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 חוות דעת מומחים 

 

 

 מבוא  .1

חוות דעת זו ניתנת כתמיכה לבקשת ב״כ האגודה לזכויות האזרח בישראל לקיים דיון נוסף בפסק   1.1

פסק  -(להלן  4.5.2022שניתן ביום  1039/13ובג״צ  413/13דינו של בית המשפט העליון בבג״צ 

 הדין).

 

במוסדות אקדמיים   .ותלמשפט בינלאומי פומבי המלמדים ומומחיות  מטה הם מומחים .ותהחתומים 1.2

 . מפורט בנספחכשונים בישראל, 

 

המשפט הבינלאומי הנוגע לשטח   ו שלבפרשנותחלו טעויות כנעים כי בפסק הדין הנ״ל ואנו מש 1.3

, בגדה  משפט נכבד זההנתון למשטר של תפיסה לוחמתית החל, עפ״י פסיקה ענפה של בית 

 המערבית (יהודה והשומרון). 

 

ה קיימת של בית המשפט העליון בעניין  לכה סותרותשהוצגו ע״י בית המשפט  העמדותמן  חלק 1.4

השפיעה לא רק על  דין הבפסק של המשפט הבינלאומי  שגויהה הפרשנות. המשפט הבינלאומי

בית   עלולה להשפיע על פסיקה עתידית שלמסקנת בית המשפט במקרה הספציפי שנדון לפניו. היא 

על כן יש חשיבות גדולה לכך   המשפט העליון בעתירות הנוגעות לפעולות המפקד הצבאי בשטחים.

   יעמיד דברים על דיוקם. שבית המשפט 

 

 
ין מעלה שאלות רבות הנוגעות למשפט הבינלאומי.  ואולם בחוות דעתנו זו נתייחס רק  פסק הד  1.5

  בפרשנות שניתנה להוראותשלוש נקודות שבהן אנו סבורים, עם כל הכבוד הראוי, כי חלה טעות ל

 המשפט הבינלאומי:

 

   ;סמכות המפקד הצבאי בשטח כבוש לסגור שטח כ״שטח אש״ .א

 ; ם לעזוב את מקום מגוריהםסמכות המפקד הצבאי לחייב אנשי .ב

 מקומי וצווים של המפקד הצבאי לבין המשפט הבינלאומי.  וה הדין הישראליהיחס בין  .ג

 

 נעמוד של נקודות אלו כסדרן.
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 סמכות המפקד הצבאי לסגור שטח כשטח אש.  2

 

מטעמי  סמכות הפורמלית של המפקד הצבאי לסגור שטח על הלפסק הדין עומד כבוד השופט מינץ  30בפסקה  2.1

בדבר הוראות צו ל 318סעיף וב 1945לתקנות ההגנה (שעת חירום),  125ביטחון. סמכות זו מעוגנת בתקנה 

הוא לא ציין כי בדומה לכל סמכות  ,ואולם .רחבהבהקשר זה  ציין כי סמכות המפקד השופט מינץ ון. ביטח

ולמגבלות  המשפט הבינלאומיעפ״י  ל המפקדסמכות זו כפופה לחובות שהפעלת ,  המפקד הצבאי אחרת של

הנתון למשטר של תפיסה  מפקד צבאי בשטח של  מטיל על שימוש בסמכויותיו המנהגיהבינלאומי שהמשפט 

 . לוחמתית

 

  דינובשטח הנתון לתפיסה לוחמתית עמד בית המשפט בפסק של מפקד צבאי שימוש בסמכויותיו העל גבולות  2.2

מקור סמכויותיו של המפקד הצבאי הוא במשפט המקומי בשטח כי  שעמד על כךאחרי . 393/82 ץבבג״ ההמנח

 קבע: בית המשפט ,הכבוש ובתחיקה צבאית

 

בשני המקרים גם יחד חייבת הפעלת הסמכות לקיים את כלליו של המשפט הבינלאומי הפומבי,  

שעניינם תפיסה לוחמתית, ואת עקרונותיו של המשפט המינהלי הישראלי, שעניינם שימוש  

כגון,  -פי הדין המקומי -.... נמצא, כי קיומה של סמכות שלטונית עלונית של עובדבסמכות שלט

אינו לא תנאי הכרחי ולא תנאי מספיק לפעולה   -הסמכות להפקיע מקרקעין לצורכי ציבור 

שלטונית באזור הנתון לתפיסה צבאית. אין זה תנאי הכרחי, שכן בהעדר סמכות שלטונית  

עניק לעצמו סמכות שלטונית חדשה, ובלבד שהדבר אפשרי  מקומית רשאי הממשל הצבאי לה

אין זה תנאי מספיק, שכן אפילו פי כללי המשפט הבינלאומי, שעניינם תפיסה לוחמתית. -על

קיימת סמכות שלטונית מקומית, הרי הפעלתה של סמכות זו, הלכה למעשה, לא די לה  

ה אחד עם כללי המשפט פי כללי הדין המקומי, אלא חייבת היא לעלות בקנ-שתיעשה על

(ההדגשה אינה  המינהלי הישראלי ועם כללי המשפט הבינלאומי, שעניינם תפיסה לוחמתית. 

 במקור). 

 

המשפט  מ מןעמדה זו מבטאת נכונה את העקרון לפיו המפקד הצבאי שואב את סמכויותיו השלטוניות במישרין  2.3

ספציפית). פעולה שלטונית שאינה מעוגנת בדינים אלה הנה, איפוא   ישראליתהבינלאומי (ולא מכוח חקיקה 

ultra vires. 

  30, פסקה ע"א אבן זוהרעובדה שבחוק הישראלי יש סמכות רחבה להגביל כניסת הבעלים לקניינו (הלכן,  2.4

אי, שכן זו כאמור יונקת את כוחה ישירות  לפסה"ד) לא מעלה ולא מורידה לעניין סמכותו של המפקד הצב

לשמש יכול  כאילו מה שהחוק הישראלי מאשר בעמדת בית המשפט, ההנחה המובלעת מהמשפט הבינלאומי. 

 הנחה שאין לה מקום. , היא בשטחיםדומה אמת מידה להפעלת סמכות 
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סמכויותיו של המפקד הצבאי בשטחים הנתונים לתפיסה לוחמתית מוגדרות ותחומות על ידי דיני הכיבוש של   2.5

  ). לגבי תקנות האג,1949) ואמנת ג'נבה הרביעית (1907תקנות האג (הבינלאומי, ובראש הראשונה  המשפט

ניתן להסתמך עליהן   , וככאלהלכל הדעות את המשפט בינלאומי המנהגי ותקפמש אלו כי  צייןבית המשפט 

 בית המשפט  את הדברים הבאים:  בעניין תקנות האג, קבעבתי המשפט בישראל.  בפני 

 

הבטחת האינטרסים הביטחוניים הלגיטימיים  -תקנות האג סובבות סביב שני צירים מרכזיים: אחד 

הבטחת צרכיה של האוכלוסיה האזרחית בשטח   -; האחר של התופס בשטח הנתון בתפיסה לוחמתית

 . )12, בפיסקה 393/82(בג"ץ  הנתון לתפיסה לוחמתית

 

בית המשפט עמד על ההבחנה היסודית בין  הלגיטימיים בשטח,   םומבחינת היקפם של האינטרסים הביטחוניי

 –צרכים לאומיים  ן צרכים צבאיים מבצעיים הרלוונטיים לאזור, אותם רשאי המפקד הצבאי לקדם, לבי

 :שהינם מעבר לסמכותו –צבאיים, פוליטיים או אחרים 

 

שיקוליו של המפקד הצבאי הם בהבטחת האינטרסים הביטחוניים שלו באזור מזה והבטחת  

אין   אלה כאלה מכוונם כלפי האזור. . האינטרסים של האוכלוסיה האזרחית באזור מזה

המפקד הצבאי רשאי לשקול את האינטרסים הלאומיים, הכלכליים, הסוציאליים של מדינתו 

הביטחוני שלו באזור או על האינטרס של   שלו, עד כמה שאין בהם השלכה על האינטרס

הביטחון הלאומי  אפילו צורכי הצבא הם צרכיו הצבאיים ולא צורכיהאוכלוסיה המקומית. 

אזור המוחזק בתפיסה לוחמתית אינו שדה פתוח  ).17], בעמ' 1[390/79 בג"ץבמובנו הרחב 

 (ההדגשה אינה במקור). )13(שם, בפיסקה  לניצול כלכלי או אחר.

 

קביעה זו של בית המשפט בבג"ץ   –וכפי שנראה בהמשך  –כי על פי דעתנו המקצועית  נציין,

אף משקפת נאמנה את פרשנותו של המשפט הבינלאומי בעניין זה, כפי שהיא מקובלת   393/82

 בקהילה הבינלאומית בכללותה.  

 

. בית המשפט הניח כדבר מובן  ")שטח אשלמטרות אימונים ("שטח  סגירתבמקרה שנדון בפסק הדין מדובר ב 2.6

תפיסת שטח   המצדיקמדובר בצורך ביטחוני   , לצורך כלשהו, הרי משמש את הצבאמאליו שמכיוון ששטח אש 

 .וסגירתו

הנתון  בית המשפט התעלם מן המשפט הבינלאומי הנוגע לשטח  ו כך,בקבע עם כל הכבוד הראוי, נראה לנו כי

בהיר כי השיקול הלעיל בית המשפט  הובאש. בקטע 393/82בבג״צ , כפי שהוצג בפסק הדין לתפיסה לוחמתית

הבטחת האינטרסים רשאי המפקד הצבאי לקחת בחשבון בהפעלת סמכויותיו בשטח כבוש הוא ״שהצבאי 

ולא את צרכי "הביטחון הלאומי  ״,הביטחוניים הלגיטימיים של התופס בשטח הנתון בתפיסה לוחמתית

צרכים צבאיים  סמכות כלשהי כדי לקיים  המפקד הצבאי אינו רשאי להפעיל במלים אחרות,  במובנו הרחב"

 צבאהצרכי כלליים של המדינה הכובשת.  אלה אינם אינטרסים לגיטימיים של המפקד הצבאי בשטח הכבוש. 
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הקשורים לצרכים של הצבא בשטח רק אינטרסיים ביטחוניים צרים יותר,  שרשאי המפקד הצבאי לשקול הם

   הכבוש.

 

רשאי לתפוס או לסגור שטח כשטח אש אלא אם   בשטח כבוש המפקד הצבאיברור כי אין  והזלאור ההלכה  2.7

הלכה זו, שנקבעה כאמור בפסק   . עצמו העניין דרוש לצרכיו הביטחוניים הלגיטימיים בתוך השטח הכבוש

, משקפת את עמדתם של המומחים הגדולים ביותר למשפט  393/82 צהדין של בית המשפט העליון בבג״

יני כיבוש בפרט. כך, למשל, בספרו של אופנהיים על המשפט הבינלאומי יש התייחסות הבינלאומי בכלל, ולד

 וס מקרקעין בשטח כבוש.  וכך כותבים עורכי הספר: תפלסמכות המפקד הצבאי ל

"According to Article 52 of the Hague Regulations, requisitions may be made 

from municipalities as well as from the inhabitants, but so far only as they are 

really necessary for the army of occupation. They must not be made in order 

to supply the belligerent's general needs." 

(Oppenheim,  International Law – A Treatise, 7th edition, edited by Hersch Lauterpacht, Vol. II, 
Disputes, War and Neutrality, London, 1952, p. 410) 

 

תכלית התנאי שנוגע לצורך הצבאי הספציפי הינה לאפשר לצבא הכובש   ,אופנהייםכפי שעולה מדבריו של  2.8

  כוללים  והם  ,מלחמה  וזאת בעתות ,ידי שימוש במשאבי השטח הכבוש-לספק את צרכיו המידיים לקיום על

 410).  'בעמ  ,אופנהיים(  וכדומהתחבורה   אמצעי  ,בגדים  ,לינה  מקום  ,מזון  :כמו  דברים

 

 :נירנברג  משפטי  במסגרת   Krupp,  בפרשת  הדין  בפסק   לסעיף  ניתנה  דומה  פרשנות 2.9

"As all authorities are agreed, the requisition and services which are 

contemplated and which alone are permissible, must refer to the needs of the 

Army of occupation… All authorities are again in agreement that the 

requisition in kind and services referred in article 52, concern such matters as 

billets for the occupying troops and the occupation authorities, garages for 

their vehicles, stables for their horses, urgently needed equipment and 

supplies for the proper functioning of the occupation authorities, food for 

the army of occupation, and the like." 

(Krupp trial, 10 Law Reports of Trials of the War Criminals (LRTWC) 69, 

    (הדגשות הוספו) (137-8

 

 Dinstein, The International Law of Belligerent Occupation (CUPוראו גם  

2009) 210 
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במובנו הצר של המונח, אין בכך כדי   requisition-בעניינו אין מדובר ביצויין, כי אף אם ייאמר כי  2.10

, הכפפת סמכותו של המפקד הצבאי בשטח 393/82להוסיף או להוריד מן העניין. כפי שהובהר בבג"ץ 

לתקנות האג, שהינה "הוראת   43הנתון לתפיסה לוחמתית לאינטרסים המנויים שם בלבד, נובעת מתקנה 

בשום מקרה, המפקד הצבאי אינו ). עולה מכך כי 17, בפס' 393/82(בג"ץ  ני הכיבוש'על' כללית" של די

ראשי להביא בחשבון שיקולים החורגים מצרכי האוכלוסייה המקומית או צרכי הביטחון באזור  

זאת ועוד, מסקנה זו כלל אינה משתנה בין אם מדובר בקרקע פרטית או ציבורית, בין אם  עצמו.

, יהא  שטח הנתון לתפיסה לוחמתית "אינו שדה פתוח לניצול"הקרקע או לא.  המתגוררים בה בעלי

 ).13מעמדו אשר יהא (שם, בפס' 

בית המשפט נתן פרשנות רחבה יותר למושג ״צרכי   606/78איננו מתעלמים מכך כי בפסק דינו בבג״צ  2.11

שה כדי להגן  דרו תפיסת השטח הספציפי, וקבע כי מותר למפקד הצבאי לתפוס שטח אם הצבא הכבוש״

תפיסת השטח המסוים, נשוא העתירה בפסק הדין  שמדינתו. ואולם בית המשפט דרש הוכחה ברורה  על

פסק דינו של בית המשפט בבג״צ  זאת ועוד:דרושה להגנה המרחבית עליה עמדו המשיבים. היתה הזה, 

כי ״צורכי הצבא הם צרכיו הצבאיים   שם  נ״ל, ובית המשפט טרח להדגישניתן אחרי פסק הדין ה 393/82

שהבהיר כי   390/79הביטחון הלאומי במובנו הרחב״, כאשר הוא מפנה לפסק הדין בבג״צ  ולא צורכי

נראה לנו, עם כן,  שטח לצרכי צבא.  תכשלעצמה להצדיק תפיסהכרזת מפקד צבאי על צורך צבאי אין בה 

 ת לדעתנו את המשפט הבינלאומי לאשורו. , המשקפ390/79שיש להעדיף את עמדת בית המשפט בבג״צ 

 

המפקד הצבאי בשטח הנתון   , הבבית משפט נכבד ז וכפי שפורש, הוראות תקנות האגלסיכום: עפ״י  2.12

 דרוש לצרכי הצבא בשטח הכבוש. שטח האשלתפיסה לוחמתית רשאי להכריז על שטח כשטח אש רק אם 

במקרה זה,    הלא נבדקבשטח  המוצביםצבא ה כוחות של צרכיהם מילוי שםלנחיצות שטח אש  ,למיטב ידיעתנו

חלק מן הנתונים   :ובכל מקרה אין בכלל דיון בשאלה זו בפסק הדין, נשוא הבקשה לדיון הנוסף.  זאת ועוד

את הצרכים הצבאיים  , הטופוגרפיים תנאיו בשל, שסיפקו המשיבים מצביעים על כך ששטח האש משמש

  או שמדובר בשטח שנדרש לצבא מטעמי נוחות, ,בגזרות השונות עמן היא מתמודדת ישראלהכללים של מדינת 

הביטחוניים הלגיטימיים של המפקד הצבאי בשטח. כך, למשל, המשיבים ציינו כי בשלב   האינטרסיםולא את 

חיוניים  שטח לאימונים של חיל האוויר.  קשה להאמין כי אימונים של חיל האוויר, ככל שיהיו המסוים שימש 

ולא   הביטחוניים של המפקד הצבאי בשטח אינטרסיםבמסגרת הכנת צה״ל למלחמה אפשרית, קשורים ל

   .״הרחב״לצורכי הביטחון הלאומיים במובן 

 

בהיעדר ראיות על נחיצות השטח כשטח אש שישרת את האינטרסים  , לפי הבנתנו המקצועיתהמסקנה:  2.13

פי דיני התפיסה  -עלכות למפקד הצבאי מהמערבית, לא היתה סהביטחוניים של המפקד הצבאי בגדה 

את  מסיבה זו להכריז על השטח כשטח אש, לסגור את השטח ולסלק ממנוהלוחמתית של המשפט הבינלאומי 
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, בין אם  אלה שגרים בו, בין אם נכנסו לשטח לפני הכרזתו כשטח אש, ובין אם נכנסו אליו אחרי ההכרזה

 .ן אם במבנים זמנייםשוהים שם במבני קבע ובי

 

כי למפקד הצבאי היתה סמכות להכריז על שטח כשטח אש,  מניחים אם אנו רואים לנכון להוסיף כי גם 2.14

 ראשית,, וזאת משתי סיבות. אין זה ברור כלל שהיתה לו סמכות להכריז על השטח הספציפי הזה כשטח אש

היה צורך להראות לא רק כי לא היה  , יגם אם שטח האש משרת את האינטרסים הביטחוניים של המפקד הצבא

שטח אחר בשטח הכבוש שניתן היה להשתמש בו לצרכי אימונים, אלא שאין שטח במדינת ישראל עצמה  

לפני בית המשפט ראיות המצביעות על כך שנשקלו אתרים  והובאשיכול לשמש למטרה זו. למיטב ידיעתנו לא 

הסמכות   שנית, בשטח הנתון לתפיסה לוחמתית. בישראל שיכלו לשמש כשטחי אש במקום השטח שנסגר

לפי נתונים  שסופקו ע״י המינהל האזרחי  לנקוט צעד כדי לקדם מטרה צבאית לגיטימית איננה בלתי מוגבלת. 

והוצגו בתשובה המקדמית של המדינה בתיק, חלק מן הקרקע בשטח שהוכרז כשטח אש היא קרקע פרטית.  

לצרכים צבאיים  פרטית או ציבורית  לתפוס קרקע  צבאי בשטח כבושסמכות המפקד הלפי המשפט הבינלאומי 

, כולל, כשמדובר בפגיעה בזכויות הפרט, למבחני  כפופה לאיזונים כנגד זכויותיהם של התושבים המקומיים

, הרף לשימוש במקרקעין גבוה במיוחד הואיל וחלק  זהבית סוריק). במקרה  2056/04(השוו: בג״צ  המידתיות

(השוו: בג״צ  , בין אם שייכת לעותרים הספציפיים ובין אם לאוהמקרקעין נשוא ההליכים הוא קרקע פרטיתשל 

יכול להצדיק לפי מבחנים אלה פגיעה   אשסלואד). קשה לראות כיצד השימוש במקרקעין כשטח   1308/17

שלא להצדיק  של מספר גדול של תושבים מקומיים, וודאי ובאינטרסים קשה ומתמשכת בזכויות בסיסיות

ולחסום את   ,במקום זהלקבל היתר לבנות מבני קבע  יכולתםאת , למנוע מניעה קבועה מהמקוםסילוקם 

המשמשות   , לרבות באדמות ציבוריותאפשרותם להמשיך לקיים את אורח חייהם החקלאי המסורתי בשטח

מש בהם כשטח אש, ולא היה צורך להראות כי נבדקו אתרים אחרים שניתן היה להשת מסיבה זו. גם למרעה

בהקשר הזה, סגירת השטח צריכה לעמוד גם במבחני המידתיות, כולל   .אלא בישראל עצמה ,רק בשטח הכבוש

סוגיה זו כלל לא נבחנה בפסק הדין, ומכך ניתן היה להבין כאילו בית המשפט  מידתיות במובן הצר.מבחן ה

 כפופה למבחני המידתיות.   קובע הלכה חדשה, לפיה סמכותו של המפקד הצבאי כלל אינה

 

 סמכות המפקד הצבאי לחייב אנשים לעזוב את מקום מגוריהם  3

 

לפסק דינו של כבוד השופט  32(פסקה  עיתי נ׳בה הרב׳ לאמנת ג 49התייחס בית המשפט לסעיף  בפסק הדין 3.1

. לפי הפסיקה האיסור בסעיף  1וזאת משתי סיבות:  לפניו ןמינץ).  בית המשפע קבע כי הסעיף אינו נוגע לעניי

עבודת או . הסעיף נועד רק להעברת אוכלוסייה לשם השמדה 2אינו חלק מן המשפט הבינלאומי המנהגי;  49

בשתי   שבית המשפט טעה .  עם כל הכבוד הראוי, אנו סבוריםונותאו לשם השגת מטרות מדיניות ש כפיה

 . רינוב נסביר את ד  הנקודות הללו.
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 :קובע  נבה'ז  לאמנת  49(1)  סעיף     3.2

Individual or mass forcible transfers, as well as deportations of 

protected persons from occupied territory to the territory of the 

Occupying Power or to that of any other country, occupied or not, are 

prohibited, regardless of their motive. 

השאלה אם האיסור המוחלט על גירוש אדם מוגן משטח  בבג"ץ  התעוררה  של המאה הקודמת  בשנות השמונים 

).  698/80(בג״צ   זו  ברוב דעות ניתנה תשובה שלילית לשאלה  הגי. ינהמשפט הבינלאומי המ   ןכבוש הוא חלק מ

 בעניין זה אנו רואים לנכון לציין: 

התייחס לגירוש מן השטח הכבוש, ואילו במקרה שנדון בפסק הדין, נשוא הבקשה    הנ״ל  פסק הדין 3.2.1

  698/80פסק הדין בבג״צ עברה בכפיה של אנשים בתוך השטח הכבוש. הב לדיון נוסף, מדובר  

הוא חלק מן    לאמנת ג׳נבה  49בסעיף   יחידהתייחס אך ורק לשאלה אם האיסור המוחלט על גירוש 

  רבים   אנשיםשל   האיסור על העבר מעמדו המשפטי של ה לא נתן את דעתו להוא    .המשפט המינהגי 

,  לאמנה)  2(49בכפוף לחריג אחד הקבוע בסעיף בכפיה בתוך השטח הכבוש.  כפי שנראה בהמשך,  

 מן המשפט המינהגי.   קחל הוא  איסור על העברה בכפיה בתוך השטח הכבוש 

היום  הרווחת   ה חלו התפתחויות במשפט הבינלאומי, כאשר הדע  698/80מאז מתן פסק הדין בבג״צ   3.2.2

הפכו לחלק מן המשפט   1949ארבע אמנות ג׳נבה משנת  בהיא כי כל ההוראות הסובסטנטיביות  

האג שלא נחשבו בהכרח כחלק מן המשפט הבינלאומי המינהגי    תקנותה ל דומהמינהגי (בהבינלאומי  

, עמדה שנתקבלה בבית  כמשפט מינהגי   1946, אך הוכרו כבר בשנת  1907בשנת   ןבעת אימוצ 

 Theodor Meron, The West Bank and International(ראו למשל    המשפט העליון בישראל)

Humanitarian Law on the Eve of the Fiftieth Anniversary of the Six-Day War, 111 

AM. J. INT’L L. 357, 361 (2017).(   . 

, הן על גירוש מחוץ לשטח הכבוש הן על העברה בכפיה בתוך השטח  49המנהגי של האיסורים בסעיף    יהאופ  3.3

של הצלב האדום הבינלאומי על המשפט ההומניטארי המנהגי, שפורסם בשנת  ף בא לידי ביטוי במחקר המקי , הכבוש

 קובע: לכללי המשפט המנהגי   129.  כלל  2005

 

Rule 129 

A. Parties to an international armed conflict may not deport or forcibly transfer the civilian 

population of an occupied territory, in whole or in part, unless the security of the 

civilians involved or imperative military reasons so demand.  

(Jean_Marie Hecnkaerts and Louise Doswald-Beck, Customary International 

Humanitarian Law (ICRC, CUP, 2005) 457  
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  סנקציה  שהיא  ,הפרתו  על  שהסנקציה  אלא  ,מנהגי  הוא  הנ״ל  49הקבוע בסעיף   שהאיסור  רק  לא  3.4

ת   לאמנת 147  סעיף  פי  על  .מנהגית  היא גם  ,עונשית י ע י ב ר ה ה  ב נ ׳   מהווה  49(1)  סעיף  של  הפרה  , ג

המוכרות באמנת רומא   העבירותן מ  אחת  הינההאמנה הגוררת אחריות פלילית. עבירה זו   של  חמורה  הפרה

 .)לאמנת רומא (vii((a)(2)8סעיף ראו  ( הבינלאומי הפליליוהנתונות על כן לסמכותו של בית הדין 

 

כי הרקע לאיסור  ברוב דעות נקבע  785/87בפסק דין בבג״צ  . 49ו של האיסור בסעיף תובאשר לתחום תחול 3.5

ושעל כן יש לצמצם את תחולת האיסור על גירוש למקרים   ,על גירוש משטח כבוש היה הגירושים שביצעו הנאצים

מסוג זה.  על פסק דין זה נמתחה ביקורת קשה ביותר ע״י פרופסור יורם דינשטיין, אחד המומחים הבולטים בעולם  

).  זאת ועוד: הנחת  1988( 403 עיוני משפט 13לדיני מלחמה  (ראו דינשטיין, ״גירוש מן השטחים המוחזקים״

חוקרים  ע״יהוכנס בעקבות הגירושים שביצעו הנאצים הופרכה  49ית המשפט שהאיסור בסעיף היסוד של ב

שנתקיימה בטוקיו בשנת   םהראו כי האיסור עצמו הופיע בטיוטה לאמנת ג׳נבה שהוצגה בוועידת הצלב האדוש

 David(ראו  1949באמנת ג׳נבה הרביעית שנתקבלה בשנת  49, ושטיוטה זו שימשה בסיס לסעיף 1934

Kretzmer and Yael Ronen, The Occupation of Justice: The Supreme Court of Israel and the 

Occupied Territories (OUP 2021), 421-429)  .  אנו סבורים שעל בית המשפט להעמיד את הדברים על

סברה (הסותרת את לשונו הוא חלק מו המשפט המנהגי והן כי אין בסיס ל  49דיוקם ולקבוע הן כי האיסור בסעיף 

 .או למטרות מדיניות שונות השמדה, הברורה של הסעיף) כי הסעיף חל רק על גירוש אנשים לשם עבודת כפיה

 

בפסק  נדון ש, השאלה המשפטית במקרה אשר יהיה לשטח הכבוש ץמחומוגן יהיה הדין בעניין גירוש אדם  3.6

לאמנת ג׳נבה    49נוגעת להעברה בכוח של אוכלוסייה אזרחית בתוך השטח הכבוש. קריאה פשוטה של סעיף  הדין

השמדה. האיסור   ואיננה מוגבלת להעברה לשם עבודת כפיה א 1שפסקה על כל חלקיו, אינה מותירה מקום לספק 

  49סעיף א המניע אשר יהא. יה עומד,הוא כללי ומוחלט.  נאמר במפורש כי האיסור  1קה פס על העברה בכוח ב

   – 2מכיר רק בחריג אחד לאיסור על העברה בכפיה, והוא החריג הקבוע בפסקה 

Nevertheless, the Occupying Power may undertake total or partial evacuation of a 
given area if the security of the population or imperative military reasons do 
demand. Such evacuations may not involve the displacement of protected persons 
outside the bounds of the occupied territory except when for material reasons it is 
impossible to avoid such displacement. Persons thus evacuated shall be transferred 
back to their homes as soon as hostilities in the area in question have ceased. 

 
הקבוע בפסקה   באה לקבוע חריג לאיסור 2כי פסקה  מכאןברור . Neverthelessהמילה הראשונה בפסקה זו היא  

לא היתה מותרת אלמלא נקבע החריג בפסקה  ש , 1שבפסקה העברה בכפיה הנכללת באיסור הכללי   . היא מתירה1

הוא חל על כל  .  הכלליון הפסקה הדנה בחריג לאיסור הכללי, ניתן ללמוד על היקף האיסור לשבמלים אחרות, מ.  2

 העברה בכפיה של אנשים מוגנים בתוך השטח הכבוש.
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בתוך השטח הכבוש באה לידי  ההבחנה בין גירוש אדם מוגן מן השטח הכבוש לבין העברה בכוח של אנשים  3.7

 לביטוי בעבודות ההכנה לאמנת ג׳נבה. ראו

Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol IIa (1949) 827 : 

 

 [T]he Committee have [sic] decided on a wording which prohibits 

individual or mass forcible removals as well as deportations of 

protected persons from occupied territory to any other country . 

 

קבע מפורשות  בית הדין. לאמנה 49סלביה לסעיף ובית הדין הבינלאומי הפלילי ליוגהתייחס באחד מפסקי דיניו 

אדם מוגן אל מחוץ לגבולות  מתייחס לגירוש  "Deportation"המושג  :כי הסעיף מתייחס לשני מצבים אסורים

מתייחס להעברה כפויה של אוכלוסייה בתוך השטח    Transfer" "Forcibleבעוד שהמושג  ,השטח הכבוש

  .ממקומותיהםסוג של העברה של אנשים מוגנים  לעל כ איסור מוחלט קובעהסעיף  בית הדין הדגיש כי   .הכבוש

  גירוש  כל  –  לגירוש או העברה בכוחהחמורות שיש   ההשלכות  מפני  האוכלוסייה  על  להגן  האיסור היא תכלית

 לה.  ואלה דבריו של בית הדין:   מחוצה  או  המדינה  גבולות  בתוך  מדובר  אם  בין  ,מביתו  אדם  של
 

"521. Both deportation and forcible transfer relate to the involuntary 

and unlawful evacuation of individuals from the territory in which 

they reside. Yet, the two are not synonymous in customary 

international law. Deportation presumes transfer beyond State 

borders, whereas forcible transfer relates to displacements within a 

State. 

522. However, this distinction has no bearing on the condemnation of 

such practices in international humanitarian law. Article 2(g) of the 

Statute, Articles 49 and 147 of the Geneva Convention concerning 

the Protection of Civilian Persons in Time of War (Fourth Geneva 

Convention), Article 85(4)(a) of Additional Protocol I, Article 18 of 

the ILC Draft Code and Article 7(1)(d) of the Statute of the 

International Criminal Court all condemn deportation or forcible 

transfer of protected persons. Article 17 of Protocol II likewise 

condemns the “displacement” of civilians. 

523. In this regard, the Trial Chamber notes that any forced 
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displacement is by definition a traumatic experience which involves 

abandoning one’s home, losing property and being displaced under 

duress to another location." 

ICTY,  Prosecutor v. Radislav  Krstic, IT-98-33-T,Trial  Chamber, 

Judgment, (2001) (footnotes omitted). 

אף בית המשפט הפלילי הבינלאומי עמד לאחרונה על הבדל זה בין גירוש לבין העברה בכוח (ראו  

Decision Pursuant to Article 15 of the Rome Statute on the Authorisation of an 

Investigation into the Situation in the People’s Republic of  

Bangladesh/Republic of the Union of Myanmar, para. 52 (Nov. 14, 2019)) 

ר ה   כאשר החריג היחיד הוא    ,מוחלטכמעט  לאמנה הוא איסור    49בסעיף    בכפיה  האיסור על העברה  3.8 ג  ח י

ה   ק ס פ ב ע  י פ ו מ .    2ש ף י ע ס ממנו מעבירים    וםבמק  התושבים  של  קבע  בתושבות  מותנה  אינו  האיסורל

בעניין זה, קבע בית הדין הפלילי הבינלאומי שחוקיות שהותו של האדם בשטח ממנו הוא מועבר בכוח    .אותם

). לפיכך,  99פה לשיקול דעתו המוחלט של המעביר (שם, בפס'  תיבחן על פי כללי הדין הבינלאומי, ואינה כפו

לעובדה כי המפקד הצבאי כמעט ואינו מאפשר בניה    לגבי זהותם של פלסטינים באזור המדובר, יש ליתן את הדעת 

לפסק דינה של   49, בפס' 1308/17עובדה שעמד עליה גם בית משפט זה (בג"ץ  – Cחוקית לפלסטינים בשטחי 

) מתייחס  2(  49סעיף  זאת ועוד,    וזאת בניגוד לנדרש ממנו על פי עקרונות דיני התפיסה הלוחמתית.  –הנשיאה)  

אם   ,).  ניתן ללמודtheir homesלחובה להחזיר את האנשים שהועברו בנסיבות המתוארות בסעיף ״לבתיהם״ (

   . ביתומעבירים אותו מהשאלה איננה אם אדם הוא תושב קבע במקום אם לא, אלא אם  , כיכן

של התושב המוגן.  ) אינו מוגבל לבית יחיד  2(49כי המונח ״בית״ הנזכר בסעיף  יש לציין, בהקשר זה,  עוד    3.9

גם  מתגורר.  הוא  בו  מבית  תושב  של  העברה  לכל  מתייחס  הסעיף  הוא,  בהם   נהפוך  המבנים  חוקיות  שאלת 

  בחינה של התקיימות התנאים הקבועים בסעיף לפינוים מהבית מתגוררים התושבים אינה רלוונטית אף היא לצורך  

 .  ביטחון התושבים או הצרכים הנחרצים של הצבא

 

 כאמור:  ) מתיר2(49סעיף   3.10

“total or partial evacuation of a given area if the security of the population or imperative 

military reasons so demand.”  

, הקובעת את החריג היחיד לאיסור על העברה בכפיה  של אוכלוסייה אזרחית בתוך השטח הכבוש, פסקה זו

ביטחונם של  . הסיבה להעברה חייבת להיות הגנה על מגוריהםמקום מציבה רף גבוה ביותר לפינוי תושבים מ

 אף אחת משתי סיבות אלה). imperative military reasons( הכרחיים ייםצבא טעמייםאו  המפונים עצמם

אך ספק אם זה  , סגירת שטח לצורך אימונים יכולה להיחשב כצורך צבאי.  ון בפסק הדיןדבמקרה שנ החל  האינ

כטעם  איננה יכולה להיחשב  ארוכה ברור כי סגירתו למשך תקופה ומכל מקום  יכול להיות צורך "הכרחי",

לאור הסיפא של הפסקה שמתייחס להחזרת המפונים לבתיהם בסיום ״פעולות הלחימה״  : זאת ועוד. צבאי הכרחי
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)hostilities (בעיםצבאיים הנו טעמיםשהסעיף מתייחס אליהם הם  הכרחייםהצבאיים ה  טעמיםכי ה  יש להסיק  

 . ולא צרכי הצבא בהקשרים אחרים, פעולות לחימהמ

׳  ז ל  ש ו  ת י י ח נ ה ב ב  כת נ ש ה  ב נ ׳ ג ת  נ מ א ל  ע ר  א ט נ מ ו ק ב ר  ב ס ו ה ה  ז ן  י י נ :   ן א ע ה ט ק י  פ

"The first stipulation is that evacuation may only be ordered in two cases which are defined 

in great detail, namely when the safety of the population or imperative military reasons so 

demand. If therefore an area is in danger as a result of military operations or is liable to be 

subjected to intense bombing, the Occupying Power has the right and, subject to the 

provisions of Article 5, the duty of evacuating it partially or wholly, by placing the 

inhabitants in places of refuge. The same applies when the presence of protected persons in 

an area hampers military operations. Evacuation is only permitted in such cases, however, 

when overriding military considerations make it imperative; if it is not imperative, 

evacuation ceases to be legitimate 

((J.S. Pictet Commentary: IV Geneva Convention – Relative to the Protection of Civilian 

-http://www.icrc.org/ihl.nsf/COM/380, pp. 281. War of Persons in Time

)00056?OpenDocument6 

 

  תכלית  את מנת להגשים  על ,בהרחבה לפרש יש  לאמנה  49 בסעיף "גירוש או כפויה  העברה" המונחים את  3.11

  בנימוקים  לרעה  להשתמשהמחזיק    הצבא  של  יכולתו  ולאור  ,מוגנים  אנשים  על  ההגנה  שהיא  ,האמנה

לפרשנות הוראות ( מקומם  את  לעזוב  המוגניםהאנשים   את  שמחייב  באופן  מגוונות  עקיפין  דרכי  ולנקוט  שונים

 ICJ, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied השוו  ,האמנה ברוח זו

Palestinian Territory (Jul. 9, 2004) 

 . )94-95בפס'   

  המוגנים  על  פיזי ישיר  כוח  בהפעלת   מלווה  אינה  היא  כאשר  גם  "כפויה"  היא  ההעברה  כי  נקבע  לכך  בהתאם

  העברה   תחשב  לעזוב  המוגניםלאנשים    בעקיפין  הגורמות  הנסיבות  יצירת  גם  .לעזיבתם  להביא  במטרה

 .אסורה

 -ICTY:ה  של  העקבית  פסיקתו  את  ראו  כך  על 

475. “Forced” is not to be interpreted in a restrictive manner, such as 

being limited to physical force. It may include the “threat of force or 

coercion, such as that caused by fear of violence, duress, detention, 

psychological oppression or abuse of power against such person or 

persons or another person, or by taking advantage of a coercive 

environment”. The essential element is that the displacement be 
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involuntary in nature, where the relevant persons had no real 

choice. 

ICTY, PROSECUTOR v. MILORAD KRNOJELAC, Trial Chamber, 

Judgment, IT-97-25-T (2002) (footnotes omitted; emphasis added). 

 וכן: 

Article 31 of the Geneva Convention IV. It provides for a general prohibition of 

physical and moral coercion covering pressure that is direct or indirect, obvious or 

hidden and further holds that this prohibition “applies in so far as the other 

provisions of the Convention do not implicitly or explicitly authorise a resort to 

coercion”. The jurisprudence of the Tribunal also supports that the term ‘forcible’ 

should not be restricted to physical coercion. […] The determination as to whether 

a transferred person had a “real choice” has to be made in the context of all relevant 

circumstances on a case by case basis. Forcible transfer is the movement of 

individuals under duress from where they reside to a place that is not of their 

choosing. 

ICTY, PROSECUTOR v. Mladen NALETILIC and Vinko MARTINOVIC, IT-

98-34-T, Trial Chamber, Judgment (2003) (footnotes omitted; emphasis added)) 

 

ה חוק  פי  על  .תושבים מוגנים  של  גירוש  ועל  בכפייה  העברה  על  לאיסור  היא  אף  מתייחסת  רומא  חוקת 3.13

  תוצאה  לגבי  בידיעה   די  אלא  ,לגרוש  לגרום בכוונה  צורך  אין  העבירה  של  הנפשי  היסוד  את  להקים  כדי  זו

 :קובע  הלחוק  30  סעיף  .שכזו  צפויה

1. Unless otherwise provided, a person shall be criminally 

responsible and liable for punishment for a crime within the 

jurisdiction of the Court only if the material elements are committed 

with intent and  knowledge. 

 

2. For the purposes of this article, a person has intent where: 

i. In relation to conduct, that person means to engage in the conduct; 

ii. In relation to a consequence, that person means to cause that 

consequence or is aware that it will occur in the ordinary 

course of events. 
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3. For the purposes of this article, "knowledge" means awareness 

that a circumstance exists or a consequence will occur in the 

ordinary course of events. "Know" and "knowingly" shall be 

construed accordingly. 

 :גם ראו 

The ICC Elements of Crime, Article 8 (2) (a) (vii)-1: War crime of unlawful deportation 

and transfer, para. 3: “The perpetrator was aware of the factual circumstances that 

established that protected status.” 

ההכרזה על שטח האש כאזור צבאי    -יש לציין, כי המסגרת המשפטית עליה הסתמך המפקד הצבאי    3.14

יתרי בניה במקרקעין הפרטים המצויים בתוך השטח. ברור כי אם נפל פגם  מונעת מהתושבים לקבל ה  –סגור  

לאמנת ג׳נבה),   49בהכרזה, העדר סמכות, העדר מידתיות ו/או הפרה של המשפט המנהגי (המשקף את סעיף  

 פעולות אכיפה נגד המבנים בהם מתגוררים התושבים. הרי שלא ניתן להסתמך על ההכרזה עצמה כבסיס ל

 סיכום: 3.15

  אוסר העברה בכפיה של אנשים מוגנים ממקומות מגוריהם. הגימנההמשפט הבינלאומי  א. 

  , איסור זה הוא מוחלט, כפוף לחריג אחד בלבד: העברה זמנית של אנשים כדי להגן על ביטחונם הם ב. 

 .  יםהכרחי יםצבאי טעמיםאו בשל 

 מפעולות לחימה באזור. יםבע הנו טעמים ם) ה2( 49״ בסעיף יםהכרחי יםצבאי טעמיםב. ״

יש חובה להחזיר את האנשים  ;) הוא זמני2(  49ג. פינוי האנשים משטח בשל אחד הטעמים המנויים בסעיף 

 . לבתיהם עם סיום פעולות הלחימה

.  סגירת שטח כשטח אש תוך איסור על אנשים הגרים בשטח להמשיך לגור בו נתפסת באיסור על העברה  ד

 בכפיה של האנשים;  

) לאמנת ג׳נבה. אין טענה כי  2(49. במקרה שנדון בפסק הדין לא מתקיים החריג לאיסור הקבוע בסעיף  ה

,  יםהכרחי  יםצבאי  טעמים, ולא התקיימו  של המפונים  האיסור לגור בשטח נובע מצורך זמני להגן על ביטחונם

 ).  2( 49לפי משמעות ביטוי זה בסעיף 

 

 .היחס בין החוק המקומי וצווים של המפקד הצבאי לבין המשפט הבינלאומי .4

לצו בדבר הוראות ביטחון עומד בסתירה למשפט הבינלאומי   318בהתייחסו לטענת העותרים כי סעיף    4.1

 את הדברים הבאים: ,השופט מינץ, בין השאר  אמרהמינהגי, 

האמנה   להוראות  בהתאם  באזור  הצבאי  המפקד  פעולות  את  לבחון  יש  כי  נניח  אם  גם 

עומדת   הישראלי  בחוק  חוק מפורשת  חולק כי כאשר הוראת  אין  כללי  ״המנהגיות״,  מול 
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 לפסק הדין).  31המשפט הבינלאומי, הדין הישראלי מכריע (פסקה 

מינץ לבין הסוגיה שנדונה בפסק הדין איננו האמת ניתנת להיאמר כי הקשר בין אמרתו זו של כבוד השופט  

במקרה הזה היה מדובר בצו צבאי של המפקד הצבאי בשטח הנתון לתפיסה לוחמתית, ולא בחוק ישראלי.    :ברור

יהיה הדין במשפט הישראלי בעניין היחס בין חקיקה ראשית לבין כללי המשפט הבינלאומי אשר יהיה, ברור  

חייב    -בכלל זה    הומעשה תחיק   – כל מעשה של המפקד הצבאי    לוחמתיתלחלוטין כי בשטח הנתון לתפיסה  

גם כאשר מפעיל    לעמוד באמות המידה של המשפט הבינלאומי בכלל, והמשפט הבינלאומי המנהגי בפרט. 

 המפקד הצבאי סמכויות המעוגנות בחוק המקומי בשטח הכבוש, עליו לעמוד בדרישות של המשפט הבינלאומי.

המחייב של הוראותיו באה לידי ביטוי במסמכים רבים. כך, למשל,    ןפט הבינלאומי למעמדהעמדה של המש  4.2

 בקומנטאר של הצלב האדום הבינלאומי על אמנת ג׳נבה הרביעית נאמר:

  When the penal legislation of the occupied territory conflicts with the provisions of the 

Convention, the Convention must prevail. (Commentary 336).  

 פטר גסר: -ד״ר הנסוראו גם את דבריו של 

the occupying authorities should not observe provisions of the national law of the 

occupied territory which ‘constitute…an obstacle to the application of humanitarian 

law’….Further to this reading it may be concluded that in administering an occupied 

territory, the occupying power shall not apply national provisions that are contrary to 

international law. 

Hans-Peter Gasser, “Protection of the Civilian Population” in Dieter Fleck (ed)  The 

Handbook of Humanitarian Law in Armed Conflicts (OUP, 1995) 209, 255.  

הכלל כי גם מעשי התחיקה של המפקד הצבאי כפופים לעקרונות של המשפט הבינלאומי הנוגע לתפיסה    4.3

לתקנות האג כסעיף    43ן בפסיקה ענפה של בית המשפט העליון. בית המשפט רואה את סעיף  וגעתית מלוחמ

 בית המשפט:קבע   2164/09מרכזי בהגדרה ובתיחום סמכויותיו של המפקד צבאי. בפסק הדין בבג״צ 

מעין  43תקנה  ,  כידוע מסגרת  כהוראת  בפסיקתנו  הלוחמתית-הוכרה  התפיסה  דיני  של  ,  חוקתית 

(שם.    .מסגרת כללית לאופן הפעלת חובותיו וסמכויותיו של המפקד הצבאי בשטח הכבושהקובעת  

 ). 8פסקה 

חוקתית״ משמעותה שכל מעשי המפקד הצבאי, כולל מעשי -היא ״מסגרת מעין  43האמירה כי הוראת סעיף  

יקה צבאית  התחיקה שלו, חייבים לעמוד בדרישותיו של הסעיף. ואכן בפסקי דין רבים בחן בית המשפט אם תח

בית המשפט בחן צו שתיקן    337/7  בבג״צ  .נסתפק בשתי דוגמאותבשטחים עומדת בדרישותיו של הסעיף.  

בית המשפט בחן אם צו צבאי שהטיל מס ערך    69/81; בבג״צ לתקנות האג  43את החוק המקומי לאור סעיף 

 .מוסף בשטחים עומד בדרישותיו של המשפט הבינלאומי הנוגע לשטח כבוש

כפיפות מעשיו של המפקד    , עליו עמדנו לעיל, אמר בית המשפט דברים ברורים בעניין393/82בבג״צ    4.4
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 ואלה דברי בית המשפט: . הצבאי למשפט הבינלאומי

  -הסמכות להפקיע מקרקעין לצורכי ציבור  ,  כגון  -פי הדין המקומי  -טונית עלקיומה של סמכות של

אין זה תנאי .  אינו לא תנאי הכרחי ולא תנאי מספיק לפעולה שלטונית באזור הנתון לתפיסה צבאית

סמכות ,  הכרחי לעצמו  להעניק  הצבאי  הממשל  רשאי  מקומית  שלטונית  סמכות  בהעדר  שכן 

חדשה שהדבר  ,  שלטונית  עלובלבד  הבינלאומי-אפשרי  המשפט  כללי  תפיסה  ,  פי  שעניינם 

הרי הפעלתה של סמכות  ,  שכן אפילו קיימת סמכות שלטונית מקומית,  אין זה תנאי מספיק  .לוחמתית

אלא חייבת היא לעלות בקנה אחד  ,  פי כללי הדין המקומי-לא די לה שתיעשה על,  הלכה למעשה,  זו

שעניינם תפיסה לוחמתית (שם, ,  כללי המשפט הבינלאומיעם כללי המשפט המינהלי הישראלי ועם  

 , ההדגשה אינה במקור).  10פסקה 

הנה אמירה מפורשת של בית המשפט כי גם מעשה תחיקה של המפקד הצבאי חייב לעמוד בכללי המשפט  

ת את גישת  בטאהמ  ,לא מצאנו בפסיקה עמדה המערערת על אמירה זו  הבינלאומי, שעניינם תפיסה לוחמתית.

 משפט הבינלאומי.  ה

לסיכום: עפ״י המשפט הבינלאומי, מעשה תחיקה של המפקד הצבאי חייב לעמוד בדרישותיו של המשפט  4.5

גישה זו של המשפט הבינלאומי נתקבלה בבית המשפט   הבינלאומי הנוגע לשטח הנתון לתפיסה לוחמתית.  

מפעיל סמכות המעוגנת במשפט המקומי העליון ויושמה בפסקי דין רבים. זאת ועוד: גם כאשר המפקד הצבאי 

  ות. שלעמוד באותן דריחייבת בשטח הכבוש הפעלת הסמכות 
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