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  מבוא: 1פרק 

בהם  ,כבר למעלה מארבעה עשורים) ש"יו -  בקיצור(יהודה ושומרון שטחי בנמצאת הגם שישראל 

הן  עודכניםולא ממיושנים  םדיניה, 1הספיק להתנתק מינקותו מהמשפט האנגליואף , התפתח המשפט הישראלי

  . ל"הבינמישור בלתמורות המתחוללות והן  מגןהרכי חוקי הן לצ, הן לצרכי השיטור, המשתנים ברהרכי החצל

ומים קשה להתמצאות בפרס, מבלבלת, מסובכת, רה לא ברורהבנויה בצוהיום עד ש "החקיקה ביו

חקיקה , השני ;מאנית'חקיקה עות, האחד: רבדיםמורכבת מארבע היא  .והעדכון נבנה נדבכים נדבכים

 ;)נושא איכות הסביבההתפתחויות שחלו בים למעודכנאינם  שלושתם( ;רדניתקיקה יח, השלישי ;מנדטורית

כאשר היא , )המקומיות המועצותתקנון צווי אלוף או חקיקת משנה של (ראלית היש "תחיקת הביטחון", הרביעי

ש בעיקר בהסדרת "ים ביומטפלת בישראלי חקיקה זולמעשה . מוגבלת מבחינת היקפה בהתאם לחוק הבינלאומי

ופחות מטפלת בחיי היומיום של , ש"או בצורכי הביטחון והשיטור ביו) פחות זכויות(חובותיהם כלפי המדינה 

; והיא זוחלת לאיטה אחרי מהלך החיים המשתנה בישראל ובעולםאו בזכויות הישראלים  2התושבים הפלסטינים

   .אלו ללא כל בעיההחוקים הלהחליף את מעת לעת תוכל החקיקה הפלסטינית , בהנחה ותקום מדינה פלסטינית

אך הבחירה להתמקד , ב"דינים ציבוריים וכיו, דיני ביטוח, דיני עבודה: ישנם נושאים נוספים כגון

הנושאים האחרים הינם משויכים : נובעת מהסיבות הבאות ,בפרטנפט מתוצרי זיהום וב ,באיכות הסביבה בכלל

איכות דיני ואילו , כאשר במידה ותקום מדינה נוספת לצד מדינת ישראל תצטרך היא להתמודד איתם, לפרט

מהיותו נובע  נפטהבחירה ב; תועלת השלכות עתידיברמה בינלאומית חוצה גבולות ומדינות וב םהסביבה הינ

שמירה על המהיות הכותב רגיש לחשיבות מזהם בסבירות גבוהה בהנחה ולא מכתיבים סטנדרטים חדשניים ו

  .באשר הוא לי של זכות אדםאזאת כחלק אינטגרהסדיר רצונו לונקי וויר על אעל הקרקע ו, מקורות המים

את זה נשאיר לבית המשפט שהכריע , יםהישראלים או התושבים יישובימחקר זה לא ידון בחוקיות ה

בבחינת נמרר להם את , פנה לזירה המשפטית ולא לזירת הזכויותיוכל מי שטוען לכך רצוי ש 3במקרים מסוימים

נראה שאלו . שיש להסתכל עליה ולא לטמון את ראשינו בחול ,יא עובדההמתנחלים ה בעצם נוכחות. החיים

  . החליטו מטעמי אידיאולוגיה להתעלם מקבוצה זו, את נושא זכויות האדם באשר הוא החורטים על דגלם

סקירת , ש"ביווהפלסטינים מעמד ישראל , עמוד על ההשתלשלות ההיסטורית והמשפטיתימחקר זה 

  . ב"וכיו הן ברשות והן בממשל הצבאיאיכות הסביבה  חוקיהחלת להצעות , חקיקה חדשהדרכי , חקיקה קיימת

סדרי שלטון פקודת הצעת החוק לתיקון ועדת שרים לענייני חקיקה וכתיבת המחקר התקבלה ב בשלהי

הדעות השונות , להיבטים הנובעים מהצעת החוקת וחסיהתיתהיה ועל כן  .ובסמיכות פוזרה הכנסת 4ומשפט

כתם של תמיבגם ץ ויוכל לעבור בכנסת "הצעת תיקון להצעת החוק שיצלח את מבחן החוקיות בבג, בעקבותיה

  .ב"וכיוץ "טיעוני הגנה על החוק בבג, והמרכז לאחר הבחירות השמאלת ומפלג

את הדין הסביבתי   ,)A, B, C(ש "בכל שטחי יו, באילו דרכים ניתן להחיל"מכאן ששאלת המחקר צריכה להיות 

  "  ?זיהום מתוצרי נפט ומשמנים תעשייתייםל בנושא "גם את האמנות הבינ ובחוב ןהטומ ,הישראלי

                                                        
1

 .הנוצר מרגע תחולת החוק ואילך) בעיקר פסיקה(ביטול הקשר לדין האנגלי  – 2' ס 1980-ם"התש, חוק יסודות המשפט     
2

י "שניתן ע, נגזר מהעם הפלישתי, הראשון .על כל הטיותיו" פלסטין"על כל הטיותיו לבין המונח " פלשתין"בין המונח בניסיון להבדיל במהלך המחקר הבחנתי    
מדובר . )נפת פלסטין -ז פילסטין 'חג(משויך לכיבוש הערבי הקדום , השני; ולנתק את הזיקה שלהם לחבל ארץ זה, במטרה להתריס ביהודים, האימפריה הרומית

   . שבעטיו נוצר עם פלסטיני, כדי לתת רושם שמדובר במונח חדשהמטרה לשמה ניסו לעשות את ההבחנה ביניהם . י הכיבוש הערבי הקדום"באותו מונח ששובש ע
  .)22/10/1979(1, )1(לד פד, ישראל ממשלת' נ דויקאת מוסטפה מחמד עזת - 390/79 צ"בג   3
4

  .2014–ה"התשע, )חקיקה באזור באמצעות צו(הצעת חוק לתיקון פקודת סדרי השלטון והמשפט      
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  ארץ ישראלומשפטית ב היסטוריתהשתלשלות : 2פרק 

  )לספירה 6151עד ( 5תמאני'עותהתקופה הטרום  .2.1

-שמיים והודו, בתקופת הברונזה פלשו עמים שונים...  שטח פלישה י"א-מאז ומתמיד הייתה פלסטינה"

  . "ץ כנעןנכנסו העברים לאר –ס "לפנה 13-קרוב לוודאי במאה ה...  לארץ שנקראה אז כנען, יםאיאירופ

 ;7כנענים: ביניהםהעיקריים  ,לספירה 1516עד שנת  במהלך ההיסטוריה 6ביםעמים רידעה  כנעןארץ 

 ;13המאוחדת לכת ישראלממ ;12איחודהממלכת ו ופטיםש ;11פלישתים ;10בני ישראל ;9חבירו ;8שבטי ישראל

 ;20ירומפריית אימ ;19בית חשמונאי ;18הממלכות היווניות ;17פרס ;16בבל; 15אשור ;14עבריותות מלכמ

   .21ועוד הממלוכים ;הקדומה האימפריה הערבית ;תביזנטיהאימפריה ה ;מפריה הנוצריתיהא

מול קינות  –הדהדו תרועות הניצחון של הפולשים , עד העת האחרונה, לאורך כל תולדות האזור"

כל ים אחרות במיל; שהיו במלחמת הישרדות, העמים השונים "גלים של- עם בואם גלים, קורבנותיהם המובסים

   .שהיווה איום ועם השלטון הקודם, וחשדהו ובבחינת כבדה, יםהקודמתושבים עם הביריבות מתמדת כובש היה 

                                                        
5

  . 27, ציטוט שני; 23, ציטוט ראשון; 23-178, "המציאות שמעבר למיתוסים: פלסטין/ישראל", מיכאל הרסגור ומוריס סטרון     
6

שאר שיטות המשפט כל , נושמת ובועטת, שנשארה עד עצם היום הזה, אליהפרט ש, נראהאך . ביניהם מורשת ישראל, תהיו רבות ומגוונובארץ כנען שיטות המשפט      
 .העם הפלסטיני בדבר מקור, ף"ות בכירי אשהצהרנדון בהמשך ב. אין להם זכר בימינו אנושוהאימפריות כמו העמים  ,נכחדו

7
החיתים באו אחרונים ;    האמורים היו שליטים. ס"לפנה 13-הגיעו עד המאה ה )גרגשי וחיתי, חיווי, פריזי, יבוסי, כנעני, אמורי(אירופים -עמים שמיים והודו    

  .תן עקב הימצאותם בחבל ארץ זה בתחילת ההיסטוריה הכתובה של האזורהשם ני. וישבו בצפון, מאנטוליה
8
   .וראשית השבטים טרם הירידה למצריםהאבות תקופת . ס"לפנה 17-לאזור חברון במאה ה) אור כשדים(אברהם במסע ממסופוטמיה      
9
  ).לדעתי כנראה מדובר על השומרונים(התיישבו באזור השומרון ו, שהגיעו ממצרים עוד בטרם יציאת מצרים, יש הטוענים שאחד מנצריה הם העבריים     

10
 .ס"לפנה 13-כבשו את הארץ והתאחדו במעין פדרציה מדינית במאה ה, באו ביציאת מצרים   
11

, 3-י רעמסס ה"שנהדפו ע שניסתה לכבוש את מצרים ולאחר, "גויי הים"חלק מברית . לאחר שהמיתו חורבן על הציוויליזציה שם, עם ממוצא ארי שהגיעו מכרתים   
  . ס"לפנה 12-בגת ובעקרון במאה ה, באשדוד, באשקלון, נסוגו לחופי הים התיכון והתיישבו בעזה

12
בעת , הפלישתים ייסדו חברה פיאודלית למחצה וממושמעת ;שלא עברו בירושה, ונטל סמכויות) שופט(קם מנהיג , ס"לפנה 10-עד ה 12-מהמאה ה, בעתות קשות   

-לאחר מכן בצל הסכנה מצד הפלישתים ונסיכויות עבר. ניסיון של כל צד להרחיב את השטח שבבעלותו, ובעת מלחמה, קשרי מסחר ונישואין עם השבטים שלום היו
 ). ס"לפנה 1002-1020מלכות שאול בין השנים (נעשה ניסיון ראשון של שבטי העברים לאיחוד , הירדן

13
  .ונבנה בית המקדש הראשון, שכבשה את ירושלים מהיבוסים, למה הייתה המעצמה האזורית החזקה ביותרממלכות דוד וש, ס"לפנה 920-1002בין   
  ).ס"לפנה 587-962(ממלכת יהודה שבירתה ירושלים ; )ס"לפנה 718-962(ממלכת ישראל שבירתה שומרון   14
15

  .והפיכת מלכי יהודה לואסלים) -701(ש יהודה כיבו; )- 718(הגליה ויישוב תושבים זרים חיסלו את ממלכת ישראל , כיבוש שומרון  
16

המלוכה והאליטה של , בעקבות כך הגלה נבוכדנאצר את יהויקים). -601(אך זה יצא כנגדם , הנביא ירמיה יעץ ליהויקים להיכנע לבבל). -605(כיבוש ממלכת יהודה    
לאחר שנתיים . שהעדיף לשמור על הישות העברית תחת שלטון בבל, אף דברי הנביא ירמיה על, )-589(ובהמשך מרד גם הוא בבבל , צדקיה מונה למלך). -598(ירושלים 

  ). -587(הוחרב בית המקדש הראשון וחוסלה ממלכת יהודה , של מצור על ירושלים
17

אשר החל , ש מינה את זרובבל למושל יהודההמלך דרוי. אך בניגוד לקודמיו לא הגלה את התושבים ונתן להם לנהל אוטונומיה, )-539(כורש כבש את ממלכת יהודה    
עקב חילוקי ). -445(מאוחר יותר מונה נחמיה למושל יהודה כדי להקים ישות עברית אוטונומית כפרובינציה באימפריה ). ס"לפנה 515-520(בשיקום בית המקדש 

   .  דעות בן העבריים לבין עצמם מינו את עזרא להסדיר חילוקי דעות אלו
אשר נתן , )ס"לפנה 198-301(כשיהודה תחת האחרון , חולקה האימפריה בין מצביאיו סלווקוס ופטולמאוס) -323(אחרי מותו ). -333(קדון כבש את פרס אלכסנדר מו  18

ים כובש את ארץ מלך הסלווק 3-אנטיוכוס ה. המורכבת מכוהנים ואישי ציבור חילוניים תחת נשיאות הכהן הגדול, י מועצת זקנים"שנוהלה ע, אוטונומיה עברית
הכהן מתיתיהו החשמונאי ארגן מלחמת גרילה ). -167(בתקופה זו מוגבלת האוטונומיה של העברים בצורה משמעותית ואף נאסר קיום פולחן יהודי ). -198(ישראל 

ם וחידש את הפולחן היהודי בבית המקדש במשימה ואף כבש את ירושלי) המכבי(המשיך בנו יהודה , לאחר שנהרג. למרד בצבא הכיבוש ולהרג עברים שהמירו דתם
שאפשרה לו למשול ביהודה ובחלק מהשומרון ואף זכה לאוטונומיה רחבה , אחיו יהונתן כרת ברית עם רומי ועם טוענים לכתר הסלווקי) -161(לאחר מותו ). -164(
   ).-143(י אחד הטוענים לכתר הסלווקי "יהונתן נרצח ע). -152(

19
אחריו יוחנן הורקנוס השתלט על הגליל ועל כל השומרון והחריב את מקדש ; )-140(של יהודה המכבי גירש את הגייסות היווניים מירושלים  אחיו האחרון, שמעון  

הגיעה  לאחריו בתקופת אלכסנדר ינאי. קבע את סמכות הכהן הגדול להיות ראש לכוהנים. לאחר מכן כבש את אדום וגייר וסיפח את מואב. השומרונים בהר גריזים
הגיעה לשיא ואף היה דיכוי פראי של , המחלוקת בין הפרושים לבית חשמונאי). נכבשו כל ערי החוף היווניות למעט אשדוד(המדינה העברית לשיא התפשטותה 

ר ולבסוף הוא ניתן בניה התקוטטו על הכת. שלטה תשע שנים במהלכם החזירה את הפרושים לממסד השליט במדינה) שלומית(אלמנתו של אלכסנדר . פרושים
  .  ס הסתיים שלטון בית חשמונאי"לפנה 40בשנת . י הגנרל הרומי פומפיוס"להורקנוס השני ע

20
דווקא על שם העם , כוכבא- אומץ על ידי הכובש הרומי לאחר דיכוי מרד ברש, "פלשתינה"השם וניתן לחבלי ארץ זו ) לספירה 70(בתקופה זו הוחרב בית המקדש השני    

כבר כאן ניתן לראות שאין קשר  .במטרה למחוק את הזכות הלאומית העברית עליה, כדי שלארץ הזאת לא יהיה יותר קשר לאומי עברי, שחדל להתקיים ,הפלישתי
  .בין השם פלשתינה או פלסטינה לבין הפלשתינאים או הפלסטינים

21
י ואם נבחן אותה לאור "גלות זו יצרה יחסי כוחות דמוגרפיים שונים בא.  גלותבעצם מאז חורבן בית המקדש השני עד הקמת מדינת שראל היו רוב היהודים ב   

שאם לא , ועל כן יש בראש ובראשונה זכות שיבה ליהודים לארץ בה התגוררו ,אינה חוקיתהגליית תושבים נאמר כי  ,20-ל הקיימים מתחילת המאה ה"החוקים הבינ
  .פי שהתמלאו במדינות העולם השונותמתמלאת יהודים למכביר כהייתה י "א, הייתה הגלות
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  )לספירה 7191-6151( 22יתאנמ'עותהתקופה ה .2.2

בכל התקופה הזאת לא התקיימה בשטח זה יחידה ... מאנית 'שלטה האימפריה העות... שנים  400במשך "

והשטח חולק למחוזות אחדים שפעלו באורח עצמאי אך , "פלשתינה"או " י"א"קרויה ה... מדינית -גיאוגרפית

  .23"מאנית הגדולה'חלק זעיר מן האימפריה העות, מושבה קטנה ונידחת י"הייתה א. .. בפיקוח מגבוה

דיני על האמונה ועל מושתת ה, םהאסלאמשפט נשען על ני אמ'העותהמשפט , 19-עד אמצע המאה ה

כתוב ואין לערער על , )שרע(משפט הדת , הוא הקוראן, אחד מקור .ביחסים בין אדם לחברו )יקה'הפ(המעשה 

  .לאקונות בקוראןשבאה להשלים את ה) הסונה(מקור שני הוא המסורת  .בנושא מסוים )נצ(פורש הקובע הלכה מ

סים עם יחהתרחבות שאיימה על היציבות ו, גידול האוכלוסייה הזרה, )הקאדים(יתות השופטים עקב שח

  :החלה תקופת רפורמות משפטיות ,והיות ולא ניתן היה להשליט כללי משפט כה נוקשים, לאומים אחרים

  .שמתאימה לזמן הנתון, קודיפיקציה של המשפט האסלאמי  .א

 .לה'כדוגמת המג להם מענה נתןשהמשפט הדתי לא  ,24יצירת חוקים חדשים  .ב

 .)המשפט הקונטיננטלי( 25צרפתמחוקי בעיקר , יהצהמשפט שחוקקה המדינה בדרך של רצפ  .ג
  

, לדידי. שחלקו תקף עד ימינו אנו, י"וה חותם ורובד ראשון במערכת המשפט באהיו, מאני'עותהשלטון ה

כך שאין צורך , לא תפסה נעוצה בעובדה שהתושבים על פי רוב היו מוגליםת משפט קודמת הסיבה בגינה אף שיט

מערכת  רצה כובש  עםכל . יבים לחוקים במקומות אליהם הוגלווהמוגלים היו מחו, לשמור על הדינים הקודמים

לניתוק  היה גם רצון לגרום. אימפריותאשר לא מסתמכת על הקודם גם מפאת היריבות בין ה, משפט משלו

  . כך שמה שהיה לא קיים עוד, והתיעוד של החוקים היה לוקה בחסר ,מהשלטון הקודםמוחלט 

מדינות רבות עוד לא , ל עוד לא היה בנמצא"דין בינ :לספירה 16- אה הלפני המ ותעל תקופמדובר בכל זאת 

היא מערכת הדינים המתקדמת ת נוספסיבה  .27תמאני'עותי האימפריה ה"מדינות היו כבושות ע, 26התגבשו

 ממשלכך שה ,28ודםימשיך לחול הדין הק "מוחזק"שטח בשקבע ש ,ל"דין הבינתפתחות ההובאזורינו לאותה עת 

  . למורת רוחו ,29מחויב להשאיר את הדין על כנוהבריטי היה 

אשר עליהם נשען המשפט הישראלי , חשובים שנחקקו בתקופה זווכללים משפטיים ניתן למנות חוקים 

בדבר (דת הפרוצדורה האזרחית לפקו 81-ו 80סעיפים , סיווג הקרקעות: כגוןאו חוקים שנבעו מתוכו עד היום 

, דיני הראיות , )מסמך בכתב י"עעסקאות יש להוכיח  לוואי, ול מסמך בכתבאל מ פ"של טענה בעהראייתי מעמדה 

  .מנגד לא נמצאו חוקים הנוגעים בנושא איכות הסביבה .ב"וכיו "לפנים משורת הדין"מושג ה ,הוצאה לפועלדיני ה

  

  

  

                                                        
22

  ."לה'מבוא למג", גד פרומקין   
23

  .15, קטע מצוטט; 15-16, )07/2008(, "1930 – 1900, בין קושטא לירושלים: שופטים ומשפטנים בארץ ישראל", נתן ברון   
24
 .)1860( חוק שטרי טאבו ;)1858( טאבוחוק ה; )1858( חוק העונשין החדש ;)1858(חוק הקרקעות ; )1840(חוק העונשין  :ביניהם נמנים   
25

  .1879( פרוצדורה האזרחיתהפקודת ; )1863( החוק הימי; )1861( הפרוצדורה בבתי משפט מסחרייםפקודת  ;)1850( החוק המסחרי :נמנים :ביניהם   
26

  .18-ב שהוקמה רק ברבע האחרון של המאה ה"ארה: לדוגמא   
27
 .והיוותה איום על מדינות אירופה שהיו קיימות באותה עת, 18-עד ה 15-בין הכוחות הפוליטיים העיקריים בעולם מהמאה ה מאנית הייתה'האימפריה העות    
28
   Regulations Respecting the Law and Customs of War on Land, Annex to the Hague Convention, 1907, Article 43   
29
     The Palestine Order-in-Council, 1922, Article 46  
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  )1948-7191( 30תקופת המנדט הבריטי .2.3

רק  .31ל"הבינ לפי דיני הכיבוש, 1920אמצע ועד  1917הנהיגו הבריטים ממשל צבאי משלהי  ,תחילהב

בריטניה לוותר לגיטימיות יש מחלוקת לגבי  .הסכמות שםבהתאם ל ,הונהג ממשל אזרחי 32רמו-לאחר ועידת סן

שלפי , תמאני'עותהאימפריה היתור וו, האחד: טעמים ליכולת זו ארבעהיש  ,דעתיל .פלשתינהעל זכות הערבים ב

משנה  ונתן  34הלאומיםבחבר שהתקבל , 33כתב המנדט על פלשתינה, שניה; ריבונות ההייתה ל ,רווחתדעה הה

; 36מיועדת ליהודים י"כי א ,באותה עת ,הסכמת הערבים, השלישי; 35בלפורצהרת ההסכמות סן רמו ולתוקף ל

מנדט (סוריה ולבנון : מנדטיםארבעה זכויות פוליטיות לערבים ביתנו נ ,מנגד ;37י לבני ישראל"ייעוד א, הרביעי

אמנת "כנראה בעקבות התנגדות הערבים ל ,חצי שנהכהאחרון ניתן כעבור ). מנדט בריטי(וירדן ק אעיר, )יצרפת

יא  הבהירה כי הכש, ההן לאחריו "אמנת המנדט"עת הן ב, נלקחו בחשבון, צרכי הערביםכי  ,ניתן לומר. "המנדט

  .)2-ו 1מפות ' ר(ת אחרות  של דתו הקנייניות והדתיות תמשיך לשמור גם על זכויותיהם תיהודי המדינ

 ,המנדטאמנת י הממשל הבריטי הנוגדים את "נעשו צעדים ע 1948עד  1922י משנת "במהלך המנדט בא

  . 38ספרים הלבניםשלושת הי שנכתבו בכפ, ב"הגבלות על ההגנה היהודית וכיו, י"לא םיהודיעליית מכסות ביניהם 

יום  ,ובעקבותיה, י"י ערביי א"עשלא התקבלה , )3מפה ' ר( 39החלוקההצעת ם "באוהתקבלה  1947שנת ב

את פינוי כוחותיו וסיים  1948הממשל הבריטי החל לפנות מפברואר . פתחו בלחימה כנגד היישוב היהודי ,למחרת

צבאות ערב שולבת של תקיפת ממיד לאחריה באה . יום לאחר הכרזת העצמאות, 1948במאי  15- בהאחרונים 

   .חדשהיהודית ההמדינה העל  )מצריםו סעודיה, אקעיר, ירדן, סוריה, לבנון(

הכניס שינויים בדינים הקיימים לרבות פסיקה  ,הגם שהיה קצר מהשלטון לפניו ,הבריטיהמנדט שלטון 

. משפט הקונטיננטלישיטת הת עקב שיוכה למאני'עותדבר שלא היה קיים בשיטת המשפט ה, מהמשפט האנגלי

כך שנוצר  ,חוקים ודינים מהמשפט המקובל ותחניים על כנם ומצד שני פומא'עותחוקים  ושארועצם מצד אחד הב

   .מקובלאנגלי ההמשפט המן ו) בעיקר רומנו(המשפט הקונטיננטלי הייתה מעורבת מ י"מצב בו מערכת המשפט בא

סדרי  פקודת: כגון שעליהם נשען המשפט הישראלי עד היוםניתן למנות חוקים וכללי משפט  ,בתקופה זו      

, 41תקדיםה מעמד ,בדין פלילי 40חבר מושבעיםהעדר , ב"פקודת השטרות וכיו, הנזיקיןפקודת , לטון ומשפטש

מנגד לא נמצאו חוקים  .ב"הקיימת במדינת ישראל כיום וכיו בתי הדיןי המשפט ובתמבנה כללי של מערכת 

  .בנושא איכות הסביבההמטפלים 

  

                                                        
30
  .71-98, )02/2014" (2000 – 1881ישראל  :ככל עם ועם", שפירא. א; 217-247) 10/1997" (המציאות שמעבר למיתוסים: פלסטין/ישראל", סטרון . מהרסגור ו. מ    
31
 .נכתבהעדיין לא  )1949(נבה 'אמנת גכי , )1907(הייתה בתוקף רק אמנת האג צריך לזכור שבאותה תקופה     
32
  .ת למנדטים"במזהמאנית 'חלוקת האימפריה העותוחלט על בה ה, 1- ע ה"בהשתתפות מדינות ההסכמה במלה 1920שנערכה באיטליה באפריל  ל"ועידה בינ   
33

  The Mandate for Palestine – ב להקמת בית לאומי כי הממשל הבריטי מחוישהגדירה , כהמשך לוועידת סן רמו, וסחה במשך שנתייםשנ, אמנה בינלאומית
  .ל"היא הפכה למנהג בינ 1947ט בנובמבר "ניתן לומר שעד כ, ד המדף היבשתי"ובהתאם לקביעה בפס, לטעמי ").אמנת המנדט: "להלן(שטחי פלשתינה ליהודים ב

34
  League of the Nations - 51. ב וילסון"בהתאם ליוזמתו של נשיא ארה, ריזלפי החלטה של ועידת השלום בפ, 1920בינואר  1-ע ה"הוקם לאחר מלהש, ל"ארגון בינ 

  .ם"היווה את התשתית לאו, ב שהסנאט לא אישר את הצטרפותה"מדינות היו חברות בו למעט ארה

במכתב  1917 בנובמבר 2-שנשלחה ב, מאנית'טרם נפילת האימפריה העות, י"הצהרת תמיכה של ממשלת בריטניה בהקמת בית לאומי יהודי בא -" הצהרת בלפור"  35

  .מראשי הקהילה היהודית באנגליה ,יימס בלפור אל לורד ליונל רוטשילד'משר החוץ הבריטי ארתור ג
36
  .בהסכם מכיר בהצהרת בלפור 3סעיף  -אזית 'בין התנועה הציונית לבין הממלכה החיג –) 3/1/1919( פייסל- הסכם וייצמן   
37
  .תרגם מערבית  אורי רובין, "הקוראן"מתוך  – 5-6פסוקים  28סורה ; 137פסוק  7סורה , קוראןהמקור לכך הוא ה   
38
  1939, "הספר הלבן של מקדונלד"; 1930, "הספר הלבן של פאספילד"; 1922, "הספר הלבן הראשון"   
39

  Resolution 181 (II) Future government of Palestine, 29 Nov. 1947 , י "אשר חילקה את א, )ת נעדרהנמנעו ואח 10( 13מדינות נגד  33התקבלה ברוב של
  . וירושלים בשליטה בינלאומית מדינה ערבית, תמדינה יהודי: לושלש

40
  ".ילידים"בתי משפט עם מושבעים , במושבות הבריטיות, נובע מהימנעותם לכונן, שהינו חלק מהשיטה הבריטית, העדר מושבעים   
41

  . מהמשפט הקונטיננטליבחלקו נגזר מאני ש'קיים בשיטת המשפט העותהיה לא התקדים המחייב ש   
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  1920  –ידת סן רמו גבולות המנדט על פלשתינה לאחר וע – 1מפה 

  

  192242 -י אמנת המנדט "גבולות המנדט על פלשתינה עפ – 2מפה 

          

  1947ט בנובמבר "כ -מפת תוכנית החלוקה  – 3מפה 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        
42

 1994עם ירדן בשנת , 1979בעצם אלו הגבולות לאחר הסכמי השלום עם מצרים בשנת (י "ש ועזה לבין שאר חלקי א"ניתן לראות במפה כי אין הפרדה בין שטחי יו  
 ).וריהפרט לשטחי רמת הגולן שהשתייכו למנדט הצרפתי המיועד לס, 2000ולאחר הנסיגה מלבנון בשנת 
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  )1967-1948( 43תקופת השלטון הירדני .2.4

ירדן במתקפה  תחהפ, 44"היא מדינת ישראלי "הקמת מדינה יהודית בא"הכרזת העצמאות על בסמוך ל

  .ירושליםמזרח ואת  ש"וירדן את יבמהלכה כבשה . ל"ד לדיני המלחמה הבינבניגוישראל על 

. )הסכמי רודוס( 45שביתת הנשק םעל הסכלאחר חתימה הסתיימה השחרור בגזרה הירדנית מלחמת 

ע שקובע כי הסכם זה מהווה שלב ביניים לקראת כינונו של שלום קב) 2(12 :סעיפיו העיקריים נכללים בסעיפים

שקובע ) 2(2סעיף ; כקו שלא ייחצה) הקו הירוק(ל של הגבול "שקובעים את מעמדו הבינ) 3(3- ו) 2(3; בארץ ישראל

לא הייתה התייחסות  ;וכי זה יהיה נתון לשלב הדיון על יישוב הסכסוך כי אין לקו גבול זה משמעות ריבונית

במהלך . הקו הירוק ם בתוךאל בשטחילריבונות הצדדים בשטחים שנכבשו ולא הייתה הכרה בריבונות ישר

. 195046מלחמת השחרור התיימרה ירדן לספח את השטחים שנכבשו והסיפוח הושלם כשנה לאחר ההסכם בשנת 

הסיפוח היה מנוגד לכללי המשפט . 47י הנציגים של תושבי הגדה"הטענה הירדנית הייתה שהסיפוח התבקש ע

  .48ובריטניה עיראק, טןל למעט פקיס"ל המנהגי ולא זכה להכרה בינ"הבינ

כפי שהיינו מצפים  ,ש"ביו לתושבים הפלסטיניםאוטונומית ריבונות גמל בליבו לתת א להירדני  ןשלטוה

י דיכוי "ואם ע, י אזרוח שלהם למדינה הירדנית"ניתן לראות זאת אם ע. אם באמת הייתה להם זיקה

הירדנים עדיין לא נתנו , פ"לט על ארגון אשולימים השת 1959ח בשנת "האוכלוסייה ואם כאשר הוקם ארגון הפת

בעקבות תוכנית החלוקה והקמת , י"נראה שגם הירדנים שנלחמו את מלחמתם של הערבים בא. להם ריבונות

   .אחזקתם בשטחשנות  19לא חשבו שיש לתת להם ריבונות ולא פעלו בנושא במשך , מדינת ישראל

וישראל  ,הפסידה, ל"ניגוד לדיני המלחמה הבינשתקפה את ישראל שוב ב, ירדןבמלחמת ששת הימים 

 םבהסכ 1994בשנת .  49ש"ויתרה ירדן על הריבונות שהחילה ביו 1988בשנת  .ש"תפסה מחדש את שטחי יו

אלא , היא אינה לגיטימית, וגם אם תהיה דרישה כזאת. ה דרישה ירדנית להחזרת השטח אליהלא היית, 50השלום

  .יישום הקמת מדינת פלסטיןאם הייתה מבקשת את המנדט לצורך 

חוק מס ההכנסה הירדני , 1966חוק הבנקים : בנושאים כלכליים כגוןשטיפלו חוקקו חוקים ירדניים , בתקופה זו

חוק העיתונות והפרסומים : בנושאי תקשורת כגון; 1953חוק הפטנטים והדגמים : בנושאים קנייניים כגון; 1964

חוק העבודה : כגון עבודהנושאי ב ;1953י הצבא "על נזקים הנגרמים ע חוק פיצוי :כגוןבנושאי נזיקין ; 1967

   .עליהם נדון בהמשך, שמשליכים על איכות הסביבהותקנות ומספר חוקים ; 1966הירדני 

  

                                                        
  .33-59, )10/1993(, "חבל עזה ומזרח ירושלים, שומרון, ביהודה' אדמות היהודים'"בנבנישתי  ילזמיר וא ילא   43
44
  .בהמשך 3.1יש דיון מעמיק בנושא הכרזת העצמאות בפרק . בהכרזת העצמאות ציטוט מדבריו של דוד בן גוריון, 1948במאי  14, "מגילת העצמאות"   
  .ברודוסנחת , 1949, מרץב 3מיום , "ישראל על שביתת נשק כללית-ההאשמיתה הירדנית מלכהמהסכם " אחד מהם היה   45
46

, עיראק ופקיסטן, י בריטניה"עלמעט , ל"לא הוכר במישור הבינהסיפוח . ונתנה לפלסטינים אזרחות ירדנית, ש"סיפחה רשמית את שטחי יוירדן , 1950באפריל  24-ב   
  .מצד הליגה הערבית עד כדי הצעה לסילוקה מהליגה הערביתוהייתה כלפיו התנגדות 

47
 .ספק רב לגבי ביטוי רצונם האמיתי של הנציגים והאם היו מקובלים על כלל תושבי האזור; 1948, יריחו, "הוועידה הערבית הפלשתינית השנייה"   
48

 . וח כדי לקבוע מסמרות והליגה לא דרשה החזרת המצב לקדמותוהמלך הבהיר כי אין בסיפ. מדינות ערב והליגה הערבית גינו את המלך עבדאללה   
49

  ).לכן ירדן לא יכולה להעביר – ועברו כשיש זכויות למעבירזכויות י(ש לפלסטינים "כויות ביובדבר ויתור והעברת הז 1988ביולי  31-הכרזת המלך חוסיין ב   
50

  .סיפא)2(3סעיף , 1994באוקטובר  26-נחתם ב, "לבין הממלכה הירדנית ההאשמית שלום בין מדינת ישראל חוזה"  
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  )5199-1967( תקופת השלטון הצבאי הישראלי .2.5

יצא , לאחריו. ל תפס את השטח"הכריז כי צהש, 151 מנשרי "ע, 1967ביוני  7- החל בש "ביובאי שלטון צ

   .53וציא המנשרחקיקה למניתנו סמכויות באזור ו התקף החוקו הושאר על כנ, "האזור"הוגדר המונח בו , 252מנשר 

ישראליות הוקמו התיישבויות , 1993עד לחתימת הסכמי אוסלו בשנת שלטון הצבאי הישראלי מהלך הב

לתי חוקיים שחלקם הוסדרו בדיעבד וחלקם ב) מאחזים(כי ישנם יישובים  םא ,השונותישראל באישור ממשלות 

י צווי "ש אם ע"בנושא החיים של הישראליים ביוישנה חקיקה . או שר הביטחון העליוןש "המבהוראת בי פונו

תחיקת "כל אלה קרויים  .באזור כמו גם צווים להסדרת הביטחון, המועצות המקומיות ןי תקנו"ואם ע אלוף

, חלקם מחיל את החוק הישראלי, דין קיים ןמתקמחיל או חלקם , ותקנות וצאו אלפי צוויםבעצם ה ".הביטחון

חקיקה באה טלאי ש כיוון שה"קשה מאוד להתמצא בחוקים הנהוגים ביו. תומקומיות חלקם מוחל רק על מועצ

     .המשךת הסביבה תידון בבנושא איכו ת ביטחוןתחיק. מעודכן כפי שנעשה בישראלעל טלאי ואין הסדרה של חוק 

  שלטון מפוצל . 2.6

  )ואילך 1995משנת ( תפלסטיניהרשות ה שלטון. 2.6.1

המסדירים את הסדרי הביניים  54ולאחריו נחתמו הסכמים נוספיםאוסלו  םהסכ םנחת 1993בשנת 

  :ואלו הם, שומרון וחבל עזה, במסגרתם נקבעו סיווגים לשטחים ביהודה ,פ לבין ישראל"בין הרש

  ישטח A   - פ"הרש ריבונות מלאה של ;  

   שטחיB –  מושל הצבאי הישראלישל הפ וריבונות צבאית "רששל הריבונות אזרחית ;  

   שטחיC –  המושל הצבאי הישראלישל מלאה ריבונות;  

או  ,Aלהפוך לאזורי  Bאזורי להתחיל בצעד ביניים לקראת הכשרת הייתה  Bהמטרה לשמה סווגו שטחי 

 20כבר עברו מעל  Bפועל מרגע הפיכת האזורים לשטחי ב. Aלשטחי  Cלהפוך שטחי תחנת מעבר בדרך 

נסוגה ישראל חד צדדית מרצועת עזה ויישובים אחדים בגדה המערבית וניתנה  2005בינתיים בשנת  .שנים

  .Aריבונות פלסטינית מלאה באזורים אלו ובעצם הם הפכו לשטחי שם 

  55)ואילך 5199משנת (שלטון המושל הצבאי הישראלי . 2.6.2

  .)לעיל 2.5פרק ( 1995שנת שנהגה עד כפי ממשיכה  Cבשטחי הביטחון  תחיקת

   .פ"חקיקה אזרחית בידי הרש ;טחון בלבדיחקיקה לצרכי בהינה   Bבשטחי תחיקת הביטחון 

  .פ"סמכות למחוקק הצבאי וכל החקיקה גם האזרחית וגם הביטחונית בידי הרשאין  Aבשטחי 

  .56הסכמי הביניים על השטחים המוחזקים אתבתקופה זו אחד הצווים האמורים החיל 

                                                        
  1סעיף , 1967-ז"תשכ, )1' מס( ל"י צה"מנשר בדבר נטילת השלטון ע   51
  1-3סעיפים , 1967-ז"התשכ, )2' מס) (המערבית הגדה אזור( והמשפט השלטון סדרי בדבר מנשר   52
ובעצם הוא מסמיך את , ל בגדה המערבית להוציא צווים"רשאי מפקד כוחות צה, יזו סמכותהיות והמנשרים לא מציינים מכוח א, לטעמי ישנו טעם לפגם בנוסחים  53

    ).או את החוק בישראל שהסמיך אותו לכך/ל ו"הוא היה חייב לציין את הדין הבינ(עצמו 
54

   Israeli-Palestinian Interim Agreement on the West Bank and the Gaza Strip, Article XI  
55

ות כור שישנו שינוי ביחס של בית המשפט העליון להחלטות הצבא כחלק מההתנהלות מנהלית תקינה במשפט הציבורי ביקורת על המנהל הציבורי ובעקביש לז  
 ).חופש העיסוק: כבוד האדם וחירותו וחוק יסוד: חוק יסוד( 1992המהפכה החוקתית בישראל משנת 

  6199 -ו "התשנ, )7' מס) (שומרוןיהודה וה(מנשר בדבר יישום הסכם הביניים    56
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  הפומבי ל"המשפט הבינ :3פרק 

  שטחי יהודה ושומרוןשל משפטי מעמדם ה. 3.1

ומכוח מה הוחל מכוח מה הוסמכה לחוקק , הכנסתוהאסיפה המכוננת  הוקמונבחן מכוח מה 

 )מגילת(ת הכרזי "ע ,ההוסמכהאחרונה ו ,הוקמו האסיפה המכוננתהכנסת הראשונה ו. אלהמשפט בישר

הזמנית מיום  ת המדינהמועצי מנשר "ע והוחל 57וסמכות הכנסת לחוקקמשפט בישראל ה; העצמאות

אשר לפיה הוקמו מועצת המדינה הזמנית והממשלה ו... , בתקף הכרזת העצמאות" :1948במאי  14

את  הסעיף הראשון מסמיך .":מכריזה בזה מועצת המדינה הזמנית לאמור, הזמנית של מדינת ישראל

ולתת סמכות לממשלה הזמנית לחקיקת  לחוקק ,הלוא היא הכנסת הזמנית, מועצת המדינה הזמנית

מחיל את המשפט , הסעיף השלישי; בארץ ישראל הסעיף השני מבטל סעיפים בחוק הקיים; חירום

לת כי מגי ,ניתן לומר ,אם כן; 2למעט הביטולים בסעיף  ,י מועצת המדינה הזמנית"הקודם עד לשינויו ע

שמכוחו נגזרים עקרונות העל המשפטיים של , הינה מסמך משפטי, שמתוקפה יצא מנשר זה, העצמאות

פרשנות ", ברק' מתוך ספרו של פרופמצוטט קטע בו , 58ד מזרחי"בפסחיזוק לכך ניתן . מדינת ישראל

הקמת רוח העקרונות שבהכרזה על כיבודן של זכויות היסוד של האדם ב: "305 'עמ ,כרך ג, "במשפט

 ,עקרונותיה של הכרזת העצמאות תוקף משפטיכי לא רק שיש ל, נמצא. הפכה לצו חוקתי מדינת ישראל

שחוק , אלא שהחובה לכבד את זכויות היסוד ברוח עקרונותיה של הכרזת העצמאות הפכה לחובה חוקתית

   . "ת העצמאותלפנינו אפוא שינוי מהותי במעמדה המשפטי של הכרז. אינו יכול לעמוד לעומתה' רגיל'

  : ומשמעויותיה המשפטיות במדינת ישראלאת מגילת העצמאות ואת תוכנה התכליתי  לאור זאת נבחן

אשר  ,59ואושרה במנדט מטעם חבר הלאומים 1917בנובמבר ' הצהרת בלפור מיום בזכות זו הוכרה ב... "

ולזכות העם היהודי  לישרא- לקשר ההיסטורי שבין העם היהודי לבין ארץלאומי נתן במיוחד תוקף בינ

 קיבלה עצרת האומות המאוחדות החלטה 1947בנובמבר  29- ב... להקים מחדש את ביתו הלאומי 

הכרה זו של האומות המאוחדות בזכות העם היהודי  ... ישראל- בארץ הקמת מדינה יהודית 60המחייבת

ני גמור לכל אזרחיה בלי זכויות חברתי ומדי תקיים שוויון ... 61אינה ניתנת להפקעה להקים את מדינתו

תשמור על המקומות הקדושים של ; חינוך ותרבות, לשון, מצפון ,תבטיח חופש דת; גזע ומין, הבדל דת

מדינת ישראל תהא מוכנה לשתף פעולה עם המוסדות והנציגים של האומות המאוחדות ... ; 62כל הדתות

ישראל - ת הכלכלית של ארץותפעל להקמת האחדו 1947בנובמבר  29החלטת העצרת מיום  בהגשמת

תושבי  בני העם הערביל- הדמים הנערכת עלינו זה חדשים- גם בתוך התקפת - אנו קוראים ...  63בשלמותה

                                                        
57
  . אין שם אבחנה בין חקיקת חוק רגיל לבין חקיקת חוק יסוד). 'פרק ז( בתקנון הכנסתרק וזה , י הכנסת"הסדרת החקיקה על" החקיקה: חוק יסוד" חקקעד היום לא נ  
58
 )4(ד מט"פ, מגדל כפר שיתופי' מ נ"בנק המזרחי המאוחד בע 6821/93א "ע  
59
כ   י המכפיחזרה ל ב המנדט המקור   .ף את כל שטחי פלשתינה לעם היהודית
60
ותם "ת האווהחלט    ינן מחייב עה או המלצה, א בגדר הצ ך גם הצעת החלוקה, אלא  ן בין שטחי א. כ בחי  .י"י ובעצם מכפיף את כל א"הנוסח לא מ
61
ל    רה זהו סינדו דינת העם היהודיההכ ראל כמ נת יש די רת, במ ר אח יאמ ם מישהו ו   ..לבל יקו
62
וונה בעיקר לירושלים   רוב המקומות הקדושים לכל הדתות, הכ ראל, אם כן .שהרי שם  ינת יש בשטחי מד כללה  ים נ ר שירושל ומ  .ניתן ל
63
עת החלוקה ישנה סתירה    בהצ ין מה שהוחלט  ב לב כתו בר"בכבין ה ל בשלמותה ,ט בנובמ לא ניתנה ארץ ישרא בהצעה    .כי 
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יסוד אזרחות מלאה ושווה ועל יסוד  מדינת ישראל לשמור על שלום וליטול חלקם בבנין המדינה על 

  . " 64והקבועיםהזמניים , ות מתאימה בכל מוסדותיהנציג

הצמדה  ,בצורה שלא משתמעת לשתי פנים, ההכרזה טומנת בחובה, בפועל, ור לעיללאור האמ

והיא אף  ,חבל עזה וירושלים, לרבות יהודה ושומרון ,למדינת ישראלורית המנדטי "י אשטחשל כל 

קריאה י "ויוצרת שוויון ע, כפי שנקבע בהצהרת בלפור ובכתב המנדטמיישמת את ההגנה על הדתות 

בהכרזה הזמנית להבין כי מועצת העם בעצם ניתן . תפים מלאים בבניין המדינהלערבים להיות שו

יש טעות לחשוב  ,אם כך. לעיל 2קובעת את גבולות המדינה כגבולות המנדט כולו כמופיע במפה 

את החוק  מחילאינו , שבוע לאחר ההכרזה השנחקק, 1948- ח"התש, משפטהשלטון והסדרי פקודת ש

אשר , העצמאות) מגילת(כי לפחות מבחינת הכרזת , רצועת עזה וירושלים, וןעל יהודה ושומרהישראלי 

חיזוק לכך ניתן  .הוכרו כשטחה של מדינת ישראל ואל םשטחיניתן לומר ש, פקודהמוזכרת בתחילת ה

מכפיף את ה, "ייקרא מעתה ישראל)" י"א(פלשתינה "כל מקום בו נאמר בחוק : "בפקודה) א(15בסעיף גם 

על ) נבה'ואמנת ג אמנת האג(ל "להחלתו של דין בינאם כך נראה שאין נפקות . נה לישראלכל שטחי פלשתי

טרם , טרם כניסת ירדן למלחמת השחרורכי ישנו חוק פנימי המכפיף אותם לחוק הישראלי עוד ש "יו שטחי

מלחמת  מכפיף את עצמו לדין שהיה קיים ערב ,2' מס מנשר גם. וטרם מלחמת ששת הימיםהסכמי שביתת הנשק 

 ,1' מסנראה כי מנשר זי א , מכוח כל האמור לעיל, בתוקפוהיה , תברר שהחוק הישראליאם יכעת . ששת הימים

הוספת ( 1967בשנת פקודה גם תיקון ל .אינם בתוקף ,שיפוטאת סמכות ההנוטל  ,2ומנשר , הנוטל את השלטון

כי דעתי היא שהייתה טעות  ,ק הישראליאין בו כדי לקבוע שעל שטחים אלו לא ימשיך לחול החו, )ב11סעיף 

   ).53 ההער' ר( החוקית הסמכותאוזכרה בהם שלא  ,גם מפאת העובדהאינם בתוקף המנשרים  ,לטעמי. ביסודה

   ?מהלמלח ירדן ערב כניסת ך השטחשיילמי  בשאלה, נבחן צד נוסף לקביעת הדין, האמור לעילעל אף 

אוזכר  785/8765 ץ"בגב. יםלגיטימי ולא הי בריטיהון שלטהירדני וה שלטוןל כי ה"ישנה הסכמה בינ

את עיקרי הטיעון לגבי מביא  ,ש"בהיותו בתפקיד היועמ ,שם. 197166שמגר משנת שופט של הבאנגלית מאמר 

  .וקובע כי לא הייתה לירדן או למצרים ריבונות בשטחים שנכבשו 1967שנת ריבונות המדינות מהן נכבש השטח ב

, ערביתשייך לאלו שניתנה להם ההצעה להקים מדינה שטח זה ש ,היה לחשובבעקרון ניתן , אם כן

בעקבות אי קבלת , י"באהודים במתקפה נגד הי ופתח י"י אערבי ,אולם טרם כניסתה של ירדן. 67בהצעת החלוקה

, אם כן. אותם פושאף הד ,הודיםלהכניע את הי ובמהלכה לא הצליח, 68ל בדבר חלוקת המדינה"בינצעה ההה

 69ל הקודמת"הבינאמנה לכן בנקודה זמן זו חלה ה. החלוקה נפלה ברגע שהיישוב הערבי פתח במתקפההצעת 

 והפכ, כתבי המנדטכל בדבר  אמנות חבר הלאומיםניתן אף לומר כי . יהודיתההמסמיכה את כל השטח למדינה 

 25שהם  1922-1947( לאורך זמן, )מדינות חבר הלאומים( הסכמת הרבה מדינות: עוד טרם הצעת החלוקהלמנהג 

ללא שיש התנגדות  )2- ע ה"הצהרות גם לאחר מלחה( נקלט בדין המקומי של אותן מדינות, בעקביות, )שנים

 .70להכיר בתוקפן של זכויות שנרכשו מכוח המנדטים למיניהםהחליט הוא , 1945בשנת ם "האוכשנוסד  .עקבית

                                                        
64
ריאה לערבי    ית להקים והי יםשאמור םק עצמא דינה  בסיס שוויון  ,מ ראל על  יין מדינת יש ף בבנ רחי ולהשתת (פוליטיאז ל.  דינה אחתרמיזה  .מ (  
65

  4) 2(מבד "פ ,מפקד כוחות צה״ל בגדה המערבית' עבד אל נאצר אל עזיז עבד אל עפו נ 785/87ץ "בג   
66
    M. Shamgar "The observance of international laws in the administrated territories", "Israeli yearbook on Human Rights 1971, Volume 1, 262  
67
  .אין שום אזכור בהצעת החלוקה כי היא מבטלת את אמנת המנדט על פלשתינה    
68
   Resolution 181 (II). Future government of Palestine, 29 Nov. 1947  
69 The Mandates for Palestine, 24 Jul. 1922    
70
  )b)(1(70סעיף , אמנת וינה בדבר דיני אמנות ;80סעיף , 12פרק , ם"מגילת האו    
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ומפה  אמנת המנדט על פלשתינהמכוח , עם היהודיל היו משויכים ש"יו שטחי, במלחמהתחה פ ,צם ברגע שירדןבע

   .ל"גם מבחינה בינ למדינת ישראל משויכיםהיו ש "יו שטחי, הקמת מדינת ישראלכבר הוכרז על כיוון ש. לעיל 2

לרבות , י המנדטורית"כל שטחי אעל כי החוק הישראלי חל  ,בהם הזכרתי ,דברייהתקבלו בהנחה ולא 

אזי נצטרך  .טרם כניסת ירדן למלחמה, או שהם היו משויכים למדינת ישראלאות מכוח הכרזת העצמ ש"שטחי יו

הצדקת התוקפנות הירדנית : כגון ,בעיות רבות בהגדרה זו נםלמרות שיש, )דיני הכיבוש(ל "הדין הבינלהחיל את 

שטח ולכן שלא היה ריבון לגיטימי על העובדה ה; שימוש בכוחהקוגנטי של והפלסטינית שהינה מנוגדת לאיסור 

 ,הקיים ממילא ,חוסר הוודאות המשפטי; כאילו הוא מחר חוזר, אין אפשרות להיכנס בנעלי השלטון הקודם

  ; ישראליירדני ו, בריטי, מאני'עות: שלטונותלארבעה  ניםנתו ם בפחות ממאה שנים היוהפלסטיניכש

  :אעמוד על דיוקםו ותקמדוי שאינןבגישה זו פר הערות לגבי דעות המצדדים לעניין הכיבוש אעיר מס

ד אשר ניתח את "פסלא נמצא אף , 72ץ"בסקירת פסקי הדין של בג - 71ש חלים דיני הכיבוש"ץ קבע כי ביו"בג  .א

ההנחה הייתה שמדובר . ש"יועל שטחי קבע מפורשות כי סעיף זה חל או ש ,73)1907(לאמנת האג  42סעיף 

 .ם אלודיניבחן לאור סוגיה תוביקשה שה ש"המאו שהמדינה הקלה על ביולא בכיבוש " מוחזקים"בשטחים 

לעניין . 74להגדרה עצמיתהפלסטינים שלכל היותר מדובר בזכות מסקנה היו מגיעים ל, אם היו בוחנים סעיף זה

: ל"יש בלבול בין שני מושגים במשפט הבינ. 75למזרח ירושליםש העליון "של ביהמזה ניתן לראות את יחסו 

ערב , של אחת מהןה בריבונות הי ,נכבששטח ההכש ,תבצע בין מדינותמל "הבינ ןהדי י"פעש, כיבוש, האחד

 ,פלסטיני- אלירלסכסוך הישיותר קולע המושג השני כי  ,מסכים אני. הגדרה עצמיתהזכות ל, השני; הכיבוש

   .דים לסכסוךזה רק ילבה את הצד "הגדרה עצמית"במקום " כיבוש" מושגוכל זמן שנמשיך להשתמש ב

מדינה כלפי צריך שתהיה  זכות זושכן , זכות זו מתנגשת עם המונח הכיבוש –להגדרה עצמית  הפלסטינים זכות  .ב

כי , למדינת ישראל וכםזכות חייבת לנבוע משיהחייב לומר כי , ואני ביניהם, אי לכך מי שטוען זאת. ריבונית

זו כבר לא  אך כיוון שהצעה, יכול והיא משתרעת מהצעת החלוקה. היא זאת שממנה תובעים את הזכות

מה . לפני הקמת מדינת ישראלותה א כי הם קנו ,אין לומר, לא הייתה מוכרת אזיא וכיוון שה, עומדת על הפרק

 .1947 ט בנובמבר"ולא גבולות כ, 76הלוא הם גבולות הסכמי שביתת הנשק, 1967ביוני  4גבולות גם שמדובר על 

לסתור דינים  יםלא יכולאו הסכמים , מנותא, ראשית נאמר שהסכמות -ל כי מדובר בכיבוש "בינהסכמה   .ג

י "ל ע"מכשירה הפרה של דיני המלחמה הבינ, ובעצם הסכמה זו ככל שקיימת, קוגנטיים כגון דיני המלחמה

הסכמה כזו יוצרת . שגם ידם אינה נקייה, אשר שירתו את מטרת הפלסטינים, מצרים וירדן במלחמת השחרור

ידוע גם בשיטות  .הלגיטימית כנגד התוקפנות את ההגנה הישראלית מצב בו מצדיקים את התוקפן הערבי ולא

 זכותמעילה בת עוולה לא תצמח "( ctionAritur Non Oausa Curpi Ex T המשפט המפותחות המונח

 ,ולומר כי לא תוכל לבוא מדינה ,78גם לתחומים אחריםאך ניתן לעשות היקש , הנזיקיןמדיני  ,77)"תביעה

                                                        
71

 יובל שני ועדו רוזנצוייג , "ח לוי בנושא חוקיות המאחזים והמשפט הבינלאומי"דו –נטול אחיזה "   
72

מפקד ' נ באסיל אבו עיטה  69/81ץ "בג; 574 ,)1(ד כו"פ, ר הבטחוןש' י אלמקדסה נ'מעיה אלמסיחיה ללאראצ'אלג 337/71ץ  "בג: ביניהם , ץ"פסיקות בג 117נבחנו    

חברת החשמל  256/72ץ  "בג; 4 ,)2(מב  ,ת צה״ל בגדה המערביתמפקד כוחו 'עבד אל נאצר אל עזיז עבד אל עפו נ 785/87ץ "בג; 197 ,)2(ד לז"פ, אזור יהודה והשומרון
 .שמופיעים ברשימת המקורות, ופסקי דין נוספים מתקופות שונות החל בשנות השבעים ועד ימינו אנו, 124 ,)1(ד כז"פ, שר הבטחון' מ נ"למחוז ירושלים בע

73  Regulations Respecting the Law and Customs of War on Land, Annex to the Hague Convention, 1907, Article 43  
74

  .20-בסוף שנות השישים של המאה הזכות שהוכרה    
75
  )1(ד כג"פ, האורתודוכסית-בית הדין של הפטריארכיה היוונית' חאנזליס נ 171/68ץ "בג; 440, )1(ד כב"פ, שר הדתות' בן דב נ, 223/67ץ "בג   
  .ברודוסנחת , 1949, מרץב 3מיום , "ישראל על שביתת נשק כללית-ההאשמיתה הירדנית מלכהמהסכם "אחד מהם היה   76
77
  .יה'השופטת פרוקצ, 1228, )4(2010על -תק, מ"מעונה חברה לבנין בע' שומרון נ-כנון ובניההועדה המקומית לת 4079/05א "ע   
78

על כלל " עילה בת עוולה"הסעיף למעשה מחיל את הגנת ". אין החוטא נשכר"מציע את קביעת העיקרון הכללי  2006לתזכיר הצעת חוק דיני הממונות משנת  3סעיף    
  .ש לשלול או להגביל זכותו של אדם כשהתנהגותו נגדה את החוק או את תקנת הציבור"המהדינים האזרחיים ובכך מאפשר לבי
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תקפה את  ,פלסטיניםבשם הבמקרה זה ירדן  .לא ביצעה עוולה שבגינה נדרש הסעדבדרישה קודם שהוכיחה ש

  ?היעלה על הדעת, וכעת מבקשת ליהנות מפירות המלחמה, ל"בניגוד לדיני המלחמה הבינ, ישראל פעמיים

בעה קהחלטה ה –מחייבת להחזיר שטחים שנתפסו במלחמת ששת הימים , 24279החלטת מועצת הביטחון   .ד

 .כדי לסיים את הסכסוך 80שטחים מהסכסוך האחרוןמבוסס בעיקרו על נסיגה מה ,ן שלום באזורמסגרת לכינו

עובדות שתומכות להלן ה, הייתה דרך דיפלומטית של האומות להרגיע את הרוחות בעולם הערביזו , לדעתי

ת לקבל החלטו ב"ההמסמיך את מוע, ם"ת האומגילשל  הפרק השביעיי "וסחה עפנלא היא : האחת: בכך

; אותהלכפות על ישראל ליישם , שעברוהשנים  47במהלך  ,ב"מצד מועה צעדיםלא ננקטו , השנייה; מחייבות

רק לאחר שמדינות ערב לחצו רבות לקבל , ההחלטה ניתנה כחצי שנה לאחר מלחמת ששת הימים ,השלישית

ע החזרת שטחים במשא לקבו ה נועדכי תכלית ,ניתן להבין ,מקריאת כל ההחלטה ,הרביעית; מעין זו הכרזה

הייתה נוגדת את דיני אזי היא , מחייבתהייתה אם , חמישית; 81סכסוךבגדר הצעה ליישוב , כלומר ,ומתן

להחיל דין  שאין, שיטות המשפט הנהוגותבידוע גם  .י מדינות ערב"המלחמה הקוגנטיים שהופרו ע

 . ולא כך המצב בענייננו,  82ט הטבעימשפנגד הנגד האנושות או ם פשעיפשעי מלחמה או אלא ב, רטרואקטיבית

כדי  –כיבוש על שישראל קיבלה על עצמה מעידה  83החלת ממשל צבאי מכוח ההוראות ההומניטאריות  .ה

שהייתה לה ריבונות חוקית ' כבשה את מדינה ב' מדינה א: להמחיש את האבסורד בטענה זו ניתן דוגמא

כאשר , תכבוש את השטח' מכן כאשר מדינה בשנים לאחר . והתושבים שלה בשטח הנכבש גורשו או ברחו

תחליט לקבל על עצמה את ההוראות ' ובעקבות כך מדינה ב ,'נמצאים שם תושבים של מדינה א

אם כך גם הצהרה הפוכה . תהיה כובשת של השטח שלה עצמה' אז התוצאה תהיה שמדינה ב, ההומניטאריות

ל ולא לאור "בחן לאור דיני הכיבוש הבינניין יהעש ראוי ,לכן. 84לפי אסכולה זולהחלת ריבונות תתקבל 

, לאמנת האג מתקיים ומדובר בכיבוש 42מה גם שהרבה מדינות נטו לחשוב שסעיף . ההחלטה החד צדדית

ואוכלוסיית הפלסטינים הייתה באותה עת ) ירדן(ש ממדינת אויב "ישראל כבשה את שטחי יומדינת כיוון ש

כיוון , אין בה כדי לקבוע שמדובר בכיבוש לפי דיני הכיבוש, וסייהכיבוש אוכלשל גם טענה . אזרחי ירדן

, מבחינה תכליתית. 85התייחס למדינות ולא לאוכלוסיות משוללי מדינה, באותם ימים, ל"שמטרת החוק הבינ

. שאחרת מכוח מה נכנס הממשל הצבאי לנעליו של זה, מדינת האויב צריכה להיות בעלת ריבונות לגיטימית

אין נכנסים בגדרו של , 86וירדן הייתה כובשת ולפלסטינים לא הייתה ריבונות על השטח מעולםהיות מכאן ש

כי , ניתן עוד לומר .87אלא לכל היותר בזכות להגדרה עצמית, שאין המדובר בכיבוש ,ולכן סביר ,42סעיף 

הלן הטעמים הסיבות בגינן ישראל העדיפה לקחת על עצמה את ההוראות ההומניטאריות היו מטעמי נוחות ול

היא חשבה שניתן להגיע להבנות , השני; היא לא רצתה לאבד את הרוב היהודי במדינה, האחד: לפי השקפתי

הרצון , השלישי; מלחמת ששת הימיםבבייחוד לאור ההצלחה , עם מדינות ערב לקליטת הפלסטינים אצלם

יה לחשוב שאוטוטו ישראל ניתן ה, 242ב "לאור החלטת מועה, הרביעי; לרצות את הקהילה הבינלאומית

                                                        
79
  .1967בנובמבר  22, 242החלטת מועצת הביטחון מספר    
80
 . במובן כל השטחים"  השטחים"ובנוסח הצרפתי מוגדרת המילה ) אולי לא כולם" (שטחים"בנוסח האנגלי מוגדרת המילה    
81

  .789, )ג"התשס( 16משפא וצבא , ")1967( 242' ות משמעותה של החלטת מועצת הביטחון מסעיו", רות לפידות   
82
  פשעים נגד האנושות , לעניין פשעי מלחמה; 64, 2.7.1, "משפט בינלאומי", "מקורות המשפט הבינלאומי", רובי סיבל   
83

   The Geneva Convention, 1949  
84

ברור שלא כי נרצה לבדוק את ? ל"האם הצהרתה תהווה דין בינ. את השטח ואף נתנה אזרחות לתושבים בגדה המערבית ניתן לראות שירדן הצהירה שהיא מספחת   
 . שהינם ההיפך מסיפוח ,החליטה לקבל את ההוראות ההומניטאריות ,כך גם יש לנהוג במצב בו מדינה משיקוליה היא. הדין עצמו ולא את ההצהרה

85
  .)1949(נבה 'ית מקובלת עליי הדעה כי יש להחיל את הדין מכוח אמנת גלעניין האוכלוסייה הפלסטינ   
86

 .ש שניהם לא מתקיימים"במקרה של שטחי יו. בעצם כיבוש צריך שיהיה מריבון לגיטימי או ממי שהיו לו זכויות ריבוניות בשטח  
87

. אך איני מאמין שממשל צבאי יקדם זאת מעצם קיומו, ים בסיסיים להתקייםש זקוקה להגנה על זכויות האדם ועל תנא"מסכים אני כי האוכלוסייה הפלסטינית ביו  
אך בכל זאת לא כל מי שיש לו זכות קניינית בשטח יכול להקים מדינה או לדרוש דרישה כזו ויש לבחון האם הקבוצה הנדונה עונה . גם איני רומז שצריך לגרש אותם

  .ל"ני המשפט הבינולהגדרת עם בדי להגדרת המונח הזכות להגדרה עצמית



  שמנים תעשייתייםמתוצרי נפט ו זיהום –ביהודה ושומרון  הסביבה איכות                                                             חן לביא

 

 15  

הפלסטינית כפי שקרה לאחר עימות מתמיד עם האוכלוסייה , החמישי; תאולץ להחזיר את השטחים הללו

מה נבחן כעת , אם כן; ש תחת כיבוש"כדי שלא תיתפס במערומיה כשיקבע ששטחי יו, השישי; צעת החלוקהה

החוק הישראלי והתושבים הפלסטינים הוחל  88במזרח ירושלים: להלן ,קרה בירושלים המזרחית ובגולן

היה שייך לסוריה לפי , שטחהכי , העניין מורכב עוד יותר, לעניין הגולן; 89במזרח ירושלים קיבלו תושבות קבע

שהאוכלוסייה שנשארה שם , אולי העניין נעוץ בעובדה. 90גם עליו הוחל החוק הישראלי ואולם, בי המנדטכת

דיני הכיבוש לא הבחינו את גודל , אולם. טעם הראשון לעילמה שמסביר את ה, הייתה דלילה מאוד

ש העליון לא פסק אחרת "אך ביהמ, ל"ולכן החלת הדין הישראלי שם לא מתיישב עם הדין הבינ, האוכלוסייה

ואילו , ניתן לומר כי זהים הם לשטחי מזרח ירושלים, ש"לפי הטענות המשפטיות גרידא לגבי יו. 91בעניינם

 .אך בכל זאת ישראל החילה את החוק הישראלי במקומות אלו, חת כמה וכמה תחת כיבושעל א, שטחי הגולן

נטען כי אין להקים התיישבויות של הכובש בשטחי , מחד –אינה חוקית ש "ההתיישבות הישראלית ביו  .ו

נציין כי רוב ההתנחלויות , בשלב זה. ש הינו חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל"נטען כי יו, מאידך; הכיבוש

והישראליים החלו להתגורר שם בהמשך למדיניות ממשלות  ,ש מוסדרים מבחינת חוקי התכנון והבניה"ביו

כי המדובר באזרחים , אין לה מקום, כך שכל טענה בדבר הפלייה בינם לבין אלו בתוך הקו הירוק. 92ישראל

     .הלמט 141 כפי שמופיע בהערההכשיר את ההתיישבות גם בית המשפט העליון  .ישראליים

העברה מרצון : בשטח 93ל קבע ארבעה דרכים בהן מדינה תרכוש ריבונות"המשפט הבינ כי, ראוי לציין

רכישה מכוח ניהול  ; (accretion)התווספות שטח חדש ;(res nullius) תפיסת שטח ללא ריבונות ;ממדינה אחרת

  .באין ריבון לגיטימי שממנו נלקח השטחיה ייכול ויפלו לדרך השנ ש"יובענייננו ניתן לומר כי שטחי  ;לאורך זמן

נועד לצורך אי שינוי  95הרי שכוונת שמירת הדינים, 94ל"ש חל החוק הבינ"יושטחי על גם בהנחה וייקבע ש

כאשר מדובר בדינים מיטיבים , לא כך. לא להפעיל שרירותיות כנגד העם הכבוש והחלשכדי סדרי עולם קיימים ו

  ).ב"וכיוחוקי מגן  ,איכות הסביבה, זכויות אדם(ברמה הגלובלית שינוי או  96לצרכי חברה משתניםאו 

  ?ואם כן היכן י"ם ניהלו בהיסטוריה ריבונות כלשהיא באפלסטיניהאם ה. 3.2

שכן אם  ,בשטחאו בזכות קניינית נוכחות אין די ב ,כי כדי לבסס זכות ריבונית היסטורית ,אקדים ואומר

מעצם  ,דרוש הקמת מדינה במקומות אלויכלו לערב מדינות ודי או יההרי שיהודי אירופה  ,כך היה הדבר

 ,ברם. ריבונות במקומות אלו הםהרי שהדבר יישלל מכל וכל בטענה שלא הייתה לו, או זכותם הקניינית נוכחותם

  .לעיל 2.1בפרק הזכרתי משך תקופות ארוכות כפי שב, הייתה ריבונות יהודית י"בא

                                                        
88

לכן נבחרו אזורים מהגדה המערבית הסמוכים לירושלים , הונחתה לכלול שטחים שישאירו את הרוב היהודי בירושלים, 1967וועדת רחבעם זאבי שמונתה בשנת   
המשפטי זהה לשטחי  םכאשר מעמד, וחלקים מהגדה אם כן מדוע ישראל הרשתה לעצמה לספח את ירושלים. המזרחית אשר היחס בין אוכלוסיה לשטח היה קטן

  .1949כי אם גבולות שביתת הנשק  1947ט בנובמבר "אך אין אנו מדברים על גבולות כ, אולי מפאת העובדה שבתוכנית החלוקה היא הייתה מפורזת. יהודה ושומרון
89

אף מדינת ישראל . י שלא נכח לא יכל לדרוש תושבות מאוחר יותרמ. במפקד אוכלוסין שנעשה מיד לאחר הסיפוח ניתנה תושבות קבע לכל מי שנכח באותה עת בשטח  
. כמובן מסיבות פוליטיות מעדיפים רוב התושבים באזור שסופח לא לקבל אזרחות מבחירתם החופשית .ימים כמו שבועת נאמנותהסכימה לתת אזרחות בתנאים מסו

  .כמו אזרחות הינו בבחינת זריעת חול בעינייםאותם זכויות כך שלהגיד שהם מופלים לרעה כי תושבות קבע אינה מקנה 
90
 .  או בירושלים ריבונות לשיטתה של ישראל כיוון שאין הכרה בינלאומית בריבונות זו ברמת הגולןיש הרואים בזה החלת   
91
  ).1(ד כג"פ, האורתודוכסית-וניתבית הדין של הפטריארכיה היו' חאנזליס נ 171/68ץ "בג; 442, 440)1(ד כב"פ, שר הדתות' בן דב נ, 223/67ץ "בג  
92

,    )רבין השנייה(ממשלת השמאל , )שמיר(ממשלת ימין , )פרס –שמיר (ממשלות האחדות שתי , )בגין(ממשלות הימין שתי , )גולדה ורבין, אשכול(ממשלות השמאל   
  ).נתניהו(ממשלות הימין שתי ו) אולמרט(כז שמאל ממשלת מר, )שרון(ממשלת ימין מרכז , )ברק(ממשלת השמאל , )הראשונה נתניהו(ממשלת הימין 

93
  87-89, 4פרק , 2010-ע"התש, מהדורה שנייה, "משפט בינלאומי", " המדינה", רובי סיבל   
  .הדן במשפט בינלאומי פומבי ,3.1ידון בפרק ) או הדין הישראליל "הדין הבינ(ש "יושטחי מהו הדין בדיון בנושא  94
95
 Regulations Respecting the Law and Customs of War on Land, Annex to the Hague Convention, 1907, Article 43   
96

  580-581, רישא 8' זוסמן ס' הש, 574) 1(ד כו"פ, שר הבטחון' י אלמקדסה נ'מעיה אלמסיחיה ללאראצ'אלג 337/71ץ  "בג   
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סעיפים נבחן , אם כן .האומה הפלסטינית שתלשלות ההיסטורית שלהאין אזכור ל, 97אמנה הפלסטיניתב

  :להלןמאומה הערבית  םנבדלותשייכותם ו, סוגיית העם הפלסטיני אור על ישפכוש, לעברית שתרגמתי ,באמנה

 – "הערבית הגדולהומהאומה מולדת ההינם חלק בלתי נפרד מ ,שהינה מולדתם סטיןופלהערבים הפלסטינים : "1 'ס

  ? נוצריםהפלסטינים היפה השוני שלהם משאר הערבים ומה עם אאם כך 

 .לשלמות הארץ, טענת ישראלחיזוק  –" יחידה טריטוריאלית אחת ינוהמנדט הבריטי ה עתב סטיןפל שטח: "2 'ס

  .ניתן להבין שההיסטוריה של הפלסטינים היא לאקונית וללא אחיזה היסטורית 8וסעיף  7סעיף ,4מנוסח סעיף 

הרי , כיצד ייתכן הדבר –" ייחשבו פלסטיניםעד תחילת הפלישה הציונית  סטיןשגרו דרך קבע בפל דיםיהו: "6' ס

או  ב"מנהגים וכיו, היסטוריה, תרבות, דת, שפה,כגון מוצא אתני, מאפיינים משותפיםאו שקיים עם פלסטיני עם 

, עם שפות שונות, רות שונותממסו, כאשר הם מדתות שונות, שהוא מורכב מאסופה של מתיישבים בחבל ארץ זה

  . ל"הבינ הואז אין המדובר בעם לפי ההגדר, עם מנהגים שונים והיסטוריה שונה, מתרבויות שונות

קשר לעם  כי יש או הייתה ריבונות פלסטינית אוטונומית בשטחי פלשתינהלא נטען כי , מקריאת מכלול האמנה

כאילו יש , ף"ארגון אש בכיריי "כפי שהוצהר מדי פעם ע, קשר לעמים קדומים, יש לשלול, לטעמי, אם כן .קדום

יש מספר נתונים עובדתיים שמפריכים . ודומיהם לבין הפלסטינים, הפלישתים, האמורים, קשר בין היבוסים

ואילו , 98אינו נקשר לעמים אלו" פילסטין"או המונח המשובש " פלשתינה"הינו כי המונח , הראשון: טענות אלו

שהינם ממוצא , הינו השוני בין הפלישתים, השני; ים חיו באזור יותר מאלף שנים לפני שנטבעעמי כנען והפלישת

אשר לא טענו את , חוסר העקביות של הדוברים השונים, השלישי; שהינם ממוצא שמי, ארי לבין עמי כנען

אין שום  ,החמישי; איפה הזהות הנפרדת אם הם הפכו להיות חלק מהאומה הערבית, הרביעי; הטענות ביחד

  ). הישנה והמתוקנת(תזכורת למוצא העם הפלסטיני בשתי האמנות הפלסטיניות 

והקשר  שמפרטת את ההשתלשלות ההיסטורית של האומה היהודית ,בניגוד להכרזת העצמאות של ישראל ,אגב

הקשר  מהומתי בדיוק התחילה הזהות הפלסטינית בתוך האומה הערבית הגדולה , מעניין הוא אם כן .י"שלה לא

   . ך"לעומת זאת מוזכרת רבות בתנ ,לא מוזכרת כלל" ירושלים"המילה בקוראן נציין כי  ?שלה לירושלים

מי שנולד לאחר . מבלי להתחשב אם גורש או נשאר שם ,לסטיןגר בפ, 1947ערבי שעד אזרח  ואפלסטיני ה": 5' ס

, יאינו יכול להיחשב כפלסטינעראפת  – "או מחוצה לה הוא גם פלסטיני סטיןלאבא פלסטיני בפל הקובעתאריך ה

אלא עזבו , מפלסטיןכאשר אבותיו לא גורשו , שנים קודם לתאריך הקובע 18- כ מצריםשב קהירנולד במכיוון ש

אם יש טענה לזכות הפלסטינים על פלסטין זה משליך גם על זכות היהודים שהיו לפניהם . מרצונם טרם נולד

מבחינת דיני הקניין ניתן לומר כי ידו של . לפי אסכולה זו יש זכות על הארץולכן גם ליהודים ) הוגלו(וגורשו 

, לד בקהירולמרות שבתעודת הלידה שלו נרשם שנ , נולד בירושליםכי  ,טעןעראפת . הראשון בזמן על העליונה

, יתזה מחזק את טענתי לאי השתייכותו להגדרת פלסטיני באמנה הפלסטינ. במטרה לבסס את שייכותו לפלסטין

     .נכונה עובדתיתשאינה שאחרת למה לטעון טענה 

והשפלה הדרומית  החוףרצועת אלו התיישבו בהרי ש ,ונקבל כי מוצאם מהעם הפלישתי ,נרחיק לכת ,גם אם

                                                                                                   .)4מפה ' ר( פלשתינהשאר חלקי בירושלים או באו  ש"יולא בבטח ו ,)גתעקרון ו, עזה, קלוןאש, אשדוד(

  

                                                        
97

  Palestine National Charter of 1968 ישנו נוסח ישן  ; "אלפלסטיני אלווטני אק'אלמית"או בהגייתה בערבית " הפלסטינית אומיתהל האמנה" או שמה בעברית

Palestine National Charter of 1964 ;השוני ; סעיפים 33סעיפים ואילו בחדש אין הקדמה ויש  29-כך למשל במוקדם ישנה הקדמה ו, ראוי לציין שיש שוני ביניהם
  .בישן הושמט בנוסח החדש 3סעיף  .ך נראה כי הסעיפים המהותיים נשארו כמעט בעינםא. גם נובע מהשלטון ששרר באותה עת

98
   .20-ו 2כפי שכבר כתבתי בהערות שוליים    
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  פלשת בממלכת דוד – 4מפה 
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ת באזור פלסטינית הל מעולם לא נגזלה הריבונו"ים הביני החוק"ניתן לומר שעפ, על סמך כל האמור לעיל

לעומתם העם היהודי ניהל ריבונות לאורך . מעולם לא הייתה קיימתזו כי , בשטחי פלשתינהירושלים או או  ש"יו

   .כי זכותו עדיפה בעניין הריבונותתקופות ארוכות גם תחת שלטונות אחרים ולכן נראה 

לא נדרשה אוטונומיה פלסטינית אלא דובר על , )ח"עת הוקם פת( 1959עד  1922עובדה היא כי משנת 

ערביי גם מצבם הריבוני של . ן להקים את סוריה הגדולהמה גם שהיה רצו. זכות המתיישבים על הארץ שחיו בה

תן נהמנדט הבריטי למרות ש ,לא הקימו מוסדות עצמאייםבו , בתקופת המנדט הבריטי )הפלסטינים(פלשתינה 

גם בתוכנית החלוקה לא הוזכר עם  .והם השתייכו למוסדות המוסלמיים הגדולים, האפשרות לעשות כןלהם את 

  .רוב מוסלמיבעלת רוב יהודי והשנייה  בעלתחלוקה לשתי מדינות האחת אלא נעשתה  ,פלסטיני

  לאור המשפט הבינלאומי ההומניטרי" מוחזק"בחינת שינוי החקיקה באזור . 3.3

הרי שניתן לשנות חקיקה  ,"תפיסה לוחמתית"מדובר בהנחה שב ,ל"גם כשבוחנים את הדין הבינ

הטבע והמשאבים החיוניים כפי שאלו לא היו ידועים ערב או שומרת על אוצרות /שמיטיבה עם האוכלוסייה ו

שהמחזיק ממשיך לנהל את עניני , אכן הכלל הוא: "על דרך החיוב ש העליון נפסק"ביהמבפסיקת . הכיבוש

אך לא נעלם מעיני חכמי המשפט . הארץ כמו שעמדו בתקפם בזמן הכיבוש השטח המוחזק לפי חוקי

חובתו של המחזיק כלפי האוכלוסיה , עד שהושג שלום, הבך עת רשמקום שכיבוש צבאי נמש, מיהבינלאו

והחוק חייב לענות . שכן צרכי החברה משתנים במרוצת הזמן, האזרחית אפילו מחייבת אותו לשנות מן החוקים

בין מחזיק , ושום שלטון, החיים אינם עומדים במקום": כמו כן על דרך השלילה ."על אותם הצרכים המשתנים

אינו ממלא את חובתו כלפי האוכלוסיה כראוי אם הוא מקפיא את מצב החקיקה ונמנע מלהתאימו אל , ובין אחר

בבואנו לבדוק אם דבר חקיקה של מעצמה מחזיקה עולה בקנה אחד עם : "כמו גם מניע החקיקה. "צרכי הזמן

מען קידום קק לוהח? מה היה מניעו של המחוקק, נודעת חשיבות מרובה לשאלה. לאמנה 43הוראת הסעיף 

כלומר שלטון מחזיק לא רק מקבל היתר . 99"או מתוך רצון לדאוג לשלום האוכלוסיה האזרחית, נו הואיעני

: אני גוזר שלושה מבחנים מצטברים. אם לא משנה דינים שהשתנו במרוצת הזמן ,אלא אף חוטא למטרה, לשנות

   .במשפט המדינה המחזיקה חוקחוקיות ה, השלישי; המניע לחקיקה, השני; התאמה לצרכי הזמן, האחד

ויחייבו גם את  100ל"ל מחייבים בהתאם לכללי המשפט הבינ"ל יכול וייהפכו למנהגים בינ"הסכמות בינ

מניעות "ל על הכובש להסדיר נושאים לגביהם יש "מה גם שלפי הדין הבינ. שתקום 101טיניתהמדינה הפלס

ובתנאי ", ושנושאים אלה עולים מתוך הצורך בשטח, 102נזק עתידיצורך מניעת או ל בדין הקיים) לקונה" (מוחלטת

  .103"במידה שאינה עולה על הנדרש, לתכלית ראויה, ל"שהפגיעה בעם הכבוש הולמת את ערכי המשפט הבינ

דינים הקיימים באותה עת בארץ ישראל היו דלים וגם נאמר כי ה ,נושאי איכות הסביבהלענייננו בנוגע ל

וגם אם , א היו רבים או לא מחייבים את המדינות ששלטו בארץ ישראלל )אמנות ומנהגים(ל "חוקים בינ

הרי שיש , לעניין זה .גוף שיאכוף אותםהיה חובה זו לא בהכרח פעלה על הקולוניות בהן שלטו או שלא , מחייבים

מה  .ב"החי והצומח וכיו, הקרקע עצמה, ים או מתוקיםמי תהום מליח, אויר: פה הגנה על משאבים חיוניים כגון

ל הגיעו לאחר החלת הממשל הצבאי "גם שהתמורות הגדולות בנושא איכות הסביבה לרבות ועידות והחלטות בינ

). מבחן המניע ומבחן החוקיות, מבחן הזמן(לכן ניתן לומר כי נושאי איכות הסביבה עומדים בכל המבחנים . ש"יוב

                                                        
99
דין האחרון פסקי  17-קטע זה אוזכר ב; 580-581, רישא 8' זוסמן ס ופטהש, 574) 1(ד כו"פ, שר הבטחון' י אלמקדסה נ'מעיה אלמסיחיה ללאראצ'אלג 337/71ץ "בג       

  .4166, 15' פוגלמן ס' הש, )28/12/2011( 4155, )4(2011 על-תק, 'ואח ושומרון ביהודה האזרחי המינהל' נ' ואח מלכה מושיקו 5324/10 ץ"בגא בהם הו
100
  51-52, 2.1, 2010-ע"התש, מהדורה שנייה, "משפט בינלאומי", "מקורות המשפט הבינלאומי", רובי סיבל    
101

  54-55 , 2.1.6 ,2010-ע"התש, מהדורה שנייה" בינלאומימשפט ", "הבינלאומי מקורות המשפט", רובי סיבל   
   .אם לא נשלים את החסר בדין הקיים או אם לא נשנה את הדין הקיים, הגנה על האוכלוסייה טומנת בחובה גם הגנה על נזקים עתידים שיכולים להיגרם לה, לטעמי   102
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' ר(קה ומוחל גם על אוכלוסיית המחזיקה תואם את הדין במדינה המחזי צבאיכי ככל שהחוק ה, עוד אני טוען

  .מבחן החוקיות ומבחן המניע בהתאמה זה יכול לענות עלהערת שוליים 

 ;למנוע נזק עתידי, האחת: משולשתבענייני איכות הסביבה סיבה ש "ביונראה כי לחקיקת חוקים 

. עם הזמןהתפתחו שים הסדרת נושא, השלישית; בעבראו הוסדרו חלקית נושאים שלא הוסדרו הסדרת , השנייה

כי , לשמירה על איכות הסביבה ואיכות חייהם של התושביםחוקים ל יצדיק את הכובש בחקיקת "כך שהחוק הבינ

בשכבת פגיעה מקורות המים או האוויר או זיהום מנע שבעקבותיהם י כך, הכרחיים והינם כורח המציאותהם 

  . והן לצרכים מסחריים לצרכים פרטייםהן  104בדלקהולך וגובר או תוסדר סוגיית השימוש ה, האוזון

  105"מוחזק"האחריות המוטלת על מדינה ששולטת צבאית באוכלוסיה בשטח . 3.4

ניתן לומר בעניין זה . ל כי השלטון הצבאי הינו אחראי לשטח המוחזק ולתושבים המוחזקים"ידוע במשפט הבינ 

, האחד: אם כן יש לבחון שני דברים. ציבורייםלדאוג להבטיח את סדר החיים ה" מחזיקה"כי חובתה של מדינה 

הרי , מכיוון שמדובר בכלל מנהגי?; מה נכלל בגדר סדר החיים הציבוריים ,השני?; איך נקבעת שליטה בשטח

, לכללי הוועדה למשפט בינלאומי 2ניתן לגזור את זה מסעיף . שהפרה שלו מטילה אחריות על המדינה המפרה

  . התנהגות מיוחסת למדינה ומהווה הפרה של חובה בינלאומית המוטלת עליההמטילה אחריות על מדינה כשה

ש יש לבחון את העניין "נבחן תחילה את עניין השליטה כדי להבין את העניין בנוגע לשליטת ישראל ביו

שליטה צבאית בפועל מוגדרת . השני שליטה אפקטיבית; שליטה צבאית בפועל, האחד: בשני היבטים חלופיים

דוגמא מובהקת הינה הימצאות כוח . על חיי היומיום כוח צבאי מצוי באותו אזור ויש לו היכולת לשלוט במצב בו

יש יכולת לשלוט על האזור גם " מחזיקה"שליטה אפקטיבית הינה מצב בו למדינה ה; Cצבאי ישראלי בשטחי 

ות נמצאות אצל העם ואין נפקא מינה אם הזכויות האזרחי" מוחזק"ללא הימצאות כוח צבאי בתוך השטח ה

ניתן אף לומר כי . Bהסמוכים לאזורי  Cדוגמא מובהקת למצב זה הינו הימצאות כוח צבאי באזורי ". מוחזק"ה

ויש בידה , הסחורות, וכאשר ישראל שולטת על המעברים Aואזורי , באין אוטונומיה מוחלטת כדוגמת רצועת עזה

ב מתקיימת שליטה אפקטיבית "וכיו" צוק איתן", "יצוקהעופרת ", "חומת מגן"לבצע פעולות צבאיות כדוגמת 

מופתע אני שעדיין לא הטילו על ישראל את האחריות לטבח . ולכן ישראל עדיין נחשבת כמי שאחראית על השטח

אבל נראה לי שמקום בו התערבות המדינה השולטת עלול לבוא כדי . ח"הנוראי שביצע החמאס באנשי הפת

הגנה  כדוגמת, לא כל שכן לגבי נושאים שהיה באפשרותה לבצע ללא סיכון. אחריותסיכונה היא תהיה פטורה מ

  .הסביבהעל 

י כנוכל לומר , מבחינת הפירוש הדווקני. "ציבורייםוהביטחון הסדר הלהבטיח את "נבחן כעת את המושג 

לחנו לקלוע אם כן לגבי הביטחון נניח שהצ. ביטחוןהו זכויות האדם, סדר השלטוניההבטחת נכנס בגדר כך 

הסדר הציבורי , לטעמי?, וזכויות האדם האם מדובר רק על הסדר השלטוני. אך מה לגבי הסדר הציבורי, למטרה

שמירה על , תשתיות :גם הסדרה של נושאים ציבוריים החלים על כל מדינה כגון, מבחינה תכליתית, טומן בחובו

נושאי איכות סביבה הינם חלק , ילטעמ. ב"וכיו יםשמירה על המקורות החיוני, אוצרות הטבע לרבות על הסביבה

ונראה כי הם מקשה , ה מהשטח או להפךיכי הרי לא מפרידים את האוכלוסי, היתי נפרד מההגנה על האוכלוסיבל

       . יה הכוונה היא גם הגנה על השטח או במילים אחרות על הסביבהילכן כשבאים להגן על האוכלוס .אחת

                                                                                                                                                                                        
  .ץ ולאור פסקת הגבלה לאחר המהפכה החוקתית בישראל"הוספה שלי לאור פסיקות בג   103
104

  .בצורה אקספוננציאלית והתגבר השימוש בדלק לרבות בשמניםש "ביושנות התפיסה גדלו מספר כלי הרכב והמפעלים  40במהלך מעל     
105
  257-285, 2010-ע"התש, מהדורה שנייה, "משפט בינלאומי", "אחריות בינלאומית", משה הירש    
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  : השלטון הצבאיזמן ישראל בפגיעה בסביבה ב מתאשומ, 61st session (2006)"106"מסמך ב, לשם המחשה

"The environment is another victim of Israel's abuses of Palestinian natural resources. In the 

West Bank, the illegal Israeli settlements drain and dump liquid as well as hazardous and 

untreated chemical waste onto Palestinian lands. Even worse, Israel, the Occupying Power, 

has impeded Palestinians from proper solid waste management in the West Bank and has also 

annulled their plans to establish proper dumping sites. 

Also in line with this abusive policy is the Occupying Power's transfer and disposal of tons of 

garbage across the Green Line to the West Bank, specifically to sites close to four water wells 

serving Nablus and nearby areas. Needless to remind that this is in flagrant violation of 

International Environmental Law, especially the 1989 Basel Convention on Trans-boundary 

Movements of Hazardous Wastes and their Disposal, which Israel has signed and ratified". 

  .לת אחריות על ישראלתגרום להט, )במעשה או במחדל( ל"הבינ ההסביבני דיהפרת , ל"לכן מבחינת המשפט הבינ

גם שהשליטה האזרחית בידי הממשל השליטה צבאית , האחד: שנבחן בשני מישורים חלופיים, 107אחריות הכובש

אינה מנערת את ישראל מאחריותה , מלפני כעשור, כך שהנסיגה מרצועת עזה; שליטה אפקטיבית, השני; הכבוש

שליטה (והימצאות כוח צבאי סובב לרצועה על התשתיות , על המעברים, שם מפאת השליטה על הסחורות

בחלקם שליטה צבאית ובחלקם שליטה (ושטחים מיוחדים באזור  C108-ו  A ,Bכך גם לגבי שטחי ). אפקטיבית

  .109שנים 5כאשר ההנחה הייתה שמדינה פלסטינית תקום תוך , )אפקטיבית

  110ם"מדינה משקיפה באופ כ"הרשמעמד . 3.5

ואף קיבלה  מדינה הפלסטיניתת העולם במציה המדיניים להכרפ במא"בשנים האחרונות החלה הרש

  ? אם כן מהם זכויותיה וחובותיה של מדינה משקיפה. ם"באו מעמד של מדינה משקיפה

אך , אליהןלהצטרף  פ"תוכל הרשעל כן  ,מדינות משקיפות הורשו בעבר להצטרף לאמנות בינלאומיות

במעמד , יתרה מכך). ם"אדם הנתונות בסמכות האות לזכויות אמנו: למשל(עול לקידומן בצידן גם מחויבותה לפ

אשר חל גם על (מחויבויות החלות על מדינות מתוקף המשפט הבינלאומי המנהגי  פ"של מדינה יוטלו על הרש

דיני זכויות אדם , ריאובכללן חובות דוגמת כללי המשפט הבינלאומי ההומניט, )מדינות שאינן חברות באמנות

  .ני איכות סביבהדי, בינלאומיים

                                                        
106
    http://www.un.int/wcm/content/site/palestine/pid/11710    
107

נגיעה  כאשר לישראל לא הייתה שום, י הפלנגות הנוצריות"שבוצע שם ע, לגבי הטבח, בה הוטלה על ישראל אחריות מוחלטת, לדוגמא פרשת סברה ושתילה   
  .אלא מעצם הימצאותה בשליטה צבאית בשטח וההיתר שנתנה לפלנגות להיכנס למחנה הפליטים, למעשים

  
108

    Israeli-Palestinian Interim Agreement on the West Bank and the Gaza Strip, Article XI.  
109

ואי כינון מדינה פלסטינית יוצר מתקל משפטי בהקשר להתנהלות בשטחים אלו , שנים 20-אך בפועל מצב הביניים עומד בעינו כ, הגדרת השטחים תוכנן לטווח קצר     
  ).ל בהמשך"דיון מורחב בפרק המשפט הבינ(והאחריות הנובעת מכך 

110
  "ניתוח והשלכות –ם "הרשות הפלסטינית כמדינה משקיפה באו"המכון הישראלי לדמוקרטיה     
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  111פלסטינית התנאים להכרה במדינה. 3.6

בטרם ייבחן את , שהינם בחינת משפט מנהגי 112מקדמיים יסודות ארבעהל דורש "המשפט הבינ, ככלל

; לנהל יחסי חוץ עם מדינות אחרות יכול; ממשל אפקטיבי; אוכלוסייה קבועה; שטח מוגדר: ההכרה במדינה

   .שהמבקש בהכרה מכריז על עצמו כמדינה עצמאית, ועצמאותריבונות  בנוסף יש לעמוד ביסוד מכללא של

  .פ"רששל ה Aניתן לומר כי יסוד זה מתקיים באזורי . לגודלוללא קשר בשטח  שלטוןסמכויות ה –שטח מוגדר 

. לא חייב להיות הומוגנישכמו גם הרכבה הדתי או התרבותי , יה לא משנהיגודל האוכלוס –אוכלוסייה קבועה 

  .פ"רשלומר שגם יסוד זה מתקיים ב ניתן

לנוכח  ,יסוד זה אינו מתקיים לטעמי. על השלטון להראות כי הוא יכול להטיל מרותו בפועל –ממשל אפקטיבי 

  . עונה או הוצא להורגח "פתפ ייצוג או אמירה ואף מי שהשתייך ל"שליטת החמאס ברצועת עזה ללא שיש לרש

ל ולקיים יחסים דיפלומטיים עם "וד בהתחייבויות של המשפט הבינלעמ, היכולת לכרות אמנות –יחסי חוץ 

והסכם הביניים של תהליך אוסלו אין לה  113י הצהרת העקרונות"פ ניתן לומר כי עפ"לעניין הרש. מדינות זרות

פ "בפועל הרש. וחינוך, מדע, תרבות, אולם רשאית לנהל הסכמים בנושאי כלכלה, 114סמכות לנהל יחסי חוץ

  .פ תעמוד ביסוד זה"נראה כי הרש. ף"חוץ באמצעות אשמנהלת יחסי 

ל או למגבלות שקיבלה על עצמה "בהתאם למגבלות המשפט הבינאלא  ,המדינה אינה מוגבלת –ריבונות ועצמאות 

  .היא אינה שולטת בגבולותיה ובמעבריםכיוון ש, פ"נראה כי גם יסוד זה לא מתקיים ברש. מרצון

כלומר אין חובה על . ו ניגש לבחון את עניין ההכרה שאינה אוטומטיתפ תעמוד ביסודות אל"לאחר שהרש

ב דגלה "ארה. כמו שאין חובה לנמק מדוע מדינה לא רוצה להכיר במדינה חדשה. המדינות האחרות להכיר בה

גישה זו הורגשה . שאין להכיר במדינה אם הוקמה כתוצאה מפעולה בלתי חוקית, 115בדוקטרינת סטימסון

מדינות אירופה הציבו . ל בעניין נמיביה ובהחלטת מועצת הביטחון בעניין רודזיה"שפט הבינבהחלטת בית המ

, דיני זכויות אדם וזכויות מיעוטב, ם"בהוראות מגילת האו, דיני הכיבושב, תנאי בעמידה בדיני המלחמה

נאים אלו בדרך היא גם לא תעמוד בת, פ"אם נסתכל על הרש נראה לי כי. הסכמה ליישב סכסוכים בדרכי שלוםב

פ לקבל הכרה "ניתן גם לומר שניסיונותיה של הרש .ם התוקפנות כלפי אזרחים בישראללהכרה עד שלא תפסיק ע

ב תטיל וטו "נועד לאכוף את המשא ומתן שהיא אמורה לנהל עם ישראל וזאת סיבה מספיק טובה שארה, כמדינה

  .וד נאמנות לעקרונות שקבעועל החלטת מועצת הביטחון וכנראה כמה מדינות אירופאיות שע

  116הזכות של הפלסטינים להגדרה עצמית. 3.7

אין מחלוקת לגבי . 20-ל מוכרת מסוף שנות השישים של המאה ה"הזכות להגדרה עצמית במשפט הבינ

נראה כי היות ומדינת ישראל בשטחיה . להגדרה עצמיתשטחים תחת משטר קולוניאלי שהיו בעמים זכותם של 

מחזקת את  אמנת המנדט על פלשתינה. ש ועזה היו פעם תחת משטר קולוניאלי בריטי"ושטחי יוהריבוניים היום 

מכאן שאם התוכנית הייתה יוצאת לפועל . עניין העמים הנמצאים בטריטוריה אחת והוקצתה להם מדינה אחת

                                                        
111

   77-85, 2010-ע"התש, מהדורה שנייה, "ומיהמשפט הבינלא", "המדינה", רובי סיבל   
112
   1933 Montevideo Convention on Rights and Duties of states, 165 L.N.T.S 19   
113
   Declaration of Principles on Interim Self-Government Arrangements [13 Sep. 1993]  
114
   The Isreli-Palastinian Interim Arrangement on the West Bank and Gaza [28 Sep. 1995], Articale IX(5)(a)  
115
  .אותו זמןב על שם הנרי לואיס סטימסון שהיה מזכיר המדינה האמריקני 1932דוקטרינה משנת    
116

  91-93, 2010-ע"התש, מהדורה שנייה, "משפט בינלאומי", "המדינה", רובי סיבל   
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ה הייתה אם כן האם רק בגלל שההיסטורי. הייתה לפלסטינים זכות לבקש הגדרה עצמית אוטונומית, כסדרה

, אולם, הזכות קיימת ללא קשר להתפתחויות הפוליטיות שהתחוללו, לטעמי. שונה נשלול מהם את הזכות הזאת

היום הם יוכלו לדרוש לכל , אם בעבר יכלו לדרוש זכות אוטונומית לפי הצעת החלוקה שהייתה טובה יותר עבורם

וא דרישתם כי בכל זאת זה צריך לעבור משא אין הדבר אומר שיקבלו את מל. 1967ביוני  4היותר את גבולות 

     .התנאים בהם יוכלו שתי המדינות לחיות זו לצד זוצריך לקבוע את ו ,ומתן עם המדינה ממנה רוצים להתפצל

  סיכום המצב המשפטי הבינלאומי ביהודה ושומרון. 3.8

 ,)ל או דין ישראלי"ינדין ב( עקב חוסר היכולת לקבוע מה דין השטחים, ש הינו סבוך"המצב המשפטי ביו

 ).?ש או לא"יש חוקיות להתיישבותם ביו( מה דין המתנחלים, )עם כבוש או בהגדרה עצמית( מה דין הפלסטינים

לדאוג לרווחתם של כלל התושבים באזור הן , כאומה נאורהעלינו  ,ייפתר הסכסוךאשר שעד  ,צריך לזכור מנגד

  . יזון האופטימאליתולמצוא את נקודת הא הפלסטינים והן הישראליים

בישראל נהוגים חוקים פטרנליסטיים אשר נבחנו בראי המשפט והוחלט כי מדינה יכולה לחוקק חוק 

אין חולק כי החיים במהלך . כבוד האדם וחירותו: בחוק יסוד) פסקת ההגבלה( 8פטרנליסטי העומד בתנאי סעיף 

, מים הינם ישנים וגורמים לפגיעה בזכויותש השתנה לבלי הכר וכי החוקים הקיי"הימצאות ישראל בשטחי יו

  .ב"פגיעה תברואתית וכיו, פגיעה במקורות הטבעיים

אשר מצד אחד מחובר לרשות , הינו אוטונומיה משפטית בפני עצמהעוד ניתן לומר כי המחוקק הצבאי 

סטוריה כי ההי, לממשל הצבאיל נתן כוח "לטעמי המשפט הבינ. המבצעת ומצד שני מנותק מהרשות המחוקקת

אולם מה קורה כאשר . לכן עדיף להנהיג משטר צבאי שמקבע את המצב, לימדה שכיבושים נמשכו זמן קצר

האם זה נכון לקבע מצב לאור השינויים המתחוללים הן באוכלוסייה , השהות בשטח המוחזק נמשך כמה עשורים

  . המוחזקת והן באוכלוסיית כלל העולם

הוא מאזן בין הצורך לשמור על הקיים לבין הצורך להתעדכן מול  ל צריך היה לחשוב איך"המשפט הבינ

לטעמי אין סתירה בין . ל משתנים שמקבלים מעמד גבוה בתודעה העולמית כמו השמירה על הסביבה"חוקים בינ

הרי לא . זה גם הסביבה וגם האוכלוסייה ,כאשר הקיים ,על הקייםשמירה הדברים כי תכלית דיני הכיבוש הם 

אותה או מהאדמה שהם מעבדים או ממקורות המים  חי והצומח שמשרתיםאת האוכלוסייה מה נוכל לנתק

        . שהרי כל אלה מתנקזים בסוף לנושא איכות הסביבה, והמזון שלהם

,  או דיני הכיבוש, אם בזכות להגדרה עצמית מתוך מדינה ריבונית, באיזה דרך שלא תבחרו ללכת, לסיכום

שגם , קשר לעניין זכויות אדםנואף , נושא שהושם בדרגה גבוהה, נושא חוצה גבולות נושא איכות הסביבה הוא

איני רואה דילמה , על כן. מדינה חדשה תצטרך לטפל בעניינים אלו ממילא אם תרצה לזכות בהכרה בינלאומית

איני רואה . נבה לבין היכולת להחיל חוקי איכות סביבה כפי שקיימים בישראל'בין האמור באמנת האג ובאמנת ג

י החקיקה "ניתן לחזק זאת ע, פה פגיעה באוכלוסיה הפלסטינית כי אם דרך להיטיב עמה למען הדורות הבאים

  . הפלסטינית בנושא איכות הסביבה כפי שיידון בפרק הבא
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  סקירת דיני איכות הסביבה: 4פרק 

  )7619עד ( ביהודה ושומרוןירדני ומנדטורי , מאני'עותסביבתי דין . 14.

. לא נמצאו חוקים הקשורים לאיכות הסביבה, עד כמה שניתן ,המנדטורי בתקופה זוו מאני'עותההדין מסקירת 

  .לענייננואולי בעקיפין מתייחסים לסביבה אך הם ישנים ולא רלוונטיים יכול וישנם חוקים אחרים ש

כפי  אם במישרין ואם בעקיפיןנושאי איכות הסביבה קושרים להתגלו קצת יותר חוקים שמסקירת הדין הירדני מ

שאף אחד מהם לא , מעיון בחוקים אלו ניתן לומר .סביבתי ירדני שמופיעים ברשימת המקורות תחת הכותרת חוק

, בריאות הציבור, מקורותיהם, ניתן לומר כי חשיבות ענייני המיםאולם . דלקמלעניין זיהום  מבשר את הישועה

וחוקי התכנון והבניה תוך הסתכלות , לבין פגיעה בסביבה קשר הדוק ההיתר לצורך מלאכות מסוימות שיש בינם

הם מבהירים כי . שהשלטון הירדני העלה על דגלו את נושא השמירה על הסביבה, הם ראשית ראיה, על הסביבה

, ל"י הדין הבינ"עפגם על כן  .רק שזמנו תם ולא נשלם, המחוקק הירדני התכוון ללכת בדרך של הגנה על הסביבה

  .בתחום זה ולמלא את החסר השלטון הקודםו של להיכנס לנעלייוכל יותר בקלות הישראלי חוקק הצבאי המ

  )5199עד  1967( ביהודה ושומרון תחיקת הביטחון הסביבתית הישראלית. 2.4

לא חוקקו חוקים בנושא סביבתי ובעצם הם נבעו מהחוק הירדני על , ש"שעד תחילת ההתיישבות ביובתקופה 

מרגע תחילת ההתיישבות בסוף  . י תחיקת הביטחון כשהתעורר צורך לכך"כאמור ע ותיקון התקנותתקנותיו 

הדבר נעשה דרך תקנות המועצות המקומיות . התחילו להחיל צווים גם בנושאי איכות הסביבה, שנות השבעים

בות נעשה צורך לטפל כמובן ככל שגדלה ההתייש. והן חלות על היישובים היהודיים ועל האוכלוסייה היהודית שם

  . ל בתחום זה"אך לא נעשו פעולות יזומות לנוכח ההתפתחויות הבינ, ביותר דברים

נאמר כי החקיקה הסביבתית לוקה בחסר ביחס למה שנהוג , שנחקקו בתקופה זותקנות לצווים ומבלי להיכנס ל

   . וי העולמי בגישה לנושא זהניתן גם לומר שרוב רובה של תקופה זו התחולל השינ .במדינות העולם המתקדמות

     ."טחון הסביבתיתיתחיקת הב"כותרת התחת  ,רלוונטיים עד היוםברשימת המקורות ניתן למצוא רשימת צווים 

  )ואילך 5199( ביהודה ושומרון תישראליתחיקת הביטחון הסביבתית ה. 3.4

באי להוציא יותר צווים בנושא החל המחוקק הצ. ש"ימים בשטחי יופ בחלקים מסו"דווקא מאז החל שלטון הרש

  .ל או מדינת ישראל בנושא זה"עדיין אין זה מדביק את ההתקדמות שעשתה הקהילה הבינ, אולם. איכות הסביבה

ץ "בג(ש "ץ מטעם עמותת ירוק עכשיו בנושא הסדרת תחנות דלק ביו"עתירה לבג 2013די שנזכיר כי הונחה בשנת 

תחנת דלק אינם בנמצא מה שאומר שנושא אלמנטרי כמו כללים להקמת , )שר הביטחון' ירוק עכשיו נ 5863/13

כאשר ידוע שדליפות דלק מחלחלים למי התהום ופוגעים באדמה או אי טיפול נאות באדי הדלק , 2013בשנת 

  .גורמים לזיהום אויר ולפגיעה בשכבת האוזון

, דבר אשר מכביד על אדם מן היישוב, צ"נתקלתי בדרישה לספק נ ,האישי לדווח על תחנת דלק פירטית, סיוניימנ

   .ישראלתחומי הקו הירוק בנה דרישה דומה בתוך לא נראה שיש. יקום של כבישים וצמתיםלא מספיק לציין מ כי
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  )ואילך 1995( יפלסטינההסביבתי הדין . 4.4

שנים לאחר  4שנחקק , "Palestinian Environmental Law, 1999"ישנו חוק פלסטיני אחד בנושא איכות הסביבה 

   .איכות הסביבהבנושא מבינה את הערך החשוב מה שמחזק את טענתי כי גם המדינה הפלסטינית . הסכם הביניים

 הוראות כלליותוב, )1-2סעיפים ( פרק ראשון מתעסק בהגדרות ומטרות, סעיפים בשישה פרקים 82יל מכהחוק 

 אויר, )6-18סעיפים ( תי פרקים בנושאי אדמהלת ותסוגיות איכות הסביבה המחולק: פרק שני; )3-5סעיפים (

אתרים , )31-39סעיפים ( סביבה ימית, )28-30סעיפים ( מים, )25-27סעיפים (מטרדים ורעשים , )19-24סעיפים (

פיקוח ונהלים , רישוי, הערכה ,השפעה סביבתית: פרק שלישי; )40-44סעיפים ( היסטוריים וארכיאולוגיים

  ).75-82סעיפים (הוראות סופיות : פרק חמישי; )58-74סעיפים (עונשים : פרק רביעי ;)45-57סעיפים ( מנהליים

כי  ,ניתן להבין, אך. אמנות הבינלאומיותמהיל את כל הנושאים כמ, מתברר כי הוא מאוד כללי, מקריאת החוק

זה . ראית עיןעושה דרך בכיוון לטפל בבעיות של איכות סביבה גם אם הדבר למ ,המחוקק הריבוני הבא של השטח

  ?עצור את החקיקה באזורים בשליטתנונלמה אנחנו דינים ועל עצמו ל לקבל "עדיין מראה על נכונות במישור הבינ

  117בינלאומיסביבתי הההדין . 4.5

נעשה , י הממשל הצבאי הישראלי"והחזקת השטחים ע, ש"דרך השלטון הירדני ביו, במהלך השנים מקום המדינה

בעיות איכות הסביבה הייתה הבנה שכיוון ש, של המדינות לנושא איכות הסביבה וחשיבותושינוי מאוד גדול ביחס 

זיהום ,  זיהום אויר, שינויי אקלים, כגון פגיעה בשכבת האוזון, אינן רק מקומיות ולרובן השלכות ברמה הגלובלית

לפעול יש צורך , עשייםת מלפתרונוולהגיע צורה יעילה בנושאים אלו בלטפל  כדי. זיהום היםו זיהום אדמה, מים

  .בבעיות משותפות לטובת הכללמטפלת , ל"הן כלי דרכו הקהילה הבינסביבתיות אמנות . של המדינותפ "תבש

  119פרוטוקול מונטריאול בדבר חומרים המדללים את שכבת האוזוןו 118האוזוןשכבת אמנת וינה להגנה על  .1

 אשר הגדיר לוח זמנים להפחתת או להפסקת, 1987בשנת , שבעקבותיה נחתם הפרוטוקול, 1985משנת האמנה 

. תיקונים ארבעהכאשר מאז נוספו לו עוד , 1989הוחל בשנת פרוטוקול ה. השימוש בחומרים הפוגעים באוזון

יישום הפרוטוקול . וכן את תיקוניו בהמשך, 1992שנת באותו אשררה ו 1988שנת ישראל חתמה על הפרוטוקול ב

, )האוזון ין חומרים הפוגעים בשכבתייישום פרוטוקול מונטריאול בענ(נים תקנות החומרים המסוכמעוגן ב

שיעור , לאומית- לתרום מדי שנה לקרן הרב, מעבר לתשלום דמי החברות מחויבת ישראלכי , יצוין .2004- ד"התשס

ש שתפקידה לממן פרויקטים במדינות מתפתחות לצמצום השימו, ליישום הפרוטוקול, מתקציב הקרן 0.46%של 

מדינות הם צד לאמנה ולפרוטוקול וניתן לומר כי אם ייבחן העניין נגלה  196.  בחומרים הפוגעים בשכבת האוזון

 .ף היבשתידד המ"י פס"ל ועפ"י יסודות המנהג במשפט הבינ"שמדובר כבר במנהג מחייב עפ

 121פרוטוקול קיוטוו 120אקליםהבדבר שינוי  ם"מסגרת של האוהאמנת  .2

עומדת דאגה עולמית הנובעת מההתחממות  אשר בבסיסה ,1994בשנת  הוחלהו 1992האמנה נחתמה בשנת 

גורמת לאירועי מזג ה, מקורה בפליטות גזי חממה כתוצאה מפעילות אנושיתש, כדור הארץאקלים ההדרגתית של 

להתפשטות , להצפות שטחים נמוכים, להיעלמות איים, אוויר קיצוניים ועלולה לגרום לעליית מפלס פני הים

                                                        
117
  http://www.sviva.gov.il/Pages/HomePage.aspx -מתוך האתר של המשרד להגנת הסביבה    
118

  Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer – ) אמנת וינה"להלן(" ;http://ozone.unep.org/  
119
  Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer   
120

   United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) ;http://www.unfccc.org/  
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בירידה במספר ימי , בהמלחת האקויפר, בין היתר, באזורנו מתבטאים השינויים. למידבור ועוד, לות ורעבמח

שנועד ליישם , הינו נספח לאמנה, 1997שאומץ בשנת  ,קיוטופרוטוקול  .הגשם ובהתפשטות קו המדבר צפונה

 37חממה עיקריים ומחייב  ישה גזיהפרוטוקול מתייחס לש. 2005שנת ב הוחלו, את צעדי ההפחתהבאפקטיביות 

מדינות חתמו  192. לשאת בהפחתות הגדולות של הפליטות, שהן צד לאמנה, )והאיחוד האירופי( מפותחותמדינות 

מתגבש הסכם , בהמשך לועידת קופנהגן,2010נכון לשנת  .את הפרוטוקולאשררו מדינות  184על האמנה מתוכם 

, 1996שנת אשררה את האמנה בחתמה וישראל . 2012חר לאה מחייב אשר יכלול הפחתות גזי חממה לתקופ

לא חלות לעת עתה הגבלות על  ישראלעל . 2004 בשנת אותושררה וא 1998שנת ל פרוטוקול קיוטו בחתמה ע

חמצני -למרות שהשוואת פליטות פחמן דו ,)Annex 1(כמדינה מפותחת לא הוגדרה  כי היא, פליטת גזי חממה

)CO2( ,ישראל הצהירה בועידת , יחד עם זאת .ת ברמה אחת עם המדינות המפותחותאמראה כי ישראל נמצ

כי בניגוד לרוח , יש לציין. 2020מהגידול הצפוי בפליטת גזי חממה עד שנת  20%כי תפעל להפחית  2009קופנהגן 

אשר תביא להגדלת הפליטות של , האמנה מקדמת ממשלת ישראל את הקמתה של תחנת כח פחמית חדשה

 .סייע ביישום האמנהמ, 2008-ח"התשס ,חוק אוויר נקי. לצמצומן כנדרש ישראל ולא

  122להגנה על הסביבה הימית ואזורי החוף של הים התיכון אמנת ברצלונה .3

ההבדל בין האמנות מתייחס לאגן הים . זולאמנה  1995שנת חודשה והפכה ב 1976אמנת ברצלונה משנת 

היא  .1992שנת בפסגת כדור הארץ ב, נרו'בריו דה ז ,נות שנוסחועקרוי ה"עפ ,רק לים התיכוןכולו ולא התיכון 

 The Mediterranean Action( וןנית הפעולה האופרטיבית לים התיכלביצוע תכמהווה את המסגרת המשפטית 

Plan –MAP (, מאגן הים התיכון מדינות  22 .על סביבת אגן הים התיכון במטרה להגן, 1995 שנתשאומצה ב

, מצרים, האיחוד האירופי, קפריסין, קרואטיה, בוסניה והרצגובינה, יריה'אלג, אלבניה :בה הםחברות ה

טוניס , סוריה, ספרד, מונטנגרו, ניהסלוב, מרוקו, מונקו, מלטה, לוב, לבנון, איטליה, ישראל, יוון, צרפת

הוי בעיות זי, נועדה לשמש כאמצעי שיאפשר מעקב ופיקוח שוטפים על מצב הים התיכוןהאמנה  .יהקורטו

האמנה מחייבת את המדינות החברות בה לנקוט את כל האמצעים הדרושים על . סביבתיות קיימות ומקורן

הערכה ושליטה על זיהומי ים בשמן בין היתר עוסקת ב .מנת לצמצם את זיהום הים ולהגן על הסביבה הימית

ידום עזרה הדדית בין המדינות ק, מאוניות או מקורות יבשתייםמניעת זיהום החופים והים ב, וכימיקלים

, 1976שנת ישראל חתמה על האמנה ב. של תושבי אגן הים התיכוןקידום איכות החיים , למניעת זיהומים

ממלאת תפקיד ישראל . אשררה ישראל את התיקונים לאמנה 2005בשנת . 1978שנת בהוחלה ואשררה אותה 

ובפעילויות המרכזים האזוריים  הד במפגשישל האמנה ופעילה מאו "ועד המנהל"בעל משקל רב יחסית ב

)RAC( , תוכנית  פעילה מאוד גם במסגרתוהינהMEDPOL ,עוסקת בניטור ובקרה על יישום הפרוטוקולים של ה

ובגוף בשם . ותכניות פעולה בנושאים אלה, הטלה לים וחומרים מסוכנים, האמנה בנושאי מקורות יבשתיים

MCSD ,ם לפיתוח בר "במרחב הים התיכון וביישום החלטות נציבות האו עוסק בקידום פיתוח בר קיימאה

ארגונים סביבתיים והמגזר , נציגי אקדמיה, שלטון מקומי, חברים נציגי מדינות MCSD-ב). CSD(קיימא 

השוכנות לחופי הים התיכון מהווה דוגמא לאחד  MAP-שיתוף הפעולה בין המדינות החברות ב. העסקי

                                                                                                                                                                                        
121

  Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change(1992)  
122    Barcelona Convention for the Protection of the Marine Environment and the Coastal Region of the Mediterranean (1976); 

http://www.unepmap.org/ 
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אף מובילה בנושאים ובדיונים סביבתיים מקצועיים בעלי ותפה פעילה ושראל שהפורומים היחידים בהם י

   :פרוטוקולים בעההאמנה מכילה ש .על ההיבטים הפוליטייםמלהתעלות  ןתוך ניסיו תהשפעה אזורי

 123)נספח לאמנת ברצלונה( פרוטוקול למניעת זיהום הים התיכון בפסולת המוטלת מאוניות ומכלי טיס .3.1

 .המחקר לא רלוונטי לנושא

             124)נספח לאמנת ברצלונה( בים התיכוןאזורים מוגנים במיוחד והמגוון הביולוגי בדבר פרוטוקול  .3.2

 .לא רלוונטי לנושא המחקר

  125)נספח לאמנת ברצלונה( פרוטוקול ניצול מדף היבשת .3.3

וסק בפעולות ע, כיוון שאין מספיק מדינות שאשררו אותו, הוחלאך טרם , 1994שאומץ בשנת  ,הפרוטוקול

ובאמצעים הנדרשים למניעת זיהום הים התיכון כתוצאה מפעולות קידוח ומחיפושי נפט ומחצבים על 

  .אך טרם אשררה אותו 1994בשנת  יוישראל חתמה על. קרקעית הים

  .לא רלוונטי לנושא המחקר – 126)נספח לאמנת ברצלונה( פרוטוקול בנושא פסולת מסוכנת .3.4

  127)נספח לאמנת ברצלונה( חירוםהום ים מאוניות ותגובה במקרי פ למניעת זי"שתפרוטוקול  .3.5

תאונות הכרוכות או בהמדינות במקרי חירום פ של "שתמחייב ו, 1978בשנת הוחל ו 1976בשנת אומץ 

. עוסק גם במניעה, 2004והוחל בשנת  2002בשנת שאומץ , התיקון. בדליפת שמנים וחומרים מסוכנים לים

אך הוא  2003שנת בחתמה ישראל תיקון על ה. 1978שנת ואשררה אותו ב 1976שנת ביו ישראל חתמה על

  .טרם אושרר

  128)לאמנת ברצלונה נספח( מקורות יבשתייםל למניעת זיהום ים מפרוטוקו .3.6

שמקורם , עוסק בהגנה על הים מהזרמת שפכים ומהחדרת פסולתו, 1983שנת בהוחל ו 1980שנת אומץ ב

. 1991שנת ואשררה אותו ב 1980שנת ביו ישראל חתמה על .2008שנת ב והוחל 1996בשנת תוקן . ביבשה

התקנות הנלוות ו, 1988-ח"התשמ, חוק למניעת זיהום הים ממקורות יבשתייםהיישום שלו בחוק הינו 

החוק והתקנות מכוחו  נוותוק, 2009בשנת ישראל גם אשררה את התיקון . 1990שנת בהוחלו לחוק 

  .בהתאם

  129)נספח לאמנת ברצלונה( אינטגרטיבי של אזורי חוף בים התיכון פרוטוקול בדבר ניהול .3.7

וכיום נמצא בעדיפות עליונה  2008ישראל חתמה בשנת  .הוחלאך טרם  ,2008שנת פרוטוקול אומץ בה

  .2004-ד"התשס, חוק שמירת הסביבה החופיתישראל מתקדמת מאוד בעניין והיישום נעשה ב. לאשרור

  

                                                        
123

 Protocol for the Prevention and Elimination of Pollution in the Mediterranean Sea by Dumping From Ships and Aircraft or Incineration at Sea 
(1976)  

124
  Protocol concerning Specially Protected Areas and Biological Diversity in the Mediterranean (SPA) (1995) 

125
   Protocol for the Protection of the Mediterranean Sea against Pollution Resulting from Exploration and Exploitation of the Continental Shelf 
and the Seabed and its Subsoil (1994) 

126 Protocol of the Prevention of Pollution of the Mediterranean Sea by Trans boundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal  
127 Protocol Concerning Cooperation in Preventing Pollution from Ships and, in Cases of Emergency, Combating Pollution of the Mediterranean 

Sea 
128

  Protocol for the Protection of the Mediterranean Sea against Pollution from Land-Based Sources and Activities (LBS) (1980) 
129  Protocol on Integrated Coastal Zone Management in the Mediterranean (ICZM) 
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  130)אמנת לונדון( ןשמאמנה למניעת זיהום הים ב .4

. 1967 שנתב הוחלו 1962שנת ב ל"נהתקבל בכנס הבי ןראשותיקון . 1958שנת בוהוחלה  1954אומצה בשנת 

 1971שנת ב. 1978שנת בהוחל ו 1969בשנת " נלאומיארגון הספנות הבי"שני התקבל בכינוס השישי של תיקון 

עם הזמן הוכנסו רוב . שמןרליה מפני זיהומי התווסף לאמנה תיקון שעסק בשימורו של ריף האלמוגים באוסט

 ל"נהסכמה ביהגיע ללמטרתה  .שלמעשה תפסה את מקומה בזירה הבינלאומית, MARPOLלאמנת ה סעיפי

  .1966שנת מדינת ישראל אשררה את האמנה ב .שמקורו באוניות שמן ודלקלמניעת זיהום הים ב

  rPolaM – lutionPol ineMar(131אמנת ( למניעת זיהום ים מכלי שיטבינלאומית  האמנ .5

לשם כך . אניות י"עתפעולי מגבלות על זיהום ים  היה צורך להטיל, והתיקונים שנוספו לה אמנת לונדוןעל אף 

ל להפחית את זיהום הים מאניות בזמן שיוטן ולצמצם למינימום "כדי לענות על צרכי הקהילה הבינ, נוצרה

בימים ם רבים מפעילות צייכתוצאה , מתאונות ימיות לסביבה הימית כתוצאההחדרת מזהמים שונים 

אשר , MARPOLנקראת כיום אמנת  ,1978שנת פרוטוקול מושונתה ב 1973בשנת היא אומצה . םובאוקיינוסי

האמנה מכילה שני פרוטוקולים ושישה . 1983ישראל אשררה אותה בשנת  .עם השנים זכתה להרבה תיקונים

האמנה . ובהם תקנות למניעת זיהומי ים מסוגים שונים, הינם מחייביםבאשר השניים הראשונים , נספחים

 MEPC - Marine Environment Protection(הוועדה להגנת הסביבה הימית ומשתנה באמצעות  תדינאמי

Committee ( העולמי  ספנותארגון התחת)IMO(,  בה מתקבלות החלטות קריטיות לגבי פני עולם הספנות

   .אותה שנהשררה אותה בוא 1983ה בשנת ישראל הצטרפה לאמנ .ום יםזיהשל מניעת בהיבט 

 מאמץ את כל . 2007ותיקונו הוחל בשנת  1983הוחל בשנת  -  )1נספח ( מאניות שמןמניעת זיהום באמצעות  5.1

, 1969מהתיקונים לאמנת לונדון משנת , ליםודלקים  שמניםפריקה תפעולית של נוגעים להקריטריונים ה

מכליות דלק בהן נדרשות , ורשימת אמצעים ודרישות טכניות, כאלומקסימום לפריקות  תקרותומוסיף 

עד כי נאסר כמעט , הרגישים לזיהומי דלק במידה רבה כל כך" אזורים מיוחדים"לראשונה והגדיר  ,לעמוד

 הים האדום ,הים הבלטי, הים השחור, דוגמאות לכך הם הים התיכון. כליל על אניות לפרוק דלק בתוכם

אוכף את  אגף ים וחופים. 1983אשר הוחל משנת , ישראל אשררה את הנספח .ואזור המפרץ הפרסי

 1980-ם"התש, )נוסח חדש(ים בשמן הפקודת מניעת זיהום מי  י "ע, לשפוך דלקים ושמנים ליםהאיסור 

 .1987- ז"התשמ ,)האמנה ביצוע( בשמן הים מי זיהום מניעת תקנותי "וע הוהתקנות מכוח

תיקונו הוחל , 1987הוחל בשנת  – )2נספח ( מסוכנים נוזלייםעל זיהום הים באמצעות חומרים פיקוח  5.2

ישראל . פרט קריטריונים וכמויות לפיקוח על שחרור כימיקלים נוזליים המובלים בצוברמ. 2007בשנת 

 .קאך הופץ תזכיר חו, ישראלי ליישום הנספחוק עדיין אין ח. 1987שהוחל משנת , אשררה את הנספח

 .נושא המחקרל ותלא רלוונטי – )MarPolכולל לאמנת  5עד נספח  3נספח  5.3

עוסק במניעת זיהום האוויר ו, 2005והוחל בשנת  1997שנת אומץ ב – )6נספח ( מניעת זיהום אוויר מאוניות 5.4

ישראל האוזון  כבתלמניעת זיהום אוויר ופגיעה בש, מארובותם צמצום פליטת מזהמיתוך הסדרת מאניות 

 .אך יש עבודה בנושא, יואין עדיין חוק המיישם את הוראותו, אשררה אותוטרם 

  

                                                        
130

 International Convention for the Prevention of Pollution of the Sea by Oil (OILPOL)  
131

 International Convention for the Prevention of Pollution from Ships http://www.imo.org/conventions/contents.asp?doc_id=678&topic_id=258 
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 132פעולה בעניין זיהום הים בשמן-תגובה ושיתוף, לאומית בדבר מוכנות-אמנה בין .6

- כאשר אירעו כ, מכליות 250-בכל רגע נתון נמצאות ככך ש, העולמיתמתנועת הדלק  20%בים התיכון עוברת 

אומצה ש, מדינות הן צד לאמנה 100. שמןשגרמו לזיהום הים ב ,ם האחרונותהשני 20מהלך בתאונות  150

מערכת לתגובה מהירה להגיע להקמת , תכניות חירום מטרתה להכין. 1995 שנתבהוחלה ו 1990שנת ב

מחייבת את המדינות היא  .ל"נלטיפול בזיהומים חמורים של הים בשמן והקמת מנגנון לשיתוף פעולה בי

לתאם בין תכניות החירום של ; תכנית חירום לאומית הכיןל; ת רשות לאומית אחראיתלמנו: בה החברות

; נות שכנות ולהגיש עזרה בעת הצורךלדווח למדי; להחזיק ציוד ייעודי ולבצע תרגילי מוכנות; גופים שונים

נת המשרד להגי "יושמת עומ 1999הוחלה בשנת ו 1998שנת אושררה בהיא ו 1990יה בשנת ישראל חתמה על

בישיבת ועדת השרים לאיכות אולם , מגבה ומיישם את האמנה כלשונהש, עדיין חוק בישראלאין  .הסביבה

לאומית למוכנות התוכנית העקרונות  הממשלה את אימצה ,18/5/2008 הסביבה וחומרים מסוכנים בתאריך

 הושות לביצועוהטילה על המשרד להגנת הסביבה לרכז את הפעולות הדר )ת"תלמ(ותגובה לזיהומי ים 

פ למניעת זיהום ים "לשתפרוטוקול את ה מיישמתישראל . בקרב כל הגורמים הנוגעים בדבר, מהוליישו

בזיהומי ים  טיפולכולל הקשר עם המרכז האזורי ל, של אמנת ברצלונה חירוםמאוניות ותגובה במקרי 

)REMPEC.(  

  133חבות לנזקי זיהום בשמן בדבראמנה בינלאומית  .7

עלולות לגרום לשפיכת שמן לים ולנזק אקולוגי גדול לסביבה הימית המכליות של ימיות  תאונותבעקבות 

והפיצויים ) חבותה(הסדיר את האחריות כדי ל 1969נוסחה אמנה זו בשנת . והחופית אך גם לנזק כלכלי רב

שינה את שיטת  ,1981שהוחל בשנת  1976שנת בראשון פרוטוקול . 1975והוחלה בשנת , במצבים אלה

בגלל חוסר צדדים לו ובעיקר , אשר לא נכנס לתוקף ,1984שני משנת פרוטוקול . החישוב של גובה החבות

שהוחל , 1992פרוטוקול שלישי משנת . נועד להגדיל את גובה החבות והפיצוי, ב"נוכח התנגדותה של ארה

כך , רוטוקול השניהוא מכיל סכומי פיצוי זהים לאלו שבפכאשר , בעצם מחליף את האמנה, 1996בשנת 

הרחיב את תוקף האמנה זה פרוטוקול . במקרה של כוונה תחילה או רשלנות סכום הפיצוי אינו מוגבלש

פיצוי על נזק סביבתי מוגבל לעלויות של . למקרי זיהום נוספים ולפעולות מניעה במקרה של חשש לזיהום

- הגדיל את סכומי הפיצוי ב, 2003שהוחל בשנת  ,2000תיקון משנת . לשיקום הסביבה" אמצעים סבירים"

ה מטרת. אותו עדייןהמדינות שלא אשררו  38 בתוקף עבור שהאמנהכ, מדינות הן צד לפרוטוקול 122 .50%

גם (נועדה להבטיח זמינות של פיצוי הולם לפרטים הנפגעים כתוצאה מתאונות של כל המכליות המסחריות 

האמנה מחייבת אוניות הנושאות . ה ממנה נפלט השמןכאשר החבות מוטלת על בעל הספינ, )הבבעלות מדינ

ספינות בבעלות מדינה מחויבות (טון שמן בביטוח או בטחונות בסכום החבות לתאונה אחת  2000מעל 

 1992שנת ישראל אשררה את הפרוטוקול מ ).בתעודה מרשות מתאימה המעידה על כך שיש כיסוי לחבות

  .2004-ד"התשס, האחריות לפיצוי נזקי זיהום בשמן חוקהוא מיושם באמצעות . ומאז הוא בתוקף

 

                                                        
132    International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Cooperation (OPRC)  

http://www.imo.org/conventions/mainframe.asp?topic_id=258&doc_id=682 
133    International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage (CLC); 

http://www.imo.org/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-on-Civil-Liability-for-Oil-Pollution-Damage-
(CLC).aspx 
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 134נזקי זיהום בשמןפיצוי על ל בדבר הקמת קרן בינלאומיתאמנה בינלאומית  .8

בעלות על המכלית ההחלת החבות לפי , מצד אחד. שלא נתנה מענה הולם, הקודמתבאה להשלים את האמנה 

יוזרמו  האלי ,כן הוחלט להקים קרןעל . ביסכום הפיצוי המראת רצון להגדיל  ,מצד שני; האשמהולא לפי 

לפטור את בעלי המכליות מתשלום מלוא הסכום כדי , שמן דרך הים ייבאותכספים מכל המדינות המ

אומצה היא . תשלום או תשלום לא מספק מצד הבעלים-וכדי להבטיח פיצוי לנפגעים במקרה של אי ,המוגדל

שינה את שיטת החישוב של  ,1994הוחל בשנת  1976משנת  ראשוןפרוטוקול . 1978והוחלה בשנת  1971שנת ב

י "עאך מעולם לא אושרר , נועד להגדיל את גובה החבות והפיצוי ,1984שני משנת פרוטוקול  .גובה הפיצוי

, ת האמנההחליף א, 1996שהוחל משנת  ,1992ת השלישי משנהפרוטוקול . מספיק מדינות ולא נכנס לתוקף

. מדינות אשררו אותו 104 וכרגע , שלא אושרר ,השניזהים לאלו שבפרוטוקול והוא מכיל סכומי פיצוי 

תחדל , הקרן הישנה). בפועל הן מנוהלות יחד( מכוח האמנההקים קרן נוספת על זו שהוקמה זה פרוטוקול 

 ,2003שהוחל בשנת  ,2000תיקון משנת  .להתקיים ברגע שכל המדינות החתומות על האמנה יאשררו אאותו

 26אך הוא אופציונאלי ורק , הקים קרן נוספת ,2005שהוחל בשנת , 2003שנת פרוטוקול מ. את הפיצויהגדיל 

חוק האחריות לפיצוי מיושם באמצעות השלישי והוא שראל אשררה את הפרוטוקול י .מדינות אשררו אותו

  .2004- ד"התשס, נזקי זיהום בשמן

  .ולכן לא אפרט עליהןנושא המחקר שאינן רלוונטיות לח בעיקר בנושא החי והצומ נוספותיש אמנות בינלאומיות 

  הישראליהסביבתי הדין . 4.6

לא נדון בהרחבה בחוקים אלו אך כבר מהדין הבינלאומי ניתן לראות כי החוק הישראלי מיישם את העקרונות 

שא זה כפי בנו שיתופי פעולהכן יוצר ל בתחום זה ו"ל ונספחיהן ועל כן עומד בסטנדרטים בינ"מהאמנות הבינ

   .שניתן לראות לנוכח ההסכמים הבילטראליים

 חקיקה

  .ל בישראל"ומופיעה בין היתר ביישום האמנות הבינ" סביבתיתישראלית חקיקה "רשימת המקורות תחת לפי 

    הסכמים בילטראליים

 ,אוסטריה: ביניהן, נפרדים עם מספר מדינות בנושא איכות הסביבהדו צדדיים  135לישראל ישנם הסכמים

ב "ארה, רומניה, צרפת, ספרד, מולדובה, יוון, טורקיה, בוואריה, גרמניה, בולגריה, איטליה, אלבניה, אוקראינה

  .מצריםקזחסטן ו, סין, ירדן, דרום קוריאה, הודו, קולומביה, ילה'צ, רסי'ומדינת ניו ג

י שמירה על "הדרך עאם בתחילת , המנסים לשמור על הסביבה, והאמנות שאושררו, ההסכמים, מכמות החוקים

אנו רואים אט אט גם חקיקה השומרת על הסביבה הנובעת , כמו שמירה על מקורות המים, האינטרסים החיוניים

ש ניתן לומר כי "נראה כי אם בוחנים את החקיקה בנושא דלק בישראל לעומת הדין ביו. מהאמנות הבינלאומיות

, ל"ן היה עליו לפחות בהיותו אזור שחל עליו המשפט הבינלא כל שכ, ש לא מכיל את כל החוק הסביבתי"הדין ביו

  .להחיל אמנות בינלאומיות בנושא איכות הסביבה ולא כך הדבר

                                                        
134

    International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage (FUND); 
http://www.imo.org/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-on-the-Establishment-of-an-International-
Fund-for-Compensation-for-Oil-Pollution-Damage-(FUND).aspx 

135
    http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/InternationalRelations/BilateralAgreements/Pages/bilateral-agreement.aspx 
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  הצעות אופרטיביות :5פרק 

  ?B-ו A בשטחי חוקי איכות הסביבהפעול בנושא פ ל"הרשאת תמרץ כיצד ניתן ל 15.

מטילה אינה מיישמת או אוכפת אותו ואינה קרוב לוודאי  ,)4.4פרק תת ' ר( חוקקה חוק סביבתישפ "הרש

, ם אלוהמפחמות בשטחיאת או , שאחרת לא היינו רואים את תחנות הדלק הפיראטיות, סנקציה בעקבותיו

כמדינה משקיפה  ל"קיבלה הכרה בינפ "הרש ,בנוסף. הגורמות נזק עצום לבריאות הציבור ולמשאבי הטבע שם

  .ב"הושה ימים כלילות לקבל הכרה במועעאף כמדינה ושיכירו בה מעוניינת והיא 

כדי שיכניסו , ב"ליידע את המדינות במועה, האחת :מקבילות יכול להגיע בשלושה דרכים יץהתמרל כן ע

לפני שיקבלו החלטה בדבר , הלכה למעשה, בהסדרת נושא איכות הסביבה, התניה להכרה במדינה פלסטינית

מדינה שרוצה להשתתף , לדעתי. לאחר מכן יקבלו את החלטתםייבחנו אותו בשטח ו, ההכרה במדינה פלסטינית

אלא זה נתון  ,מדינהבלהכיר ל אין חובה "לפי החוק הבינ. קבעושבשיח האומות חייבת לעמוד בסטנדרטים 

 ,פ"הרששמקבלת סיוע את הכדי שזו תתנה , ל"הבינ הלקהילפנייה , השנייה; המדינות החברות בה לשיקול דעת

שאחרת גם הסיוע עצמו יגרום לפגיעה נוספת בסביבה , שמירה על הסביבהבפועל של נושא הרק אם תהיה הסדרה 

ל מעצם מעמדה "הפעלת לחץ בינ, השלישי; ב"בניית תשתיות וכיו, בנייה תעשייתית, י הקמת מפעלים"אם ע

. לאהוכדי שתמשיך להיות מוכרת בסטטוס זה עד להכרה מ, שזה מצב ביניים בדרך להכרה, כמדינה משקיפה

לתכלית ראויה שהתועלת , ל"את ערכי המשפט הבינ מיםההול םתנאיאלו , כל התנאים המתוארים להלן, אגב

הייתי  .)עומד בפסקת ההגבלה(פגיעה מידתית והגיונית ם מהווים והינ, רבה מהפגיעה בפלסטינים הממנהציבורית 

צמה מפני פגיעה בסביבתה ובבריאות המחייבת את המדינה להגן על ע, ל"חקיקה פטרנליסטית בינ, קורא לזה

        ). מדינות שכנות(שכן פגיעה כזאת הינה פגיעה גם בסביבה ובציבור שלא נמנה על אוכלוסייתה , הציבור שלה

  ? B-ו Cבשטחי חוקק חקיקה צבאית סביבתית לנוכח המכשול המשפטי כיצד ניתן ל 25.

, Bשכן באזור , Bלמצב בשטחי  Cמה המצב בשטחי ולכן לא דו ,נחשב כעניין אזרחי ,נושא איכות הסביבה

מכיוון שאמנת האג , אולם. לאמנת האג 43ישנה בעיה לנוכח סעיף  Cגם באזורי . פ"החקיקה האזרחית בידי הרש

, המתחם כדי שנושא חשוב זהי הרחבת "יש לעשות איזון ע ,האמנות לשמירה על הסביבהכך גם ל ו"היא אמנה בינ

נבחן את  בנוסף אם. יוכל לבוא על מקומול "ואף מנהגים בינ וצרו אמנותשמהן נבה ועידות שהוקדשו לו כל כך הר

הרי הבטחת , "את הסדר והחיים הציבוריים, במידת האפשר, למען החזר ולמען הבטח... "התכלית של הביטוי 

, אויר, מיםלרבות , המשרתים את האוכלוסייהבחובה גם שמירה על אוצרות הטבע ת החיים הציבוריים טומנ

נבה מחברות 'מה גם שאמנת האג ואמנת ג .שהרי היא לא מנותקת מסביבתה, ולא רק על האוכלוסייה,  מחצבים

היינו יכולים  ,החיבור הזהשהרי ללא , והצרכים החיוניים כמו מים ואויר "מוחזק"בין האוכלוסייה לבין השטח ה

   .ים אחרות על הסביבההשטח או במיל ולכן יש משמעות להגן גם על ,להגלות אותה

הממשל הצבאי בנעליו של כך ש, המפגעים שאנו מנסים למנוע נוצרו לאחר מלחמת ששת הימיםניתן גם לומר כי 

, )הירדני( בריאות הציבורחוק גם אם נסתכל על . פני המלחמההממשל הריבון חייב לפעול כי זה לא היה קיים ל

מדינת  'נ 'חסן זיד ואח, 7677/10 ץ"בגבבדעת רוב טת נאור ונשלב אותו עם דברי השופ, 1966לשנת , 43' מס

נוכח פגיעתן החמורה של המפחמות בסביבה ובבריאות אולם ... " :סיפא 33בסעיף , )7.11.12( 'ישראל ואח

נקבל שזיהום אוויר  ".אף לא בגדר הוראות מעבר, לא ניתן לאפשר את המשך פעולתן במתכונת הנוכחית, הציבור

ואם . ל פגיעה בבריאות הציבור ולכן מכוח החוק הירדני יש לממשל הצבאי סמכות לפעול בענייןנכנס בגדרו ש
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לא אך , הצלחנו לפתור את הבעיה Cאם כן לעניין שטחי . נעשה אנלוגיה לנושא תחנות דלק נקבל את אותה תוצאה

, חמות מושא דיוננוהסדרת פעילות המפ": ל להלן"התשובה לכך מצויה בחלק הקודם לדבריה הנ. Bעם שטחי 

אולי אף והשיפורים ההנדסיים שילוו מטבע הדברים את ההסדרה , תאפשר להן להמשיך לפעול, אם תתבצע

  ."אשר פוגעות ודאי אף הן בעובדיהן ובשכניהן, Bיקרינו על המפחמות הנמצאות בשטח 

ר אינה יודעת גבולות אש ,לטעמי יש הסבר נוסף לאפשרות חקיקה בנושא זיהום הסביבה שכן המדובר בפגיעה

וגם על שטחים בתוך  שבסמכות משפטית של הממשל הצבאי, Cיכול ותשפיע גם על אזורי , Bולכן פגיעה באזורי 

ל ניתן "דיני המלחמה הבינאם נפעיל את . ל"קרי מדינת ישראל הריבונית המוכרת במישור הבינ, הקו הירוק

אך אמצעים סבירים , ם כי זה לא המצב להפעיל כוחא, למדינה להגן על עצמה באמצעים סבירים ואף בכוח

  .Bת שיש לישראל סמכות לחוקק בשטחי טחונייצבאית ב היכולים להיות חקיק
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  חידושי חקיקה רגע לפני סיום המחקר :6פרק 

  136לתיקון פקודת סדרי השלטון והמשפטהצעת חוק  6.1

, 23.2.2011תאריך נדונה בכנסת באשר , 2009137- ה בברקע הדברים אומר כי הונחה הצעת חוק ברוח דומ

בזמנו הממשלה דחתה את ההצעה בישיבתה השבועית שלושה . בעד 4-נגד ו 49: ונדחתה בסופו של יום בתוצאה

נבעה משתי עובדות שלובות זו , י הקואליציה עצמה"להפלת החוק עהסיבה העיקרית  .ימים טרם הדיון בכנסת

, השנייה; שהטילה על החלטת מועצת הביטחון ב על ההתנחלויות למרות הוטו"ביקורת של ארה, האחת: בזו

  .   פ ומניעת חיכוכים עמה"ניסיון בעלת הברית מעבר לים להחיות את המשא ומתן בין ישראל לרש

כשבועיים לאחר , י ועדת השרים לענייני חקיקה"שאושרה ע ,27/10/2014תאריך מהחדשה הצעת החוק 

בין ישראלים המתגוררים בתוך ישראל ) חובות וזכויות לרבות חופשים(ות את הדין הקיים מבקשת להשו, הגשתה

ביחס להוות זרז למחוקק הצבאי , האחת: היא משולשתמטרתה לדעתי . ש"יולבין ישראלים המתגוררים ב

להוות , היהשני; לצרכי החברה המשתנים כפי שדנתי לעילש יהיה מעודכן "כדי שהדין ביו, לשינויים המתחוללים

; בית המשפט במידה וזה מגיע לפתחוי "ערק נעשית שכן היום בקרה כזאת , בקרה על החקיקה הצבאית

להתחיל בראש ובראשונה בזכויות האדם של , תומכי זכויות אדם, מיועדת לכל הארגונים הישראליים, השלישית

הצעת החוק באה כמובן שאין . בםדתי או מקום מוש, אזרחי ישראל באשר הם ללא הפלייה על רקע אידיאולוגי

אף א והי, פעולה כדי שהעניין לא ימוסמסכדי לתחום זמן סביר לאלא  ,פקיע את סמכותו של המחוקק הצבאילה

  . תוך בקרה של ועדת הכנסת, שלב אותו בהצעת ניסוח שונה בהתאם למצב בשטחדואגת ל

לצו בעל על תיקוניהם ים חדשים הוא שמעתיקים חוקים ישראלי הכלל: ת החוקישנם כמה דגשים בהצע

שהמפקד הוא  החריג ;)לה והוראות מעברותח) א(סעיף ) + א(ג11סעיף (מיום התחולה  ימים 45תוך  הנוסח זה

כאשר , ימים 30תוך  י הוועדהיבחן על ידצו זה י. להציע לוועדה צו בנוסח שונה, מטעמים מיוחדים, הצבאי רשאי

הכוונה גם שהוועדה רשאית לקבל , לטעמי. ))ג(ג11-ו )ב(ג11 פיםסעי( ואבמלו ואו לאשרתקנו הוועדה רשאית ל

הפרסום יהיה , י הוועדה במלואו"במידה והתקבל ע, פרסום צו בנוסח שונה; בטרם תקבל את החלטתה הבהרות

קד לתת למפ ההתכלית בפרק זמן זה הינ ,לטעמי. )ד(ג11סעיף ( ימים 30יהיה בתוך הפרסום , תוקןובמידה ו. מיידי

כאשר ישנו צו המסדיר את אותם עניינים  ,תיקון לחוקים ישראליים ישנים, הרביעי; הצבאי להגיב לתיקונים

תיקון לבין צו צו סתירה בין , החמישי; )רישא  תחולה והוראות מעבר) ב(סעיף (יחולו הוראות התיקון  בתיקון

  . )רסיפא תחולה והוראות מעב) ב(סעיף ( קייםיגבר התיקון על ה, קיים

; בפרק זמן סבירחקיקה המחוקק הצבאי לא הסדיר , האחת :מכמה סיבותנבעה הצעת החוק , לדעתי

מבחינה , האחריות, השלישית; ש"יוהשוואת זכויות וחובות בין תושבים ישראלים בישראל לבין אלו ב, השנייה

שראל כל זמן התפיסה שרובצת על כתפיה של מדינת י, על השטח ועל האוכלוסייה משני צדי המתרס, ל"בינ

  .לא יזהוא יםחליזה חוקים דעת אישראלים למאוד קשה לשכן , ודאות משפטית, הרביעית ;138הלוחמתית

בתור  ,אם לי. בעבודת נמלים ,נוסח המעודכןמגיעים להיום צריך לנבור בכל הצווים והתיקונים עד ש

יש , בלי קשר להצעת החוק, להערכתי, ןלכ. על אחת כמה וכמה זה מסובך לאזרח הפשוט, זה קשה ,משפטן לעתיד

  . מו החוק הישראלי על כל תיקוניוכ תמפורסמתהיה ש, והעדכון של תחיקת הביטחוןפרסום הגם פאת לתקן 

                                                        
136
  2014-ה"התשע, )חקיקה באזור באמצעות צו(עת חוק לתיקון פקודת סדרי השלטון והמשפט הצ  
137
  2009-ט"התשס, )במועצות האזוריות ובמועצות המקומיות, תחולת המשפט בערים(הצעת חוק לתיקון פקודת סדרי השלטון והמשפט  
138

   3.4יבה בפרט בתת פרק פ לעניין נושא איכות הסב"דיון על נושא האחריות בכל והטענות של הרש   
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  שנמסרה לשריםלהצעת החוק ש "חוות דעת היועמ 6.2

אמנם לא . אשר אינה נותנת רוח גבית להצעת החוק ,ש גיבש חוות דעת"יועמלש באמצעות משרד המשנה "היועמ

על היות שטחי , האחד: שהיא הסתמכה על האלמנטים הבאיםאך אני יכול לנחש  ,הייתה לי גישה לחוות הדעת

בו מצויים הפלסטינים אינו המצב הנכון להנחתי ו ,3.1פרק תת דנתי בעניין זה בהרחבה ב. ש במצב כיבוש"יו

שזה לא נקבע מרות ל, כיבושבמדובר זאת נאמר שבכל בהנחה וגם , השני; זכות להגדרה עצמיתכיבוש כי אם 

ולהנחתי מכיוון , 3.1פרק תת שגם בו דנתי ב )1907(לאמנת האג  43על סעיף נשען ו, העליוןש "המבאף פסק דין בבי

תעלה על הנזק , וחוק זהצעת אם לא נאפשר , לפלסטינים, הפגיעה שתגרם לאזרחי המדינה, שכל מקרה לגופו

ומשכך גם נגד הסדרת , ש"על הדעות נגד ההתנחלויות ביונשען , השלישי; שיגרם בחקיקת חוק לא מתאים

אזרח , המהווה חלק מעקרונות השיטה, י מגילת העצמאות"עפכאן אקדים ואומר כי . החקיקה להתנחלויות

א כל עוד זה ל, ו"וכ מקום מגוריו, מוצאו, דתו, נטיותיו הפוליטיות, מדינה אינו יכול להיות מופלה בגלל דעותיו

זהו חלום הבלהות , על הסכנה מפני האפשרות להחיל כך ריבונותנשען  ,הרביעי; או בפסיקהלגיטימי נאסר בחוק 

, אבל. בלעדיו אין להם קיום בשיח הציבורי, של השמאל הישראלי שאין לו אחיזה במציאות וזהו לחם חוקם

במקורות , בפלסטינים, נה חוקייםהשאלה הנשאלת האם בחסות התנגדות אידיאולוגית שכזו נפגע באזרחי מדי

אני . אם כך החשיבה של אלו בשמאל איני רוצה להימנות עליהם. בחיות ובצמחיה, בשכבת האוזון, באוויר, המים

מעניין אם היו עושים . על ילדי העובדים הזרים והמהגרים מאפריקה ,בחירוף נפש ,רואה כיצד אותם גופים מגנים

  .ולא בתוך שטחי הקו הירוק ש"יושטחי מחליטים להשתקע ב זאת באותה מסירות אלו היו אלה

  דעות בעד ונגד 6.3

  :איני מקבל את דברי המתנגדים להלן, בלי לייחס חשיבות לזהות יוזמי ההצעה, בחינת ההצעה גופהמ

, האחד: להלן תשובתי בכמה מישורים –בין הישראלים לפלסטינים " אפרטהייד"הצעת החוק יוצרת  .1

הוא , שנה הניתנת מכוחולרבות חקיקת המ, המחוקק הצבאי, מאז מלחמת ששת הימיםכי , עובדה היא

העובדה שאין בקרה על המחוקק הצבאי , השני; ש"בהחלת חוקים ישראליים ביוזה מצב שיוצר את 

העובדה שבמשך שנים מתבצע אפרטהייד בין ישראלים בתוך הקו הירוק לבין , השלישי; ץ"פרט לבג

ולמה נאלמו כל , כאשר מיקומם לא נאסר בהחלטת ממשלה או בהחלטת הכנסת, ישראלים מחוצה לו

זכות גם את נקצין טיפה ונאמר אולי שצריך לשלול להם את , הרביעי?; לנוכח כךהמעלים טענה זו אלה 

; הבחירה וההיבחרות כדי שנשווה אותם לפלסטינים השכנים שגם להם אין זכות בחירה בישראל

האם יעלה על , אלים מחוץ לקו הירוק הם בעלי זכות להיבחר וזכות לבחורמכוח כך שהישר, החמישי

שכן נבחרי הציבור לא , בכך שהצבעתם הדמוקרטית מתרוקנת מתוכן, שנעקוף את הדמוקרטיה, הדעת

ל "אין שום החלטה מחייבת בינ, השישי; יכולים להשפיע על זכויותיהם רק בגלל שהם גרים שם

ואם הייתה כזאת מדוע לא נעשו צעדים לאכיפת ההחלטה , נחלויותשישראל צריכה לפנות את ההת

החוק הבינלאומי יוצר את ההפליה כי , השביעי; במשך פרק הזמן הארוך שישראל מחזיקה בהם

אגב בית המשפט העליון הוא . ההגבלה היא אך ורק על האוכלוסייה הכבושה ולא על אוכלוסיית הכובש

אבל נראית לי תשובתו . זו שאלה נכבדה" :606/78צ "בבג,  דרכןזה שהכשיר את ההתנחלויות בראשית 

ל בשטח בתוקף צו "של מר בך שהיישוב האזרחי יוכל להתקיים באותו מקום רק כל עוד מחזיק צה

 כתוצאה ממשא ומתן בינלאומי העשוי, החזקה זו עצמה יכולה לבוא לידי גמר באחד הימים. התפיסה
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כמו , פי המשפט הבינלאומי והוא אשר יקבע את גורל היישוב הזהלהסתיים בהסדר חדש שיקבל תוקף ל

 .139"של ישובים אחרים הקיימים בשטחים המוחזקים

טענה בעייתית לנוכח כמות החקיקה הישראלית  –הצעת החוק מחביאה מאחוריה החלת ריבונות  .2

קנות של אם באמצעות צווי אלוף ואם באמצעות ת, שנים 47.5-תקופה ארוכה של כ, ש"שקיימת ביו

 .היו סיפוח או ריבונות לא בהצהרה ולא בפועלועדיין לא , המועצות המקומיות

ל אינו אוסר לחלוטין "החוק הבינ –) 1907(לאמנת האג  43סעיף (הצעת החוק נוגדת את החוק הבינלאומי  .3

ריו של יפים לשם כך דב. או שהצרכים השתנו או בחוקים מיטיבים, אלא מתיר זאת מקום שיש לקונה, חקיקה

 : פסקי דין 17-אשר צוטטו ב, 337/71140ץ  "בגהשופט זוסמן בדעת רוב ב

שהמחזיק ממשיך לנהל את עניני השטח המוחזק לפי חוקי הארץ כמו שעמדו בתקפם בזמן , אכן הכלל הוא... "

 ,עד שהושג שלום, שמקום שכיבוש צבאי נמשך עת רבה, אך לא נעלם מעיני חכמי המשפט הבינלאומי. הכיבוש

צרכי החברה שכן , חובתו של המחזיק כלפי האוכלוסייה האזרחית אפילו מחייבת אותו לשנות מן החוקים

ושום , החיים אינם עומדים במקום ... חוק חייב לענות על אותם הצרכים המשתניםוה. משתנים במרוצת הזמן

וא מקפיא את מצב החקיקה אינו ממלא את חובתו כלפי האוכלוסיה כראוי אם ה, בין מחזיק ובין אחר, שלטון

בבואנו לבדוק אם דבר חקיקה של מעצמה מחזיקה עולה בקנה אחד עם הוראת . ונמנע מלהתאימו אל צרכי הזמן

או , החקק למען קידום ענינו הוא? מה היה מניעו של המחוקק, נודעת חשיבות מרובה לשאלה. לאמנה 43הסעיף 

  .מתוך רצון לדאוג לשלום האוכלוסיה האזרחית

והוא חורג מגדר סמכותו , פסול הוא, כל מסכימים שמעשה חקיקה שדבר אין לו עם הדאגה לשלום התושביםה 

מחייבת אותנו לפרש את הסעיף  43בסעיף " מניעה מוחלטת"פרשנות סבירה של המלים  ... המחזיק של

י חובה זו כוללת כ, וכבר הראיתי, בסמוכין לחובה המוטלת על המעצמה המחזיקה כלפי הציבור בשטח המוחזק

  ."ינים כלכליים וסוציאלייםיגם את החובה להסדיר ענ

עד ... " :ן אשר בוחנת את ההסדרים החקיקתיים של הכובשכה' דעת המיעוט של השופט חניתן לראות גם את 

ואפילו אין בהשגה "... לך ותנהיג סדרים בביתך שלך, שלא ידענום מקודם שאתה מזכה אותנו בסדרים חדשים

  .141"השגה מדינית סבירה בוודאי יש בה, ת שכזאת של אוכלוסי השטחים משום השגה משפטית תופסתאפשרי
נקבל שבתנאים מסוימים ניתן לשנות את החוק כך , את דעת הרוב ודעת המיעוטאני מציע לשלב 

הצעת ). מיעוט( מחזיקובתנאי מצטבר נוסף שחוקים אלו מיושמים אצל ה) הרוב( "מוחזק"הקיים בשטח ה

, י מי שנפגע"לכשיידרש ע, ש"לבחינת ביהמזה נתון , האחריםבקשר לתנאים ו, עמוד בתנאי האחרוןתחוק ה

      .אין לאזרח זכות משפטית לחייב מחוקק צבאי לחוקק, מנגד. לכן אין לקבוע מסמרות, לגופוכל מקרה שיבחן 

על אחת , מותר כלפיה כך שאם זה, תקף רק לגבי האוכלוסייה הפלסטינית 43שסעיף  ,ניתן גם לומר

, הפלייה של תנאים בין אזרחים של אותה מדינה ,אגב. מחזיקהכמה וכמה אם מדובר באזרחים חוקיים של ה

  .  142מנוגדת גם היא לחוק הבינלאומי

ל "ימנע חקיקת חוקים שהמשפט הבינ, לאמנת האג 43אני רוצה לציין עוד כי לא יעלה על הדעת שסעיף 

  .ב"זכויות אדם וכיו, יכות הסביבההכיר בחשיבותם כדוגמת א

                                                        
139

  131, לנדוי' הש, 113) 2(ד לג"פ, שר הבטחון' אויב נ 606/78ץ "בג 
140

  580-581, 8' זוסמן ס' הש, 574) 1(ד כו"פ, שר הבטחון' י אלמקדסה נ'מעיה אלמסיחיה ללאראצ'אלג 337/71ץ "בג 
141

 588, כהן' ח' הש, 574) 1(וד כ"פ, שר הבטחון' י אלמקדסה נ'מעיה אלמסיחיה ללאראצ'אלג 337/71ץ  "בג 
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  הצעה לתיקון החוק כדי שיוכל להתקבל בכנסת 6.4

באזור  סביבתיתחקיקה (חוק לתיקון סדרי שלטון ומשפט הצעת : "לשנות את שם החוק שיקרא, הראשונה

 כך יהיה קל יותר. בהמשך 1ולנוכח כך לשנות את סעיפי ההצעה בהתאם כפי שמופיע בנספח , ")באמצעות צו

פו להגן על יעדיאני מקווה שחברי הכנסת . כי המדובר בשמירה על הסביבה, ליותר חברי כנסת לתמוך בחוק

השנוי במחלוקת חוק , לטעמי .איכות הסביבה באשר היא ולא יערבו שיקולים פוליטיים ואידיאולוגיים בהחלטה

  .1נספח מציע באת הנושאים שאין עליהם מחלוקת כפי שהנני כך שיכיל ויחיל וסח רצוי שינ

  ץ"טיעוני הגנה על החוק בבג 6.5

  :להלן הטיעונים

האמנה הוא , האחד: המסגרת הנורמטיבית לכך מחולקת לשלוש -על מדינה לדאוג לשוויון בין אזרחיה  .1

, חוק האזרחותהוא , השני; אשר אוסרת הפלייה בין אזרחים, 1966, בדבר זכויות אזרחיות ופוליטיות

חוק או פסיקה בישראל האוסרים לאזרחים ישראליים היעדר , השלישי; )א(4סעיף  בייחוד, 1952-ב"התשי

ש "שטחי יו; הרביעי; בניגוד לדין ציבורי מה שלא נאסר בדין הינו מותר, כידוע בדין הפרט. ש"להתיישב ביו

זרח הינו א, ש"הגם שמתגורר ביו, אי לכך נראה כי אזרח ישראלי. ל"חוכשטחים המצויים באינם מוגדרים 

גיאוגרפי , במקרה זה, ל יש איסור להפלות אותו על רקע שונה"י הדין הבינ"שווה זכויות וחובות ולכן גם עפ

טענה . או אידיאולוגי ויש פה פגיעה במיעוט המתגורר בשטחים אלו על פני הרוב הגרים בשטחי הקו הירוק

הגבלה , הסיבה שאין מתנים לאזרחדינה להידחות מ, כי הם יכולים להחליט לחזור לתוך תחומי הקו הירוק

 ,ש"לישראלי ביו ישראלבין ישראלי בשיחול על סכסוך הישראלי הוא  כי הדין, ברור לכל .שלא נקבעה בחוק

 . מה שמעיד שהם נחשבים בעיני החוק הישראלי שווים בין שווים. ל הפרטי"משפט הבינהיזקק לללא צורך ל

 1969-ט"תשכ, ]נוסח משולב[חוק הבחירות לכנסת  היא המסגרת הנורמטיבית לכך –מוחלשת דמוקרטיה  .2

ואף  מורשים לבחור ולהיבחר לכנסתמעצם אזרחותם הישראלית ש "תושבי יו. )א(26סעיף +  2סעיף 

 10- אותם אזרחים שבקירוב מגיעים לכ, אם כן. ש ביום הבחירות"מוצבות קלפיות ביישובים המצויים ביו

כי אלו , כי אין לכנסת יכולת להשפיע על זכויותיהם או חובותיהם, מנדטים אינם מיוצגים באמת בכנסת

הרי כל שיטת המשטר של ישראל בנויה על . במילים אחרות זו דמוקרטיה בכאילו. נתונות לממשל הצבאי

אי אפשר לשלול את זכותם , מצד אחד. כך שהעם בוחר את נציגיו כדי שאלו ייצגו אותו למשך תקופה

 .כי זו לא משרתת אותם, להצבעתם משמעות מבחינת הדמוקרטיהאין , מצד שני; להצביע

, תעבורה, דיני מיסוי: החובות כגוןש הישראלים מוטלות "יו יתושבעל  –הפלייה נמשכת בין חובות לזכויות  .3

 .ב"דיני איכות סביבה וכיו, דיני עבודה: ואילו נושא הזכויות נמשך שנים ארוכות כגון, ב"וכיו עונשין

. ש הישראליים מס כמו כל תושב אחר במדינה"המדינה בעצם גובה מתושבי יו –לא במשפט עשיית עושר ו .4

אך את , אותו תקציב שבין היתר הולך למשרד להגנת הסביבה. כאשר מס זה הינו מרכיב בתקציב המדינה

 29תאריך רק ב: רק צורך הדוגמא. כי חוקי איכות הסביבה לוקים בחסר, החלק הזה בתקציב הוא לא רואה

 ,2014 -ה "התשע, )יהודה והשומרון)(210' תיקון מס(תקנון המועצות המקומיות יצא  2014בספטמבר 

בעצם . 2011-א"התשע, באריזות הטיפול להסדרת חוק המחיל את החלת החוק להסדרת הטיפול באריזות

רות שהיא בעצם יש פה גבייה של המדינה על שי.  ש"שלוש שנים לקח למחוקק הצבאי להחיל את החוק ביו

         .ולעיתים אף יותרלעיתים למשך שנתיים עד שלוש שנים , לא יכולה לתת

                                                                                                                                                                                        
  1966, האמנה בדבר זכויות אזרחיות ופוליטיות 142
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  סוף דבר במחשבה תחילה. 7פרק 
 השיצר וא זהי ,ש"יוממשל צבאי בההוראות ההומניטאריות והחלת החלת בדבר ישראל החלטת נראה כי 

אם ישראל . רים על זה שישראל כובשתהיום כולם מדב, לא ודאי שמדובר בכיבושבו למרות ש ,מצב בלתי אפשרי

הפלסטינים זכות עובר ל ההיום השיח הי, הייתה נוהגת כפי שנהגה במזרח ירושלים ומאוחר יותר ברמת הגולן

  . בייחוד לנוכח העובדה שמדובר בתפיסה ארוכת שנים ,אלא להלין על עצמהלישראל אין  ,על כן. להגדרה עצמית

את הביטוי לכך ראינו  ,ללא הסכמת העם ונעש יםכי הדבר, גםמוכיח  ,רצח ראש ממשלה בישראל

. הסכמים צריך לכבד כי ,מחויבת להסכמים שנחתמו הייתהשממשלה . נבחרה ממשלה ימניתבהם  1996בבחירות 

 ,בעצם ממשלות ישראל לדורותיהם מאז מלחמת ששת הימים נכנסו למעגל בו כדור השלג הקטן התגלגל במדרון

  .ם עצומים שלא ניתן היה לעצור אותוגדל וגדל עד למימדי

לא בעת . ח"עת הוקם פת, 1959ומעולם ועד שנת מאז כעם הפלסטינים לא העלו דרישה אוטונומית 

הקמת , הצעת החלוקה, הממשל הבריטי, כתב המנדט, הצהרת בלפור: התמורות החשובות הקשורות באזור כמו

ומדינה באזור המאוכלס יותר בערבים מדינה ערבית : ידמוגרפסממן לפי הייתה בפועל החלוקה . מדינת ישראל

. אין זה אומר שלא תהיה אוכלוסיה יהודית במדינה הערבית או להפך. באזור המאוכלס יותר יהודיםיהודית 

ואף  ,במסגרתה נקבעו גבולות לא מחייבים .זו ופתחו במלחמההצעה ללא הסכימו , לרבות הפלסטינים, הערבים

ל הכשיר בעצם את "כך ניתן לומר שהמשפט הבינ .ר בריבונות ירדן ומצרים בשטחים אלול לא הכי"המשפט הבינ

. בניגוד לאיסור השימוש בכוח ,מיד כשקמה ,מדינת ישראלנגד התוקפנות של מדינות ערב שפתחו במלחמה 

 כגבולות בגדרם ,את גבולות הסכם שביתת הנשק וקיבלשהן בעצם  ,האמת היאאך , האומות לא מודות בכך

  .תיכנס המדינה הפלסטינית

ל הוא "איך שלא מסתכלים על התמונה במצב שנוצר מתחוורת תמונה עגומה שהתוקפן והמפר חוקים בינ

ים הרי שנצדיק את פלסטינשהתוקפנות באה מצד מצרים וירדן ולא מצד הנטען אם , מחד. זה שזוכה בסוף

הרי , אם נטען שהייתה דרישה אוטונומית,  נגדמ. ית בתקופה זופלסטינאוטונומית העובדה שלא הייתה דרישה 

כאשר התוכנית נרקמה , לדעתי. ים כך שהתוקפנות הגיעה מהםפלסטינשמדינות אלו שירתו את רצונם של ה

למרות שלהם ניתנו ארבע , בעניין המדינה היהודיתא יוכלו לבטל את רוע הגזירה להתחוור למדינות ערב כי 

לעניין זה ניתן לראות את השוני (אין לו מורשת , אין לו עבר, ין לו היסטוריהפתאום צץ עם שא. מדינות ענקיות

כאשר אלו בגדה דומים לירדנים ואלו (תושבי עזה ים פלסטינתושבי הגדה המערבית ובין ים פלסטינהמהותי בין 

בולטת לעומתם הבדואים מובחנים בצורה  ?בעזה דומים למצרים ומה בדיוק מייחד אותם משאר הערבים באזור

  ).משאר הערבים בתרבותם ובמסורתם

כאשר לא הייתה , ל קבע מסמרות בקשר לשטח כבוש או מוחזק בנוגע לשינוי החקיקה בו"המשפט הבינ

הדבר נעשה בפרשנויות של . ל אשר מצריכים להגמיש את הכללים"התייחסות לשינויים בתוך המשפט הבינ

  . יון בישראלל ושל בית המשפט העל"של בתי משפט בינ, מלומדים

בעצם לא יכלו להיות , שהחלו לצבור תאוצה לאחר מלחמת ששת הימים, ל"דיני איכות הסביבה הבינ

שנים בהן הנזק שנגרם לסביבה עם התפתחות התעשייה . מוחלים ביהודה ושומרון ורצועת עזה במשך שנים רבות

המחוקק  .אותיו נראה מישורנו בעתידואת תוצ, אינו ניתן לשיעור, והטכנולוגיה בתקופה זו ובעשור שקדם לה

נמנע מלחוקק , הצבאי הישראלי על אף שהייתה פסיקה שתומכת בשינוי חקיקה באזורים אלו בתנאים מסויימים

, איש הישר בעיניו יעשה, בעצם כך. מדיני הפרט אנו יודעים כי כל דבר שאינו מוגבר בחוק הינו מותר. בנושא זה

ב ללא שמישהו נותן את "אתרי פסולת ביתית וכיו, אתרי פסולת בניין, חמותמפ, הוקמו תחנות דלק פיראטיות

  .הדעת על כך



  שמנים תעשייתייםמתוצרי נפט ו זיהום –ביהודה ושומרון  הסביבה איכות                                                             חן לביא

 

 37  

  הצעת חוק מתוקנת: 1נספח 
  

–ה"התשע, )באזור באמצעות צו סביבתיתחקיקה (הצעת חוק לתיקון פקודת סדרי השלטון והמשפט 

2015   

  

אחרי סעיף , )הפקודה –להלן ( 1948–ח"התש, בפקודת סדרי השלטון והמשפט .1 ג11הוספת סעיף 

 :ב יבוא11

חקיקה באזור "  

 באמצעות צו
חוקק שאישרה הכנסת י בנושא סביבתיחוק   )א( .ג11

ימים  60באזור באמצעות צו בעל נוסח זהה בתוך 

, או מועד תחולתו ברשומות פרסומו מועדמ

אלא אם כן קבעה הוועדה , המאוחר מביניהם

 ).הוועדה –בסעיף זה (שדנה בו אחרת 

ראה מפקד כוחות צבא הגנה לישראל   )ב(      

באזור טעמים מיוחדים להוצאת צו בנוסח שונה 

בתוך , רשאי הוא, שאושראו הסעיף מלשון החוק 

להוציא צו שונה  ,)א(הזמן האמור בסעיף קטן 

ביא את הטעמים לה במקביל עליו .כאמור

   .לבחינת הוועדה המיוחדים

  

פקד מל ש טעמים המיוחדיםתדון ב הוועדה  )ג(

ימים  30בתוך כוחות צבא הגנה לישראל באזור 

באם הם לא חורגים ממתחם , וו התקבלאלשמעת 

  .הסבירות

        

, סבירות הטעמיםאת  הוועדה אישרה  )ד(      

מפקד של  נוסח הצו על פי הצעתותאשר גם את 

תורה על פרסום ו ,כוחות צבא הגנה לישראל באזור

את  וועדהה לא אישרה; הצו באופן מיידי

מפקד כוחות תורה ל, םאו מקצת םכול,  סבירותם

לתקן את הנוסח צבא הגנה לישראל באזור 

פרסם ועליו ל, בהתאם לסבירות שקבעה הוועדה

  .ימים 06בתוך  המתוקןאת הצו בנוסח 
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  , בסעיף זה  )ה(      

חוק לתיקון ולהארכת תוקפן בכהגדרתו  –" אזור"

שיפוט  –מרון יהודה והשו(של תקנות שעת חירום 

  ."2007–ז"תשסה, )בעבירות ועזרה משפטית

סבירות במובן הרחב כפי שנהוג  –" סבירות"

  . במשפט המנהלי

תחולה והוראות 

 מעבר
 יחולו על חוק ,לחוק זה 1כנוסחו בסעיף , ג לפקודה11הוראות סעיף   ) א( .2

  .חוק כאמורהשנחקק לאחר תחילתו של חוק זה ועל תיקוניו של  סביבתי

ייכנס , וק בנושא סביבתי שהיה בתוקפו בישראל לפני יום התחילהח  ) ב(    

שיהיה תוך , )א(ג11פרט לפרק הזמן בסעיף , ג11לתוקפו לפי האמור בסעיף 

  . הקיימיםאו הסעיפים שנתיים לכלל החוקים 

שנחקק ערב סביבתי או סעיף המתקן חוק סביבתי או סעיף נחקק חוק )      ג(

ג פרט לפרק 11יחולו על התיקון ועל החוק הוראות סעיף , תחילתו של חוק זה

  . ימים 90שיהיה בתוך ) א(ג11הזמן בסעיף 

ג לבין צו 11כאשר ישנה סתירה בין צו שהתקבל באזור לפי סעיף      )ד(

   .יגבר הצו שהתקבל לפי חוק זה, שנחקק קודם ליום תחילת חוק זה

  –בסעיף זה   )ה(    

 ;תחילתו של חוק זהיום  –" יום התחילה"   

  .לרבות תקנון שהוצא מכוח הצו –" צו"   

לרבות סעיפי תיקון מתבקשים בחוקים לא  –" חוק סביבתי"

  . סביבתיים הקשורים לעניין איכות הסביבה

  

ר  ב ס ה י  ר ב   ד

שמצביעים לכנסת , שומרון חיים כיום כשלוש מאות וחמישים אלף אזרחי מדינת ישראלהביהודה ו

מדובר במציאות בלתי . עדר תחולה של החוק הישראליים לא מנוהלים על ידה עקב האך בפועל חייה

הפוגעת ללא כל ספק בכבודם של תושבי האזור הישראלים ואף גוררת בעקבותיה פגיעה , קבילה בעליל

בהיעדר , למשל, הדבר בא לידי ביטוי. קשה בזכויותיהם ומפלה אותם לרעה ביחס לשאר אזרחי המדינה

  .איכות הסביבהקי תחולה לחו

החלות על אזרחיה  בנושא איכות הסביבה להשוות בין הנורמות , הצעת חוק זו מבקשת לתקן עוול זה

של מדינת ישראל ללא קשר למקום מושבם ולהביא למצב בו גם את חייהם של אזרחי המדינה תושבי 

בלי לסתור את ית ות מעמדו של השטח מבחינה מדינוזאת בלי לשנות א, האזור תנהל הכנסת הנבחרת

להתנהל על פיו ביהודה , לפנים משורת הדין, הוראות הדין הבינלאומי שישראל קיבלה על עצמה

  .  שומרוןהו

בריטית וישראלית , ירדנית, תמאני'עותשומרון נשען כיום על מערכת של חקיקה ההדין החל ביהודה ו

חילה באזור זה מקטע מסוים בלבד המ, ויחד עם זאת חלקית וחסרה, ובנוסף לה מערכת צווים גדולה
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מערכת זו יוצרת בלבול משפטי רב ואבחנות בלתי נסבלות . מדינת ישראלאיכות הסביבה במתוך חוקי 

  .  בין זכויותיהם וחובותיהם של אזרחים ישראלים המתגוררים ביישובים שונים בארץ

בע כי כל חוק חדש המנגנון המוצע לצורך השוואת הנורמות פועל בשיטה מדורגת ואחראית וקו

ימים באמצעות צו של מפקד כוחות צבא הגנה לישראל באזור יהודה  60המתקבל בכנסת יחוקק בתוך 

שומרון באמצעות צו שהוא האמצעי הנוהג כיום על פי רוב הוהשומרון כך שיחול באופן זהה גם ביהודה ו

בעל נוסח שונה מלשון  טעמים מיוחדים לחקיקת צו והמפקד הצבאי ראהבמידה . לחקיקה באזור זה

לחוקק ולוועדת הכנסת שבה הוכנה הצעת החוק שטוח את טעמיו לרשאי הוא , הצעת החוק שהתקבלה

, כמו כן. במידת הצורך םולאשר טעמיו מבחינת הסבירות וזו תתבקש לבחון את  ,את החוק בנוסח אחר

מנגנון זה מאזן . ל באזוררשאית ועדת הכנסת שבה הוכנה הצעת החוק לקבוע כי החוק שהתקבל לא יוח

בין זכויות האדם והאזרח של אזרחי המדינה תושבי האזור לבין מאפייניו הייחודיים של האזור והצורך 

  .שלהם לבוא לידי ביטוי במסגרת החקיקה

קיים ערב תחילת חוק זה או לחוק לחוק  ,חדשיםסביבתית עוד קובעת ההצעה כי תיקוני חקיקה 

, ג11החוק המקורי עם התיקונים החדשים לפי סעיף  וייכנס לתקפ, ג11 התאם לסעיףבאזור ב שחוקק

כך שבאותם התחומים בהם הצו ביקש להשוות בין ימים  90שיהיה תוך ) א(ג11פרט לפרק הזמן בסעיף 

שומרון לא ייווצר גם בעתיד פער כתוצאה מתיקונים ההנורמות החלות מכוח חוק לאלה החלות ביהודה ו

  .וים חדשיםינם מעודכנים בצועתידיים בחקיקה שא

סביבתית קודמת ליום תחילת החוק ייכנסו לתוקפם לפי חקיקה תיקוני עוד קובעת ההצעה כי 

שיהיה תוך שנתיים מתחילת חוק זה לכלל החוקים ) א(ג11ג פרט לפרק הזמן בסעיף 11האמור בסעיף 

  .הסביבתיים
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  רשימת מקורות
  :ישראליהדין ה

  :כללית חקיקה ישראלית

  1980- ם"התש, חוק יסודות המשפט

  1948–ח"התש, פקודת סדרי השלטון והמשפט

 כבוד האדם וחירותו: חוק יסוד

 חופש העיסוק: חוק יסוד

 הכנסת: חוק יסוד

  תקנון הכנסת

, )במועצות האזוריות ובמועצות המקומיות, תחולת המשפט בערים(תיקון פקודת סדרי השלטון והמשפט להצעת חוק 

 2009-ט"התשס

  .2014–ה"התשע, )חקיקה באזור באמצעות צו(הצעת חוק לתיקון פקודת סדרי השלטון והמשפט 

 2006משנת  הצעת חוק דיני הממונותתזכיר 

  :סביבתיתישראלית חקיקה 

 1959-ט"התשי, חוק המים

  1960- א"תשכ, )מנועים ודלק(חוק הפעלת רכב 

  1969 –ל "תש ,)תנאים תברואתיים בתחנות דלק(תקנות רישוי עסקים 

  1972-ג"תשל, )זיהום אויר ממבערי מזוט להסקה ביתית(תקנות למניעת מפגעים 

  1977-ז"תשל, )זיהום אויר(צו עבירת קנס 

 1980-ם"התש, )נוסח חדש(ים בשמן הפקודת מניעת זיהום מי 

  1987-ז"התשמ ,)האמנה ביצוע( בשמן הים מי זיהום מניעת תקנות

   1992- ב"תשנ, )תביעות אזרחיות(ם חוק למניעת מפגעים סביבתיי

  1997- ז"התשנ, )תחנות דלק)(מניעת זיהום מים(תקנות המים 

   1997-ז"תשנ, )ערובה לתשלום קנס והוצאות ניקוי(תקנות מניעת זיהום מי הים בשמן 

  2000- ס"תש, )דיווח על תחנת דלק(צו הפעלת רכב 

  2001-א"תשס, )ות דלקתנאים תברואתיים בתחנ –עבירות קנס (צו סדר דין פלילי 

  2001-א"תשס, )תנאים תברואיים בתחנות דלק -ברירת משפט (צו סדר דין פלילי 

  2004-ד"תשס, תקנות החומרים המסוכנים
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  2004-ד"התשס, חוק האחריות לפיצוי נזקי זיהום בשמן

  2005-ה"תשס, )איסור מכירת דלק לתחנות תדלוק מסוימות(חוק משק הדלק 

 2006- ו"תשס ,)דלק קווי)(מים יהוםז מניעת(המים  תקנות

    2007-ז"תשס, )ל"היטל השתתפות בקרן הבינ(תקנות אחריות לפיצוי נזקי זיהום שמן 

  2008- ח"התשס, חוק אוויר נקי

  2008- ט"תשס, )הסדרת השילוט בתחנות תדלוק(תקנות משק הדלק 

  2010-ע"תש ,)מדלק מים בזיהום טיפול(המים  כללי

  2011-א"תשע, )יות פיקוח ואכיפהסמכו(חוק הגנת הסביבה 

  2011-ב"תשע, )כללים לעניין התקני תדלוק אוטומטיים כלליים(תקנות משק הדלק 

   2012- ב"תשע, )חובות דיווח ומרשם -פליטות והעברות לסביבה (חוק הגנת הסביבה 

  2012-ב"תשע, )מכלי רכב אוויר זיהום(נקי  אוויר תקנות

  2013- ג"תשע, )ויעסקים טעוני ריש(צו רישוי עסקים 

  :ישראלית פסיקה

  440, )1(ד כב"פ, שר הדתות' בן דב נ,223/67ץ "בג

  )1(ד כג"פ, האורתודוכסית-בית הדין של הפטריארכיה היוונית' חאנזליס נ 171/68ץ "בג

  574, )1(ד כו"פ, שר הבטחון' י אלמקדסה נ'מעיה אלמסיחיה ללאראצ'אלג 337/71ץ "בג

  124 ,)1(ד כז"פ, שר הבטחון' מ נ"מחוז ירושלים בעחברת החשמל ל 256/72ץ  "בג

  ד "פ, 'אח 2 - שר הביטחון ו' נ' אח 11 -ו, סלימאן תופיק אויב 606/78ץ "בג

  )1(לד פד, ישראל ממשלת' נ דויקאת מוסטפה מחמד עזת - 390/79 צ"בג

  197) 2(ד לז"פ, מפקד אזור יהודה והשומרון' נ באסיל אבו עיטה 69/81ץ "בג

  622) 2(ד לו"פ, 'שר הביטחון ואח' נ' סעיד מחמוד טביב ואח 202/81ץ "בג

  4, )2(מבד "פ, מפקד כוחות צה״ל בגדה המערבית' עבד אל נאצר אל עזיז עבד אל עפו נ 785/87ץ "בג
  )4(ד מט"פ, מגדל כפר שיתופי' מ נ"בנק המזרחי המאוחד בע 6821/93א "ע

  477) 2(ס ד"פ, ראש ממשלת ישראל' מראעבה נ 7957/04 ץ"בג

  481) 2(טד נ"פ, כנסת ישראל' המועצה האזורית חוף עזה נ 1661/05 ץ"בג

  1228, )4(2010על -תק, מ"מעונה חברה לבנין בע' שומרון נ- הועדה המקומית לתכנון ובניה 4079/05א "ע

  )28/12/2011( 4155, )4(2011 על-תק, 'ואח ושומרון ביהודה האזרחי המינהל' נ' ואח מלכה מושיקו 5324/10 ץ"בג
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  :עם ישראל הסכמים

Israel-Jordan Armistice Agreement, 1949 – 1949, הסכם שביתת הנשק בין ירדן לישראל  

Declaration of Principles on Interim Self-Government Arrangements, 1993 – 1993' הסכמי אוסלו א  

Israeli-Palestinian Interim Agreement on the West Bank and the Gaza Strip, 1995 – 1995, הסכם הביניים  

Treaty of Peace Between the State of Israel and the Hashemite Kingdom of Jordan, 1994 

  :הצהרות של ישראל

  1948במאי  14, מגילת העצמאות

  תחיקת הביטחון הישראלית

  :כלליתהטחון יבהתחיקת 

  1967- ז"תשכ, )1' מס( ל"י צה"מנשר בדבר נטילת השלטון ע

 1967- ז"התשכ, )2' מס) (הגדה המערבית אזור(והמשפט  השלטון סדרי בדבר מנשר

  1967-ח"התשכ, )187'מס)(אזור הגדה המערבית)(3' מס)(הוראות נוספות(צו בדבר פרשנות 

 1970- ל"התש, )378' מס)(יהודה והשומרון(צו בדבר הוראות ביטחון 

  1996 -ו "התשנ, )7' מס) (יהודה והשומרון( מנשר בדבר יישום הסכם הביניים

  :סביבתיתהטחון יבהתחיקת 

  1971-א"התשל, )418' מס( ובניניים כפרים ,ערים תכנון חוק בדבר צו

 1975ה "התשל, )653' מס)(שומרוןהיהודה ו(צו בדבר פיקוח על חומרים מסוימים 

 1988- ח "התשמ, )1252' מס) (יהודה והשומרון(צו בדבר העברת טובין 

  .1966לשנת , 43' מס, )הירדני( חוק בריאות הציבורעל פי  12.9.1993אצילת סמכות מיום 

 .1953לשנת , 16' מס, )הירדני( חוק המלאכות והתעשיותעל פי  12.9.1993אצילת סמכות מיום 

 1997- ז"התשנ, )1447' מס)(שומרוןהויהודה (אמצעי ביטחון  נקיטתצו בדבר 

  2007-ח"התשס ,)והובלתםהבאת חומרים מתלקחים ( טוביןתקנות בדבר העברת 

 2001-א"התשס,  )יהודה והשומרון(תקנות בדבר הכנת תסקירי השפעה על הסביבה 

  )שומרוןהיהודה ו(הכנת תסקירי השפעה על הסביבה  לתקנות בדברכממונה  11.10.01מינוי מיום 

  2007-ח"התשס, הבאת חומרים מתלקחים והובלתם -תקנות בדבר העברת טובין 

  ).2007(ש בעניין חוק רישוי עסקים "עובדי המשרד להגנת הסביבה לפעול בתחומי הרשויות המקומיות באיו -כתב הסמכה 

  :דין בינלאומי

  :כלליים ל"בינהחלטות ומנהגים , אמנות

Regulations Respecting the Law and Customs of War on Land, Annex to the Hague Convention, 1907 
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The Mandate for Palestine, 24 July, 1922  – 1922, אמנת המנדט על פלשתינה  

Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Person in time of War, 1949 

Resolution 181 (II) Future government of Palestine, 29 Nov. 1947 – 1947ט בנובמבר "ם כ"החלטת האו  

Charter of the United Nations, 26 June 1945 – 1945ביוני  26 ,ם"מגילת האו  

1933 Montevideo Convention on Rights and Duties of states, 165 L.N.T.S 19  

  :סביבתיים ל"בינאמנות ומנהגים 

Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer  – http://ozone.unep.org/ 

Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer  

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)  ;http://www.unfccc.org/ 

Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change(1992) 
Barcelona Convention for the Protection of the Marine Environment and the Coastal Region of the 

Mediterranean (1976); http://www.unepmap.org/ 

Protocol for the Prevention and Elimination of Pollution in the Mediterranean Sea by Dumping From 

Ships and Aircraft or Incineration at Sea (1976)  

Protocol concerning Specially Protected Areas and Biological Diversity in the Mediterranean (SPA) 

(1995) 

Protocol for the Protection of the Mediterranean Sea against Pollution Resulting from Exploration 

and Exploitation of the Continental Shelf and the Seabed and its Subsoil (1994) 

Protocol of the Prevention of Pollution of the Mediterranean Sea by Trans boundary Movements of 

Hazardous Wastes and their Disposal 
Protocol Concerning Cooperation in Preventing Pollution from Ships and, in Cases of Emergency, 

Combating Pollution of the Mediterranean Sea 

Protocol for the Protection of the Mediterranean Sea against Pollution from Land-Based Sources and 

Activities (LBS) (1980) 

Protocol on Integrated Coastal Zone Management in the Mediterranean (ICZM) 

International Convention for the Prevention of Pollution of the Sea by Oil (OILPOL)  

International Convention for the Prevention of Pollution from Ships 

http://www.imo.org/conventions/contents.asp?doc_id=678&topic_id=258 

International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Cooperation (OPRC)  

http://www.imo.org/conventions/mainframe.asp?topic_id=258&doc_id=682 
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International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage (CLC); 

http://www.imo.org/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-on-Civil-

Liability-for-Oil-Pollution-Damage-(CLC).aspx 

International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil 

Pollution Damage (FUND);  

http://www.imo.org/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-on-the-

Establishment-of-an-International-Fund-for-Compensation-for-Oil-Pollution-Damage-(FUND).aspx 

  :יםמאני'עותחוקים 

   )1840( חוק העונשין

  ) 1858(חוק הקרקעות 

  ) 1858( חוק העונשין החדש

  )1858( חוק הטאבו

  )1860( חוק שטרי טאבו

  )1850( החוק המסחרי

  ) 1861( פקודת הפרוצדורה בבתי משפט מסחריים

  )1863( החוק הימי

  )1879( פקודת הפרוצדורה האזרחית

  :יטידין המנדט הבר

  The Palestine Order-in-Council, 1922, Article 46 – "46סימן ", 1922, "דבר המלך במועצתו" 

British White Paper of June 1922  - "1922, "הספר הלבן הראשון 

The Passfield White Paper (October 1930) – "1930, "הספר הלבן של פאספילד 

White Paper of 1939 – "1939, "לבן של מקדונלדהספר ה  

  :הדין הירדני

  :ירדניות הצהרות

  1988ביולי  31, המלך חוסיין, החלטת ניתוק הזיקה

  :סביבתיירדני חוק 

  .1953 – 16' מס, )הירדני(חוק המלאכות והתעשיות 

 .1966 – 43' חוק בריאות הציבור הירדני מס
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 .1966 – כפרים ובניינים, חוק תכנון ערים

 .1953לשנת  מיםחוק הפיקוח על ה

 .1937לשנת  חוק הגנת מפעלי המים הציבוריים

 .1938לשנת  חוק בדיקת מקורות המים

 .1951, אדמות וחומרים אחרים, הוראות בדבר אנליזה של מים

  .1966לשנת  השתיה למוחאפזת ירושלים-חוק הסדרת ענייני מי

 .1966לשנת תקנות מועצת הנהלת שירותי המים למחוז ירושלים 

  :פלסטיניה הדין

Palestinian Environmental Law, 1999 – 1999, החוק הסביבתי הפלסטיני  

Palestine National Charter of 1968 –  1968, )נוסח מתוקן(האמנה הלאומית הפלסטינית   

Palestine National Charter of 1964 –  1964, )נוסח ראשון(האמנה הלאומית הפלסטינית  

The Jericho Conference, 1948 – 1948יריחו , הוועידה הערבית פלסטינית השנייה, ועידת יריחו  

Palastin document 61st session (2006) - http://www.un.int/wcm/content/site/palestine/pid/11710  

  :בינלאומיים הסכמים

Joint Arab-Jewish agreement on Jewish Homeland, January 3, 1919 – 3/1/1919( פייסל-הסכם וייצמן(  

  :פסיקה זרה

Germany v Denmark and the Netherlands [1969] ICJ 1 – 1969 ,ד המדף היבשתי"פס  

   .............. :ותספר

  :ספרים

  "אות שמעבר למיתוסיםהמצי: פלסטין/ישראל", מיכאל הרסגור ומוריס סטרון

  "1930 – 1900, בין קושטא לירושלים: שופטים ומשפטנים בארץ ישראל", נתן ברון

  )2010- ע"ה תשימהדורה שני" (משפט בינלאומי", רובי סיבל

  1972-ג"התשל, "ל"י צה"דיני מלחמה והמשפט בשטחים המוחזקים ע", ד יואל ארנון צור"עו

  1975-ה"התשל, "שומרוןהחקיקה באזור יהודה וה", משה דרורי

  )02/2014" (2000 – 1881ישראל : ככל עם ועם", שפירא ניטהא

   אביב-אוניברסיטת תל, אורי רובין, נספחים ומפתח, הוסיף הערות, תרגם מערבית –" הקוראן"

  )10/1993(, "חבל עזה ומזרח ירושלים, שומרון, ביהודה' אדמות היהודים'"בנבנישתי  ילזמיר וא ילא
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  תשס״ה ח וממשל משפט, "ומה שביניהםל פומבי "משפט בינ, פרטי ל"ישראל והשטחים׃ על משפט בינ", אייס קנאור

  789, )ג"התשס( 16משפא וצבא , ")1967( 242' עיוות משמעותה של החלטת מועצת הביטחון מס", רות לפידות
  "פי המשפט הבינלאומי- חובותיה של ישראל על", ארגון בצלם

  2012, )לוי ועדת( "ושומרון ביהודה הבנייה מצב הוועדה לבחינת ח"דו"
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