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אין להתייחס לתוכנו של נייר עמדה 
זה ,כולו או חלקו ,כמשקף את עמדתם של התורמים הנזכרים לעיל.


 

הקדמה
במהלך שניים וחצי העשורים האחרונים ,הלכו והחמירו
ההגבלות שהטילה ישראל על התנועה בין עזה לבין הגדה
המערבית .כיום ,הכלל המייצג בפעולותיה של ישראל
הינו הפרדה בין שני חלקי הטריטוריה ,ואפשרות הגישה
היא היוצא מן הכלל .הגבלות אלה פגעו קשות בחיים
האזרחיים ,הן בעזה והן בגדה המערבית ,וגרמו להפרדת
משפחות ,הגבילו את הגישה לאפשרויות השכלה ולשירותי
בריאות ופגעו בפיתוח הכלכלה הפלסטינית .שיקולי ביטחון
היוו תחילה גורם בהחלטה להטיל הגבלות אלו ,אולם נכון
לשנת  ,2015רבות מההגבלות לא ניתן להצדיק כמבוססות
על שיקולים ביטחוניים ,וניכר כי הן נובעות מטעמים
פוליטיים ומתפישה מצמצמת באשר למחויבויותיה של
ישראל כלפי התושבים הפלסטינים.
נייר עמדה זה ינתח את מה שמכנה ישראל "מדיניות
הבידול" בהקשר לשליטתה בשטח הפלסטיני ,לרבות

צילום :טניה הבג'וקה

עזה ,הגדה המערבית ומזרח ירושלים .ניתוח זה ייערך

שתי נערות בנסיעה .אוקטובר 2009

לפי העקרונות המחייבים הקבועים במשפט ההומניטרי

שיקולי ביטחון היוו תחילה גורם בהחלטה
להטיל הגבלות אלו ,אולם נכון לשנת ,2015
רבות מההגבלות לא ניתן להצדיק כמבוססות
על שיקולים ביטחוניים ,וניכר כי הן נובעות
מטעמים פוליטיים ומתפישה מצמצמת
באשר למחויבויותיה של ישראל כלפי
התושבים הפלסטינים

הבינלאומי (  )IHLובדיני זכויות האדם במשפט הבינלאומי
( .)IHRL
בחלק הראשון תתואר המדיניות המסדירה את המעבר
בין עזה לגדה המערבית ,בהקשר להגבלות הישראליות על
התנועה ברחבי השטח הפלסטיני.
בחלקו השני ינותחו הגבלות התנועה שהטילה ישראל,
לאור מחויבויותיה במסגרת דיני הכיבוש להקל על קיום
חיים אזרחיים תקינים בשטח הפלסטיני .כמו כן ינותחו
היעדים הביטחוניים והמדיניים שישראל נתלתה בהם

שהוכר על ידי ישראל והקהילה הבינלאומית כיחידה

כדי להצדיק את ההגבלות שהטילה .בנוסף ,ייטען כי

טריטוריאלית אחת .ייטען כי ההגבלות עומדות בניגוד

הגבלות גורפות אלה עומדות בניגוד למחויבויותיה

למחויבויותיה של ישראל לאפשר לפלסטינים פיתוח

של ישראל להבטיח חיים ציבוריים בשטח הפלסטיני,

כלכלה ,חברה ותרבות משותפת ,שהם תנאי יסוד למימוש

ולשמור על יכולתו של העם הפלסטיני לממש את ריבונותו

זכויות אדם.
נסכם בסדרת המלצות ,שתכליתן להביא את מדיניותה

בסיום הכיבוש.

של ישראל להתאמה טובה יותר להתחייבויותיה

בחלקו השלישי של נייר העמדה תבוצע הערכה של
מדיניות הבידול במסגרת דיני זכויות האדם הבינלאומיים.

הבינלאומיות ואשר יקדמו גם את האינטרס האסטרטגי של

ייטען כי בין אם עזה והגדה המערבית מהוות מדינה

ישראל ,עליו הצביעו לאחרונה גם גורמים בכירים במערכת

ובין אם לאו ,זכות האדם הפרטנית לחופש תנועה חלה

הבטחון הישראלית ,לאפשר לפלסטינים לקיים חיים

לגבי פלסטינים המעוניינים לנוע בין שני חלקי השטח,

אזרחים תקינים.
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ציר זמן
התחל כאן

 • 1967ישראל כובשת את עזה ואת הגדה
המערבית ומספחת את ירושלים המזרחית.
בשנים שלאחר מכן ישראל מיישמת מדיניות
של מעברים פתוחים ומעניקה היתר כללי
לתנועת פלסטינים בין ישראל ,רצועת עזה
והגדה המערבית.
 • 1987פרוץ האינתיפאדה הראשונה,
תחילה בעזה ולאחר מכן בגדה המערבית –
התקוממות עממית כנגד הכיבוש הישראלי.
ברבות הימים ,האלימות תתפשט ותחריף.
 • 1991ישראל מבטלת את היתר היציאה
הכללי במסגרתו הותרה תנועת פלסטינים
בין ישראל ,עזה והגדה המערבית ומתחילה
לדרוש מפלסטינים להצטייד בהיתר תנועה
אישי .אכיפת דרישה זו גוברת בהדרגה.
 • 1993החתימה על הסכמי אוסלו.
האלימות מחריפה וכוללת עימותים בין
חיילים ישראלים ומפגינים פלסטינים ,אירועי
דקירה ופיגועי התאבדות בתוך ישראל .ישראל
ממסדת סגר כללי על השטחים הכבושים.
 • 1995ישראל משנה את פריסת כוחותיה
בערי עזה והגדה המערבית ומעבירה
שטחים המכונים אזור  Aלשליטה ביטחונית
פלסטינית .ישראל מקימה גדר בגבול
רצועת עזה .בשנים שלאחר מכן ,פלסטינים
שכתובתם הרשומה היא ברצועת עזה לא
יורשו להיכנס לגדה המערבית דרך גשר
אלנבי שעל גבול ירדן.
 • 1998תושבי הרצועה אינם מורשים לצאת
לחו"ל דרך נמל התעופה בן גוריון.
 • 1999פתיחת המעבר הבטוח בין עזה
לגדה המערבית.
 • 2000פרוץ האינתיפאדה השנייה.
המעבר הבטוח נסגר .הגבלות משמעותיות
מוטלות על תנועה דרך מעבר ארז .ישראל
מקפיאה את האפשרות לשנות כתובת
מהרצועה לגדה .ישראל סוגרת את שדה
התעופה של עזה ולאחר מכן משמידה
אותו .נאסר על סטודנטים מרצועת עזה

לצאת לגדה המערבית לצורך לימודים
אוניברסיטאיים.
 • 2001לראשונה ,רקטה משוגרת מעזה
לעבר יישובים אזרחיים בדרום ישראל .בשנים
שלאחר מכן ,פעילים חמושים ברצועה ישגרו
אלפי רקטות לעבר טווחים הולכים ומתרחבים
בתוך שטח ישראל .ישראל משמידה את
האתר שבו החלה בניית נמל הים של עזה.
ישראל מתחילה "לתחם מגורים" של חשודים
בפעילות צבאית וכופה עליהם לעבור מן
הגדה לרצועה.
 • 2003ישראל מתחילה לבנות את גדר
ההפרדה בגדה המערבית.
 • 2005ישראל מסיגה את נוכחותה
הצבאית הקבועה בעזה ומפנה ממנה את
ההתנחלויות .רצועה לאורך גבול ישראל
עזה ,המהווה כ 17%-משטחה של הרצועה,
מוכרזת כאזור חיץ האסור בכניסה .נחתם
הסכם המעברים ,שהושג בתיווך אמריקאי
ומבטיח את פתיחת מעבר רפיח ואת הפעלתן
של שיירות אוטובוסים ומשאיות בין עזה
לרצועה .מעבר רפיח נפתח ,אך ישראל אינה
מאפשרת תנועת שיירות.
 • 2006חמאס זוכה בבחירות לבית
המחוקקים הפלסטיני שנערכות בגדה
המערבית ,כולל מזרח ירושלים ,וברצועת
עזה .ישראל אוסרת על פועלים מרצועת
עזה להיכנס לתחומה .לאחר שחייל ישראלי
נשבה בידי פעילים חמושים מעזה ,ישראל
יוצאת לראשון מבין ארבעה מבצעים צבאיים
נרחבים ברצועה .מעבר רפיח נסגר ונפתח רק
לעיתים רחוקות לצרכים הומניטאריים .דייגי
הרצועה אינם מורשים לדוג במרחק שעולה
על שישה מיילים ימיים מן החוף.
 • 2007ממשלת האחדות הפלסטינית
קורסת וחמאס משתלט על עזה בכוח .ישראל
מכריזה על עזה כ"שטח עוין" .במסגרת
מדיניות של "לוחמה כלכלית" ,ישראל
סוגרת את מעבר קרני ,המעבר הראשי דרכו
מועברות סחורות מן הרצועה ואליה ואוסר על
הוצאת סחורות מן הרצועה .ישראל מגבילה
גם את הסחורות הנכנסות לעזה ,מצמצת
את כמות הדלקים המוכנסים אליה ומאמצת
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נוסחאות מתמטיות לחישוב כמות מוצרי
המזון שיורשו להיכנס לרצועה .תנועה מעזה
לגדה המערבית ולישראל מוגבלת ל"מקרים
הומינטריים חריגים״.
 • 2008תחילתו של מבצע "עופרת יצוקה".
 • 2009ישראל מפרסמת נוהל שאוסר על
פלסטינים לעבור לגדה המערבית לצורך
איחוד משפחות.
 • 2010בעקבות המשט לעזה ,והפעולה
הצבאית לעצירתו ,ישראל מבטלת את
מרבית ההגבלות על הכנסת מוצרים אזרחיים
לרצועה ומרחיבה מעט את היצוא לשווקים
זרים .סוחרים בכירים מעזה מורשים להיכנס
לישראל ולגדה המערבית ,בכפוף למכסות.
מצרים פותחת את מעבר רפיח לתנועה
שגרתית המורחבת בשנים שלאחר מכן.
 • 2011ישראל מכריזה כי תתיר ל5,000-
פלסטינים לשנות את כתובתם מעזה לגדה,
ועומדת חלקית בהבטחתה בשנים הבאות.
 • 2012תחילתו של מבצע "עמוד ענן".
 • 2013עם הפלתו של משטר מורסי ,מצרים
סוגרת את המנהרות התת-קרקעיות ששימשו
להעברת סחורות בין שטחה לבין שטח עזה
ומותירה את מעבר רפיח סגור רוב הזמן.
במשך פרק זמן קצר ,ישראל מתירה להכניס
לעזה חומרי בניין המיועדים למגזר הפרטי.
 • 2014בעקבות מבצע "צוק איתן" ,ישראל
מתירה שיווק מוגבל של מוצרים מעזה בגדה
המערבית ומרחיבה את ההיתרים להכנסת
חומרי בניין לרצועה .כמו כן מרחיבה ישראל
מעט את ביקורי המשפחות לגדה המערבית
ומתירה למוסלמים בני הגיל השלישי מן
הרצועה להיכנס לירושלים לתפילות יום
שישי .בעקבות התקפה בסיני ,מצרים
מהדקת את הגבלות התנועה במעבר רפיח.
 • 2015ישראל מתירה שיווק מוגבל של
תוצרת חקלאית מן הרצועה בישראל המיועדת
ליהודים שומרי מצוות שאינם צורכים תוצרת
חקלאית ישראלית במהלך שנת השמיטה.
סיים כאן

חלק ראשון :מדיניות הבידול
רקע והקשר

ישראליים ,ובהעדר גישה למדינות שכנות ,פותחו התעשייה

לאורך רוב ההיסטוריה המודרנית ,האזור שמוכר

והחקלאות הפלסטינית על מנת לשרת את השווקים

כפלשתינה או ארץ-ישראל התנ"כית היווה יחידה פוליטית,

הישראליים והפלסטיניים 1.קשרים משפחתיים ענפים

חברתית ,כלכלית ותרבותית אחת ,וחופש תנועה התקיים בין

התקיימו בין תושבי ישראל ,עזה והגדה המערבית ,עובדה

חלקיה השונים .המלחמה שפרצה בשנת  1948בין ישראל

שאינה מפתיעה בהתחשב בכך ש 70%-מתושבי רצועת עזה

למדינות ערב פיצלה זמנית את היחידה הטריטוריאלית הזו,

הם פליטים ממקומות יישוב שנמצאים כיום בתחומה של

כשהיא מעמידה את עזה תחת שלטון צבאי מצרי ואת הגדה

מדינת ישראל.

המערבית תחת סיפוח ירדני .בשאר שטחה של היחידה
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פרוץ האינתיפאדה הראשונה ,בשנת  ,1987גרם להסלמה

הטריטוריאלית התבססה מדינת ישראל ,שאך זה הוקמה.

באלימות וערער את חזון "הכיבוש הנאור" ,לפיו השליטה

הכיבוש הישראלי ,בשנת  ,1967איחד האזורים ,והביא אותם

הישראלית תתקבל בתמורה לשיפור בתנאי החיים 3.לאחר

תחת שליטתה הבלעדית של ישראל ,כשחופש תנועה

פרוץ האינתיפאדה ,ב ,1991-ישראל ביטלה את "היתר

מתאפשר בין אזורים אלו.

היציאה הכללי" ,שאפשר לפלסטינים לנוע בחופשיות
בין ישראל ,עזה והגדה המערבית 4.מאז  ,1991נעשתה

קשרים משפחתיים ענפים התקיימו בין תושבי
ישראל ,עזה והגדה המערבית ,עובדה שאינה
מפתיעה בהתחשב בכך ש 70%-מתושבי
רצועת עזה הם פליטים ממקומות יישוב
שנמצאים כיום בתחומה של מדינת ישראל

התנועה יותר ויותר מוגבלת .על אף שתהליך השלום של
"הסכמי אוסלו" כלל הבטחה לאפשר "מעבר בטוח" בין
עזה והגדה המערבית ,בפועל אפשרות המעבר בנתיב
הקרקעי התקיימה למשך כשנה בלבד ,בעוד מגמת ההגבלה
התחזקה .במרוצת השנים ,לרבות במשך תקופת תהליך
השלום של אוסלו ,החריפה ישראל את ההגבלות על חופש
התנועה על ידי יצירת קריטריונים מגבילים לקבלת היתרי

עד שנת  1991המדיניות שיושמה על ידי ישראל הייתה
ברובה מדיניות של גבולות פתוחים .ישראל עודדה

תנועה ,בניית גדר סביב עזה ,בניית מכשול ההפרדה בגדה

פלסטינים מעזה ומהגדה המערבית להיכנס לתחומה

המערבית וסביבה ,וכן אכיפת ענישה נגד פלסטינים שנמצאו

ולעבוד בה ,ולהוציא מספר חריגים ,הורשו הפלסטינים

בישראל ללא היתר .צעדים אלה הקשו במיוחד על תושבי

לנוע באופן חופשי בין עזה ,ישראל והגדה המערבית.

עזה שביקשו להגיע לגדה המערבית ולישראל או לשהות

האוכלוסייה הפלסטינית היוותה שוק שבוי למוצרי צריכה

באזורים אלו.

5

 .1בעניין פיתוח הכלכלה של עזה ,ראו ;Sara Roy, The Gaza Strip: The Political Economy of De-Development ,)1995( ,רופאים לזכויות אדם – ישראל וגישה ,מממשים את
הפוטנציאל :עוברים ממניעת משברים הומניטאריים לפיתוח אזרחי של רצועת עזה (פברואר  ,)2102פרק  ,2בכתובת ( bit.ly/1clYjajנבדק לאחרונה ב"( )6.5.2015-מממשים את
הפוטנציאל"); ראו גם ,גישה ,קרוב-רחוק :היבטים כלכליים של בידול רצועת עזה מהגדה המערבית (פברואר  ,)2015בכתובת ( bit.ly/1clYnXIנבדק לאחרונה ב"( )6.5.2015 -קרוב-רחוק").
 .2סוכנות הסעד והתעסוקה של האו"ם לפליטי פלסטין במזרח הקרוב ,UNRWA ,במסגרת נתונים מה( 1.7.2014-יולי  ,)2014בכתובת ( bit.ly/1Hax7c2נבדק לאחרונה ב ;)6.5.2015-סקר
שהוזמן על ידי גישה בספטמבר  2013מראה כי לכמעט שליש מתושבי עזה יש קרובים בישראל ובגדה המערבית ,לרבות מזרח ירושלים .ראו ,עמירה הס ,סקר :לשליש מתושבי עזה משפחה
בגדה ,במזרח ירושלים ובישראל ,הארץ 18 ,בדצמבר ,2013 ,בכתובת ( bit.ly/1IHjSgsנבדק לאחרונה ב"( )6.5.2015-סקר קשרי משפחה").
 .3ראו לדוגמה Oren Yiftachel, Ethnocracy: Land and Identity Politics in Israel/Palestine (2006); Ahron Bregman, Cursed Victory: A History of Israel and the Occupied
(נבדק לאחרונה ב;Territories (2014); Don Peretz, Intefadeh: the Palestinian Uprising, 66 Foreign Affairs, tinyurl.com/p5fjebl )6.5.2015-

 ;The Political Economy of De-Developmentלעיל ,הערה .1
 .4הפרקליט הצבאי הראשי ,הוראה בדבר התליית היתר יציאה כללי (מס( )5 .הוראת שעה) (יהודה והשומרון) ,התשנ"א [ 1991הגדה המערבית] ,עותק סרוק של הצו פורסם בקובץ  111של
"מנשרים ,צווים ומינויים" ,אוגוסט  ,1991עמוד  ,221בכתובת ( tinyurl.com/pgsjev9נבדק לאחרונה ב ;)6.5.2015-הצו המקביל ברצועת עזה.
 .5לתיאור ההגבלות על התנועה בין עזה והגדה המערבית טרום ,2007-ראו ,גישה ,סכנת התנתקות :ניסיונות ישראליים להפריד את רצועת עזה מן הגדה המערבית (פברואר  ,)2006בכתובת
( bit.ly/1J2evuaנבדק לאחרונה ב"( )6.5.2015-סכנת ההתנתקות").
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פיצול השטח הפלסטיני

של התנחלויות ישראליות שפזורות באזור .הסיבה לכך

ההגבלות על תנועה בין עזה והגדה המערבית הן חלק

היא העובדה שהפלסטינים מנועים מלהיכנס להתנחלויות
ולדרכים המובילות אליהן ,אלא אם קיבלו היתר מיוחד.

ממדיניות רחבה יותר של פיצול השטח הפלסטיני .למרות

10

התנועה בין מזרח ירושלים ,שסופחה על ידי ישראל

שהרשויות בישראל מסבירות מדיניות זו בנימוקים ביטחוניים,
המדיניות תואמת יעדים פוליטיים ודמוגרפיים ישראליים,

ב 11,1967-לבין שאר חלקי הגדה המערבית ,כפופה גם היא

שבינם ובין שיקולי ביטחון אין דבר וחצי דבר .יישומה של

למשטר של היתרים פרטניים .באופן כללי ,פלסטינים מהגדה

מדיניות זו מתבצע באמצעות מכשולים פיזיים ,כגון הגדר

המערבית ומעזה מנועים מלהיכנס לעיר .התנועה בין עזה

סביב עזה ,שנבנתה ב ,1995-ומכשול ההפרדה ,שחוצה את

לבין שאר האזורים – הגדה המערבית ,מזרח ירושלים וישראל

הגדה המערבית החל מ 6,2003-וכן באמצעות מספר רב של

– מוגבלת מאוד ,כפי שתואר לעיל.

12

חומות ומכשולים קטנים יותר ,נקודות ביקורת המונעות את

ההגבלות על תנועה בין עזה והגדה המערבית
הן חלק ממדיניות רחבה יותר של פיצול
השטח הפלסטיני .למרות שהרשויות
בישראל מסבירות מדיניות זו בנימוקים
ביטחוניים ,המדיניות תואמת יעדים פוליטיים
ודמוגרפיים ישראליים ,שבינם ובין שיקולי
ביטחון אין דבר וחצי דבר

התנועה או מפריעות לתנועה בתוך הגדה המערבית ,ומשטר
משפטי שמגביל את אפשרות הגישה של פלסטינים לחלקים
שונים של השטח הפלסטיני.

7

פיצול זה בא לידי ביטוי בשתי רמות לפחות.
הרמה הראשונה היא גיאוגרפית .ההגבלות על התנועה
מחלקות את השטח הפלסטיני לשבע יחידות גיאוגרפיות
מרכזיות ,שביניהן התנועה מוגבלת :צפון הגדה המערבית,
מרכז הגדה המערבית ,דרום הגדה המערבית ,בקעת-הירדן

הרמה השנייה היא משפטית .ברמה זו הפיצול נאכף

וצפון ים-המלח" ,מרחבי התפר" או מובלעות שנגרמות עקב

באמצעות משטר משפטי ,שמקטלג את התושבים

מחסומי הפרדה ,מזרח ירושלים ורצועת עזה.

הפלסטינים על בסיס מקום המגורים ,או היעדרו של מקום

התנועה בין צפון ,מרכז לדרום הגדה המערבית ,כפופה

המגורים שלהם ,כפי שרשום אצל הרשויות הישראליות,

לנקודות ביקורת שמעכבות ולעיתים מונעות את התנועה.

8

התנועה בין "אזורי התפר" לשאר חלקי הגדה המערבית

כאשר הרישום אינו בהכרח משקף את המקום שבו הם חיים

כפופה למשטר היתרים פרטניים ,ובמקרים מסוימים

בפועל .על פי רישום זה מוגבלת התנועה .ישראל שולטת

כפופה למעבר בשערים ,שמאוישים מדי פעם לצורך מתן

במרשם האוכלוסין הפלסטיני ובאופן כללי אינה מתירה

גישה לקרקעות חקלאיות שממוקמות מעבר למכשול

לפלסטינים מעזה לשנות את מענם הרשום לכזה שנמצא

ההפרדה 9.מגבלות נוספות על הגישה נובעות מהימצאותן

בגדה המערבית ,גם אם הם חיים בגדה המערבית עשרות

 .6ראו ,בצלם ,חיים בהפרעה :ההשפעה ארוכת הטווח של גדר ההפרדה של ישראל בגדה המערבית (אוקטובר  ,)2012בכתובת ( ,bit.ly/1Iu7DFtנבדק לאחרונה ב"( )6.5.2015-חיים
בהפרעה"); המוקד להגנת הפרט ,משטר ההיתרים :הפגיעה בזכויות האדם בשטחי הגדה המערבית המכונים "מרחב התפר" (מרס  )2013בכתובת ( bit.ly/1JYLL74נבדק לאחרונה
ב"( )6.5.2015-משטר ההיתרים").
 .7ראו ,חיים בהפרעה ,שם; בצלם ,אי-תנועה  :שלילת חופש התנועה מפלסטינים בגדה המערבית( ,אוגוסט  )2007בכתובת ( bit.ly/1EZCC9Xנבדק לאחרונה ב ;)6.5.2015-הגבלות התנועה
מוחמרות ומוקלות לפי ההתפתחויות הפוליטיות והגיאו-פוליטיות .למקרה מבחן עדכני של השפעת הגבלות התנועה על כפר בגדה המערבית ,ראו בצלם ,החומות השקופות של הכיבוש:
בורקה ,נפת רמאללה – מקרה מבחן (אוקטובר  ,)2014בכתובת ( bit.ly/1EpALszנבדק לאחרונה ב.)6.5.2015-
 .8בצלם ,רקע על הגבלות התנועה ,בכתובת  1( bit.ly/1J2f6Mrבינואר.)2011 ,
 .9ראו באופן כללי בצלם ,גדר ההפרדה ,בכתובת  1( bit.ly/1AP0qt9בינואר .)2011
 .10בצלם ,הפקעת קרקעות וההתנחלויות ,בכתובת  1( bit.ly/1EtfKfLבינואר.)2011 ,
 .11הסיפוח נחשב בלתי תקף תחת הדין הבינלאומי .ראו ( 60-402 Eyal Benvenisti, The International Law of Occupationמהדורה Yoram Dinstein, The International Law ;)2012 ,2

.)2009( 18-19 of Belligerent Occupation
 .12אריאל הנדל קיבץ כרוניקה שימושית של מגוון ההגבלות .ראו אריאל הנדל ,כרוניקה של משטר הכיבוש ,1967–2007 ,בכתובת ( bit.ly/1bHQcV2נבדק לאחרונה ב.)6.5.2015-
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שנים 13.פלסטינים שמענם הרשום בעזה ,אינם מורשים
להיכנס לגדה המערבית ,אפילו דרך מעבר אלנבי מירדן,
מבלי להיכנס לשטחי ישראל כלל .פלסטינים שמענם רשום
בעזה או בגדה המערבית אינם מורשים באופן כללי להיכנס
לישראל או למזרח ירושלים .כמו כן ,פלסטינים מהגדה
המערבית או ממזרח ירושלים ,וכן אזרחי ישראל פלסטינים,
אינם מורשים באופן כללי להיכנס לעזה 14.יתר על כן,
גם לאזורים מסוימים בתוך הגדה המערבית ,ובמיוחד
למובלעות ב"אזור התפר" ובבקעת הירדן ,אסורה הכניסה,
למעט מי שרשומים כחיים שם .אותם תושבים מתמודדים
בעצמם עם קשיים בגישה לשאר אזורי הגדה המערבית.

15

ובכך מפוצלת האוכלוסייה עצמה; פלסטינים מופרדים
מפלסטינים אחרים.

מתן שם למדיניות הבידול

צילום :אחמד דיב

על אף שמקורן של ההגבלות על התנועה בין עזה לגדה

אשה פלסטינית בעזה מדברת עם אמה ,שגרה בגדה המערבית,
באמצעות שיחת וידיאו .אפריל 2014

המערבית עוד בשנות ה ,90-במרוצת השנים חלה החמרה

מנת לשקם את הנזקים מהמבצע הצבאי של קיץ .2014

בהגבלות אלו ,בפרט עם פרוץ האינתיפאדה השנייה,

16

בשנת  ,2010החלו גורמים ישראליים רשמיים לכנות את

בשנת  ,2000עם השלמת "תוכנית ההתנתקות" ב,2005-
ובעקבות התמוטטות ממשלת האחדות הפלסטינית ב,2007-

משטר ההגבלות באופן פומבי בשם "מדיניות הבידול".

שבעקבותיה השתלטה תנועת החמאס על רצועת עזה.

הצהרות פומביות מעטות שנעשו על אודות מדיניות הבידול

17

ההגבלות המרכזיות שנותרו כיום הן:

מתארות אותה כמדיניות שמגשימה יעדים ביטחוניים ומדיניים,

( )1הגבלת התנועה דרך מעבר ארז ל"מקרים הומניטריים

וכמדיניות שנועדה למזער את התנועה בין עזה והגדה

חריגים"; ( )2הגבלות על שיווק סחורות מעזה בגדה המערבית

המערבית .לעיתים תוארו היעדים המדיניים כדרך להפעיל לחץ

ובישראל ,שם מצויים השווקים הטבעיים של עזה; ( )3הגבלות

על משטר החמאס 18,על אף שאלמנטים רבים במדיניות הופיעו

על הכנסת חומרי בנייה לעזה ,לרבות חומרים הדרושים על

זמן רב לפני השתלטות החמאס על רצועת עזה 19.מדיניות זו

 .13גישה( Restrictions and Removal: Israel's Double Bind Policy for Palestinian Holders of Gaza ID Cards in the West Bank ,נובמבר  ,)9002בכתובת ( bit.ly/1F77bvJנבדק
לאחרונה ב ;)"Restrictions and Removal"( )6.5.2015-סכנת ההתנתקות ,לעיל הערה .5
 .14ראו לדוגמה ,הקריטריונים לתנועה שנקבעו מעת לעת על ידי מתאם פעולות הממשלה בשטחים (מתפ"ש) ,יחידה במשרד הבטחון :מתפ"ש ,סטטוס הרשאות לכניסת פלסטינים לישראל,
ליציאתם לחו"ל ולמעברם בין איו"ש לבין רצות עזה ( 25בנובמבר )2014 ,בכתובת ( bit.ly/1GXkKL9נבדק לאחרונה ב"( )6.5.2015-מתפ"ש סטטוס הרשאות").
 .15משטר ההיתרים ,לעיל הערה  ;6חיים בהפרעה ,לעיל הערה  ;6האגודה לזכויות האזרח בישראל ,שלטון אחד ,שתי מערכות חוק :משטר הדינים של ישראל בגדה המערבית (אוקטובר
 ,)2014בכתובת ( bit.ly/1Ir9ah6נבדק לאחרונה ב .)6.5.2015-חלק מההגבלות חלות באופן זמני .ראו לדוגמה ,מכתב מרות בר ,משרד הביטחון הישראלי ,אל משכית בנדל ,האגודה לזכויות
האזרח בישראל ,המכריזה על הסרת הגבלות מוחלטות לכניסה לבקעת הירדן 10 ,באוקטובר ,2012 ,בכתובת ( bit.ly/1clZSoNנבדק לאחרונה ב.)6.5.2015-
 .16גישה ,מה נחוץ לעזה 26( ,בפברואר ,)2015 ,בכתובת ( bit.ly/1GXkPytנבדק לאחרונה ב.)6.5.2015-
 .17תיאור של מדיניות הבידול ניתן למצוא בגישה ,מהי מדיניות הבידול? (יוני ( bit.ly/1FdJOTe ,)2012נבדק לאחרונה ב"( )6.5.2015-מהי מדיניות הבידול?") .לאוסף ההצהרות הרשמיות על
אודות מדיניות הבידול ,ראו גישה ,מדיניות הבידול :רשימת התייחסויות שהוכנה על ידי גישה (יוני ( bit.ly/1JYN85O ,)2014נבדק לאחרונה ב"( )6.5.2015-רשימת התייחסויות").
 .18רשימת התייחסויות ,שם.
 .19ראו ציר הזמן ,לעיל עמוד .2

5

דתי בגדה המערבית ,לרבות מזרח ירושלים.

בעיקר מונעת מפלסטינים מעזה מלשהות בגדה המערבית
למשך פרקי זמן ארוכים ,ובד בבד מעודדת ובמקרים מסוימים

26

מאז שנת  ,2007הפילוג הסיעתי הפלסטיני החריף את
הפיצול בכך שגרם לפילוג הממשלה הפלסטינית והמוסדות

אף מאלצת פלסטינים מהגדה המערבית לעבור לעזה.

הרשמיים ,לרבות מערכת המשפט ומשרדי הממשלה .סגירתו

הפרדתה של עזה מהגדה המערבית

של מעבר רפיח ,עם הפלת משטר מורסי במצרים ,סגרה פרצה

הביטוי המובהק ביותר לפיצולו של השטח הפלסטיני הוא

קטנה שאפשרה באופן זמני ,לפחות בין השנים  2010ל,2013-

הבידול בין עזה לגדה המערבית .עקב ייחודה הגיאוגרפי של

לפלסטינים מהגדה המערבית לבקר בעזה לאחר מסע דרך

עזה – היעדר רצף טריטוריאלי עם הגדה המערבית ,תיחום

ירדן ומצרים ודרך מעבר רפיח.

27

בים וגדרות גבול עם ישראל ומצרים – אכיפת הגבלות התנועה

מדיניות זו בעיקר מונעת מפלסטינים מעזה
מלשהות בגדה המערבית למשך פרקי זמן ארוכים,
ובד בבד מעודדת ובמקרים מסוימים אף מאלצת
פלסטינים מהגדה המערבית לעבור לעזה

מעזה ואליה יעילה ביותר .ישראל מממשת שליטה בלעדית
על תנועת הפלסטינים בין עזה לגדה המערבית ומגבילה את
התנועה ל"מקרים הומניטריים חריגים" 20.בשנת  ,2014נרשמו
בממוצע  6,270כניסות של פלסטינים בחודש דרך מעבר
ארז ,שהן רק  1.2%מתוך מעל חצי מיליון כניסות שתועדו

כפי שצוין לעיל ,ישראל מגבילה גם את מעבר הסחורות

בספטמבר  21.2000כיום מוגבלת התנועה לחולים ולמלוויהם,
לסוחרים בכירים ולביקורים של בני משפחה קרובים במקרי

מעזה לשווקים בגדה המערבית ובישראל ,ובכך תורמת לפיצול

חתונה ,מחלה קשה או מוות .הגבלות אלו פוגעות במערכת

ולצמצום כולל של הכלכלה הפלסטינית 28.משנת  1967ואילך,

החינוך הפלסטינית 22ובחברה האזרחית 23,מפרידות בין בני

עזה הופרדה ממצרים ולא הורשתה להפעיל שדה תעופה או

משפחה 24ומונעות מהפלסטינים להכיר את חלקיו השונים של

נמל ימי .תחת זאת ,התעשייה העזתית פותחה כדי לשרת את

השטח הפלסטיני.

השווקים בישראל ובגדה המערבית ,תוך ניצול יתרון העבודה
הזולה בעזה לצורך מכירת כמויות גדולות של מוצרי תעשייה

הגבלות אלו מונעות גישה לטיפול רפואי 25ולאתרי פולחן

 .20גישה ,מדריך לסגר על עזה :במילותיה של מדינת ישראל (ספטמבר  ,)2011בכתובת ( bit.ly/1Qys07lנבדק לאחרונה ב .)6.5.2015-אפילו כאשר פלסטינים מצליחים לעזוב את עזה דרך
מצרים – משימה קשה כשלעצמה ,כפי שהוזכר לעיל – הם עדיין יהיו מנועים מלהיכנס לגדה המערבית דרך גשר אלנבי שבשליטת ישראל.
 .21גישה 2014 ,בעזה :איבה ,הרס ותהליך איטי של שיקום ,בכתובת  20( bit.ly/1KoJAalבינואר"( )2015 ,סיכום ( )"2014נבדק לאחרונה ב.)6.5.2015-
 .22גישה ,פגיעה בהשכלה הגבוהה הפלסטינית כתוצאה מההפרדה בין רצועת עזה לגדה המערבית (מאי  ,)2010בכתובת ( bit.ly/1FdJUKGנבדק לאחרונה ב ;)6.5.2015-ראו גם ,גישה,
שאלות נפוצות :מעבר סטודנטים מעזה לגדה המערבית ,בכתובת ( bit.ly/1zUk4cpנבדק לאחרונה ב ;)6.5.2015-גישה ,מעבר סטודנטים בין עזה והגדה המערבית ( 101ספטמבר )2012
בכתובת ( bit.ly/1EzoReRנבדק לאחרונה ב"( )28.3.2015-מעבר סטודנטים").
 .23גישה ,פגיעה בחברה האזרחית הפלסטינית כתוצאה מההפרדה בין רצועת עזה לגדה המערבית (מאי  )2010בכתובת ( bit.ly/1KxBRpMנבדק לאחרונה ב.)6.5.2015-
 .24גישה ,פירוד משפחות כתוצאה מההפרדה בין רצועת עזה לגדה המערבית (מאי  ,)2010בכתובת ( bit.ly/1AP1cGwנבדק לאחרונה ב .)6.5.2015-ראו גם ,המוקד וגישה ,נוהל חדש:
ישראל מונעת מפלסטינים בעזה מעבר לגדה המערבית (יוני  ,)0102בכתובת ( bit.ly/1J2ga2Yנבדק לאחרונה ב ;)6.5.2015-המוקד ובצלם ,כה קרוב אך עם זאת כה רחוק :השלכות הבידוד
שכפתה ישראל על רצועת עזה על זכותם של הפלסטינים לחיי משפחה (ינואר  ,)2014בכתובת ( bit.ly/1cEbLXMנבדק לאחרונה ב .)6.5.2015-ראו גם ,סקר קשרי משפחה ,לעיל הערה .2
 .25תנועה מעזה לבתי חולים בגדה המערבית ,לרבות מזרח ירושלים ,ישראל וירדן מותרת לצורך "טיפול רפואי דחוף" ,בכפוף לאישור בטחוני .מקרים שאינם מקרי חירום מוגבלים במכסה של
עד  880ליום ,וגם הם כפופים לאישור בטחוני .סטטוס ההיתרים של המתפ"ש ,לעיל הערה  ,14פסקה  .23סטודנטים מעזה אינם מורשים להגיע לבית הספר לרפואה באוניברסיטת אל קודס
בגדה המערבית ,או לקבל הדרכה בבתי חולים בגדה המערבית ,לרבות מזרח ירושלים .לעיל הערה  ,14פסקה  .)d(30בעיות נוספות כוללות עיכובים בקבלת תשובות לבקשות היתרים ולחץ
לשתף פעולה עם המודיעין הישראלי ,כתנאי להגעה לטיפול רפואי מחוץ לעזה .ראו מממשים את הפוטנציאל ,לעיל הערה  ,1פרק .3
 .26בעת כתיבת שורות אלו ,כללי התנועה מאפשרים למוסלמים מעזה שגילם מעל  60לגשת למסגד אל אקצה בירושלים בימי שישי ,בכפוף למכסה של  200לשבוע .תושבים נוצרים של עזה
מתחת לגיל  16או מעל גיל  35מורשים בדרך כלל לנסוע לישראל ולגדה המערבית במהלך חגים ,גם במקרה זה בכפוף למכסה .ראו ,מתפ"ש סטטוס ההיתרים ,לעיל הערה  ,14פסקה ;35
הודעה לעיתונות ,דובר צה"ל ,היערכות לקראת מועדי חג המולד (עברית) ( 18בדצמבר ,)2014 ,בכתובת ( bit.ly/1FdKiJ4נבדק לאחרונה ב.)6.5.2015-
 .27בעוד פעולותיה של מצרים בסגירת מעברי הגבול שלה אינן מועילות בלשון המעטה ,בעניינו של הדין ,אנו מבחינים בין ישראל ,שמפעילה שליטה משמעותית על עזה ,לרבות שליטה
נרחבת על המים הטריטוריאליים שלה ,המרחב האווירי וכל המעברים בין עזה והגדה המערבית ,לבין מצרים ,שאינה מפעילה שליטה כזו ואינה חבה חובות במסגרת דיני הכיבוש .ראו גישה,
מעבר רפיח – מי מחזיק במפתחות? (מרס  ,)2009בכתובת ( bit.ly/1H7ursUנבדק לאחרונה ב"( )6.5.2015-מי מחזיק במפתחות?").
 .28גישה ,פגיעה בקשרי המסחר בין רצועת עזה והגדה המערבית כתוצאה ממדיניות הבידול (מאי  ,)2010בכתובת ( bit.ly/1zPZEkoנבדק לאחרונה ב.)6.5.2015-

6

וחקלאות עם רווח שולי נמוך .סגירת שווקים אלה בפני

של פלסטינים ,על בסיס השאלה האם כתובתם רשומה

התעשייה בעזה פגעה בפועל בכלכלת עזה ,ותרמה לאבטלה

בעזה או בגדה המערבית ,ללא קשר למקום מגוריהם בפועל.

הגבוהה ולצניחה בתמ"ג לנפש – שערכו כיום נמוך מכפי שהיה

משנות ה 90-ואילך ,מנעה ישראל מפלסטינים שכתובתם

לפני  20שנה 29.משנת  2014ואילך ,כמות הסחורות שיצאו מעזה

רשומה בעזה מלהיכנס לגדה המערבית דרך גשר אלנבי,

פחתה לשיעור נמוך מ 2%-מרמתה לפני יוני  30.2007בסוף 2014

נתיב שנבחר על ידי אלה שלא יכלו לקבל היתר לנסוע

ובתחילת  ,2015החלה ישראל לאפשר את מכירתן של סחורות

מעזה לגדה המערבית דרך ישראל .אף על פי שתמיד היה

מסוימות מעזה בגדה המערבית ובישראל .על אף צעד זה,

קושי לשנות את רישום המען בעזה למען בגדה המערבית,

מכסות והגבלות אחרות נותרו על מכונן ,ודרישות לוגיסטיות

לאחר פרוץ האינתיפאדה השנייה בשנת  ,2000הקפיאה
ישראל לחלוטין את האפשרות לעשות זאת 39.בקרב הרשויות

מכבידות מעמידות גם הן בספק את כדאיות המכירה.

31

הישראליות התגברה הפרקטיקה להתייחס לפלסטינים

בקרב הרשויות הישראליות התגברה הפרקטיקה
להתייחס לפלסטינים שמענם רשום בעזה כאוכלוסייה
נבדלת מפלסטינים שמענם רשום בגדה המערבית

שמענם רשום בעזה כאוכלוסייה נבדלת מפלסטינים שמענם
רשום בגדה המערבית .אותם פלסטינים שמענם רשום בעזה
מנועים מלהיכנס לגדה המערבית וחלק מאלה ששהו בגדה
המערבית נעצרו והורחקו בכוח לעזה 40.איחוד משפחות בגדה

מהמצוין לעיל ,ובנוסף להשפעה על חופש התנועה ,אליה

המערבית ,אפילו בין בני זוג או קטינים שהופרדו מהוריהם,

נתייחס בחלק הבא ,ההגבלות על התנועה מפרות זכויות רבות

אסור ,למעט בנסיבות הומניטריות קיצוניות וחריגות ביותר.

41

נוהג נוסף ,אף שיישומו אינו עקבי ,הוא "שחרור" אסירים

אחרות שלגביהן חופש תנועה מהווה תנאי מוקדם ,לרבות זכות
הגישה לחינוך 32,הזכות לעבוד 33ולהתפרנס בכבוד 34,הזכות

מהגדה המערבית לעזה בתום תקופת מאסרם ,משום

להגנה על התא המשפחתי 35,הזכות לחופש התאגדות 36,הזכות

שכתובתם רשומה בעזה ,על אף שחיו בגדה המערבית
במשך שנים.

לגישה לשירותי בריאות 37והזכות לחופש הפולחן הדתי.

38

ממשלת ישראל ,למעשה השולטת במרשם האוכלוסין

מדיניות הבידול יצרה גם אבחנה מעין-משפטית במעמד

 .29מממשים את הפוטנציאל ,לעיל הערה  ,1פרק  ;2קרוב-רחוק ,לעיל הערה .1
 .30סיכום  ,2014לעיל הערה .21
 .31בשעת הכתיבה ,המדיניות עברה שינויים .ראו ,גישה ,עדכון ,ישראל אוסרת על מכירת תותים מעזה בגדה המערבית ( 13בינואר  ,)2015בכתובת ( bit.ly/1Iu8NARנבדק לאחרונה
ב .)6.5.2015-סחורות יוצאות מעזה נותרו פחות מ 10%-מרמתן טרם יוני  .2007ראו גרפים המציגים את רמת השיווק הנוכחית ,בהשוואה ל 1,064-משאיות בממוצע לחודש היוצאות מעזה לפני
ההגבלות :גישה ,יציאת סחורות מעזה דרך מעבר כרם שלום ,בכתובת ( bit.ly/1KxCiAuנבדק לאחרונה ב.)6.5.2015-
 .32האמנה הבינלאומית בדבר זכויות כלכליות ,חברתיות ותרבויות ,כ"א ( 205 )1037( 31נפתחה לחתימה ב ,)"ICESC"( )1966-סעיף .13
 ,ICESC .33לעיל הערה  ,31סעיף .6
 ,ICESC .34לעיל הערה  ,31סעיפים  )ii()a(7ו.)1(11-
 ,ICESC .35לעיל הערה  ,31סעיף  ;)1(10האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות ,כ"א ( 269 )1040( 31נפתחה לחתימה ב ,)"ICCPR"( )1966-סעיף .)1(17
 ,ICCPR .36לעיל הערה  ,35סעיף .22
 ,ICESC .37לעיל הערה  ,31סעיף .12
 ,ICCPR .38לעיל הערה  ,35סעיף .)1(18
 .39במהלך השנים ,ישראל נתנה מספר אישורים חריגים ,במיוחד בפברואר  ,2011בזמן בו ישראל הסכימה לאפשר ל 5,000-פלסטינים לשנות את כתובתם מעזה לגדה המערבית .ראו,
 ,Restrictions and Removalלעיל הערה  ;13נציג משרד הקוורטט טוני בלייר ,חבילת אמצעים המוסכמת בין ממשלת ישראל ונציג הקוורטט ,בכתובת  4( bit.ly/1cm0Ot9בפברואר)2011 ,
(נבדק לאחרונה ב.)6.5.2015-
 .40ראו לדוגמה 9 ,BBC ,West Bank student Berlanty Azzim's deportation upheld ,בדצמבר ,2009 ,בכתובת ( bbc.in/1FdKGqOנבדק לאחרונה ב ;)6.5.2015-בג"ץ  7015/02ע'גורי נ' מפקד כוחות
צה"ל בגדה המערבית ,פ''ד נו("( )2002( 352 )6פרשת עג'ורי") (מאשר מדיניות המאלצת תושבי הגדה המערבית המואשמים בפעילות חבלנית לעבור לעזה);  ,Restrictions and Removalלעיל הערה .13

 .41מתפ"ש ,נוהל טיפול בבקשות השתקעות תושבי רצועת עזה באיו"ש (יולי  ,)2013בכתובת ( bit.ly/1F77Q07נבדק לאחרונה ב.)6.5.2015-
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הפלסטיני ,יצרה אבחנה מעין-משפטית בין פלסטינים

להבחין בין הדרך שבה ישראל מתייחסת לתנועת חמאס,

שרשמה כחיים בעזה לבין אלה שרשמה כחיים בגדה

השולטת בממשלה הפלסטינית בעזה ,לבין הדרך שבה היא

המערבית.

מתייחסת לתנועת פת"ח ,השולטת בממשלה הפלסטינית

ראשית ,אבחנה זו מתייחסת לגדה המערבית כאל שטח

בגדה המערבית 48.שנית ,התוצאה של מדיניות זו ,היא ,מחד,

צבאי סגור ,ששרוי תחת כיבוש צבאי ,בהתבסס על הריבונות

להקשות על נוכחותם של פלסטינים מעזה בגדה המערבית,

דה-פקטו של ישראל בגדה המערבית ,שנוצרה בעקבות

אזור שבו יש לישראל תביעות טריטוריאליות ושנציגי המדינה

הכיבוש 42.שנית ,אבחנה זו מתייחסת לרצועת עזה כאל

אף הביעו רצון לספח לפחות חלק ממנו לישראל .מאידך,

שטח עוין 43שאינו עוד תחת כיבוש צבאי ,ושתושביו נחשבים

המדיניות מאפשרת ,מעודדת ,ובמקרים מסוימים אף

זרים לצורכי כניסה לישראל או לגדה המערבית 44.ממשלת

מאלצת ,פלסטינים לעבור לעזה ,שם ישראל כבר זנחה

ישראל משווה את מעמדם של תושבים פלסטינים מעזה

את תביעותיה הטריטוריאליות עם הסגת כוחותיה ופינוי

לאזרחים של מדינת אויב( 45על אף שלפי הדין הישראלי,

ההתנחלויות שלה בשנת  .2005כל זאת על רקע הקשר כולל,

עזה אינה אויב ואינה מדינה) 46והיא מתייחסת לכניסה לגדה

שבו ניכר רצון לשמור על רוב יהודי באזורים שאותם ישראל

המערבית ככניסה לישראל" :כניסת תושבי הרצועה לאיו"ש

רואה כנתונים לריבונותה ,דה-יורה או דה-פקטו.

49

מותנית בכניסתם כדין לישראל ,בהיתר פרטני ,בדומה לכל זר
המבקש לעשות כן".
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ממשלת ישראל מציינת כרציונל הביטחוני המרכזי שעומד
מאחורי מדיניות זו את רצונה למנוע מעבר של "תשתית
טרור" מעזה לגדה המערבית .מעט מאוד נאמר בנוגע לרציונל
המדיני ,אך עם זאת ,ישנם שני היבטים של הרציונל המדיני
שראויים לציון .ראשית ,דוברי ממשלת ישראל ופוליטיקאים
ישראלים ציינו ,באופן רשמי ושאינו רשמי ,את רצונם

 .42צבא ההגנה לישראל ,צו בדבר שטחים סגורים (אזור הגדה המערבית) (מס .1967 ,)34 .עותק סרוק של הצו פורסם בקובץ מס'  1של "מנשרים ,צווים ומינויים" 11 ,באוגוסט ,1967 ,עמוד ,26
בכתובת ( bit.ly/1dVmJbRנבדק לאחרונה ב.)6.5.2015-
 .43החלטת הקבינט הביטחוני של ישראל מיום  19בספטמבר ,2007 ,הכרזה .בכתובת ( bit.ly/1Iu8Yw3נבדק לאחרונה ב.)6.5.2015-
 .44ראו לדוגמה ,בג"ץ  11120/05חמדאן נ' אלוף פיקוד הדרום (לא פורסם ,הוחלט ב 7 -באוגוסט )2007 ,כתב תשובה של המדינה מיום  20במרס 2007 ,בתשובה לצו על תנאי ,פסקאות  ,31-32בכתובת
( bit.ly/1cm17nYנבדק לאחרונה ב"( )6.5.2015-כתב תשובה של המדינה בעניין חמדאן") .אכן ,קל יותר לזרים ממדינות להן יש קשרים דיפלומטיים עם ישראל להיכנס לגדה המערבית מאשר
לפלסטינים מעזה.

 .45בג"ץ  495/12כפארנה נ' שר הביטחון ,תצהיר תשובה של המדינה מיום  16באוגוסט ,2012 ,פסקה ( bit.ly/1JzMxEn ,21נבדק לאחרונה ב"( )6.5.2015-תשובת המדינה בעניין כפארנה").
 .46משהצהירה בשנת  2007על עזה כ"שטח עוין" ,ממשלת ישראל נזהרה שלא להצהיר על עזה כ"אויב" ,מהלך שהיה מפעיל איסור על פי הדין הפלילי נגד התקשרויות שונות ,לרבות מכירת
סחורות לעזה .ישראל גם עמדה על כך שעזה והגדה המערבית (בנפרד או יחד) אינן מדינות .ראו ,גישה ,הסגר על עזה מוגדר :עונש קולקטיבי( ,דצמבר  ,)2008בכתובת bit.ly/1dVmOfC
(נבדק לאחרונה ב .)6.5.2015-עם זאת ,בשנת  2014ישראל הגדירה את עזה כאויב לצורך המוגבל של מתן חסינות למדינה מפני תביעות נזיקין שיוגשו על ידי תושבי עזה נגד הצבא הישראלי.
צו הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) (הכרזה על שטח אויב  -רצועת עזה) ,התשע"ה.2014-
 .47כתב תשובה של המדינה בעניין חמדאן ,לעיל הערה  ,44פסקה  .30ראו גם רשימת התייחסויות ,לעיל הערה .17
 .48תשובת המדינה בעניין כפארנה ,לעיל הערה  ,45פסקה .27

 .49הרצון לשמור על רוב יהודי בשטחים שתחת שליטתה של ישראל הוא סנטימנט מרכזי בשיח הציבורי בישראל .ראו לדוגמה :ג'ולי סטול ,רוב יהודי חשוב יותר מהשטחים התנכיים ,אמר
אולמרט 7 ,CNSNews.com ,ביולי ,2008 ,בכתובת ( bit.ly/1EpDoKTנבדק לאחרונה ב( )6.5.2015-ראש הממשלה דאז אהוד אולמרט); מירב דויד ,ליבני :אם לא נוותר על חלק מישראל,
נאבד הרוב היהודי ,וואלה! 22 ,באוקטובר( bit.ly/1JYOWvG ,2009 ,נבדק לאחרונה ב( )6.5.2015-שרת החוץ לשעבר ציפי ליבני); ארי שביט ,אהוד ברק ל"הארץ" :הסדר קבע יכלול חלוקת
י-ם ומשטר מיוחד בעיר העתיקה ,הארץ 1 ,בספטמבר( bit.ly/1HazEmD ,2010 ,נבדק לאחרונה ב( )6.5.2015-שר הבטחון דאז אהוד ברק מצדד ב"סימון גבול בתוך ארץ ישראל כשבתוכו
רוב יהודי מוצק לדורות"); שלמה צזנה' ,טיפול שורש' בסכסוך ,ישראל היום 24 ,בינואר( bit.ly/1cEd4Gg ,2014 ,נבדק לאחרונה ב( )6.5.2015-הנשיא דאז שמעון פרס) .סארי הנאפי דן
במוטיבציה הדמוגרפית במסגרתSari Hanafi, Explaining Spacio-Cide in the Palestinian Territory: Colonization, Separation, and State of Exception, 61 Current 190 :
.)2012( Sociology

8

חלק שני :חובות מכוח המשפט ההומניטרי הבינלאומי
החלה זו הנה פונקציונלית; בעזה ,לדוגמה ,שבה ישראל

בחלק זה ינותחו ההשלכות המשפטיות של מדיניות הבידול
לאור מחויבויותיה של ישראל כלפי תושבי עזה במסגרת

ויתרה על השליטה על היבטים משמעותיים של החיים ,וכיום

המשפט ההומניטרי הבינלאומי .משום שישראל ממשיכה

גורמים אחרים מסוגלים להפעיל בה סמכויות שלטוניות,

לממש שליטה משמעותית על השטח הפלסטיני ,ובמיוחד

ישראל מחויבת כלפי האזרחים באותם תחומי חיים שבהם

על תנועת אנשים וסחורות ,היא חבה חובות כלפי התושבים

היא לא ויתרה על השליטה ,ובהם אינה מאפשרת לגורמים

הפלסטינים במסגרת דיני הכיבוש ,לפחות בנוגע לפונקציות

אחרים להפעיל סמכויות שלטוניות.

50

השלטוניות שבהן היא ממשיכה לשלוט .מחויבויות אלה

בזמן שישראל מוסמכת להגביל את חופש
התנועה מטעמי ביטחון ,עליה גם להגן על הזכות
לחופש תנועה

כוללות את החובה להקל על קיום חיים אזרחיים תקינים,
בכפוף להגבלות הנחוצות רק לצורכי ביטחון ,ואיזון בין צרכים
אלה לצרכים ולזכויות של התושבים הפלסטינים .חופש
תנועה מהווה תנאי מקדים לחיים אזרחיים תקינים ,לרבות

אף על פי שממשלת ישראל מקבלת כי דיני הכיבוש החלים

פיתוח כלכלי ,תפקודה הראוי של החברה האזרחית ,שירותים
רפואיים וחינוכיים ,תשתיות ,אמנות ותרבות ,שלמות התא

לגבי פעולותיה בגדה המערבית ,למעט מזרח ירושלים ,מאז

המשפחתי ופולחן דתי .תנועה בין עזה לגדה המערבית נחוצה

שנת  2005טוענת ישראל כי דיני הכיבוש אינם חלים יותר על

גם על מנת לאפשר לעם הפלסטיני לממש את ריבונותו על

פעולותיה מול רצועת עזה 51.עמדה זו מבוססת על צמצום

פני השטח ,כיום ובעתיד .לפיכך ,התרת חופש תנועה בין עזה

השליטה הישראלית ברצועת עזה ,כתוצאה מהסרת הנוכחות

והגדה המערבית ,בכפוף לצורכי הביטחון ,היא חובתה של

הצבאית-קרקעית הקבועה ופינוי המתנחלים האזרחיים כחלק

ישראל ,אותה היא חבה במסגרת  ,IHLכפי שייטען להלן.

מ"ההתנתקות" שביצעה בשנת .2005
בקרב הקהילה האקדמית מתנהל דיון ער בעניין זה ,כאשר

החלת דיני הכיבוש בשטח הפלסטיני

ישנם שטוענים בזכות החלת דיני הכיבוש 52,ואילו אחרים

עמדתו של ארגון גישה היא כי דיני הכיבוש חלים על

טוענים כי חובות מוגברות נובעות ממקורות אחרים 53.אסכולה
נוספת גורסת כי חובותיה של ישראל כלפי תושבי רצועת עזה

הפעולות של ישראל בשטח הפלסטיני ,לרבות ברצועת עזה.

 Aeyal Gross, The Writing on the Wall: Rethinking the International Law of Occupation .50יפורסם בקרוב (טיוטה קיימת אצל הכותבים);
 ,Aeyal Gross, Rethinking Occupation: A Functional Approach, Opinio Jurisסימפוזיון על הגישה הפונקציונאלית למשפט הכיבוש( bit.ly/1AP2fq9 ,נבדק לאחרונה ב;)6.5.2015-
 Sari Bashi, In Reluctant Defense of the Law of Occupation, Opinio Jurisסימפוזיון על הגישה הפונקציונאלית למשפט הכיבוש( bit.ly/1FdL48L ,נבדק לאחרונה ב;)6.5.2015-
גישה ,מדד השליטה :אחריותה המתמשכת של ישראל ברצועת בעזה (נובמבר ( bit.ly/1PaTjHj ,)2011נבדק לאחרונה ב"( )6.5.2015-מדד השליטה"); ראו גם :שרי בשי וקנת' מן ,שליטה
ואחריות :מעמדה המשפטי של רצועת עזה לאחר "ההתנתקות" 14 ,המשפט  ;)2010( 35שרי בשי וקנת מן ,כובשים מנותקים :מעמדה המשפטי של רצועת עזה ( 61ינואר ,)2007
( bit.ly/1Rrwfmmנבדק לאחרונה ב"( )6.5.2015-כובשים מנותקים"); לגבי חובותיה של מדינת ישראל להבטיח אספקת חשמל לעזה ראו גם חוות דעת שנכתבה על ידי מומחים ישראלים
למשפט הבינלאומי :מכתב מאורנה בן-נפתלי ואחרים לחברי ועדת החוץ והביטחון של הכנסת הישראלית ( 20ביולי( bit.ly/1EzIQKi ,)2014 ,נבדק לאחרונה ב.)6.5.2015-
 .51ראו לדוגמה ,בג"ץ  10265/05עמותת רופאים לזכויות אדם נ' שר הביטחון ,תשובת המדינה מיום  11ביולי( 2006 ,נמצא אצל הכותבים); בג"ץ  11120/05אסאמה מחמוד חמדאן נ' אלוף
פיקוד הדרום ותיקים קשורים ,תשובת המדינה מיום  19בינואר 2006 ,בכתובת ( bit.ly/1JYPodeנבדק לאחרונה ב ;)6.5.2015-בג"ץ  9132/07אלבסיוני נ' ראש הממשלה (לא פורסם ,הוחלט
ביום  27בינואר"( )2008 ,פרשת אלבסיוני") ,סעיף  49לתגובה המקדמית מטעם המשיבים 1 ,בנובמבר( bit.ly/1JYPphp ,2007 ,נבדק לאחרונה ב.)6.5.2015-
 .52המשפט הבינלאומי בדבר כיבוש צבאי ,לעיל ,הערה ;)2009( 411 ,403 .Johan D. van der Vyver, Legal Ramifications of the War in Gaza, 21 Fla. J. Int'l L ;277-80 ,11
30–31 ,3 .Ian Scobbie, An Intimate Disengagement: Israel's Withdrawal from Gaza, the Law of Occupation and of Self-Determination, 11 Y.B. Islamic & Middle Eastern L
( ;)2006בנוסף ,מאמר שנכתב על ידי יועץ משפטי מהמחלקה המשפטית של ה ICRC-שמתמחה בדיני הכיבוש מציע כי דיני הכיבוש ימשיכו לחול במצבים כגון אלה הקיימים בעזה:
(Tristan Ferrraro, Determining the Beginning and End of an Occupation Under International Humanitarian Law, 94 Review of the International Red Cross 133 )2012
 .53יובל שני טוען כי משפט זכויות האדם חל .ראוYuval Shany, The Law Applicable to Non-Occupied Gaza: A Comment on Bassiouni v. Prime Minister of Israel 15 Int'l L. ,
( bit.ly/1Iu9qKF )2009( 13–09 .Forum of the Hebrew Univ. of Jerusalem Law Faculty Research Paper Noנבדק לאחרונה ב"( )6.5.2015-הדין החל ברצועת עזה שאינה כבושה").
ראו גם.)2011( Marko Milanovic, Extraterritorial Application of Human Right Treaties: Law Principal, and Policy 142–44 ,

9

תחתיו את הסמכויות השלטוניות שהכובש מונע את ביצוען

מזעריות ,ונובעות בעיקר מדיני המלחמה.

54

על ידי הנציג הלגיטימי של האוכלוסייה הכבושה .הכוח

בית המשפט העליון בישראל נקט בגישת ביניים ,ופסק כי
דיני הכיבוש אינם חלים עוד בעזה אך קיימות חובות מוגברות,

הכובש נושא בהתחייבות כפולה :מחד לספק ביטחון ,לרבות

שנובעות מדיני הלחימה ,מתלות בישראל שטופחה במשך

הביטחון שלו עצמו וזה של האוכלוסייה האזרחית ,ומאידך

עשורים של כיבוש וכן מהשליטה הישראלית במעברי הגבול

להשיב ולהבטיח את התפקוד של החיים הציבוריים ,קרי

של עזה 55.בית המשפט העליון קבע כי דיני הכיבוש חלים לגבי

חיים אזרחיים תקינים ,במידת האפשר 59.בנוסף ,מאחר

פעולותיה של ישראל בגדה המערבית ,ובכך קיבל את העמדה

שהכוח הכובש אינו הריבון דה-יורה ,הוא מנוע מלבצע
שינויים משמעותיים בשטח ,אלא אם הם נחוצים משיקולי

המשפטית שנקבעה על ידי ממשלות ישראל לדורותיהן.

56

בקהילה הבינלאומית רווחת הדעה ,שבהקשר לרצועת עזה

בקהילה הבינלאומית רווחת הדעה ,שבהקשר
לרצועת עזה ישראל ממשיכה להיות מחויבת
לדיני הכיבוש

ישראל ממשיכה להיות מחויבת לדיני הכיבוש.

57

הניתוח שאנחנו מציגים בנייר עמדה זה מבוסס על גישה
פונקציונלית להמשך יישום דיני הכיבוש לגבי פעולותיה של
ישראל בהקשר לתושבי רצועת עזה ,אף על פי שנציין כי רבות

ביטחון ,מדאגה לקידום הרווחה של האוכלוסייה המוגנת ,או

מחובות אלו היו חלות גם במסגרת חובות "פוסט-כיבוש"

כדי למלא את מחויבויותיו במסגרת ה 60.IHL-בזמן שישראל

שהוצעו על ידי משתתפים בדיון האקדמי בנושא.

58

מוסמכת להגביל את חופש התנועה מטעמי ביטחון ,עליה

חופש תנועה ומחויבויות במסגרת דיני הכיבוש

גם להגן על הזכות לחופש תנועה .זאת בשל החובות

דיני הכיבוש מטילים על הכוח הכובש את החובה

הבסיסיות המוטלות עליה מכוח דיני הכיבוש ,הן לכבד את
חופש הפרט של הפלסטינים והן להבטיח חיים אזרחיים

והסמכות להיכנס לנעליו של הריבון שסולק ,ולהפעיל

 .54ראוElizabeth Samson, Is Gaza Occupied? Redefining the Legal Status of Gaza, 83 Begin–Sadat Ctr. for Strategic Studies: Mideast Security and Policy Studies ,

( )2009בכתובת ( bit.ly/1F78lqYנבדק לאחרונה ב .)6.5.2015-מאמר זה משקף את עמדתה של ממשלת ישראל.
 .55פרשת אלבסיוני ,לעיל הערה  ,51פסקה .12
 .56ראו לדוגמה ,פרשת עג'ורי ,לעיל הערה  ,40פסקה  .13אף על פי שלפחות ברמה הפוליטית ,דוברי ממשלות ישראל ופוליטיקאים מתייחסים לעיתים קרובות לגדה המערבית כאל "שטח
במחלוקת" ,בתוך מערכת המשפט הישראלית עמדת הממשלה הרשמית היא כי הגדה המערבית היא שטח המוחזק בתפיסה לוחמתית (כיבוש צבאי) ,זאת על אף שההחלה דה-יורה של
אמנת ג'נבה הרביעית נתונה במחלוקת.
 .57ראו לדוגמה ,הודעה לעיתונות שהוצאה על ידי הוועד הבינלאומי של הצלב האדום ( )ICRCהמגדירה את הסגר על רצועת עזה כ"עונש קולקטיבי" :הודעה לעיתונותICRC, Gaza ,
! 14( Closure, Not Another Yearביוני ,)2010 ,בכתובת ( bit.ly/1KxDnrZנבדק לאחרונה ב .)6.5.2015-ראו גם פרסומים באתר האינטרנט של ה ICRC-בהם עזה והגדה המערבית יחד
מוגדרות כשטח פלסטיני כבוש ICRC, Occupied Palestinian Territory – Funding Appeal in Response to Pressing Humanitarian Needs :בכתובת bit.ly/1AP2GRk
( 32בספטמבר( )2014 ,נבדק לאחרונה ב ;)6.5.2015-ראו גם ,מאמר שנכתב על ידי נשיא הICRC: Peter Maurer, Challenges to Humanitarian Action in Contemporary-
 10( U.N. GAOR, U.N. Doc. A/Res/64/94 ,G.A. Res. 64/94 ;)2014( Conflicts: Israel, the Middle East and Beyond, 47 Isr. L. Rev. 175, 177–78בדצמבר( )2009 ,מתייחס לרצועת
עזה כחלק מתוך "שטח פלסטיני כבוש"); ראו גם ,דוא"ל מאיב סורוקובי ,משרד הדובר הכללי של מזכ"ל האו"ם ,לעו"ד שרי בשי ,מנכ"ל גישה ( 27בפברואר( )2007 ,נמצא אצל הכותבים):
"האו"ם מברך על ההתנתקות הישראלית מרצועת עזה באוגוסט  .5002עם זאת ,לא היה כל שינוי באפיון שלנו את רצועת עזה כשטח כבוש"; בריטניה :משרד החוץ וחבר הלאומיםIsrael ,
 2014 and the Occupied Palestinian Territories – Country of Concern: Latest Update 31 Decemberבכתובת  21( bit.ly/1J2ijvCבינואר( )2015 ,נבדק לאחרונה ב .)6.5.2015-גם
מועצת זכויות האדם של האו"ם מחשיבה את רצועת עזה כבושה ,וכמוה גם משרד התובעת של בית הדין הפלילי הבינאלומי.
ראו Report of the Int'l Fact Finding Mission to Investigate Violations of International Law, Including International Humanitarian and Human Rights Law, Resulting from
 ,the Israeli Attack on the Flotilla of Ships Carrying Humanitarian Assistanceמשלחת בינלאומית לחקר עובדות ,מועצת זכויות האדם ,בפסקאות ,63-64
מסמך האו"ם  27( A/HRC/15/21בספטמבר ,Report of the United Nations Fact Finding Mission on the Gaza Conflict ;)2010 ,משלחת בינלאומית לחקר עובדות של האו"ם ,מועצת
זכויות האדם ,בפסקאות  ,277-83 ,72מסמך האו"ם  25( A/HRC/12/48בספטמבר ;)2009 ,משרד התובעת של בית הדין הפלילי הבינלאומי ,סעיף Report, Situation on Registered ,)1(53
 6( Vessels of Comoros, Greece and Cambodia 16-18בנובמבר ,)2014 ,בכתובת ( bit.ly/1u2SEfaנבדק לאחרונה ב.)6.5.2015-
 ,Benvenisti .58לעיל הערה  ;86-89 ,11הדין החל לגבי רצועת עזה שאינה כבושה ,לעיל ,הערה Benjamin Rubin, Disengagement from Gaza and Post-Occupation ;114-15 ,53

 ,Duties, 42 Isr. L. Rev. 528, 555–60בית המשפט העליון בישראל רמז לגבי חובות אלה בפסקה  12לפרשת אלבסיוני ,לעיל הערה .51
 .59תקנות האג בנוגע לחוקים ונוהגי מלחמה על קרקע 18 ,באוקטובר "( Stat. 2277, I Bevans 631 36 ,1907תקנות האג").
 .60בג"ץ  393/82ג'מעית אסכאן נ' מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה והשומרון  ,לז ( ;785 )4אמנת ג'ניבה בדבר הגנת אזרחים בימי מלחמה 12 ,באוגוסט ,1949 ,כ"א "( 559 )30(1אמנת ג'נבה הרביעית").
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תקינים בשטח הפלסטיני 61.בנוסף ,חופש תנועה מהווה

מעבר קטן וחלופי ,והיום הוא המעבר המסחרי היחיד הפתוח.

תנאי מקדים למילוי חובותיו של הכוח הכובש בנוגע לדאגה

הגבלות על התנועה משפיעות על כל היבטי החיים כמעט,

לצרכי האוכלוסייה האזרחית.

ומכתיבות אילו סחורות יהיו זמינות בשוק ,אילו מפעלים וחוות

מי שמעולם לא סבלו מהיעדרו ,יתקשו להבין את מלוא

יוכלו להעביר סחורה לשוק ובכך לייצר ולהעסיק עובדים,

חשיבותו של חופש תנועה .עבור תושבים פלסטינים בשטח

האם התא המשפחתי יישאר שלם ,אילו סוגי תארים יוכלו

הכבוש ,הגבלות על חופש התנועה משמעותן פגיעה ואף

לקבל הצעירים ,והיבטים רבים אחרים .אף על פי ששליטתה

מניעה של הפעילויות הבסיסיות הנחוצות לצורך קיום

של ישראל על רצועת עזה פחתה במידה ניכרת במהלך

חיים תקינים – קשר עם בני-משפחה ,הגעה לבתי-ספר

השנים ,שליטתה על התנועה ממשיכה להיות משמעותית.
לכן ניתן לומר כי ישראל ממשיכה לחוב חובה ,במסגרת סעיף

מי שמעולם לא סבלו מהיעדרו ,יתקשו להבין
את מלוא חשיבותו של חופש תנועה

 43לתקנות האג 62,לאפשר את סוג התנועה הנחוץ לצורך
קיום חיים אזרחיים תקינים.

63

יתר על כן ,תנועת אנשים וסחורות נחוצה על מנת לעמוד
או לעבודה ,גישה לטיפול רפואי ,העברת סחורות לצורך

בחובות ספציפיות שכוח כובש חב כלפי תושבי שטח כבוש,

מסחר וצריכה .בתוך הגדה המערבית ,הגבלות אלו מוטלות

לרבות המחויבות לאפשר את תפקודם התקין של מוסדות

באמצעות נקודות ביקורת ,מחסומים ומכשולים פיזיים,

חינוך 64ורפואה 65ולספק מזון ,תרופות ,בגדים ,מחסה ופריטים

אזורים שאסורים לתנועה ומשטר של היתרים .הגבלות אלו

אחרים "החיוניים להישרדותה של האוכלוסייה האזרחית".

66

נאכפות ברצועת עזה באמצעות סגר על המעטפת החיצונית
של הרצועה – מעטפת שנשלטת על ידי ישראל .במסגרת סגר

רציונל ביטחוני שאינו מספק כדי להצדיק

זה תנועה של אנשים וסחורות אסורה ככלל ,ומתאפשרת רק

הגבלת חופש תנועה

בהינתן היתרים פרטניים .כפי שפורט לעיל ,ישראל ממשיכה

חובות אלו של ישראל אינן מוחלטות ,אלא כפופות לאמצעים

לשלוט על תנועת האנשים והסחורות לתוך עזה וממנה ובכל

הזמינים ועליהן להיות מאוזנות מול צורכי הביטחון של הכוח

המעברים בין עזה לגדה המערבית .כמו כן ,ישראל אינה

הכובש ,לרבות ההגנה על ביטחון חייליו ,אזרחיו ותושבי השטח

מאפשרת לפלסטינים בעזה להפעיל שדה תעופה או נמל

הכבוש .עם זאת ,הגבלות רבות שהוטלו בהקשר למדיניות

ימי .מכיוון שהגבול עם מצרים סגור ברובו ,תנועת אנשים עם

הבידול אינן נחוצות כדי למלא צורכי ביטחון קונקרטיים,

ישראל מתרחשת ברובה דרך מעבר ארז ,ותנועת סחורות

ולעיתים ,על אף שהוטלו במענה על צורכי ביטחון ,גרמו לפגיעה

מתרחשת דרך מעבר כרם שלום בדרום הרצועה ,שהיה בעבר

בלתי מידתית בחיים האזרחיים ולפיכך אינן חוקיות.

 .61התחייבויות אלו נובעות משתי הוראות ליבה של  IHLאשר מתחמות את סמכותו של הכוח הכובש .ראשית ,במסגרת סעיף  72לאמנת ג'נבה הרביעית ,שנועדה לבטא את 'הרעיון המרכזי
( ')leitmotivשל אמנות ג'נבה ,ישראל מחויבת לכבד את חופש הפרט של הפלסטינים .פסקה  4בסעיף מאפשרת הטלת הגבלות על זכויות כאלה ,אך ורק במידה ובהיקף הנחוץ לצורכי
בטחון .ראוGeneva Conventions of August 12, 1949 – Commentary: Fourth Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War 199-207 ,
( ICRC, J.S. Pictet, O.M. Uhlerוכן "( )H. Coursier eds. 1958פרשנות של  .)"ICRCהפרשנות מציינת כי בעוד חופש התנועה ניתן להגבלה ,ההגבלה צריכה להיות מנומקת מצרכי בטחון,
"שאין משמעותו כי הן מושעות במובן הכללי .בדיוק להיפך :התקנות בדבר כיבוש ואלה הקשורות לזרים אזרחים בשטחו של צד לסכסוך מבוססות על הרעיון של חופש הפרט של אזרחים
שנותר באופן כללי ללא פגיעה" (עמ'  .)202שנית ,וכאמור לעיל ,סעיף  43לתקנות האג ,המתוארות בתור "מיני-חוקה של דיני הכיבוש" ,מחייבות את הכוח הכובש להבטיח תפקוד תקין של
החיים האזרחיים בשטח הכבוש במידת האפשר.
 .62לעיל הערה .59
 .63מדד השליטה ,לעיל ,הערה .50
 .64אמנת ג'נבה הרביעית ,לעיל הערה .60
 .65אמנת ג'נבה הרביעית ,לעיל הערה  ,60סעיף .56
 .66אמנת ג'נבה הרביעית ,לעיל הערה  ,60סעיף  ;55הפרוטוקול הנוסף לתקנות ג'נבה מיום  12באוגוסט  ,1949והמתייחס להגנה על קורבנות סכסוכים מזוינים בינלאומיים (פרוטוקול  8 ,)Iביוני,
 ,U.N.T.S. 17512 1125 ,1977סעיף "( 69הפרוטוקול הראשון") .סעיף  69לפרוטוקול הראשון מרחיב את רשימת המצרכים הרשומים באמנת ג'נבה הרביעית לכל המצרכים החיוניים להישרדותה של
האוכלוסייה האזרחית .ראו גם סעיף  59לאמנת ג'נבה הרביעית המחייב את הכוח הכובש לאפשר את ביצוען של פעולות סיוע המבוצעות על ידי אחרים ,לרבות חופש המעבר של משלוחי סיוע.
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שהוזכרו כהצדקה להגבלות – כדוגמת החשש שסטודנט

זה המקרה בכל הנוגע להגבלות שהטילה ישראל על

שמעוניין ללמוד בגדה המערבית ואין לו כל כוונות זדון ,עלול

העברת סחורות מעזה לגדה המערבית.

להחליט לעסוק בפעילות עוינת בעתיד לכשיהיה בגדה – אינם

ישראל מאפשרת את העברתן של סחורות מעזה למדינה
שלישית .העברה זו מתרחשת דרך שטח ישראלי ,על כל

שיקולים כבדי משקל ומבוססים דיים כדי להצדיק פגיעה כמו

בדיקות הביטחון שנערכות לצורך מעבר לתוך ישראל ,ודרך

זו שנגרמת לחיים האזרחיים התקינים בשל הגבלות אלו.

68

שדה התעופה הישראלי ונמלי הים הישראליים .אין כל רציונל
ביטחוני לעובדה שלא מתאפשר לאותן משאיות בדיוק ,לאחר

בידול והגדרה עצמית

שעברו בידוק ביטחוני ,לפרוק את מטענן ברמאללה או בשכם,

שליטתה של ישראל על רצועת עזה צריכה להיבחן בתוך
ההקשר הרחב יותר של שליטה ישראלית על פלסטינים

האיסור על שהייה בגדה המערבית לפרקי זמן ארוכים
משמעו כי תושב רצועת עזה עשוי לקבל היתר לנסוע
דרך ישראל לגדה המערבית לוועידה של שלושה ימים,
או כדי להיות נוכח בחתונתה של אחותו .מצד שני
נאסר על אותו תושב לקיים נסיעה דומה כדי להירשם
ללימודים באוניברסיטה בגדה או כדי להתחתן שם

ועל שטח פלסטיני .יש לזכור כי רצועת עזה מהווה רק חלק
מהשטח הפלסטיני ,שהוא יחידה טריטוריאלית אחת ,עם ריבון
חוקי אחד – העם הפלסטיני 69.השטח הזה כולו נתון תחת
כיבוש ישראלי .למרות עובדה זו ואחידות זו ,וכפי שתואר בנייר
עמדה זה ,ישראל מיישמת מודלים שונים של שליטה בחלקים
שונים של השטח הפלסטיני .במזרח ירושלים פועלת ישראל
כאילו מדובר בשטח ריבוני ישראלי לכל דבר .בגדה המערבית,

שם סחורה זו תשיא רווחים גבוהים יותר .במשך שבע שנים

השליטה הישראלית באה לידי ביטוי באמצעות נוכחות צבאית

העברה שכזו נאסרה ,והיתר מוגבל הוענק להעברה שכזו רק

בשטח ,בזמן שפעולות ממשלתיות מבוצעות באמצעות

בנובמבר  .2014כיום ,עדיין מוטלות הגבלות על כמות וסוג

"מיקור חוץ" לרשות הפלסטינית בשטח  Aוגם (במידה

הסחורה שניתן לשווק מעזה לגדה .הגבלות אלו אינן מקדמות

פחותה) בשטח  .Bבשטח עזה ,אף על פי שאינה שומרת

יעדים ביטחוניים אלא יעדים פוליטיים ,ולפיכך אינן חוקיות.

עוד על נוכחות קבועה בשטח ,ישראל שומרת על מרכיבים

באורח דומה ,האיסור על שהייה בגדה המערבית לפרקי

משמעותיים של שליטה ,לרבות שליטה מלאה על המרחב

זמן ארוכים משמעו כי תושב רצועת עזה עשוי לקבל היתר

האווירי ,שליטה על המים הטריטוריאליים ושליטה על מעברים

לנסוע דרך ישראל לגדה המערבית לוועידה של שלושה ימים,

קרקעיים חיוניים.
שליטה זו מאפשרת לישראל להכתיב את תנועת האנשים,

או כדי להיות נוכח בחתונתה של אחותו .מצד שני נאסר
על אותו תושב לקיים נסיעה דומה כדי להירשם ללימודים

הסחורות והמשאבים שמהווים מקור חיים לרצועה .אספקת

באוניברסיטה בגדה או כדי להתחתן שם 67.משרד הביטחון

מים ,מזון ,דלק ,חשמל ,כסף ושירותי תקשורת ,כמו גם

הישראלי טוען כי טעמים ביטחוניים וכן יעדים מדיניים עומדים

אפשרות של מסחר ותנועה ,נמצאות במידה רבה בידיה של

בבסיס איסור זה .אולם התחייבויותיה של ישראל במסגרת

ישראל .אם כן ,בידי ישראל היכולת לעצב את תנאי החיים

דיני הכיבוש אוסרות עליה להגביל את החיים האזרחיים כדי

בכל אחד מהחלקים המופרדים של השטח הפלסטיני .גם

לקדם מטרות פוליטיות .יתר על כן ,השיקולים הביטחוניים

במקרים שבהם פלסטינים קיבלו מידה של שלטון עצמי ,כפי

 .67ראו ,מהי "מדיניות הבידול"? לעיל הערה  ;17רשימת התייחסויות ,לעיל הערה  ;17מעבר סטודנטים ,לעיל הערה .22
 .68למידע נוסף ,ראו את החומרים שפותחו כחלק ממשחק המחשב על המעבר בין עזה והגדה המערבית :גישה ,מסגרת משפטית :השכלה גבוהה (מאי  ,)2010בכתובת bit.ly/1AP2SQx

(נבדק לאחרונה ב ;)6.5.2015-גישה ,מסגרת משפטית :פירוד משפחות (מאי ( bit.ly/1PzkJ4I ,)2010נבדק לאחרונה ב ;)6.5.2015-גישה ,מסגרת משפטית :הסוחרים והכלכלה (מאי ,)2010
( bit.ly/1J2ixTzנבדק לאחרונה ב.)6.5.2015-
 .69מאחר שלעם הפלסטיני נתונה הזכות להגדרה עצמית ולנוכח העובדה שמתוך הכרה בזכות זו ,הן מצרים והן ירדן ויתרו על כל תביעה בשטח הפלסטיני בהסכמי השלום שלהם עם ישראל
– הריבונות בשטח שייכת לעם הפלסטיני .ראו  ,Benvenistiלעיל הערה  ,Dinstein ;272 ,6-7 ,11לעיל ,הערה Orna Ben-Naftali, Aeyal Gross and Keren Michaeli, Illegal ;52 ,11
).Antonio Cassese, Self Determination of Peoples: A Legal Reprisal 238–39, 243–45 (1995) ;Occupation: Framing the Occupied Palestinian Territory, 23 Berkley J. Int'l Law 551, 554–56 (2005
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צילום :אימאן מוחמד

סטודנטיות מחוץ למכללה למדע יישומי בעזה .אפריל 2013

פיצול זה ,שנגרם בעקבות עשורים של הגבלות על התנועה ,מעצב מחדש את החברה הפלסטינית ואף יוצר
"קנטוניזציה" שלה ,באופן שיהיה קשה להסב לאחור ,אם וכאשר יוסרו ההגבלות
שקרה בשטח  Aובעזה ,שליטתה המתמשכת של ישראל

מחולק לחלקים נפרדים ומופרדים ,הפלסטינים אינם יכולים

בתחומי מפתח של החיים מגבילה את יכולתן של הרשויות

ליזום מיזמים כלכליים ,חברתיים ותרבותיים משותפים,

המקומיות לבצע פעולות ממשלתיות בסיסיות שנמצאות

מיזמים חיוניים לפעולתם התקינה של החיים הציבורים

בדרך כלל בתחום אחריותו של הריבון .מצב זה נוצר במידה

הפלסטיניים .בעשותה כן ,ישראל כושלת במילוי מחויבויותיה

מסוימת בשל שליטתה של ישראל על הגישה לעולם החיצון,

במסגרת תקנה  43לתקנות האג משנת  ,1907שתובעות

אך גם מכיוון שישראל מחזיקה בשליטה מלאה על התנועה

להבטיח ,ככל הניתן ,את החיים הציבוריים בשטח הכבוש.

בין החלקים השונים של השטח הפלסטיני.

ככלות הכל ,המונח "חיים ציבוריים" ( )vie publicsמצביע על

70

מחויבותו של הכוח הכובש לדאגה לחיים תקינים ,לא רק עבור

באמצעות ממד זה של השליטה שצוין לעיל ,ובעיקר על
ידי אכיפת מדיניות הבידול והגבלות אחרות על התנועה בין

החברים האינדיבידואלים באוכלוסייה הנתונה תחת כיבוש,

חלקיו של השטח הפלסטיני ,פוצל השטח על ידי הרשויות

אלא גם עבור האוכלוסייה כקולקטיב.
אכן ,הקרע שיצרה מדיניות הבידול פוגע בחובה צופת

הישראליות למעין איים ,שאותם מקיפה ישראל .מדיניות
הבידול פוגעת לא רק בחיים האזרחיים התקינים של פרטים,

פני העתיד של ישראל ,שלא ליצור נסיבות העשויות לחבל

אלא גם בחיים הקהילתיים .בשל העובדה שהשטח הפלסטיני

ביכולתם של הפלסטינים להגשים הגדרה עצמית ולממש את

 .70התחייבות זו נובעת מהוראות סעיף  43לתקנות האג המחייבות את הכובש "להבטיח ,ככל הניתן ,את הסדר הציבורי והחיים הציבוריים" (".)"l'ordre et la vie publics
ראו.Marco Sassòli, Legislation and Maintenance of Public Order and Civil Life by Occupying Powers 16(4) Eur. J. Int'l L 661, 663–64 (2005) ,
 .71ראו לדוגמה.Gerhard von Glahn, The Occupation of Enemy Territory: A Commentary on The Law and Practice of Belligerent Occupation 31–33 (1957) ,
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ריבונותם על השטח בעתיד .מחויבויות אלו נובעות מהעובדה

ההגבלות על התנועה בין ערי הגדה המערבית יצרו

שהכיבוש הישראלי של השטח הפלסטיני – ככל כיבוש – הוא,

תוצאות דומות ,גם אם מתונות יותר .תוצאות ההגבלות

על פי ההגדרה ,מצב זמני ,ושסמכותה של ישראל על השטח

פוגעות בקשרים המסחריים ,מבודדות ערים ואזורים ,ומונעות

בת חלוף 71.דיני הכיבוש מחייבים את הכובש ,זה המחזיק

מפלסטינים אפשרות להכיר את הערים והכפרים שנמצאים

בשליטה דה-פקטו ,אך לא בזכות ריבונית על השטח ,להימנע

בצד האחר של המחסומים הצבאיים .החלוקה בין מזרח

מלנקוט צעדים שעשויים לפגוע ביכולתו של הריבון דה-יורה

ירושלים ושאר השטח הפלסטיני יוצרת הפרעה קיצונית

לממש מחדש את ריבונותו בתום הכיבוש .העם הפלסטיני

יותר; מוסדות חברתיים ,תרבותיים וכלכליים במזרח ירושלים

מוכר כריבון דה-יורה ,ופיצול השטח הפלסטיני מאיים על

נמצאים למעשה מחוץ לתחום עבור מרבית הפלסטינים ,ובכך

יכולתו למימוש מחדש של ריבונותו בעתיד.

נוצרת הפרדה עמוקה.
קשרים חברתיים ,כלכליים ,תרבותיים ומשפחתיים שכאלה

פיצול זה ,שנגרם בעקבות עשורים של הגבלות על התנועה,
מעצב מחדש את החברה הפלסטינית ואף יוצר "קנטוניזציה"

– אליהם יתייחס הדיון על הזכויות הקולקטיביות שבחלק

שלה ,באופן שיהיה קשה להסב לאחור ,אם וכאשר יוסרו

השלישי – נחוצים לצורך מימוש יעיל של זכותו של העם

ההגבלות.

הפלסטיני להגדרה עצמית .ה"עמיות" שמהווה את הבסיס
להגדרה עצמית הינה בעלת שורשים חברתיים וכלכליים

ההשלכות של החלוקה הכפויה בין רצועת עזה לשאר

עמוקים ,ושירושם פוגע ביכולתו של העם הפלסטיני לממש

השטח הפלסטיני ניתנות להמחשה על-ידי הדוגמאות הבאות:

ריבונות בעתיד.

( )1משנת  2000ואילך ,ישראל אסרה על סטודנטים מעזה

בין אם ממשלת ישראל פועלת במתכוון כדי לפגוע

ללמוד בפקולטה הפלסטינית לרפואה באוניברסיטת אל-
קודס שבעיר אבו-דיס בגדה המערבית .ארבע שנים מאוחר

בריבונות הפלסטינית ובין אם לאו ,השפעה זו של מדיניות

יותר ,פתחה האוניברסיטה האסלאמית בעזה פקולטה

הבידול בוודאי לא חמקה מתודעתו של הממסד הצבאי

לרפואה ,שמכשירה סטודנטים לרפואה בסטנדרטים ונהגים

הישראלי ומיחידותיו המוקדשות למודיעין וחקר החברה

שונים מאלה הנהוגים בגדה המערבית .הסטודנטים שלומדים

הפלסטינית .כיבוש מטבעו כרוך בדחיקת הריבון החוקי ,אך

בפקולטה שבעזה עוברים הדרכה מעשית בבתי-חולים בעזה

הפגיעה בריבונות עצמה חייבת להיות זמנית .ישראל סוטה,

בלבד ,בעוד שמקביליהם בגדה המערבית מקבלים את

אם כן ,מהחובה צופת פני העתיד המוטלת עליה להימנע

ההדרכה שם .כתוצאה מכך הולך ומעמיק הפילוג במערכת

מצעדים העלולים לפגוע בהשבת הריבונות לידי העם

הבריאות הפלסטינית.

הפלסטיני בעתיד.
לא ניתן להתעלם מהעובדה שהפילוג הפנים פלסטיני פוגע

( )2משנת  2007ואילך ,ישראל מנעה כמעט לחלוטין את
שיווק הסחורות מעזה לגדה המערבית ובמידה פחותה ,גם

גם הוא בלכידות החברתית ,המהווה תנאי מוקדם להגדרה

התערבה במעבר סחורות מהגדה המערבית לעזה ,תוך שהיא

עצמית ,בכך שהוא מוליך מוסדות רשמיים בנתיבי פיתוח

מפצלת למעשה את הכלכלה הפלסטינית .בעת כתיבת

נפרדים מאז שנת  .2007עניין זה יידון בחלק הבא של נייר

שורות אלו ,חקלאים ויצרנים מעזה ,שקיבלו היתר נדיר למכור

העמדה.

סחורה לגדה המערבית ,מתקשים לקשור מחדש קשרים עם
שוק שהפך לא מוכר ,ועם קניינים שמצאו חלופות לקשרי
המסחר שאותם טיפחו בעבר עם פלסטינים מעזה.
( )3אין בנמצא נתונים זמינים לגבי השפעת הגבלות
התנועה על ההחלטות להינשא וללדת ילדים ,אך ניתן להניח
כי מדיניות שאוסרת בצורה גורפת על חתן בעזה לנסוע לגדה
המערבית כדי להתחתן מפחיתה את מספר מקרי האיחוד בין
משפחות בעזה לבין אלה שבגדה המערבית.
14

חלק שלישי :מדיניות הבידול במסגרת דיני זכויות האדם הבינלאומיים
הזכות לחופש תנועה בתוך השטח הפלסטיני מבוססת

מנת לאפשר התפתחות אנושית וכלכלית 76ומניעתו נתפשה

לא רק על מחויבויותיה של ישראל במסגרת  ,IHLאלא גם

ככלי לדיכוי .בתקופה המודרנית עוגן חופש התנועה בהכרזה

על התחייבויותיה הבינלאומיות להגן על זכויות האדם בשטח

האוניברסלית בדבר זכויות האדם 77,ולאחר מכן גם באמנה

שנתון לסמכות השיפוט שלה 72.החלק השלישי של נייר

הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות 78,שאושררה על ידי

העמדה ינתח את השפעת מדיניות הבידול על הזכות לחופש

ישראל .חופש תנועה הינו זכות מוכרת גם במשפט הבינלאומי

תנועה לאוכלוסייה בשטח הפלסטיני ,וידון בהיבטים שונים של

המנהגי 79.כמו כן ,חופש תנועה מהווה תנאי מקדים למימוש

הזכות להגדרה עצמית.

זכויות אדם נוספות ,כפי שצוין בחלק הקודם.
הזכות לחופש תנועה מורכבת משלוש זכויות )1( :הזכות לנוע,

 .1חופש תנועה כזכות אישית

לנסוע ולבחור את מקום המגורים של האדם בתוך המדינה

מלבד נחיצותו כתנאי מקדים לעמידה במחויבויותיו של

שבה הוא מצוי באופן חוקי; ( )2הזכות לעזוב כל מדינה ,לרבות

כובש כלפי אזרחים החיים תחת כיבוש ,חופש תנועה הוכר

המדינה שבה הוא גר; וכן )3( ,הזכות להיכנס למדינה שבה הוא

לאורך ההיסטוריה כזכות בפני עצמה ,שביטויה היווה מימוש

גר ללא הגבלות שרירותיות .מותר להגביל זכויות אלו על מנת

האוטונומיה וכבוד האדם .כבר בימי יוון הקדומה ,אחד

להגן על הביטחון הלאומי ,המוסר ,הסדר הציבורי או הבריאות

המאפיינים שהבחינו בין אדם חופשי לבין עבד היה חופש

הציבורית ,וכן על מנת להגן על זכויות וחירויות אחרות.

80

על-פי הוראות דיני הכיבוש ,שהוא הדין הספציפי

תנועה 73.החופש היה מוגן ברמות שונות בחקיקה מוקדמת
של זכויות ,כדוגמת המגנה כרטה האנגלית 74וחוקת המהפכה

( )lex specialisשחל במצבי כיבוש ,הטלת הגבלות מסוימות

הצרפתית משנת  75.1971חופש תנועה נתפש כהכרחי על

על חופש התנועה מותרת במקרה שהגבלות אלו נחוצות

 .72בעניין ההחלה האקסטרה-טריטוריאלית של דיני זכויות האדם ,ראו באופן כללי  ,Milanovicלעיל ,הערה  .53לדיון במשמעות המונח "סמכות שיפוט" לצורך אמנות בדבר זכויות אדם
ולעמדה לפיה הסמכות קשורה לשליטה דה פקטו ,ראו שם ,פרק  ,2במיוחד  .52-53ראו גם Orna Ben-Naftali & Yuval Shany, Living in Denial: The Application of Human Rights
) .in the Occupied Territories 37 Israel L. Rev. 17 (2003להערות העדכניות ביותר של מועצת זכויות האדם ,ראוConcluding Observations on the Fourth Periodic Report of ,
 ,Israelמסמך האו"ם  21( CCPR/C/ISR/CO/4בנובמבר ,)2014 ,פסקה  ,5בכתובת ( bit.ly/1DmJavQנבדק לאחרונה ב .)6.5.2015-המועצה קראה לישראל להבטיח כי כל הגבלה על חופש
התנועה של אנשים וסחורות תהיה בהתאם למחויבויותיה של ישראל מכוח ה( ICCPR-פסקה  .)12להלכה הפסוקה ,ראוLegal Consequences of the Construction of a Wall in the :
 9( Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, I.C.J. Rep.ביולי ,135 ,)2004 ,פסקאות "( 106-13חוות דעת על החומה");
( Armed Activities on the Territory of the Congoקונגו נ' אוגנדה) 19( 2005 I.C.J. Rep. 168 ,216 ,בדצמבר) .במספר פסקי דין ,ה ECtHR-קבע כי תחולתה הגיאוגרפית של האמנה
האירופאית בדבר זכויות אדם נקבעת על ידי מבחן "השליטה האפקטיבית" ,ולא על ידי גבולות טריטוריאליים של חלוקת המדינה .ראו 18 ,Merits( Loizidou v. Turkey ,בדצמבר,1996 ,
[ 52, Reports of Judgments and Decisions 1996 –VI; Behrami v. France, Saramati v. France, Germany and Norway (Application Nos. 71412/01 and 78166/01לא פורסם],
 2במאי .)2007 ,בית המשפט העליון של ישראל הביע נכונות להניח כי דיני זכויות האדם הבינלאומי חלים על פעולות של מפקד צבאי בשטח המוחזק תחת כיבוש צבאי ו/או במהלך סכסוך
מזוין .בג"ץ  10356/02יואב הס נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית ,אלוף פיקוד מרכז (לא פורסם 4 ,במרס;)2004 ,
בג״ץ  1890/03עיריית בית לחם ו 21-אח' נ' מדינת ישראל-משרד הבטחון (לא פורסם 3 ,בפברואר"( )2005 ,עיריית בית לחם"); בג"ץ  3969/06ראש מועצת הכפר דיר סאמט ,אלחרוב נ' מפקד
כוחות צה"ל בגדה המערבית (לא פורסם 22 ,באוקטובר .)2009 ,כדאי לציין כי פסק הדין בבג"ץ  769/02הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל נ' ממשלת ישראל ,נז ( ,285 )6שעסק ב"סיכולים
ממוקדים" והתייחס לרצועת עזה ,ניתן לאחר "ההתנתקות" .גם בפרשה זו בית המשפט העליון היה מוכן להניח כי דיני זכויות האדם חלים בשטח הפלסטיני במקביל למשפט ההומניטרי
הבינלאומי ,מבלי להכריע בעניין.
.Jane McAdam, An Intellectual History of Freedom of Movement in International Law: The Right to Leave as a Personal Liberty, 12 Melbourne J. of Int'l Law 27 (2011) .73

 .74מגנה כרטה ,סעיף  ,)1215( 42בכתובת ( bit.ly/1bHRRdeנבדק לאחרונה ב.)6.5.2015-
 .75החוקה הצרפתית משנת  ,1791בכתובת ( bit.ly/1zQ13Ytנבדק לאחרונה ב.)6.5.2015-
 .76ראו ,John Torpey, The Invention of the Passport: Surveillance, Citizenship and the State 79 (2000) ,בכתובת ( tinyurl.com/or5ojlgנבדק לאחרונה ב 21-במרס.)2015 ,
 .77ההכרזה האוניברסלית בדבר זכויות אדם ,G.A. Res. 217 (III) A ,מסמך האו"ם ) ,A/RES/217(IIIסעיף  10( 13בדצמבר.)"UDHR"( )1948 ,
 ,ICCPR .78לעיל הערה  ,35סעיף .12
 .79ראו לדוגמה  ,Henry J Steiner and Philip Alston, International Human Rights in Context: Law, Politics, Morals (2nd ed. 2000) :המתייחס ל UDHR-כמשקף את מהמשפט
הבינלאומי המנהגי.
 ,ICCPR .80לעיל הערה  ,35סעיף .)3(12
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מבחינה צבאית .הגבלות שלא נובעות מנחיצות זו אסורות באופן

בין ישראל למצרים ,בהם ישראל התחייבה להקים את "רשות

מפורש 81.כך ,לדוגמה ,רשאי כוח כובש לעצור אדם מהשטח

המינהל העצמי הנבחרת ביהודה ,שומרון וחבל עזה".

הכבוש ,לתחום את מקום מגוריו או למנוע ממנו לעזוב את

ההתחייבות להקים רשות כזו אושררה בהצהרת העקרונות

השטח הכבוש ,כאשר הדבר נחוץ מטעמי ביטחון 82.בנוסף,

שנחתמה בין ישראל לאש"ף בספטמבר  1993במסגרת

וכחלק מסמכותו הכללית של הכוח הכובש במסגרת סעיף 43

הסכמי אוסלו .בהסכם זה הכירה ישראל במפורש בעזה ובגדה

לתקנות האג 83,חופש התנועה כפוף לצורכי הביטחון ,כאשר

המערבית כיחידה טריטוריאלית אחת:

85
86

הכוח הכובש מחויב לאזן את מחויבויותיו כלפי האנשים המוגנים
"שני הצדדים רואים את הגדה המערבית ואת רצועת עזה

אל מול סמכותו לנקוט באמצעים מגבילים שנחוצים מבחינה

כיחידה טריטוריאלית אחת ,ששלמותה תישמר במסגרת

צבאית .עם זאת ,גירוש והעברה כפויה אסורים לחלוטין.

84

תקופת הביניים".
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 .2החלת הזכות לחופש תנועה בשטח הפלסטיני
בשלב מאוחר יותר ישראל התחייבה לפתוח נתיב קרקעי בין

כיצד ניתן להבין את הזכות לחופש תנועה בהקשר של
רצועת עזה והגדה המערבית ,שטח לא רציף שהסטטוס שלו

רצועת עזה לגדה המערבית ,שייקרא "מעבר בטוח" 88והבהירה,

נותר שנוי במחלוקת? מהי ה"מדינה" הרלוונטית בה יש לכבד

במבוא להסכם הביניים משנת  ,1995את הסכמתה להקמת

את חופש התנועה? מי נחשב לתושב? בנייר עמדה זה ייטען

רשות לממשל עצמי ,שסמכות השיפוט שלה תתפרש ברצועת

כי ההכרה הישראלית והבינלאומית בעזה ובגדה המערבית

עזה ובגדה המערבית:

כיחידה טריטוריאלית אחת חלה לגבי ההגנה על הזכות לנוע
ולנסוע בתוך אותה יחידה .עוד נטען בנייר עמדה זה כי לכל

"מכירים בכך שייעודו של המשא ומתן הישראלי-פלסטיני

הפחות ,אלה שישראל הכירה בהם כתושבי השטח ,על ידי

במסגרת תהליך השלום הנוכחי במזרח התיכון הינו ,בין היתר,

הכללתם במרשם האוכלוסין הפלסטיני שתחת שליטתה ,הינם

להקים רשות פלסטינית לממשל עצמי בשלב הביניים ,דהיינו

בעלי הזכות לחופש תנועה בתוך השטח הפלסטיני ,הכולל את

המועצה הנבחרת (להלן "המועצה" או "המועצה הפלסטינית"),

רצועת עזה והגדה המערבית.

והראיס הנבחר של הרשות המבצעת עבור העם הפלסטיני
בגדה המערבית וברצועת עזה ,לתקופת מעבר שלא תעלה

רצועת עזה והגדה המערבית כיחידה טריטוריאלית אחת

על חמש שנים מיום חתימת ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור

החל משנת  1978ואילך ,לכל הפחות ,הכירה ישראל

יריחו (להלן "הסכם עזה-יריחו") ב 4-במאי  ,1994אשר תוביל

בעזה ובגדה המערבית כיחידה טריטוריאלית אחת .הכרה זו

להסדר קבע המבוסס על החלטות מועצת הביטחון  242ו"338-

השתמעה מהסכמי קמפ דיוויד ,שסיימו את מצב המלחמה

(ההדגשות הוספו-שב).
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 .81אמנת ג'נבה הרביעית ,לעיל הערה  ,60סעיף  ,27שהפרשנות של ה ICRC-לאמנת ג'נבה הרביעית מתייחסת אליו בתור "יסוד לאמנה" ,הוא הוראת המפתח בנוגע לכך .להתייחסות
ספציפית בנוגע לחופש התנועה וההגבלות עליו ראו פרשנות ה ,ICRC-לעיל הערה  202 ,61ו.207-
 .82אמנת ג'נבה הרביעית ,לעיל הערה  ,60סעיף .78
 .83לעיל הערה .59
 .84אמנת ג'נבה הרביעית ,לעיל הערה  ,60סעיף .49
 .85הסכמי קמפ דייויד :המסגרת לשלום במזרח התיכון 17 ,בספטמבר ,1978 ,בכתובת ( bit.ly/1AP39Tqנבדק לאחרונה ב"( )6.5.2015-הסכמי קמפ דייויד").
 .86הסכמי אוסלו " ,Iהצהרת עקרונות בדבר הסדרי ביניים של ממשל עצמי עם אש"ף" 13 ,בספטמבר"( 1993 ,אוסלו  ,)"Iבכתובת ( bit.ly/1Rrxsu1נבדק לאחרונה ב.)6.5.2015-
 .87סעיף  IVאוסלו  ,Iסעיף  ,4לעיל הערה .86
 .88הסכם עזה – יריחו משנת  ,1994סעיף  ,XIבכתובת ( bit.ly/1IrdtJiנבדק לאחרונה ב.)6.5.2015-
 .89הסכם הביניים הישראלי -פלסטיני בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה ,ישראל – אש"ף ,מבוא 28 ,בספטמבר"( I.L.M. 551 (1997) 36 ,1995 ,הסכם הביניים").
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שהחקיקה של המפקד הצבאי בהם הינה בעלת תוכן זהה

תהליך השלום קבע באופן עקרוני מסגרת שבה פלשתינה-
ארץ ישראל ההיסטורית תחולק בין מדינה יהודית על בסיס

[ ]...זאת ועוד ,בא-כוח המשיב ציין בפנינו כי 'לא רק שהצד

קווי שביתת הנשק משנת  1949ויישות פלסטינית בעזה ובגדה

הישראלי מנהל באופן מתואם את שני האזורים ,אלא שגם

המערבית ,מבלי שנקבעו (עדיין) גבולות סופיים .ההסכמים

הצד הפלסטיני מתייחס לשני האזורים כישות אחת ,וההנהגה

כללו הוראות להמשך הניהול הישראלי של מרשם האוכלוסין

של שני האזורים הללו היא אחת ומאוחדת' .אכן ,התכלית

הפלסטיני (שנוצר על ידי ישראל בשנת  ,)1967בתיאום עם

המונחת ביסוד הוראת סעיף  78לאמנת ג'נבה הרביעית,

הרשות הפלסטינית ,מרשם שבו רשומים תושבים הן מעזה

והמצמצמת את תוקפו של תיחום מקום המגורים לאזור

והן מהגדה המערבית.

אחד ,יסודה באחדות החברתית ,הלשונית ,התרבותית,
הסוציאלית והמדינית של האזור ,מתוך רצון לצמצם את הנזק

הכרתה של ישראל ברצועת עזה והגדה המערבית
כיחידה טריטוריאלית אחת יוצרת מחויבות
משפטית ,לרבות החובה לכבד את הזכות לחופש
תנועה בתוך אותה יחידה

שבהעברת מגורים למקום זר .מכוחה של תכלית זו אין לראות
באזור יהודה והשומרון ובאזור חבל עזה שני אזורים הזרים זה
לזה ,אלא יש לראותם כאזור אחד( ".ההדגשות הוספו)

90

ההשלכות המשפטיות של ההכרה על ידי ישראל
הכרתה של ישראל ברצועת עזה והגדה המערבית כיחידה

גם עם תום תקופת הביניים שנקבעה בהסכמי אוסלו,
התמוטטות תהליך אוסלו ופרוץ האינתיפאדה השנייה

טריטוריאלית אחת יוצרת מחויבות משפטית ,לרבות החובה

בספטמבר  ,2000המשיכה ישראל להתייחס לרצועת עזה

לכבד את הזכות לחופש תנועה בתוך אותה יחידה .מדיניות

ולגדה המערבית כאל יחידה טריטוריאלית אחת .ב ,2002-תוך

הבידול ,שעל פי הגדרתה פועלת למנוע מפלסטינים בחלק

אזכור סיכונים ביטחוניים ,החליט הצבא הישראלי להעביר

אחד של השטח לנסוע לחלק אחר ,ובמיוחד למנוע מפלסטינים

לעזה בכפייה מספר פלסטינים שהתגוררו בגדה המערבית

מעזה מלבחור להתגורר בגדה המערבית – מפירה את

והואשמו בפעילות חבלנית .הצבא טען כי הוא מוסמך,

מחויבותה של ישראל לכבד את זכותם של פלסטינים לחופש

במסגרת סעיף  78לאמנת ז'נבה הרביעית" ,לתחם את מקום
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תנועה .במילים אחרות ,ההגבלות על נסיעתם של אנשים

המגורים" של אלה שביקש להעביר לעזה .המורחקים לעתיד

מפרות לא רק את מחויבויותיה של ישראל במסגרת הIHL-

השיגו על ההרחקה בבית המשפט ,כשהם טענו כי זו מנוגדת

להבטיח חיים אזרחיים תקינים ,אלא מפרות גם זכות עצמאית

לסעיפים  49ו 78-לאמנת ז'נבה הרביעית ,המתירה את תיחום

לחופש תנועה ,לה זכאים פלסטינים ללא קשר לסיבה בגינה הם

מקום המגורים בתוך השטח הכבוש אך אוסרת על גירוש

מעוניינים לנוע ,או להשלכות במקרה שיימנע מהם מלעשות כן.

אנשים מוגנים אל מחוץ לשטח הכבוש .בית המשפט העליון

החובה לכבד את הזכות לחופש תנועה בתוך השטח הפלסטיני

דחה טיעון זה וקיבל את עמדת המדינה כי רצועת עזה והגדה

כשטח אחד ,נובעת ממחויבויותיה של ישראל לאמנות

המערבית הן יחידה טריטוריאלית אחת ,ולפיכך ההרחקה

בינלאומיות ,וכן מהעמדה שבה נקטה ישראל – לקידום טובתה

מהווה תיחום מקום מגורים בתוך אותו שטח:

שלה – לפיה עזה והגדה המערבית מוכרות כיחידה טריטוריאלית
אחת ,ולפיכך מחייבת אותה מכוח דוקטרינת ההשתק.

"שני האזורים הם חלק מארץ-ישראל ()Palestine
המנדטורית .הם נתפסו בתפיסה לוחמתית על-ידי מדינת

מחויבויות מכוח אמנות

ישראל .מבחינה חברתית ופוליטית ,נתפסים שני האזורים

הכרתה של ישראל ברצועת עזה ובגדה המערבית כיחידה

על-ידי כל הנוגעים בדבר כיחידה טריטוריאלית אחת תוך

טריטוריאלית אחת ,כפי שעולה מאמנות שנחתמו עם מצרים

 .90פרשת עג'ורי ,לעיל הערה  ,40פסקה .22
 .91בניגוד לתנועת סחורות ,שאינה מוגנת כזכות עצמאית.
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ואש"ף ,מחייבת מבחינה משפטית .מחויבותה של ישראל,

הנוכחי של ההסכמים או לאפשרות סיומם העתידי ,סיום

במסגרת הסכמי קמפ דיוויד ,להקמת רשות לממשל עצמי

שכזה לא ישפיע על מצב חוקי כלשהו שנוצר על ידי האמנה

ברצועת עזה ובגדה המערבית היתה אבן הפינה של האמנה,

– לרבות ההכרה בעזה ובגדה המערבית כיחידה טריטוריאלית

ותנאי להסכמתה של מצרים לכינון שלום .מצרים הסכימה

אחת 95.כל זאת מהסיבה שסיום אמנה מסיים את החובה

לסיים את מצב המלחמה שעמד בינה לבין ישראל משנת 1948

להמשיך לבצעה – אך לא את המצב המשפטי שנוצר לפני

על בסיס מחויבותה של ישראל לפתור את ליבת הסכסוך – גורל

סיומה .לכן ,סיום הסכמי אוסלו יכול לסיים רק חובות

הפלסטינים – באמצעות ממשל עצמי פלסטיני מאוחד ברצועת

ספציפיות לביצוע ,כגון החובה להפעיל מעבר בטוח ,אך
הוא לא יסיים את מעמדה של עזה והגדה המערבית כיחידה

עזה ובגדה המערבית כישות אחת.
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כמו כן התחייבה ישראל להכרה זו בהסכמים שחתמה

טריטוריאלית אחת .אם כן ,גם במקרה בו תשוחרר ישראל

עם אש"ף .חתימתה של ישראל על הסכמי אוסלו מהווה

מהתחייבויותיה הספציפיות באמנה על ידי סיומה ,ישראל

לכל הפחות הכרה בעם הפלסטיני ובאש"ף כנציגו .מכיוון

עדיין תהיה מחויבת לכבד את זכותם של הפלסטינים לחופש

שכך ,הסכמי אוסלו הם הסכם מחייב משפטית ,לא בין שתי

תנועה בין עזה לגדה המערבית.

מדינות ,אלא בין שני צדדים בעלי מעמד שווה בפני המשפט
הבינלאומי 93.ישנן שאלות חשובות שעולות בנוגע להמשך

השתק

תוקפם של ההסכמים ,אך אין הן משפיעות על ההכרה

מקור נוסף למחויבותה של ישראל לכבד את המעמד

הנזכרת לעיל .ההסכמים עצמם הם הסכמי ביניים שמועד

המשפטי של עזה והגדה המערבית כיחידה טריטוריאלית

סיומם פקע לפני  15שנים ,ורבות מהוראותיהם נזנחו מאז

אחת הוא דוקטרינת ההשתק .דוקטרינת ההשתק במשפט

על ידי אחד הצדדים או על ידי שניהם .מצד שני ,אף לא

הבינלאומי מקדמת עקביות ותום לב ביחסים בין מדינות .אף

אחד מהצדדים התכחש להסכמים ,ושני הצדדים ממשיכים

על פי שחלק מהפרטים הספציפיים של הדוקטרינה הם עדיין

ליישם חלקים מהם ,במיוחד את החלקים הנוגעים לתיאום

נושא בדיון ,בית המשפט הבינלאומי לצדק ( )ICJהחיל באופן

בין ישראל והרשות הפלסטינית ,הן עבור עזה והן עבור הגדה

עקבי את הדוקטרינה על מנת למנוע ממדינה את ההנאה

המערבית .ואכן ,ישראל עומדת לעיתים על המשך תוקפן של

מחוסר העקביות שלה עצמה ,תוך פגיעה במדינה אחרת.

לפחות חלק מהוראות הסכמי אוסלו 94.ללא תלות בסטטוס

לאחר שמדינה הסכימה למצב מסוים ,בין אם מפורשות ובין
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 .92הסכמי קמפ דיויד ,לעיל הערה  ,85נפתחים בהתחייבות לכך שהאמנה מכוונת על ידי הצדדים "להוות בסיס לשלום לא רק בין מצרים ובין ישראל אלא אף בין ישראל ובין כל אחת
משכנותיה האחרות המוכנה לשאת ולתת בדבר שלום עם ישראל על בסיס זה" .הבסיס כולל ,כפי שצוין לעיל" ,רשות של מינהל עצמי ברצועת עזה ובגדה המערבית" .למידע נוסף על
העמדה המצרית בנוגע לאחדות של רצועת עזה והגדה המערבית ,ראו 'מי מחזיק במפתחות?' ,לעיל הערה .104 ,27
 ,Eyal Benvenisti, The Israeli-Palestinian Declaration of Principles: A Framework for Future Settlement 4 EJIL 542–54, 543 –44 (1993) .93בכתובת ( bit.ly/1EtiJVrנבדק לאחרונה
ב .)6.5.2015-ראו גם .Geoffrey Watson, The Oslo Accords: International Law and the Israeli-Palestinian Peace Agreements (2000) :ווטסון טוען כי אש"ף הוכר כסובייקט של הדין
הבינלאומי בין היתר משום שחתם על אמנות מחייבות משפטית גם עם מדינות אחרות .נראה שטיעון זה התחזק עם החלטת האסיפה הכללית של האו"ם משנת  2012לקבלת את פלסטין
כמדינה משקיפה לא חברה ( ,G.A. Res. 67/19, U.N. GAOR, 67th Sess.מסמך האו"ם  4( A/Res/67/19בדצמבר"( )2012 ,החלטת האסיפה הכללית  ))"67/19והצטרפותם של הפלסטינים
בשנת  2014למספר אמנות בינלאומיות.
 .94לדוגמה ,בתשובה לשאלה בנוגע לסמכות הישראלית לאשר את הכניסה של זרים לעזה ,משרד הביטחון אמר כי הוא מכריע בשאלות אלה "בהתאם להסכמי הביניים" .ראו מכתב מאייל
פרידמן ,משרד מתאם פעולות הממשלה בשטחים ,לעו"ד שרי בשי ,מנכ"ל גישה ( 9באוקטובר( )2006 ,אצל הכותבים) .בתשובה לתלונה בעניין סירוב לשקול בקשות להיתרי תנועה שהוגשו
על ידי ארגוני זכויות אדם ,משרד הביטחון הישראלי אמר כי "עבודת גורמי התיאום והקישור הישראליים תיעשה אך ורק מול הגורמים המוסמכים ברשות הפלסטינית ,כפי שהוסכם בהסכמי
הביניים" .ראו מכתב מאלוף משנה משה לוי ,ראש מנהלת התיאום והקישור בעזה ,להדס זיו ,מנכ"לית רופאים לזכויות אדם ,עו"ד שרי בשי ,מנכ"ל גישה ודליה קרשטיין ,מנכ"לית המוקד
( 13בספטמבר( )2009 ,אצל הכותבים) .עמדת המדינה בנוגע לשמירה על מנגנון התיאום של אוסלו אושרה פעם אחר פעם על ידי בית המשפט העליון .ראו לדוגמה ,בג"ץ  5429/07רופאים
לזכויות אדם נ' שר הביטחון (לא פורסם ,הוחלט ביום  28ביוני ;)2007 ,בג"ץ  8881/06גזאונה נאגח נ' המינהל האזרחי באיזור יהודה ושומרון (לא פורסם ,הוחלט ביום  1במרס.)2007 ,
 .95לדיון על ההתחייבויות המשפטיות שממשיכות לחול לאחר סיומה של אמנה ,ראו  ,Benvenistiלעיל הערה  ,93בעמ'  .545הטיעון מבוסס על סעיף  )b()1(70לאמנת וינה ,המשקף את
המשפט המנהגי ולפיכך יחול לגבי הסכמי אוסלו על אף שהם אינם הסכמים בין מדינות .החלק הרלוונטי מציין כי סיום תוקפה של אמנה "אינו משפיע על כל זכות ,התחייבות או מצב
משפטי של הצדדים שנוצרו באמצעות החתימה על האמנה לפני סיומה" .ראו אמנת וינה בדבר דיני אמנות ,מסמך האו"ם  39/27 A/CONFב ,.U.N.T.S 1155 ,)1969( 289-סעיף  .70ראו גם
 I.C.J. Northern Cameroons (Cameroon v. United Kingdom) (Preliminary Objections), [1963] I.C.J. Rep. 15ב ,34-בכתובת ( bit.ly/1Pzlcniנבדק לאחרונה ב.)6.5.2015-
 .96ראו )( Case concerning the temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailandחוות דעת נפרדת של השופט אלפארו)  ,40בכתובת ( bit.ly/1FXebw6נבדק לאחרונה ב.)6.5.2015-
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אם על ידי אי התנגדות ,ולאחר שמדינה זו אף נהנית ממצב

רחבי הטריטוריה הפלסטינית .בנוסף ,מדינות תורמות

זה ,אין היא יכולה להתכחש להסכמתה בשלב מאוחר יותר,

מימנו תוכניות ומוסדות שתוכננו לשרת את הפלסטינים הן
בעזה והן בגדה המערבית .חוסר עקביות שכזה בעמדותיה

ולנקוט בעמדה משפטית מנוגדת.
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של מדינה ,והסתמכות היוצרת פגיעה ,הם בדיוק מה

במקרה של רצועת עזה והגדה המערבית ,ישראל
התחייבה תחילה להכיר בהן כיחידה טריטוריאלית אחת

שדוקטרינת ההשתק נועדה למנוע .יהיה זה משונה ותמוה

כחלק מהסכמי קמפ דיויד ,הסכמים שהעניקו לה את

אם עזה והגדה המערבית ייחשבו ליחידה סוציאלית,

ההטבה המשמעותית של שלום עם מצרים ,וסיוע כספי

לשונית ,תרבותית ,חברתית ופוליטית אחת לצורכי העברה

משמעותי מארצות הברית 98,שהיתה המתווכת בעסקה.

כפויה של תושב פלסטיני מהגדה המערבית לעזה ,אך

בנוסף ,אשררה ישראל את ההכרה בהסכמי אוסלו,

לצורך הגבלות על הזכות לחופש תנועה ,הן ייחשבו לשתי

הסכמים מהם משתמע כי ישראל מכירה באש"ף כנציג

ישויות נפרדות.
השתק בדרך כלל חל לגבי קשרים בין מדינות .הצהרותיה

יהיה זה משונה ותמוה אם עזה והגדה המערבית
ייחשבו ליחידה סוציאלית ,לשונית ,תרבותית,
חברתית ופוליטית אחת לצורכי העברה כפויה של
תושב פלסטיני מהגדה המערבית לעזה ,אך לצורך
הגבלות על הזכות לחופש תנועה ,הן ייחשבו לשתי
ישויות נפרדות

של ישראל ניתנו ,בין היתר ,כלפי אש"ף ,בו הכירה כנציג
העם הפלסטיני .הכרה זו חוזקה בשנת  2012כאשר פלסטין
התקבלה כמדינה משקיפה שאינה חברה באו"ם .העם
הפלסטיני הוא הגורם שמבקש לממש את זכותו לחופש
תנועה בתוך עזה והגדה המערבית ,והוא הגורם שמושפע
לרעה במידה הרחבה והעמוקה ביותר מסירובה העקבי של
ישראל לכבד את אחידות הטריטוריה שלו .בנוסף ,וחרף

העם הפלסטיני ,ובגבולות ישראל בקווי הפסקת האש

ההסתמכות היוצרת פגיעה ,נראה כי כוונתה של ישראל

משנת  .1949הסכמי אוסלו העניקו לישראל את היתרונות

בהצהרתה לגבי ההכרה בעזה ובגדה המערבית כיחידה

הדיפלומטיים שבקשרים הדוקים יותר עם ארצות הברית

טריטוריאלית אחת ,מקיימת את התנאים הנדרשים כדי
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להפוך את האמירה להצהרה חד צדדית מחייבת.

ואירופה .בתוך המערכת המשפטית המקומית הישראלית,
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עמדה ישראל על האחדות הטריטוריאלית של רצועת
עזה והגדה המערבית ,כדי לקבע את היקף הסמכות של

האמביוולנטיות הישראלית בנוגע לעזה והגדה המערבית

ישראל במסגרת דיני הכיבוש הצבאי .מתוך הסתמכות על

יש לציין כי חוסר העקביות בין ההכרה הישראלית ברצועת

הכרה זו ,המוסדות הפלסטינים – הממשלתיים ושאינם

עזה והגדה המערבית כיחידה טריטוריאלית אחת ,ובין מדיניות

ממשלתיים – הוקמו בשני חלקי הטריטוריה .מוסדות אלו

הבידול המונהגת כיום ,אינו רק היסטורי אלא גם עכשווי

מונים ,בין השאר ,משרדי ממשלה ,תוכניות להשכלה

ומתקיים כיום בו-זמנית .ישראל ממשיכה להתייחס לעזה

גבוהה ,ארגוני חברה אזרחית ועסקים עם סניפים הן בעזה

ולגדה המערבית כאל יחידה אחת לצרכים שונים ,כגון שליטה

והן בגדה המערבית ,מוסדות שמשרתים פלסטינים בכל

על מרשם האוכלוסין הפלסטיני ,המשותף לעזה ולגדה

 ,Case concerning the temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand), Merits .97פסק דין מיום  15ביוני 1962 I.C.J. Reports :1962 ,עמ'  ,6ב( bit.ly/1PaUPJG ,32-נבדק לאחרונה ב.)6.5.2015-
 .98ראו לדוגמה.Rhonda L. Callaway and Elizabeth G. Matthews, Strategic US Foreign Assistance: The Battle between Human Rights and National Security 45-52 (2013) ,
 .99לדוגמה ,ארצות הברית הסכימה (באופן עקרוני) להעביר את השגרירות שלה מתל אביב לירושלים ,ובכך לרמז על הכרה בירושלים כבירתה של ישראל .ראוJerusalem Embassy Act ,

 .of 1995, Pub.L. 104–45, Nov. 8, 1995, 109 Stat. 398על אף החקיקה היישום עוכב שוב ושוב על ידי נשיאי ארה"ב לדורותיהם.
 .100לדיון באופי המחייב של הצהרות חד צדדיות על ידי מדינות ,ראו ) ,Nuclear Tests (New Zealand v. Franceפסק דין  ,I.C.J. Reports 1974 ,ב ,457-בכתובת ( bit.ly/1PaUTZZנבדק
לאחרונה ב ,Nuclear Tests (Australia v. France) ;)6.5.2015-פסק דין  ,I.C.J. Reports 1974 ,ב ,253-בכתובת ( bit.ly/1IrdYDbנבדק לאחרונה ב .)6.5.2015-בית המשפט ציין" :כשכוונתה
של המדינה היא לתת הצהרה לפיה היא תהפוך למחויבת על פי תנאיה ,כוונה זו מעניקה להצהרה אופי של התחייבות משפטית ,כאשר המדינה נדרשת מאותו רגע ואילך לפעול בדרך העולה
בקנה אחד עם ההצהרה" (עמ'  .)267בית המשפט מוסיף ומציין כי האופי המחייב של הצהרות כאלה חל לגבי אלה שאינם צד לנסיבות בהן הן ניתנו..." :מדינות בעלות עניין עשויות להיות
מודעים להצהרות חד צדדיות ולבטוח בהן ,והן זכאיות לדרוש כי ההתחייבות שנוצרה לפיהן תכובד" (עמ' .)268
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המערבית 101,גביית מסים מרכישת סחורות בעזה ובגדה
המערבית ,והעברת ההכנסות לרשות הפלסטינית ,הסדרים
מנהליים נוספים כמו תיאום כניסת אנשים וסחורות בין עזה,
הגדה המערבית ,ישראל ומדינות שלישיות ,מכירת מים וחשמל
לשימוש על ידי צרכנים פלסטינים ואישור תדרי תקשורת.
כיום ,ולאורך  20השנים האחרונות ,כאשר ילד נולד להורים
פלסטינים ,בין אם בעזה ובין אם בגדה המערבית ,פקיד הרשות
הפלסטינית מדווח על הלידה לישראל ,שמוסיפה את היילוד
למרשם האוכלוסין הפלסטיני בהתאם למספרים שאישרה
צילום :קארל שמברי

מראש לצורך לידות של פלסטינים .כאשר מת תושב פלסטיני,

עובדי ארגון בינלאומי פוסעים דרך מעבר ארז .אוגוסט 2010

בין אם בעזה ובין אם בגדה המערבית ,פקיד הרשות הפלסטינית

כיום ,ולאורך  20השנים האחרונות ,כאשר ילד נולד
להורים פלסטינים ,בין אם בעזה ובין אם בגדה
המערבית ,פקיד הרשות הפלסטינית מדווח על
הלידה לישראל ,שמוסיפה את היילוד למרשם
האוכלוסין הפלסטיני בהתאם למספרים שאישרה
מראש לצורך לידות של פלסטינים

מדווח על המוות לישראל ,שמסירה את אותו אדם ממרשם
האוכלוסין הפלסטיני 102.כאשר יבואן פלסטיני מעזה או מהגדה
המערבית רוכש מכונת כביסה מגרמניה ,המכס נגבה על ידי
ישראל בשיעור שהיא קובעת ומעבירה (גם אם בעיכוב) לרשות
הפלסטינית ,שמשתמשת בו למימון שירותים בעזה ובגדה
המערבית .ישראל נזהרת שלא להתכחש להכרתה ברצועת עזה
והגדה המערבית כיחידה טריטוריאלית אחת ,וממשיכה לפעול
במסגרת תהליך השלום בתיווך ארצות הברית ,שבסיסו הקמת

התנאים שיגדירו אותן כמדינה ,ישנו קונצנזוס בינלאומי לכך

מדינה פלסטינית בעזה ובגדה המערבית .מהלך זה מבטיח סיוע

שהן מהוות טריטוריה פלסטינית ,או מהוות את הטריטוריה

כספי מתמשך ונדיב מארה"ב ויתרונות דיפלומטיים משמעותיים

שבה על הפלסטינים לממש את זכותם להגדרה עצמית .בית

נוספים ממדינות אחרות ,לרבות קשרים הדוקים עם האיחוד

המשפט הבינלאומי לצדק הכיר בזכות הפלסטינים להגדרה

האירופי 103.בצורה זו ממשיכה ישראל ליהנות מהכרתה בעזה

עצמית ורמז כי זכות זו תמומש בטריטוריה שנכבשה בשנת

ובגדה המערבית כיחידה טריטוריאלית אחת.

 ,1967לרבות הגדה המערבית ,מזרח ירושלים ורצועת עזה,
אליהם מתייחס בית המשפט בתור "שטח פלסטיני כבוש".
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הכרה בינלאומית בפלסטיניּות של רצועת עזה

למרות העובדה שמועצת הביטחון של האו"ם מסרבת להכיר

והגדה המערבית

בקיומה של מדינה פלסטינית ,המועצה העבירה פעמים רבות

ישראל איננה היחידה שמכירה ברצועת עזה ובגדה המערבית

החלטות המאשרות את תהליך השלום הישראלי-פלסטיני,

כיחידה טריטוריאלית אחת .על אף שקיימות דעות שונות

לרבות הוראותיו לגבי סיום הכיבוש בעזה ובגדה המערבית

בנוגע לשאלה האם רצועת עזה והגדה המערבית מקיימות את

והקמתה של מדינה פלסטינית באזורים אלו 105.החלטה משנת

 .101כובשים מנותקים ,לעיל הערה Human Rights Watch, Forget About Him, He's Not Here: Israel's Control of Palestinian Residency in the West Bank and Gaza ;50-54 ,50

) ,(2012בכתובת ( bit.ly/1cEf4OPנבדק לאחרונה ב ,HRW"( )6.5.2015-שכחו אותו").
 .102דוגמאות נמצאות אצל הכותבים.
 .103ראו לדוגמהEuro-Mediterranean Agreement Establishing an Association Between the European Communities and their Member States, of the One Part, and the State of ,

 ,Israel, of the Other Part, L. 147/3 Official Journal of the European Communitiesבכתובת ( bit.ly/1Pzlrirנבדק לאחרונה ב.)6.5.2015-
 .104חוות דעת על החומה ,לעיל ,הערה  ,72פסקה  77לחוות הדעת ,לדוגמה ,מתייחסת לעזה ולגדה המערבית בתור "שטח פלסטיני כבוש" ,ופסקה  118מכירה בזכות הפלסטינים להגדרה עצמית.
 .105ראו ,החלטת האסיפה הכללית  U.N. SCOR ,1850מסמך האו"ם ) ;S/EWS/1850 (2008החלטת האסיפה הכללית  ,U.N. SCOR ,1515מסמך האו"ם ) ;S/EWS/1515 (2003החלטת האסיפה הכללית
 ,U.N. SCOR ,1403מסמך האו"ם ) ;S/RES/1403 (2002החלטת האסיפה הכללית  ,U.N. SCOR ,1397מסמך האו"ם ) ,S/RES/1397 (2002בכתובת ( bit.ly/1FtW0hgנבדק לאחרונה ב.)6.5.2015-
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על השליטה באותו שטח .ראשית ,אש"ף מוכר עדיין כנציגו

 2009מאשרת כי "רצועת עזה מהווה חלק אינטגרלי מהשטח

של העם הפלסטיני ,ואש"ף הוא הצד בפניו התחייבה ישראל

שנכבש בשנת  1967ותהיה חלק מהמדינה הפלסטינית״.

106

האסיפה הכללית של האו"ם אישרה גם היא את "האחידות,

להכיר באחידות השטח הפלסטיני .שנית ,שני הפלגים ,חמאס

הסמיכות והשלמות הטריטוריאליות של כל ה 107"OPT-בשנת

ופת"ח ,ממשיכים לפעול בעזה ובגדה המערבית ומצהירים

 2007ובשנת  2012החליטה לקבל את "פלסטין" כמדינה

על כוונתם להתפייס ,כאשר לאחרונה עשו זאת על ידי יצירת

משקיפה שאינה חברה ,תוך אישור הזכות של העם הפלסטיני

ממשלת קונצנזוס 110.שלישית ,הרשות הפלסטינית ,כסוכנת
או כחוצצת בין ישראל לבין התושבים החיים בעזה ובגדה

להגדרה עצמית "בשטח הפלסטיני הכבוש מאז שנת ."1967

108

המערבית ,ממשיכה לפעול בעזה כמתווכת בין תושביה לבין

מ 2007-ואילך מוסדות ממשלתיים הוכפלו ,כשחמאס
מפעיל משרדי ממשלה בעזה ,ופת"ח מפעיל משרדי
ממשלה בגדה המערבית .המערכת המשפטית פוצלה
גם היא ,כאשר תקדימים שנוצרו בעזה לאחר יוני 2007
אינם מוכרים בגדה המערבית ולהיפך ,ומגוון צווים מעין-
חקיקתיים יצרו "חוקים" שונים בכל חלק של הטריטוריה

הצבא הישראלי ולתאם את הגישה בין עזה לגדה המערבית.
ישראל דורשת כי כמעט כל בקשה של פלסטינים המבקשים
לנוע בין עזה לגדה המערבית תוגש דרך הרשות הפלסטינית,
אשר אוספת אותן ומעבירה אותן לפקידי הצבא הישראליים.
אין בכך לומר כי הפילוג הסיעתי הפלסטיני אינו מחריף
את הפיצול של השטח הפלסטיני – הוא אכן מחריף אותו.
משנת  2007ואילך מוסדות ממשלתיים הוכפלו ,כאשר חמאס

ההכרה הבינלאומית בעזה ובגדה המערבית כשטח פלסטיני

מפעיל משרדי ממשלה בעזה ,ופת"ח מפעיל משרדי ממשלה

נובעת מתוך החלטות אלו .מדינות רבות אישרו את האחדות

בגדה המערבית .המערכת המשפטית פוצלה גם היא ,כאשר

הטריטוריאלית של עזה והגדה המערבית ,לרבות ארצות

תקדימים שנוצרו בעזה לאחר יוני  2007אינם מוכרים בגדה

הברית 109.יהא הסטטוס המשפטי ממנו נהנות עזה והגדה

המערבית ולהיפך ,ומגוון צווים מעין-חקיקתיים יצרו "חוקים"

המערבית אשר יהא – הן נחשבות לפלסטיניות.

שונים בכל חלק של הטריטוריה 111.הפיצול המוסדי מחזק את
הפיצול הגיאוגרפי ,החברתי ,המשפחתי והכלכלי.

הפילוג הסיעתי הפלסטיני
תושבים פלסטינים

נשאלת השאלה ,האם הפילוג הסיעתי הפלסטיני משפיע

במקרה שעזה והגדה המערבית הן שטח שבו הפלסטינים

על שלמותן של עזה והגדה המערבית? משנת  2007ואילך,
פלגים פלסטיניים יריבים ,חמאס ופת"ח ,הפעילו שליטה

נהנים מהזכות לחופש תנועה ,מי צריך להיחשב תושב

פנימית על עזה והגדה המערבית בהתאמה .בנייר עמדה זה

פלסטיני לצורך הנאה מזכות זו?
הזכות לחופש תנועה תלויה בכך שהאדם "נוכח באופן

ייטען שהפילוג הסיעתי אינו שולל את העמדה הפלסטינית

חוקי בתוך מדינה" ומגנה על זכותו להיכנס "למדינה

בנוגע לאחדותו של השטח ,אלא מהווה מאבק כוח פנימי
 .106החלטת מועצת הביטחון  ,1860מסמך האו"ם  8( S/RES/1860בינואר.)2009 ,

 .107החלטת האסיפה הכללית  ROAG .N.U ,641/26הישיבה ה ,26-מסמך האו"ם  81( 641/26/SER/Aבדצמבר.)7002 ,
 .108החלטת האסיפה הכללית  ,67/19לעיל הערה  .93ההחלטה התקבלה לאחר הכרות פרטניות ב"מדינת פלסטין" על ידי מרבית המדינות החברות באו"ם .בעוד השאלה האם קיימת מדינה פלסטינית אינה
הנושא הישיר כאן ,כדאי לציין כי ההכרה התבססה על הצהרתו של אש"ף כי עזה והגדה המערבית ,לרבות מזרח ירושלים ,הנן המיקום הטריטוריאלי של המדינה הפלסטינית .ראו לדוגמהRecognizing ,
( the Palestinian State on the 1967 Border & Admission of Palestine and a Full Member of the United Nationsיולי ( bit.ly/1dnQ5PO ,)2011נבדק לאחרונה ב.)6.5.2015-
 .109הודעה משנת  1997של המכס בנוגע לשיווק סחורה פלסטינית בארה"ב .הערות המרשם הפדראלי כי "מחלקת המדינה ממליצה עוד כי היא תחשיב את הגדה המערבית ורצועת עזה כשטח
אחד לצרכים פוליטיים ,כלכליים ,משפטיים ואחרים",TD 97–16 Country of Origin Marking of Products From the West Bank and Gaza, 62(50) Fed. Reg. 12,269 (Mar. 14, 1997) .
( 14במרס .)1997 ,ראו גם הערך "פלסטין" במחלקת המסחר של הנציבות האירופאית ,המתייחס ל"כיבוש המתמשך" ,בכתובת ( bit.ly/1cm2Vxbנבדק לאחרונה ב.)6.5.2015-
 .110ממשלת הקונצנזוס נודעה לשלוט הן ברצועת עזה והן בגדה המערבית ,אך בעת הפרסום ,הרשות הפלסטינית שבשליטת פת"ח ממשיכה להפעיל סמכויות שלטוניות וביטחוניות בגדה
המערבית ,בעוד שממשלת חמאס ממשיכה לשלוט בעזה.
 .111המרכז הפלסטיני לזכויות אדם ,הדו"ח השנתי לשנת  ,)2013( 74-79 2013בכתובת ( bit.ly/1JzNNXTנבדק לאחרונה ב.)6.5.2015-
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שלו" 112.מועצת זכויות האדם של האו"ם קבעה כי

פלסטינים המחזיקים בתעודות זהות באישור ישראלי,

המונח "מדינה שלו" רחב יותר מהלאומיות הפורמלית

צריכים להיות מוכרים על ידי ישראל כתושבי היחידה

וחל לגבי "אדם אשר ,עקב קשריו או קשריה המיוחדים

הטריטוריאלית של הגדה המערבית ועזה ,ולממש את זכותם

למדינה נתונה או תביעותיו או תביעותיה בהקשר למדינה

להיכנס לגדה המערבית או לעזה ,ללא קשר למקום בו

נתונה ,אינו יכול להיחשב כזר גרידא" 113.עם זאת ,ישראל

ישראל רושמת את כתובותיהם.

מתייחסת לפלסטינים שאת כתובתם היא רושמת בעזה וכן
לפלסטינים שאינם רשומים במרשם האוכלוסין שלה כאל

 .3זכות הפלסטינים לעסוק בפיתוח כלכלי ,חברתי ותרבותי

זרים ,ככל שהדבר נוגע לזכותם להיכנס לגדה המערבית

ההגבלות שמטילה ישראל על התנועה בין עזה לגדה
המערבית פוגעות בזכויות האדם של הפלסטינים ,לא רק

ולהישאר בה.

על ידי פגיעה בחופש התנועה ובזכויות פרטניות הקשורות

כאן ראוי לבחון ,לכל הפחות ,את ההסדרים להם
הסכימה ישראל בהסכמי אוסלו בנוגע למרשם האוכלוסין

לחופש תנועה של תושבי השטח הפלסטיני ,כפי שנדון לעיל,

הפלסטיני .ההסכם נתן לישראל סמכות וטו על רשומות

אלא גם על ידי מניעה של זכותם של הפלסטינים לפעול

חדשות במרשם (להוציא ילדים קטינים של תושבים

למימוש יעדים חברתיים ,כלכליים ותרבותיים משותפים.

רשומים) ,בעוד שההסכם נתן לרשות הפלסטינית את

למדיניות הבידול היו השלכות הרסניות עבור האינטרסים

הסמכות להכניס שינויים אחרים (כגון מעמד אישי ושינויים

הקולקטיביים של הפלסטינים ,ומדיניות זו מאיימת לפרום

בכתובת) ,כל עוד תודיע על שינויים אלו לישראל 114.מכך

את מרקם החיים הקהילתיים בשטח הפלסטיני ולהכשיל

ניתן להסיק כי הכרתה של ישראל בעזה ובגדה המערבית

פיתוח עתידי.

כיחידה טריטוריאלית אחת ,כוללת הכרה בתושבות של אלה

הזכות לעסוק באופן חופשי בפיתוח כלכלי ,חברתי ותרבותי

הרשומים במרשם האוכלוסין ושל צאצאיהם באותה יחידה

כדי לשמור על זכויות האדם ולקדמן ,דיני זכויות האדם

טריטוריאלית ,אך אינה כוללת בהכרח הכרה בתושבות של

הבינלאומיים מתערבים לא רק ביחסים שבין מדינות ואנשים

פלסטינים אחרים ,לרבות אלה שנולדו בגדה המערבית

בודדים שתחת שליטתן ,אלא גם ביחסים שבין מדינות

או בעזה ,במקרה שאותם תושבים אינם רשומים במרשם

וקבוצות אנשים בשטח שבתוך סמכותה השיפוטית של מדינה

האוכלוסין שבשליטת ישראל 115.הכרתה של ישראל בעזה

(כלומר ,בשטח עליו יש למדינה שליטה מעשית) 117.קבוצות

ובגדה המערבית כיחידה טריטוריאלית אחת כוללת ,לכל

המהוות עם מקבלות הגנה מיוחדת .לפיכך ,הסעיף הראשון

הפחות ,הכרה בתושבות של אלה הרשומים במרשם

בפרק הראשון המשותף לשתי אמנות בינלאומיות משנת

האוכלוסין הפלסטיני ,שבו היא שולטת; אנשים שבשום

 1966בדבר זכויות אדם מכיר בכך כי:
לכל העמים הזכות להגדרה עצמית .בתוקף זכות זו

אופן לא ניתן להחשיבם בתור "זרים גרידא" ביחס לזכותם

חופשיים הם לקבוע את מעמדם הפוליטי ולשקוד בחופשיות

להיכנס לגדה המערבית 116.לפיכך ייטען כי ,לכל הפחות,
 ,ICCPR .112לעיל הערה  ,35סעיף .12

 .113מועצת זכויות האדם ,הערה כללית  ,27חופש תנועה (סעיף  ,)12מסמך האו"ם  ,)1999( CCPR/C/21/Rev.1/Add.9פסקה .20
" .114הסכמי ביניים" ,לעיל הערה  ,89נספח ג' ,עניינים אזרחיים ,סעיף  .28ראה גם  ,Restrictions and Removalלעיל ,הערה  ,HRW ;13שכחו אותו ,לעיל הערה .101
 .115המרשם נוצר על ידי ישראל בשנת  7691על בסיס מפקד תושבים באזור באותה עת .חשוב לציין ,שהמפקד לא כלל את אלה שברחו בשל הלחימה או שאפילו אלה ששהו מחוץ לבתיהם
באותה עת ,HRW .שכחו אותו ,לעיל הערה  .17-19 ,101בנוסף ,בין השנים  1967ו ,1994-ישראל הסירה  240,000אנשים ממרשם האוכלוסין ,מכיוון שנסעו או לא נרשמו מחדש .המוקד" ,חדל להיות
תושב" :בין השנים  1967ל 1994-שללה ישראל את תושבותם של כרבע מיליון פלסטינים מהגדה המערבית ורצועת עזה ,בכתובת  21( bit.ly/1Rry82oביוני( )2102 ,נבדק לאחרונה ב.)6.5.2015-
 .116ההכרה הבינלאומית בעזה ובגדה המערבית כיחידה טריטוריאלית אחת אינה מוגבלת לאלה הרשומים במרשם האוכלוסין הפלסטיני ,אולם דיון בשאלה מי עוד יכול להיחשב פלסטיני
לצורך זכאות  -כתושב  -לחופש תנועה בעזה ובגדה המערבית הוא מעבר להיקף הדיון בנייר עמדה זה.
 .117ראו לדוגמה ,James Crawford, The Rights of Peoples 164 (1988) ,המציין כי "ההשפעה העיקרית של [הזכות להגדרה עצמית של עמים] היא מול הממשלה של המדינה המדוברת,
ואחת ההשלכות המרכזיות שלה היא בנאום היבטים מרכזיים של היחסים בין העם הרלוונטי ואותה מדינה" .לדיון מפורט במשמעות המונח "סמכות שיפוט" לצורך אמנות לזכויות אדם ,ראו,
 ,Milanovicלעיל הערה  ,53פרק  ,2במיוחד .52-53
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והתרבותי" 123.משמעות הוראה זו היא כי מדינות המפעילות

על פיתוחם הכלכלי ,החברתי והתרבותי.

118

שליטה על עם – דוגמת כוחות כובשים – חייבות לאפשר לבני

הזכות להגדרה עצמית מקבלת מקום כה בולט באמנות
הללו בשל ההבנה שזכויות אדם אינדיבידואליות אינן ניתנות

העם המדובר לעסוק בפיתוח הכלכלי ,החברתי והתרבותי

למימוש אמיתי כאשר הקולקטיב לו משתייך בעל הזכות

שלהם .חובה זו חלה בנוסף ,ובאופן בלתי תלוי בכל חובה

האינדיבידואלית משועבד ומדוכא על ידי כוח מדינתי.

אחרת ,להקשר של סיוע במימוש האוטונומיה הפוליטית של

119

הזכות להגדרה עצמית אותה חולקים בני אותו עם מהווה,
אם כן ,את הבסיס לזכויותיהם האינדיבידואליות.

העם המדובר 124.בעוד אוטונומיה פוליטית היא ,באופן בלתי
נמנע ועל פי הגדרתה ,מוגבלת במצבים של כיבוש ,הדבר

120

אינו נכון לגבי הממדים הכלכליים ,החברתיים והתרבותיים

הזכות קובעת חובה נגדית מצדן של מדינות לאפשר
לחברי העם הנתונים לשליטת המדינה לממש הגדרה עצמית,

של הגדרה עצמית שהכוח הכובש יכול ואף צריך לאפשר

ובוודאי שלא למנוע בעדם מלעשות כן .במצבים של כיבוש,

לאוכלוסייה הכבושה לפתח ,במידה המרבית האפשרית וללא

התחייבות זו מוגבלת על ידי הזכות והחובה של הכוח הכובש

כל התערבות שאינה נחוצה.
קשרי גומלין הדוקים קיימים בין מימוש הזכות של בני

לנהל את השטח הכבוש במקום הריבון שנושל .יחד עם זאת,
במסגרת מגבלות אינהרנטיות אלו ,כוח כובש חייב לאפשר

עם לשקוד יחד על פיתוח מיזמים משותפים שכאלה ,לבין

לאנשים שבשטח הכבוש לממש את הזכות להגדרה עצמית

מימושן של זכויות אינדיבידואליות שבהן הם מחזיקים.

במידה הרבה ביותר האפשרית ,ומחויב שלא למנוע בעדם

לפיכך ,אי כיבוד הזכות הראשונה יפגע באופן בלתי נמנע
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בזכויות אינדיבידואליות כמו חופש ההתאגדות 126והזכות

בכוח את מימוש זכות זו.
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הספרות שמתייחסת להוראה של הסעיף המשותף

להשתתף בחיי תרבות 127.באופן הפוך ,כאשר מדינה פועלת

 )1(1לאמנות בדבר זכויות האדם מתמקדת בעיקר בממד

תוך הפרה של זכויות אינדיבידואליות ,היא עשויה בעשותה

הפוליטי שלו – קרי בזכותם של עמים "לקבוע בחופשיות

כן לפגוע גם בזכות לשקוד על פיתוח אינטרסים קולקטיביים.

את מעמדם הפוליטי " 122.לצורכי דיון זה ,תמוקד תשומת

כך לדוגמה ,יכולתו של עם לעסוק בפיתוח כלכלי ,חברתי

הלב לחלק האחרון של ההוראה ,שמכיר בזכותם המשותפת

ותרבותי ,תיפגע כאשר זכות הגישה להזדמנויות השכלה

של עמים "לשקוד בחופשיות על פיתוחם הכלכלי ,החברתי

בקהילה נמנעת מחברים בקבוצה ,תוך הפרה של זכותם

 .118סעיף  )1(1המשותף הן ל ICCPR-והן ל ,ICESC-לעיל הערות  32ו 35-בהתאמה ("סעיף משותף .)")1(1
" .119הזכות להגדרה עצמית הינה בעלת חשיבות מיוחדת מכיוון שמימושה הוא תנאי חיוני להבטחה ולשמירה אפקטיבית על זכויות אדם אינדיבידואליות ולקידום ולחיזוק של זכויות אלה" ,מועצת
זכויות האדם ,הערה כללית  ,12סעיף ( 1ישיבה עשרים ואחת ,)1984 ,אוסף הערות כלליות והמלצות כלליות שאומצו על ידי גופי אמנת זכויות האדם ,מסמך האו"ם  HRI/GEN/1/Rev.1ב.)1994( 12-
 .120ראו .James Crawford, The Right of Self-Determination in International Law: Its Development and Future, in People's Rights 7, 21 (Philip Alston ed., 2001) ,הלשון הפשוטה
של סעיף משותף  )1(1רומזת על כך שעם ,כקבוצה ,מחזיק בזכות .עם זאת ,ישנם אלה העומדים על כך שיהא זה שגוי מבחינה מושגית לטעון שקבוצה שכזו יכולה להחזיק בזכויות אדם,
מכיוון ש"רק לבני אדם יש זכויות אדם" .לפי דעה זו ,רק חברים אינדיבידואלים בקבוצה הם בעלי זכויות ,ולא הקבוצה כישות עצמאית .ראהJack Donnely, Universal Human Rights in :
) .Theory & Practice, 25 and Chapt. 12 (2nd ed., 2003פרשנות לסעיף המשותף  )1(1שעשויה לעזור בהתגברות על התנגדות זו היא זו המתייחסת לזכויות של קבוצה ,כגון הזכות להגדרה
עצמית ,כזכויות שאנשים בודדים היוצרים את הקבוצה מחזיקים יחדיו ,בעוד אף אחד מהם אינו מחזיק בה בעצמו .ראוPeter Jones, Human Rights, Group Rights and People's Rights ,
).Peter Jones, Groups and Human Rights, in Human Rights: The Hard Questions 100–14 (Cindy Holder and David Reidy eds., 2013) ;21 Human Rights Quarterly 80 (1999
 .121ראו.Antonio Cassese, International Law 62 (2nd ed., 2005) ,
 .122הממד הפוליטי של הזכות להגדרה עצמית מורכב מזכותו של העם להיות עצמאי וחופשי מהתערבות על ידי מדינות חיצוניות (ההיבט החיצוני של הזכות) ,וכן מהתערבות על ידי המדינה
שבסמכות שיפוטה מצוי העם (ההיבט הפנימי) .ראו לדוגמה ,Cassese ,לעיל הערה .5 ,69
 .123סעיף משותף  1לאמנות מכיר גם בזכותם של עמים לעשות שימוש באופן חופשי בעושר ובמשאבים הטבעיים שלהם וזכותם שלא יגזלו מהם את אמצעי המחיה שלהם .היבטים אלה של
הזכות להגדרה עצמית אינם נבחנים כאן.
 .124פסק דין של בית המשפט העליון של קנדה בהקשר להתנתקות של קוויבק מלמד על נקודה זו .ראו Reference re: Secession of Quebec, DLR 161 (1998) ,סדרה  ,4פסקה .126
 .125ראו ,Donnely ,לעיל הערה .222 ,120
 ,ICCPR .126לעיל הערה  ,35סעיף .22
 ,ICESC .127לעיל הערה  ,32סעיף  .)1(15ראו גם ,ICCPR ,לעיל הערה  ,35סעיף Laura Reidel, What are Cultural Rights? Protecting Groups with Individual Rights, 9 Journal of :27

).Human Rights 65 (2010
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צילום :גישה

עובדות במפעל ביסקוויטים בעזה .לפני  ,2007המפעל מכר סחורה לגדה המערבית .מרץ 2015

האינדיבידואלית לחינוך 128.באופן דומה ,כאשר מדינה פועלת

ותרבותי ,לבין הזכות לפיתוח של "כל בני האדם וכל העמים",

תוך הפרה של חובתה להבטיח את זכויות המשפחה של

שהוכרה כזכות אדם בלתי ניתנת לשלילה.

131

למרות דוגמאות אלו של שלמות ותלות הדדית ,זכותם

חברים אינדיבידואלים בקבוצה המהווה עם ולהגן עליהן,

129

לרבות ,במיוחד ,זכותם לשמור על קשרי משפחה ,היא עשויה

של עמים להגדרה עצמית עלולה לעיתים לסתור גם זכויות

לתרום בכך לשחיקת קשרי המשפחה שקושרים אותם כעם,

אחרות ואינטרסים אחרים ,כגון אלה של קבוצות אנשים

ומסייעים בפיתוח החברתי הקולקטיבי שלהם .הפרה של

שאינם חלק מהעם המדובר .ואכן ,אף על פי שהיא מנוסחת

הזכות לעבוד ,בה מחזיקים חברים אינדיבידואלים בקבוצה

במונחים אבסולוטיים בהוראת הסעיף המשותף  ,)1(1הזכות

המהווה עם 130,במידה שנמנע מהם לעבוד עם חברים עמיתים

להגדרה עצמית – לרבות הזכות לעסוק בפיתוח כלכלי ,חברתי

בקבוצה או במיזמים הקשורים לקבוצה ,עשויה לפגוע באופן

ותרבותי – הנה זכות יחסית ,שניתן ואף צריך להגביל במידה

דומה ביכולתה של הקבוצה לעסוק בפיתוח הכלכלי שלה.

הנחוצה ,כדי להשיג איזון צודק בינה לבין זכויות ואינטרסים
מתחרים 132.בהתאם לכך ,יהיה זה אך מוצדק להטיל מגבלות

באופן כללי ,קיים קשר הדוק בין הזכות להגדרה עצמית,

על יכולתם של בני עם לעסוק במשותף בפיתוח הכלכלי,

ובמיוחד הזכות לעסוק באופן חופשי בפיתוח כלכלי ,חברתי

 .128הזכות לחינוך כוללת את החופש לפתח השכלה ללא התערבות שלא לצורך על ידי המדינה ,במוסד ההשכלה אותו בוחר האדם .כמו כן מבטיחה זכות זו אוטונומיה למוסדות ההשכלה.
ראו ,ICESC ,לעיל הערה  ,32סעיף  )3(13וסעיף  .)4(13ראו גם Manfred Nowak, The Right to Education, in Economic Social and Cultural Rights: A Textbook 197–98
).(Asbjørn Eide, Catarina Krause and Allan Rosas eds., 1995
 .129הזכויות מוגנות ,בין היתר ,ב ,ICCPR-לעיל הערה  ,35סעיף  17וסעיף  ),1(23וב ,ICESC-לעיל הערה  ,32סעיף .)1(10
 ,ICESC .130לעיל הערה  ,32סעיף .)1(6
 .131סעיף  1.1להחלטת האסיפה הכללית של האו"ם משנת  1986בדבר הזכות לפיתוח ( )GAR 41/128קבעה כי "הזכות לפיתוח היא זכות אדם בלתי ניתנת לשלילה מתוקף כך שכל בני
האדם וכל העמים זכאים להשתתף ,לתרום וליהנות מפיתוח כלכלי ,חברתי ,תרבותי ופוליטי ,בו כל זכויות האדם וחירויות יסודיות ניתנות למימוש ".סעיף  1.2להחלטה קובע כי "זכות האדם
לפיתוח מרמזת גם על המימוש המלא של הזכות של עמים להגדרה עצמית" .החלטת האסיפה הכללית  ,U.N. GAOR ,41/128מסמך האו"ם ).A/RES/41/128 (1986
 .132ראו לדוגמה ,Cassese ,לעיל הערה .53-54 ,69
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החברתי והתרבותי המשותף שלהם .הגבלות אלו יוטלו אך

פלסטין שנערך תחת הבאנר ","Right to Movement

ורק כאשר הדבר נחוץ ,ובמידה המינימלית הנדרשת ,על

ובאופן סימבולי התקיים לאורך נתיב גדר ההפרדה בגדה

מנת לשמור על אינטרסים חיוניים של אחרים כמו ביטחונם,

המערבית .רשויות הצבא הישראלי סירבו להנפיק היתרי

וכדי לשמור על זכויות האדם האינדיבידואליות שלהם 133.עם

תנועה לאצנים פלסטינים מעזה שרצו לקחת חלק באירוע

זאת ,הגבלות כאלו יותרו רק אם הפגיעה שהן מונעות היא

הפלסטיני המשותף .הבקשות להיתרים הוגשו על ידי

משמעותית מספיק כדי להצדיק פגיעה בזכות כה משמעותית

הרשות הפלסטינית ,שנתנה חסות למרתון .אחד הרצים,

כמו הזכות להגדרה עצמית ,או בכל זכות אחרת כמו זכויות

שייצג בעבר את פלסטין באולימפיאדה ,והוזמן להשתתף

כלכליות ,חברתיות ותרבותיות והזכות לפיתוח.

במרתון על ידי הוועד האולימפי הפלסטינית ,עתר לבית
המשפט הגבוה לצדק של ישראל ,אך בית המשפט אישר

רשויות הצבא הישראלי סירבו להנפיק היתרי תנועה
לאצנים פלסטינים מעזה שרצו לקחת חלק באירוע
הפלסטיני המשותף

את ההחלטה למנוע ממנו את ההשתתפות באירוע לצד
בני עמו 136.ניכר שהחלטה זו ,שאותה ביססו הרשויות על
מדיניות הבידול ,פוגעת בזכויות האינדיבידואליות של
הרצים מהם נמנעה ההשתתפות במרתון ,על אף העובדה

יישום למקרה של עזה והגדה המערבית

שלא הייתה כל אינדיקציה או טענה כי בהשתתפותם גלום

פיצול השטח הפלסטיני ,שנגרם כתוצאה ממדיניות הבידול,

סיכון ביטחוני ,או כל סיכון אחר .מעבר להפרת הזכויות של

מונע מהתושבים הפלסטינים של עזה והגדה המערבית

הרצים האינדיבידואלים ,ההחלטה פגעה גם בזכות שבה

מלעסוק במיזמים חברתיים ,כלכליים ותרבותיים משותפים,

מחזיקים הפלסטינים כקבוצה ,לעסוק במיזמים חברתיים

ובכך יוצר קרע בתוך החברה הפלסטינית.

ותרבותיים משותפים המערבים משתתפים משני חלקי
השטח הפלסטיני.

כפי שצוין לעיל 134,ההשפעות הפוגעניות של ההפרדה
הכפויה כוללות ,בין היתר ,הפרה של זכויות אדם
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הטיעון כי ישראל הפרה את חובותיה לכבד את זכות

אינדיבידואליות על ידי פיצול מערכת החינוך הפלסטינית

הפלסטינים לעסוק במיזמים משותפים כאלה מבוססת על

והחברה האזרחית ,קטיעת קשרי משפחה והפרעה

שתי הנחות :ראשית ,הפלסטינים מהווים עם ,לצורך המשפט

להזדמנויות תעסוקה ,מסחר וחוזים החיוניים לצורך פיתוח

הבינלאומי ,והוכרו כמי שעומדת להם הזכות להגדרה עצמית

כלכלה פלסטינית מאוחדת 135.בנייר עמדה זה ייטען כי

במסגרת השטח הפלסטיני; שנית ,ככל שעמדו שיקולים נגדיים,

בעשותה כן ישראל מפרה גם את חובתה לכבד את זכותם של

משקלם לא הצדיק את ההגבלות שהוטלו.

התושבים הפלסטינים בשטח הפלסטיני לעסוק באופן חופשי

הפלסטינים הם עם

בפיתוח הכלכלי ,החברתי והתרבותי שלהם.

קביעה האם קבוצה מהווה "עם" לצורך הזכות להגדרה

דוגמה מובהקת להפרה כזו התרחשה כאשר פלסטינים
ביקשו לתת ביטוי לחופש התנועה – שהם זכאים לו,

עצמית יכולה להציב אתגר משמעותי לעניין יישום הזכות,

ושלעיתים כה קרובות נמנע מהם – וארגנו את מרתון

מכיוון שהגדרה משפטית מוסמכת וברורה של המונח

 .133ראו ,Self-Determination in Relation to Individual Human Rights, Democracy and The Protection of the Environment ,דו"ח ועידה ,הארגון הבינלאומי ללאומים ועמים לא
מיוצגים ,ועידה שנערכה בהאג ,הולנד 22-23 ,בינואר,[UNPO] GA/1993/CR/1 ,Rapporteurs: Manon Olsthoorn and Gerry Simpson, Published by UNPO, The Hague ,1993 ,
בכתובת ( bit.ly/1zUkVdkנבדק לאחרונה ב.)6.5.2015-
 .134ראו ,לעיל בעמ' .6
 .135להרחבה בנושא ההשפעה הפוגענית של מדיניות הבידול על הכלכלה הפלסטינית ראו ,קרוב-רחוק ,לעיל הערה .1
 .136בג"ץ  2486/14נאדר עבד אללה עבד אלראזק מצרי נ' שר הביטחון (לא פורסם ,הוחלט ביום  4ביולי.)2014 ,
 .137לניתוח מפורט של פרשה זו ראו איתן דיאמונד ,מחוץ לגדר השיקולים :זהויות ,חובות ועקרונות שלא נלקחו בחשבון בהחלטה למנוע מאצן עזתי להשתתף במרתון פלסטין 28 ,מבזקי
הערות פסיקה ,המשפט ברשת  ,)2014( 6בכתובת ( bit.ly/1JzNWuoנבדק לאחרונה ב.)6.5.2015-
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טרם נקבעה 138.עם זאת ,בעיה כזו לא מתעוררת במקרה

לא סיפקו ביטוי עקבי וברור למטרתה של מדיניות הבידול,

הפלסטיני .הסטטוס של העם הפלסטיני כעם בעל זכות

באומרן רק כי המדיניות משרתת בעיקר יעדים "מדיניים-

להגדרה עצמית התקבל בצורה גורפת ,הן בדוקטרינה

ביטחוניים" ,שלא פורטו 143.במקרים רבים ,המטרות

משפטית והן בפרקטיקה הדיפלומטית ,וכן העמדה כי ההיקף

הביטחוניות אינן ספציפיות וקונקרטיות די כדי להצדיק את
ההגבלות ,ועל פי דיני זכויות האדם הבינלאומיים ,יעדים

הטריטוריאלי של זכות זו נמצא בשטח הפלסטיני.
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פוליטיים אינם יכולים להצדיק הפרה של הזכות לשקוד על

זכותו של העם הפלסטיני להגדרה עצמית בטריטוריה
הפלסטינית שעברה להיות תחת כיבוש ישראלי בשנת 1967

מיזמים כלכליים ,חברתיים ותרבותיים משותפים ברחבי

אושרה פעמים רבות בהחלטותיה של האסיפה הכללית

השטח הפלסטיני.

של האומות המאוחדות 140.הזכות אושרה גם על ידי ה,ICJ-

זכותו של העם הפלסטיני להגדרה עצמית בטריטוריה
הפלסטינית שעברה להיות תחת כיבוש ישראלי
בשנת  1967אושרה פעמים רבות בהחלטותיה של
האסיפה הכללית של האומות המאוחדות

שציין כי "קיומו של 'עם פלסטיני' אינו מוטל עוד בספק"
וכי ,יתרה מכך" ,קיום כזה הוכר על ידי ישראל" .הICJ-

הוסיף וקבע כי הזכויות של העם הפלסטיני כוללות את
הזכות להגדרה עצמית 141.מהדברים עולה בברור שבדומה
לאסיפה הכללית של האו"ם ,גם ה ICJ-מקבל כי המרחב

לישראל נתונה כמובן הזכות ,ויש עליה אפילו חובה,

הטריטוריאלי בו העם הפלסטיני זכאי לממש זכות זו
הוא השטח הפלסטיני ,הכולל הן את עזה והן את הגדה

להגביל את התנועה בין עזה לגדה המערבית כאשר הדבר

המערבית 142.משמעות הדבר היא שעל הרשויות הישראליות

נדרש ,ובמידה הנחוצה והמתאימה כדי להגן על עצמה,

לאפשר לפלסטינים תושבי עזה והגדה המערבית לשקוד

על האוכלוסייה שלה ועל האנשים המתגוררים בשטח

על פיתוח מיזמים כלכליים ,חברתיים ותרבותיים משותפים

הכבוש מפני איומים ביטחוניים ,כמו מפני איומים אחרים

ולהימנע מכל התערבות בלתי נחוצה בהם.

על האינטרס הציבורי .עם זאת ,ההגבלות שהוטלו במסגרת
מדיניות הבידול כלליות וגורפות יתר על המידה מכדי

שיקולי ביטחון אינם מצדיקים את ההגבלות

שתהיינה מוצדקות מסיבות אלה .כפי שכבר צוין ,מדיניות

הניתוק הכפוי שיצרו הרשויות הישראליות בין שני חלקי

הבידול קובעת איסור כללי על תנועת אנשים בין שני חלקי

השטח הפלסטיני הוא בלתי חוקי ,אלא אם הוא נחוץ כדי

השטח הפלסטיני ,וכמו כן הגבלות גורפות על תנועת

לממש מטרה ראויה ובעלת משקל משמעותי ,כגון שמירה

סחורות מעזה לישראל ובמידה פחותה כיום ,מעזה לגדה

על אינטרסים ציבוריים חיוניים או קידום כבוד האדם .לא

המערבית .הגבלות כוללות כאלו מתפרסות מעל ומעבר

קיימת כל מטרה כזו.

לתגובה לגיטימית כלשהי שנחוצה על מנת להגיב לאיומים
ביטחוניים ספציפיים.

כפי שציינו ,הצהרות רשמיות של הרשויות הישראליות

 .138ראו  ,Crawfordלעיל הערה  ,120ב ,18-המציין כי המושג "עם" נחשב "מעורפל בצורה קיצונית".
 .139ראו לעיל( 14 ,המציין כי הפלסטינים "הוכרו כבעלי זכות להגדרה עצמית ביחס לשארית (פוסט  )1949השטח הפלסטיני") .ראו גםVirginia Tilley (ed.), Beyond Occupation: :

).Apartheid Colonialism and International Law in the Occupied Palestinian Territories 28–36 (2012
 .140החלטת האסיפה הכללית של האו"ם  67/19מיום  29בנובמבר " 2012אשרור הזכות של העם הפלסטיני להגדרה עצמית [ ]...השטח הפלסטיני הכבוש מאז שנת  ,"1967לעיל הערה .93
החלטות רלוונטיות אחרות של האסיפה הכללית של האו"ם כוללות ,בין היתר ,G.A. Res. 3236 (XXIX), U.N. GAOR ,מסמך האו"ם ) ;A/RES/3236 (1974החלטת האסיפה הכללית ,43/176
 ,U.N. GAORמסמך האו"ם ) ;A/RES/43/176 (1988החלטת האסיפה הכללית  ,U.N. GAOR ,66/146הישיבה ה ,66-מסמך האו"ם ).A/RES/66/146 (2011
 .141ראו ,חוות דעת על החומה ,לעיל ,הערה  ,72פסקה .118
 .142ראו ,שם ,פסקאות  .115-22כן ראוJean-François Gareau, Shouting at the Wall: Self-Determination and the Legal Consequences of the Construction of a Wall in the ,

) .Occupied Palestinian Territory 18 Leiden J. Int’l L. 489, 509–12 (2005ראו גם ,לעיל בעמ' .22
 .143ראו ,לעיל בעמ'  ;8, 5רשימת התייחסויות ,לעיל הערה .17
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צילום :גישה

ילדים מעזה קיבלו היתר נדיר להשתתף בקייטנת מוזיקה בגדה המערבית .יולי 2012

עולה לכדי הפרה של מחויבויותיה של ישראל במסגרת המשפט

באשר ליעדים המדיניים שהוזכרו ,אלה תוארו במונחים כה
עמומים שקשה לפענח את מהותם האמיתית .עם זאת ,ישנן

הבינלאומי ,ובמיוחד של האיסור על עונש קולקטיבי שנקבע

אינדיקציות מטרידות לכך שהיעד הפוליטי רחוק מלהוות מטרה

בסעיף  33לאמנת ז'נבה הרביעית משנת .1949
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יתר על כן וכפי שנזכר לעיל ,מדיניות הבידול מופעלת בהקשר

ראויה כדי להצדיק הפרה של זכויות הפלסטינים .אדרבה :היעד

בו קיימת שאיפה פוליטית כללית להבטיח רוב יהודי באזורים

הפוליטי עצמו אינו חוקי.

שעליהם ישראל מתכוונת לשמור על השליטה ,לרבות חלקים

ניתן להבין מחלק מההצהרות הרשמיות שמדיניות הבידול
נועדה בחלקה להפעיל לחץ על חמאס ולערער את התמיכה

מהגדה המערבית ,בניגוד ברור לחובותיה במסגרת דיני הכיבוש.

הציבורית בו ,על ידי יצירת תנאי חיים קשים בעזה ,תנאים נחותים

מדיניות שמגבילה את יכולתם של הפלסטינים לנסוע לגדה

בהשוואה לתנאים בגדה המערבית 144.מכאן עולה שהפגיעה

המערבית או להישאר בה ,עשויה לשרת שאיפה זו באמצעות

בכל האזרחים המתגוררים בעזה ,וההפרעה למיזמים משותפים

הגבלת התרחבות האוכלוסייה הפלסטינית בגדה המערבית,

בשני חלקי השטח הפלסטיני אינן תופעות לוואי בלתי רצויות,

או אף צמצומה על ידי שכנוע הפלסטינים מהגדה המערבית

אלא תוצאה מכוונת של מדיניות הבידול .למאות אלפי אנשים

לעבור לעזה (מכיוון שרק שם הם יתאחדו עם בני משפחתם)

נגרם במכוון סבל ,כדי ללחוץ או להעניש את רשויות חמאס

או אילוצם לעשות כן (על ידי סירוב לרשום את שינוי הכתובת

בעזה .שימוש כזה באנשים שנתונים לשליטתה של ישראל,

שלהם ,והרחקתם מהגדה המערבית בטענה כי כתובתם

ואשר כלפיהם ישראל נושאת באחריות כפועל יוצא משליטתה,

רשומה בעזה).
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 .144רשימת התייחסויות ,לעיל הערה .17
 .145סעיף  33לאמנת ג'נבה הרביעית חל על כל האנשים המוגנים על ידי האמנה .סעיף  4לאמנה מבהיר כי אנשים מוגנים אלה כוללים הן תושבים של השטח הכבוש והן אנשים אחרים
המוצאים עצמם בידי צד לסכסוך המזוין עמו למדינה שלהם אין יחסים דיפלומטיים .התושבים הפלסטינים בעזה ובגדה המערבית הם אנשים מוגנים במובן זה ביחסיהם עם ישראל .ראו ,דיון
על החלת דיני הכיבוש לעיל ,בעמ' .9
 .146ראו ,לעיל עמ' .7
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חלק רביעי :סיכום והמלצות
ארגון גישה מבקש מממשלת ישראל:

נייר עמדה זה נכתב בתקופה דינמית של יישום מדיניות

 .1לשים קץ ל"מדיניות הבידול" .לאפשר לפלסטינים לנוע

הבידול .מאז סיום המבצע הצבאי רחב ההיקף בקיץ ,2014
ישראל הרחיבה את העברת הסחורות לתוך עזה וממנה,

בין עזה לגדה המערבית ,בכפוף לנהלים מתאימים לעריכת

ובמידה פחותה הרחיבה גם את התנועה דרך מעבר ארז

בדיקות ביטחוניות פרטניות לפני הכניסה לישראל.

לצרכים קצרי טווח 147.בכירים במערכת הביטחון ,לרבות שר

 .2לאפשר העברה של סחורות בין עזה ,הגדה המערבית

הביטחון והרמטכ"ל היוצא ,אמרו כי הם רואים את הפיתוח

וישראל ,בכפוף לבדיקות והסדרים לוגיסטיים שיאזנו בין צורכי

הכלכלי בעזה כמקדם יציבות באזור ,ובסופו של דבר כמקדם

הביטחון ליכולת הקיום המסחרית.
כארגון ישראלי ,גישה אינו טוען בפני הרשויות

את הביטחון עבור הישראלים.

148

הפלסטיניות ,אך יצוין כי הפילוג הסיעתי המתמשך בין

עם זאת ,השינויים שנעשו עד היום הינם מזעריים ,וההגבלות
שמנעו קשרים ארוכי טווח בין עזה לגדה המערבית – איסור

הסיעות הפלסטיניות מחריף את הפיצול שנוצר על ידי

תנועה לסטודנטים ובני משפחה המבקשים להתאחד ,לדוגמה

מדיניות הבידול .לפיכך תוזכר לרשויות הפלסטיניות אחריותן

– נותרו ללא שינוי .לפיכך יוצעו המלצות אשר ,על פי עמדת

כלפי תושבי עזה והגדה המערבית ,שחייהם הושפעו באופן

ארגון גישה ,יביאו לכך שמדיניותה של ישראל תעמוד בהלימה

חמור מהמחלוקת הפוליטית.

למחויבויותיה במסגרת המשפט הבינלאומי ,ותהיינה מועילות
מאוד ,הן לחברה הפלסטינית והן לחברה הישראלית.

 .147סיכום  ,2014לעיל הערה .21
 .148עמוס הראל ,גנץ :חמאס לא ימהר לדרדר את המציאות הביטחונית במצבו ,אך יש לתת תקווה לעזה ,הארץ 3 ,באוקטובר ,2014 ,בכתובת ( bit.ly/1D4YQIqנבדק לאחרונה ב;)6.5.2015-
יינון מגל ואמיר בוחבוט ,יעלון :כיבוש עזה? היינו מחזירים חיילים בארונות עד עכשיו ,וואלה! 15 ,באוקטובר ,2014 ,בכתובת ( bit.ly/1zUkWxPנבדק לאחרונה ב.)6.5.2015-
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