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 מבוא:

נקדים  .(1"ושומרון )להלן: "האזורתמקד במצבה של החקיקה הסביבתית בשטחי יהודה מנייר עמדה זה 

ואתגרים  , מערכת דינים סביבתיים לקויה וחסרהשילוב בלתי אפשרי של מצב משפטי סבוךבונאמר כי מדובר 

 רבים. סביבתיים 

 

ביחידת שטח זו נמצא אקוויפר ההר, המהווה את האתגר הסביבתי המרכזי בשטח זה הוא סוגיית המים. 

. מקורות המים של הרשות הפלסטינית אוכלוסיה הישראלית והפלסטיניתתר של המקור המים החשוב ביו

שאף עלול  .אלו, יגרום לנזק בלתי הפיך מם שלזיהויים במי התהום של האזור. ושל מדינת ישראל תלו

ידי המשרד להגנת הסביבה והרשות לשמירת הטבע -על פי מחקר שנערך על 2להקשות על פתרון מדיני עתידי.

פלסטיניים. בעיקר ישראליים וישובים על ידי הן  זה סובל מטיפול לקוי במי השפכים המוזרמיםאיזור  3הגנים,

ללא פעולה משותפת בטווח . זה ודומים לוטיפול סביבתי יעיל במפגע  המורכבות הביטחונית באזור מקשה על

ור סובל כמעט מכל האזבנוסף, סבל רב בטווח הארוך.  -הישראלית והפלסטינית  - שתי החברותייגרם ל ,הקצר

מפגע סביבתי שניתן להעלות על הדעת, בין היתר: אתרי סילוק פסולת בלתי חוקיים, מחצבות, מפחמות 

 וכיו"ב. וירותחנות דלק ללא רישוי, זיהום או

 

החלה סקירה ראשונית שערכנו העלתה, כי מערכת הדינים  אף האתגר המשפטי הניצב בפנינו איננו פשוט.

עם בצוותא  יםהדר -חלקי חקיקה ישראלית מיושנת באופן ילים המח -  4וב של צווי אלוףמורכבת משילבאזור 

תחומי על גם אם באופן חלקי,  , החלה כל אלה לצד חקיקה ישראלית עדכניתחקיקה מנדטורית וירדנית, 

5.בלבד ההתיישבות הישראלית ועל התושבים הישראלים
 

                                                 
השם בו נקראת יחידת שטח זו, עמוס במטענים ובקונוטציות פוליטיות. במהלך השנים הוצעו שמות רבים ביניהם: "השטחים  1

הכבושים", "השטחים המוחזקים", "יהודה ושומרון" ו"הגדה המערבית" ועוד. כל שם טומן בחובו משמעות פוליטית, כך למשל, 
ון ששטחים אילו מוגדרים כ'שטח כבוש' על פי המשפט הבינלאומי. הביטוי "השטחים הביטוי "השטחים הכבושים" מביע את הרעי

המוחזקים" לעומתו, מבטא את העמדה לפיה שטחים אילו אינם מוגדרים כ'שטח כבוש' אלא כשטח "מוחזק". במסגרת נייר עמדה 
בחוק האזרחות  1למשל סעיף  ראו)זה בחרנו להשתמש במינוח המשפטי הסתמי "האזור". מונח זה המשמש בחוקים ישראליים 

(, איננו נטול קונוטציות פוליטיות. אך מכיוון שבבירור משפטי עסקינן, בחרנו 3002-והכניסה לישראל )הוראת שעה(, התשס"ג
 לאמצו.  

כוח עניין המים הוא אחד התחומים בהם התגלעה מחלוקת קשה בין הרש"פ לממשלת ישראל. במידה ומאגר מי התהום יזוהם, הוי 2
 בין הצדדים עלול להחריף ולהציב מכשול נוסף בדרך להסכם קבע כלשהו בין הצדדים.

, היחידה הסביבתית, רשות הטבע והגנים.   3013סקר מתקני איסוף וטיפול בשפכים בהתיישבות הישראלית ביהודה ושמרון ראו,  3
 , חטיבת מדע, רשות הטבע והגנים.3012וניטור נחלי יהודה ושומרון, 

 לצפייה:ם זמינים באתר הפרקליטות הצבאית, . הצווי1676צווי אלוף בנושאים שונים, שניתנו החל משנת  1760כון להיום קיימים נ 4
 he/Patzar.aspx-http://www.mag.idf.il/801.  
מרכז קונקורד לחקר אי איכות סביבה. לפירוט ראו: חקיקה פלסטינית בנוש חלה גם A-ו Bלהשלמת התמונה נציין כי בשטחי  5

(  3012) 8 אם רק הקו ירוק? ההגנה על הסביבה בשטחים שמעבר לקוי הירוק: ניתוח משפטיהקליטת המשפט הבינלאומי בישראל 
 "( לצפייה:האם רק קו הירוק)להלן: "

http://www.mag.idf.il/801-he/Patzar.aspx
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קיקה החל בזמן נתון על האזור. משפטן, כמו גם אזרח מן מסמך רשמי המגדיר מהו דבר החשום אין בנמצא 

, החלים באזורהשורה, נדרש לבדוק את כל צווי האלוף בזה אחר זה, לאתר את סעיפי החוק הרלוונטיים 

 מצא בידיו נוסח חקיקה עדכני. ירק לאחר עבודת נמלים זו י 6ולוודא כי אלו לא השתנו במהלך השנים.

 

 .כי הדין הסביבתי מורכב מחקיקה מרובדת, מפוצלת ולעתים סותרת ן ולומר,ניתן לסכם את החלק הראשו

וגם לאחר התרת הסבך המשפטי, הדין דל, מיושן ואינו  חל;קשה עד בלתי אפשרי לדעת בוודאות מהו הדין ה

 . 7לצרכים הרבים והמיידיים של תושבי האזורלתת מענה מסוגל 

 

ההצדקות לקיומו של דין סביבתי באזור. שמהם שאובות  השדות המשפטייםבשלב הבא, פנינו לבחון את 

 דיני הסביבה הבינלאומיים.ודיני הכיבוש  –שני שדות משפט תיאורטיים בחינת בדיקה זו נחלקה ל

 

מספר גישות בנוגע למעמדו המשפטי של האזור; אלה  כבר בתחילת העיסוק בדיני כיבוש  נתקלנו בקיומם של

. אין בכוונתנו להיכנס לנבכי של האוחזים בהם טית, מוסרית או ערכיתנובעות ומושפעות מתפיסה פולי

הסוגיה הערכית בדבר המעמד המשפטי הראוי. בעבודתנו אימצנו את העמדה הרשמית של בית המשפט העליון 

שטח כבוש, עליו יש להחיל הוא אזור העמדה זו  על פי  .הרווחת בקרב ציבור המשפטנים הישראלי והבינלאומי

  8י הכיבוש הבינלאומיים.את דינ

 

לאמנת  32בהקשר הספציפי של מציאת הצדקות לחקיקה סביבתית באזור, נדרשנו לפרשנות המשפטית לסעיף 

האג; על פי סעיף זה, אין רשות לכוח הכובש לחוקק כל חקיקה המשנה ו/או מוסיפה על החקיקה הקיימת 

לחוקק והחובה ניקה לכח הכובש את הסמכות בשטח הכבוש ערב הכיבוש. הפרשנות המקובלת לסעיף זה, מע

 במגוון של תחומים, כל זאת על מנת לשפר את תנאי החיים של אוכלוסיית השטח הכבוש. 

 

                                                                                                                                                             
http://www.colman.ac.il/research/research_institute/concord/friend_law/amicusclinic_old_proj/Documents/Environ

.pdfmental_responsibility_west_bank. 
. חיפוש זה יכלול מסע אל נבכי הדין 1676בשנת  ,במקרים אחרים על המשפטן לפנות לדין החל באזור זה ערב מלחמת ששת הימים 6

מאני. משימה קשה במיוחד למשפטן הישראלי, שצריך להשתמש בשלוש שפות )אנגלית, ערבית וטורקית( על 'הירדני, הבריטי והעות
 מנת לברר מהו הדין הקיים. 

7
סוגיה חשובה נוספת נוגעת להחלת חובות סביבתיות מכח הסכמי אוסלו. בנייר זה אנו עוסקים בחובותיה הסביבתיות של ישראל  

 .3-6עמ'  האם רק קו הירוק. לסקירת החובות העולות מכח הסכמי אוסלו ראה: Cבשטח 
8

 ".י הכיבוששאלת תחולת דינ – הבינלאומיבמשפט  האזורשל  ומעמדראו דיון בפרק ב', " 

http://www.colman.ac.il/research/research_institute/concord/friend_law/amicusclinic_old_proj/Documents/Environmental_responsibility_west_bank.pdf
http://www.colman.ac.il/research/research_institute/concord/friend_law/amicusclinic_old_proj/Documents/Environmental_responsibility_west_bank.pdf
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כח מערכת , האם גם מחנוהבינלאומי. ב יהמשפט וצעיר בנוף תחום חדשהינם  דיני הסביבה הבינלאומיים

דיון זה נחלק לשניים. ה הנמצאת תחת חסותו. חובה על הכוח הכובש לדאוג לסביב הקיםניתן ל דינים זו

חובה על המדינה הכובשת לדאוג לאיכות הסביבה של השטח הכבוש. שנית, בהנחה העצם קיום  בחנו את ראשית, 

שחובה כזו אכן קיימת, בדקנו האם ישנם עקרונות מנחים על פיהם מחויבת המדינה לפעול לצורך ההגנה על 

 הסביבה.

 

  כי:ני מצאנו בסיכומו של החלק הש

מכוח דיני הכיבוש לדאוג לקיומה של סביבה נאותה בשטח הכבוש, ומתוקף כך מוטלת  חובהחלה  .1

 עליו החובה לחוקק חקיקה סביבתית העונה על הצרכים הסביבתיים של השטח. 

 קיימת חובה מקבילה מכוח הדין הסביבתי הבינלאומי. .3

שאנו סבורים כי יש בהן בכדי לסייע למקבלי פרטיביות בפרק המסקנות של העבודה, הוספנו והעלנו הצעות או

 ההחלטות בהחלת חקיקה סביבתית עתידית באזור. 

 

 פקולטה למשפטיםמדיניות סביבתית בפרקטיקה ובקליניקה ל פעילותנוהעבודה נכתבה במסגרת 

וגיות סוגיות אקולב ת"ירוק עכשיו", העוסק עמותתב פעלנו הקליניקהאוניברסיטת בר אילן. במסגרת ב

בארגון זה מטופלות פניות הן מהצד הפלסטיני והן מהצד . באזוררחבי ישראל ובסביבתיים במפגעים בטיפול 

הישראלי. אנו מודים לקליניקה על ההזדמנות שפתחה בפנינו לעסוק בתחום המשפטי של ההגנה על הסביבה 

ולאופן בו יש להתיר סבך זה  רבאזובפנינו את הצוהר לסבך המשפטי המצוי  השפתח "ירוק עכשיו" עמותתול

 בבואנו לטפל בפניות העולות מהשטח. 

 

הקליניקה, עו"ד גלית עופר, מנהלת  , המנחה האקדמי שלאורן פרז סוראנו רוצים להודות במיוחד לפרופ

גב' יעל ו ,"ירוק עכשיו" עמותתשל  יםהמשפטי יםהיועצ ,עו"ד הילה כהןעו"ד תומר ישראל והקליניקה, 

 . ת "ירוק עכשיו"עמות יתל"מנכ, ישראל

  

 אזורהחקיקה הסביבתית הקיימת ב :ראשוןפרק 

 :המצב החקיקתי
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 החוק להחלת הביא לא הימים ששת במלחמת השטח תפיסתכבשה ישראל את שטחי האזור.  1676בשנת 

 .1638-שטח השיפוט והסמכויות, תש"חבפקודת  האמור פי על השטח את סיפחה לא ישראל. שם הישראלי

 2.  על פי סעיף הריבונית ישראל יאינם חלק משטח, שטחים אלו עדרה של הוראת חקיקה מפורשתיבשל ה

סמכות השלטון  9,)להלן: "המנשר"( 1676 –, התשכ"ז (3מנשר מס' ) משפטהשלטון והמנשר בדבר סדרי ל

לכללי דיני  כפוףכך נקבע,  ,. משטר זההוא משטר צבאי האזורהמשטר בשטחי וצה"ל בידי  נתונהבשטחים אלו 

למנשר כי "המשפט שהיה קיים באזור ביום  3סעיף בנוגע לחקיקה החלה באזור קובע  10.הכיבוש הבינלאומיים

( יעמוד בתוקפו, עד כמה שאין בו משום סתירה למנשר זה או לכל מנשר או צו 1676ביוני  6כ"ח באייר תשכ"ז )

כלומר, ברירת המחדל  ."בא הגנה לישראל באזורשיינתנו על ידי, ובשינויים הנובעים מכינונו של שלטון צ

חקיקה מנדטורית.  וטועיחקיקה ירדנית, ומ היא החוק שחל בו ערב הכיבוש, אשר רובו  באזור קיקתיתהח

מוטלת על לחוקק חוקים מטעמו. המגבלה היחידה ה ,אלוף האזור ו שליתיומעוגנת סמכו ,זהלמנשר  2 עיףבס

בסטנדרטים של דיני הכיבוש. בפועל, בהיעדר רשות מחוקקת  ידהעמהאלוף בבואו לחוקק חוק, הינה 

כפי  ,ישראלייםהחוקים נוסח המבמלואם מסודרת, החוקים אותם מחיל האלוף באזור מועתקים כמעט 

 שנראה להלן. 

 

 שטחים שונים:סוגי נקבע כי השטח יחולק מבחינה משפטית לשלושה  11בהסכמי אוסלו

 ת ואזרחית של הרשות הפלסטינית.שליטה ביטחוני חלה בהם  Aשטחי  .א

 שליטה אזרחית פלסטינית ושליטה ביטחונית ישראלית. חלה בהם  Bשטחי  .ב

 . מלאה שליטה אזרחית וביטחונית ישראלית חלה בהם Cשטחי  .ג

 

שליטה אזרחית פלסטינית ואין לישראל ב נמצאים, האזורמשטחי  %30-המהווים כ B-ו Aבפועל, שטחי 

הנמצא  C, הוא שטח הנתון למרותה של ישראלבנושאי סביבה. השטח הרלוונטי  על הנעשה שם לפקח סמכות

 . בשליטה ישראלית מלאה

 

                                                 
 . http://www.aka.idf.il/SIP_STORAGE/FILES/7/60627.pdfלצפייה:   9

(  1681) 166 (3פ"ד לז), אבו עיטה  נ' הממונה על המכס, מפקדת אזור חבל עזה  76/81בבג"צ למשל דבריו של הש' שמגר או ר 10
פיהם -(, והעקרונות המשפטיים הבסיסיים, שעלא.פ. –שטחי האזור -משפט מדינת ישראל לא הוחל על האזורים האמורים )פיו: "ל

( 3בדבר נטילת השלטון על ידי צה"ל ובמנשר בדבר סדרי שלטון ומשפט )מס'  1נשלטים האזורים...ביטויים התוצאתי במנשר מס' 
 .של אלו לפי כללי המשפט הבינלאומי"של הממשל הצבאי הישראלי, ובמשמעותם 

 . 1661בספטמבר  38 מיום וושינגטון הבירה, ,פלסטיני בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה-הסכם ביניים ישראלי ראו 11

http://www.aka.idf.il/SIP_STORAGE/FILES/7/60627.pdf
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  לשניים: C ישטח יםמבחינת מערכת החקיקה הצבאית מחולק

תקנון זה מחיל  .12בשטחים אלו חל תקנון המועצות המקומיות – שטחי ההתיישבות הישראלית .א

 רק על שטחי ההתיישבות. מבחינת דיני איכות הסביבה,מערכת חקיקה של צווי אלוף החלים אך ו

, מכח 13 חלים .  בשטח זהC יהחל בשאר שטח הא רחב יותר מזוהחוקים החלים בשטח זה ההיקף 

 :באיםסביבתיים ההחוקים ה תקנון המועצות המקומיות,

 פקודת בריאות העם. .1

 .14פרק רישוי עסקים .3

למעט תקנות יבוא ויצוא פסולת חומרים מכוחו שהותקנו חוק החומרים המסוכנים והתקנות  .2

 מסוכנים.

 מכוחו.שהותקנו והתקנות  1סימן א –חוק המים  .3

 בלמעט תקנות זיהום אוויר מכלי רכ –מכוחו שהותקנו חוק למניעת מפגעים והתקנות  .1

 .'ותקנות תקן של מבחן הרטרידג 1672 -התשכ"ד 

 מכוחו. שהותקנוחוק שמירת הניקיון והתקנות  .7

 מכוחו. שהותקנוינוי פסולת למיחזור והתקנות חוק איסוף ופ .6

 מכוחו. שהותקנו חוק הפיקדון על מכלי משקה והתקנות .8

 חוק למניעת מפגעים סביבתיים )תביעות אזרחיות(. .6

 

הם מתעדכנים באופן אוטומטי כאשר החקיקה משמע, החוקים שהוחלו, מוחלים באופן דינאמי. 

נוספת של  פעולת חקיקה צבאיתצורך בכל לא את בוז הקו הירוק מתעדכנתתחומי הישראלית בתוך 

  .האלוף

 

חקיקה זו היא חקיקה צבאית  – שאינם שטחי ההתיישבות הישראלית Cהחקיקה החלה בשטחי  .ב

אוטומטי אופן במתעדכנת איננה החלה בתוך תחומי ההתיישבות, חקיקה זו  שכנתהרגילה. בניגוד ל

                                                 
 .1681-תקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון( התשמ"א 12
13

ואי החלתו באיו"ש בוטלו הלכה למעשה חלק מהחוקים ( כתוצאה מהחלת חוק האכיפה הסביבתית בישראל 16/2/13נכון להיום, ) 
 שחלו בתחומי היישובים.

 .1681-"אהתשמ יהודה והשומרוןות לתקנון המועצות המקומי 1ט פרק הוראות 14
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יש צורך בחקיקה מיוחדת  ,ת לבצע תיקון חקיקתיעל מנוישראלי "אם" הכאשר מתבצע תיקון בחוק ה

 חלים בשטח זה הם:ההעיקריים סביבתיים הדברי החקיקה של הממשל הצבאי. 

 הצו בדבר שמירת הניקיון. .1

 בחלקו לחוק רישוי עסקים.מקביל החוק ירדני  –חוק המלאכות והתעשיות  .3

השא בהסדרת שפכים ומניעת העוסק בין  – 1677 לשנת 66ק תכנון ערים, כפרים ובנינים, מס' חו .2

 זיהום. 

 (. 318 מס׳( )והשומרון יהודה) ובניינים כפרים, ערים תכנון בדבר צו .3

 חוק ירדני שהחליף את פקודת בריאות העם. –חוק בריאות הציבור 

צו צבאי שעיקר עניינו בהגבלות על הכנסת חומרים מסוכנים  – כניםצו בדבר חומרים מסו .1

 האזור. חומי המהווים סיכון ביטחוני לת

 

קיימת גם תחולה , חקיקה הטריטוריאלית החלה על כל תושבי האזורה מלבדלהשלמת התמונה נוסיף כי 

מחויבים, בהיותם אזרחי מדינת ישראל, למערכת הדינים , באשר הם,  ישראלייםהאזרחים ה: פרסונאלית

  . י החקיקה הישראליתעל פגם אזרח ישראלי העובר עבירה סביבתית יישפט . החלה בתוך הקו הירוק

 

דיני תיות מיוחדת העולה מעיקרון התחולה הפרסונאלית והחלתו על יברצוננו להצביע על בעיכבר בשלב זה, 

כמו גם היבטים קהילתיים.  ,הסביבה. איכות הסביבה היא נושא המשלב בתוכו היבטים אינדיבידואליים

על הסביבה הקרובה במקרה  תרחב ולחוללההחובה החלה בחוק היא אמנם על היחיד, אך השפעתה עשויה 

יותר. זאת ועוד, על ציר הזמן,  נרחבה, ועל שטחים נרחבים וקהילת בני אדם או בעלי חיים במקרה מצומצםה

במובן זה התחולה אינה  .ובמקרים קיצוניים אף בלתי הפיך, מפגעים סביבתיים יכולים לגרום לנזק ארוך טווח

 . ניתזמ-טריטוריאלית אלא על-רק אקס

 

. חלק ניכר באזור טריטוריאליתהתחולה פרסונאלית להתחולה הדיכוטומיה בין  נוצרה האזורבהקשר של 

את  תמעקרמשאבי טבע ל בנוגעהחוקים  אי החלת. לקרקע, אוויר, מים וכד' תמהחקיקה הסביבתית נוגע

 משמעות החוק ומקהה את שיניו. 
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דוגמא אחת מיני שתחול בתחולה טריטוריאלית.  חודי,יבה ואופייה הייטעצם ראוי לה מסביבתית חקיקה 

מה  15,להסדרת סילוק פסולת דאגההיא  . אם מטרתו המוצהרתצו בדבר שמירת הניקיוןרבות ניתן למצוא ב

 שהריהאזרחים היושבים בה? חלק מהועילו חכמים בתקנתם אם לא החילו את החוק על הקרקע, אלא על 

 .מית של המזהםתלוי בזהות הלאואינו זיהום הקרקע 

 

מחוקים   מערכת דיני הסביבה מורכבת -( לקונה בחקיקה טריטוריאלית 1)עבודתנו מתמקדת בשלוש לקונות: 

לית לתת ונאועל כן אין ביכולתה של מערכת החקיקה הפרס 16,הרשותולא על  האזרחרבים המטילים חובה על 

 באזור קיימתהמערכת דיני הסביבה  -( לקונה בתחולה קולקטיבית 3). מענה הולם לאתגרים הסביבתיים

כך למשל, הכפרים הפלסטינים לא נהנים ממערכת חקיקה כדוגמת  .איננה חלה במלואה על כל תושבי האזור

על תושבי האזור הפלסטינים, שאינם  -( לקונה בחקיקה עדכנית 2)זו החלה בתחומי ההתיישבות הישראלית. 

ובכך נפגעת  שאיננה עדכנית וארכאיתמערכת דינים ישנה  נשפטים על פי מערכת החוקים הישראלית, חלה

 של המינהל האזרחי. תיכולת האכיפה הסביבתי

 

 :לשאר אזורי הארץ השוואהבדיקת החקיקה ו

. בו אכן נותנים מענה לאתגרים הסביבתיים הקיימים אזורבשלב זה פנינו לבחון האם החוקים החלים כיום ב

ישראל.  ישטחשאר המקבילים החלים בתוך  החוקיםבאזור לבין  ליםהחהחוקים לשם כך, השוונו בין 

והתיקונים שנעשו במהלך כל העדכונים  אתהמכילים מסמכי חקיקה, עדר יה ואהמכשול הראשון בו נתקלנו ה

על גבי כל אחד ממסמכי החקיקה המופיעים באתר הפרקליטות הצבאית מצאנו את הכותרת: "מסמך  .השנים

 הטמיעהמערכת החקיקה הצבאית לא  17נימית ואינו מהווה נוסח משולב רשמי".זה משמש לצרכי עבודה פ

ו נאת השינויים והתיקונים אותם ערכה במהלך השנים. בשל כך נאלצ ,בתוך מסמכי החקיקה המפורסמים

על מנת לבחון האם המסמך המפורסם באתר  ,המנהל האזרחיכל צווי האלוף המפורסמים באתר  לקרוא את

 18ומלא. אכן מדויק הפרקליטות הוא

 

                                                 
: "... כיום רק שליש מפסולת 3006 –אכיפת טיפול בפסולת בניין( התשס"ט  –דברי ההסבר להצ"ח שמירת הניקיון )תיקון  אור 15

 גיעה לאתרי הטמנה, השאר מזהמת כל חלקה טובה לרבות מי התהום שלה...".הבניין מ
בהסדרת הטיפול במפגעי זיהום אוויר, חוק זה יוצר מעטפת אכיפה  בין השארעוסק ה, 3008-חוק אוויר נקי התשס"ח למשל אור16

 וניטור משופרת, המטפלת בצורה אופטימאלית במפגעים סביבתיים. 
 he/Patzar.aspx?PageNum=22-http://www.mag.idf.il/487: לצפייה 17
ומכאן עולה השאלה, מדוע  בדיקתנו העלתה שהמסמכים החקיקתיים בנושאי איכות סביבה המופיעים באתר הם אכן מדויקים 18

 תר שלה, הוא אכן מסמך מחייב מבחינה משפטית.הפרקליטות הצבאית לא קובעת כי המסמך המופיע בא

http://www.mag.idf.il/487-he/Patzar.aspx?PageNum=22
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גילינו שקיים רשימת החוקים הסביבתיים החלים באזור אותם מנינו לעיל, בהתחשב ב ,מפתיע שאינובאופן 

סביבתיים ישראלים : ראשית, ישנם חוקים . חסר זה מתבטא בשני מישוריםהאזורחסר חקיקתי עצום בשטחי 

אינם  אף נם מעודכנים ובמקרים רביםאי באזור. שנית, החוקים החלים האזוררבים שלא חלים בשטחי 

 .אפקטיביים

 

 :מספקת חקיקההיעדר 

העיתים, הטומנים בחובם התפתחות  חילופימגלמת בתוכה את שינויי הזמן. וחקיקה מטבעה היא דינאמית 

תופעה זו רחבה חקיקה דרך קבע.  תיקונימזמנים לפתחו של עולם המשפט  טכנולוגית ושינוי סדר היום הערכי,

, לבטח יוםכחקיקה הקיימת האנשים שאינם חברים בקהילת המשפטנים סמוכים ובטוחים שעד כי גם כך -כל

מאז חילופי שמריה קפאה על  . זובאזורהחקיקה אך אלו אינם פני הדברים עת בוחנים את  מחר.תשתנה 

 הין זאי, למעט שינויי חקיקה מינוריים. התפתח באופן משמעותלמ וחדלה השלטון במלחמת ששת הימים,

חלקים נרחבים ממנה והנושאים הדורשים התייחסות חקיקתית  כלאינה דנה בהחקיקה מפתיע לגלות כי 

 ארכאיים ואינם רלוונטיים עוד למציאות החיים המודרנית. 

 

 תחום הגנת הסביבה היא. בפרט חקיקה הסביבתיתל נוגעוב, ככלל ביחס לחקיקה באזור זהו מצב הדברים

כיום באזור את הסביבתית הקיימת חקיקה ה בידיאין  .19בישראלכן בעולם ות חדש וצעיר יחסימשפטי 

 עיקרייםהדברי החקיקה יצירת  עתשבולו רק בשל העובדה  ,הניצבים בפנינו לטפל באתגרי הסביבה היכולת

 סדר היום הסביבתי לא עמד על שולחנו של המחוקק.   ,באזור

 

מסתכמת לעומת זאת,  ,באזור ,20חוקים סביבתיים 200-בשטחי מדינת ישראל הריבונית קיימים למעלה מ

החקיקה שהחקיקה הן בכמות. בעוד והן באיכות ההבדל טמון  החקיקה הסביבתית במספר צווי אלוף בודדים.

אוויר, בניה ירוקה, חומרים  -מתפרשת על פני מגוון רחב של נושאים  בשטח ישראל הריבוניתהסביבתית 

, כלכלה וסביבה, צמיחה ירוקה, קרקעות מזוהמות ודלקים, שינויי אקלים, מסוכנים, טבע ומגוון ביולוגי

יתוח בר קיימא, רעש, תעשיות ורישוי עסקים, אנרגיה, הגנה על בעלי חיים, חינוך וקהילה, מזיקים והדברה, פ

                                                 
הסביבה בישראל: : אלון טל, ראולתיאור ההיסטוריה של התנועה הסביבתית בישראל בכלל ושל החקיקה הסביבתית בפרט  19

 (.3003) 04-מראשית הציונות ועד המאה ה -משאבי טבע, משברים, מאבקים ומדיניות 
 : האתר המשרד להג"ס, לצפיי מתוך 20

http://www.sviva.gov.il/bin/en.jsp?enPage=BlankPage&enDisplay=view&enDispWhat=Zone&enDispWho=law&e

nZone=law . 

http://www.sviva.gov.il/bin/en.jsp?enPage=BlankPage&enDisplay=view&enDispWhat=Zone&enDispWho=law&enZone=law
http://www.sviva.gov.il/bin/en.jsp?enPage=BlankPage&enDisplay=view&enDispWhat=Zone&enDispWho=law&enZone=law
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פארקים  23עתיקות, 22הקמת תשתיות,החקיקה באזור מצומצמת ופורשת את חסותה על    -  21שפכים, ועוד

החוקים החלים באזור נוסף על כך, בלבד.  27וניצול אוצרות טבע 26השלכת פסולת 25תברואה, 24רות טבע,ושמו

מעצם טיבה אינם מעודכנים ואין בהם כדי לתת מענה אמיתי לצרכים המשתנים של האזור. חקיקה סביבתית 

ינות את יפמא ןהיא בעלת אופי דינאמי, המשתנה עם ההתפתחות הטכנולוגית והחברתית. תכונות אלו אינ

זו קפאה מלכת ולמעט שינויים מינוריים בלבד לא בוצעו בה שינויי חקיקה  .החקיקה הסביבתית באזור

 . 28משמעותיים מאז שנות השמונים

 

שהוחלה בשטחי  163029חקיקה מנדטורית משנת מדובר ב .חוק בריאות הציבור הירדניטלו לדוגמא את 

חקיקה . ההממלכה הירדנית על ידיוהן ישראל מדינת  ידי עלחקיקה הן האומצה בהמשך . דאז פלסטינה

ההסדרים המופיעים בחוק נוסחו  . ד'נושאים סביבתיים רבים כגון: תברואה, ביוב, איכות מים וכ המסדיר

חוסר התאמתו של החוק למציאות החיים המודרנית לא נעלמה מעיניו של  (.!)לפני יותר משבעים שנה

 31,טיפול במפגעים 30,עדכון גובה הקנסותבין היתר ב - חוקיקונים רבים לצע תיב המחוקק הישראלי. זה

חקיקה נפרדת מפורטת ועדכנית על מנת להתמודד עם סוגיות הדורשות הסדר  הואף חוקק  - ועוד 32תברואה

  תיקונים דומים לא בוצעו בשטחי האזור.לעומת זאת,  33 היוצא מגדריו של החוק הירדני. חקיקה רחב

 

 :מותאמים ני חקיקהתיקו יעדרה

  הכלכלית והסביבתית השוררת באזור.  ,מחוסר התאמה למציאות החברתיתהקיימת סובלת החקיקה כאמור, 

הנעשים  חקיקה תיקונישל אוטומטית החלה  שיאפשר לאחר מכןאף חוקים שהוחלו באזור לא הוחלו באופן 

                                                 
אתר המשרד להגנת הסביבה, לצפייה: התקנות המצויות במגוון החוקים ו ראופירוט ל 21

http://www.sviva.gov.il/Pages/HomePage.aspx. 
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  1677 לשנת 66ק תכנון ערים, כפרים ובנינים, מס' חו 
 . 1677משנת  11חוק העתיקות מס'  23
 1676 –; צו בדבר ייעור ויערות התשכ"ט 1676 -; צו בדבר הגנה על הטבע התש"ל1660 –ש"ל צו בדבר פארקים הת 24
  .1677חוק בריאות הציבור לשנת  25
 1667 -תשל"ו  – חומרים מסוימיםפיקוח על ; צו בדבר 1687 –צו בדבר שמירת הניקיון התשמ"ו  26
 .1660 –צו בדבר ניצול אוצרות טבע התש"ל  27
)להלן: "הצו בדבר   1687 –הצו בדבר שמירת הניקיון התשמ"ו  - 1170צו מס' : ראו. 1687באזור נחקקה בשנת  החקיקה האחרונה 28

 .("שמירת הניקיון
 .1630 –פקודת בריאות העם  29
 .3008-לחוק הגנת הסביבה )המזהם משלם( )תיקוני חקיקה(, התשס"ח 3תיקון הקנסות בסעיף  ,ראו 30
, ללא חקיקה מקבילה 1661החלה בתוך שטחי הקו הירוק. חלק זה הוסף לחוק בשנת  ,1630 –העם  חלק ו' בפקודת בריאות ,ראו 31

 באזור.
 שם. ,ראו 32
 ובתקנות רבות נוספות. 1673 –לדוגמא נושא הביוב המטופל כעת בחוק הישראלי בחוק הרשויות המקומיות )ביוב(, התשכ"ב  ראו 33

http://www.sviva.gov.il/Pages/HomePage.aspx
http://www.sviva.gov.il/Pages/HomePage.aspx
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 ואקום ,עמדתנול. באזורלית הישראהחקיקה במקור  ה הועתקהממנאשר , תהישראלית הראשי יקהבחק

 .העדכון גורם לפגיעה חמורה ביעילות החקיקה ומונע מרשויות החוק לקבל כלים המסייעים באכיפתו

הועתק כמעט  1687, ובשנת 1683שנת בבישראל  נחקקאשר  34,חוק שמירת הניקיוןכמקרה בוחן, בחרנו את 

לבחון ביתר קלות  בר חקיקה זה מאפשר לנודצו בדבר שמירת הניקיון. במסגרת הבמלואו בחקיקה הצבאית 

 דומה והשונה בין שני דברי החקיקה, זו תוצרת הארץ וזו תוצרת האזור. את ה

 

לצו בדבר שמירת גם  חוק שמירת הניקיון, הוכנסועת חקיקת החלקים שהתקבלו בסקירת החקיקה מעלה כי 

כמתחייב מהייחודיות המנהלית והארגונית , ככתבם וכלשונם, למעט שינויים קלים, בעיקר מוסדיים ,הניקיון

 . שבאזור

 

חלו שינויים נרחבים בחוק המקורי הישראלי.  לשם המחשה,  1683מאז חקיקת החוק המקורי בשנת עם זאת, 

צו בדבר שמירת במקביל ב אשר הוספו בחקיקה הישראלית ולא תוקנו תיקוני החקיקהלהלן רשימה של 

שיעורי  38,אכיפה ועונשין 37,היטלים 36,קרן לשמירת הניקיון 35,ת רכבהעוסקים בגרוטאו: סעיפים הניקיון

חילוט חפץ  42,תשלום למודיע על השלכת פסולת שלא כדין 41,התיישנות 40,צו לשמירת ניקיון 39,קנסות

 אחרים.לדברי חקיקה ו המצב גם בנוגע הסקירה שטחית מעלה כי ז 43.ששימש לביצוע עבירה

 

  – קו הירוקתחומי הבהסדרת איכות הסביבה בתוך  יםוהתקנות העוסק לסיכום, רובם המכריע של החוקים

גם החוקים  ,הדבר מוביל לכך שתחומים נרחבים נשארים ללא הסדרה כלל. בנוסף באזור. יםחל אינם

כיאות. בעוד באופן מלא ומקיף הוסדרו  לאגם נושאים שהוסדרו בחקיקה הצבאית ש כך ,הקיימים, לא עודכנו

לאור המציאות המתפתחת, מתקדמת קו הירוק החקיקה מתעדכנת תדיר בנושאים אלו, אחד של הה ודיבצ

                                                 
 .)להלן: "חוק שמירת הניקיון"( 133, עמ' 1118, ס"ח 1683-חוק שמירת הניקיון, התשמ"ד 34
 ד לחוק שמירת הניקיון.8-א8א, 1, ס' ראו 35
 לחוק שמירת הניקיון. 10, ס' ראו 36
 יג לחוק שמירת הניקיון.11-א11, ס' ראו 37
 לחוק שמירת הניקיון. 13-12, סעיף ראו 38
 א לחוק שמירת הניקיון.12, ס' ראו 39
 ון.ב לחוק שמירת הניקי12, סעיף ראו 40
 ג לחוק שמירת הניקיון.12סעיף  ראו 41
 א לחוק שמירת הניקיון.11, ס' ראו 42
 ב לחוק שמירת הניקיון.11, ס' ראו43
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באין הבדל מהותי בין השניים, החקיקה מדשדשת מאחור, ותיקוני החקיקה ו, של הקו בצידו השני, ומשתנה

  44.ומסורבל נדיר צעדם ינה אלוף צוויבאמצעות 

 

 

 :החובה להגן על הסביבה מכח דיני הכיבוש – שניפרק 

 רקע:

 ישראל מדיניות אחידה בנוגע למעמדםמדינת מאז ועד היום לא הציגה . האזורכבשה ישראל את שטחי  1676בשנת 

ישראל  יסא,גישראל הקימה ישובים בהם מתגוררים ישראלים רבים, מאידך  ,גיסא חדשל שטחים אלו. מ המשפטי

הסכמי שלום המצהירים על חתמה יים ואף זור היא דיני הכיבוש הבינלאומהכריזה כי מערכת החוק החלה על הא

  45.על כוונותיה לפעול לביטול הכיבוש הישראלי

 

אות בנוגע למעמדו הפוליטי של רהעדר הוהמצב הפוליטי המורכב גורר מציאות משפטית מאתגרת לא פחות. 

ה של מדיניות .האזורראוי שיחול בשטחי ה ימשפטמצב הה חוסר העקביות הישראלית כלפיבבא לידי ביטוי  ,האזור

לחוסר עקביות  עדות .עולםבוארץ בעל ידי גורמים משפטיים פוליטיים ואקדמיים  בהחונה לביקורת רנת ישראל 

הציע נייר זה. דוח זה  הכנתשפורסם בעת  46,ניתן לראות בדוח ועדת לוי האזורהמשפטי בדבר מעמדם של  סבךול

 חזקתב לפיה האזור איננו ,לאורך השניםישראל מדינת בה דבקה  ,העמדה המשפטיתלישראל לאמץ מחדש את 

 טריבונאליםהעמדת י, לבית המשפט העליון הישראלעמדת ל עומדות בסתירה מסקנות הדוח  שטח כבוש.

 על ידי הדוח אף בוקר בחריפות 47.עמדת מרבית המשפטנים העוסקים בתחוםול שעסקו בעניין, הבינלאומיים

  ישורה של הממשלה.וכעת הוא תלוי ועומד לא 48מדינות רבות

 

                                                 
ראו ראוי לציין שיש בכוחו של המנהל האזרחי לבצע תיקוני חקיקה מכח צווי אלוף. תיקונים שכאלו מתבצעים חדשים לבקרים.  44

 לצפייה:באתר הפרקליטות הצבאית, 
 he/Patzar.aspx-http://www.mag.idf.il/801.) 

למשך  רשות פלסטינית ועל הקמת ,יריחו ובאזור רצועת עזהמהיישובים הפלסטיניים ב נסיגת ישראל בהסכם אוסלו, הוחלט על 45
קבע שהשיחות על אף ההסכם בין ישראל לרש"פ.  ים יושג הסדר קבעתקופת הביניעוד נקבע כי לאחר  .תקופת ביניים של חמש שנים

הצהרת העקרונות בדבר הסדרי ביניים של ל 1סעיף  ראו) לא יאוחר משלוש שנים לאחר הנסיגה הישראלית תתקיימנההסדר הקבע 
  (.1662בספטמבר  12 ממשל עצמי עם אש"ף

 (.לוי"ח דו( )להלן: 3013) ההוועד"ח דויהודה ושומרון,  זורבא הבניהלבחינת  הצוות 46
47

 ".שאלת תחולת דיני הכיבוש – הבינלאומיבמשפט  האזורשל  ומעמדראו דיון בפרק ב', " 
 .10.6.3013 הארץ, "למשל נטשה מוזגוביה, ארה"ב נגד דו"ח לוי: "מתנגדים לכל ניסיון להכשיר התנחלויות ראו 48

http://www.mag.idf.il/801-he/Patzar.aspx
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המשפטי של האזור, וכיצד יש ליישם את דיני הכיבוש  ומעמד מהוע ומתיימרים לקבבמסגרת עבודה זו איננו 

נוגע העמדות המקובלות ב בהצגת אנו נסתפקבהקשר ליחידת שטח זו. קביעה שכזו חורגת מגבולות העבודה. 

שישראל תחיל חוקים  ראויהאם ולאורה נבחן,  כיום,מהי העמדה המקובלת ביותר ננסה להבין , לסוגיה זו

 49.באזורסביבתיים 

 

 :כיבושהדיני  שאלת תחולת – הבינלאומיבמשפט  האזורשל  ומעמד

 :באזורבנוגע לתחולת הדין הבינלאומי והישראלי  50שלוש גישות מרכזיותקיימות 

לדיון מוצא גורסת כי נקודת ה ,51גישה זו אשר אומצה לאחרונה בדוח לוי –השמרנית  הגישה .א

מועצת  על ידיכתב מנדט זה שהוענק . 33.3.1633מיום  52היא כתב המנדט הבריטיבמעמדו של האזור, 

חובה ליצור את התנאים להקמת בית לאומי יהודי בארץ את הטיל על בריטניה החבר הלאומים, 

        .ישראל. כתב המנדט לא מכיר בזכות לאומית נוספת על הארץ

, החליטה עצרת 1636 בנובמבר 36 -. בבריטניה כי היא מוותרת על המנדט עההודי 1636בספטמבר 

מדינה יהודית ומדינה ערבית.  -האומות המאוחדות על הקמת שתי מדינות בעבר הירדן המזרחי 

ת החלט ,מאמצים אל חיקם את הוראות כתב המנדט הבריטי. לשיטתם שמרניתתומכי הגישה ה

את  ,מחברי הדוחמונים  ,תוקף משפטי. בין הסיבות לכך נעדרת כל בדבר חלוקת הארץ האו"ם

החלטות עצרת האומות  ככלל, ואת העובדה כי ,דחייתה של התוכנית בידי ערביי ארץ ישראל

בעלי גישה סיפוחו המאוחר של השטח בידי ירדן, טוענים בנוגע להמאוחדות חסרות כל תוקף משפטי. 

לאור האמור, . 53ולא זכה להכרה בינלאומית ומיתרמה הבינלאחסר כל בסיס משפטי ב  זהכי זו, 

לשיטתם, שטח השייך לה.  ,השיבה, אלא כבשה לא  ישראל 1676בשנת כי  מחברי הדוחגורסים 

רק החלטת המנדט היא  סקירת ההחלטות הבינלאומיות אשר התקבלו בנוגע לשטח זה מעלה כי 

 לוט בשטחים אלו. וזו מעניקה לישראל את הזכות הבלעדית לש ,בעלת תוקף משפטי

 

                                                 
לוונטיות הן לאוחזים בתפיסה שהשטח אכן כבוש והן לאוחזים בשיטת יחד עם זאת כבר בשלב זה נעיר, כי מסקנות העבודה ר 49

 והטקסט שלידה. 11ה"ש  ראודו"ח לוי. 
נושא זה סבוך ומורכב ועל כן בחרנו להציג את התפיסות בסקירה כללית ממעוף הציפור. בשל קוצר היריעה אין ביכולתנו להעניק  50

 ן.מקום לאבחנות חשובות ומשמעותיות בתוך השיטות עצמ
חוות המפורטת של עו"ד הראל ארנון ועו"ד אלן בייקר. ראו אלן בייקר וארנון הראל,  ת הדעתדוח הועדה אימץ למעשה את חוו 51

 .(3013) הדעת בעניין נכסי נפקדים ביהודה ושומרון
52 The Mandate for Palestine (1922). 
 בסיפוח הירדני הכירו למעשה רק בריטניה ופקיסטן. 53
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גישה זו הכיבוש הישראלי מוגדר ככיבוש בעל מאפיינים של תפיסה על פי  – הפוזיטיביסטיתהגישה  .ב

 שמרניתהבניגוד לגישה   (.Belligerent Occupation. ), המוסדר בדיני הכיבוש הבינלאומייםלוחמתית

רותיה של ישראל עצמה, על הצה ,הפונה אל כתב המנדט והצהרות האו"ם, מתבססים בעלי גישה זו

 את הטענה שהאזור מוגדר כשטח כבוש.  לדעתםמעמידות אלה 

כך ישראל הכריזה מיד בתחילת כיבוש שטחי האזור, כי המשטר שיחול באזור הוא משטר צבאי. 

קיבלה ישראל כנקודת מוצא את תחולתם של דיני הכיבוש, על פי הוראות  3במנשר מס' לדוגמא, 

 עמדה בבסיס לאחר הכרזה זו התודעה שהאזור הוא שטח כבוש, לטענתם,  .1606שנת אמנת האג מ

  .את החוק הירדני ששרר באזור ערב הכיבוש החילהמפקד הצבאי  פעולות השלטון הישראלי באזור.

מעצרים ביצוע אף הכיבוש הבינלאומיים.  דיניל בהתאםהמדינה על ידי חקיקה הוצדקו  ישינוי

בחינת מכלול לדידם,  54.דיני הכיבושבאמצעות הוצדקו  חוקייםמבנים בלתי מנהליים והריסת 

המצדדים   55.האזור מוגדר ככבושהגורסת שישראל קיבלה את העמדה  מעלה כי הללופעולות ה

, ישראל מדגישים כי גם אם ניתן להתווכח על המשמעות הלשונית של הכרזה זו או אחרת ,זובגישה 

המדינה מושתקת מלהתכחש למצג העקבי " בשל כך 56.ושזור דיני הכיביצרה מצג על פיו חלים בא

 57".גם אם ישנם טיעונים אותם ניתן להעלות כנגד משטר משפטי זה, שיצרה ביחס למעמד השטח

 

המשטר המשפטי באזור הוא לפיה מקבלת את ההנחה הגישה הביקורתית  – הגישה הביקורתית .ג

כי משטר הכיבוש המופעל בידי  בגישה זו, טוענים המצדדים  בנוסףמשטר דיני הכיבוש הבינלאומיים, 

סותר באופן ניכר את משטר דיני הכיבוש הבינלאומיים.  הכיבוש הישראלי איננו "חוקי" ועל   ,ישראל

על מנת להצדיק את  נלאומיאין בידי ישראל האפשרות להשתמש בדיני הכיבוש במשפט הבי ,כן

ת באזור מעמיקה את הנוכחות הישראלית פעולותיה בשטח זה. לדידם, כל התערבות ישראלית נוספ

                                                 
דו"ח לוי בנושא חוקיות המאחזים והמשפט  -נטול אחיזה : יובל שני ועדו רוזנצוויג, "ראורה וממצה של טענות אלו להצגה קצ 54

 .(נטול אחיזה)להלן:  (3013) 18 16" עורך הדין לאומי-הבין
שך(, ישראל מעולם נדגיש, כי גם אם ניתן לטעון שישראל איננה סוברת כי אמנת ז'נבה הרביעית חלה על האזור )כפי שיבואר בהמ 55

לא טענה כי אמנת האג לא חלה על האזור. מכאן שישראל החזיקה מאז ומתמיד בעמדה לפיה האזור מוגדר כשטח כבוש לפחות 
 אמנת האג. לצורך תחולת

יעוט זו מציינים כי טיעוניו של דוח לוי הושמעו בדעת המיעוט אותה כתב השופט אדמונד לוי בבג"ץ ההתנתקות. דעת מ בעלי גישה זו 56
. אכן אין בטיעון זה כדי לדחות את הטענות נדחתה ברוב של עשרה שופטים אשר קיבלו את ההנחה שהאזור מוגדר כשטח כבוש

 מהו המצג המשפטי אותו יצרה ישראל באזור.  ,המהותיות אותן מעלה הדוח אך יש בטיעון זה כדי להראות
שטר המשפטי העתיד להתקיים באזור. דוח לוי יצר חוסר וודאות משפטית טיעון חשוב נוסף העולה מעמדת המתנגדים לדוח נוגע למ

בנוגע לטיב המשטר המשפטי הראוי להתקיים באזור. בהנחה שנקבל את מסקנות הועדה והשטח לא יוגדר ככבוש, האם יחולו על 
קי מדינת ישראל, הועדה טענה כי יש לזכור כי ועדת לוי לא הציעה לספח את האזור ולהחיל בו את חו ?האזור דיני המשפט הישראלי

 אחרת למשטר המשפטי הרצוי. סדורה בה משפטית מוגדר כבבוש אך לא הציעה אלטרנטי השטח איננו
 .16, עמ' נטול אחיזה 57



 
16 

  58.על ישראל לפנות את השטח מידו מלכתחילה. התערבויות מעין אלו אינן רצויות שאיננה חוקית

העמקת החדירה הישראלית אל תוך מהווה כל החלה נוספת של חקיקה ישראלית  ,על פי גישה זו

נלאומיות, מעמיקה את הנוכחות . חדירה זו אף אם נעשית מתוך רצון למלא מחויבויות ביהאזור

בהתערבות ככל הניתן, יש למעט , הלדידהישראלית באזור ופוגעת בעיקרון העל של זמניות הכיבוש. 

    59.חקיקתית בפרט ומשפטית בכלל

 

את הגישה בחרנו לאמץ  הראויה.משפטית ה גישהה בדברנורמטיבית ן ענייננו בהכרעה איבמסגרת עבודה זו 

, וצגה בפני בג"ץהגישה המבטאת את העמדה הישראלית כפי שהזאת, זור שטח כבוש. אה באהרו תסטיהפוזיטיבי

. בנוסף,  61בעניין גדר ההפרדה הדעת-תהבינלאומי בחוו בית המשפטועמדת  60ישראליעליון ההבית המשפט עמדת 

 . מרבית החוקרים בתחום על ידיגישה זו היא הגישה הנתמכת 

 

 עובדה כי על שולחן הממשלה מונח בימים אלו דוח לוי. איננו מתעלמים מהיחד עם זאת, 

 איננו כמעמד באזורמעמדה של ישראל על פי הדוח, גיע לתוצאות דומות. , נהדוחגם אם נאמץ את גישת  לטענתנו,

, ועל כן 62מדינה כובשת, עמדה זו מטילה על ישראל חובות נוספות מעבר לאלו המוטלות על מדינה כובשתשל 

  זו רלוונטיות גם לאור מסקנות דוח לוי.מסקנות עבודה 

 

 נעבור כעת לתיאור מערכת דיני הכיבוש. 

 

 

                                                 
הרחבת טיעוניה של עמדה זו חורגת משמעותית מהדיון בנייר זה. נעיר בקצרה כי עיקר טיעוניה של תפיסה זו נטענים כנגד בניית  58

. משפט דיני הכיבוש גורס כי הכיבוש הוא בגדר פקדון זמני המוענק לכח הכובש, 1676מעבר לקווי  ,בים על ידי המשטר הישראלייישו
עד להחזרת הפקדון, לידי האוכלוסייה המתגוררת בשטח הכבוש. הפעולות אותם מתירים דיני הכיבוש לכח הכובש, הן פעולות 

 -ושמירה על הביטחון   - פעולות אלו נועדו להיטיב את מצבה של האוכלוסייה הנכבשת -י המאופיינות בשמירה על הסדר הציבור
המדינה הכובשת. על פי גישה זו, מפעל ההתנחלויות הוא הפרה בוטה של ם של התושבים ושל פעולות אשר נועדו להבטיח את ביטחונ

לשיטתם, ממניעים אשר אינם ביטחוניים ואינם עקרונות אלו. מפעל זה אשר בנה עשרות יישובים בתחומי השטח הכבוש נובע 
לטובת האוכלוסייה הנכבשת. לדידם, ההתנחלויות נועדו להעמיק את האחיזה הישראלית באזור. בפעולות אלו מראה ישראל כי אין 

 היא מעוניינת בהשבת האזור לאוכלוסיה הנכבשת אלא בסיפוחו. 
 DAVID KRETZMER, THE OCCUPATION OF JUSTICE: THE SUPREME COURT OF ISRAEL AND THEוכן  11לעיל הערה  ראו 59

OCCUPIED TERRITORIES (2002)  :להלן(THE OCCUPATION OF JUSTICE). 
 (.בג"ץ ההתנתקות)להלן: (6.7.3001) המועצה האזורית חוף עזה ואחרים נגד כנסת ישראל ואחרים 1771/01בג"ץ  למשל ראו 60
61 ICJ (International Court of Justice), Legal Consequences of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, July 9, 

2004, ICJ 131 (ה: חוות הדעת המייעצת של ביהמ"ש הבינלאומי בהאג בנוגע לגדר  להלן)הפרדה. 
ינת ישראל הריבונית. של מדכבוש, אזי הוא מהווה חלק משטחה עתה בנדון, אך אם השטח איננו הועדה אמנם לא הביעה את ד 62

וויון המעוגן כעיקרון תושבי הקו הירוק, מכח עיקרון הש ישראל להשוות את מעמדם של תושבי האזור לאלו שלבמקרה זה יהיה על 
((. אם תתקבל 3000) 318( 1, פ"ד נד )נגד מינהל מקרקעי ישראל קעדאן 6698/95 בג"ץלמשל  ראוחוקתי בפסיקה הישראלית )-מעין

 זו, חובותיה המשפטיות של ישראל כלפי אזרחי האזור, אף לשיטת דוח לוי, יוגדלו עם קבלת עמדת הועדה ולא יוקטנו. טענה 
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 :מבוא - דיני הכיבוש

 

הסדרת אופן השליטה של הכח הכובש  ומטרתם  ,הפומבידיני הכיבוש הם חלק ממערכת המשפט הבינלאומי 

  63.ארבעה מאפיינים מרכזיים וש. למשטר דיני הכיבוש הבינלאומיבשטח הכב

 יתקנולכוח הכובש, ריבונות זו מ יתלהיות מוקנ תוכליבונות בשטח הכבוש לעולם לא הר .1

 64.הכבושה או לפחות למדינה שהחזיקה בטריטוריה לפני הכיבוש לאוכלוסיה

הכח הכובש מופקד בנאמנות על ניהול הסדר הציבורי בשטח הכבוש, כאשר המוטב של  .3

 הנכבשת. האוכלוסייהנאמנות זו היא 

 זמני ולא קבוע.הכיבוש הוא  .2

וזאת גם במחיר של פגיעה  ,למדינה הכובשת ישנה זכות להגן על צרכיה הביטחוניים .3

 . דלעיליסוד הבעקרונות 

 

החקיקה הבינלאומיים. אשר כל דיון בנוגע למשטר   מסמכי לים המרכזיים העומדים בבסיסהם הרציונ אלו

 המשפטי החל בשטח כבוש מתבסס עליהם.

 

  :דברי החקיקה

שני פרוטוקולים שנוספו  ,אמנת ז'נבה הרביעית, 1606תקנות האג משנת שלושה מקורות מרכזיים: י הכיבוש דינל

נתית ייקבע בהתאם לאופן קליטת יבמערכת המשפט המדשל מסמכים אלו היקף תחולתם   .1666בשנת  לאמנה

בהתאם לסוג הנורמה אותה  על פי הדין הישראלי קליטת דין בינלאומי תתבצע ..מדינההבינלאומי באותה הדין 

 65.מבקשים לקלוט

 

 גם ללא חקיקה מפורשת. ,משפט המקומיה במערכת ותנקלט נורמות אשר התקבעו כמנהג –משפט מנהגי  .א

                                                 
 Orna Ben-Naftali, Aeyal Gross & Keren Michaeli, Illegal Occupation: Framing the Occupied:ראולפירוט  63

Palestinian Territory 23 Berkley Journal of International Law 551, 554-555 (2005) . 
 Eyal Benvenisti , The Security Council and the Law of Occupation: Resolution 1483 on Iraq in ראולעניין זה  64

Historical Perspective  1 Israel Defense Forces Law Review 17 (2003). 
 218כ"ד  משפטים, "הרצויוהדין המצוי  -המשפט הבינלאומי למשפט הישראליקליטת "יפה זילברשץ, : ראולפירוט וביקורת  65
(1663.) 
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לאחר אשרור וחקיקת חוק יקלטו  ,באמנות בינלאומיות נורמות חוקיות אשר מקורן –משפט האמנות  .ב

ור האמנה כשלעצמו איננו יוצר מחויבות משפטית . נדגיש, אשרמפורשהאמנה באופן  הקולט את ישראלי

 ז'נבה הרביעית מנתאשרור א, מחויבות זו נוצרת רק לאחר חקיקה מפורשת בנידון. כך למשל כלפי האמנה

חיל את הוראות האמנה בדין הפנימי הישראלי. על מנת להחיל את הוראות אין בו כדי לה, על ידי ישראל

 האמנה יש צורך בחקיקה מפורשת.

 

עמדת ישראל  ,בנוגע לתקנות האג. , בהתאם לעקרונות יסוד אלותוקפו של כל אחד מהמסמכים הנ"לנדון בעת כ

ף שא ,. על פי עמדה זוותה אף ללא כל הליך חקיקתיהמחייב א ,מדובר במשפט מנהגיהש ,גרסהמאז ומעולם 

פן אוטומטי לתוך מערכת באו נקלטו 1606האג משנת נקבע כי תקנות  66,פסיקות בג"ץומצה והובעה במספר א

אשר לא  – של אמנת ז'נבה הרביעית ישראל איננה צד לפרוטוקוליםכי מאחר ו ,בנוסף נקבע 67.המשפט הישראלית

 .ישראלימשפט המסגרת ההם אינם נכללים ב -נשתכללו לדרגת משפט מנהגי 

 

שישראל הינה צד לאמנה  על אף העובדה. מחלוקת ארוכת שנים קיימת אמנת ז'נבה הרביעיתתחולתה של בנוגע ל

לשיטת ישראל,  .באזורכי אמנת ז'נבה הרביעית איננה תקפה עם כיבוש השטח,  הכריזה ישראל  , 1611החל משנת 

לשם  הדרושותאמות המידה כיבוש השטח מירדן אינו עומד באשר  ,מדובר באמנה שאיננה חלק מהמשפט המנהגי

ת לא עוגנה במשפט הישראלי הפנימי ועל כן המחויבות של בנוסף ראוי לציין שאמנת ז'נבה הרביעי 68.החלתה

 69.ישראל לקיום האמנה היא פחותה

 

                                                 
 .THE OCCUPATION OF JUSTICE :ראובנוגע לעצם היכולת לפנות לבג"ץ במקרים הקשורים לשטחי האזור  66

ה, אגודה שיתופית ג'מעית אסכאן אלמעלמון אלתעאוניה אלמהודה אלמסאולי 262/83בג"ץ דבריו של ביהמ"ש העליון ב ראו 67 
: "אף שתקנות (1682)  663, 681( 3, פ"ד לז)רשומה כדין במפקד אזור יהודה והשומרון נ' מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה והשומרון

כי תקנות האג הן דקלרטיביות באופיין,  – שפט זה...ידי בית מ-ודעה זו נתקבלה על –האג הן הסכמיות, הרי הדעה המקובלת היא 
 .ות משפט בינלאומי מנהגי החל בישראל גם בלא מעשה חקיקה ישראלי"והן משקפ

)כלומר גוף בינלאומי שהוא צד לאמנה זו(.  high contracting partyכיבוש של שטח צריך להיות מידי  ,לאמנה 3על פי סעיף  68
מעולם לא הוכר על ידי  האזורני של נכבש מידי ירדן והסיפוח הירד שהאזור מכיווןלטענת ישראל, ירדן איננה מקיימת דרישה זו, 

 הקהילה הבינלאומית. 
טענה זו אך  'נבה הרביעית לא חלה על האזור.על פניו מבחינה פורמאלית די היה בטענה זו כדי להצדיק את העמדה שאמנת ז 69

תחולתה של האמנה.  איננה טענה שישראל יכולה להעלות בפורומים בינלאומיים. בשל כך נסוב הדיון על הטענות המהותיות בדבר
ראוי לציין, כי על מנת לפתור את הבעיה הציעה חה"כ גלאון לחוקק חוק המחיל במפורש את הוראות האמנות, חוק זה לא נתקבל 

. יחד עם זאת, עולה הטענה בקרב משפטנים הגורסים שאמנת ז'נבה הרביעית היא (0226-הצעת חוק אמנות ג'נבה, התשס"ו: ראו)
 בהמשך(. ראועל כן אין צורך בחקיקה ישראלית על מנת להחילה )בגדר משפט מנהגי ו
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חלק מהמשפט  הינההן כנגד אי הנכונות לבחון האם אמנת ז'נבה  ,עמדת ישראלמלומדים רבים ביקרו את 

ת בי על ידיעת אומצה  ,ביקורת זו קיבלה משנה תוקףאופן פרשנותה של ישראל את האמנה. והן בשל  70המנהגי

. ועמדה זבמעט רוככה  1661בשנת  71.הפרדההבנוגע לגדר  ובחוות הדעת המייעצת של בהאג, לאומיהבינהדין 

פי חלקיה -על כי זו תנהג ,רשמית בשם ממשלת ישראלהכריז  ,מאיר שמגר, )כתוארו אז( לממשלהץ המשפטי היוע

בג"ץ לא נזקק המדינה בכל פעם מחדש ו דיעל יעמדה זו אומצה  72.ההומניטאריים של אמנת ג'נבה הרביעית

   73לשאלה האם ישראל יכולה לחזור בה מהכרזה זו.

 

אנו סוברים כי ניתן להשתמש בטיעונים  ,לאור הצהרותיה החוזרות ונשנות של ישראל בדבר מחויבותה לאמנה

 חקיקה סביבתית.העולים מכח אמנת ז'נבה הרביעית על מנת לבסס את הטיעון המשפטי בדבר מחויבות ישראל ל

 

 :ההצדקות לחקיקה ישראלית באזור

שמירה על האינטרסים הביטחוניים הלגיטימיים של  ,הרציונל העומד בבסיס דיני הכיבוש מורכב מאיזון כפול

בנוסף, הריבון מוגדר   74.גיסא מאידך במקום, והבטחת צרכיה של האוכלוסייה האזרחית גיסא מחד התופס בשטח

על הריבון האוכלוסיה הנכבשת תוכל לקבלו. בהקשר החקיקתי, המדינה או טח עד ליום בו כ"נאמן" השומר על הש

ודמת בשטח, ולשנותה רק במקרים בהם קיימת ה קלהבטיח את הסדר הציבורי, ובמקביל להשאיר על כנה חקיק

  מניעה מוחלטת מלקיימה.

 

 

 

                                                 
הוראות מהפרוטוקול הראשון לאמנה הן  פרמסלציין כי במספר פסקי דין, הכריז בג"ץ שכמה מהוראותיה של אמנת ז'נבה ואף  יש 70

 .להלן 100"ש הסיבל,  ראו .חלק מהמשפט המנהגי
  .ההפרדהבחוות הדעת המייעצת של ביהמ"ש הבינלאומי בהאג בנוגע לגדר  ופיעיםהמ למחקרים ההפניות ראו ולסימוכין לתימוכין 71
לא ברור  ,, מכילה רק חלקים העוסקים במשפט ההומניטארי, ועל כןעיתאמנת ז'נבה הרבי כי  העירו( רייכמןלמשל,  ראו' חוקרים )מס 72

 אמנה שאינם חוסים תחת הכרזתה של ישראל.בהאם יש סעיפים 
נראה פסיקות בג"ץ, ביש אף הסוברים כי בשל עמדת ישראל , החוזרת ונשנית  .ההתנתקות"ץ בגב ברק' השריו של למשל דב ראו 73

 .36 , עמ'דינשטייןלמשל,  ראוזה מכבר.  הוכרעושהן חלק ממלחמות העבר  ,כי תהיות אלו בנוגע לתוקפה של האמנה
. רעיון זה נקבע כעיקרון מנחה בפסיקות רבות (1683) 505ב  שפטעיוני מ "סמכות החקיקה בשטחים המוחזקים"י' דינשטיין,  ראו 74

אבו עיטה ואח' נ' מפקד אזור יהודה ושומרון ואח'; קנזיל  76/81, בג"ץ 23הלכת אסכאן, לעיל ה"ש למשל:  ראושל ביהמ"ש העליון 
חברת החשמל למחוז ירושלים בע"מ  317/63בג"ץ ;  (1683) 166 (3,  פ"ד לז)’ואח' נ' הממונה על המכס, מפקדת אזור חבל עזה ואח

 ( ועוד.1663) 133 (1, פ"ד כז)’נ' שר הבטחון ואח
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לפרשנות נרחבת,  אשר זכה ,זה סעיף .האגלתקנות  32 סעיףע בוקבהעומד בבסיס דיני הכיבוש  המנחה קרון יעה

 76:במלואו 75לשון הסעיףזו ו ,פרק זה ו שלעמוד במרכזי

 

"בעבור סמכות השלטון החוקי למעשה לידי הכובש, עליו לנקוט  

על מנת להחזיר ולהבטיח במידת האפשר   בכל האמצעים שביכולתו

את הסדר והחיים הציבוריים, תוך כיבוד החוקים שבתוקף בארץ 

 א אם כן קיימת מניעה מוחלטת לכך". אל

 

. להבטיח את הסדר והחיים הציבורייםלסעיף שני חלקים, החלק הראשון עוסק בחובה המוטלת על הכח הכובש 

בשטח הכבוש לפני כיבושו.  שהתקיימהלהשאיר על כנה חקיקה החלק השני עוסק במחויבותו של הכח הכובש 

  ניתן לשנות את החקיקה על ידי הכובש.מוחלטת" , ים של "מניעה הסעיף אף קובע כי רק במקר

 

את מצבים בהם על מנת להבטיח ב ,לפיה. תוצאה לא קוהרנטיתעלולה להוביל לכפשוטה,  תתקבל, אם זו פרשנות

, לא יהיה בידי הכח הכובש הסמכות להסדיר את המצב משום לא די בחקיקה הקיימת והחיים הציבוריים הסדר

מינית. במהלך שנות השבעים של ה הטרדההאיסור לדוגמא כך "מניעה מוחלטת".  של ולה כדי התנאישזה לא ע

זיהויה של  77.המאה הקודמת החלה להתמסד בחברה המערבית הנורמה המשפטית האוסרת הטרדה מינית

ר חקיקה דב המשך אימצה הכנסתברונות האקדמיה ואט אט חדר אל כתלי בית המשפט. דהתופעה החל במס

לפני זיהוי התופעה וחלחולה לפסיקה ו שנכבש ,האזורי בשטחמטבע הדברים, . 166878 שנתב ראשון מסוגו

הפרשנות הגורסת כי רק במצב של מניעה . האוסרת הטרדה מינית התייחסות משפטיתלא קיימת  , כללולחקיקה

טענה .בתכבול את ידיו של הכח הכובש מלתקן את המצ ח הכובש לבצע "התערבות חקיקיתית",מוחלטת מותר לכ

אימוץ . עשויים לחייב שינוי במדיניות החקיקהגם שינויים טכנולוגיים  ,שינויים ערכייםזו רלוונטית לא רק לגבי 

הפרשנות הפורמאלית של הסעיף לא תאפשר לכח הכובש להתאים את הדין השורר באזור להתפתחויות 

                                                 
 (.1681) 733 (3, פ"ד לו)’טביב ואח' נ' שר הביטחון ואח 303/81, כפי שאומץ בבג"ץ 32העברי של סעיף  ונוסח 75
גום האנגלי )המשתקף גם בתרגום מלומדים העירו על ההבדל בין המקור הצרפתי לתר .בצרפתית נוסח הסעיף המקורי הוא 76

נעיר כי המקור המחייב הוא המקור הצרפתי ועל כן  , ורקלדיון זה מעמיקההעברי(, במסגרת עבודה זו לא נוכל להתייחס בצורה 
 .86עמ' דינשטיין  ראוו. לביסוס ולהרחבה יהפרשנות שתוצג להלן מבוססת על

 216כ"ט  משפטים "דה מינית היא פגיעה בשוויון או בכבוד האדםהאם הטר ?איזו מין הטרדה"למשל אורית קמיר,  ראו 77
 .1668חוק למניעת הטרדה מינית בשנת הוהמקורות המצוטטים שם. בישראל נחקק 

 .1668-תשנ"ח ת,הטרדה מיני למניעת חוקה 78
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וכיוצא באלה לא יזכו ן הרע באינטרנט , לשוהקשורות במחשוב וטכנולוגיה חדישיםעבירות  טכנולוגיות חדשות.

 79.תומך בפירוש פשטני לסעיףמד הומלאין וכמעט  , אך טבעי הוא כילאור קשיים אלו ראוי.חוקי למענה 

 

  : נעשית במספר מישורים 32סעיף של  פרשנות הפשטניתההתמודדות עם ה

יש לפרש את הביטוי מניעה כך שמלומדים רבים מצביעים על . המישור הפרשני בראש ובראשונה באמצעות 

כך למשל, על פי  ".יש בכך צורך "הכח הכובש ימנע משינוי חקיקה אלא אם כןלפיו  מוחלטת בצורה רכה יותר

חיזוק לעמדה זו מצוי  80.א פורש מעולם בצורה מילוליתל "מניעה מוחלטת"הביטוי   Feilchenfeld המלומד

 הצורך,  לביטוי פרשנות רכההמצדדים בלשיטת המלומדים   81.לאמנת בריסל 2ביטוי בסעיף בפרשנות דומה של ה

 36קביעה פרשנית זו מתחזקת לאור האמור בסעיף  82.קיומו של הסדר הציבורי הבטחתהוא  ת חקיקה ניתן לשנוש

צד לקונפליקט יכול לנקוט באמצעים המאפשרים לו את השליטה והשמירה על  ,לאמנת ז'נבה. על פי סעיף זה

ח הכובש את וכטיל על הלא ניתן לה :תחת ידו. הרציונאל העומד מאחורי סעיף זה ברורהאנשים הנמצאים 

אימוץ רציונאל זה כלפי האמור  83.מתן הסמכות המתאימהללא  תושבי השטח הכבושהאחריות לביטחונם של 

 יוביל לתוצאה המקווה. 32בסעיף 

 

סעיף זה עוסק בתחולתם של דיני העונשין  .לאמנת ז'נבה 73בסעיף  ניתן למצואלפרשנות המרחיבה  חיזוק נוסף 

בשטח כבוש. על פי הסעיף, ניתן להשעות את קיומם של חוקים המהווים איום לביטחונו של הכח הכובש או 

הכח הכובש רשאי לחוקק חוקים כי העומדים בסתירה למחויבויותיו העולות מתוך האמנה. בנוסף, קובע הסעיף, 

ו לשמור על תפקודהמורות לו  מחויבויות .ת מהאמנהוהנובע המחויבויותאפשרו לו למלא את אשר י ,חדשים

צלב הפרשנות וחוקרים  פרמסעל פי על ביטחונו וביטחונם של התושבים ורכושם. בשטח, הממשל של  הנורמלי

ייחס אליו יש להתלתחום הפלילי בלבד, ו לא ניתן לצמצמו ת,פלילי קיקהחב עוסקלמרות שהסעיף  לאמנה, האדום

הרציונלים  כי 32סעיף ניתן ללמוד מ, הם פני הדברים ם אכן כךא 84.החקיקה האזרחית ניסעיף מנחה גם בעני כאל

                                                 
79 E. H. FEILCHENFELD THE INTERNATIONAL ECONOMIC LAW OF OCCUPATION (1942) 
 .שם 80
81 1863 Brussels Draft International Declaration on the Laws and Customs of War  32הוראות דומות מצויות גם בסעיפים-

 .Oxford Manual Adopted by the Institute of International Law 1880 ב 33
 בהמשך נעגן קביעה פרשנית זו בדבריו של הש' ברק בהלכת אסכאן. 82
למשל:  ראוותו של הכח הכבוש להפעיל אמצעים על מנת לייצב את הכלכלה של השטח הכבוש לדוגמאות העוסקות באחרי 83

Christopher Greenwood The Administration of Occupied Territory in International Law, in International Law and 

the Administration of Occupied Territories, 241 Playfair, Emma (ed.) Oxford University Press, Oxford, UK (1992). 
84 ICRC Commentary, IV Geneva Convention 335 (1958)  וכן  111עמ'  ,ןידינשטיאצל ראו גםH.P. Gasser, Protection of 

the Civilian Population, The Handbook of Humanitarian Law in Armed Conflicts 209, 255 (1995)   . 
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שמירה על ממשל תקין, שמירה על ביטחון האזור ושמירה על מחויבותו  הם: חקיקה בשטח כבוש יהמתירים שינוי

 של הכח הכובש לאמנת ז'נבה. 

 

במקרים בהם . לאמנההכח הכובש  מחויבותקיקה האזרחית הוא הרציונאל שעל בסיסו ניתן להעמיד את הח

בהתאם לעקרונות  על הכוח הכובש מוטלת החובה לשנות חקיקה זו ,חקיקה מקומית קיימת סותרת את האמנה

כך למשל, אם קובעת האמנה כי הכח הכובש מופקד על שמירת הסדר והחיים . פי האמנה-המחייבים על

 ה מקומית הפוגעת ביישומם של עקרונות אלו. לשנות חקיקעליו הציבוריים, 

 

עסקנו במקרים בהם החקיקה המקומית סותרת את השמירה על הסדר והחיים הציבוריים, כעת נדון  עתה,עד 

. חקיקה סותרתן בהכרח גם כאשר אי ,האמנהלעקרונות חובה לחוקק חוקים המיישמים את המחויבות בשאלת ה

אם השמירה על הסדר הציבורי מתירה לכח הכובש לשנות חקיקה קיימת, ודאי נראה שניתן לדון בכך מקל וחומר. 

ערב בשטח שיש בידו הכח ליצור הסדר חקיקתי חדש יש מאין. הסדר אשר איננו פוגע במרקם החקיקתי ששרר 

  הכיבוש.

 

ערכי של -יההיסטורניתן למצוא טיעון מהותי יותר העוסק בהקשר  לעיל,הבאנו אותם פרשניים הלטיעונים  בנוסף

קלאסית. על פי הליברלית הדמוקרטיה ה בתקופה בה שלטה בכיפה ,1606האמנה נכתבה בשנת  .כתיבת האמנה

מצד המדינה ככל  חוקית התערבות , נעדרתפיסת עולם זו, ההתנהלות החברתית הרצויה מתקיימת בשוק חופשי

חיזוק לקיום  ,חדשה סור על חקיקההטלת האיראו באשר מנסחי האמנה,  זוהי תפיסת העולם בה אחזו .שניתן

התערבות הממשלה הפכה  .בעניין זה השהתפיגם נשתנתה , , עם שינוי העיתיםברבות השנים. הסדר הציבורי

ללא הסדרה קלאסית, כיום סוברים התיאורטיקנים כי ההליבראלית  הכרחית. בניגוד לתפיסהאף ללגטימית ו

  בפרשנות האמנה.אמור הגם לשינוי  שינוי זה הביא אמיתי.פשי , לא יוכל להתפתח שוק חורגולטורית משמעותית

לנגד לא עמדה  .קצר מועד ענייןמחברי האמנה התייחסו לכיבוש כשינוי נוסף שעליו להילקח בחשבון, נובע מכך ש

על הכח הכובש לפתח  מוטל  ,מועד-במצב של כיבוש ארוךמארבעה עשורים.  מעלהל ארךשהוא יעיניהם האפשרות 

ראוי כי טכנולוגיים וערכיים  ,ל את המשטר החוקי שקיבל לידיו. העולם לא עומד מלכת, שינויים חברתייםולשכל

להעניק לכח הכובש את  יש ,אלוכמנת לבצע שינויים  . עללמציאות המשתנה הולהתאמת הקיקח תיקונילגם  יביאו

 .זאתויממשו שישקפו  הסמכות לחוקק חוקים
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החקיקה הנוספים של דיני הכיבוש   בדברי התחשבב ,לאמנת האג 32לסיכום, הפרשנות של סעיף 

קשר תחשב בהעולמם של מנסחי האמנה ובה בתנאים התרבותיים ובעולם הערכי שעמד בבסיס85,הבינלאומי

מעניקה לכח ה . פרשנות32סעיף  המכירעה לטובת פרשנות מרחיבה של היא טווח-ךארו כיבושישראלי של -הייחודי

  . הציבוריים הסדר והחייםהבטחת  לחוקק חוקים שמטרתםהכובש את הסמכות 

 

 נות הסעיף במשפט הישראלי:שפר

 הישראלי והדין  ט הבינלאומיהמשפ הנוגעות לתחולת, עלו לדיון בבג"צ סוגיות רבות הכיבוש עשוריבמהלך ארבעת 

אגודה ה כך היה. מעשה שהי .אסכאן זו שניתנה בפרשת אהישזכתה להכרה בינלאומית, הפסיקות . אחת באזור

בקרבת אזור התעשייה של  רכשה מקרקעין ,האזורשיתופית שמטרתה הקמת שיכון למורים חברי האגודה, תושבי 

החליטו הרשויות לבטל את אישורי  ,עטרות. לאחר קבלת אישורי בנייה אשר ניתנו על פי החוק הירדניהיישוב 

בעת ך שטח המיועד להפקעה לצורך סלילת כביש. בתונמצא  ,מיקומה של השכונה המיועדת בטענה כי הבנייה

העדיפו  ,מדובר בבעיה ביטחוניתהכי לטעון  המשיביםבידי  למרות שהיהשת המשפט הדיון בעתירה הדגיש בי

אם ה ,כלומר, הסוגיה המשפטית בה דן בג"ץ היא השאלה. התכנוני ההיבטלבסס את טיעונם אך ורק על המשיבים 

או שמא יש בידו לבצע פעולות אך ורק  ,ממניעים אזרחיים ת הפקעהת לבצע פעולכויש בידי המינהל האזרחי הסמ

   86?ממניעים ביטחוניים

 

ולהבטיח   להחזיר על מנת לנקוט בכל האמצעים שביכולתו" על הכח הכובש ,לתקנות האג 32על פי סעיף נזכיר, 

וקף בארץ אלא אם כן קיימת מניעה תוך  כיבוד החוקים שבת ר  את  הסדר  והחיים  הציבוריים,במידת  האפש

 "הבטחת החיים הציבוריים"כי המושג הדין -בפסקברק  ופטקבע הש נוגע לפרשנותו של הסעיף ב ".מוחלטת לכך

כלכליים, חינוכיים,  תחומים גם על יתר,בין ה ,חלה להבטחת החיים הציבוריים חובה ה .כוללוא מושג רחב וה

  עוד.ו חבורתייםסוציאליים, תברואתיים, ת

 

הוא שיקול  קיום השלטון הצבאימשך כי  השופט ברק מציין 87,בהלכת אבו עיטהשמגר  פטבעקבות דבריו של השו

שמתארכת תקופת השלטון, ככל גובר התאמות  לבצעההכרח לשיטתו, . לצורך הדיון בסוגייהרבה בעל חשיבות 

                                                 
 .(1662) 236-221כרך ב'   חקיקה –פרשנות במשפט אהרון ברק  ראוחשיבותו של פרמטר זה בפרשנות המשפטית ל 85
ברק: "האם עומדות לרשות הממשל הצבאי אותן סמכויות הנתונות לממשל רגיל, או שמא אופיו כממשל  פטבלשונו של השוו 86

 .שרויותיו, ואם כן באילו נסיבות?"את אפ צבאי מגביל
,  ’אבו עיטה ואח' נ' מפקד אזור יהודה ושומרון ואח'; קנזיל ואח' נ' הממונה על המכס, מפקדת אזור חבל עזה ואח 76/81ץ בג" 87

 .16( 3פ"ד לז)
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לוסייה בכיבוש ארוך טווח אינם קופאים על צרכי האוכ .הנתון בידיו של השלטון הצבאי גם טווח הסמכויות עימהו

סיבה שתושבי האזור לא יוכלו לעגן שינויים אלו בחקיקה. תפיסה  כל אין , ובדומה למדינה נורמטיבית,השמרים

שאיננו תואם רלוונטי לא אחרת תפגע עמוקות בשגרת החיים הציבוריים של התושבים, שיאלצו לחיות תחת חוק 

להפקיע אדמות ובין היתר לדאוג לתחבורה תקינה באזור, חובה זו מאפשר לממשל קיומה של  .תנאי חייהםאת 

 88.גם בספרות המחקריתהעליון עוגנו מאוחר יותר שפט ת הקביעותיו של בי לצרכים אלו.

 

ת ידדין אסכאן נדונה מ-. בפסקלאמנה 32ת חוקים מכח סעיף העליון לא עסקה בחקיק בית המשפטפסיקת אכן, 

על בסיס נימוקיו של בית המשפט אנו סבורים כי  .לממשל באזורסמכויות ביצועיות המוענקות  של הלגיטימיות

חדשה  חקיקהלעניין גם  מכויות הביצועיותסה ניתן להקיש מעניין לעיל, המתווהסיס העליון בענין אסכאן ועל ב

משפטית שנקבעה למרות שההלכה הבמיוחד לאור העובדה שקביעה זו מתחזקת  .89מותאמת למציאות המשתנהה

עסק בחקיקה ולא  ,שהוביל לקביעת ההלכה הדיון הנורמטיבי אותו ערך בית המשפטנוגעת בסמכויות ביצועיות, 

  בסמכויות ביצועיות.

 

 ברק לחובה להבטיח אתהשופט , ענייני איכות הסביבה נכללים במסגרת הפרשנות המרחיבה שנתן לתפישתנו

עניינים אלו איכות הסביבה.  ענייניבמפורש נזכרו . אכן, בפסק הדין לא באופן תקיןהחיים הציבוריים  התנהלות

זיהום  .הדין-, כלשונו של פסק"מםיעניינים נוספים שחיי אדם בחברה מודרנית קשורים ע"הסדרת כלולים ב

ת ושימוש בלתי מוסדר במשאבי טבע באין מפריע, נכנסים לדעתנו תח ן בלתי הפיךבאופ ,קרקעות, אוויר ומי תהום

של בלתי מפוקח ניצול וובציבור בסביבה יחסי האדם וסביבתו זקוקים להסדרה משפטית, שתמנע פגיעה תחום זה. 

 סמכות החקיקה של הכח הכובש חלה אף על עניינים אלו.הציבוריים על ידי יחידים. המשאבים הסביבתיים 

 

 90:יםהחובה להגן על הסביבה מכח דיני איכות הסביבה הבינלאומי – שלישיפרק 

על מנת לבסס את החובה . הבינלאומיים עד עתה עסקנו בשאלת החובה לחוקק חוקים חדשים מכוח דיני הכיבוש

 91.דיני הסביבה הבינלאומיים – שדה משפטי נוסףמכח גם נסה לבססה נ ,ולחזקה

                                                 
88  A. Roberts Prolonged military occupation: The Israeli-occupied territories since 1967. 84 The American Journal 

of International Law, p.44-103 ,(1990). 
 .117-130עמ'  ,יןידינשט ראו 89
משפט אסתר רוזנבלום, "דיני איכות הסביבה במשפט הבינלאומי" וד"ר אורן פרז פרופ' מקורות שלהלן: לצורך סקירה זו נעזרנו ב 90

הסדרה אסתר רוזנבלום ד"ר  חיבורה שלוכן ב .(דיני איכות סביבה במשפט הבינלאומי"")להלן:  3010)רובי סיבל עורך,  בינלאומי
הפקולטה  –תואר "דוקטור לפילוסופיה", אוניברסיטת בר אילן )חיבור לשם קבלת  בינלאומית של תחום התכנון המרחבי

 .("רוזנבלום")להלן:  (3008)למשפטים, 
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וראותיו מרבית ה  .92משפט הבינלאומי הפומבישדה הבתחום חדש וצעיר יחסית  ואההמשפט הסביבתי הבינלאומי 

לבד מאמנות ופרוטוקולים, ישנם מקורות . 93בעלי היבטים סביבתייםבאמנות והסכמים בינלאומיים  ותמצוי

משפט מנהגי, מסמכים בלתי מחייבים ופסקי דין בדמות: נוספים לחובת המדינה לדאוג לאיכות הסביבה בתחומה, 

כל העקרונות העומדים בבסיס משפט זה  היעדרו של מסמך כללי המאגד אתשל טריבונלים בינלאומיים שונים. 

יש להכיר בעובדה כי חוקרים הסוברים שלא ניתן כלל לדבר על משטר בינלאומי סביבתי אחיד, ו נםניכר ביותר. יש

במסגרת עבודה זו נאמץ את הגישה  94 .זהיםעקרונות יסוד מבוססים על משטרים סביבתיים שאינם  פרשלפנינו מס

העומדים בבסיס ההסדרה המשפטית הסביבתית דומים יומם של עקרונות יסוד המבחינה בק 95המקובלת יותר

  הבינלאומית לגווניה.

ל המדינה לדאוג שמלבד החובה הכללית האם  נבררלשניים. ראשית חלק ייהסביבתי הדיון במשפט הבינלאומי 

ה של השטח הכבוש המדינה הכובשת לדאוג לאיכות הסביב שלנגזרת חובה  גם קיימת לאיכות הסביבה בתחומה,

 המשפט הבינלאומי את הוראות מפרהבשטח זה והאם מדינה שאיננה נוקטת כל פעולה על מנת להגן על הסביבה 

האם ישנם עקרונות מנחים על פיהם המדינה מחויבת לפעול  , נבחן. שנית, בהנחה שחובה זו אכן קיימתהסביבתי

  .עתה הבלעדיאו שמא נתונה ההחלטה לשקול ד על הסביבה להגן על מנת

 

 :הכבושים בשטחיה הכללית של המדינה לדאוג לאיכות הסביבה חובהה ביסוס

שלושה עקרונות  באמצעות לבססננסה  שטחיה הכבושיםל המדינה לדאוג לאיכות הסביבה בהכללית שאת החובה 

 ,יה. כפי שנראהקרון בדבר פיתוח בר קיימא וקיומה של זכות אדם לסביבה נקייקרון הסוברניות, העימשפטיים: ע

החובות המוטלות על המדינה  היקףלבין  ,של המדינה לעקרוןהמחויבות המשפטית מידת ישנה התאמה הפוכה בין 

  .מכוחו

 

חובת המדינה לשמור על הסביבה ביסוס ב אך ורק הספרות המחקרית הקיימת עוסקת ,ככל הידוע לנו

מביסוס החובה המוטלת על המדינה להגן על  תחילמסענו ה. בשטח הכבוש שבאחריותה ולא בטריטוריה שלה

                                                                                                                                                             
91

האם רק קו יים ראה: לדיון בנוגע לאפשרות התחולה המקבילה של שתי מערכות הדינים: דיני הכיבוש ודיני הסביבה הבינלאומ 
  .13-11עמ'  ,הירוק

)להלן:  PHILIPPE SANDS, PRINCIPLES OF INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW 25-69 (2003) ראולסקירה מקיפה  92
"Sands".) 

ת הסביבה: לצפייה באתר המשרד להגנ) פרוטוקולים בנושאי איכות סביבה 7אמנות בינלאומיות ועוד  17מדינת ישראל למשל, חתומה על 
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/InternationalRelations/Pages/InternationalTreatiesGeneral.aspx

93 
)  

 P. MALANCZUK & M. AKEHURST, AKEHURST'S MODERN INTRODUCTION TO INTERNATIONAL LAW 241 (1997):ראו 94
 .דיני איכות סביבה במשפט הבינלאומי, וכן Sandsלמשל  ראו 95

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/InternationalRelations/Pages/InternationalTreatiesGeneral.aspx
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/InternationalRelations/Pages/InternationalTreatiesGeneral.aspx
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, נבחן האם אותם רציונאלים מקימים ה זוחוב של אדניהם עומדתהרציואנלים  ביסוס לאחר הסביבה בשטחה.

 כבוש שברשותה. הסביבה בשטח איכות ההמדינה לדאוג לגם חובה של 

 

 עקרון הסוברניות:

כל מדינה רשאית לנהוג בשטחה  . לפי עקרון זה,96נלאומיהמשפט הבי שלהיסוד  אחת מאבניעקרון הסוברניות הוא 

ה. במילים אחרות: שטחה של המדינה הוא קניינה להתערב בנעשה בתחומי ריבונותאסור מדינות אחרות לכרצונה ו

  ואין רשות למדינות אחרות לפעול בקניינה של המדינה בניגוד לרצונה.

 

הנחת  97.מנקודת מוצא הפוכה לחלוטין תיוצא ,הסביבהענייני איכות התפיסה העומדת בבסיס לעומת זאת, 

גבולות מלאכותיים. לא ניתן לטעון כי זיהום  םבני האדם ה על ידיהעבודה הסביבתית היא שהגבולות שנקבעו 

סוגיית טלו לדוגמא את   .רק משום שעובר בין השניים קו גבול דמיוני ,Yאיננו משפיע על מדינה  Xסביבתי במדינה 

במקום אחד, ונצואלה למשל,  גורמת  פליטת גזי חממהעל פי תופעה זו,  . הגורם לשינויי אקלים אפקט החממה

 אשר תגרום לעליית להמסת קרחונים לעליית טמפרטורה כללית על פני כל כדור הארץ. עליית הטמפרטורה מובילה

בסיכומו של עניין, ולנד. חלק משטחה של מדינת הנמוכים, למשל, אזורים  להצפתהעלולה לגרום  מפלס פני הים

מדינת ונצואלה רשאית  לפיהפעולת רשלנות סביבתית שבוצעה בוונצואלה יצרה נזק סביבתי בהולנד. ההנחה 

, נתקלת בקשיים מושגיים כאשר מחילים אותה על תחומי איכות מכיוון שזהו קניינה לפעול בשטחה כרצונה

ה כאשר פעולות המדינה אינן חורגות מגבולותיה. לא נתיר ההנחה כי שטחה של המדינה הוא קניינה נכונהסביבה. 

 דהוא לפעול כרצונו בקניינו אם פעולותיו מסבות נזק לקניינו של אחר. -למאן

 

עקרון  דר עקרון נוסף: בצידו נוקשה. עקרון איננועצמו עיקרון הסוברניות מעלה כי גם המחקרית עיון בספרות 

באופן  לשאת בתוצאות המעשה. ,מדינה אחרת לפיכמעשה בלתי חוקי מדינה המבצעת על , ועל פי 98.האחריות

לפעול בתחומה רק אם נניח כי אכן יש למדינה הזכות  :עצמו עקרון האחריות נובע מעקרון הסוברניותמפתיע, 

  . ךולשלם מחיר על כ לתקן את מעשיה ממנהלתבוע גם , ניתן בחופשיות ובריבונות מלאה

                                                 
 .(3010)רובי סיבל עורך,  80 משפט בינלאומיבתוך: למשל רובי סיבל, "המדינה"  ראו 96 

 .J.D. van der Vyver, State Sovereignty and the Environment International Law, 109 SALJ 472 (1992): ראו 97
98 MALCLOM N. SHAW INTERNATIONAL LAW 778 (2008). 
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 , לשיח של אחריות המדגיש אתוחירותה כריבונית בשטחהשל המדינה  זכויותיהאת  המעבר משיח ריבוני המדגיש

אחריות לטפל  להניח כי לכל מדינהבהקשר הסביבתי מאפשר , פעולותיה בתוצאות חובותיה של המדינה לשאת

  . לצורך עצמה בלבד, אלא לצורך העולם כולו לא – ריבונותהתחום במפגעים הסביבתיים הקיימים ב

 

, כדוגמת זיהום מים בנהר הזורם לשטחה של מדינה ה של המדינה לפעול למניעת נזק סביבתי חוצה גבולותחובת

בין המדינה הכובשת  אך מה לגבי מערכת היחסים מדינות סוברניות, פוגעת ונפגעת. מניח קיומן של שתי –אחרת 

לות חלה רק במידה ושני השטחים ניתן לטעון כי דוקטרינת מפגעים חוצי גבוגיסא מחד  ?ש על ידהלשטח הכבו

לא ניתן להחיל עליו עקרונות סביבתיים החלים על לכן עונים על מבחן הסוברניות. האזור איננו ישות סוברנית ו

פרוצדוראליים  ,ים מכשולים רביםקיימבאזור ו ניתן לטעון כי בישראל הריבונית, גיסא . מאידךישויות מעין אלו

להתלונן ולפתוח בהליכים כנגד העבריינים  לרשויות המעוניינות בכך,או לאזרחים  מאפשרים אשר אינם ,ומהותיים

משפטית, המדובר בשני ישויות ריבוניות -מבחינה סביבתית לפיכך, .הירוק משני צידי הקו ווליםלתבוע את המעאו 

אל לדאוג לטיפול לעמדתנו, עקרון האחריות מחייב את ישרה. יאנו מצדדים בעמדה השני ולא בישות ריבונית אחת.

לתבוע את המעוולים  האזורבכל המפגעים הסביבתיים המתרחשים בשטח שבאחריותה. חוסר היכולת של תושבי 

הסביבתיים מחייב את ישראל להגן על הסביבה במקרה שכזה. טיפול זה יהיה דומה במהותו לטיפול במפגעים חוצי 

  גבולות.

 

, על ישראל לדאוג ולהבטיח כי נזקים סביבתיים המתבצעים המדובר בחובה כפולה. ראשית ,בהקשר הישראלי

לא יחדרו ויזהמו את הסביבה בשטח הכבוש. שנית, על ישראל לדאוג ולהבטיח כי נזקים  ,ריבוניתהישראל שטח ב

מכח החובה כך למשל,  .אחרותנזק לישראל ולמדינות רמו סביבתיים המתרחשים בתוך השטח הכבוש לא יג

תוך השטח הכבוש. אל   - שמקורן בישראל הריבונית  - והזרמת שפכים מנוע הטלת פסולתהראשונה על ישראל ל

 - שמקורן בשטח הכבוש –באלי ווזיהום גל על ישראל למנוע זיהום נחלים הזורמים לשטחה ,מכח החובה השניה

 מדינות אחרות.ישראל ובהפוגעים בסביבה ב

מפגעים סביבתיים בעלי השפעה מקומית  ו.ת הגדרות אללא כל המפגעים הסביבתיים יוכלו לחסות תחעם זאת, 

מסגרת השאלה הניצבת לפתחנו כעת היא האם ניתן ליצור  .בלבד אינם מוגדרים כנזקים סביבתיים חוצי גבולות

לא רק לנזקים סביבתיים חוצי גבולות אלא גם לנזקים סביבתיים מקומיים לדאוג מושגית המחייבת את המדינה 

 . בלבד ה המקומיתהפוגעים באוכלוסי
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 קיימא:-ברהעיקרון בדבר פיתוח 

מדגיש את קיומו של מרחב עולמי  מסמך זה  .99הוגדר לראשונה בדוח ברונטלנד קיימא-בדבר פיתוח ברעיקרון ה

על  .ד'וכ , חברתייםסביבתיים ,כלכליים: תלות הדדית בין גורמים שוניםמאוזנת של אחד, המקיים בתוכו מערכת 

את  חלה על המדינה החובה לבחון ינה מנצלת את משאבי הטבע שברשותהכל פרויקט בו המדבפי עקרון זה, 

ניצול משאבי הטבע לטובת האם  לשקולמוטלת החובה  על המדינה . משלבי התכנון כבר, הסביבתיות יוהשלכות

בצורה  ייעשההטבע ניצול משאבי לוודא כי יש  .דורי(-ת הדורות הבאים )שיקולי צדק ביןיוהדור הנוכחי פוגע בזכו

שילוב שיקולים סביבתיים במסגרת לדאוג לו קיימא(-ערת את הנזק שיגרם להם )שימוש ברהממז ,יעילה ונכונה

-פיתוח ברהעיקרון בדבר  למיטב ידיעתנו,ביצוע )אינטגרציה בין פיתוח וסביבה(. בהליך קבלת ההחלטות בתכנון ו

עיקרון זה הפך להיות חלק מהמשפט כי  סובריםהמחייב. יש משפטי בינלאומי במסמך לא עוגן מעולם קיימא 

 לא ניתן להתעלם מקיומו של עיקרון זה. כי כיום  סכםכך או כך, מו 100כולו. המנהגי המחייב את מדינות העולם

 

מחייב את המדינה בשני  בדבר פיתוח בר קיימאעיקרון השקבע בית המשפט הבינלאומי  Gabickovo,101 בפרשת

סדר של שקילת ומחויבת המדינה לבצע הליך מ ,מהותי. מבחינת האפיק הפרוצדוראליהדוראלי ואפיקים: הפרוצ

אי ביצועו של הליך זה עלול לעלות כדי אי סבירות של  .במסגרת תכנון וביצוע פרויקטים ,שיקולים סביבתיים

את העקרונות  מויייק יםאפיק המהותי, על המדינה מוטלת החובה לדאוג שהפרויקטב הפעולה המנהלית ולפסלה.

לקח בחשבון יצרכים לה ,קת, גם אם קשה להגדירם בצורה מדויעקרונות אלו עומדים בבסיס פיתוח בר קיימא.ה

  לפני ביצוע הפרויקט.

 

זה  במחויבותה של המדינה להטמיע עקרון נעוץ ,במשפט הבינלאומיקיימא -עקרון הפיתוח בר החשיבות של

 יאלא רק בעת שה. הוא מחייב את המדינה גדר הסוברניותפורץ את ון זה עקר הפנימית שלה.-במסגרת המשפטית

תחולתו של יוצא אם כן כי פוגעת במעשיה במדינה אחרת, אלא גם בעת שהמדינה פוגעת באזרחיה שלה עצמה. 

הוא מטיל על המדינה את החובה לדאוג לסביבה  - )הסוברניות( העיקרון הקודםתחולתו של יותר מ הרחב עיקרוןה

, כבוששטח  ,עובדת היותו של שטחביחס לדיני הכיבוש ניתן לטעון כי ף בעת שהיא עוסקת בענייניה הפנימיים. א

. בשטח זה קיימא-ליישום העקרון בדבר פיתוח בר אחריותאת הא יכולה להפקיע מידי המדינה הכובשת ל

                                                 
99 Report of the World Comission on Environment and Development, Our Common Future (1987)  להלן: דו"ח(

 ת בנוגע לסביבה ופיתוח. ידי הוועידה העולמי-על 1686הדו"ח פורסם בשנת  ברונטלנד(.
 .312-313, עמ' Sands ראו 100
101 Hungary v. Slovakia (Gabicikovo-Nagymaros case), 1997, ICJ Reports 7בין היתר, כנגד  ,. במסגרת מקרה זה נטען

 אלקטריים על הדנובה ללא שקילת שיקולים אקולוגיים.-סלובקיה שיישמה פרויקט של סכרים הידרו
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רה שהמדינה מבצעת פרויקט הן במק ,קיימא קיימים ועומדים-עקרון הפיתוח בר בבסיסהעומדים  הרציונאלים

  שנכבש על ידה.בשטחה והן כאשר היא מבצעת פרויקט בשטח 

 

קיימא, מטילה על המדינה את החובה לדאוג לאינטגרציה של שיקולי איכות -הפרשנות הקלאסית של פיתוח בר

כך גם בנוגע  להטיל על המדינה חובה לפעול , במסגרת עקרון זה,סביבה בעת פיתוח פרויקטים חדשים.  קשה יותר

 לתיקון "עוולות עבר". אנו ננסה להציע מסגרת אחרת לטיפול בבעיות אלו במסגרת העיקרון הבא.

 

 :102קיומה של זכות אדם לאיכות סביבה

נחשבת לנקודת מפנה בהתפתחות המשפט הבינלאומי הסביבתי. מסמך פורץ  ,1663משנת  103הכרזת שטוקהולם

בדבר  הבינלאומיים , ההסדרים1663געים לאיכות הסביבה. עד לשנה דרך זה, התייחס למכלול של היבטים הנו

 ערך ההגנהבין  יחסי הגומליןמערכת לראשונה  הבמסמך זה הוגדר בלבד. איכות הסביבה היו הסדרים נקודתיים

 :םבמלוא הדבריםנביא את  ם,זכויות האדם. בשל חשיבות ביןהסביבה לעל 

 

"Man has the fundamental right to freedom, equality and adequate conditions of life, in an 

environment of a quality that permits a life of dignity and well-being, and he bears a solemn 

responsibility to protect and improve the environment for present and future generations." 

 

יחד רות ושוויון. יחמו זכויות אדם בסיסיות כ כאדן להגשמתהגנת הסביבה שיפור וונה מסוגה בלפנינו הכרה ראש

נקבעה עדיין  לאבניגוד לזכויות אדם אחרות,  ,הראוילא ניתן להתעלם מהעובדה שהזכות לסביבה עם זאת, 

ת יותר של החלטות מאוחרוטענה זו מתחזקת לאור בחינת . כלשהי בינלאומית הבמסגרת המחייבת של אמנ

אף המצדדים בקיומה של על כן, בהכרזת שטוקהולם.  אמורהלא חזרו על בהן האו"ם הנוגעות לאיכות הסביבה, 

 מתקשים להצביע על הרף המינימאלי המחייב את המדינה.  עדייןזכות זו 

                                                 
 ו תשס"א המשפט ויה כזכות אדם במשפט הבינ"ל"ראראו י' שני "הזכות לאיכות סביבה  הזכות לאיכות סביבה ה שלמעמד על 102

366. 
103  Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment (1972).)להלן: הכרזת שטוקהולם( 
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 104,היא האמנה האפריקאית לזכויות אדםראויה היחידה בה נקבעה הזכות לסביבה  מולטילטראליתה האמנה

זכות זו הוכרה בפסיקת בית המשפט האפריקאי לזכויות . מסוגה הקיימותות נהאמהפחות מוערכת מבין שהיא 

105בעניין  אדם
Oginiland. ניתן לחייב את המדינות ש ,לאמנה 31מכח סעיף  ,בית המשפט זה קבע דין-קבפס

לשקם  ניגריה על הטיל הדין-קספבנקיטת אמצעים סבירים לצורך מניעת זיהום והידרדרות אקולוגית.  ,החתומות

  .בשטחה החופים והנהרות שנפגעו כתוצאה מדליפת נפט את

 

היא ההכרה ביכולת האמנה האפריקאית לחייב מדינות באחריות , לכתהמרחיקת  פסיקהשל ה המשמעות

 לאומייםבטריבונלים בינ נשנתה טרם שטחן. הכרה זו בתוךלמפגעים סביבתיים שנגרמו על ידן, אף כאלו הנמצאים 

 .ה המשפט הבינלאומי הסביבתיבבדידות מזהרת בשד ניצבת היאלעת עתה ו נוספים

 

ויות. עד כאן עסקנו באפשרות להעמיד את הזכות לסביבה כזכות עצמאית, בלתי תלויה באחיותיה ממשפחת הזכ

 לסביבה זכותהשל  למלא את היעדר עיגונהמגמה הבשנים האחרונות מתגברת  אך קיימת גם אפשרות נוספת.

האירופי לזכויות  ת המשפטבי ,כך למשל .העמדתה כזכות נגזרת של זכויות אחרות ידי-על ,עצמאיתכזכות אדם 

 ;במקרים של זיהומי קרקעות – ןיבחופש הקני מביאה לפגיעהאדם קבע מספר פעמים כי פגיעה באיכות הסביבה 

יחד  106.וכן על זה הדרך הזכות לקבלת מידע, מפרה את ;במקרים קשים של זיהום אוויר – לחיים מפרה את הזכות

העליון לא  בית המשפטבעת שעמדה סוגיה זו לפתחו של . בהקשר הישראלי עם זאת, לא ניתן לאתר מגמה דומה

   107.וד האדם וחירותוכבק יסוד: מזכויות אחרות הקבועות בחונגזרת הזכות לסביבה כי נתקבלה העמדה 

 

-ח עקרון האחריות ועקרון פיתוח ברינלאומית כלפי המדינה הכובשת מכניתן לבסס חובה ב מו של דבר:וסיכ

 . בנוסף,בלבד מפגעים חוצי גבולותל מקיפה ומשמעותית בנוגעקיימא. עקרונות אלו מטילים על המדינה אחריות 

קידומם של פרויקטים שונים קיימא בעת -פיתוח בריסודותיו של עקרון  ניתן לבסס מכוחם חבות להטמיע את

 חובה רחבה כלפי המדינה בנוגע לשמירה על הסביבה, אךמקימה אכן , זו ראויה בנוגע לזכות האדם לסביבה ור.באז

על המשפט הבינלאומי הסביבתי להטיל של אין בכוחו כמובן שגם אם . קיומה אינו מבוסס דיו ,בהקשר הישראלי

                                                 
 All"הקובע כי:  ,African Charter on Human and Peoples’ Rights, 27 June 1981, 21 I.L.M. (1982)ל  33סעיף  ראו 104

peoples shall have the right to a general satisfactory environment favorable to their development". 
105

 .The Social and Economic Rights Action Center for Economic and Social Rights v. Nigeria Comm. Noראו:  

155/96 (2001)  
 Budayeva and Others vs. Russia, Application, 15339/02, 21166/02, 20058/02, 11673/02 andלמשל: ראו 106

15343/02[2008] (20 March 2008) ,Oerlemans v. Netherlands, 12565/86 [1991] ECHR 52 (27 November 1991) . 
 .102( 2,נח )ממשלת ישראל-ראש' נ גודה ישראלית להגנת הסביבהא –אדם טבע ודין  3138/03 , בג"ץראו107
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, כאמור דיני הכיבוש חובה מכחהל קיומה ש בטל אתסביבה, אין הדבר מהגן על הל מבוססת דיהחובה המדינה 

 . לעיל

 

ה, בין אם מכח המשפט הסביבתי כי על המדינה הכובשת מוטלת החובה לדאוג לסביבה שבחזקת סקנולאחר שה

לממש מנחה את המדינה הכובשת כיצד כהחוק הבינלאומי  תבשאל נדון הבינלאומי ובין אם מכח דיני הכיבוש,

  עקרונות וחובות אלו. 

 

 :ה של המשפט הבינלאומי הסביבתיכלי העבוד

שני  הצבענו על .בריבונותהת על המדינה לשמור על הסביבה שמוטלהכללית חובה קיומה של עד כה עסקנו בשאלת 

חובה כזו, בין ניתן להקים הראנו כי  .ודיני הכיבוש הבינלאומיים הבינלאומי שפט הסביבתימה :מקורות לחובה זו

תי במשפט הסביה. כעת נבחן האם י עצמו ובין אם משניהם באופן מצטבראם מכח כל אחד מן המקורות בפנ

האם יש בו כדי להנחות כיצד לממש באופן מפורט בפועל את החובה יכול למלא את החובה בתוכן. הבינלאומי 

ראוי לממש את החובה  לאופן בוהמשפט הסביבתי הבינלאומי מכיל בתוכו הכוונות רבות . הכללית

 בלבד.  מהן ריעה, נתייחס לשתייםמקוצר הי108.הכללית

 

השלכות שעלולות הלערוך בדיקה של זה מחייב את המדינה  כלל  :הערכת השפעות סביבתיות טרם ביצוע פעולות

על פי  1668.109משנת  UNEPעוגן לראשונה בטיוטת העקרונות של  כללהלהיות לפעולות מסוימות על הסביבה. 

 להכרזה: 16סעיף 

 

“Environmental impact assessment, as a national 

instrument, shall be undertaken for proposed  activities that 

are likely to have a significant adverse impact on the 

environment and are subject to a decision of a competent 

national authority"                                                                  

                                                 
108

 11-33עמ' , האם רק קו הירוקלסקירה נוספת ראה:  
109 'Principles of conduct in the field of the environment for the guidance of states in the conservation and 

harmonious utilization of natural resources shared by two or more states’ 17 I.L.M. 1097 (1978). 



 
32 

 

בנוסף גוברת ההכרה בקרב הקהילה  .רבות, בילטראליות ומולטילטראליותזה עוגן באמנות בינלאומיות  כלל

111ין יכך לדוגמא בענ 110.המשפטית הבינלאומית שחובה זו נחשבת כחלק מהמשפט המנהגי
Gabickovo קבע ,

שפט הסביבתי הבינלאומי והוא יקרא לתוך פרשנות אמנות כי עקרון זה הינו חלק מהמ Weeramantryהשופט 

תחייב , בהקשר הישראלי זה עיקרוןהחלת אף אם לא הוזכר בהן במפורש.  ,קיימות בתחום איכות הסביבה

על השלכות על הסביבה. לה עלולות להיות שלפני כל פעולה  ,)תסקיר(ישראל לבצע הערכה סביבתית את 

 .   ובכלל כל הליך תכנוני אותו מבצעת ישראל באזוריב במחואינטגרלי וחלק  התסקיר להיות

 

 ההיגיון העומדזה קובע כי הגורם המזהם הוא זה שצריך לשאת בעלויות הזיהום.  כלל :"המזהם משלם"כלל 

 ,הקודם לכללבניגוד  112.על המעוול – סביבתיותמפגיעות הנגרמות עלויות הטלת ה – כלכלי הוא זה כללביסוד 

במסגרת חוק  ניתן לו תוקף מחייב בחקיקה ראשית,בישראל . עם זאת, ברמה הבינלאומית דיו עוגן עקרון זה לא

חוקים  12 -בהקנסות את מחירי  ןעדכ חוק זה .3008 -הגנת הסביבה )המזהם משלם( )תיקוני חקיקה(, התשס"ח

מצב בו הזיהום באמצעותם למנוע ו להתאים את הקנס לרווח הכלכלי הצפוי מהזיהום על מנת 113סביבתיים

 .למזהמים, איננו מצב שישראל יכולה להשלים איתוכלכלית המצב בו הזיהום משתלם . שתלם מבחינה כלכליתי

הקנסות המופיעים בחוקים הסביבתיים החלים את גם חובה לעדכן מוטלת ישראל לכן אנו סבורים כי על מדינת 

  114.באזור

 

 :ת באזורקיומן של זכויות אדם פרוצדוראליו -פרק רביעי 

קודקס מתמודד המשפטן והאזרח בבואו לבחון את המצב המשפטי השורר באזור, היא העדר  אחת הבעיות איתן

המשפטן והאזרח המעוניינים לדעת מהו המצב החקיקתי העדכני חייבים לנבור בצווי האלוף  .סדור וערוךחקיקה 

 זה פוגע אנושות בזכויות האדם את תיקוני החקיקה שנערכו במהלך שנות הכיבוש. מצב במטרה לדלות

במסגרת זו אין ביכולתנו לסקור בצורה מקיפה את מכלול הסוגיות המשפטיות  של התושבים. הפרוצדורליות

ממצב  ליםהעו לקשיים המשפטייםברצוננו להתייחס בקצרה העולות כתוצאה מהמצב העגום של החקיקה באזור. 

                                                 
 .800-801, עמ' Sands ראו 110
 .67ה"ש  ראו 111
 .366-383, עמ' Sandsלמשל  ראותופעה זו מכונה בספרות הכלכלית החצנה.  112
חוק ,  1671–"אחוק למניעת מפגעים, התשכ, ה1616–חוק המים, התשי"טבין החוקים שתוקנו ניתן למצוא את החוקים הבאים:  113

 ועוד. 1662–חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג, 1683–שמירת הנקיון, התשמ"ד
 כפי שהראנו בפרק הקודם, זהו המצב לגבי הקנסות המופיעים בצו לשמירת הניקיון ופקודת בריאות העם.  114



 
33 

את הפגיעה בזכות למשפט הוגן מכח דיני הכיבוש. לאחר מכן  תחילה נבחן. בהקשר הסביבתי בו אנו עוסקים זה

 נבחן את העקרון בדבר שקיפות המידע ונגישותו במשפט הבינלאומי הסביבתי.

 

 דיני הכיבוש:הזכות למשפט הוגן ב

והן על  לאומישהממשל הצבאי באזור מחויב להתנהל הן על פי כללי המשפט הבינ ,בהלכת אסכאן קבע השופט ברק

דברי פרסום  תחוב. על פי שני אלו יש לפרש את החקיקה החלה באזור. המשפט המנהלי הנהוגים בישראל פי כללי

בהליך משפטי להתגונן מכוחה מתאפשר לנתבע  מהזכות להליך הוגן,משמעותי וחיוני חלק מהווה  החקיקה

  הבינלאומית והישראלית. – י מערכות הדיניםחובה זו מופיעה בשת המתנהל נגדו.

 

והובאו  לפני שפורסמו םקפולא ייכנסו לת חוקים פליליים ת ז'נבה קובע כילאמנ 71סעיף  ,שר הבינלאומיבהק

בהקשר  115.אזרחית כאחדהפלילית וה על החקיקה ,לתותחורחבה והסעיף ה בפרשנות .לידיעת התושבים בלשונם

ות אגישה לערכזכות ה הן, בזכויות חוקתיותם באזור פוגע ביעדר פרסום מסודר של חוקים החליה ,הישראלי

 חובת הפומביות.מוהנובעת מהזכות להליך הוגן כאמור, 

 

להגן לגישה לערכאות והסרת חסמים המונעים מהאזרח  מעשיתאפשרות  מתן כוללת בתוכה זכות הגישה לערכאות

 החובה של 117.העליון כזכות חוקתית ת המשפטבביזה מכבר מעמדה של הזכות הוכר  116.תביעהפני מעל עצמו 

הוראות  , אין ביכולתו של האזרח לדעת מהןחקיקה, מהווה חלק מזכות זו. ללא פרסוםלפרסם דברי הרשויות 

  .כנגדו תביעהלהתגונן מפני  – ולחלופין ,החוק. הוא איננו יכול לתבוע את זכויותיו במידה ונפגעו

 

 זכויותיו וחובותיו של האזרח. משפיעה עלה חקיקה הרשויות לפרסם כל חובה עלאף היא מטילה  ובת הפומביותח

יפים לעניין  .118מעמד חוקתי תבעל היא כי סובריםעל ויש ה-כחובה בעלת מעמד במשפט הישראליהוכרה חובה זו 

  פרופ' אמנון רייכמן: זה דבריו של 

                                                 
 .66לעיל ה"ש  ראו 115
 מסמך רקע בנושא ,ןיענבל רובינשטי, נורית ענבל, אילת לוין ,אלעד כץ, שרית יקוטי, עומר בכמן, ליאור אבו, אמנון רייכמן ראו 116

 (.3001) מוגש לועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת םיעקרונות כללי –מגבלות הליכיות  הזכות להליך הוגן:
הגישה  זכות: "736, 166( 2פ"ד נ"א) ארפל אלומיניום בע"מ נ' קליל תעשיות בע"מ 622/61ע"א למשל דבריו של הש' חשין ב ראו 117

קיומה הינו תנאי ..יסוד.-כי נעלה היא על זכות -אוַמר אני ..יסוד.-הרגיל של המושג זכות יסוד במובנו-המשפט אין היא זכות-לבית
 ."היסוד-יוני לקיומן של שאר זכויותהכרחי וח

 מסמך רקע בנושא: ,יןיבינשטענבל רו, נורית ענבל, אילת לוין, אלעד כץ, שרית יקוטי, עומר בכמן, ליאור אבו, רייכמן אמנון 118
לצפייה:  .(3001) 16-18 הזכות להליך הוגן: מגבלות מהותיות על הדין מוגש לועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת

11_halichfull.pdf-58-005_82-02-http://huka.gov.il/wiki/material/data/H20. 

http://huka.gov.il/wiki/material/data/H20-02-2005_8-58-11_halichfull.pdf
http://huka.gov.il/wiki/material/data/H20-02-2005_8-58-11_halichfull.pdf
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חיוני במיוחד לביסוסו של הליך הוגן בהתנהלותו ל.( פ.א. –)=עקרון הפומביות עקרון זה "

השיפוטית והמנהלית. ללא ידיעת הדינים החלים עליו לא יוכל  המערכתשל האזרח אל מול 

כראוי ומאידך יהיה זה בלתי הוגן מצד המדינה לדרוש ממנו  האזרח, מחד, לכלכל את צעדיו

רציונל נוסף להחלת עקרון הפומביות הוא התפיסה שבמתן  פי חוק או דין נסתרים.-לפעול על

    119"ירות ולפקח על פעולותיה התקינות.שר פומבי להחלטות הרשות ניתן למנוע

 

החוק. את נגיש ונהיר  לפרסם באופן חובה מפורשתן במשפט הישראלי לא נקבעו נורמות המטילות על הרשויות כא 

חובת הפומביות לא מתממשים גישה לערכאות וספק שהרציונאלים העומדים בבסיס זכות ה אין ,יחד עם זאת

פרשנות הזכויות לאור הרציונאלים  120.נוסח נגיש וברור של החוקלעיין בות במלואם במצב בו אין לאזרח אפשר

חקיקה חד נוסח פרסומו ונגישותו של לדאוג ל על הרשויות הטלת החובהמחייבת לדעתנו את ן העומדים בבסיס

 באזור. וברור החל

    

 במשפט הסביבתי הבינלאומי: המידעונגישות העיקרון בדבר שקיפות 

במערכת הדינים ושיתוף הציבור  מידענגישות ל ,שקיפותחשיבותן של  ם הולך וגובר השיח בדברבעשורים האחרוני

עקרונות מתחום זכויות  ,הסביבתית עולם החקיקהל יוצקיםעקרונות אלו  121.תית הלאומית והבינלאומיתבהסבי

ות לסוגי ותנת מענההנבצד יצירת מערכת חוקים  בנה העומדת בבסיס מגמה זו היא כיהתוהאדם הפרוצדוראליות. 

 גם, בדומה במידה וסביבתו נפגעה להשתמש באותה מערכת ול ואפשרהעניק לציבור כלים אשר ייש ל ,סביבתיות

 . לתחומים אחרים המוסדרים בחקיקה

 

זכות  ,הנגישות למידע. על פי עקרון זהאת  זה המחייבלענייננו הוא ביותר הרלוונטי מתוך שלל עקרונות אלו, 

 טובין ציבורי, השייכים א. הסביבה הילכל משפטי אודות ההגנה על הסביבה איננו נגיש כאשר מידע ,תהציבור נפגע

מצב בו הציבור איננו ער לאפשרויות העומדות בפניו להגן על הסביבה מפני  מונעתהנגישות למידע לכלל הציבור. 

                                                 
 .17שם, עמ'  119
. (3012) 321-208( 1נב) הפרקליטט" : פרסום חקיקה בעידן האינטרנ'רוצה להיות חופשי'חוק י "יניב רוזנא: ראולהרחבה בענין זה  120

אגר חקיקה על ישראל לבנות מבמאמר זה שוטח רוזנאי את הנימוקים התיאורטיים העומדים בבסיס חובת הפרסום וטוען כי 
טי על מנת להגשים את חובת הפרסום במלואה. לאור הנימוקים המופיעים במאמר, יש להטיל חובה בנוגע לפרסום דברי אינטרנ

 החקיקה החלים באזור. 
והבינלאומי  ילסקירה בנוגע למעמדה של הזכות לשיתוף הציבור, הרציונאלים עומדים בבסיסה והשתקפותה במשפט הישראל 121

 )טרם פורסם(.ור בחוק אוויר נקי: מציאות, חזון או פיקציה? שיתוף הציבפר ואורן פרז, גלית עו ראו
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בפניו, דע לאפשרויות החוקיות העומדות ציבור המו .ואף ציבוריים על ידי גורמים פרטייםלרעה ושלא כדין ה ניצול

  122.מפגע סביבתיאל מול  עולכיצד לפגם ידע 

 

על פי   123,להכרזת ריו 10לראשונה בסעיף  באה לידי ביטויהנגישות למידע עקרון ההכרה בתפקיד החשוב של 

ליכים כל אזרח תהיה הנגישות הראויה למידע סביבתי ונגישות אפקטיבית להשלעל המדינה לדאוג , הסעיף

 124,ארהאוס אמנת –בסעיף הרחיבה אמנה מאוחרת יותר  קבועשיפוטיים ומנהליים הנוגעים לסביבה. את ה

בין זכויות האדם לזכויות  הצביעה על הקשר הקייםהאמנה . הזכות לקבלת מידעעוגנה והורחבה זו ה אמנב

קרון שיתוף הציבור ועקרון למידע, ע נגישות: עקרון המממשים קשר זה עקרונות מרכזיים השלוש. סביבתיות

 הגישה לצדק. 

 

נחשבת הכרזת ריו איננה  ב:מחיימשפטי העדר תוקף ב מצוי מסמכים בינלאומיים אלו,מכות על תהקושי בהס

המנויות מעבר לאמנות  :משפט המנהגיניתן למצוא בלכך  מענה ועל הכרזת ארהאוס ישראל איננה חתומה.  ,אמנה

. לדעת של הנגישות למידע ושיתוף הציבורהכללית העוסקות בחשיבות  125או"ם של החלטותמספר רב  וישנ, לעיל

במישורים  למימושם של עקרונות אלומדינה לפעול ל מקימות חובה מנהגית חוקרים מסוימים, החלטות אלו

127.משפט הסביבתיה בתחוםלהחיל חובה זו גם  מניעהאין כל לדעתנו  126.שונים
 

 

 .זמינים ובהירים לכל נגישיםחקיקה   דברי של םלדאוג לקיומיבות מדינה מחוהרשויות אנו סבורים כי לסיכום, 

כללי המשפט המנהלי בים ובמערכת דיני הכיבוש הבינלאומחובה זו מעוגנת במעמדה של הזכות למשפט הוגן  128

י ויש הסוברים כ שונים מסמכים משפטים סביבתייםבמקורות הוכר מעמדה של הזכות לנגישות למידע  הישראלי.

מעמדו של רחבת להגוברת ומגמה ההולכת ל טיעונים אלו מצטרפים. זכות זו מהווה חלק ממערכת המשפט המנהגי

                                                 
לחוק סדר הדין הפלילי. סעיף זה מאפשר  73דוגמא למעמדו המיוחד של הציבור בעבירות הפוגעות בסביבה ניתן למצוא בסעיף  122

דן ניתן לפתוח הליך שכזה ניתן למנות תשע עבירות לאזרח פרטי לפתוח בהליך פלילי על דרך הגשת קובלנה. בין העבירות שכנג
 איכות סביבה.

123 The Rio Declaration on Environment and Development (1992). 
124 Convention on Access to Information’ Public Participation in Decision-Making and Access to Justice in 

Environmental Matters (2001). 
 UNESCO (2008) TOBY MENDEL, FREEDOM OF INFORMATION: A COMPARATIVEלמשל נייר העמדה של  ראולפירוט  125

LEGAL SURVEY. 
 שם. 126
 .17-16שם, עמ'  127
וויון בפני החוק. ונות נוספים כגון: שלטון החוק, שראוי לציין, כי לשם ביסוס עמדה זו ניתן להעלות טיעונים גם מכח עקר 128

צמת זו לא נוכל להאריך בביסוס העקרונות במשפט הבינלאומי והישראלי, ביסוס שכזה חורג מגבולות העבודה והוא במסגרת מצומ
 ראוי להמשך מחקר נוסף.
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 בסיסיוצרים  ואלאנו סבורים, כי כל   129.בדין הבינלאומיהן ו דין הישראליב הןנושאים סביבתיים הציבור ב

 .רבאזו תהחקיקה הסביבתישל  התהנגשפרסומה ולהמצדיק את הדרישה ל משפטי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .118ה"ש  ראולהרחבה  129
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 :והצעות מדיניות חתימה

 התפתחות זו היא מעין נייר לקמוס .בשנים האחרונות התפתחה בישראל חקיקה ענפה בתחומים סביבתיים

 ,קיימא"-הכרה בחשיבות העקרונות של "פיתוח ברבישראל. ההציבורי שחל ושינוי התודעתי המעיד על ה

 130,הטבע, ושימוש מושכל בסביבה תוך שמירה עליה עבור הדורות הבאיםעל אוצרות להגנה לקיחת אחריות 

  היא העומדת בבסיס השינוי החברתי.

 

עמותות אותו הובילו , בתהליך ארוך שנים היא נבנתה אט אטלילה. -התרחשה בין לא המהפכה הסביבתית

. הישראליתיות לציבור ערכי שמירת הסביבהשל  חשיבותם הטמעתפעילים סביבתיים שעמלו רבות על ו

והאזור עדיין מייחל למהפכה סביבתית משלו.  את גבולות הקו הירוקבמלואה חצתה  לאעדיין המהפכה 

מהמגזר הציבורי, הארגונים  שינוי אך ורק באמצעות עבודה אינטנסיבית של סוכני אשר תתרחשמהפכה 

 .הסביבתיים והאקדמיה

 

בחנו את בסוגיית החקיקה הסביבתית באזור.  דומה,י התכוונו לפתוח ערוץ לשינוזה,  עמדהבמסגרת נייר 

חוקים רבים החלים בשאר וכי ד, וי החקיקה הסביבתית בו דלה  מאהמצב המשפטי השורר באזור. גילינו כ

"אות מתה", אינם  בחזקתהחלים באזור, הם בחלקם המעטים החוקים  טחי ישראל כלל אינם חלים באזור.ש

אין ביכולתם  ,למציאות הסביבתית והטכנולוגית המשתנה. חוקים אלהואינם מותאמים  מתעדכנים תדיר

 להעניק מענה אמיתי לאתגרים הסביבתיים הרבים באזור.  

 

שני את החלקים הרלוונטים ביותר של סקרנו חובה להחלת חקיקה סביבתית באזור,  כדי לבחון האם קיימת

דיני הכיבוש מטילים חובה על הכובש הראנו ש.  דיני הכיבוש ודיני איכות הסביבה –בינלאומיים  ענפי משפט

התחום  לשיטתנו, .רחבהההתפרש בפסיקה בש מושג - להחיל חקיקה החיונית לשמירה על הסדר הציבורי

לדאוג להגנה נאותה מוטלת החובה על הכח הכובש ו  ,ענייני הסדר הציבורי השוניםהסביבתי שייך אף הוא ל

 .ת חקיקה ראויה, בהירה, נגישה ועדכנית, בין השאר באמצעועל הסביבה באזור

  

                                                 
אתר המשרד להגנת הסביבה, לצפייה:  ראולהרחבה,  130

http://old.sviva.gov.il/bin/en.jsp?enPage=BlankPage&x=1&enDisplay=view&enDispWhat=Zone&enDispWho=pitu

ach_bar_kaima&enZone=pituach_bar_kaima&. 

http://old.sviva.gov.il/bin/en.jsp?enPage=BlankPage&x=1&enDisplay=view&enDispWhat=Zone&enDispWho=pituach_bar_kaima&enZone=pituach_bar_kaima&
http://old.sviva.gov.il/bin/en.jsp?enPage=BlankPage&x=1&enDisplay=view&enDispWhat=Zone&enDispWho=pituach_bar_kaima&enZone=pituach_bar_kaima&
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לגבש  , הסקנו כי גם מכוחם ניתןבינלאומייםהסביבה הדיני איכות רציונאלים העומדים בבסיס ב בדיון שעסק

, ובין חובה לדאוג לנעשה בשטחה על המדינהמטיל עקרון הסוברניות : להחיל חקיקה סביבתית באזור חובה

עקרון נוסף המחיל על  .נזקים סביבתיים שהם בעלי אופי "חוצה גבולות"ל בטיפו השאר הראנו כי זו כוללת גם

המדינה להשתמש  . עקרון זה מדגיש את חובתקיימא-הוא העקרון בדבר פיתוח ברבתיות המדינה חובות סבי

באחריות באוצרות הטבע שברשותה מתוך דאגה לדורות הבאים. על פיו מוטלת על המדינה חובה לדאוג כי 

בחינת ההצדקות  לאחר .קיימא-פיתוח ברתבצעו בהתאם לתפיסת הים המתבצעים בשטח הכבוש יהפרוייקט

קרון בדבר יהזכרנו את הע פנינו לבחון את תוכן החובה המוטלת על הכח הכובש. להחלת דיני הסביבה באזור, 

עניקים כלים משלם". עקרונות אלו מ –עקרון "המזהם כן את הערכת השפעות סביבתיות טרם ביצוע פעולות ו

 באזור. לקובעי המדיניות בסלילת הדרך להחלת חקיקה סביבתית

 

 נגישות: מעשיתבחרנו לחתום בעניין שאמנם עומד בשולי הדברים, אך הוא ראש וראשון מבחינה  עבודתנואת 

היסוד העומדים  תבעקרונובתחום זה קיימת פגיעה קשה . לכלל התושבים החלים באזורדברי החקיקה 

-עללעמדתנו,  הזכות למשפט הוגן וזכות הגישה לערכאות. – המודרניתהדמוקרטית רכת המשפט בסיס מעב

וראוי את נגיש  אופןהרשויות לפעול באופן מיידי לפרסם ב מנת לממש באופן ראוי עקרונות יסוד אלו, על

 כנים החלים באזור.החוקים הסביבתיים המעוד

 

יסייעו למקבלי ההחלטות להחיל יתכן וש ,ות אופרטיביותהצע , ראינו לנכון להוסיף ולהציע מספרלסיום

אנו סבורים כי מדובר בהצעות אשר  באזור.בצורה הדרגתית ומושכלת חקיקה סביבתית ראויה ואפקטיבית 

"להתניע" את מנוע החקיקה  יסייע  -כולן או חלקן  -לדעתנו, אימוץ הצעות אלה  . ניתן לבצען באופן מיידי

 :ןו הואל .באזור הסביבתית

  

 לא ניתן. באזור מעודכניםהסביבתית החקיקה ה פרטיאת  המדינה לפעול בהקדם על מנת לפרסם, על ראשית

זכויותיהם הם לברר מהן ינים ימעונ, עת ניצבים בפני שוקת שבורה דין או אזרח-מצב בו עורך להשלים עם

להשאיר את המצב ים ולא וחובותיהם. על הרשויות לפעול בהקדם על מנת לפרסם את החוקים המעודכנ

  לנבור בעשרות צווי האלוף על מנת לברר מהו נוסח החוק המעודכן. נים בכךיהמעוני הקיים, בו נאלצים
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על המדינה לעדכן במהירות את הצו בדבר  ,מאג. כך לדובאזורהחוקים שכבר חוקקו  לעדכן את , יששנית

שינויים אלו הכרחיים נערכו בחוק הישראלי. שויים שמירת הניקיון על מנת שזה יכלול את כל התיקונים והשינ

כלכלי למזהמים.   מצב הקיים, סכומי הקנסות יוצרים "תמריץ"במיוחד בתחום של עדכון סכומי הקנסות. ב

וצאה מהזיהום. תסכום הנמוך בהרבה מסכום הרווחים אותם הם קיבלו כהמזהמים  במידה ויתפסו ישלמו 

, בכדי ליצור הרתעה אפקטיבית את סכומי הקנסותבהתאם לכך עדכן על הרשויות לפעול בהקדם ללכן, 

חוק הגנת הסביבה מם יהחיל את הסעיפים הרלוונטילעים אנו מצי והלימה בין הענישה למעשה. לשם כך,

 עים סכומי הקנסות החלים בתוך ישראל. ו, בו קב3008-)המזהם משלם( )תיקוני חקיקה(, התשס"ח

 

 אבעיות של חקיקה מוחלת אך לב אופן מלאשיטפל במקיף הסדר חקיקתי , יש לדעתנו ליצור שלישית

מתן פתרון , איננה מספיקה לצורך פעמית-וחד חקיקה סביבתית יחידהולת כחנו לגלות, פעומעודכנת. כפי שנ

הן והן מבחינת היקפה הסובסטנטיבי  ,לבקרים ותחדשמתעדכנת הכללית בעיות. החקיקה הסביבתית ל כולל

רים ואנו סב עדכון קנסות(. להענישה העומדים לרשות מוסדות האכיפה )כדוגמת תיקוני חקיקה מבחינת כלי 

  המתעדכנת באופן אוטומטי ,בצורה דינאמיתעד כמה שניתן יש להחיל  באזוראת כל החוקים הסביבתיים כי 

שינוי  תחולתירצה להימנע מהישראלי. במקרה והמחוקק  הראשיכל אימת שמתבצע עדכון חקיקתי בחוק 

החקיקה המהיר של עדכון הקצב נוכח לדעתנו,  באופן מפורש. שינויעליו להחריג את היהיה  מסוים,

 131המותאמת באופן ישיר להתפתחויות המשפטיות והטכנולוגיות במציאות בתחום זה. הסביבתית בישראל

כל מנגנון אחר  כי. נראה Cמנגנון דומה קיים בנוגע לחקיקה הסביבתית החלה בישובים הישראליים בשטח 

 . לכישלון דוןנלהחלת חקיקה 

 

יש לערוך סקרי שטח מדעיים ולבחון  בהתאם לצרכי השטח. להיעשות החלת החקיקה המדורגת על  רביעית,

 ,המינהל האזרחי האם בידילבחון יש עוד . ת הסקריםבהתאם לתוצאות לחקיקה יום סדרי העדיפומה

מרשימים  ,שיאומצואכיפת החקיקה המוחלת. חוקים לצורך  יםהכלים הדרוש קיימיםהאחראי על האכיפה, 

תשפר את תדמית החקיקה אולי בבחינת "אות מתה" ש םחסר מערך אכיפה יעיל, ה האזורבעוד  ככל שיהיו,

נעיר כי לנושא האכיפה באזור ראוי להקדיש עיון נפרד,  הסביבה בפועל.לא את מצב  אך ,ת באזורהסביבתי

 מקיף ומעמיק.

                                                 
 .Cקה מכח תקנון המועצות המקומיות החלה בשטחי ההתיישבות הישראלית בשטח מנגנון זה כבר קיים בחקי 131
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 –האם בחוקים משני תודעה כדוגמת חוק "המזהם  להשקיע משאבי שינוי ותיקוןיש היכן ראוי לבחון בנוסף, 

 לעתהקמת תשתיות מסודרות. דיון ראוי ונרחב זה נשאיר ב ו שמא בחקיקה בסיסית יותר שתדוןמשלם", א

 אחרת. 

 

היא מורכבת  ורבאזהמציאות  132."חד הוא –חכמינו ז"ל על כך ש"סדנא דארעא  העירו כברולסיום, 

כי הסביבה היא של  תובנה הבסיסיתומסובכת, כל שינוי ללא שיתוף פעולה מהצד הפלסטיני נועד לכישלון. ה

ם הלאומית של הפוגע תלות בזהותללא  - באחרע בסופו של דבר ופגעלולה לאדם אחד,  על ידיופגיעה בה  לנוכו

 ו.דרך זל היא זו שעליה להנחותינו בצאתנו  -או של הנפגע 

                                                 
 .בבלי, קידושין, כז ב 132
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