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24 : רשה ידיל יחרזאה להנימה תרבעה םכסה תויועמשמ  ׳סמ הדמע ריינ
  ןוחטבה דרשמב
 *3.20235. םויב ץפוה

 ריצקת

 לש יטילופ ףוגב היולת יתלבו תדגואמ יתלב הצובק - היטרקומדה ןעמל םיטפשמל םיצרמהו תוצרמה םורופ

 הנווכה תא הבר הגאדב האור - תובדנתהב תלעופה טרפב ירוביצה טפשמלו ילארשיה טפשמל תויחמומו םיחמומ

 םייתגלפמ םייטילופה הילוקישלו הלשממל התפפכהל ,תטפושה תושרה לש התואמצע לוטיבל לועפל תנמתסמה

 תויוכזבו הלשממה ידרשמלו הלשממל םייטפשמה םיצעויה לש יאמצעה םדמעמב העיגפל ,תעצבמה תושרה לש

  .ןוחטבה דרשמב רשה ידיל יחרזאה להנימה תרבעה םכסה תועמשמ תא םינחוב ונא הז הדמע ריינב .םדא

  :יכ םיאצומ ונא

 ורבעוה ,ןוחטבה דרשמב ףסונה רשל ןוחטבה רש ןיב 23.2.2023 םוימ תויוכמס תקולח םכסה יפ לע •
 םייחרזאה םיטביהה לוהינ לע ל"הצ םעטמ יארחאה ףוגה אוהש ,יחרזאה להנימה תויוכמס בור
  .׳ץירטומס לאלצב כ״ח ,ףסונה רשל ,תיברעמה הדגב יאבצה לשממב םיכורכה

 
 תומרופרה יטרפ יבגל תונוש תוימדקא תודמע ילעב ,היטרקומדה ןעמל םיצרמו תוצרמ םורופב םירבחו תורבח ,ונחנא * 

 םירחא םייעוצקמ םירמוח וא הדמעה תוריינ ,ךכיפל .לארשיב רטשמה תטיש יונישל 37-ה הלשממה העיצהש תונושה
 העדב םידחואמ ונא ,תאז םע .םלוכ תעד לע םניא םא םג ,םירבחה ברקב תחוורה הדמעה תא םיפקשמ ונידי לע םיקפומה
 ,יטפשמה ץועיה ,הטיפשה תואמצע לע התרמוחב םידקת תרסח הפקתמ ןניינעש – הלשממה לש תועצהה לולכמב שי יכ
 ונרבח ,ךכיפל .לארשי לש יטרקומדה הייפואבו קוחה ןוטלשב רומח ןפואב עוגפל ידכ – ירוביצה רודישהו ,אבצה ,הרטשמה
 םורופה ירבחו תורבח תמישר .וז לרוג תרה העשב תיעוצקמה ונתעד תווח תא רוביצה תושרל דימעהל ידכ הז םורופל
 ונירחא ובקע .https://lawprofsforum.org :ונמעטמ הדמעה תוריינ לכ םיעיפומ םג םש ,םורופה רתאב תמסרפתמ
 .lawprofessorsforum@gmail.com רשק תריציל .https://twitter.com/lawprofsforum רטיווטב
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 רש םע םואיתב םא ףא ,ןוחטיבה דרשמב רש( תויחרזא םיידיל חטשה לש לוהינהו תוירחאה תרבעה •
 םילוקישל חטשה לוהינ לש תיבמופו תשרופמ הפפכה איה )הלשממה שאר רושיאל ףופכבו ןוחטיבה
 .ימואלניבה טפשמל טלחומ דוגינב ,הנידמה לש םייתרבחו םיימואל

 לש הקיטקרפב תשמתשמ לארשיש ךכ לע תונעטל ףקות קינעמש ימשרו יולג דעצ אוה םכסהה •
 .ימואלניבה טפשמב הרוסא רשא ,דייהטרפא
 

 :הדמעה ריינ יקומינ
 

 תלשממ תמקהל סיסב הוויהו ,״תיתדה תונויצה״ תעיסל ״דוכילה״ תעיס ןיב םתחנש ינויצילאוקה םכסהב

 הדוהיל עגונה לכב תודחוימ תויוכמס ונתניי ׳ץירטומס כ״ח תיתדה תונויצה תעיס ר״ויל יכ עבקנ ,37-ה לארשי

 רשכ ׳ץירטומס כ״ח לש ותסינכ תא רשפאל תנמ לע ,הלשממה :דוסי קוח ןקות הלשממה ןוניכ םע 1.ןורמושהו

  2.ןוחטיבה דרשמב ףסונ

 םתחנ ,ינויצילאוקה םכסהה תרגסמב ורבעוהש תויוכמסה תוהמל עגונב תוריהב רסוח לש תועובש המכ רחאל

 תא רידסמה ,'ץירטומס לאלצב ןוחטיבה דרשמב רשה ןיבל טנלג באוי ןוחטיבה רש ןיב םכסה 23.2.23 םויב

 לע ל"הצ םעטמ יארחאה ףוגה אוהש ,יחרזאה להנימה תויוכמס בור ,םכסהה יפ לע 3.םהיניב תויוכמסה תקולח

 רש" ותויהב 'ץירטומס לאלצבל תורבעומ ,תיברעמה הדגב יאבצה לשממב םיכורכה םייחרזאה םיטביהה לוהינ

 םואיתל הדיחיה תוליעפ תא להנתש ,תובשייתה תלהנמ םיקי ףסונה רשה םכסהה יפ לע ."ןוחטיבה דרשמב ףסונ

 תלבוהלו ,"תובשייתהה תרדסה"ל תיארחא היהתו ,יחרזאה להנימהו )ש"פתמ( םיחטשב הלשממה תולועפ

 ,ןורמושו הדוהיב םינתינה םיתורישה לועייו בויט" הניינעש ,ןורמושו הדוהיב ״הווש תוחרזא״ תמרופר עוציבו

 םינידה תאוושהל ךלהמ לולכת וז המרופר ,ינויצילאוקה םכסהה יפל ."הלשממה ידרשמ תועצמאב רתיה ןיב

 יאשר היהי ןוחטיבה רש יכ ,םכסהב עבקנ דוע .לארשיב םילחה םינידל םיחטשב תויולחנתהה לע ולוחי רשא

 לש ותדמע תא עמשש רחאלו הטלחהל בתכב קומינ גיציש רחאל קר ךא ,ףסונה רשה לש ויתוטלחה תא תונשל

 ,יחרזאה להנימלו ש"פתמל תורישי הטלחהה יוניש לע תורוהל לכוי אל ןוחטיבה רש ,תאז םע .ןיינעב ףסונה רשה

 עגונב יטפשמה ץועייהש עבקנ ןכ .ולא תודיחיל ומצעב היחנהה תא ריבעיש ףסונה רשל ךכ לע עידוהל ךרטצי אלא

 ףגא ידי לע ונתניי ףסונה רשה תוירחאבש םימוחתב יטפשמה ץועייהש ךכ ,לצופי םיחטשב לארשי תולועפל

  .דבלב ףסונה רשל ולא םיניינעב ףופכ היהי רשא ,ןוחטיבה תכרעמל ש"מעויה

 טולשל ימואלניבה טפשמה יפ לע רומאש יאבצה ןונגנמה לש םייחרזא םיניינעל עורזה אוה יחרזאה להנימה

 טרפבו ,ימואלניבה טפשמה תוארוה תא הרפמ )ןוחטיבה דרשמ( תיחרזא תושר ידיל ותרבעה .תיברעמה הדגב

 םעפ לכב ןהילע תכמתסמו תיברעמה הדגה יבגל ןתלוחתב הריכמ לארשי תנידמש ,1907 תנשמ גאה תונקת תא

 חטש לוהינש וילאמ ןבומכ תוחינמ הלא תונקת 4.םיניטסלפה חטשה יבשות יפלכ תויוכמס הליעפמ איהש

 הנידמה לש תויחרזאה תויושרה ידי לע אלו יאבצ דקפמ ידי לע תושעיהל ךירצ תיתמחול הסיפתב קזחומה

 
 ץראה ,"הרוי הד חופיסה אבחתמ םכסהה ידומע תעבראב״ ןמ רמתיא ,ודיגמ רמת ,הדרב לעי ,רונש-ןיול תינור 1

5.12.2022.     
  .7.12.20222 ,)11 ׳סמ ןוקית( הלשממה :דוסי קוח 2
  .ןאכ ואר םכסהה חסונל 3
 .43 'ס ,1907 ,גאה תונקת 4
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 ,)תיברעמה הדגה רוזא( טפשמהו ןוטלשה ירדס רבדב 2 ׳סמ רשנמב יוטיב ידיל האב וז הסיפת 5.חטשב הקיזחמה

 לטוב אל םלועמ הז רשנמ .חטשב ןוטלשה תויוכמס לכ תא וידיל לטונ יאבצה דקפמה יכ עבקנ וב ,1967-ז״כשת

  6.םויה םג ףקת אוהו

 יכרוצ :דבלב םילוקיש ינש סיסב לע תושעיהל ךירצ חטשה לוהינש אוה יאבצ דקפמ ידי לע חטשה לוהינל םעטה

 עבק ןוילעה טפשמה תיבש יפכ .רחאה דצהמ תימוקמה הייסולכואה יכרוצו דחא דצמ קזחומה חטשב אבצה

 וא םיילכלכה ,םיימואלה םיסרטניאה יפ לע חטשה תא להנל הקיזחמה הנידמל רוסא ,הנש םיעבראכ ינפל

 יאבצה דקפמה לע ,דבלב ליעל םירכזומה םיסרטניאל תונמאנב השעיי חטשה לוהינש ידכ 7.הלש םייתרבחה

 ךכ םשל .תיתמחולה הסיפתה ינידל תופיפכב ,חטשה לש ימוימויה לוהינב תילנויצקנופ תואמצעמ תונהיל

 הנידמה לש תיחרזאה הלשממהמ תנחבומ תויהל הכירצ חטשה לע הנומאה תיאבצה תידוקיפה תרשרשה

 ףיפכמו ,וז תואמצע יאבצה דקפמהמ ללוש הנידמה לש יחרזאה לשממה ךותל תויאבצ תודיחי גוזימ .הקיזחמה

  8.תיתמחולה הסיפתה ינידל םירז םיסרטניאל חטשה לוהינ תא

 רש םע םואיתב םא ףא ,ןוחטיבה דרשמב רש( תויחרזא םיידיל חטשה לש לוהינהו תוירחאה תרבעה ,ןכ םא

 םיימואל םילוקישל חטשה לוהינ לש תיבמופו תשרופמ הפפכה איה )הלשממה שאר רושיאל ףופכבו ןוחטיבה

 םויה רבכ ןכש ,השדח הניא וז הפפכה הבר הדימב .ימואלניבה טפשמל טלחומ דוגינב ,הנידמה לש םייתרבחו

 תדמועש הרוצב ,הלש םיסרטניאה יפ לעו לארשי תלשממל תופיפכב לעופ תיברעמה הדגה לש יאבצה דקפמה

 םתחנש םכסההו ינויצילאוקה םכסהב תובייחתהה 9.ימואלניבה טפשמה יפ לע תובוחלו שוביכה ינידל דוגינב

 לש הרבעהה תפסונ ךכל .היתויובייחתה תא הרפמ איהש ךכב לארשי לש תיבמופ האדוה םיווהמ ויתובקעב התע

 הדבועה תא םישדחה תוכמסה יקיזחממ םילעהל היופצ רשא ,ןוחטיבה דרשמב םימרוגל יאבצה יטפשמה ץועייה

  10.שוביכה יניד לש תולבגמב לועפל םתבוחש

 לש הרבעה דצל םיחטשב םיררוגתמה םילארשיה לש םדמעמ תרדסהל תיארחאש "תובשייתה תלהנמ" תמקה

 תוכרעמ שי וב בצמה תמצעה העמשמ ןוחטיבה דרשמל ל"הצמ םילארשיה ייח לש םייחרזאה םיטביהה לוהינ

 יפכ .שוביכה יניד לש תיביטמרונה תרגסמל תוביוחמהמ הגיסנו 11,םיניטסלפלו םילארשיל תודרפנ טפשמ

 הדמעמ לע ,חטשב םיבשותה יפלכ לארשי לש התוירחא לע תכל תוקיחרמ תוכלשה שי ולא םידעצל ,ןלהל רבסויש

 .היגיהנמ לש תילילפה תימואלניבה םתובח לעו ,חטשב

 
 ןכו ,)הפסוה השגדה( "ביואה אבצ ןוטלש  תחת השעמל אצמנ אוהשכ שובכל בשחנ חטש" ,גאה תונקתל 42 הנקת ןושלכ 5

YORAM DINSTEIN, THE INTERNATIONAL LAW OF BELLIGERENT OCCUPATION (2nd ed., CUP 2019) chapter 
1, para 183: "the government of an occupied territory is military per definitionem. 

  .1995-ה״נשתה ,)ןורמושהו הדוהי( םייניבה םכסה םושיי רבדב 7 ׳סמ רשנמ ואר ןכו 6
 .13 'ספ ,28.2.1983 ,ןורמושו הדוהיב ל"הצ תוחוכ דקפמ 'נ ןאכסא תיעמ'ג 393/82 ץ"גב 7
832 (2022); Tamar -31 AWLNTERNATIONAL ICCUPATION IN O ,ENVENISTIBYAL EIEBLICH AND LLIAV E
s Israel is Annexing the West Bank. Don't be Misled by itSchnur, Yael Berda, -Megiddo, Ronit Levine

9.2.2023, , Just SecurityGaslighting. 
 ןמצע תויולחנתהה תמקה איה ,הב ןיחבמ וניאש דע הילא ליגר ךכ לכ רבכ לארשיב רוביצהש ,ךכל תקהבומה המגודה 9
 הייסולכואה םע בטימ וא ןוחטיב יכרצל ץוחנ וניאש קר אלש קהבומ ינידמ ךרוצ תתרשמ וז תוינידמ .ןרובע עקרק תסיפתו

  .תימוקמה הייסולכוא עגופו דבכ ינוחטב לטנ רצוי אלא ,תימוקמה
10 5.2.2023 ,A Theory of AnnexationSchnur, Tamar Megiddo, Yael Berda, -Ronit Levine. 
 .23.11.2014 ,קוח תוכרעמ יתש ,דחא ןוטלש ,חרזאה תויוכזל הדוגאה 11
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 םויה רבכ םייקה ינושה תא המיצעמ איה :הלפמ איה םדקמ םכסההש "הווש תוחרזא"ה תנכתש שיגדהל שי

 הילפהה תא הקימעמו ,םיניטסלפה ןיבל חטשב םיררוגתמה םילארשיה ןיב ,לחה ןידבו תיטפשמה תרגסמב

 לש הקיטקרפב תשמתשמ לארשיש ךכ לע תונעטל ףקות קינעמש ימשרו יולג דעצ אוה םכסהה .םהיניב

 ,דייהטרפאה עשפ ןיגב םימושיאל םילארשי םיחרזא ףשוח אוה .ימואלניבה טפשמב הרוסא רשא ,דייהטרפא

 ICC(.12( ימואלניבה ילילפה ןידה תיבב ןידל םישנא דימעהל ןתינ וניגבש

 ,וב לחה ןידה תא ,ןורמושהו הדוהי רוזא לש יקוחה ודמעמ תא תונשל ידכ הז ךמסמב רבד ןיא"ש עבוק םכסהה

 תחפסמ לארשיש ךכ לע תונעט ףודהל דעונ הז טפשמש לככ ."ויבגל ןוחטיבה דרשמו ינידמה גרדה תויוכמס תאו

 לדח יאבצה דקפמהש עגרמ :ןתוא הנשמ הניא תודבועל תושחכתהה 13.תועמשמ וז הרהצהל ןיא ,חטשה תא

 הנחבהה ,לארשי לש תיחרזאה הלשממה ידרשמ ידי לע השענ חטשה לוהינו ,חטשב הנוילעה תוכמסה תויהלמ

 ךילהת ,לעופב קר אלו ,דסוממו ימשר ןפואב תשטשטימ לארשי תנידמ לש החטש ןיבל תיברעמה הדגה חטש ןיב

  .לבוימ הלעמל הזמ שחרתמה

 הסיפתה ינידב רומאכ חטשה לוהינ ןפוא לע תולחה תולבגמל לארשי תלשממ לש תושחכתהה ,דועו תאז

 תא קהבומ ןפואב תטמוש ,םכסהב רומאכ הלשממה ידרשמ ידיל חטשה לוהינ תרבעה תוברל ,תיתמחולה

 טפשמה תרפהב הגרדמ תיילע הווהמ הז בצמ .לארשי תנידמ לש התטישל וליפא וב התטילשל יטפשמה סיסבה

 אוה אלא ,ימואלניבה טפשמל דוגינב חטשה תא תחפסמ לארשיש הסיפתה תא קזחמ אוהש קר אל .ימואלניבה

 .היגיהנמ לש תישיאה םתוירחא לע ןה ,הנידמה לש התוירחא לע ןה ךילשמה ,תונפקות השעמ ידכ עיגהל יושע

 חטשהמ תידיימ האיציל השירדב לחה ,תימואלניבה הליהקב תכל תוקיחרמ תובוגת תויהל תויושע הז ןויפיאל

 ןייצנ 14.וב התטילש ךשמה תא רשפאל יושעש ןפוא לכב לארשי םע הלועפ ףתשל בוריס הלכו ,םיאנת אלב

 ,)ICJ( גאהב ימואלניבה טפשמה תיב ינפב ולא םימיב תדמוע םיחטשב לארשי לש התטילש ןפוא רבדב הלאשהש

 םכסהל ותעד ןתיי ימואלניבה ןידה תיב יכ קפס ןיא .תצעיימ תעד תווח ןתמל תיללכה תרצעה תשקב תרגסמב

 .ותעד תווח לע עיפשהל ידכ םכסהב היהי יכו ,םתחנש

 
  :ידי לע בתכנ הז הדמע ריינ
 

 "טפשמו עדמ ירעש" ימדקאה זכרמה ,ןנור לעי 'פורפ

 ביבא לת תטיסרבינוא ,סורג לייא 'פורפ

  ונוא תימדקאה הירקה ,סדנרב יקסבוטסוה רמת ר"ד

 ןמכייר תטיסרבינוא ,רונש ןיול תינור ר"ד

 ביבא לת תטיסרבינוא ,ךילביל באילא 'פורפ

 םיקסעלו טפשמל ימדקאה זכרמה ,ודיגמ רמת ר"ד

  תירבעה הטיסרבינואה ,רמצרק דוד 'פורפ
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