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 ריצקת
 רידסהל םיקקוחמה ושקיב ןורמושו הדוהיב תילארשיה תובשייתהה תרדסהל קוחב
 יבקע ךלהמל ךשמה הווהמ קוחה לש ותקיקח .ןורמושו הדוהיב םיילארשי םיבושיי
 םיחטשה ןיבל לארשי ןיב דירפמה קוריה וקה וכלהמבש "לחוז חופיס" לש םינש ךוראו
 .ל"הצ לש האלמה ותטילשב ורתונש םירוזאלו תויולחנתהל רושקה לכב גומנו ךלוה
 תא תמלוב הניא ןוילעה טפשמה תיב ידי לע קוחה לש ותליספ ,ינושארה םשורל דוגינב
 העיגפ לע תססובמ ןוילעה טפשמה תיב ידי לע קוחה תליספ .לחוזה חופיסה ךלהמ
 ןורקעב טפשמה תיב אצמש העיגפה לע דוחייבו ,דוסיה יקוחב תונגומה תויוכזב
 םעטכ ןויוושה ןורקעב שומישה :תורחא םילימב .םיניטסלפל םילארשיה ןיב ןויוושה
 חופיסה לש תיטפשמהו תיזיפה תואיצמהש הנבותה לע ססובמ הרדסהה קוח תליספל
 תיב תא תבייחמ אלא ,שוביכה יניד לע תוססבתהה תא דוע הקידצמ הניא לחוזה
 .ילארשיה טפשמה ןמ םיחוקלה םילכב םיחטשל סחיב הקיקחה תא ןוחבל טפשמה
 שוביכה יניד לע תוכמתסהמ ןוילעה טפשמה תיב תקיספב יונישה תא חתנמ רמאמה
 תא חתנמ םג רמאמה .ןויוושה ןורקע לע דוחייבו ,םדאה תויוכז יניד לע תוכמתסהל
 ךלהמה לש תונורסחהו תונורתיה תא תויתרוקיבב ןחובו ,הז יוניש לש ויתוכלשה
 .ןוילעה טפשמה תיב טקנש יטפשמה
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 ונא .היטרקומדל ילארשיה ןוכמה ,ריכב תימע .םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה לש
 תמדוק הסרגל תורעה לע טפשמ ינויע תכרעמ ירבחלו ינוציחה ארוקל תודוהל םישקבמ
  .הז רמאמ לש
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 קוח ץ"גב – ןלהל( הרדסהה קוח תא לספ רשא ןוילעה טפשמה תיב לש ןידה קספ
 הדימב יכ המדנ ךא ,תרכינ תירוביצ בל תמושתל ,ןבומכ ,הכז 1)דאולס ןיינע וא הרדסהה
 דעומ ביבס לארשי תנידמ תא ודקפש םירחאה םירבשמב ןידה קספ "עלבנ" תמיוסמ
 לחה לארשי תא הוויל רשא ךשמתמה יטילופה רבשמה :)2020 ץיק( ומוסרפ
 קוח ץ"גבב ןידה קספ ,ונתעדל .הנורוקה תפגמו ,2019 ץרמ שדוח לש תוריחבהמ
 .)הל הצוחמו( לארשיב ויבגל הכ דע להנתהש הזמ רתוי קימעמ ןוידל יואר הרדסהה
 םירוזאה ןיבל לארשי תנידמ ןיבש םיסחיב ידוסי יוניש ףקשמה ןיד קספ והז

 קלח לש וטקפ הד יטפשמ חופיס :םיחטשה – קוריה וקל חרזממ התטילשבש
 ןפוא לשב הבר תובישח לעב וניה ןידה קספ ,ןכ לע רתי .לארשי תנידמל םיחטשהמ
 חותינב ןובשחב האבה :ףקשמ אוהש תואיצמהמ תועבונה תוכלשהל ותוסחייתה
 קלחב וז דצל וז תורדה תויסולכואה יתש ןיב םינבומה תוחוכה ירעפ לש יטפשמה
 חותינ .םיילארשי םיחרזא םניאש םיניטסלפהו ,לארשי יחרזא םילחנתמה – םיחטשהמ
 םיינשדח םייטפשמ םילכב שמתשהל ותוא איבמ טפשמה תיב ידי לע בצמה לש הז

 ןורקעב שומיש רקיעב ,רוזאב םייניטסלפה םיבשותל תיביטקפא הנגה קפסל ודעונש
  .יתקוחה ןויוושה

 הנחבנ םיחטשל סחיב ןוילעה טפשמה תיב ידי לע םדאה תויוכז יניד לש הלחהה
 לייא לש ותביתכ ,יפיצפס ןפואב 2.ונלש ראשה ןיב ,םימדוק םירמאמ לש הרושב רבכ

 
 .)״הרדסהה קוח ץ"גב״ :ןלהל( )09.06.2020 ובנ( תסנכה 'נ דאולס תייריע 1308/17 ץ"גב  1
ial: The Application of Human Living in DenNaftali, -Yuval Shany and Orna Ben :לשמל ואר  2

Rights in the Occupied Territories, 37 ISR. L. REV. 17 (2003-4); טפשמה תיב" ןהכ יחימע 
 )2006( 263 ו טפשמה תירק "ימואלניבה טפשמה ןמ טבמ :יברע-ילארשיה תומיעהו ןוילעה
 ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוח לש ותלוחת" ןנור לעי ;)״תומיעהו טפשמה תיב״ ןהכ :ןלהל(
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 ןויוושה יא לשב םיחטשב םדאה תויוכז יניד תלחה לש תויתייעבה חותינב הקסע סורג
 תורפסל ףיסומ הז רמאמ 3.םייניטסלפה םיבשותל םיילארשיה םילחנתמה ןיב הנבומה
 םדאה תויוכז יניד לש הלחהה תא חתנמ אוה ,תישאר .םיבושח םינבומ ינשב תמייקה
 לעו ,תינש .לארשי תנידמל םיחטשהמ קלח לש לחוז חופיס לש יטילופ ךילהתמ קלחכ
 השעש שומישה לש תוכלשהה תא חתנמ הז רמאמ ,הרדסהה קוח ץ"גבב ןידה קספ עקר
 םיחותינהמ רתוי תבחרנ הרוצב םייניטסלפה םיבשותל סחיב ןויוושה ןורקעב ץ״גב
 שיגדמ רמאמה ,דוחייב .יטקרפה ןבומב ןהו יטרואתה ןבומב ןה ,תורפסב הכ דע ושענש
 לש שוביכה רטשמב שומישמ ,יטילופה רבעמל ליבקמב ,עצבתמה רבעמה תצאה תא
 .ילארשיה טפשמה לע ססובמה םדאה תויוכז רטשמ לא ימואלניבה טפשמה

 טפשמה ןמ םיבואשה םדאה תויוכז יניד לע רתוי הפיקמ תוכמתסהל רבעמה
 לע הרתי תוכמתסה .תיתוהמ המליד ובוחב ןמוט ,ןויוושה ןורקע לע דוחייבו ,ילארשיה
 רתועה תבוטל רחא וא הזכ יטרקנוק הרקמב תלעופ איה םא וליפא ,ילארשיה טפשמה
 תנידמל םיחטשהמ קלח לש לחוזה ילארשיה חופיסב לעופב הרכה העמשמ ,יניטסלפה
 4.הלילשל וא בויחל ,וז תיתוהמ המליד יבגל הדמע םיעיבמ ונניא הז רמאמב .לארשי
 תא םיחתנמ ונא .רבכ עצבתה אל םא ,השעמל הכלה עצבתמ הזכ רבעמש איה ונתדמע
 םייטקרפה תונורתיה תא םיחתנמ םג וז תרגסמבו ,הל תוביסה תאו הקיספה לש הכרד
 .םייטרקנוק םירתועל הנממ עובנל םילוכיה

 שוביכה יניד תלחה לש הירוטסיהה תא הרצקב ראתמ הז רמאמ לש ןושארה וקלח
 תיב לש ויצמאמב ןד רמאמה לש ינשה וקלח .1967-ב לארשי הספתש םיחטשב
 דיקפתלו חטשב הנתשמה תואיצמל שוביכה תמגידרפ תא םיאתהל ןוילעה טפשמה
 ןידה קספ תועמשמב דקמתמ ישילשה קלחה .הז רשקהב םיאלממ םדאה תויוכז ינידש
 םש םינעוט ונא .םיחטשב לחה ןידה לע תויטמגידרפה ויתוכלשהו הרדסהה קוח ץ"גבב
 תוכמתסה לש םיחטשל עגונב ןוילעה טפשמה תיב לש ותקיספב המגמה תוקזחתהל יכ
 ,תיטמרד תועמשמ תויהל היושע יתקוחה טפשמהמ םיבואשה םדאה תויוכז יניד לע
 יתלבה תיטילופה תרגסמה לש שדחמ הניחבל תעמתשמ השירד הב הנומט ןכש
  .םכסמ יעיברה קלחה .הרשפא שוביכה תמגידרפש תינויווש

 

 
 ףקיה לע ?ימ רובעבו ימ לש הקוח" דגרוא באיל ;)2014( 149 ז טפשמ ירעש "תיברעמה הדגב
 .)2010( 145 בי לשממו טפשמ "דוסיה יקוח לש םתלוחת

3  s of the Human Proportions: Are Human Rights the Emperor's New ClotheAeyal M. Gross, 

International Law of Occupation? 18 EJIL 1, 18 (2007) )ןלהל: Gross, Human Proportions(.  
 ררועמו קימעמה ורפס תא ואר םדא תויוכזב קסועה ןיד ךרוע לש וטבמ תדוקנמ המלידה רואיתל  4

 םדא תויוכזל יטפשמה קבאמהו ןיטסלפ ,לארשי :רעשהו המוחה דרפס לאכימ לש הבשחמה
)2018(.  
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 שוביכה תמגידרפ לש התליפנו התיילע .א
 

 םיבחרנ םיחטש לע לארשי הטלתשה ,םימיה תשש תמחלמ ךלהמב ,1967 ינויב
 תא הקיסעמ ,םהיבשותב דחוימבו ,םהב הטילשה 5.ברע תונידמ תטילשב זא דע ויהש
 לש )"םרורחש" וא( םשוביכ .הזה םויה םצע דע תילארשיה תוטלחהה תלבק תכרעמ
 לש רכינ קלח ברקב םיזע םייתדו םיימואל תושגר וררוע 6תירוטסיהה לארשי ץרא יקלח
 לש םתחוורל יארחא עתפל ומצע אצמ ל"הצ ,דבב דב 7.לארשיב ידוהיה רוביצה
 8.ילארשי חרזא ןכל םדוק היה אל םכותמ שיאש ,םדא ינב ןוילימכ

 תצעומ ידי לע הצמואש החסונה – "םולש תרומת םיחטש" תחסונ יכ העצהה
 תפרוג הרוצב לעפות – 9ירוזא םולש רדסהל סיסבכ 242 הטלחהב ם"ואה לש ןוחטיבה

 
Legal Concepts and Meir Shamgar, ; i (2008)xx CCUPATIONOS ’SRAELI ,ORDONGEVE N :ואר  5

Problems of the Israeli Military Government – the Initial Stage, in MILITARY GOVERNMENT 

IN THE TERRITORIES ADMINISTERED BY ISRAEL 1967–1980: The Legal Aspects, 13–16 (Meir 

Shamgar ed., 1982). 
 לש הרדגהה םג ומכ ,םימיה תשש תמחלמב וילע הטלתשה לארשיש חטשה לש ויוניכ םצע  6

 םדא תויוכז ינוגראו םיימואלניב תודסומ .הזע תיטילופ תקולחמב םייונש ,םהב הטילשה תרוצ
 המכו ילארשיה ץוחה דרשמ .Occupied Palestinian Territories םתוא םינכמ םיימואלניב
 וא ,Disputed Territories וא "תקולחמב םייונשה םיחטשה" יוטיבב םישמתשמ םינוגרא
 וא "רוזאה" יוטיבב םישמתשמ ,חטשב ןובירכ לעופב שמשמה ,ל"הצב ."םיקזחומה םיחטשה"
 יפוג .ימואלניבה טפשמה לש שוביכה יניד תא ויבגל םיליחמו )ש"ויא( "ןורמושו הדוהי רוזא"
 .שובכ חטשה היפלש הדמעה תא םיחודו "ןורמושו הדוהי" יוטיבב םישמתשמ ללכ ךרדב ןימי

  .לארשיב ירוביצה חישב לבוקמה ,"םיחטשה" יוטיבב הז רמאמב שמתשנ ונא
 2004–1967 לארשי תנידמו םילחנתמה :ץראה ינודא לטרז תידעו רדלא אביקע :ואר ,לשמל  7

283–284 )2004(. 
 ,הזע תעוצרבו תיברעמה הדגב ןיסולכוא דקפמ ל"הצ ךרע 1967 רבמטפסו טסוגוא םישדוחב  8

 םיחטשב וחכנ אלש םיניטסלפ .שפנ 954,898-כב הדמאנ םיחטשה תייסולכוא ויתואצות יפלו
 ,םיניטסלפ םיטילפ ףלא 390-ל בורק ונמנ הלא םע .ןיסולכואה דקפמב ומשרנ אל וז הפוקתב
 הנממ ושרוג םקלחו המחלמה ךלהמב םיחטשהמ וחרב םקלחש ,הזע תעוצרמ םהמ ףלא 50-כ
 םידומיל יכרוצל ל"וחב הפוקת התואב והשש םיניטסלפ דקפמהמ ורדענ ןכ ומכ .לארשי ידיב
 .201321.07 דמעמ ירסח םיבשות – הזע תעוצר םלצב ואר .תרחא הביס לכמ וא הדובע וא

https://www.btselem.org/hebrew/gaza_strip/stateless. 
9 )1967S.C. Res. 242 (Nov. 22, . 
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 היגיצנ 10.ברע תונידמו לארשי ידי לע המחלמה רחאל רצק ןמז התחדנ ,םיחטשה יבגל
 וא םיחטשה יבגל הבוט תונוביר תעיבת לארשיל שי יכ ונעט לארשי לש םיימשרה
 ,דגנמ 11.״67 תולובג״ל רוזחל אלש קהבומ ינוחטיב סרטניאו ,םהלש םיקלח תוחפל
 ,לארשיב םיבר וניבה ,תאזכ הלועפ .לארשיל וחפוסי םיחטשהש תורשפאה םג הללשנ
 לארשי הבריס םתואש( םיחטשה לש םייברעה םיבשותל חרזא תויוכז ןתמ בייחת
 תידוהי הנידממ לארשי תא ךופהל םייאש דעצ – )"םיניטסלפ" הז בלשב תונכל ףקותב
 קוחה לש הרפה תודוא לע תונעט הלעמ םג היה הזכ חופיס .תימואל-וד הנידמל
 לארשי תא סינכמו )242 הטלחהל אובמב ,רתיה ןיב ,ףקתשהש יפכ (ימואלניבה
 ןוצרה ןיב חתמל האצמ לארשיש ןורתפה .םלועב תובר תונידמ םע תושגנתה לולסמל
 יבגל תינבומ תומימע תריצי היה םתוא חפסל ישוקה ןיבל םיחטשה לע רתוול אלש
 אלא םיחטשה תא "תשבוכ" הניא לארשיש ריהצהל התייה הרחבנש החסונה .םדמעמ
-כ םתוא ״תלהנמ״ וא )Belligerent Occupation( תיתמחול הסיפתב םהב "הקיזחמ"

riesdministered TerritoA.12 רשוא אל םלועמ םיחטשה דמעמ לש הז רוגסמש יפ לע ףא 
  13.לארשיב חישב ידמל רוגש תויהל ךפה אוה ,הלשממה ידי לע ימשר ןפואב

 
 ימכסהל הנש 20 "תיניטסלפה היצפואל הרזחה – לשכנ אל ולסוא םכסה" ל״ז רוצהדפ ןבואר  10

The ;www.il.boell.org/sites/default/files/20_shnh_lvslv_svpy.pdf  )2014( 40 ,39 ולסוא

https://mfa.gov.il/mfa/foreignpolicy/peace/guide/ 1967) Sept. (1 Resolutions Khartoum 
resolutions.aspxpages/the%20khartoum%20. 

 Abraham Bell and Eugene לשמל ואר תילארשיה תונובירה תעיבת יבגל טוריפל 11

Kontorovich, Palestine, Uti Possidetis Juris, and the Borders of Israel, 58 ARIZ. L. REV. 633 

 לש םייתרוסמ םיללכ לע תססובמ ןורמושו הדוהי יבגל תילארשיה תונובירה תעיבת( (2016)

Der  ,Interview with Abba Eban םג ואר .)ימואלניבה טפשמב תונידמ תשוריו תולובג תעיבק

26.1.1969 ,Spiegel: "ב התארנש יפכ תואריהל רוזחת אל םלועל הפמה יכ יולג ןפואב ונרהצה-

 רסוחל ףדרנ םש ונרובע איה ינוי תפמ .תונורקע לשו ןוחטיב לש ןיינע הז ונרובע .1967 ינויב 4

 ונלש םוגרת( "ונרובע ץיוושוא לש תונורכיז הלעמ איהש רמוא םא םיזגא אל .הנכסו ןוחטיב

f7cf470e-a-arabisch-ist-sackgasse-https://www.spiegel.de/politik/die-0002- ;)ש"יו כ"ע –

000045861331-0000-0001. 
 חטשה יכ הנעטב הריכמ הניא לארשי יכ ריהבהל דעונ "םילהונמ" וא "םיקזחומ םיחטש" חנומה  12

 ואר .הלש תונובירה תנעט לע תרתוומ הניאו ,ימואלניבה טפשמה יפ לע "שובכ"כ רדגומ
Shamgar, Legal Concepts and Problems of the Israeli Military Government, 5 ש״ה ליעל, 

 .16–13 ׳מעב
 ד"פ ,ןוחטיבה רש 'נ הסדקמלא 337/71 ץ"גב ואר תונוש תופוקתב הקיספב יוטיבב שומישל  13

 )1(זמ ד"פ ,ןוחטיבה רש 'נ לארשיב חרזאה תויוכזל הדוגאה 5973/92 ץ"גב ;)1972( 574 )1(וכ
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 אל )Sui Generis( דחוימ דמעמ שי 1967-ב וספתנש םיחטשלש תילארשיה הדמעה
 בצמב וקסעש םיימואלניבה תודסומה לכ .היגוסה תא ןחבש ימואלניב ףוג ףא הענכש
 תרצעה 15,ם"ואה לש ןוחטיבה תצעומ 14,ימואלניבה ןידה תיב תוברל( םיחטשב
 לארשי לש הדמעמ יכ םירובס ,םיימואלניבה םינטפשמה לכ טעמכו ,)דועו 16תיללכה
 יכו ,ימואלניבה טפשמה לש שוביכה יניד יפל "תשבוכ המצעמ" לש אוה םיחטשב
 םעה לש תימצעה הרדגהה תוכז שומימל םידעוימ העוצרהו הדגה יחטש רבד לש ופוסב
 .)םיניטסלפל לארשי ןיב םימכסומ לובג ינוקיתל ףופכב( יניטסלפה

 לארשי ,רומאכ .םינשה תצורמב םיוסמ "ןותימ" הרבע לארשי לש התדמע םג
 הנידמ לש אוה םיחטשל סחיב הדמעמ יכ תינורקעה הנעטל םיכסהל אלש הדיפקה
 לבקל לארשי המיכסה ,תיטפשמ הדמעכ רשאמ רתוי תיטילופ הרשפכ ,תאז םע .תשבוכ
 תונקתב םיעיפומ םהש יפכ ימואלניבה טפשמה לש שוביכה יניד יפל לועפל המצע לע
 םיקלחה" תא המצע לע ליחהל המיכסה ףא לארשי 17.המחלמה יניד רבדב גאה
 ךלהמב 18.שוביכה ינידב םה םג םיקסועה ,תיעיברה הבנ'ג תנמא לש "םיירטינמוהה
 ותבשב ןוילעה טפשמה תיב לש ותוכמס לע קולחל אלש ףא הנידמה יגיצנ ומיכסה ףסונ
 הנכנ רמאמה ךשמהב רשא ,ולא םידעצ 19.םיחטשה יבשות לש תוריתעב ןודל ץ"גבכ
 ,םיחטשה דמעמב ינורקעה ןוידהמ קמחתהל לארשיל ועייס ,"שוביכה תמגידרפ" םתוא

 
 345 )1(טנ ד"פ ,ןאערק 'נ מ"עב ןוזמ ירצומ קווישו רוצי ןוני 1432/03 א"ע ;)1993( 267

 )3(בס ד"פ ,םילשוריב הדובעל יצראה ןידה תיב 'נ דבועל וק תתומע 5666/03 ץ"גב ;)2004(
264 )2007(. 

 Construction of a Wall in Legal Consequences of the :הדרפהה רדג ןיינעב תעדה תווחב ואר  14

the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, 2004 I.C.J 136, ¶ 117–121 (9 July, 

 .)רדגה ןיינעב תעדה תווח :ןלהל( (2004
 ;S.C. Res. 242 (Nov. 22, 1967); S.C. Res. 446 (March 22, 1979) :ןוחטיבה תצעומ תוטלחה  15

S.C. Res. 1435 (Sept. 24, 2002). 
 חטש לאכ ןורמושו הדוהיל תוסחייתמה ם"ואה לש תיללכה תרצעה לש תוטלחהה טוריפ תא  16

 הדוהיב הינבה בצמ תניחבל הדעווה ח"וד לש יטפשמ חותינ – םידקת רסח ןיד שי :ואר שובכ
din.org/userfiles/file/Reports-http://files.yesh- )2014 ראוני( 99 )"יול תדעו"( ןורמושו

16_6.pdf-%20WEB-%20Chasar%20Takdim%20Hebrew%20-Hebrew/Yesh%20Din%20.  
17  Customs of War on Land, Being Annex to the convention Regulation Respecting the Laws and 

on Laws and Customs of War on Land (Hague, IV), Oct. 18, 1907, 1 U.S.T. 631 )תונקת״ :ןלהל 
 .)״גאה

18  1  in, The Observance of the International Law in the Administered TerritoriesMeir Shamgar, 

ISR. YEARBOOK OF HUMAN RIGHTS 262 (1971). 
 .)1973( 169 )2(זכ ד"פ ,לארשי תלשממ 'נ וליח ובא 302/72 ץ"גב  19
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 תמיוסמ היצמיטיגל ורצי ףא ,ץ"גב תרוקיבל םתפפכה תובקעב רקיעב ,תמיוסמ הדימבו
  20.םהב לארשי תטילשל

 םהיתועיבתל סחיב ףא תומימע לע רומשל ושקיב לארשיב ןוטלשה תודסומ
 תוחוכ לארשיב ויה .תונווגמו תונוש תוביסמ חטשה יבגל תוידיתעה תויטפשמה
 תונידמ םע תילאירוטירט הרשפל םיחטשה לש םיקלחב שמתשהל ושקיבש םייטילופ
 תוחפל וא ,ןורמושו הדוהי אולמ תא חפסל ושקיבש םג ויה .םיניטסלפה םע וא ,ברע
 הרהצהש ורבס ךא םייטילופ-ואג וא םייגולואדיא םימעטמ לארשי תנידמל ,םקלח תא
 ולאל 21.הזע תימואלניב תרוקיב ,ץוחנ יתלב ןפואב ,רורגת וז הנווכ לע ידמ תמדקומ
 החילצה ךכ .חטשה לש ודמעמ תא הרורב הרוצב עובקל אלש חונ היה ולאל םג
 םיתומיעמ ענמיהל ,הרשפל עיגהל תונוכנ םינפו ץוח יפלכ רדשל תיטילופה תכרעמה
 םיחרזא לש תולחנתהה תא רשפאלו ,םלועב לארשי לש התירב תולעב םע םייתיזח
 הינייפאמ לשב ,םייפואב םייעראכ תילמרופ ורדגוהש םיבושייב ,םיחטשב םיילארשי

 דוע היה שוביכה תמגידרפ תלחהל יכ שיגדהל בושח 22.שוביכה תמגידרפ לש םיינמזה
 תועיגמה תויוכזה רבדב דירטמה ןוידה תא תוחדל לארשי תנידמל רשפא רבדה :ןורתי
 חּורזא תוניצרב לוקשל הנכומ התייה אל לארשי .םיחטשב םירגש םיניטסלפה ינוילימל
 תיאמצע תיניטסלפ הנידמ תמקהב ןודל הנכומ התייה אל םג םינשה בורבו ,םהלש
 יבשותל קינעהל הבוח ןיא התרגסמבש ,שוביכה תמגידרפ ,הלא תוביסנב .םיחטשב
 בצמה תא הרשפא ,תשבוכה הנידמה תודסומל הריחב תוכז וא תוחרזא שובכה חטשה
 תויתצובקהו תוינטרפה תויוכזב הרכה אלב ,רחא םעב תכשוממ הטילש לש ילמונאה
 .דיתעב הנרכות הלאכ תויוכזש תורשפאה תא לולשל ילב םג ךא ,םע ותוא ינב לש

 תומכסהה ןכש ,וזה המומעה המגידרפה תרימשב בושח דיקפת היה טפשמה תיבל
 לחוהש דחוימה יטפשמה רדסהה לש היצמיטיגלל יזכרמ רוקמ ויה הסיסבבש תוינוידה

 
20  OURT CUPREME SHE T :USTICEJCCUPATION OF OHE T ,ONENRL ËAYAND  RETZMERKAVID D

OF ISRAEL AND THE OCCUPIED TERRITORIES 510 (2nd ed., 2021). 
 ןהכ יחימע ;)2004( 55–20 םייח תרקפה םנמאה – הדרפה רדג לש הרופיס ןמלופ והיעשי ואר  21

 ץ"גב תובקעב :םיחטשב שוביכה תמגידרפ לש התוקרפתה ?ביבא לת ןידכ הנומע ןיד״
 ״2017-ז״עשתה ,ןורמושו הדוהיב תובשייתהה תרדסהל קוחהו ןוחטיבה רש 'נ דאמח 9949/08

 ;)״הנומע ןיד״ ןהכ :ןלהל( )2017( 6 61 הקיספ תוראה יקזבמ – םדא תויוכז :תשרב ״טפשמה״
Kretzmer and Ronen, 24 ׳מעב ,20 ש״ה ליעל;Orna Ben-Naftali, Aeyal Gross & Keren 

Michaeli, Illegal Occupation: Framing the Occupied Palestinian Territory, 23 BERKELEY J. 

INT'L L. 551, 609–611 (2005). 
 תויהל ,הכלהל ,תוכירצ ונממ תועבונה תואצותה ךכיפלו ,ינמז בצמ אוה שוביכה הרדגהב  22

 113 )2(גל ד״פ ,ןוחטיבה רש ׳נ ביוא 606 /78 ץ״גב לשמל ואר .תוכיפה תוחפה לכל וא תוינמז
)1979(.  
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 ומכ ,תימואלניבה הליהקה תונוכנ ןיב הקיז תמייק יכ חינהל ןתינ ,ןכ לע רתי .םיחטשב
 יטפשמה רדסהה תא ,תינמז הרוצב ולו ,לבקל ,לארשיב להקה תעד לש התונוכנ םג

 תויוכזב תכשמנה העיגפה תאו םיחטשב תילארשי לש תכשוממ הטילש רשפאש
 םיקלח יכ חיטבמה יטופיש תרוקיב ןונגנמ תריצי ןיבל ,ונממ העבנש םיניטסלפה
 ,שוביכ ןוטלש תחת םייוצמה םיחרזאל םהב תונותנה תונגההו ,שוביכה ינידמ םימיוסמ
 :םיחטשב תילארשיה הטילשל סחיב לופכ דיקפת אופא היה טפשמה תיבל 23.ורמשיי
 ,ילארשיה ןוטלשה תחת תורמשנ םייניטסלפה םיבשותה לש תויסיסב תויוכזש אודיו
  24.הזה ןוטלשה ךשמהל היצמיטיגל ןתמו

 םיצחל תחת יוצמ 1967 רחאל רצונש יטפשמהו יטילופה רדסהה בר ןמז רבכש אלא
 תונמל ילבמ תאזו( םיחטשב םירג לארשי יחרזא םילחנתמ ןוילימ יצח טעמכ .םידבכ
 תא לבקל םיברסמ ולא םיילארשי םיחרזא .)םילשורי חרזמ לש םיילארשיה היבשות תא
 םירכינ םיקלח ,דבב דב .לארשי תנידממ קלח וניאש חטשב םיינמז םיבשותכ םדמעמ
 יניד לש ,הפקיהב תיקלח םא םג ,הלחהב תוארל ולדח לארשיב תיטילופה תכרעמהמ
 ,תילארשיה תיטילופה תכרעמב םיבחרנ םיגוחו ,םהיתורטמ תא תרשמה ךלהמ שוביכה
 תלחה תא םיעבותו םייקה יטפשמ-יטילופ הנבמה תחת םירתוח ,ןימיב דחוימב
 םיניטסלפה ףא 25.ןורמושו הדוהי יחטשמ קלח לע וא לכ לע תילארשיה תונובירה
 םישקבמ םה רשאכ ,שוביכה לש יטפשמה הנבמה תא ףוקתל םירכינ םיצמאמ םישוע
 תא רגתאמ 1967 זאמ ןמזה ףולח םג .תיאמצע הנידמכ םדמעמב תימואלניב הרכה
 םיללכהו ,דעומ ירצק םישוביכ רקיעב רידסהל תנמ לע הרצונש שוביכה תמגידרפ
 רתוי םימדנ םסיסבבש תויתדבועה תוחנההו חטשב ליחהל תשקבמ איהש םייטפשמה
 אל םימיאתמ םניא שוביכה יניד ,השעמל .םיחטשב תררושה תואיצמהמ םיקתונמ רתויו
 לש עבקה יפואל םג אלא ,םיחטשב תטלוש לארשי הבש הפוקתה ךרואל קר
 .םינידה סיסבב יוצמה תוינמזה ןויער םע בשייתמ וניאש ,םהב תילארשיה תובשייתהה
 ידכ דע בחר שוביכה יניד סיסבבש תומרונה ןיבל םיחטשב הרצונש תואיצמה ןיב רעפה
 םיחטשב ילארשיה רטשמה תא םינש רשעמ רתוי ינפל רבכ וניכ םימיוסמ םירקוחש ךכ
 תויביטמרונה אצומה תוחנה תא םאות וניא אוהש ןוויכמ תאזו ,"יקוח יתלב שוביכ"כ
  26.שוביכה יניד לש

 
 ;)2014( 118–105 לארשיב טפשמו ןוחטיב – םיטפושו םירוי ןהכ טראויטסו ןהכ יחימע  23

Amichai Cohen, Guardians and Guards: The Israeli Supreme Court's Political Role in Matters 

of National Security, in CIVIL – MILITARY RELATIONS IN ISRAEL 166, 171–193 (E. Rosman-

Stollman et al. eds., 2014). 
24  and Ronen Kretzmer, 3 ׳מעב ,20 ש״ה ליעל;  ”NTIFADA“ITHE  ,SRAELI .,AHAV ET ALYAVID D

AND THE RULE OF LAW 17–18 (Israel Ministry of Defense Publications, 1993). 
25  , 21(3) rging Legal ParadigmAn Eme –, Israel's Control of the Territories Amichai Cohen

PALESTINE ISR. J. 102 (2016). 
26  Naftali, Gross & Michaeli-Ben, 21 ש״ה ליעל.  
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 לארשי לש רוביחה קוזיח :לופכ ךילהת םיחטשב םייקתמ תובר םינש הזמ ,לעופב
 לארשי ,ךילהתה לש דחאה וקלחב .םהמ רחא קלחמ הלש קותינו ,םיחטשהמ קלח לא
 הניחבמ ,םנמוא .לארשי תנידממ קלחל ןורמושו הדוהימ םידבכנ םיקלח תכפוה
 ןוטלש תחת םייוצמל םיבשחנ ןורמושה ברעמ יבושייו לאירא ,ןויצע שוג ,תילמרופ
 הלאה םיבושייב םייחה ןיב םילדבה אוצמל דואמ השק תימוימויה תולהנתהב ךא ,יאבצ
 םג ךכו ,תימוי-םויה תולהנתהב ךכ .קוריה וקל ברעממש לארשי תנידמב םייחה ןיבל
 קוחה "םוגרת" לש בחרנ ךילהת עצבתמ םינורחאה םירושעב רשאכ ,תיקוח הניחבמ
 הלוחת הוולתמ וילאו ,תויולחנתהה יחטשב ותלחהו יאבצה דקפמה ידי לע ילארשיה
 ידיקפ לעו םיילארשי םיחרזא לע ילארשיה ןידה לש םייתועמשמ םיקלח לש תילנוסרפ
 םיינוטלש תודסומ תמקה םג ומכ ,םיחטשב תינוטלש תוכמס םיליעפמה לשממ
 27.הלשממ ידרשמ לש תוחולשו טפשמ יתב תוברל ,םתלעפהו ש״ויא יחטשב םיילארשי

 אסיג דחמ ןכש ,"וטקפ הד חופיס" וא "לחוז חופיס" םשב הז ךילהת ןלהל םינכמ ונא
 אטבמ אוה אסיג ךדיאמ ךא ,חטשה חופיס תודוא לע תילמרופ תיטפשמ העיבק וב ןיא
 תדחאהו לארשי תנידמ ךות לא םביבס םיחטשהו תויולחנתהה לש העמטה לש ךילהת
 28.תויולחנתהה יחטשבו לארשיב םילחה םינידה

 
 תיברעמה הדגב לארשי לש םינידה רטשמ :קוח תוכרעמ יתש ,דחא ןוטלש םירחאו הדוהי רומיל  27

 ךא ,תונורחאה םינשב דואמ רבגתה ךילהתה יכ ןייצל שי ;)דחא ןוטלש הדוהי :ןלהל( )2014(
 םדמעמ" ןייטשניבור ןונמא .םינומשה תונש ףוסב דוע םירקוח ידי לע ההוז אוה השעמל
 256 ,236 אי טפשמ ינויע "יטפשמ םייאלכ רוצייל קזחומ ןודקפמ – 'םיחטש'ה לש הנתשמה
)1987(; EYAL BENVENISTI, LEGAL DUALISM: THE ABSORPTION OF THE OCCUPIED 

TERRITORIES INTO ISRAEL (1989). 
 טפשמב ולש תקיודמה תועמשמל ןווכמ וניא ״וטקפ הד חופיסה״ חנומב ונלש שומישה  28

 לש ותויקוחב ןויד תרגסמב ללכ ךרדב הלוע היגוסה .תקולחמב היונשה תועמשמ ,ימואלניבה
 חנומה לש תקיודמה ותועמשמ יכ הארנ ,םינפ לכ לע .הז רמאמב םיכרוע ונניאש ןויד ,שוביכה
 .Omar M. Dajani, Israel's Creeping Annexation, 111 AM. J. INT'L L :ואר ,היד תרדגומ הניא

UNBOUND 51, 52 (2017–2018). השע 122 ׳ספב ,14 ש"הב ליעל ,רדגה ןיינעב תעדה תווחב 
 רציש תואיצמה תא ראתל תנמ לע וטקפ הד חופיסה ןויערב שומיש ימואלניבה ןידה תיב
 The Court considers that the construction of the wall" :םיחטשב לארשי המיקהש לושכמה

and its associated régime create a 'fait accompli' on the ground that could well become 

permanent, in which case, and notwithstanding the formal characterization of the wall by 

Israel, it would be tantamount to de facto annexation". ןחבמ" תורפסב הנוכ הז ןחבמ 
 Joshua Kleinfeld, Skeptical Internationalism: A study of ואר .)effects-based test( "תואצותה

Whether International Law is Law, 78 FORD. L. REV. 2451, 2474–2475 (2010).  
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 םניא םהב םירג םייניטסלפה םיבשותה בורש םיחטשה ,ךילהתה לש רחאה וקלחב
 ולסוא ימכסה תרגסמב רבעוה םקלח .הרישי תילארשי הטילש תחת דוע םייוצמ
 תוקתנתהה רחאל טלוש רחאה םקלחבו )ןורמושו הדוהיב( תיניטסלפה תושרה תטילשל
 םוי םויה ייח תא תלהנמ הניא לארשיש איה האצותה .)הזעב( סאמחה םהמ תילארשיה
 A יחטשב .1967-ב וספתנש םיחטשב םיררוגתמה םייניטסלפה םיבשותה בור לש
 העיגנ לכ לארשיל ןיא ,ןורמושו הדוהיב תויניטסלפה םירעה בור תא םיללוכה ,לשמל
 השעמל תלבגומ לארשי ידי לע תלעפומה הטילשהו ,םיניטסלפה לש םוי םויה ייחל
 ולא םירוזאל הסינכב תישפוחה העונתה לע תולבגמ תלטהלו ,רורטב םידושח רצעמל
 ,שוביכה תמגידרפ סיסבב דמועה יסיסבה ןורקיעל ,ןכ םא ,דוגינב .םהמ האיציבו
 יראה קלחל סחיב ירוביצה רדסהו םייחה םויקל תיארחאכ דוע המצע האור הניא לארשי

 לארשי םהב םילשורי חרזמ יחטשב ,תאז תמועל 29.םיחטשב םייניטסלפה םיבשותה לש
 תאז השוע איה –– םייניטסלפה םיבשותה לש םוי םויה ייח תא להנל תינורקע תביוחמ
  .ולא םיחטש לע 1967-ב לחוהש ילארשיה קוח לע ססבתהב

 ,אסיג דחמ חטשהמ קלחל סחיב לחוז חופיס – וללה םיכילהתה ינש לש בוליש
 ונידי לע הנוכמ – אסיג ךדיאמ חטשה לש רחא קלחל סחיב תיתגרדה תוקתנתהו
 הטילש לש תונויער לע תססובמה ,וז המגידרפ ןכש "שוביכה תמגידרפ לש התעיקש"
 תא השעמל דוע תגציימ הניא ,תיתמחולה הסיפתה יניד סיסב לע תינמז תיאבצ
 תיתרוסמה תיטפשמה המגידרפה ןיב רצונש רעפה .חטשב תמייקה תואיצמה
 ןיבל ,ןורמושו הדוהי לש םימיוסמ םיקלחב תוחפל ,תילמרופ הניחבמ לוחל הכישממה
 ינפב דחוימב השק רגתא תוביצמ ,לעופב םש תולחה תוילהנמהו תויטילופה תורגסמה
 בייחמה ןיד ףוכאל וילע :םיחטשב בצמה לע ןידה תא ליחהל ואובב טפשמה תיב
 תא תוברל ,חטשב םייחה תואיצמ תא דוע םאות וניאש הזכ ךא ,תילמרופ הניחבמ
  .תואיצמה תא הנבמו הניבמ לארשי תלשממ ובש ןפואה

 
 
 
 
 

 
 ידיל השעמל יקוחה ןוטלשה תויוכמס רובעב״ :יכ עבוק ,17 ש״ה ליעל ,גאה תונקתל 43 ףיעס  29

 םייחהו רדסה תא חיטבהלו םנכ לע ריזחהל ידכ ותלוכיבש םיעצמאה לכב הלה טוקני ,שבוכה
 ונממ רצבנ םא ץוח ,הנידמב םיגהונה םיקוחה דוביכ ךותמ ,ירשפא רבדהש המכ דע םיירוביצה
 This concise statement is the gist of" :יתשינבנב ליא בתכ הז ףיעסל עגונב ."ןיטולחל רבדה

the traditional law of occupation". EYAL BENVENISTI, THE INTERNATIONAL LAW OF 

OCCUPATION 68 (2nd. ed. 2012). 
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 טפשמה תיבב שוביכה תמגידרפ תלחהב תויתייעבה .ב

  שוביכה תמגידרפו ןוילעה טפשמה תיב .1

 היה םיחטשב המשויש תילארשי תוינידמ טפשמה תיב לספ םהבש םימעפה רפסמ
 דקפמה לע תוילרודצורפ תובוח לש הלחהה ןמ רקיעב ועבנ ולא םירקמו ,רתויב ןטק
 טפשמה תיב רישכה וללה ןידה יקספמ לודג קלחב יכ םירובסה שי ,השעמל 30.יאבצה
 תיזכרמה העפשההש ונעטש ימ ויה ,ןכ לע רשא  31.שוביכה יניד לש תובר תורפה לעופב
 אווש גצמ תריצי תועצמאב התייה שוביכה רטשמ לש היצמיטיגלה לע טפשמה תיב לש
 ןיד יקספ לש דואמ ןטק רפסמ לע ססבתה רשא גצמ ,תיביטקפא תיטופיש תרוקיב לש
 םהבש תומוקמב םג יכ ןועטל ןתינ ,הז ןועיט וק יפל 32.הלשממה תדמע תא ורקיבש
 תועקרק תעקפהל עגונב המגודל ,לארשי תלשממ לש תוינידמ טפשמה תיב לספ
 תויולחנתה תמקה לש היצמיטיגלל אקווד רבדה םרת 33,תויולחנתה תיינב םשל תויטרפ
 טפשמל םיחמומה לש עירכמ בורש יפ לע ףא תאזו ,"הנידמ תועקרק" לע ״תויקוח״
 ןייצל שי .יקוח יתלב דעצ תויולחנתהה לכ תמקהב תוארל ךישמה םלועב ימואלניב
 הללכנו ,הבר הבחרהב לארשי ידי לע שרפתה ״הנידמ תועקרק״ חנומה יכ הז רשקהב
  34.ןורמושו הדוהיב חטשה תיצחממ הלעמל השעמל וב

 חוקיפב בושח דיקפת אקווד היה ןוילעה טפשמה תיבל יכ םירובסה שי ,ךכל דוגינב
 ןותימל טפשמה תיב לש תירקיעה ותמורת .לארשי הטקנ םהבש הטילשה יעצמא לע
 אקווד התייה אל םיחטשב לחוהש יאבצה לשממה לש רתויב תושקה תוכלשהה
 תולועפ דגנ הריתעה תורשפא םצע ביבס אלא ,ויתוקיספב עיגה ןהילאש תואצותב
 לש תוחתפתהל האיבה רותעל תלוכיה .ילארשיה טפשמה תיבל םיחטשב תוינוטלש

 
 .םירתועה תונעט הנעמשית ןהבש תונוש ררע תודעו םיקהל ל"הצ תא ץליא ןוילעה טפשמה תיב  30

 הדוגאה 358/88 ץ"גב ;)1988( 821 )3(במ ד"פ ,ןוחטיבה רש 'נ היד'גס 253/88 ץ"גב ,המגודל
 320/80 ץ"גב ;)1989( 529 )2(גמ ד"פ ,זכרמה דוקיפ ףולא 'נ לארשיב חרזאה תויוכזל
  .)1980( 113 )3(הל ד"פ ,ןוחטבה רש 'נ המסאווק
31 and Ronen rKretzme, יכ בתכנ ,489 ׳מעב ,20 ש״ה ליעל:In its decisions "

relating to the Occupied Territories, the Court has rationalized virtually all 
including those that are  controversial actions of the Israeli authorities, 

”incompatible with international law. 
32  and Ronen rKretzme , 3 ׳מעב ,20 ש״ה ליעל;Landmark Cases and the  Ronen Shamir,

Reproduction of Legitimacy, 24(3) LAW & SOC'Y REV. 781, 781–805 (1990); L. Shelef, The 

Green Line is the Border of Judicial Activism: Queries about the Supreme Court Judgments in 

the Territories, 17 TEL AVIV U. L. REV. 757 (1993). 
  .)1979( 1 )1(דל ד"פ ,לארשי תלשממ 'נ תאקיוד 390/79 ץ״גב  33
 .23 ש״ה ליעל ,ןהכו ןהכ  34
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 םיבשות םשב טפשמה תיבל תוריתעב םתוליעפ תא םידקממה םדא תויוכז ינוגרא
 "ץ"גב םדק" יכילהב ןכו ,קוחה לע הרימשב ירוביצה סרטניאה םשב וא םייניטסלפ
 םיתיעלו ,הריתעה תשגה ינפל דוע תויאבצה תולועפה תא הנידמה ינטפשמ ונחב םהבש
 תיב לש וליצ״ו טפשמה תיב היה ךכ 35.םיבשותה לש תושקבהמ קלחל ונענ תובורק
 אלא ,םיחטשב הליחה לארשיש רטשמל היצמיטיגל קינעמה םרוגל קר אל 36״טפשמה
 37.ונממ םיעפשומה םייניטסלפה םיבשותה ןיבל יאבצה רטשמה ןיב "ךוותמ" ןיעמל םג
 תריצי .שוביכה תכראהל איבהל ידכ וב היה יכ ןעטנ טפשמה תיב לש הז דיקפת יבגל םג
 תילארשי הטילש לש תוכוראה םינשב ורבטצהש םיצחלה רורחשל יטפשמ ןונגנמ
 רשפא ,וצצש תויטרקנוקה תויעבהמ רכינ קלחל ישעמ ןורתפ ללכ רשא ,םיחטשב
 ,תימואלניבה הליהקהמ םיקלחל םג ומכ ,ילארשיה רוביצה ברקב םיבחר םיקלחל
 תופיחד ןיאש ״לבסנ״ בצמ בר הכ ןמז ךרואל םיחטשב ררושה ירטינמוהה בצמב תוארל
 38.ותונשל תדחוימ

 טפשמה תיבב המגידרפה יוניש .2

 .םהילא סחיב טפשמה תיב לש ודיקפתב יונישל םג איבה םיחטשב תואיצמב יונישה
 טפשמה תיב לש וחתפל תואבה תויטפשמה תויגוסב ינבמה יונישה תא רידגהל ןתינ
 הנידמה לש םייאבצה םיסרטניאה ןיב ןוזיאב רקיעב םיקסוע שוביכה יניד :אבה ןפואב
 לש הדובעה תחנה .שובכה חטשב םיררוגתמה םינגומה םיבשותה תויוכז ןיבל תשבוכה
 יכ ,ינמז ןפואב חטשב תזחוא תשבוכה הנידמה יכ איה םירחתמה םיסרטניאב ןוידה
 ןיינע הל שי יכו ,הילייח ןוחטיבו הנוחטיב לע תילמיסקמ הרימש אוה הלש סרטניאה
 ,תאז תמועל .שוביכה אבצ יכרוצל ,ידיימה ןמזה חווטב קרו ךא חטשה יבאשמ לוצינב
 תויסולכוא יתש ןיב םינש ךורא חתמ איה םיחטשב רצונש בצמב דוסיה תייעב
 םיכוזו לארשי יחרזא םהש ,םילחנתמה דחא דצמ – וב העובק הטילש לע תורחתמה
 טעומ יטילופ חכ הל שיש הצובק ,םיניטסלפה רחאה דצה ןמו ,הנידמה ןמ הנגהו עויסל
 חטשב םימייקה םיבאשמה לוצינ ,עיתפמ אל ןפואב .םיילארשיה תונוטלשה לומ לא
 םיחרזאה לש םיסרטניאה םע ביטיהל הטונ ,עקרקה יבאשמ רקיעב ,לארשי ידי לע
  .םיניטסלפה ןובשח לע םיילארשיה

 
 ,Yoav Dotan ;189–188 ,159 ז לשממו טפשמ ״תויתקוח תומלידו ץ״גב םדק״ ןתוד באוי 35

Judicial Rhetoric, Government Lawyers and Human Rights: The Case of the Israeli High Court 

of Justice During the Intifada, 33 L. & SOC'Y REV. 319 (1999).  
36  and Ronen rKretzme, 4 ׳מעב ,20 ש״ה ליעל. 
  .)2012( רורטב קבאמו גולאיד ,ןוילעה טפשמה תיב :ולוקיפה לש ךזה ולוק הירכז דוד  37
 ,Landmark Cases and the Reproduction of Ronen Shamir ;4 ש"ה ליעל ,דרפס לאכימ  38

Legitimacy: The case of Israel’s High Court of Justice, 24 L. & SOC. REV 781 (1990). 
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 תויהל תכפוה ןוילעה טפשמה תיב ידי לע שוביכה יניד לש הלחהה ,ולא תוביסנב
 ,םיניטסלפה תויוכז ןיב ןוזיא אוצמל ןוילעה טפשמה תיב לש ןויסינה .רתויב תיתייעב
 םיחטשב ןוחטיבהו רדסה לע רומשל יאבצה דקפמה לש ותבוחו םילחנתמה תויוכז
 םידמועה םייטפשמה םילכה ןכש ,ןולשיכל שארמ השעמל ןודנ שוביכה יניד רואל
 תולשממ לש תויפיצלו חטשב היצאוטיסל םימיאתמ םניא ןוילעה טפשמה תיב תושרל
 ףקות הנתנש ןידה לש תימניד תונשרפ התייה האצותה .טפשמה תיבמ תונושה לארשי
 טפשמה תיב דצמ תיסחי תוטעומ תולבגמ לש הלטהו ,חטשב לעופב הרצונש תואיצמל
 הרוש רישכה ןוילעה טפשמה תיב ,רבד לש ופוסב .םיילארשיה תונוטלשה לע ןוילעה
 םיחמומה בור יפל םירתוס רשא םיחטשב הטקנ לארשי תלשממש םידעצ לש הכורא
 עקרקב שומיש ריתה אוה לשמל ךכ .שוביכה יניד לש ימואלניבה טפשמה תא םוחתב
 שומיש רישכה 39;םיילארשי םיבשות רקיעב םיתרשמה םישיבכ תיינב ךרוצל תיטרפ
 תלאש יכ עבקו 40;לארשי תבוטל םיחטשב םייוצמה םילכתמה עבטה יבאשמב
 תיב 41.הב ןודל לוכי אוה ןיאש תיטילופ הלאש איה תויולחנתהה תוינידמ לש תויקוחה
 רפסמ לע רתיה ןיב ןגמה יאוותב הדרפהה רדג תיינב תא רישכה םג ןוילעה טפשמה
 הנעטה סיסב לע ,רדגה תיינב םשל עקרקה תעקפה תא םג ומכ ,תויולחנתה לש לודג

  42.ינמז ינוחטיב יעצמא איה הדרפהה רדגש

 חטשב םירחאהו םייפרגומדה םייונישהו םייטילופה םיצוליאה יכ אופא הארנ
 םתוא הנכמ אוהשו ,ליעפמ אוהש םיללכה ובש בצמל ןוילעה טפשמה תיב תא ואיבה
 הז ךילהת ,םנמוא .םהל הסחויש תירוקמה תועמשמהמ ידמל םיקוחר ,"שוביכ יניד"
 שוביכה יניד לש םיטביה תוהזל ןיידע ןתינ .יראניב וניא שוביכה תמגידרפ תעיקש לש
 "וחפוס" אל דוע לכו 43,םייניטסלפה םיבשותה לומ ל"הצ תולועפל םייטנוולרה
 לחה ילמרופה רטשמל תובישח שי ןיידע לארשיל ילמרופ ןפואב םקלח וא םיחטשה

 
 דרשמ 'נ הייפצ ובא 2150/07 ץ"גב ;)1981( 622 )2(ול ד"פ ,ןוחטבה רש 'נ ביבט 202/81 ץ"גב  39

 .29.12.2009) ובנ( ןוחטיבה
 – ״ןיד שי״ 2164/09 ץ״גב ;)2004( 97 )6(חנ ד"פ ,יחרזאה להנמה 'נ הלענ 9717/03 ץ"גב  40

 .)26.12.2011 ובנ( תיברעמה הדגב להצ תוחוכ דקפמ ׳נ םדא תויוכז ןעמל םיבדנתמ
 .)1993( 210 )4(זמ ד״פ ,לארשי תלשממ ׳נ ליגרב 4481/91 ץ״גב  41
 ,14 ש״ה ליעל ,רדגה ןיינעב תעדה תווח ואר .קדצל ימואלניבה ןידה תיב תדמעל דוגינב תאז  42

 .121 ,116 ׳ספב
 'נ רחב 7473/02 ץ"גב ;)2002( 55 )2(זנ ד"פ ,ףרועה דוקיפ ףולא 'נ יסאבע 8084/02 ץ"גב  43

 דקפמ ׳נ דאווע ובא 97/79 ץ״גב ;)2002( 488 )6(ונ ד"פ ,תיברעמה הדגב ל"הצ תוחוכ דקפמ
 ל״הצ תוחוכ דקפמ ׳נ ירו׳גע 7015/02 ץ״גב ;)1979( 309 )3(גל ד״פ ,ןורמושו הדוהי רוזא
 ,תיברעמה הדגב ל״הצ תוחוכ דקפמ ׳נ ופע ,785/87 ;)2002( 352 )3(ונ ד״פ ,תיברעמה הדגב
 רוזא דקפמ ׳נ הטיע ובא 69/81 ץ״גב ;30 ש״ה ליעל ,המסאווק ןיינע ;)1988( 4 )2(במ ד״פ
  .20 ש״ה ליעל ,Kretzmer and Ronen ;)1983( 197 )2(זל ד"פ ןורמושהו הדוהי
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 שוביכה יניד לש תירוקמה תועמשמהמ ןוילעה טפשמה תיב לש תוקחרתהה ךא .םהב
  .השחכהל דוע תנתינ הניא ימואלניבה טפשמב

 
 

 תמגידרפל ףילחתכ םדאה תויוכז יניד לא היינפה .ג
  שוביכה

  םדאה תויוכז רטשמ לא היינפה .1

 קלחל םיחטשה לש הכיפהה ךילהתו ,שוביכה תמגידרפמ תוקחרתהה ךילהת
 לש דוסיה תונורקעב ךלוהו לדג שומישל טפשמה תיב תא איבה ,לארשי תנידממ
 תמלשהבו םיחטשב גהונה טפשמה חותיפב םהב עייתסהל תנמ לע ילארשיה טפשמה
 1967 רחאל תונושארה םינשבש דועב .םימייקה שוביכה ינידב םייביטמרונ םירעפ
 קלח םיווהמה שוביכה יניד תא רקיעב םיחטשב בצמה לע ןוילעה טפשמה תיב ליעפה
 – םייפלאה תונש תישארמ לחה רקיעב – רוריבב תוארל ןתינ 44,ירטינמוהה טפשמהמ
 תיבב םיחטש יקיתב םינוידב רתוי םייטננימוד תויהל םיכפוה םדאה תויוכז יניד יכ
 ,יתגרדה היה תרחאל תחא תיטפשמ תרגסממ רבעמ לש ךילהתה .ןוילעה טפשמה
 ילייח יכ ןוילעה טפשמה תיב עבק םיעבשה תונשב דוע .שגרומ יתלב טעמכ םיתיעלו
 קספבו 45,תומיוסמ תולועפ םיעצבמ םה רשאכ ילארשיה ילהנמה טפשמל םיפופכ ל"הצ
 ילהנמה טפשמה יללכ תא קרב ןרהא זאד טפושה ליחה 1983 תנשב ןאכסא תיעמ'ג ןידה
  46.שוביכה ינידמ קלחל ליבקמב תאזו ,ל"הצ תולועפ לע ףרוג ןפואב

 םדאה תויוכזב טפשמה תיב שמתשה םהבש םיצורע המכ ןייפאל ,סג ןפואב ,ןתינ
 רתויב טפשמה תיב שמתשה ןידה יקספמ קלחב יכ ןייצל שי( םיחטשל סחיב ותקיספב
 לע תוכמתסה ;טפשמה לש םייללכ תונורקעכ םדא תויוכזב שומיש :)דחא ץורעמ
 שומישו ;תויתדימו תוריבס לש םילכ לע תוכמתסה ;ימואלניבה טפשמהמ םדא תויוכז
 .ילארשיה יתקוחה טפשמב תונגועמה םדאה תויוכזב

 
 בלשמ ןוילעה טפשמה תיב תקיספל סיסבה היה ימואלניבה םדאה תויוכז טפשמ היפלש הדמעל  44

 Smadar Ben-Natan, Constitutional Mindset: The Interrelations :ואר רתוי הברה םדקומ

between Constitutional Law and International Law in the Extraterritorial Application of 

Human Rights, 50(2) ISR. L. REV. 139, 164–176 (2017). 
 .19 ש״ה ליעל ,302/72 ץ"גב  45
 ׳ספב ,792 )4(זל ד"פ ,ןורמושו הדוהיב ל"הצ תוחוכ דקפמ 'נ ןאכסא תיעמ'ג 393/82 ץ״גב  46

  .)1983( קרב סומידב אישנה לש וניד קספל 34–31
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 תונורקעכ םדא תויוכזב שומישה אוה ץ"גב הנפ וילאש ןושארה ץורעה ,רומאכ
 תונורקע"כ םדא תויוכזב טפשמה תיב שמתשה ןיד יקספ המכב .טפשמה לש םייללכ
 המודב ולא תויוכז דוביכ ךות לועפל תויאבצה תויושרה תא בייחו ,"םייללכ טפשמ
 ץ"גבב ,לשמל ,ךכ .תיתקוחה הכפהמה ינפל לארשיב םדאה תויוכז ולחוה ובש ןפואל
 םייאבצה טפשמה יתב לע רוערע תאכרע םיקהל שי יכ טפשמה תיב עבק בו'גרא
 47."תנגוה הטיפש לש יתוהמ קלח" הווהמה רוערעה תוכז לש המויק חוכמ םיחטשב
 תונורקע לש תרכינ המרזה ללכש ,םינומשה תונשב ילארשיה ילהנמה טפשמה יוביע
 םדאה תויוכזב שומישה תובחרתהל םג איבה ,ילהנמה טפשמה ךות לא םדא תויוכז
 עבקנ ףסוי אפטצומ ץ"גבב לשמל ךכ .םיחטש יקיתב ילארשיה טפשמב תורכומה
 ילהנימה טפשמה תודוסי"מ ןה תעבונ םיישונא רסאמ יאנת חיטבהל הבוחהש
 תישונאה ותוהמ"מ ןהו ,"םה רשאב לארשי תונוטלש תא הוולמה ,ילארשיה
 לע הלבגמ תווהמ םדאה תויוכז ,הז לדומ יפל 48.ילארשיה לשממה לש "תיטרקומדהו
 יווצ לשמל( לחה ןידה תונשרפל יזכרמ ילכ ןכו ,יאבצה דקפמה לש תילהנמה ותוכמס
 ןידה קספב היוצמ םייללכ תונורקע לע תוכמתסהל תפסונ המגוד .)יאבצה דקפמה
 רשאל תנמ לע "תדה שפוח" לש יללכה ןורקיעב טפשמה תיב שמתשה ובש ,סה ןיינעב
 יבשות ושמתשה ובש ,"םיללפתמה ריצ"ל ךומסב םיתב עיקפהש יאבצה דקפמה וצ תא
 49.ןורבחב הלפכמה תרעמל עיגהל תנמ לע עברא תיירק

 טפשמהמ םדא תויוכז לע תוכמתסהה אוה ץ"גב הנפ וילאש ינשה ץורעה
 לארשיש תוימואלניבה םדאה תויוכז תונמא לש תוארוהה םאה הלאשה .ימואלניבה
 היונש הרתונ םיחטשב היתולועפ לע םג תולח םינשה תצורמב ןהילא הפרטצה
 םדאה תויוכז תונמא תלוחת תא התחד תימשרה לארשי תנידמ .לארשיב תקולחמב
 ןיד לח םיחטשב יכו הנידמה לש ינובירה החטשב לוחל ודעונ ןה יכ םעטה ןמ םיחטשב
 םיבר םיימואלניב תודסומש יפ לע ףא תאזו 50,תיתמחולה הסיפתה יניד – רחא יפיצפס
 טפשמה תיב ,ךכ וא ךכ 51.שוביכה יניד דצל םיחטשב םג תולח תונמאה יכ םתעד ועיבה

 
 .)1988( 368 ,353 )1(במ ד"פ ,ןורמושהו הדוהיב ל"הצ תוחוכ דקפמ 'נ בו'גרא 87/85 ץ"גב  47
 573 ,567 )1(מ ד"פ ,ןורמושו הדוהיב יזכרמה רהוסה תיב להנמ 'נ ףסוי אפטסומ 540/84 ץ"גב 48

)1986(.  
 תטפושה .)2004( 443 )3(חנ ד"פ ,תיברעמה הדגב ל"הצ תוחוכ דקפמ 'נ סה 10356/02 ץ"גב  49

 רוקמל הנפמ איה ןיא השעמל ךא "תויתקוח םדא תויוכז" חונימב ןידה קספב תשמתשמ שינייב
  .םדא תויוכז לש יללכה ןמויק תא החינמ אלא ,והשלכ יתקוח

 721–521 םולשל המחלמ ןיב ימואלניבה טפשמה ינש לבויו ילתפנ-ןב הנרא ואר אלמ ןוידל  50
)2006(; Ben- Naftali and Shany 17 'מעב ,2 ש"ה ליעל.  

 ,Concluding The Human Rights Committee ;14 ש״ה ליעל ,רדגה ןיינעב תעדה תווח ואר  51

Observations of the Human Rights Committee: Israel, ¶ 11, U.N. Doc. CCPRQCOQ78QISR 

(2003). 



 ב״פשת | המ טפשמ ינויע םורופ ינש לבויו ןהכ יחימע
 

16 
 

 תוימואלניבה םדאה תויוכז תונמא לע תויונמדזה המכב תורישי ךמתסה ןוילעה
 לספ ובש 52,בערמ ןידה קספ אוה הז ןיינעב יזכרמ ןיד קספ .םיחטשה יבגל ותקיספב
 קרפל םייניטסלפ םיילהנמ םירוצע קיזחהל ריתהש יאבצה דקפמה וצ תא טפשמה תיב
 תויוכזל הנמאה יכ םש עבק טפשמה תיב .טפוש ינפב םתאבה ינפל םוי 18 דע לש ןמז
 קר לח יאבצה דקפמה וצש יפ לע ףא תאזו ,הרקמה לע הלח תויטילופו תויחרזא
 רוצע איבהל שי יכ עבוקה ,תויטילופו תויחרזא תויוכזל הנמאב )3(9 ףיעס 53.םיחטשב
 טפשמה תיב לש הקמנהב יזכרמ קלח הוויה )promptly( תירשפאה תוריהמב טפוש ינפל
 ןיינעב תקולחמ תמייקש ךכב טפשמה תיב ריכה םירחא ןיד יקספב .יקוח וניא וצה יכ
  54.םיחטשב םדאה תויוכז יניד לש הלוחתה

 תויתדימו תוריבס לש םילכ לע תוכמתסהה אוה ץ"גב הנפ וילאש ישילשה ץורעה
 יללכ תא טפשמה תיב חתינ ןידה יקספ לש הרושב .םיחטשב ןידה םושייל עגונב
 םילכב שומיש תועצמאב ,שוביכה ינידמ םיבואשה םיללכ תוברל ,ימואלניבה טפשמה
 תויוצמ תויתדימ לש םילכב שומישל תוקהבומה תואמגודה .תויתדימ לשו תוריבס לש
 ילוקיש ןיב טפשמה תיב ןזיא םהבש 55הדרפהה רדג לש הוותמה ןיינעב ןידה יקספב
 קספב םנמוא עבק טפשמה תיב .םייניטסלפה םיבשותה תויוכזב העיגפ ןיבל ןוחטיב
 טפשמהמ םג םיעבונ ליעפמ אוהש תויתדימה ינחבמש קירוס תיב ןיינעב ןידה
 עגונב טפשמה תיב תשיג תא דואמ בריק לעופב ךרע אוהש ןוזיאה ךא ,ימואלניבה
 אוה ובש ןפואל )ילהנמ טפשמו שוביכ יניד לש בוליש( םיחטשב םילחה םינידה חותינל
  56.ילארשיה טפשמב םדא תויוכז חתנמ

 ילארשי יתקוח טפשמב שומישה אוה ץ"גב הנפ וילאש יעיברה ץורעה ,ףוסבלו
 סחיב ילארשי יתקוח טפשמ לש תונורקעב שומיש השענ םירקמ המכב :םיחטשה יבגל
 ןיינעב ןידה קספב השענ הזכ שומיש לש קהבומ הרקמ 57.םיחטשב ורקש םיעוריאל

 
  .)2003( 349 )2(זנ ד"פ ,ןורמושו הדוהיב ל"הצ תוחוכ דקפמ ׳נ בערמ 3239/02 ץ"גב  52
 תיב םא רורב אל םגו ,הז רשקהב תיללכ העיבק עובקל ןווכתה םש טפשמה תיב םא רורב אל  53

 9 ףיעסמ )derogation( הגרחה לע ,הנמאל הפרטצה תע ,העידוה לארשיש ךכל בל םש טפשמה
 טפשמה תיב רהזנ רתוי םירחואמ ןיד יקספב .הב ררושה םוריחה בצמ עקר לע תאזו ,הנמאל
 ץ"גב לשמל ואר .תקולחמב היונש םיחטשב םדאה תויוכז תונמא לש ןתלוחת תלאש יכ ןייצל

 קספל 15 ׳ספ ,736 )4(טנ ד"פ ,ןוחטיבה דרשמ ,לארשי תנידמ 'נ םחל תיב תייריע 1890/03
 .)2005( שינייב תטפושה לש הניד

 .)2005( 477 )2(ס ד''פ ,לארשי תלשממ שאר 'נ הבעארמ 7957/04 ץ"גב לשמל ואר  54
 .)2004( 807 )5(חנ ד"פ ,לארשי תלשממ 'נ קירוס תיב רפכה תצעומ 2056/04 ץ"גב לשמל ואר  55
 .2 ש״ה ליעל ,״תומיעהו טפשמה תיב״ ןהכ  56
 .2 ש״ה ליעל ,ןנור  57
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 םיילארשיה םיבשייתמה יכ טפשמה תיב עבק הז ןיד קספב 58.תוקתנתהה תינכות
 יבגל םג הלוחתה( ילארשיה יתקוחה טפשמה לש ותנגהמ םינהנ ןורמושו הדוהיב
 השרפ התואב הראשוה – שוביכה יניד תנגה השורפ םהילעש – םייניטסלפה םיבשותה
  59.)ןויע ךירצב

  םדאה תויוכזב שומישה תונורסחו תונורתי .2

 ,תישאר .םיקהבומ תונורתי המכ שי םדאה תויוכז טפשמב תיסחי בחרנה שומישל
 חווטה תכורא הטילשה וליאו ,תיסחי םימצמוצמ םה םיסכמ שוביכה ינידש םיאשונה
 שוביכה יניד רידסהל ודעונ התואש הפוקתל רבעמ הברה הכשמתה רשא ,לארשי לש
 תיב לש וחתפל האיבה ,)ידמל הרצק הפוקתל הלחה ופצ תויטנוולרה תונמאה יחסנמ(
 ׳דמ םיבר םירקמב תוגרוח הלא תויגוס .תויטפשמ תויגוס לש ךלוהו לדג ןווגמ טפשמה
 יולימל םדאה תויוכז םוחתמ תונורקעב שומיש תונימזמו שוביכה יניד לש תומאה
 האבה ינפל רצעמה תפוקת תלבגה ומכ םיאשונב לשמל הרק ךכ .תויביטמרונ תונוקל
 62תוריקחב חוכב שומיש לע תולבגמ 61,הדרפהה רדג יאוותב תוברעתהה 60,טפושל
 וקינעה םדאה תויוכז יניד 63.םהיתומדאל םיניטסלפ לש השיג תעינמ לע תולבגהו
 םייניטסלפה םיבשותה לש תויטרקנוק תויוכזל תמיוסמ הנגה םירחאו הלא םיאשונב
 םהב תוסחייתהה ןכש ,שוביכה ינידמ רוזגל טפשמה תיבל היה השקש הנגה ,םיחטשב
 םיקסוע םה הבש טוריפה תדימ םגו ,תיסחי הטעומ םיימוקמה םיבשותה לש תויוכזל
 תא תברקמ לארשיב טפשמה יתב לש השיגה ,תינש .תלבגומ הניה תומיוסמ תויוכזב
 הליהקל לארשי ןיב ךוכיחה תא תיחפהל היושעו ימואלניבה טפשמה יניד לא םתקיספ
 לארשי הטקנ םהבש םידעצה יבגל םדאה תויוכז יניד לש הלחהה 64.תימואלניבה
 הלחהה ומכ םדאה תויוכז ינידב תויללכ תומגמ םע בטיה תבלתשמ םיחטשב

 
 .)2005( 481 )2(טנ ד"פ ,לארשי תסנכ 'נ הזע ףוח תירוזאה הצעומה 1661/05 ץ״גב  58
 ואר ,וסיסבבש היטרקומדה יכרעב םג אלא יתקוח טפשמב קר אל ,רתוי בר שומישל האירקל 59

 המ טפשמ ינויע םורופ ״קוחה ןוטלשו הרדסהה קוח״ ןוזדוד ילטנו יקסליב הרואיל לש ןרמאמ
1 )2021(. 

 .קרב אישנה לש וניד קספל 41 'ספב ,52 ש"ה ליעל ,בערמ ןיינע  60
 .54 ש״ה ליעל ,7957/04 ץ"גב  61
 .)1999( 817 )4(גנ ד"פ ,לארשי תלשממ ׳נ םייוניע דגנ לארשיב ירוביצה דעווה 5100/94 ץ״גב  62
 :ןלהל( )2006( 844 )1(אס ד״פ ,ןורמושהו הדוהיב ל"הצ תוחוכ דקפמ 'נ דארומ 9593/04 ץ"גב  63

 .)״דארומ ןיינע״
 טפשמה תיב לש ותקיספב ימואל-ןיבה טפשמה לש הטילקה יללכ לע ינכדע טבמ" ןהכ יחימע  64

  .)2020 ,םיכרוע ינש לבויו ןח-ןבא קירדומ יליה( 40 ,37 תודיפל תור רפס "ןוילעה
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 תויוכז יניד לש הליבקמה הלוחתהו 65,םדאה תויוכז יניד לש תילאירוטירט-הרטסקאה
  66.ירטינמוהה טפשמהו םדאה

 םדאה תויוכז יניד לש הלחהה לע תרוקיב ועימשהש םידמולמ ויה יכ ןייצל בושח
 לולע םדאה תויוכז יפ לע ןוידש הדבועה תא שיגדה ,לשמל ,סורג לייא .םיחטש יקיתב
 שומישה ןכש ,םייניטסלפה םיבשותה תויוכזב טפשמה תיב דצמ העיגפ אקווד רישכהל
 םיעצמא לש תויתדימה תניחבו םיסרטניאו תויוכז ןיב יקפוא ןוזיא לש םילכב
 הקידצמה האצותל ליבוהל לולע ,םדאה תויוכז יפ לע חותינל םייטנרהניאה ,םיינוטלש
 לש וא םילחנתמ לש םהיתויוכז לע הנגה ימעטמ םיניטסלפ תויוכז לש הלבגהה תא
 לש יראניבה הנבמה 67.םהיכרוצ לעו םהילע הנגהב םיכורכה םיינוטלשה םיסרטניאה
 תורוסא ןה תומיוסמ תוינוטלש תולועפ יכ עבוקה ,ירטינמוהה ימואלניבה טפשמה יללכ
 תולועפ ובש רתוי "ךר" הנבמל םדאה תויוכז יניד תוסחב ךפוה ,תורתומ תורחאו

 68.ןיטולחל תורוסא ןניא םעפ ףא טעמכ תוינוטלש

 םינידה םושייב הנומט םדאה תויוכז ינידל היינפב תיזכרמה היעבה יכ הארנ
 םייקה יסיסבה ןויוושה רסוחל תקפסמ בל תמושת ןתמ אלב םהב םילולכה םינחבמהו
 לע םדאה תויוכז יניד תלחה ,תורחא םילימב .חטשב תויחה תונושה תויסולכואה ןיב
 יאנתל תוסחייתה אלב ,"תינכט" הלעפה הבר הדימב רבעב התייה טפשמה תיב ידי

 טפשמה תיב םלעתה םיבר םירקמב .חטשב תואיצמה תא םיבצעמה םייטילופה עקרה
 םיבשותה תויוכז ןיב ןזאל יאבצה דקפמה לע יכ חינה טושפו ,הז ןויווש יאמ
 לש הייטנה תא ןובשחב תחקל אלב ,חטשב םיילארשיה םיחרזאה תויוכזל םייניטסלפה
 םנוחטיב לעש םיילארשיה םיבשותה תויוכזל רתוי הבר תובישח תוושל יאבצה דקפמה
 לש תויחרזא תויוכז ןובשח לע והומכ תיטילופ הליהק התואל םיכייתשמשו דקפומ אוה
 תיבש ךכל תוקהבומ תואמגוד .הבירי תיטילופ הליהקל םיכייתשמה םיניטסלפה
 ותלוכיב ןומא תתל הטנו תויסולכואה ןיבש םיינויווש אלה םיסחיב בשחתה אל טפשמה
 ןידה יקספ תרדסב אוצמל ןתינ ןהיתויוכז ןיב ןוזיא יוארכ ליעפהל יאבצה דקפמה לש
 וא תסיפתב וא םיחטשב םיניטסלפה לש העונתה שפוח לע תובחר תולבגמב וקסעש

 
65  Naftali and Shany-Ben, 17 ׳מעב ,2 ש״ה ליעל. 
  ,Parallel Application of International Noam Lubell:ואר הליבקמה הלוחתה לש יללכ רואיתל  66

Humanitarian Law and International Human Rights Law: An Examination of the Debate, 40 

ISR. L. REV. 648 (2007). 
67  Human ProportionsAeyal M. Gross,  ףסונב ואר ;35–29 ׳מעב ,3 ש״ה ליעל:  ,ROSSGEYAL A

THE WRITING ON THE WALL (2017). 
 ,Rules and Amichai Cohen:םג ואר םילדבהה חותינל .םש , Human ProportionsGross ואר  68

Standards in the Application of International Humanitarian Law, 41 ISR. L. REV. (2008) 
 .)Cohen, Rules and Standards :ןלהל(
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 םנוחטיב לע הנגה םשל םימילא םיעוריאב םיברועמ םניאש םיניטסלפ לש שוכר תסירה
 69.םיניטסלפ םיעגפמ ינפמ םילחנתמ לש

  הדאיז ןיינעב ןידה קספ :תויסולכואה ןיב ןויוושה רסוחב הרכהה .3

 יוניש .תונורחאה םינשב יתועמשמ יוניש רבע םדאה תויוכז יניד לש הלחהה ןפוא
 ונויסינב קסע הז ןיד קספ 2017.70 תנשמ הדאיז ןיינעב ןידה קספב תוהזל ןתינ ןושאר
 הכומס עקרק רותיא ידי לע הנומע בושייה יוניפמ ענמיהל הלשממל יטפשמה ץעויה לש
 בושייה ביבס תועקרקה לכ טעמכש ןוויכ .בושייה תא קיתעהל היהי ןתינ הילאש בושייל
 םילכב יתריצי שומיש השע ץעויה ,תויניטסלפ תויטרפ תועקרקכ תומושר ויה הנומע
 לע "שוטנ סכנ"ב תולעב רבדב םיללכו "תוקלח לש הקולחו דוחיא" ןוגכ ,םייטפשמ
 יכ עבוק ןידה קספ לש ןושארה וקלח .םילחנתמל תועקרק תאצקה רשפאל תנמ
 תא התכיז רשא הדמע – שוביכה יניד יפ לע תויקוח ויה יטפשמה ץעויה לש ויתולועפ
 קספ לש ינשה קלחה לש הקימעמ האירק ךא 71.ןימי ישנא םעטמ םיחבשב ןידה קספ
 טפושה יכ הלגמ ,םדאה תויוכז יניד ידי לע םיניטסלפל תונתינה תונגהב קסועה ,ןידה
 םיניטסלפה תויוכז לע הנגהל ,תיביטנרטלא ,תרחא תיתשת חינהל הסינ אקווד ןארבו'ג
 תוינידממ םירישיה םיעגפנה םניהו ,לארשי לש תיביטקפא הטילש תחת םיאצמנה
 אוהש םעטה ןמ ץעויה עציבש יטפשמה ךלהמה תא לוספל םוקמב .הלש תועקרקה
 הבואשה הקמנה לע תססובמה – ןארבו'ג טפושה לש ותנקסמ ,שוביכה ינידל דגונמ
 םילכה בקע המרגנש םיניטסלפה תויוכזב העיגפהש התייה – םדאה תויוכז יניד םוחתמ
 ןה ,הנגשותש תולעותל סחיב תיתדימ הניא ץעויה שמתשה םהבש םייטפשמה
  72.תיניינק-ןיעמה ןהו תינוחטיבה

 קספב רתויב שדוחמהו עיתפמה קלחל הנופ ןארבו'ג טפושה ,הז קלחב ןוידה םויס ינפל
 :םנושלכ םתוא איבנ םירבדה תובישח ללגב .וניד

 
 ובנ( תיברעמה הדגב ל"הצ תוחוכ דקפמ 'נ יבלח 8567/15 ץ״גב ;63 ש״ה ליעל ,דארומ ןיינע  69

 ובנ( ש"ויאב ל"הצ תוחוכ דקפמ 'נ ןורבחב ףקאווה להנמ 3435/05 ץ"גב ;)28.12.2015
 .)2002( 608 )4(ונ ד"פ ,הזע תעוצרב ל"הצ תוחוכ דקפמ 'נ ןיסוג 4219/02 ץ"גב ;)12.09.2005

 Guy Harpaz and Yuval Shany, The Israeli Supreme Court and the Incremental :ואר ,ןוידל

Expansion of the Scope of Discretion Under Belligerent Occupation Law, 43 ISR. L. REV. 514 

(2010). 
 ןיינע״ :ןלהל( )31.10.2017 ,ש״רא( תיברעמה הדגב ל"הצ תוחוכ דקפמ 'נ הדאיז 794/17 ץ״גב  70

 .)״הדאיז
 ותעד תא הנשי ןארבו'ג לש סנה םאה" חרפי הדוהי לשמל ואר ;33 ש"ה ליעל ,390/79 ץ״גב  71

 ./https://www.makorrishon.co.il/opinion/6289 )25.12.2017( ןושאר רוקמ "?טילבלדנמ לש
 .ןארבו׳ג טפושה לש וניד קספל 611–311 ׳ספב ,70 ש״ה ליעל ,הדאיז ןיינע  72
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 .םינושאר תולכשומל בושל שי ןוידה תמיתח םרט״
 רשא םיטרפ תצובק לככ םניא םיניטסלפה רוזאה יבשות
 .תרחא וא וז תילהנמ תושר לש היתולועפל הפופכ
 רשא ,ימואלניבה ןידה יפ לע םינגומ םיחרזאב רבודמה
 ,בחר םימוחת ןווגמב תוידוחיי תונגהל וחוכמ םיכוז
 ,ולא תוארוה ףרח ...יטרפה ןיינקה רושימ םג םהב
 ןפואב התוחנ חוכ תדמעב םינגומה םיבשותה םינותנ
 םהש ,רוזאב םילארשיה םיבשייתמה לש וזמ יטנרהניא
 ...לארשי תנידמ לש תויוכז יוושו םיאלמ םיחרזא
 לע הז טפשמ תיב לש תויבקעה ויתוקיספ תורומ ,םנמוא
 תויוכז ןיב תושגנתה הלחש םוקמ יקפוא ןוזיא תכירע
 ותואש ןוזיא – תוצובקה יתש םע םינמנה םיבשותה
 דמעמה תא שטשטל ידכ ךכב ןיא ךא – ליעל יתכרע
 תא וא ,םינגומה םיבשותה תצובקל רומשה ידוחייה
 ולעופב טוקנל יאבצה דקפמה שרדנש הרתיה תוריהזה
 םדאה תויוכז יניד ושמשי לבל ,םהיתויוכזב העיגפ ךות
 הנידמה לש היבשות תפדעהלו םתשלוח תפרחהל תוסכ
 הנייפא אל ,רעצה הברמל ,וז תוריהז ...חטשב הקיזחמה
 ,ןכ לע רשא .ןקותמה וצה תנקתה תא תקפסמ הדימב
 לש ישילשה הנשמה ןחבמ תא חלוצ וניא אוה יכ יתאצמ
 73.״תויתדימה יאנת

 לייא םירקוחה לש םתביתכל הנפמ אוהש ךות .וז הקספ לש התובישחב זירפהל ןתינ אל
 תויוכזה ינוזיא לומ לא הארמ ביצמ ןארבו'ג טפושה 74,מ״חהו ילתפנ ןב הנרא ,סורג
 יתש ןיב יתוהמ ןויווש רדעהב .םיטפושו םייאבצ םידקפמ ידי לע םישענה םהינימל
 םילוכי םניא ןהינימל תויוכזה ןיב םינוזיאה ,םיחטשב תורגה תונושה תויסולכואה
 תורימא הנכמ ןארבו'ג טפושה ,והשמ תינוריא ןושלב .הליגרה הרוצב םילעפומ תויהל
 םא יכ – םינושאר תולכשומ םניא םהש המוד ךא – "םינושאר תולכשומ" םשב ולא
 םינש ךשמב הזח רשא טופישה סכמ השירפ ףס לע יוצמה טפוש לש תונורחא תונקסמ
  75.םיחטשב םיניטסלפה לש םהיתויוכזב תיתגרדהה הסיגנב תובר

 

 
  .ןארבו'ג טפושה לש וניד קספל 115 הקספ ,םש  73
 ,The Writing Gross ;50 ש״ה ליעל ,״םולשל המחלמ ןיב ימואלניבה טפשמה״ ילתפנ-ןבו ינש  74

on the Wall , 21 ש״ה ליעל ״הנומע ןיד״ ןהכ ;67 ש״ה ליעל. 
 הדגב ל"הצ תוחוכ דקפמ 'נ הדאיז 17/794 ץ"גב תובקעב ?תוכסמה ףשנ לש ופוס״ ןהכ יחימע  75

 .)2018( 5 73 הקיספ תוראה יקזבמ – םדא תויוכז :תשרב ״טפשמה״ ״תיברעמה



 הרדסהה קוחו חופיס ,שוביכ ב״פשת | המ טפשמ ינויע םורופ
 

21 
 

 הרדסהה קוח ןיינעב ןידה קספ לש ותועמשמ .ד

  ןויוושה ןורקעו הרדסהה קוח .1

 תויטרפ תועקרק לע םיחטשב תילארשי היינב לש תיסחי תבחרנה העפותה רואל
 לע ונבנש םיבושיי תונפל טפשמה תיב הרוה םהבש םימדוק םירקמ המכו ,תויניטסלפ
 םיידיתע םייוניפ הקיקח תועצמאב עונמלו ברעתהל תסנכה הטילחה 76,תויטרפ תועקרק
 תובשייתהה תרדסהל קוחה תועצמאב ןורמושו הדוהיב תילארשי תובשייתה לש
 תוילארשיה תויושרל הרוה הרדסהה קוח .)הרדסהה קוח – ןלהל( ןורמושו הדוהיב
 עקרק לכ ,עיקפהל תורחא םילימב וא ,"הקזחהו שומישה תוכז תא לוטיל" םיחטשב
 תלשממ לש ,תעמתשמ ּולו ,המכסהב וא בל םותב התנבנש תובשייתה היונב הילעש
 רבדב יאנת לכ עבק אל קוחה .בשיימ דסומ לש וא תימוקמ תושר לש וליפא וא ,לארשי

 הנתינש הנגהה 77.םירוגמ יניינבל קר ותלוחת תא ליבגה אל םגו ,היינבה תויקוח
 רכוה אל גירח םוש 78.דבלב לדגומ יוציפ הללכ העקפהה דגנכ םייניטסלפה םיבשותל
  .תיניטסלפ תיטרפ עקרק לע תילארשי היינב תרדסה רבדב תירוגטקה הארוהל קוחב

 לטיב 9.6.2020 םויב .ןוילעה טפשמה תיבל תוריתע לש הרוש ושגוה קוחה דגנכ
 דגנכ םיטפוש הנומש ידי לע ןתינש ןיד קספב הרדסהה קוח תא ןוילעה טפשמה תיב
 ןידה קספב סחייתהל אלש רחב טפשמה תיב 79.גרבלוס טפושה לש תקלוחה ותעד
 תויקוח 80,ןורמושו הדוהיב קקוחל תסנכה לש התוכמס תמגוד( דוסי תולאש לש הרושל
 ותעיגפ לע הרקיעב הססבתה קוחה תליספל תיטפשמה הקמנההו ,)'וכו תויולחנתהה
  .ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוחב תונגומה תויוכזב קוחה לש תיתדימ יתלבה

 הקיקחש ירה ,םיחטשה יבגל תקקוחמ תסנכהש לככ יכ עבק טפשמה תיב ,תישאר
 תולבגמ אלב לעפת לארשיב תינוטלש תושרש ןכתיי אל ןכש 81,דוסיה יקוחל הפופכ וז

 
 ליעל ,״הנומע ןיד״ ןהכ ואר ;)25.12.2014 ,ובנב םסרופ( ןוחטיבה רש ׳נ דאמח 9949/08 ץ״גב  76

 .21 ש״ה
 קוח״ :ןלהל( 2017-ז"עשתה ,ןורמושהו הדוהיב תובשייתהה תרדסהל קוחל 3 ףיעס  77

 חנומה לש הבחרה הרדגהה רואל אורקל שי ףיעסב עיפומה "בל םות" חנומה תא .)״הרדסהה
  .קוחל 1 ףיעסב העיפומה

  .8 ףיעסב ,םש  78
 .1 ש"ה ליעל דאולס ןיינע  79
 ,יתשנבנב ליא לש ורמאמ ואר וז הלאשב ןוידל .תויח האישנה לש הניד קספל 33–13 ׳ספב ,םש  80

 תולובגל רבעמ קקוחל תסנכה תוכמס תא םיללוש היטרקומדהו םדאה דובכ תונורקע עודמ״
 .הז ןויליגב ,״הרדסהה קוח ץ"גבב םייקתה אלש ןוידה – הנידמה

 .תויח האישנה לש הניד קספל 32 ׳ספב ,1 ש"ה ליעל דאולס ןיינע  81
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 תחנהב הקול טפשמה תיב לש הז וקומינש םגה 82.התלועפ לע םדאה תויוכז יניד חוכמ
 ,ךכמ האצותכ .וז תיביטמרונ החנה סיסב לע ןיידתהל ומיכסה םמצע םידדצה ,שקובמה
 דובכ :דוסי קוחב םינגועמ םהש יפכ םדאה תויוכז יניד לע השעמל ססובמ ןידה קספ
  .ותוריחו םדאה

 תויתועמשמ תויוכז יתשב עגופ הרדסהה קוח יכ ,הז רשקהב ,עבק טפשמה תיב
 תויוכז תא לטונ אוהש ןוויכ ,ןיינקה תוכזב עגופ קוחה יכ עבק אוה תישאר .דוסיה קוחב
 םילחנתמה ידיל םהלש ןיינקה תויוכז תא ריבעמו עקרקב שומישו תולעבל םיניטסלפה
 ןיינקל תוכזה תא ססבל היה ןתינ יכ אצמ טפשמה תיב םנמוא .םנוצר דגנ ,םילארשיה
 רשאכ .ןידה קספ ךשמהב חנזנ הז קומינ ךא 83,תיעיברה הבנ'ג תנמאל 27 ףיעס לע ףא
 תקספ לש ןוזיאה חסונב שמתשמ אוה ,תוכזה לע תולבגמה תא ןחוב טפשמה תיב
 ,27 ףיעסב העובקה ןוזיאה תחסונב אלו ,ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוחבש הלבגהה
 תויוכזב תיזכרמה העיגפה ,ךכל רבעמ .ןוחטיב ימעטמ תויוכז לש הלבגה תרשפאמה
 ןוילעה טפשמה תיב תקיספמ 84.ןויוושל תוכזב העיגפה איה אצומ טפשמה תיבש
 תוארהל שי העגפנ ןויוושל תיתקוחה תוכזהש עובקל תנמ לע יכ הלוע םינשה ךרואל

 
 .םש  82
 יכ עבוק תיעיברה הבנ'ג תנמאב ףיעסה חסונ .תויח האישנה לש הניד קספל 43–33 ׳ספב ,םש  83

 the Parties to the conflict may take such measures of…" :תויונמה תויוכזה תא ליבגהל ןתינ

control and security in regard to protected persons as may be necessary as a result of the war". 
 רמוס ללה :ואר ,ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוחב שרופמב תנגומ הניא ןויוושל תוכזה ,עודיכ  84

 274–275 ,257 ח״כ םיטפשמ ״תיתקוחה הכפהמה לש הפקיה לע – תויונמ-יתלבה תויוכזה״
 תוכזה חוכמ תנגומ ןויוושל תוכזה יכ םינש ינפל רבכ עבק ןוילעה טפשמה תיב ךא .)ז״נשת(
 ןיא ןויוושל תוכזה לש התויזכרמ ףרח .םדאה דובכל קודה רשקב הרושק איה דוע לכ דובכל
 27 ׳ספ תסנכה 'נ לארשיב ןוטלשה תוכיאל העונתה 6427/02 ץ"גב :ואר ,התרדגה לע המכסה
 הרדגוה ןויוושל תוכזה ,תאז םע .)2006( 619 )1(אס ד"פ קרב סומידב אישנה לש וניד קספל
 וזככ ןויוושל תוכז" :םדאה דובכל קודה יניינע רשק הל שי םהבש םירשקהב תיתקוח תוכזכ
 תנגומ תיתקוח תוכז הווהמ איה .ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוחב תיאמצע תוכזכ היונמ הניא
 תיתקוחה תוכזב קודה ןפואב הזוחאו הכורכ איה םהבש םירשקה םתואב קר דוסיה קוח חכמ
 תיתקוח תוכזב העיגפכ תקזחומ ןויוושב העיגפ ...דוסיה קוחב תיתקוח הנגהל הכוזה ,דובכל
 תועיגפל תלבגומ הניא וזכ העיגפ .קודה יניינע רשקב םדאה דובכב הזוחאו הרושק איהש לככ
 ערתשהל היושע אלא ,םדאה דובכ לש השקה ןיערגב תויוצמה ,הצמשה וא הלפשה ,תוישפנ
 ,ןויוושב העיגפ לש םירחא םיבצמ ןכו ,הלפשה חרכהב המיע ןיאש הילפה לש םיבצמ לע םג
 הנוממה 'נ רנטילש 6784/06 ץ"גב ."םדאה לש ודובכב העיגפל ישממ רשק םהל היהיש דבלבו
  .)12.1.2011 ובנ( הי'צקורפ תטפושה לש הניד קספל 48 'ספ תואלמג םולשת לע



 הרדסהה קוחו חופיס ,שוביכ ב״פשת | המ טפשמ ינויע םורופ
 

23 
 

 תוצובק יפלכ תיתקוח תרוקיבל ףופכה קוחה לש תוסחייתהב קדצומ יתלב רעפ
 85.תונוש תונחבומ

 תילכת שי הרדסהה קוחלש ךכב ריכה ןוילעה טפשמה תיב יכ שיגדהל בושח
 םותב םהיתב תא ונב רשא םיילארשיה םילחנתמה לש תישונאה היעבה ןורתפ :היואר
 םא יכ הנידמ תועקרק ןניא ןה יכ ררבתה ערפמלש תועקרק לע ,תויושרה תמכסהבו ,בל
 םישגהל תנמ לע רחבנש יעצמאה יכ שיגדה אוה ,תאז םע .תויניטסלפ תויטרפ תועקרק
 ןכא םילחנתמה םהבש םירקמ ןיב ןיחבמ וניא אוה – יתדימ יתלב אוה וזה תילכתה תא
 קוחה .הרורבו היולג התייה תויקוחה יא םהבש םירקמ ןיבל "יתימא" בל םותב ולעפ
 העיגפה תמצוע ןיבש סחיה לש הרקמו הרקמ לכב הקידבל ןונגנמ רצי אל םג
 ןיינקה תויוכזב העיגפה תמצוע ןיבל ןידה תפיכאמ האצותכ םיילארשיה םיבשייתמב
 םיריבס יתלב םירדסהו םיאנת עבק קוחה ,ןכ לע רתי .םיניטסלפה עקרקה ילעב לש
 םילעבה תוהז יבגל קפס שי םהבש םירקמב עקרקב תיניטסלפה תולעבה תחכוה ךרוצל
 תוירטינמוההו תוישעמה תויעבה ןורתפ לש תולעה תיברמ ,תורחא םילימב .םייתימאה
 – םינוש םימרוג לש םתוליעפמ האצותכ םיחטשב תיקוח יתלב היינבמ תועבונה
 תוימוקמה תויושרה םיתיעל ,םיבשיימה םיפוגה םיתיעל ,לארשי תלשממ םיתיעל
 עקרקה ילעב לע הלטוה – םמצע םיבשייתמה םיתיעלו ןורמושו הדוהיב תוילארשיה
 הלשממל יטפשמה ץעויהש עבק םג טפשמה תיב יכ ןייצל ןתינ ,ףוסבל .םיניטסלפה
 תא רותפל ידכ םהב היהש םיריבס םייפולח תונורתפ ,הרדסהה קוחל רשק ילב ,גיצה
 לש םמויק רבד םג .רומג בל םותב םילחנתמה ולעפ םהבש םירקמב תויעבה רקיע
 יכ הנקסמל טפשמה תיב תא ליבוה ,התוחפ תויוכזב םתעיגפש ,ולא םייפולח תונורתפ
  .יתדימ וניא קוחב עבקנש רדסהה

 תוסחייתהב ךרד ץרופמ תוחפ אל אוה הרדסהה קוח ץ"גבב ןידה קספב ןוידה
 םעפב .ןויוושל תיתקוחה תוכזה חוכמ הנגהל תיאכזה תנחבומ הצובקכ םיניטסלפל
 טפשמה תיב ןורמושו הדוהיב לארשי לש הכוראה הטילשה לש הירוטסיהב הנושארה
 תאו םיילארשיה םיבשייתמה תצובק תא וז לומ וז ביצמו וינרקב רושה תא זחוא
 םילעופ םיחטשב םיבשיימה תודסומה יכ הדבועה תא ןייצמ טפשמה תיב .םיניטסלפה
 וצקוהש תועקרקה לש 99%-מ רתוי יכ 86,םיילארשיה םיבשותה תבוטל קרו ךא טעמכ
 םיילארשיה םיבשייתמה ידי לע קוחה תרפה יכו 87,םילארשיל וצקוה ןורמושו הדוהיב

 
 סרטניאה ,םדאה דובכ :ןוילעה טפשמה תיב תקיספב ןויוושל תיתקוחה תוכזה״ הנידמ קרב  85

 .)2016( 67–64 ,63 זי לשממו טפשמ ״יתקולח קדצו ירוביצה
  .תויח האישנה לש הניד קספל 51–47 ׳ספב ,1 ש״ה ליעל ,דאולס ןיינע  86
 ,1967 זאמ םיילארשי םיבושייל וצקוה הנידמ תומדא לש םנוד 450,000-מ רתוי ןידה קספ יפ לע  87

 ובנ( ןוחטבה רש 'נ החלאס 953/11 ץ״גב ואר ,ףסונב .םיניטסלפל םנוד 1,500-כ קרו
 לש הניד קספל 35 ׳ספב םימרכ הפצמ ןיינעב .)םימרכ הפצמ ןיינע :ןלהל( )27.08.2020
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 לש קוחה תורפהל דוגינב תאזו ,הרדסהה קוחב דבעידב רושיאל השעמל הכוז
  .םיניטסלפה

  :ונניינעל תדחוימ תובישח תלעב איה תויח האישנה לש הניד קספל 56 הקספ

 לשב הנוש לופיט" יכ קספנ רבכ םירחא םירשקהב״
 לופיט הרואכל אוהו 'דושח' לופיט אוה םואל וא תד
 הניא" םיניטסלפה רוזאה יבשותב וזכ העיגפ ..."הלפמ
 איה .םדובכב העיגפ םג איה אלא ,ןויוושב העיגפ ךא
 איה ;ימונוטוא חרואב םהייח תא םדקל םתוכזב העיגפ
 םתוכזב העיגפ איה ,רקיעבו ]...[ םתסנרפב העיגפ
 הנחבהה ."ןוטלשהמ חפקמ סחי לובסל אלש תיסיסבה
 איה ןכש ,דובכב העיגפ הנבומ ןפואב תררוג תנעטנה
 ,התוחנ הדמעב" םיניטסלפה םיבשותה תא הדימעמ
 ןתניהב תאש רתיבו ."םידוהיה םהינכשל סחיב ,הרואכל
 ןידה יפ לע "םינגומ םיבשות"ב רבודמ יכ הדבועה
 ןפואב התוחנ חוכ תדמעב" םינותנה ימואלניבה
 םהש ,רוזאב םילארשיה םיבשייתמה לש וזמ יטנרהניא
  88..."לארשי תנידמ לש תויוכז יוושו םיאלמ םיחרזא

 יוניש" תא קימעמו ביחרמ הרדסהה קוח לוטיב ןיינעב ןידה קספש ,ןכ םא ,הארנ
 תא טיסמ ןוילעה טפשמה תיב .הדאיז ןיינעב ןידה קספב רבכ וניהיזש "המגידרפה
 עוגפל תסנכה לש תונוכנה לומ לבגומ וחוכ אליממש ,ימואלניבה טפשמהמ טבמה
 איהש ,ןויוושל תוכזה לש הרפהב דקמתמ אוה תאז םוקמב .תישאר הקיקחב ויתוארוהב
 תאז תרגסמ .הרדסהה קוח ידי לע ,ילארשיה טפשמב םדאה דובכל תוכזהמ קלח
 םייטילופה םיאנתב םיניטסלפה תויוכזל ,תלבגומ םא םג ,תיטפשמ הנגה הקינעמ
 ירעפב ריכי טפשמה תיבש ךכב היולת הנגהה לש תויביטקפאהו ,םיחטשב םיררושה
 הנבמבו ,םיילארשיה םילחנתמה ןיבל םייניטסלפה םיבשותה ןיב םינבומה חוכה
 תיב תונוכנב איה ןידה קספ לש ותובישח .םיחטשב ררושה ידוחייה יטילופהו יטפשמה
  .וזכש הרכה רבע לא םיבושח םידעצ המכ עוספל טפשמה

 תויסולכואה ןיב םינבומה חוכה ירעפב הרכהה רבע לא םיבושח םידעצ עוספל ידכ
 קוחב םייוצמה םייטפשמ םיחנוממ םלעתהל טפשמה תיב לע היה םיחטשב תונושה

 
 ךס םהיפלש םינותנ םיעיפומ םש .C חטש יבגל םינותנב קר רבודמ יכ רהבומ תויח האישנה
 670,000-מ הלעמל היה ןורמושו הדוהי לכב םיילארשי םיבושייל הנידמ תומדא לש תואצקהה
  .)םנוד 1,600-כ קר םיניטסלפלו( םנוד

 ןידה יקספ יכ ןייצל ןיינעמ .תויח האישנה לש הניד קספל 56 ׳ספב ,1 ש״ה ליעל ,דאולס ןיינע 88
 וניד קספ :דחא ןיד קספ טעמל תאזו ,לארשי יחרזא םיברעב םלוכ םיקסוע הקספב םיטטוצמה
 .הדאיז ןיינעב ןארבו'ג טפושה לש



 הרדסהה קוחו חופיס ,שוביכ ב״פשת | המ טפשמ ינויע םורופ
 

25 
 

 לש העקפה הניא עקרקה תסיפת וליאכ גצמ םירצויה )שוביכה ינידב םג ומכ( הרדסהה
 יכ םינפהל שרדנ טפשמה תיב ,הדימ התואב 89.דבלב תינמז הקזח תסיפת אלא ,שממ
 ,םיניטסלפ עקרק ילעב תויוכזב קרו ךא העיגפ ררוג אוה תילרטינה קוחה ןושל תורמל
 ןונגנמל תוסכ אלא םניא קוחב ולא םירדסה 90.םיילארשיה םיבשייתמה םע קר ביטימו

 ,ןכ לע רתי .םנוצרל דוגינב םייניטסלפה םיבשותה לש ןיינקה תויוכז תעקפה לש הלפמ
 ,םייקה בצמה יפל קר אל םיניטסלפה תויוכזב העיגפה תא ךירעהל טפשמה תיב לע היה
 ךותב היוצמה םהלש עקרקב שמתשהל תוכזה השעמל הכלה םהמ תללשנ ובש
 התואש ,םהלש ןיינקה תוכז לש תינורקע הסיפת סיסב לע אלא ,םילארשיה םיבושייה
 תיטרפ המדא לע ךכ לכ םיבר םייקוח אל םינבמ םינבנ ויה אלול שממל ולכי םה
 םיבשייתמל קרו ךא טעמכ וצקוהש תוכומס ״הנידמ תומדא״ לעו םתולעבב
 רואל םילחנתמה לש תויוכזה תא ךירעהל שרדנ טפשמה תיב ,המוד ןפואב .םיילארשיה
 תיב ,ףוסבל .ןידכ אלש תיטרפ המדא לע ונבנ םיררוגתמ םה םהבש םיתבהש הדבועה
 הבש תיטילופ תואיצמ עקר לע קקחנ הרדסהה קוח יכ הנבותה לומ בצינ טפשמה
 ,םילחנתמה לש םיסרטניאה תא םדקל םישקבמה םייתועמשמ םייטילופ תוחוכ םילעופ
 תא םלשלמ ענמיהל םישקבמהו ,םיניטסלפה םיבשותה לש תויוכזה ןובשח לע םג
  .תויולחנתהב םייקוח יתלב םינבמ יוניפב ךורכה יטילופה ריחמה

 ותטלחהב שיגדמ טפשמה תיב ,הדאיז ןיינעב ןידה קספל ךשמהבו ,רבד לש ופוסב
 ןפואב םדאה תויוכז יניד לש תלכשומ הלחהב ךרוצה תא הרדסהה קוח תא לוספל
 .םש תוררוגתמה תויסולכואה ןיב חוכה ירעפלו םיחטשב תררושה היצאוטיסל עדומה
 ותובישח תא דחוימבו ,שוביכה יניד לש הלוחתה תא שיגדמו בש טפשמה תיב ,םנמוא
 רדסה לע רומשל )לארשי( תשבוכה הנידמה תא בייחמה גאה תונקתל 43 ףיעס לש
 תויוכז תרגסמב ןוידה ,ליעל רבכ ונייצש יפכ ,ןכא 91.שובכה חטשב םיירוביצה םייחהו
 םע דחי .שוביכה ינידב ןוידה תא ללוש וניא אוהו ,יביסולקסקא יפוא לעב וניא םדאה
 .ןידה קספב המיבה זכרמ תא םיספות ,שוביכה יניד אלו ,םדאה תויוכז יניד ,תאז

 
 :יכו ,"ולטניי" קר אלא ועקפוי אל עקרקב תויוכזה יכ עבוק הרדסהה קוחל 3 ףיעס ,לשמל  89

 תוארוהל םאתהב ,רשפאה לככ ,השעית ,וז הקספב רומאכ הקזחההו שומישה תויוכז תליטנ״
 דע הפקותב דומעת איהו ,הז קוח תוארוה תא תורתוס ןניא ןהש לככ ,ינדריה תועקרקה קוח
 .״וב תובשייתההו רוזאה לש ודמעמ רבדב תינידמ הערכהל

 תובשייתהה לע ןגהל איה קוחה תרטמ יכ שרופמב עבק הנושאר האירקב קוחה תעצה חסונ  90
 ךכ ,תישילשהו היינשה האירקה תארקל הנוש חסונה .ןורמושו הדוהיב תילארשיה
 תממתימ הדמע טוקנל ךירצש הארנ .הרסוה אקווד תילארשיה תובשייתהל תוסחייתההש
 ,םיחטשב תילארשיה תובשייתהה לש היעב רותפל דעונ קוחהש ןיבהל אלש תנמ לע דחוימב
 ,ןורמושהו הדוהיב תובשייתהה תרדסהל קוח תעצהל רבסה ירבד ואר .תרחא היעב םוש אלו
 .45–44 ,44 תסנכה ח"ה ,2016-ז"עשתה

  .תויח האישנה לש הניד קספל 68 ,66 ׳ספב ,1 ש״ה ליעל ,דאולס ןיינע  91
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  ןויוושה ןורקע לע ״הבע״ הנגה .2

 לע הנגהה תא ססבל םיצמאמ םיבר םיטפוש ושע תונורחאה םינשב ,ליעל טרופמכ
 תויוכז ןיב םינוזיא לע רקיעבו ,םדאה תויוכז יניד לש םינדא לע םיניטסלפה תויוכז

 התלועפ תא וז הנגה הלעפ םימיוסמ םירקמב םנמוא .תויתדימ ינחבמ לעו תורחתמ
 ינידש רמול השק יללכ ןפואב ךא 92,םייניטסלפה םיבשותל תיטפשמ הנגה הקפיסו
 יפכ ,וניה ךכל ירקיע םעט .םיניטסלפה תויוכזל הקזח הנגה תיירטמ וקפיס םדאה תויוכז

 ןויוושה יאמ ומלעתה לעופב ולחוהש יפכ םדאה תויוכז ינידש ,ליעל ונטריפ רבכש
  93.תונושה תויסולכואה ןיב יסיסבה

 )הדאיז ןיינעב ןידה קספ לש םג ומכ( הרדסהה קוח ןיינעב ןידה קספ לש דוחייה
 לעמ הווסמה תא ריסהל תנמ לע ןויוושה ןורקעב שומיש וב השע טפשמה תיבש וניה
 ושמתשה תוילארשיה תויושרהש םגה .תוילארשיה ןוטלשה תויושר לש ןהיתונווכ
 הזרכה וא ,יוציפ תרומת תועקרק תעקפה תמגוד ,הרואכל םיילרטינ םייטפשמ םינבמב
 .םיניטסלפ לש תויוכז תלילש התיה לעופב םתילכת ,יתלשממה שוכרה לע הנוממה לש
 םייניטסלפה םיבשותל קפסל טפשמה תיבל רשפאמ ןויוושה ןורקע לש ״הבע״ חותינ
 ןויוושה ןורקע ןכא םא .תויטפשמה םהיתויוכזב העיגפ ינפמ תיסחי תיביטקפא הנגה
 לארשי תוינידמ תניחבל יזכרמה ילכה אוה ,תינבומ הילפא לע רוסיאה וא ,יתוהמה
 קוזיח םשל םייניטסלפ עקרק יבאשמב שמתשהל ןיא עודמ ירמגל רורב זא יכ ,םיחטשב
 יוטיב אלא הניא וזכ םיבאשמ תרבעה .תויולחנתהה לש םייטרפהו םיירוביצה םיכרצה
 תויתדימה ינחבמ תא רובעל הלוכי הניא איה וזככו ,תמייקה תינבומה הילפהל ישחומ
 העיגפה לע העיבצמ ןויוושה ןורקע רואל הניחב .ןיינקה תוכזב תקדצומ העיגפל
 תומדא לכ טעמכ ןכש ,שרה תשבכ לש לזג לש גוסכ םיניטסלפה לש יטרפה םניינקב
  .םיילארשיה םיבשייתמל וצקוה ןורמושו הדוהיב רבעב וצקוהש הנידמה

 רתוי הברה תובחרנ הרדסהה קוח ןיינעב ןידה קספ לש ויתוכלשה ,םוקמ לכמ
 טפשמה תיב לש האירק ונממ ץלחל ןתינו ,הרדסהה קוח ןיינעב יטרקנוקה ןוידהמ
 היתולועפ לולכמב ןנובתהל םדאה תויוכז ינוגראלו טפשמה תיבל ,םייטפשמה םיצעויל

 
 .55 ש״ה ליעל ,קירוס תיב רפכה תצעומ ןיינע תא לשמל ואר  92
 ץ"גבב – םדוק דחא ןיד קספל םג הקיספל סיסבכ שמיש ןויוושה ןורקע יכ ןייצל שי קוידה ןעמל  93

 יכ טפשמה תיב עבק הז ןיד קספב .)1991( 467 )1(חמ ד"פ ןוחטיבה רש 'נ סוכרומ 168/91
 אלא .ןויוושה ןורקע חוכמ םיחטשב םייניטסלפה םיבשותל ןגמ תוכרע קלחל הכירצ לארשי

 םילבגומ םיבאשמ לע תורחתב קסע אל הרקמ לכבו ,ןפוד אצוי היה סוכרומ ןיינעב ןידה קספש
  .םיברעה ןיבל םיחטשה לש םיילארשיה םיבשותה ןיב
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 ףושחל היושע וז טבמ תדוקנ 94.ןויוושה ןורקע לש המזירפה ךרד םיחטשב לארשי לש
 :םדאה תויוכז לש תיזחה לכ בחורל םיתורישו םיבאשמ לש תינויווש יתלב הקולח
 ולא לכ .דועו היגרנא תיתשת ןומימ ,תויחרזאו תויטילופ תויוכז ,תוברת ,החוור ,ךוניח
 םיחרזאל האוושהב םיחטשב םייניטסלפה םיבשותל תינויווש אל הרוצב םיצקומ
 הנגה לש הביטקפסרפמ דוע אל ,שדחמ ןנובתהל שי וללה םיניינעה לכב .םיילארשיה
 םושייל הפיאש לש אלא ,שוביכה יניד חוכמ םינגומ םיבשות תויוכז לע תילמינימ
 לכ לש תויתוברתהו תויתרבחה ,תוילכלכה ,תויחרזאה תויוכזה ןווגמ לש אלמו ינויווש
 95.םיחטשב םיבשותה

 תיב לש וניד קספב עמתשמב אורקל ןתינ וז הסיפת לש ינכדע םושייל המגוד
 קספ לש אלמ חותינ רשפאמ וניא הז רצק רמאמ 96.םימרכ הפצמ ןיינעב ןוילעה טפשמה
 ,יתלשממ שוכר רבדב וצל 5 ףיעס תא םוצמצב ןוילעה טפשמה תיב ׁשֵרֵּפ וב רשא ןידה
 םא ,ןורמושו הדוהיב יתלשממה שוכרה לע הנוממה םע הקסעל הנגה קינעה רשא
 לע הנוממה לש תויהל ךירצ בלה םות יכ עבק טפשמה תיב .בל םותב התשענ הקסעה
 תורדתסהה ,השרפ התואב( הנוממהמ ןיינק תויוכז שכרש םרוגה לש םג ומכ שוכרה
 דשח הנוממל היה ןהבש ןיינעה תוביסנב יכ טפשמה תיב עבק דוע .)תימלועה תינויצה
 העקפהה יווצ לש םפקות יבגלו םימרכ הפצמב חטשב תיטרפה תולעבה יפקיה יבגל
 יתקוחה ןוידה 5.97 ףיעס ןיינעל בל םותל ןועטל הנוממה היה לוכי אל ,םייטנוולרה
 לע םש ןיינקה תוכז תא ססבמ טפשמה תיב .ידמל לד םימרכ הפצמ אשונב ןידה קספב
 ,תאז םע דחי .תוכזל םירחא תורוקמל סחייתהל אלב ,תיעיברה הבנ'ג תנמאל 27 ףיעס
 רסוח עקר לע וצל 5 ףיעסל םצמצמ שוריפ קינעהל הטלחהה תא ןיבהל םיעיצמ ונא
 וילע תרזוח תויח תטפושהשו ,הרדסהה קוח ןיינעב ןידה קספ אצמש יתוהמה ןויוושה
 רסוח .ןורמושו הדוהיב תועקרקה תאצקה רטשמל עגונה לכב ,םימרכ הפצמ ןיינעב
 רובגל תלוכיה תא הנוממל קינעמה ףיעסה תא םצמוצמ שוריפ שרפל בייחמ הז ןויווש
 תנקת ןיעמ" תועצמאב םייניטסלפה םיבשותה לש יטרפה ןיינקה תוכז לע השעמל

 
 תויוכזל סחיב ןויוושה ןורקע תא םשייל שקבמ ןארבו'ג טפושהש הנושארה םעפה וז ןיא  94

 ןארבו'ג טפושה השע ,הבחר הכימתל הכז אלש ,הז ןוויכב םדוק ןויסינ .םיחטשב םיניטסלפה
 וק ןיינעב )הז ןיינעל טועימ תעד( ןארבו'ג טפושה לש וניד קספ תא ואר .דבועל וק ןיינעב
 .13 ש״ה ליעל ,דבועל

 .לארשי תנידמל םיחטשה לש "לחוז חופיס"ב הכימתכ שרפתהל םג הלוכי וזכ הדמע ,ןבומכ  95
  .רמאמה ךשמהב וז תרוקיב יבגל ביחרנ

 .87 ש״ה ליעל ,םימרכ הפצמ ןיינע  96
  .תויח האישנה לש הניד קספל 44 ׳ספב ,םש  97
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 תאצקהל רושקה לכב םייניטסלפה םיבשותה תיילפא תא ךכ בגא ףירחהלו ,"קוש
  98.ןיעקרקמ

 הלחהל תויורשפאהמ תחא אלא הניא תועקרק תאצקה לש המגודה ,ליעל רומאכ
 םוחת לכל סחיב םינועיטה לש אלמ חותינ .םיניטסלפה תויוכז לע ןויוושה ןורקע לש
 תוכזה ומכ םימוחתב ןוילעה טפשמה תיבל תוריתעב .הז רמאמ תרגסמל ץוחמ יוצמ
 תלילשב רבודמ ןכא םאה חתנל טפשמה תיב ץלאי דועו החוור יתורישל ,תואירבל
 םיבשותלש ריבס ,לשמל ךכ .ליעל ראותש לחוזה חופיסה ךילהתל הרושקה תויוכז
 רתוי הקזח הנעט היהת ,האלמ הטילש תטלוש לארשי הבש ,C יחטש לש םייניטסלפ
  99.תיניטסלפה תושרה תטילשב ןיטולחל יוצמה ,A חטשב םירדה ולאל רשאמ ןויוושל
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ולא םימיב הנודנש תפסונ הריתעב השענ תועקרק תאצקה לש רשקהב ןויוושה רסוח תנעטב ףסונ שומיש 98
-ב השגוה הריתעה( ןוחטיבה רש 'נ למאכ ובא דמחומ יקדצ 3303/20 ץ"גב ,ןוילעה טפשמה תיב ינפב

 םיבשות ידי לע ץ"גבל השגוה הריתעה .)םיבתוכה ידיב יוצמ הריתעהמ קתוע ,המסרופ אל ,21.5.2020
 .תרפא תולחנתהה לש תימוקמה הצעומה דגנכו םינוש הלשממ ידרשמ דגנכ ,םחל תיב לש םייניטסלפ
 םחל תיב ןיב יוצמה )םטיעה תעבג וא הלחנ-א( חטש הצקמה הטלחה לטבל םישקבמ םירתועה הריתעב
 99.76% יכ הריתעב םש םינעוט םירתועה ראשה ןיב .תרפא ריעל השדח הנוכש תמקה םשל תרפא ןיבל
 ,תוילארשי תויולחנתה תמקה םשל וצקוה 1967 זאמ םיחטשב לארשי ידי לע וצקוהש הנידמה תומדאמ
 תועקרקה תאצקהב ולא םירעפ .זוחא עברמ תוחפ ,דבלב םנוד 1,625 זאמ וצקוה םיניטסלפלש דועב
 הרואכל הקזח הנעט םיררועמו ,ןורמושו הדוהיב םיניטסלפל םילארשיה ןיבש תוחוכה ירעפ תא םיפקשמ
 .םיניטסלפה דגנכ הילפה לש

 תילארשי תובשותל וא תוחרזאל תואכזה ףקיה תעיבקב היהי טפשמה תיבל ףסונ רגתא  99
 תורשפאה תא חמצ לאירא הלעה ונלשמ םינוש םימעטמ .םייניטסלפה םיבשותל תועיגמה
 Ariel .תילארשי תוחרזא תלבקל תוכזה תמייק רבכ םיחטשה לש םייניטסלפה םיבשותלש

Zemach, The Emerging Right of West Bank Palestinians to Israeli Citizenship, 42 U. PA. J 

INT'L L. 271 (2020). 
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  הרדסהה קוח ןיינעב ןידה קספ לע תוירשפא תורוקיב .ה

  שוביכה לע תוחישקה תונגהה תחינז .1

 קוח ןיינעב ןידה קספמ הלועה השיגה דגנכ תולעהל ןתינש תחא תיזכרמ תרוקיב
 קפסל תנמ לע םדאה תויוכזב תועוטנה תונגהב יד ןיא רבד לש ופוסב יכ איה הרדסהה
 תונגהל דמציהל ףידע הז םעטמ יכו ,םיחטשב םייניטסלפה םיבשותל תיתימא הנגה
 הדיריה ,רתוי יפיצפס ןפואב .שוביכה ינידב תויוצמה ,רתוי תוחישקה ךא ,תוטעמה
 לארשיב יטפשמה חישב ימואלניבה טפשמה ידי לע תונתינה תונגהה תויזכרמב
 תוינידמה תא ןסרל םיסנמה הנידמה לש םייטפשמה םיצעויה תדמע תא השילחמ
 לע תוכמתסה .םיניטסלפה תויוכזב יקוח יתלב ןפואב עגפת אלש ךכ תיתלשממה
 תלעפה ןפוא לע הלבגהכ ימואלניבה טפשמה לש שוביכה יניד לש םייפיצפס םירוסיא
 ,הלשממה ידרשמב םייטפשמ םיצעוי ידיב חונ ילכ רבעב השמיש תינוטלשה תוכמסה
 ביבס יטילופה גרדה םע תמעתהל םתוא בייח אל רבדהש ןוויכ ,ל"הצבו יחרזאה להנמב
 תונורקע סיסב לע תורחא תוינוטלש תולועפ וא םייאבצ םיעצמא לש םתויקוח תלאש
 רבדב םירורב םיללכ עובקל םיטונ שוביכה ינידש תויה .תויתדימו תוריבס לש םימומע
 ועייס םה 100,םייללכ תונורקע לעו ןוזיא ינחבמ לע תוחפ ססבתהלו ,רוסאהו רתומה
 תידיימה הבוגתה יכ ןכ לע אלפתהל ןיא .םייטילופ םיצחל ףודהל םייטפשמה םיצעויל
 וישנאו הלשממל יטפשמה ץעויה לש הגיסנ התייה הדאיז ןיינעב ןידה קספל טעמכ
 תולבגהה יבגל ,םידבכ םייטילופ םיצחל לומ ,םינש ךרואל וקיזחה ןהבש תודמעהמ
 101.תיניטסלפ תיטרפ עקרקב העיגפ לע תופרוגה

 שוביכה ינידל קינעמ ןוילעה טפשמה תיבש הנגההש לככ לטינ וז הנעט לש הצקוע
 שוביכה יניד חוכמ הנגהה ,הדאיז ןיינעב ןארבו'ג טפושה לשמל הארהש יפכ .תשלחנ
 טפשמה" יכ ןועטל םייטפשמה םיצעויל רתוי השק 102.םינשה תצורמב השלחנ
 ירחא דחוימב ,תמיוסמ הלועפ עצבל "תוכמס קינעמ וניא" וא "רסוא ימואלניבה
 תודגונמכ תוארנש דואמ תובר תולועפ רשאל היה ןכומ טפשמה תיב יכ ררבתהש
 יכרוצל תויטרפ תועקרק תעקפהמ לחה ,ימואלניבה טפשמה לש הריבס תונשרפל
 104,םיחטשב תוילארשי תובצחמ לש ןתלועפל רתיה ךרד 103,לארשי תבכר יספ תלילס
 שי ךכל 105.םהיתב תסירה תועצמאב םילבחמ תוחפשמ לש תיביטקלוק השינעב הלכו

 
100 Rules and Standard ,Cohen 41 ׳מעב ,68 ש״ה ליעל. 
  .18.11.2017 ץראה "הדגב םייקוח יתלב םיזחאמ 13 תרשכהל ךרד ללוס טילבלדנמ" רגרב םתוי  101
 לש הכורא הרוש טוקנל הנידמל ןארבו'ג טפושה השעמל ריתה ,70 ש"ה ליעל ,הדאיז ןיינעב  102

 .שוביכה יניד חוכמ ,םידקפנ יסכנ לש תועקרק לש הקולחו דוחיא ןוגכ םיעצמא
 .)06.09.2011 ובנ( ןוחטיבה רש 'נ אסכיא תיב תצעומ שאר 281/11 ץ״גב  103
 .40 ש"ה ליעל ,הלענ ןיינע  104
 .)31.12.2014 ובנ( ןוחטבה רש 'נ טרפה תנגהל דקומה 8091/14 ץ"גב לשמל  105
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 שממ לש תימואלניב היצקנס ןיא יכ תושיגדמ תונורחאה םינשה יכ הדבועה תא ףרצל
 טפשמה תודסומ תושלחיה עקר לע תאזו ,ימואלניבה טפשמה לש תורפה ןיגב
 תונידמ המכב םייטסילופופ םיגיהנמ לש ןוטלשל םתיילע זאמ דחוימב ,ימואלניבה
 תודגנתהב םיאור הלא םיגיהנמ .פמארט דלנוד תירבה תוצרא אישנ םשארבו ,חתפמ
 שילחהל םתלוכי לככ םישועו ,םתנשמ לש דוסיה תונורקעמ דחא ימואלניבה טפשמל
 שחרתמ הז אשונב יכ ןכתיי 106.ותרגסמב םילעופה םיילבולגה הפיכאה ינונגנמ תא
 תובקעב םיקזחתמו םיבש םיימואלניבה תודסומה רשאכ יוניש הנורחאה הפוקתב
 107.ךכמ םיעבונה תוינידמה ייונישו ,תירבה תוצרא אישנל ןדייב ו'ג לש ותריחב

  ימואלניבה טפשמב לבוקמה חישהמ תוקחרתהה .2

 תויוכז יניד לא שוביכה ינידמ יטפשמה דקומה תרבעהב הנומטה תפסונ היעב
 לש תוקחרתהה איה ,ילארשיה יתקוחה טפשמה לע םיססובמה םינויד תועצמאב ,םדאה
 טפשמב אשונה יבגל לבוקמה חישהמ םיחטש יקיתב טפשמה יתבב ךרענה ןוידה
 יניד יפ לע םיחטשב םיניטסלפה תויוכזב ןוידה יכ הז רשקהב ריעהל בושח .ימואלניבה
 ןכש ,ימואלניבה טפשמה תדמע םע תחא הפיפכב רודל ,ןורקיעב ,לוכי םדאה תויוכז
 םדאה תויוכז יניד לשו שוביכה יניד לש "הליבקמ הלוחת" לש תינרדומה הנירטקודה
 ותעד תווחב גאהב ימואלניבה ןידה תיב ,ןכא 108.תויגוסה יתשב ליבקמ ןויד תרשפאמ
 ינידלו שוביכה ינידל ליבקמב סחייתה םיחטשב הדרפהה לושכמ לש תויקוחה ןיינעב
 הדימב םיגרוח וז המישרב ונראיתש םייטפשמה יונישה יכלהמ ךא 109.םדאה תויוכז
 תיבש איה םתועמשמ ,לעופב .םינידה ינש לש "הליבקמ הלוחת"ב ןוידל רבעמ הבר
 יתקוחה ילארשיה טפשמה תא ליחמו תילארשיה הקיטילופה תובקעב עסופ טפשמה
 ילארשיה ןידל םתוא הפיפכמה תילמרופ "חופיס תלועפ" אלל ףא ,םיחטשב השענה לע
 יבגל תילארשיה תיטפשמה הסיפתה ןיב לדגו ךלוה רעפ ףקשמ הז ךלהמ 110.ימינפה

 
106   J. L.ASHBURN W, 56 ernational LawThe Trump Administration and IntHarold Hongju Koh, 

413 (2017); Karen J. Alter, The Future of International Law in an Age of Trump, BERLIN 

J.,https://www.americanacademy.de/future-international-law-age-trump/ (Nov. 8, 2017). 
 ךכמ תועבונה תואצותהו ,ימואלניבה טפשמל סחיב ליבומ ןדייב לשממש יונישה לש רואיתל  107

 ןדייב לשממל פמארט לשמממ :ימואלניבה טפשמהו לארשי ןהכ יחימע :ואר ,לארשי תנידמל

)2021(.  
108  ubellL, 66 ש״ה ליעל; Naftali-Shany and Ben, 2 ש"ה ליעל.  
 .113–86 ׳ספב ,14 ש״ה ליעל ,רדגה ןיינעב תעדה תווח  109
 ואר יניטסלפה םעה לש תימצע הרדגהל תוכזה לע הלש תועמשמה לעו וז הלחה לע תרוקיבל 110

 דובכ :דוסי קוח לש תיתובשייתהה תילאינולוקה הלחהה לע״ ,הראשב דאהוס לש הרמאמ
  .הז ןויליגב ,״הרדסהה קוח ןיד קספב ותוריחו םדאה
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 םייטפשמ תודסומ ברקב םדמעמ יבגל תלבוקמה הסיפתה ןיבל םיחטשה דמעמ
 .םיימואלניב םייטילופו

 לש םדמעמ ןיינעב הסיפתב רעפ םינורחאה םינשב עלגתנ ובש רחא רשקה
 ןיינעב תימואלניבה הליהקב םיקלח ןיבל לארשי ןיב עלגתהש חוכיווה וניה םיחטשה
 רחאל םג היפ לעש העד ועיבה םיימואלניב םינוגרא לש הרוש .הזע תעוצר לש הדמעמ
 לכל ,הזע תעוצרב שבוכה חוכה תויהל הכישממ לארשי הזע תעוצרמ "תוקתנתהה"
 התחד תימשרה לארשי 111.)"ילנויצקנופ שוביכ"( םימיוסמ םיאשונל סחיב תוחפה
 תויהל הלדח איה הזע תעוצר חטשמ התגיסנ רחאל יכ העידוהו שרופמב וז הדמע
 לארשי יכ עבקו ,וזה הדמעה תא לביק ןוילעה טפשמה תיב .הז חטשב השענל תיארחא
 ונל תיארנ לארשי לש התדמעש םגה 112.הזע תעוצרב שבוכה חוכה תויהל הלדח
  .םלועב ללכ תלבוקמ איה ןיא רומאכש ירה 113,תיטפשמ הניחבמ הרקיעב תקדצומ

 תודמע יתש ןיב תקולחמ תמייק יכ רמול ןתינ הזע תעוצר יבגלש דועב ךא
 הדוהי יבגלש ירה ,לקשמ ידבכ םייטפשמ םינועיטב תוכמתנכו תוימיטיגלכ תורייטצמש
 ימואלניבה סוזנצנוקה תדמעכ רידגהל ןתינש הדמעה .ןיטולחל הנוש בצמה ןורמושו
 שבוכ חוכ הווהמ לארשי יכ איה )הנממ הגרח פמארט לשממ תחת תירבה תוצרא קרש(
 ,שבוכה חוכה לש תויטפשמה ויתובוח הילע תולח ךכמ האצותכ .ןורמושו הדוהיב
 הכימתה סיסבב תדמוע וז הדמע .חטשה תא חפסל רוסיאה הילע לח רקיעבו
 טפשמה לש הרומח הרפה תווהמ תויולחנתהה יכ העיבקב הבחרה תימואלניבה
 לש ילארשי ידיתע חופיס לכל תובר תונידמ ברקב תודגנתהה סיסבב םגו ,ימואלניבה
 יכ רמול ןתינ הז עקר לע .םיניטסלפה לש המכסה אלב ,םקלח וא םלוכ ,םיחטשה
 לש תימואלניבה הסיפתהמ תקחרתמו תכלוה םיחטשה לש לחוז חופיס לש תואיצמה
 תיתקוחה הנגהה תורמל ,טפשמה תיב לש תוקיספה םג .םהילע לחה יטפשמה בצמה
 בצמה לש תימואלניבה הסיפתהמ תוקחרתמו תוכלוה ,םיניטסלפל תוקינעמ ןהש
 ,ימואלניבה טפשמה לש שוביכה יניד יפל םיחטשב יטפשמה בצמב ןוידמ :םיחטשב
 יתקוח טפשמב ןויד תויהל ךפוה ןוידה ,הפצמ התייה תימואלניבה הליהקהש יפכ
  114.ימואל

 קר תעבונ הניא ימואלניבה טפשמהמ טפשמה תיב לש וז תוקחרתה יכ חינהל ןתינ
 םיכילהתל םג הרושק אלא ,םיחטשב תילארשיה הטילשה לדומ תסיפתב םייונישמ

 
111  Gross, The Writing on the Wall, 67 ש"ה ליעל. 
 סומידב האישנה לש הניד קספל 12 ׳ספב ,הלשממה שאר 'נ דמחא ינויסבלא 9132/07 ץ״גב  112

 .)30.01.2008 ובנ( שיניב
113  , 8 DisengagementFaraway, So Close: The Legal Status of Gaza After Israel’s Yuval Shany, 

YEARBOOK OF INT'L HUMANITARIAN L. 369, 381–383 (2005). 
114  17 , opulismPra of Eourts in an Comestic Daw in LInternational Tamar Hostovsky Brandes, 

ICON 576, 584 (2019). 
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 םלועה יבחרב טפשמ יתב םיאיבמה ,תיטסילופופה העונתה תיילע לש רתוי םיבחר
 לש ןווגמב ימואלניבה טפשמה לע תוחפ ךמתסהלו רתוי "תימואל" השיג טוקנל
 תושגנתה תפקשמ איה ןכש ,רתוי תקהבומ העפותה םיחטשל סחיב ךא 115.םיאשונ

 הלועה תיטילופה השירדה ןיבל םלועב תלבוקמה תיטפשמה המגידרפה ןיב תיתיזח
 טפשמה תיב תשיג ןיב רצונש רעפה .״קוריה וקה״ לש טלחומ שוטשטל לארשיב
 לעב וניה חטשה דמעמ תודוא לע תימואלניבה הסיפתה ןיבל םיחטש יקיתל ןוילעה
 עלקיהל לארשי תנידמ היושע הבורקה הפוקתבש הדבועה רואל תדחוימ תועמשמ
 ימואלניבה ילילפה ןידה תיב ינפב תויולחנתהה תיינב תויקוח תלאשל סחיב ןוידל
)ICC(, םיעשפ יבגל הריקחב חותפל הטילחה ןידה תיב לש תעבותהש רחאל תאז 
  .שובכ חטשל הייסולכוא תרבעה תוברל ,םיחטשב הרואכל ועצובש םיימואלניב

 תודסומ רובע תיתייעב ילארשיה טפשמהו ימואלניבה טפשמה ןיב וזה תוקחרתהה
 טפשמה תיב לש ויתוקיספ ןכא םא ,תישאר .דחאכ םיימואלניבו םיילארשי םייטופיש
 ,לארשי תנידממ קלחל םיכפוה םיחטשהמ קלח היפלש הנבהה לע תוססובמ ןוילעה
 הרפה הווהמה הלועפב ,תוחפל ןיפיקעב ,ברועמ ןוילעה טפשמה תיב יכ איה תועמשמה
 תורפהב ןוילעה טפשמה תיב לש וזכ תוברועמ יכ ןייצל רתומל .ימואלניבה טפשמה לש
  .היוצר הניא ימואלניבה טפשמה לש

 טבמב תיארנש ,ילארשי טפשמ לע ילארשיה טפשמה תיב לש תוכמתסהה ,תינש
 תיב לש וחוכב תיתועמשמ העיגפל ךוראה חווטב איבהל הלולע ,תינויגה ןושאר
 ךכל יזכרמ רבסהו ,ןוילעה טפשמה תיב לש יטילופה וחוכמ קלח ןכש ,טפשמה
 יקיתב טפשמה תיב ידי לע תולטומה תולבגמ הילע לבקל הנכומ תיטילופה תכרעמהש
 תיב .ןכ תושעל הלש בוריסל תניוע תימואלניב הבוגת ינפמ ששחה אוה ,םיחטש
 יפל קוידב אל םא םג ,ימואלניבה טפשמה תא םשיימה ,לארשי לש ןוילעה טפשמה
 ילבו ,תילארשיה תוינידמל תמיוסמ היצמיטיגל רציימ ,תימואלניבה סוזנצנוקה תדמע
 .רתוי תבקונ תרוקיבל הפושח היהת איה לארשיל קינעמ אוהש ״יטפשמה צ״פכש״ה
 ,םלועב םירחא תומוקמב םינוילע טפשמ יתב םג ומכ ,ןוילעה טפשמה תיב ,לעופב
 לומ ותעפשה תלוכיו ודמעמ תא קזחל תנמ לע םג ימואלניבה טפשמב שמתשמ
 לולע ויתוקיספב ימואלניבה טפשמה לע תונעשיה לע רותיוו 116,תורחאה תויושרה
 היהת תיטילופה תכרעמהש ךכל םורגלו ןוילעה טפשמה תיב לש ודמעמ תא שילחהל
 .הילע הליטמ הקיספהש תולבגמל תוחפ דוע וליפא תינלבוס

 ,תפסונ הביסמ תיתייעב ימואלניבה טפשמל ילארשיה טפשמה ןיב תוקחרתהה
 רוביצה ללוכ ,רוביצה לש הסיפתה ןיב רצונש סננוסידה וא רעפה איהו ,רפסמב תישלש
 תודסומה ,השעמל .תימואלניבה הליהקה לש תודמעה ןיבל ,לארשיב יטפשמה
 עגונה לכב ןיטולחל תונוש "תויטפשמ תופש"ב םירבדמ לארשיו םיימואלניבה

 
 .585 ׳מע ,םש  115
116  International  The Strategic Uses of Foreign and Reclaiming Democracy:Eyal Benvenisti, 

Law by National Courts 102 AJIL (2008). 
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 ויבגלש המחלמ עשפ תווהמ תויולחנתהה ויפלש ןויערה ,לשמל ךכ .םיחטשב תואיצמל
 תילארשיה ןזואל עמשנ ןידה תא תתל וכרטצי םהשלכ םילארשיש תויהל לוכי

 םג ומכ ,לארשיב אליממ תרכינה המגמ לש קוזיח איה האצותה .ךרפומ תעצוממה
 אלש ,הטומ טפשמכ ימואלניבה טפשמה לש תטלחומ הייחד לש ,תורחא תויטרקומדב
 לארשי ןיב תושגנתה לולסמ לע היילע איה וז המגמ לש הכלשהה 117.ימשיטנא רמול
 לש םימיוסמ םיקלחב היומידבו הדמעמב העיגפל ליבוהל לולעה תימואלניבה הליהקל
 .םלועה

 ימואלה ביטרנל ימואלניבה טפשמה ןיב קותינ לש הזכ ךלהמ יכ ,ףוסבל ,ןייצל שי
 המרב קוחה ןוטלשל םג אלא ,לארשי תנידמ לש םיסרטניאל קר אל דואמ קיזמ
 הייפכל הקזח תלוכי לע ססובמ וניא ימואלניבה טפשמה לש ותעפשה חוכ .תימואלניבה
 תשמתשמ הניא תימואלניבה הליהקה ,תיסחי םימצמוצמ םירקמב טעמל .ויתוארוה לש
 רכינ קלח .תונידמ לע םייטפשמ תונורקעו םיללכ תופכל תנמ לע תופוכ תויצקנסב
 תודסומ ידי לע ול תקנעומה היצמיטיגלהמ עבונ ימואלניבה טפשמה לש וחוכמ
 תויתנידמ טפשמ תוכרעמ ובש ןפואה ןיבל ימואלניבה טפשמה ןיב קוחירלו ,םייתנידמ
 תונידמ לש סחיה לע תויתועמשמ בחור תועפשה תויהל תולולע תואיצמה תא תוספות
 יניד לע הרימשה לשמל ךכ .םימוחת לש הכורא הרושב ימואלניבה טפשמל לארשי ומכ
 תוימינפ טפשמ תוכרעמל הקוקז ,תויתדימהו הנחבהה תונורקע ומכ ,המיחלה
 טפשמה לש ותובישחב הרכה רדעה .ימואלניבה טפשמה יניד תא הנפוכאתש
 118.ותפיכא לע דואמ השקי ,ולש תוימיטיגלבו ,ימואלניבה

 תיב לש ותקיספב תויוחתפתהל תודגנתה תוקידצמ ליעל ואבוהש תורוקיבה םאה
 וז הלאש יבגל ונתדמע ?םיחטשב םדאה תויוכז יניד תלוחתל רשאב ןוילעה טפשמה
 – ימואלניבה טפשמה תמרב .תומר יתשל הב ןוידה תא קלחל םישקבמ ונאו ,תבכרומ
 לש וב תוברועמ לכ ףוקתל ןתינ ךכיפל .רתויב יתייעב לחוזה חופיסה ךילהת יכ רורב
 הזע תקולחמב היונש הז יתייעב בצמ םויסל ךרדה .לארשיב ןוטלשה תויושרמ תושר לכ
  .הז רמאממ גרוח שוביכה םויסל תויטפשמה םיכרדב בחרנ ןוידו ,לארשיב

 ונאו ,חטשב תואיצמהמ לילכ םלעתהל לוכי וניא יטפשמ ןועיט ,תאז םע דחי
 תא םיאתהל ןוילעה טפשמה תיב דצמ ןויסינכ הקיספה תא ךירעהל שי יכ םירובס

 
  .)2020( 18 19 חולישה "ימואלניבה טפשמה תוכסמ תא ריסהל" םיד יזוס לשמל ואר  117
 :יללכ ןפואב ואר ימואלניבה טפשמה לש ותפיכאל תימינפה היצמיטיגלה תובישח לע  118

THOMAS FRANCK, THE POWER OF LEGITIMACY AMONG NATIONS (1990); Harold H. Koh, Why 

Do Nations Obey International Law? YALE L.J. 2599 (1997). ןידה יכרוע דיקפת לש חותינל 
 Amichai :ואר לארשיב המיחלה יניד לש היצמיטיגלה ךילהתב תיאבצה תוטילקרפה לש

Cohen, Legal Operational Advice in the Israeli Defense Forces: The International Law 

Department and the Changing Nature of International Humanitarian Law, 26 CONN. J. INT'L 

L. 367 (2011).  
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 ןויסינה ךא ,םייתסה אל שוביכה .חטשב תואיצמה לא הלחה תיטפשמה תרגסמה
 םהל המיאתמ הניאש תואיצמ לע ימואלניבה טפשמהמ שוביכה יניד תא ליעפהל
 תטלחומ תומלעתה ךות ,םיחטשב ינוציק ןפואב ינויווש אל רטשמ לש הלחהל הליבוה
 תונורחאה םינשבש ךכ ידכ דע תינויווש אל הניה הרצונש תואיצמה 119.ןויוושה ןורקעמ
 תרגסמה תושלחיהו ליאוה 120.דייהטרפא לש רטשמ הז רטשמ םינכמה תולוק םילוע
 קוזיחל קבאמב תלבגומ תלעות םיאור ונא ,יושע השעמ רדגב הניה שוביכה יניד לש
 ןה ,רוחאל ןמזה לגלג תא הנרזחתש טפשמה תיב לש תוקיספ תועצמאב תרגסמה התוא
 םייטילופה תודסומהש םושמ ןהו ,חטשב תואיצמל ןידה ןיב ךלוהו לדגה רעפה ןתניהב
 תשרפב וניארש יפכ .ימואלניבה טפשמה תולבגממ םלעתהל םויכ םינוכנ לארשיב
 עקעקל ותרטמש קוח קקוחל הנכומ התייה תסנכב היצילאוקה ,הרדסהה קוח תקיקח
 תעקפה אשונב ,ימואלניבה טפשמה לע תססובמה ,ןוילעה טפשמה תיב תוקיספ תא
 ,לארשיב גהונה טפשמה יפ לעו ליאוה 121.םילארשי תובשייתה יכרוצל תיטרפ עקרק
 תונעשיהב בר ישעמ ןויגיה ןיא ,וילע תרבוג ימואלניב טפשמ תושרופמ תרתוסה הקיקח
 ינוטלש חוכ תלעפה לע ימואלניבה טפשמה חוכמ תולטומה תולבגמה לע קרו ךא
 םיבשותה תויוכזל רתוי תיביטקפא הנגה קפסמ יתקוחה טפשמהש לככ .םיחטשב
 טפשמה תיב לש ןויסינב םעט שיש ירה ,םהב תעגופה הקיקח ינפב םג ,םייניטסלפה
 תוברועמ לש תויתייעבה רבדב תיללכה ונתרעהל ףופכב .וזכ הנגה קפסל ךרד אוצמל
 לאיצנטופ השדחה הקיספב שי יכ םירובס ונא ,לחוזה חופיסה ךילהתב טפשמה תיב
  .םיחטשב תורדה תויסולכואה ןיב םיסחיב הנבומה ןויוושה יא םע דדומתהל
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  םוכיס
 

 תיטפשמה הסיפתה התייה םיחטשב תילארשיה הטילשה ימי תישארמ רבכ
 רבדב רגמש ריאמ לש ותסיפת .םיחטשה לש םדמעמ יבגל תומימעב הוולמ הצמואש
 תורשפאה תא הרימש "להונמ חטש"כ וא "קזחומ חטש"כ םיחטשה לש הרדגהה
 הסיפתה ינידמ םיקלח לש םתלחה תא הרשפא םג ךא ,םהילע תילארשי תונוביר עובתל
 תא ריתוהל לארשי הפידעה דוע לכ 122.םהילא סחיב )שוביכה יניד וא( תיתמחולה
 ןיב טוונל טפשמה תיב היה לוכי ,תוידיתעו תוטשפומ תועיבתכ הלש תונובירה תועיבת
 לארשי תנידמ הכלה הבש חטשב תואיצמה ןיבל שוביכה יניד לש תילמרופה הלחהה
  .הנממ דרפנ יתלב קלחל םיחטשהמ םיקלח הכפהו

 השעמל וחפוס םיחטשהמ םירכינ םיקלח .דוע ירשפא וניא תומימעה בצמ ךא
 ,תויטילופו תויטפשמ תולועפ לש הרוש תועצמאב תונורחאה םינשב לארשי תנידמל
 םהייח ןיבל ולא םיחטשב םיילארשיה םיבשותה לש םהייח ןיב שממ לש לדבה ןיאו
 הלשממה שאר רשאכ ,וז המגמל ילמרופ יוטיב וניאר ףא הנורחאה הנשב .לארשיב
 םיקלח לע תילארשיה תונובירה תלחהל ותינכות לע שוריפב ריהצה ,והינתנ ,רבעשל
 תמיוסמ תימואלניב הכימתל התכז ףא וז הדמע 123.)חופיס וא( ןורמושו הדוהימ םירכינ
 חופיסה םא םג 124.פמארט תירבה תוצרא אישנ ידי לע המסרופש "האמה תינכות"ב
 םדקתמ חטשב וטקפ הד חופיסהש ירה ,תובורקה םינשב לעופה לא אצי אל ילמרופה
  .תוכיפה יתלב ילוא ןניה ויתואצותו ,דואמ

 תיב לש ותקיספ .ולא םייוניש לומ לא שפנ הווש ראשיהל לוכי וניא טפשמה תיב
 חופיסהש ךכב תעמתשמ הרכה תאטבמ ,הרדסהה קוח לוטיב ןיינעב רקיעב ,טפשמה
 םילבוקמה םיללכה יפ לע לועפל םיילארשיה םיבשייתמהו תונוטלשה לע יכו ,ןאכ רבכ
 יפלכ ןויוושה ןורקע תלחהלו ,םדאה תויוכז לע הרימשל רושקה לכב דחוימב ,לארשיב
 םיבשייתמה תא םג ומכ ,לארשי תלשממ תא תבייחמ וז הדמע .תיניטסלפה הייסולכואה

 
 ,facto?: Shamgar and the International Rule of Law de jure and/or de Yuval Shany :ואר  122

Law of Belligerent Occupation, in STRENGTHENING HUMAN RIGHTS PROTECTIONS IN 

GENEVA, ISRAEL, THE WEST BANK AND BEYOND (David, Ronen, Shany and Weiler eds., 
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 תולבגמה תא םמצע לע לבקל איה תחאה :תויורשפא יתש ןיב רוחבל ,םיילארשיה
 ,השעמל וכפה תויולחנתהה ומקוה םהבש םיחטשה לש םיקלח םתואש ךכמ תועבונה
 הנייהת לארשיב תורוסאה תולועפ .לארשי תנידממ קלחל ,הכלהל ןיטולחל אל םא םג
 תוסחייתהה ובש םיחטשה לש "עורפה ברעמה" ןדיעו ,םיחטשב תורוסא םג התעמ
  .םויס ללכל העיגה קוח ירסח רָפס יחטש לאכ התייה םהילא

 ולא ףא ,םיניטסלפה לש הילפאה ךשמה םע המלשה איה היינשה תורשפאה
 תרגסמב ושקיבש ולא ידי לע לשמל האטוב וז הדמע .C יחטש ךותב םיררוגתמה
 ,םהב םירגה םייניטסלפה םיבשותל תוחרזא תתל ילבמ םיחטש חפסל פמארט תינכות
 תא תנכסמ וז הדמע .ילארשיה חטשה קמועב תויניטסלפ תועלבומ תריצי ידכ ךות וא
 המרב תוחפל ,םהל תביוחמ תילארשיה היטרקומדהש םייזכרמה תונורקעה דחא
 רשקהב ןוילעה טפשמה תיב לש ותמישמ .הנידמה יבשות ןיב ןויוושה – תיתרהצהה
 ןורמושו הדוהימ םיקלח חפסלו ךישמהל לארשי תנידמ רחבת םאש ךכל גואדל איה הז
 ,ילארשי טפשמ לש םייסיסב תונורקעל םיחטשב התולהנתה תא םיאתהל ץלאית איה
  .ולא םיחטשב םיאצמנה םייניטסלפה םיבשותה לש ןויוושל תוכזה תחטבה םשארבו

 


