
  את עלויות האימונים של הכוחות עקב קרבתו לבסיס חטיבת הנח"ל. זו אינה סיבה מספקת.

גם באמנת ג'נבה וגם באמנת רומא. הוא אינו מותנה בכך שאנשים  על העברת בכפייה מעוגן האיסור
, וודאי שלא בתושבות קבע. למעשה, התושבים אינם צריכים להוכיח דבר. הכוח םיהיו תושבי

. הכובש יכול לפנות אוכלוסייה מביתה באופן זמני רק כאשר מתרחשים קרבות באזור מסוים
כאשר קיים או וזאת רק עד להסרת האיום עליהם;  ,םמהיא להגן על שלוכזה תכליתו של פינוי 

ודאי שאימונים סדירים לצורך הכשרת טירונים אינם יכולים להיחשב וצורך צבאי הכרחי ומיידי. ב
 צורך כזה. 

בכל שנות ההתדיינות בעתירה לא טען הצבא כי קיים צורך צבאי הכרחי דווקא באזור זה. הצורך 
ב: האזור קרוב לבסיס האימונים של הנח"ל, והצורך שמצדיק בשטח נובע משיקולי יעילות ותקצי

את גירוש הפלסטינים שמתגוררים שם הוא "משאב הזמן". אך יעילות וכסף אינם יכולים להצדיק 
 פשע מלחמה. 

ההגבלות שמטיל המשפט הבינלאומי בעניין זה היו ברורות לגמרי לרשויות הצבא כבר בראשית ימי 
מינץ, עמית וגרוסקופף, הפרקליט הצבאי הראשי דאז, מאיר שמגר,  הכיבוש. בניגוד לשופטים

ה לצורך סגירת שטחי אימונים מהווה הפרה של סעיף יסיוכי פינוי אוכל 11.7.1967כבר ביום הבהיר 
 :לאמנת ז'נבה 49

"אין לפנות אוכלוסייה אזרחית משטחים כדי ליצור שטחי אימונים עבור צה"ל, זאת הן 
ומניטאריים והן מטעמים הכרוכים בהוראות המשפט הבינלאומי. מטעמים מדיניים וה

לאמנה בדבר הגנת אזרחים בידי מלחמה, שישראל צד לה, אוסר מפורשות העברת  49סעיף 
כפיה של אזרחים בשטחים כבושים, פרט למקרים בהם צורכי לחימה מיידיים מחייבים 

גיע את פינוי השטחים זאת. במקרה שלנו אי אפשר לומר שצרכי לחימה מחייבים במפ

                                                 
המשפט הבינלאומי מגדיר עקרונות וכללים שחלים במצב של כיבוש ומחייבים את המדינה הכובשת. עקרונות  2

אלו הם נאמנות, אי החלת ריבונות וזמניות. במסגרת חובת הנאמנות השטח הכבוש הוא פיקדון בידי הכובש, 
וכלוסייה מוגנת", תוך איזון בין ועליו לנהל אותו כנאמן בהתאם לאינטרסים של האוכלוסייה המקומית, המכונה "א

ה לזכויות באתר האגוד אינטרסים אלה לבין צרכי בטחון. הרחבה על ההגדרה המשפטית של כיבוש ניתן למצוא
 .האזרח

 

https://law.acri.org.il/he/21851
https://law.acri.org.il/he/21851
https://law.acri.org.il/he/21851
https://law.acri.org.il/he/21851
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המיועדים להיות שטחי אימונים ומכאן שפינוי ]ב[כפיה של האוכלוסייה משטחים אלה 
 3תהווה הפרת הוראות האמנה הנ"ל."

לפיכך, פרשנותו של בית המשפט בעניין זה אינה עולה בקנה אחד לא עם הדין ואף לא עם הוראות 
במשפט הפלילי  לוקחת בחשבון את ההתפתחויות, ואינה לאימונים בשטח הכבושהצבא הנוגעות 

 .של האמנות הבינלאומי ואת הפרשנות הנוהגת

בהוראותיו המחייבות של המשפט הבינלאומי בשטחים כבושים התמצה  הדיון: לשים לב חשוב
כי ההתעלמות  קובעבפסק הדין בשתי פסקאות בלבד. זה אינו מקרי. מחקר שפורסם לפני כשנתיים 

מהווה מגמה מדאיגה שנמשכת מעל  שטחיםב העוסקותפט הבינלאומי בפסיקותיו של בג"ץ מהמש
הקו הירוק הולך  ,לעשור. מעמדו של המשפט הבינלאומי בעתירות הנוגעות לענייני שטחים נשחק

 יםעקרונות מרכזיים של האסור והמותר במסגרת דיני התפיסה הלוחמתית מתורגמו ,ומיטשטש
 4.אלילעקרונות הדין המנהלי הישר

נקודה נוספת אליה יש להתייחס היא כי במחלוקת בין הצדדים לגבי שאלת סמכותו של המפקד 
ושאין  ,הצבאי לסגור את השטח בית המשפט קבע כאמור כי למפקד הצבאי יש סמכות לעשות זאת

מקום לדון בדין הבינלאומי ובמגבלות שהוא מטיל הן על שימוש במשאבי השטח הכבוש והן באיסור 
כלומר,  –ערב הכרזת שטח האש פסק הדין התמקד בשאלה האם תושבים מוגנים. על כן,  גרוש

. זאת על אף שצווי הפינוי התגוררו התושבים באופן קבוע בתחום שטח האש – 1980לפני שנת 
 רק מגורים עונתיים שטח. בית המשפט קיבל את טענת המדינה, לפיה היו ב1999-הוצאו להם ב

אלה אינם מגורי קבע. חשיבות וש ,ומגורים למספר חודשים במהלך השנה, לצורכי מרעה וחקלאות
רשאי לפנות  שקובע כי המפקד הצבאי ,הדיון בשאלת תושבות הקבע נובעת מנוסח הצו הצבאי

בית המשפט קבע אנשים משטח אש או להגביל את תנועתם באזור, אלא אם מדובר בתושבי קבע. 
 יחו להוכיח מגורי קבע במקום ועל כן המפקד הצבאי רשאי לפנותם.כי התושבים לא הצל

תיעוד היסטורי ברור, בין היתר אך את הקביעות העובדתיות ביססו השופטים תוך התעלמות מ
בפרסומים של משרד הביטחון, אשר העיד על התיישבות פלסטינית בת דורות בכפרים המדוברים, 

להן. לאורך ההליך המשפטי התושבים הציגו תשתית  בעבר במערות בלבד ועם השנים גם מחוץ
" התקיים רצף 918עובדתית שהתמודדה עם טענות הצבא והוכיחה כי באזור שהוגדר כ "שטח אש 
  1967.5-התיישבותי לאורך כל השנים, קודם להכרזה על שטח האש ואף קודם לכיבוש ב

רור מעמיק של שאלות ילב כי על אף שבית המשפט אינו המסגרת המתאימה בפסק הדין נקבע
עובדתיות מורכבות, שאלת תושבות הקבע של תושבי מסאפר יטא איננה שאלה עובדתית סבוכה 
וניתן להכריע בה בין היתר משום ש"עיון בתצלומי האוויר, הן אלה שהגישו המשיבים והן אלה 

מסקנה חד  שהגישו העותרים, אף בעין בלתי מיומנת ומקצועית, אלא בעיני הדיוט לדבר, מגלה
 כך, ללא בחינת כלל הראיות, או למצער ללא התייחסות 6."משמעית וברורה כי הדין עם המשיבים

של תושבי מסאפר יטא  כלאחר יד ההיסטוריה ההתיישבותית אליהן בפסק הדין, נמחקה מספקת
 . הראיות שהוגשו לבית המשפטחלק מעל בסיס בחינה שטחית של 

מה שאין בו. השופטים בחרו בולט בו בניתוח המשפטי בפסק הדין  יותר ממה שיש הערה אחרונה.ו
 ,לא להתייחס לטענות העותרים בנוגע לאיסור להשתמש בשטח הכבוש בכלל ובמקרקעין פרטייםש

רכי אימונים. הם כלל לא עסקו בסוגיות שהעלו העותרים בנוגע לשימוש ברכוש פרטי של ובפרט לצ
ו הפקעה, צווים אשר כוללים מגבלות שנועדו להגן על התושבים המוגנים ללא צו תפיסה או צ

הימנעות הצבא  כבוש למגרש האימונים שלו.השטח הצבא אינו רשאי להפוך את זכויותיהם. 
מתפיסת השטח נועדה לעקוף את המגבלות שמטיל המשפט הבינלאומי על השימוש בשטחים 

 פרטיים שנתפסו. 

                                                 
  ."עקבות", אתר הוגשה לבג"ץ 1967-: חוות דעת משפטית מ918שטח אש  3

4 Tamar Hostovsky Brandes, “The diminishing status of international law in the decisions of 
the Israeli Supreme Court concerning the Occupied Territories”, International Journal of 

Constitutional Law, Volume 18(3), October 2020, Pages 767–787 
 .ה לזכויות האזרחבאתר האגודפרטים נוספים על התיעוד ההיסטורי ראו  5
  4.5.2022, פורסם ביום 1039/13ובג"ץ  413/13בבג"ץ  פסק הדיןב 34פסקה  6

https://www.akevot.org.il/article/firing-zone-918-case-1967-legal-opinion-presented-high-court/
https://www.acri.org.il/post/__225
https://www.acri.org.il/post/__225
https://www.acri.org.il/post/__225
https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=HebrewVerdicts/13/130/004/n89&fileName=13004130.N89&type=2
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מקרב בני אדם, בהם נשים, ילדים וזקנים,  1,000לפסק הדין יש השלכות קשות והרסניות על מעל 
  תושבי מסאפר יטא, העומדים עתה בפני סכנת גירוש מביתם.

והפרשנות  , שמתבטא בעוז בפסק דין זה,מעמדו של המשפט הבינלאומיהפיחות הנמשך בבנוסף, 
 של קהילות פלסטיניות נוספותחרוץ את גורלן ים לעלול ,לאמנת ז'נבה 49לסעיף בו שניתנה 

שעניינן כבר נמצא או יגיע בעתיד לבית המשפט, כאשר אלו יעמדו בפני החלטות של המפקד הצבאי 
 המעמידות אותן בפני סכנת גירוש. 

שופטים פסק דינו של בג"ץ לא יכול להיוותר על כנו. על כן בכוונתנו לעתור לדיון נוסף בפני הרכב 
 .שיבחן מחדש את ההלכות השגויות שנקבעו בו ,חבמור


