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מבוא:
נייר עמדה זה מתמקד במצבה של החקיקה הסביבתית בשטחי יהודה ושומרון (להלן" :האזור" .)1נקדים
ונאמר כי מדובר בשילוב בלתי אפשרי של מצב משפטי סבוך ,מערכת דינים סביבתיים לקויה וחסרה ואתגרים
סביבתיים רבים.

האתגר הסביבתי המרכזי בשטח זה הוא סוגיית המים .ביחידת שטח זו נמצא אקוויפר ההר ,המהווה את
מקור המים החשוב ביותר של האוכלוסיה הישראלית והפלסטינית .מקורות המים של הרשות הפלסטינית
ושל מדינת ישראל תלויים במי התהום של האזור .זיהומם של אלו ,יגרום לנזק בלתי הפיך .שאף עלול
להקשות על פתרון מדיני עתידי 2.על פי מחקר שנערך על-ידי המשרד להגנת הסביבה והרשות לשמירת הטבע
הגנים 3,איזור זה סובל מטיפול לקוי במי השפכים המוזרמים הן על ידי ישובים ישראליים ובעיקר פלסטיניים.
המורכבות הביטחונית באזור מקשה על טיפול סביבתי יעיל במפגע זה ודומים לו .ללא פעולה משותפת בטווח
הקצר ,ייגרם לשתי החברות  -הישראלית והפלסטינית  -סבל רב בטווח הארוך .בנוסף ,האזור סובל כמעט מכל
מפגע סביבתי שניתן להעלות על הדעת ,בין היתר :אתרי סילוק פסולת בלתי חוקיים ,מחצבות ,מפחמות
ותחנות דלק ללא רישוי ,זיהום אוויר וכיו"ב.

אף האתגר המשפטי הניצב בפנינו איננו פשוט .סקירה ראשונית שערכנו העלתה ,כי מערכת הדינים החלה
באזור מורכבת משילוב של צווי אלוף - 4המחילים באופן חלקי חקיקה ישראלית מיושנת  -הדרים בצוותא עם
חקיקה מנדטורית וירדנית ,כל אלה לצד חקיקה ישראלית עדכנית החלה ,גם אם באופן חלקי ,על תחומי
ההתיישבות הישראלית ועל התושבים הישראלים בלבד.
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 1השם בו נקראת יחידת שטח זו ,עמוס במטענים ובקונוטציות פוליטיות .במהלך השנים הוצעו שמות רבים ביניהם" :השטחים
הכבושים"" ,השטחים המוחזקים"" ,יהודה ושומרון" ו"הגדה המערבית" ועוד .כל שם טומן בחובו משמעות פוליטית ,כך למשל,
הביטוי "השטחים הכבושים" מביע את הרעי ון ששטחים אילו מוגדרים כ'שטח כבוש' על פי המשפט הבינלאומי .הביטוי "השטחים
המוחזקים" לעומתו ,מבטא את העמדה לפיה שטחים אילו אינם מוגדרים כ'שטח כבוש' אלא כשטח "מוחזק" .במסגרת נייר עמדה
זה בחרנו להשתמש במינוח המשפטי הסתמי "האזור" .מונח זה המשמש בחוקים ישראליים (ראו למשל סעיף  1בחוק האזרחות
והכניסה לישראל (הוראת שעה) ,התשס"ג ,) 3002-איננו נטול קונוטציות פוליטיות .אך מכיוון שבבירור משפטי עסקינן ,בחרנו
לאמצו.
 2עניין המים הוא אחד התחומים בהם התגלעה מחלוקת קשה בין הרש"פ לממשלת ישראל .במידה ומאגר מי התהום יזוהם ,הויכוח
בין הצדדים עלול להחריף ולהציב מכשול נוסף בדרך להסכם קבע כלשהו בין הצדדים.
 3ראו ,סקר מתקני איסוף וטיפול בשפכים בהתיישבות הישראלית ביהודה ושמרון  , 3013היחידה הסביבתית ,רשות הטבע והגנים.
וניטור נחלי יהודה ושומרון ,3012 ,חטיבת מדע ,רשות הטבע והגנים.
 4נכון להיום קיימים  1760צווי אלוף בנושאים שונים ,שניתנו החל משנת  .1676הצווי ם זמינים באתר הפרקליטות הצבאית ,לצפייה:
.http://www.mag.idf.il/801-he/Patzar.aspx
 5להשלמת התמונה נציין כי בשטחי  Bו A-חלה גם חקיקה פלסטינית בנושאי איכות סביבה .לפירוט ראו :מרכז קונקורד לחקר
קליטת המשפט הבינלאומי בישראל ה אם רק הקו ירוק? ההגנה על הסביבה בשטחים שמעבר לקוי הירוק :ניתוח משפטי )3012( 8
(להלן" :האם רק קו הירוק") לצפייה:
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אין בנמצא שום מסמך רשמי המגדיר מהו דבר הח קיקה החל בזמן נתון על האזור .משפטן ,כמו גם אזרח מן
השורה ,נדרש לבדוק את כל צווי האלוף בזה אחר זה ,לאתר את סעיפי החוק הרלוונטיים החלים באזור,
ולוודא כי אלו לא השתנו במהלך השנים 6.רק לאחר עבודת נמלים זו יימצא בידיו נוסח חקיקה עדכני.

ניתן לסכם את החלק הראשון ולומר ,כי הדין הסביבתי מורכב מחקיקה מרובדת ,מפוצלת ולעתים סותרת.
קשה עד בלתי אפשרי לדעת בוודאות מהו הדין החל; וגם לאחר התרת הסבך המשפטי ,הדין דל ,מיושן ואינו
מסוגל לתת מענה לצרכים הרבים והמיידיים של תושבי האזור.7

בשלב הבא ,פנינו לבחון את השדות המשפטיים שמהם שאובות ההצדקות לקיומו של דין סביבתי באזור.
בדיקה זו נחלקה לבחינת שני שדות משפט תיאורטיים – דיני הכיבוש ודיני הסביבה הבינלאומיים.

כבר בתחילת העיסוק בדיני כיבוש נתקלנו בקיומם של מספר גישות בנוגע למעמדו המשפטי של האזור; אלה
נובעות ומושפעות מתפיסה פוליטית ,מוסרית או ערכית של האוחזים בהם .אין בכוונתנו להיכנס לנבכי
הסוגיה הערכית בדבר המעמד המשפטי הראוי .בעבודתנו אימצנו את העמדה הרשמית של בית המשפט העליון
הרווחת בקרב ציבור המשפטנים הישראלי והבינלאומי .על פי עמדה זו האזור הוא שטח כבוש ,עליו יש להחיל
את דיני הכיבוש הבינלאומיים.

8

בהקשר הספציפי של מציאת הצדקות לחקיקה סביבתית באזור ,נדרשנו לפרשנות המשפטית לסעיף  32לאמנת
האג; על פי סעיף זה ,אין רשות לכוח הכובש לחוקק כל חקיקה המשנה ו/או מוסיפה על החקיקה הקיימת
בשטח הכבוש ערב הכיבוש .הפרשנות המקובלת לסעיף זה ,מעניקה לכח הכובש את הסמכות והחובה לחוקק
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
.mental_responsibility_west_bank.pdf
 6במקרים אחרים על המשפטן לפנות לדין החל באזור זה ערב מלחמת ששת הימים ,בשנת  .1676חיפוש זה יכלול מסע אל נבכי הדין
הירדני ,הבריטי והעות' מאני .משימה קשה במיוחד למשפטן הישראלי ,שצריך להשתמש בשלוש שפות (אנגלית ,ערבית וטורקית) על
מנת לברר מהו הדין הקיים.
 7סוגיה חשובה נוספת נוגעת להחלת חובות סביבתיות מכח הסכמי אוסלו .בנייר זה אנו עוסקים בחובותיה הסביבתיות של ישראל
בשטח  .Cלסקירת החובות העולות מכח הסכמי אוסלו ראה :האם רק קו הירוק עמ' .3-6
 8ראו דיון בפרק ב'" ,מעמדו של האזור במשפט הבינלאומי – שאלת תחולת דיני הכיבוש".
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דיני הסביבה הבינלאומיים הינם תחום חדש וצעיר בנוף המשפטי הבינלאומי .בחנו ,האם גם מכח מערכת
דינים זו ניתן להקים חובה על הכוח הכובש לדאוג לסביבה הנמצאת תחת חסותו .דיון זה נחלק לשניים.
ראשית ,בחנו את עצם קיום החובה על המדינה הכובשת לדאוג לאיכות הסביבה של השטח הכבוש .שנית ,בהנחה
שחובה כזו אכן קיימת ,בדקנו האם ישנם עקרונות מנחים על פיהם מחויבת המדינה לפעול לצורך ההגנה על
הסביבה.

בסיכומו של החלק השני מצאנו כי:
.1

חלה חובה מכוח דיני הכיבוש לדאוג לקיומה של סביבה נאותה בשטח הכבוש ,ומתוקף כך מוטלת
עליו החובה לחוקק חקיקה סביבתית העונה על הצרכים הסביבתיים של השטח.

.3

קיימת חובה מקבילה מכוח הדין הסביבתי הבינלאומי.

בפרק המסקנות של העבודה ,הוספנו והעלנו הצעות אופרטיביות שאנו סבורים כי יש בהן בכדי לסייע למקבלי
ההחלטות בהחלת חקיקה סביבתית עתידית באזור.

העבודה נכתבה במסגרת פעילותנו בקליניקה לפרקטיקה ומדיניות סביבתית בפקולטה למשפטים
באוניברסיטת בר אילן .במסגרת הקליניקה פעלנו בעמותת "ירוק עכשיו" ,העוסקת בסוגיות אקולוגיות
בטיפול במפגעים סביבתיים ברחבי ישראל ובאזור .בארגון זה מטופלות פניות הן מהצד הפלסטיני והן מהצד
הישראלי .אנו מודים לקליניקה על ההזדמנות שפתחה בפנינו לעסוק בתחום המשפטי של ההגנה על הסביבה
ולעמותת "ירוק עכשיו" שפתחה בפנינו את הצוהר לסבך המשפטי המצוי באזור ולאופן בו יש להתיר סבך זה
בבואנו לטפל בפניות העולות מהשטח.

אנו רוצים להודות במיוחד לפרופסור אורן פרז ,המנחה האקדמי של הקליניקה ,עו"ד גלית עופר ,מנהלת
הקליניקה ,עו"ד תומר ישראל ועו"ד הילה כהן ,היועצים המשפטיים של עמותת "ירוק עכשיו" ,וגב' יעל
ישראל ,מנכ"לית עמותת "ירוק עכשיו".

פרק ראשון :החקיקה הסביבתית הקיימת באזור
המצב החקיקתי:

5

בשנת  1676כבשה ישראל את שטחי האזור .תפיסת השטח במלחמת ששת הימים לא הביא להחלת החוק
הישראלי שם .ישראל לא סיפחה את השטח על פי האמור בפקודת שטח השיפוט והסמכויות ,תש"ח.1638-
בשל היעדרה של הוראת חקיקה מפורשת ,שטחים אלו אינם חלק משטחי ישראל הריבונית .על פי סעיף 2
למנשר בדבר סדרי השלטון והמשפט (מנשר מס'  ,)3התשכ"ז – ( 1676להלן" :המנשר") 9,סמכות השלטון
בשטחים אלו נתונה בידי צה"ל והמשטר בשטחי האזור הוא משטר צבאי .משטר זה ,כך נקבע ,כפוף לכללי דיני
הכיבוש הבינלאומיים 10.בנוגע לחקיקה החלה באזור קובע סעיף  3למנשר כי "המשפט שהיה קיים באזור ביום
כ"ח באייר תשכ"ז ( 6ביוני  ) 1676יעמוד בתוקפו ,עד כמה שאין בו משום סתירה למנשר זה או לכל מנשר או צו
שיינתנו על ידי ,ובשינויים הנובעים מכינונו של שלטון צבא הגנה לישראל באזור" .כלומר ,ברירת המחדל
החקיקתית באזור היא החוק שחל בו ערב הכיבוש ,אשר רובו חקיקה ירדנית ,ומיעוטו חקיקה מנדטורית.
בסעיף  2למנשר זה ,מעוגנת סמכויותיו של אלוף האזור ,לחוקק חוקים מטעמו .המגבלה היחידה המוטלת על
האלוף בבואו לחוקק חוק ,הינה עמידה בסטנדרטים של דיני הכיבוש .בפועל ,בהיעדר רשות מחוקקת
מסודרת ,החוקים אותם מחיל האלוף באזור מועתקים כמעט במלואם מנוסח החוקים הישראליים ,כפי
שנראה להלן.

בהסכמי אוסלו 11נקבע כי השטח יחולק מבחינה משפטית לשלושה סוגי שטחים שונים:
א .שטחי  Aבהם חלה שליטה ביטחונית ואזרחית של הרשות הפלסטינית.
ב .שטחי  Bבהם חלה שליטה אזרחית פלסטינית ושליטה ביטחונית ישראלית.
ג .שטחי  Cבהם חלה שליטה אזרחית וביטחונית ישראלית מלאה.

בפועל ,שטחי  Aו B-המהווים כ 30%-משטחי האזור ,נמצאים בשליטה אזרחית פלסטינית ואין לישראל
סמכות לפקח על הנעשה שם בנושאי סביבה .השטח הרלוונטי הנתון למרותה של ישראל ,הוא שטח  Cהנמצא
בשליטה ישראלית מלאה.

 9לצפייה.http://www.aka.idf.il/SIP_STORAGE/FILES/7/60627.pdf :
 10ראו למשל דבריו של הש' שמגר בבג"צ  76/81אבו עיטה נ' הממונה על המכס ,מפקדת אזור חבל עזה  ,פ"ד לז()1681( 166 )3
לפיו" :משפט מדינת ישראל לא הוחל על האזורים האמורים (-שטחי האזור – א.פ ,).והעקרונות המשפטיים הבסיסיים ,שעל-פיהם
נשלטים האזורים...ביטויים התוצאתי במנשר מס'  1בדבר נטילת השלטון על ידי צה"ל ובמנשר בדבר סדרי שלטון ומשפט (מס' )3
של הממשל הצבאי הישראלי ,ובמשמעותם של אלו לפי כללי המשפט הבינלאומי".
 11ראו הסכם ביניים ישראלי-פלסטיני בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה ,וושינגטון הבירה ,מיום  38בספטמבר .1661
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מבחינת מערכת החקיקה הצבאית מחולקים שטחי  Cלשניים:
א .שטחי ההתיישבות הישראלית – בשטחים אלו חל תקנון המועצות המקומיות .12תקנון זה מחיל
מערכת חקיקה של צווי אלוף החלים אך ורק על שטחי ההתיישבות .מבחינת דיני איכות הסביבה,
היקף החוקים החלים בשטח זה הוא רחב יותר מזה החל בשאר שטחי  .Cבשטח זה חלים  ,13מכח
תקנון המועצות המקומיות ,החוקים הסביבתיים הבאים:
 .1פקודת בריאות העם.
 .3פרק רישוי עסקים.14
 .2חוק החומרים המסוכנים והתקנות שהותקנו מכוחו למעט תקנות יבוא ויצוא פסולת חומרים
מסוכנים.
 .3חוק המים – סימן א 1והתקנות שהותקנו מכוחו.
 .1חוק למניעת מפגעים והתקנות שהותקנו מכוחו – למעט תקנות זיהום אוויר מכלי רכב
התשכ"ד  1672 -ותקנות תקן של מבחן הרטרידג'.
 .7חוק שמירת הניקיון והתקנות שהותקנו מכוחו.
 .6חוק איסוף ופינוי פסולת למיחזור והתקנות שהותקנו מכוחו.
 .8חוק הפיקדון על מכלי משקה והתקנות שהותקנו מכוחו.
 .6חוק למניעת מפגעים סביבתיים (תביעות אזרחיות).

החוקים שהוחלו ,מוחלים באופן דינאמי .משמע ,הם מתעדכנים באופן אוטומטי כאשר החקיקה
הישראלית בתוך תחומי הקו הירוק מתעדכנת וזאת בלא כל צורך בפעולת חקיקה צבאית נוספת של
האלוף.

ב .החקיקה החלה בשטחי  Cשאינם שטחי ההתיישבות הישראלית – חקיקה זו היא חקיקה צבאית
רגילה .בניגוד לשכנתה החלה בתוך תחומי ההתיישבות ,חקיקה זו איננה מתעדכנת באופן אוטומטי
 12תקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון) התשמ"א.1681-
 13נכון להיום )16/2/13( ,כתוצאה מהחלת חוק האכיפה הסביבתית בישראל ואי החלתו באיו"ש בוטלו הלכה למעשה חלק מהחוקים
שחלו בתחומי היישובים.
 14הוראות פרק ט 1לתקנון המועצות המקומיות יהודה והשומרון התשמ"א.1681-
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כאשר מתבצע תיקון בחוק ה"אם" הישראלי ועל מנת לבצע תיקון חקיקתי ,יש צורך בחקיקה מיוחדת
של הממשל הצבאי .דברי החקיקה הסביבתיים העיקריים החלים בשטח זה הם:
 .1הצו בדבר שמירת הניקיון.
 .3חוק המלאכות והתעשיות – חוק ירדני המקביל בחלקו לחוק רישוי עסקים.
 .2חוק תכנון ערים ,כפרים ובנינים ,מס'  66לשנת  – 1677העוסק בין השא בהסדרת שפכים ומניעת
זיהום.
 .3צו בדבר תכנון ערים ,כפרים ובניינים (יהודה והשומרון) (מס׳ .)318
חוק בריאות הציבור – חוק ירדני שהחליף את פקודת בריאות העם.
 .1צו בדבר חומרים מסוכנים – צו צבאי שעיקר עניינו בהגבלות על הכנסת חומרים מסוכנים
המהווים סיכון ביטחוני לתחומי האזור.

להשלמת התמונה נוסיף כי מלבד החקיקה הטריטוריאלית החלה על כל תושבי האזור ,קיימת גם תחולה
פרסונאלית :האזרחים הישראליים  ,באשר הם ,מחויבים ,בהיותם אזרחי מדינת ישראל ,למערכת הדינים
החלה בתוך הקו הירוק .אזרח ישראלי העובר עבירה סביבתית יישפט גם על פי החקיקה הישראלית.

כבר בשלב זה ,ברצוננו להצביע על בעיי תיות מיוחדת העולה מעיקרון התחולה הפרסונאלית והחלתו על דיני
הסביבה .איכות הסביבה היא נושא המשלב בתוכו היבטים אינדיבידואליים ,כמו גם היבטים קהילתיים.
החובה החלה בחוק היא אמנם על היחיד ,אך השפעתה עשויה להתרחב ולחול על הסביבה הקרובה במקרה
המצומצם ,ועל שטחים נרחבים וקהילת בני אדם או בעלי חיים במקרה הנרחב יותר .זאת ועוד ,על ציר הזמן,
מפגעים סביבתיים יכולים לגרום לנזק ארוך טווח ,ובמקרים קיצוניים אף בלתי הפיך .במובן זה התחולה אינה
רק אקס-טריטוריאלית אלא על-זמנית.

בהקשר של האזור נוצרה דיכוטומיה בין התחולה הפרסונאלית לתחולה הטריטוריאלית באזור .חלק ניכר
מהחקיקה הסביבתית נוגעת לקרקע ,אוויר ,מים וכד' .אי החלת החוקים בנוגע למשאבי טבע מעקרת את
משמעות החוק ומקהה את שיניו.
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חקיקה סביבתית ראוי לה מעצם טיבה ואופייה הייחודי ,שתחול בתחולה טריטוריאלית .דוגמא אחת מיני
רבות ניתן למצוא בצו בדבר שמירת הניקיון .אם מטרתו המוצהרת היא דאגה להסדרת סילוק פסולת 15,מה
הועילו חכמים בתקנתם אם לא החילו את החוק על הקרקע ,אלא על חלק מהאזרחים היושבים בה? שהרי
זיהום הקרקע אינו תלוי בזהות הלאומית של המזהם.

עבודתנו מתמקדת בשלוש לקונות )1( :לקונה בחקיקה טריטוריאלית  -מערכת דיני הסביבה מורכבת מחוקים
רבים המטילים חובה על האזרח ולא על הרשות 16,ועל כן אין ביכולתה של מערכת החקיקה הפרסונאלית לתת
מענה הולם לאתגרים הסביבתיים )3( .לקונה בתחולה קולקטיבית  -מערכת דיני הסביבה הקיימת באזור
איננה חלה במלואה על כל תושבי האזור .כך למשל ,הכפרים הפלסטינים לא נהנים ממערכת חקיקה כדוגמת
זו החלה בתחומי ההתיישבות הישראלית )2( .לקונה בחקיקה עדכנית  -על תושבי האזור הפלסטינים ,שאינם
נשפטים על פי מערכת החוקים הישראלית ,חלה מערכת דינים ישנה וארכאית שאיננה עדכנית ובכך נפגעת
יכולת האכיפה הסביבתית של המינהל האזרחי.

בדיקת החקיקה והשוואה לשאר אזורי הארץ:
בשלב זה פנינו לבחון האם החוקים החלים כיום באזור אכן נותנים מענה לאתגרים הסביבתיים הקיימים בו.
לשם כך ,השוונו בין החוקים החלים באזור לבין החוקים המקבילים החלים בתוך שאר שטחי ישראל.
המכשול הראשון בו נתקלנו הוא היעדר מסמכי חקיקה ,המכילים את כל העדכונים והתיקונים שנעשו במהלך
השנים .על גבי כל אחד ממסמכי החקיקה המופיעים באתר הפרקליטות הצבאית מצאנו את הכותרת" :מסמך
זה משמש לצרכי עבודה פנימית ואינו מהווה נוסח משולב רשמי".
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מערכת החקיקה הצבאית לא הטמיעה

בתוך מסמכי החקיקה המפורסמים ,את השינויים והתיקונים אותם ערכה במהלך השנים .בשל כך נאלצנו
לקרוא את כל צווי האלוף המפורסמים באתר המנהל האזרחי ,על מנת לבחון האם המסמך המפורסם באתר
הפרקליטות הוא אכן מדויק ומלא.
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 15ראו דברי ההסבר להצ"ח שמירת הניקיון (תיקון – אכיפת טיפול בפסולת בניין) התשס"ט –  ..." :3006כיום רק שליש מפסולת
הבניין מגיעה לאתרי הטמנה ,השאר מזהמת כל חלקה טובה לרבות מי התהום שלה."...
16ראו למשל חוק אוויר נקי התשס"ח ,3008-העוסק בין השאר בהסדרת הטיפול במפגעי זיהום אוויר ,חוק זה יוצר מעטפת אכיפה
וניטור משופרת ,המטפלת בצורה אופטימאלית במפגעים סביבתיים.
 17לצפייהhttp://www.mag.idf.il/487-he/Patzar.aspx?PageNum=22 :
 18בדיקתנו העלתה שהמסמכים החקיקתיים בנושאי איכות סביבה המופיעים באתר הם אכן מדויקים ומכאן עולה השאלה ,מדוע
הפרקליטות הצבאית לא קובעת כי המסמך המופיע באתר שלה ,הוא אכן מסמך מחייב מבחינה משפטית.
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באופן שאינו מפתיע ,בהתחשב ברשימת החוקים הסביבתיים החלים באזור אותם מנינו לעיל ,גילינו שקיים
חסר חקיקתי עצום בשטחי האזור .חסר זה מתבטא בשני מישורים :ראשית ,ישנם חוקים סביבתיים ישראלים
רבים שלא חלים בשטחי האזור .שנית ,החוקים החלים באזור אינם מעודכנים ובמקרים רבים אף אינם
אפקטיביים.

היעדר חקיקה מספקת:
חקיקה מטבעה היא דינאמית ומגלמת בתוכה את שינויי הזמן .חילופי העיתים ,הטומנים בחובם התפתחות
טכנולוגית ושינוי סדר היום הערכי ,מזמנים לפתחו של עולם המשפט תיקוני חקיקה דרך קבע .תופעה זו רחבה
כל-כך עד כי גם אנשים שאינם חברים בקהילת המשפטנים סמוכים ובטוחים שהחקיקה הקיימת כיום ,לבטח
תשתנה מחר .אך אלו אינם פני הדברים עת בוחנים את החקיקה באזור .זו קפאה על שמריה מאז חילופי
השלטון במלחמת ששת הימים ,וחדלה מלהתפתח באופן משמעותי ,למעט שינויי חקיקה מינוריים .אין זה
מפתיע לגלות כי החקיקה אינה דנה בכל הנושאים הדורשים התייחסות חקיקתית וחלקים נרחבים ממנה
ארכאיים ואינם רלוונטיים עוד למציאות החיים המודרנית.

זהו מצב הדברים ביחס לחקיקה באזור ככלל ,ובנוגע לחקיקה הסביבתית בפרט .הגנת הסביבה היא תחום
משפטי חדש וצעיר יחסית בעולם וכן בישראל .19אין בידי החקיקה הסביבתית הקיימת כיום באזור את
היכולת לטפל באתגרי הסביבה הניצבים בפנינו ,ולו רק בשל העובדה שבעת יצירת דברי החקיקה העיקריים
באזור ,סדר היום הסביבתי לא עמד על שולחנו של המחוקק.

בשטחי מדינת ישראל הריבונית קיימים למעלה מ 200-חוקים סביבתיים ,20באזור ,לעומת זאת ,מסתכמת
החקיקה הסביבתית במספר צווי אלוף בודדים .ההבדל טמון הן באיכות והן בכמות .בעוד החקיקה שהחקיקה
הסביבתית בשטח ישראל הריבונית מתפרשת על פני מגוון רחב של נושאים  -אוויר ,בניה ירוקה ,חומרים
מסוכנים ,טבע ומגוון ביולוגי ,כלכלה וסביבה ,צמיחה ירוקה ,קרקעות מזוהמות ודלקים ,שינויי אקלים,
תעשיות ורישוי עסקים ,אנרגיה ,הגנה על בעלי חיים ,חינוך וקהילה ,מזיקים והדברה ,פיתוח בר קיימא ,רעש,
 19לתיאור ההיסטוריה של התנועה הסביבתית בישראל בכלל ושל החקיקה הסביבתית בפרט ראו :אלון טל ,הסביבה בישראל:
משאבי טבע ,משברים ,מאבקים ומדיניות  -מראשית הציונות ועד המאה ה.)3003( 04-
 20מתוך אתר המשרד להג"ס ,לצפייה:
http://www.sviva.gov.il/bin/en.jsp?enPage=BlankPage&enDisplay=view&enDispWhat=Zone&enDispWho=law&e
. nZone=law
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שפכים ,ועוד

21

 -החקיקה באזור מצומצמת ופורשת את חסותה על הקמת תשתיות 22,עתיקות 23,פארקים

ושמורות טבע 24,תברואה 25,השלכת פסולת 26וניצול אוצרות טבע 27בלבד .נוסף על כך ,החוקים החלים באזור
אינם מעודכנים ואין בהם כדי לתת מענה אמיתי לצרכים המשתנים של האזור .חקיקה סביבתית מעצם טיבה
היא בעלת אופי דינאמי ,המשתנה עם ההתפתחות הטכנולוגית והחברתית .תכונות אלו אינן מאפיינות את
החקיקה הסביבתית באזור .זו קפאה מלכת ולמעט שינויים מינוריים בלבד לא בוצעו בה שינויי חקיקה
משמעותיים מאז שנות השמונים.28

טלו לדוגמא את חוק בריאות הציבור הירדני .מדובר בחקיקה מנדטורית משנת 1630

29

שהוחלה בשטחי

פלסטינה דאז .בהמשך אומצה החקיקה הן על ידי מדינת ישראל והן על ידי הממלכה הירדנית .החקיקה
מסדירה נושאים סביבתיים רבים כגון :תברואה ,ביוב ,איכות מים וכד' .ההסדרים המופיעים בחוק נוסחו
לפני יותר משבעים שנה(!) .חוסר התאמתו של החוק למציאות החיים המודרנית לא נעלמה מעיניו של
המחוקק הישראלי .זה ביצע תיקונים רבים לחוק  -בין היתר בעדכון גובה הקנסות,

30

טיפול במפגעים,

31

תברואה 32ועוד  -ואף חוקקה חקיקה נפרדת מפורטת ועדכנית על מנת להתמודד עם סוגיות הדורשות הסדר
חקיקה רחב היוצא מגדריו של החוק הירדני 33 .לעומת זאת ,תיקונים דומים לא בוצעו בשטחי האזור.

היעדר תיקוני חקיקה מותאמים:
כאמור ,החקיקה הקיימת סובלת מחוסר התאמה למציאות החברתית ,הכלכלית והסביבתית השוררת באזור.
אף חוקים שהוחלו באזור לא הוחלו באופן שיאפשר לאחר מכן החלה אוטומטית של תיקוני חקיקה הנעשים

 21לפירוט ראו מגוון החוקים והתקנות המצויות באתר המשרד להגנת הסביבה ,לצפייה:
.http://www.sviva.gov.il/Pages/HomePage.aspx
 22חוק תכנון ערים ,כפרים ובנינים ,מס'  66לשנת 1677
 23חוק העתיקות מס'  11משנת .1677
 24צו בדבר פארקים התש"ל –  ;1660צו בדבר הגנה על הטבע התש"ל ;1676 -צו בדבר ייעור ויערות התשכ"ט – 1676
 25חוק בריאות הציבור לשנת .1677
 26צו בדבר שמירת הניקיון התשמ"ו –  ;1687צו בדבר פיקוח על חומרים מסוימים – תשל"ו 1667 -
 27צו בדבר ניצול אוצרות טבע התש"ל – .1660
 28החקיקה האחרונה באזור נחקקה בשנת  .1687ראו :צו מס'  - 1170הצו בדבר שמירת הניקיון התשמ"ו – ( 1687להלן" :הצו בדבר
שמירת הניקיון").
 29פקודת בריאות העם – .1630
 30ראו ,תיקון הקנסות בסעיף  3לחוק הגנת הסביבה (המזהם משלם) (תיקוני חקיקה) ,התשס"ח.3008-
 31ראו ,חלק ו' בפקודת בריאות העם –  ,1630החלה בתוך שטחי הקו הירוק .חלק זה הוסף לחוק בשנת  ,1661ללא חקיקה מקבילה
באזור.
 32ראו ,שם.
 33ראו לדוגמא נושא הביוב המטופל כעת בחוק הישראלי בחוק הרשויות המקומיות (ביוב) ,התשכ"ב –  1673ובתקנות רבות נוספות.

11

בחקיקה הראשית הישראלית ,אשר ממנה הועתקה במקור החקיקה הישראלית באזור .לעמדתנו ,ואקום
העדכון גורם לפגיעה חמורה ביעילות החקיקה ומונע מרשויות החוק לקבל כלים המסייעים באכיפתו.
כמקרה בוחן ,בחרנו את חוק שמירת הניקיון 34,אשר נחקק בישראל בשנת  ,1683ובשנת  1687הועתק כמעט
במלואו בחקיקה הצבאית במסגרת הצו בדבר שמירת הניקיון .דבר חקיקה זה מאפשר לנו לבחון ביתר קלות
את הדומה והשונה בין שני דברי החקיקה ,זו תוצרת הארץ וזו תוצרת האזור.

סקירת החקיקה מעלה כי החלקים שהתקבלו בעת חקיקת חוק שמירת הניקיון ,הוכנסו גם לצו בדבר שמירת
הניקיון ,ככתבם וכלשונם ,למעט שינויים קלים ,בעיקר מוסדיים ,כמתחייב מהייחודיות המנהלית והארגונית
שבאזור.

עם זאת ,מאז חקיקת החוק המקורי בשנת  1683חלו שינויים נרחבים בחוק המקורי הישראלי .לשם המחשה,
להלן רשימה של תיקוני החקיקה אשר הוספו בחקיקה הישראלית ולא תוקנו במקביל בצו בדבר שמירת
35

קרן לשמירת הניקיון,

41

תשלום למודיע על השלכת פסולת שלא כדין,

הניקיון :סעיפים העוסקים בגרוטאות רכב,
קנסות,

39

צו לשמירת ניקיון,

40

התיישנות,

36

היטלים,

37

אכיפה ועונשין,
42

38

שיעורי

חילוט חפץ

ששימש לביצוע עבירה 43.סקירה שטחית מעלה כי זהו המצב גם בנוגע לדברי חקיקה אחרים.

לסיכום ,רובם המכריע של החוקים והתקנות העוסקים בהסדרת איכות הסביבה בתוך תחומי הקו הירוק –
אינם חלים באזור .הדבר מוביל לכך שתחומים נרחבים נשארים ללא הסדרה כלל .בנוסף ,גם החוקים
הקיימים ,לא עודכנו ,כך שגם נושאים שהוסדרו בחקיקה הצבאית לא הוסדרו באופן מלא ומקיף כיאות .בעוד
בצידו האחד של הקו הירוק החקיקה מתעדכנת תדיר בנושאים אלו ,לאור המציאות המתפתחת ,מתקדמת

 34חוק שמירת הניקיון ,התשמ"ד ,1683-ס"ח  ,1118עמ' ( 133להלן" :חוק שמירת הניקיון").
 35ראו ,ס' 1א8 ,א8-ד לחוק שמירת הניקיון.
 36ראו ,ס'  10לחוק שמירת הניקיון.
 37ראו ,ס' 11א11-יג לחוק שמירת הניקיון.
 38ראו ,סעיף  13-12לחוק שמירת הניקיון.
 39ראו ,ס' 12א לחוק שמירת הניקיון.
 40ראו ,סעיף 12ב לחוק שמירת הניקיון.
 41ראו סעיף 12ג לחוק שמירת הניקיון.
 42ראו ,ס' 11א לחוק שמירת הניקיון.
43ראו ,ס' 11ב לחוק שמירת הניקיון.
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ומשתנה ,בצידו השני של הקו ,ובאין הבדל מהותי בין השניים ,החקיקה מדשדשת מאחור ,ותיקוני החקיקה
באמצעות צווי אלוף הינם צעד נדיר ומסורבל.

44

פרק שני – החובה להגן על הסביבה מכח דיני הכיבוש:
רקע:
בשנת  1676כבשה ישראל את שטחי האזור .מאז ועד היום לא הציגה מדינת ישראל מדיניות אחידה בנוגע למעמדם
המשפטי של שטחים אלו .מחד גיסא ,ישראל הקימה ישובים בהם מתגוררים ישראלים רבים ,מאידך גיסא ,ישראל
הכריזה כי מערכת החוק החלה על האזור היא דיני הכיבוש הבינלאומיים ואף חתמה על הסכמי שלום המצהירים
על כוונותיה לפעול לביטול הכיבוש הישראלי.

45

המצב הפוליטי המורכב גורר מציאות משפטית מאתגרת לא פחות .העדר הוראות בנוגע למעמדו הפוליטי של
האזור ,בא לידי ביטוי בחוסר העקביות הישראלית כלפי המצב המשפטי הראוי שיחול בשטחי האזור .מדיניותה של
ישראל נתונה לביקורת רחבה על ידי גורמים משפטיים פוליטיים ואקדמיים בארץ ובעולם .עדות לחוסר עקביות
ולסבך המשפטי בדבר מעמדם של האזור ניתן לראות בדוח ועדת לוי 46,שפורסם בעת הכנת נייר זה .דוח זה הציע
לישראל לאמץ מחדש את העמדה המשפטית ,בה דבקה מדינת ישראל לאורך השנים ,לפיה האזור איננו בחזקת
שטח כבוש .מסקנות הדוח עומדות בסתירה לעמדת בית המשפט העליון הישראלי ,לעמדת הטריבונאלים
הבינלאומיים שעסקו בעניין ,ולעמדת מרבית המשפטנים העוסקים בתחום.

47

הדוח אף בוקר בחריפות על ידי

מדינות רבות 48וכעת הוא תלוי ועומד לאישורה של הממשלה.

 44ראוי לציין שיש בכוחו של המנהל האזרחי לבצע תיקוני חקיקה מכח צווי אלוף .תיקונים שכאלו מתבצעים חדשים לבקרים .ראו
באתר הפרקליטות הצבאית ,לצפייה:
.)http://www.mag.idf.il/801-he/Patzar.aspx
 45בהסכם אוסלו ,הוחלט על נסיגת ישראל מהיישובים הפלסטיניים ברצועת עזה ובאזור יריחו ,ועל הקמת רשות פלסטינית למשך
תקופת ביניים של חמש שנים .עוד נקבע כי לאחר תקופת הביניים יושג הסדר קבע בין ישראל לרש"פ .ההסכם אף קבע שהשיחות על
הסדר הקבע תתקיימנה לא יאוחר משלוש שנים לאחר הנסיגה הישראלית (ראו סעיף  1ל הצהרת העקרונות בדבר הסדרי ביניים של
ממשל עצמי עם אש"ף  12בספטמבר .)1662
 46הצוות לבחינת הבניה באזור יהודה ושומרון ,דו"ח הוועדה (( )3013להלן :דו"ח לוי).
 47ראו דיון בפרק ב'" ,מעמדו של האזור במשפט הבינלאומי – שאלת תחולת דיני הכיבוש".
 48ראו למשל נטשה מוזגוביה ,ארה"ב נגד דו"ח לוי" :מתנגדים לכל ניסיון להכשיר התנחלויות" ,הארץ .10.6.3013
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במסגרת עבודה זו איננו מתיימרים לקבוע מהו מעמדו המשפטי של האזור ,וכיצד יש ליישם את דיני הכיבוש
בהקשר ליחידת שטח זו .קביעה שכזו חורגת מגבולות העבודה .אנו נסתפק בהצגת העמדות המקובלות בנוגע
לסוגיה זו ,ננסה להבין מהי העמדה המקובלת ביותר כיום ,ולאורה נבחן ,האם ראוי שישראל תחיל חוקים
סביבתיים באזור.

49

מעמדו של האזור במשפט הבינלאומי – שאלת תחולת דיני הכיבוש:
קיימות שלוש גישות מרכזיות 50בנוגע לתחולת הדין הבינלאומי והישראלי באזור:
א .הגישה השמרנית – גישה זו אשר אומצה לאחרונה בדוח לוי ,51גורסת כי נקודת המוצא לדיון
במעמדו של האזור ,היא כתב המנדט הבריטי 52מיום  .33.3.1633כתב מנדט זה שהוענק על ידי מועצת
חבר הלאומים ,הטיל על בריטניה את החובה ליצור את התנאים להקמת בית לאומי יהודי בארץ
ישראל.

כתב

המנדט

לא

מכיר

בזכות

לאומית

נוספת

על

הארץ.

בספטמבר  1636הודיעה בריטניה כי היא מוותרת על המנדט .ב 36 -בנובמבר  ,1636החליטה עצרת
האומות המאוחדות על הקמת שתי מדינות בעבר הירדן המזרחי  -מדינה יהודית ומדינה ערבית.
תומכי הגישה השמרנית מאמצים אל חיקם את הוראות כתב המנדט הבריטי .לשיטתם ,החלטת
האו"ם בדבר חלוקת הארץ נעדרת כל תוקף משפטי .בין הסיבות לכך ,מונים מחברי הדוח ,את
דחייתה של התוכנית בידי ערביי ארץ ישראל ,ואת העובדה כי ככלל ,החלטות עצרת האומות
המאוחדות חסרות כל תוקף משפטי .בנוגע לסיפוחו המאוחר של השטח בידי ירדן ,טוענים בעלי גישה
זו ,כי זה חסר כל בסיס משפטי ברמה הבינלאומית ולא זכה להכרה בינלאומית. 53לאור האמור,
גורסים מחברי הדוח כי בשנת  1676ישראל לא כבשה ,אלא השיבה ,שטח השייך לה .לשיטתם,
סקירת ההחלטות הבינלאומיות אשר התקבלו בנוגע לשטח זה מעלה כי רק החלטת המנדט היא
בעלת תוקף משפטי ,וזו מעניקה לישראל את הזכות הבלעדית לשלוט בשטחים אלו.

 49יחד עם זאת כבר בשלב זה נעיר ,כי מסקנות העבודה ר לוונטיות הן לאוחזים בתפיסה שהשטח אכן כבוש והן לאוחזים בשיטת
דו"ח לוי .ראו ה"ש  11והטקסט שלידה.
 50נושא זה סבוך ומורכב ועל כן בחרנו להציג את התפיסות בסקירה כללית ממעוף הציפור .בשל קוצר היריעה אין ביכולתנו להעניק
מקום לאבחנות חשובות ומשמעותיות בתוך השיטות עצמן.
 51דוח הועדה אימץ למעשה את חוות הדעת המפורטת של עו"ד הראל ארנון ועו"ד אלן בייקר .ראו אלן בייקר וארנון הראל ,חוות
הדעת בעניין נכסי נפקדים ביהודה ושומרון (.)3013
.The Mandate for Palestine (1922) 52
 53בסיפוח הירדני הכירו למעשה רק בריטניה ופקיסטן.
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ב .הגישה הפוזיטיביסטית – על פי גישה זו הכיבוש הישראלי מוגדר ככיבוש בעל מאפיינים של תפיסה
לוחמתית ,המוסדר בדיני הכיבוש הבינלאומיים .)Belligerent Occupation( .בניגוד לגישה השמרנית
הפונה אל כתב המנדט והצהרות האו"ם ,מתבססים בעלי גישה זו ,על הצהרותיה של ישראל עצמה,
אלה

מעמידות

לדעתם

את

הטענה

שהאזור

מוגדר

כבוש.

כשטח

ישראל הכריזה מיד בתחילת כיבוש שטחי האזור ,כי המשטר שיחול באזור הוא משטר צבאי .כך
לדוגמא ,במנשר מס'  3קיבלה ישראל כנקודת מוצא את תחולתם של דיני הכיבוש ,על פי הוראות
אמנת האג משנת  .1606לטענתם ,לאחר הכרזה זו התודעה שהאזור הוא שטח כבוש ,עמדה בבסיס
פעולות השלטון הישראלי באזור .המפקד הצבאי החיל את החוק הירדני ששרר באזור ערב הכיבוש.
שינויי חקיקה הוצדקו על ידי המדינה בהתאם לדיני הכיבוש הבינלאומיים .אף ביצוע מעצרים
מנהליים והריסת מבנים בלתי חוקיים הוצדקו באמצעות דיני הכיבוש.

54

לדידם ,בחינת מכלול

הפעולות הללו מעלה כי ישראל קיבלה את העמדה הגורסת שהאזור מוגדר ככבוש.

55

המצדדים

בגישה זו ,מדגישים כי גם אם ניתן להתווכח על המשמעות הלשונית של הכרזה זו או אחרת ,ישראל
יצרה מצג על פיו חלים באזור דיני הכיבוש 56.בשל כך "המדינה מושתקת מלהתכחש למצג העקבי
שיצרה ביחס למעמד השטח ,גם אם ישנם טיעונים אותם ניתן להעלות כנגד משטר משפטי זה".

57

ג .הגישה הביקורתית – הגישה הביקורתית מקבלת את ההנחה לפיה המשטר המשפטי באזור הוא
משטר דיני הכיבוש הבינלאומיים ,בנוסף טוענים המצדדים בגישה זו ,כי משטר הכיבוש המופעל בידי
ישראל ,סותר באופן ניכר את משטר דיני הכיבוש הבינלאומיים .הכיבוש הישראלי איננו "חוקי" ועל
כן ,אין בידי ישראל האפשרות להשתמש בדיני הכיבוש במשפט הבינלאומי על מנת להצדיק את
פעולותיה בשטח זה .לדידם ,כל התערבות ישראלית נוספת באזור מעמיקה את הנוכחות הישראלית
 54להצגה קצרה וממצה של טענות אלו ראו :יובל שני ועדו רוזנצוויג" ,נטול אחיזה  -דו"ח לוי בנושא חוקיות המאחזים והמשפט
הבין-לאומי" עורך הדין ( )3013( 18 16להלן :נטול אחיזה).
 55נדגיש ,כי גם אם ניתן לטעון שישראל איננה סוברת כי אמנת ז'נבה הרביעית חלה על האזור (כפי שיבואר בהמשך) ,ישראל מעולם
לא טענה כי אמנת האג לא חלה על האזור .מכאן שישראל החזיקה מאז ומתמיד בעמדה לפיה האזור מוגדר כשטח כבוש לפחות
לצורך תחולת אמנת האג.
 56בעלי גישה זו מציינים כי טיעוניו של דוח לוי הושמעו בדעת המיעוט אותה כתב השופט אדמונד לוי בבג"ץ ההתנתקות .דעת מיעוט זו
נדחתה ברוב של עשרה שופטים אשר קיבלו את ההנחה שהאזור מוגדר כשטח כבוש  .אכן אין בטיעון זה כדי לדחות את הטענות
המהותיות אותן מעלה הדוח אך יש בטיעון זה כדי להראות ,מהו המצג המשפטי אותו יצרה ישראל באזור.
טיעון חשוב נוסף העולה מעמדת המתנגדים לדוח נוגע למ שטר המשפטי העתיד להתקיים באזור .דוח לוי יצר חוסר וודאות משפטית
בנוגע לטיב המשטר המשפטי הראוי להתקיים באזור .בהנחה שנקבל את מסקנות הועדה והשטח לא יוגדר ככבוש ,האם יחולו על
האזור דיני המשפט הישראלי? יש לזכור כי ועדת לוי לא הציעה לספח את האזור ולהחיל בו את חוקי מדינת ישראל ,הועדה טענה כי
השטח איננו מוגדר כבבוש אך לא הציעה אלטרנטיבה משפטית סדורה אחרת למשטר המשפטי הרצוי.
 57נטול אחיזה ,עמ' .16

15

שאיננה חוקית מלכתחילה .התערבויות מעין אלו אינן רצויות ועל ישראל לפנות את השטח מיד.

58

על פי גישה זו ,כל החלה נוספת של חקיקה ישראלית מהווה העמקת החדירה הישראלית אל תוך
האזור .חדירה זו אף אם נעשית מתוך רצון למלא מחויבויות בינלאומיות ,מעמיקה את הנוכחות
הישראלית באזור ופוגעת בעיקרון העל של זמניות הכיבוש .לדידה ,יש למעט ככל הניתן ,בהתערבות
חקיקתית בפרט ומשפטית בכלל.

59

במסגרת עבודה זו אין ענייננו בהכרעה נורמטיבית בדבר הגישה המשפטית הראויה .בחרנו לאמץ את הגישה
הפוזיטיביסטית הרואה באזור שטח כבוש .זאת ,הגישה המבטאת את העמדה הישראלית כפי שהוצגה בפני בג"ץ,
עמדת בית המשפט העליון הישראלי 60ועמדת בית המשפט הבינלאומי בחוות-הדעת בעניין גדר ההפרדה . 61בנוסף,
גישה זו היא הגישה הנתמכת על ידי מרבית החוקרים בתחום.

יחד עם זאת ,איננו מתעלמים מהעובדה כי על שולחן הממשלה מונח בימים אלו דוח לוי.
לטענתנו ,גם אם נאמץ את גישת הדוח ,נגיע לתוצאות דומות .על פי הדוח ,מעמדה של ישראל באזור איננו כמעמד
של מדינה כובשת ,עמדה זו מטילה על ישראל חובות נוספות מעבר לאלו המוטלות על מדינה כובשת ,62ועל כן
מסקנות עבודה זו רלוונטיות גם לאור מסקנות דוח לוי.

נעבור כעת לתיאור מערכת דיני הכיבוש.

 58הרחבת טיעוניה של עמדה זו חורגת משמעותית מהדיון בנייר זה .נעיר בקצרה כי עיקר טיעוניה של תפיסה זו נטענים כנגד בניית
יישובים על ידי המשטר הישראלי ,מעבר לקווי  . 1676משפט דיני הכיבוש גורס כי הכיבוש הוא בגדר פקדון זמני המוענק לכח הכובש,
עד להחזרת הפקדון ,לידי האוכלוסייה המתגוררת בשטח הכבוש .הפעולות אותם מתירים דיני הכיבוש לכח הכובש ,הן פעולות
המאופיינות בשמירה על הסדר הציבורי  -פעולות אלו נועדו להיטיב את מצבה של האוכלוסייה הנכבשת  -ושמירה על הביטחון -
פעולות אשר נועדו להבטיח את ביטחונם של התושבים ושל המדינה הכובשת .על פי גישה זו ,מפעל ההתנחלויות הוא הפרה בוטה של
עקרונות אלו .מפעל זה אשר בנה עשרות יישובים בתחומי השטח הכבוש נובע לשיטתם ,ממניעים אשר אינם ביטחוניים ואינם
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.
 59ראו לעיל הערה  11וכן DAVID KRETZMER, THE OCCUPATION OF JUSTICE: THE SUPREME COURT OF ISRAEL AND THE
)( OCCUPIED TERRITORIES (2002להלן.)THE OCCUPATION OF JUSTICE :
 60ראו למשל בג"ץ  1771/01המועצה האזורית חוף עזה ואחרים נגד כנסת ישראל ואחרים (( )6.7.3001להלן:בג"ץ ההתנתקות).
ICJ (International Court of Justice), Legal Consequences of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, July 9, 61
( 2004, ICJ 131להלן  :חוות הדעת המייעצת של ביהמ"ש הבינלאומי בהאג בנוגע לגדר ההפרדה).
 62הועדה אמנם לא הביעה את דעתה בנדון ,אך אם השטח איננו כבוש ,אזי הוא מהווה חלק משטחה של מדינת ישראל הריבונית.
במקרה זה יהיה על ישראל להשוות את מעמדם של תושבי האזור לאלו של תושבי הקו הירוק ,מכח עיקרון השוויון המעוגן כעיקרון
מעין-חוקתי בפסיקה הישראלית (ראו למשל בג"ץ  6698/95קעדאן נגד מינהל מקרקעי ישראל ,פ"ד נד ( .))3000( 318 )1אם תתקבל
טענה זו ,חובותיה המשפטיות של ישראל כלפי אזרחי האזור ,אף לשיטת דוח לוי ,יוגדלו עם קבלת עמדת הועדה ולא יוקטנו.
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דיני הכיבוש  -מבוא:

דיני הכיבוש הם חלק ממערכת המשפט הבינלאומי הפומבי ,ומטרתם הסדרת אופן השליטה של הכח הכובש
בשטח הכבוש .למשטר דיני הכיבוש הבינלאומי ארבעה מאפיינים מרכזיים.

63

 .1הריבונות בשטח הכבוש לעולם לא תוכל להיות מוקנית לכוח הכובש ,ריבונות זו מוקנית
לאוכלוסיה הכבושה או לפחות למדינה שהחזיקה בטריטוריה לפני הכיבוש.

64

 .3הכח הכובש מופקד בנאמנות על ניהול הסדר הציבורי בשטח הכבוש ,כאשר המוטב של
נאמנות זו היא האוכלוסייה הנכבשת.
 .2הכיבוש הוא זמני ולא קבוע.
 .3למדינה הכובשת ישנה זכות להגן על צרכיה הביטחוניים ,וזאת גם במחיר של פגיעה
בעקרונות היסוד דלעיל.

אלו הם הרציונלים המרכזיים העומדים בבסיס מסמכי החקיקה הבינלאומיים .אשר כל דיון בנוגע למשטר
המשפטי החל בשטח כבוש מתבסס עליהם.

דברי החקיקה:
לדיני הכיבוש שלושה מקורות מרכזיים :תקנות האג משנת  ,1606אמנת ז'נבה הרביעית ,שני פרוטוקולים שנוספו
לאמנה בשנת  .1666היקף תחולתם של מסמכים אלו במערכת המשפט המדינתית ייקבע בהתאם לאופן קליטת
הדין הבינלאומי באותה מדינה ..על פי הדין הישראלי קליטת דין בינלאומי תתבצע בהתאם לסוג הנורמה אותה
מבקשים לקלוט.

65

א .משפט מנהגי – נורמות אשר התקבעו כמנהג נקלטות במערכת המשפט המקומי ,גם ללא חקיקה מפורשת.

 63לפירוט ראוOrna Ben-Naftali, Aeyal Gross & Keren Michaeli, Illegal Occupation: Framing the Occupied :
).Palestinian Territory 23 Berkley Journal of International Law 551, 554-555 (2005
 64לעניין זה ראו Eyal Benvenisti , The Security Council and the Law of Occupation: Resolution 1483 on Iraq in
).Historical Perspective 1 Israel Defense Forces Law Review 17 (2003
 65לפירוט וביקורת ראו :יפה זילברשץ" ,קליטת המשפט הבינלאומי למשפט הישראלי -הדין המצוי והרצוי" ,משפטים כ"ד 218
(.)1663

17

ב .משפט האמנות – נורמות חוקיות אשר מקורן באמנות בינלאומיות ,יקלטו לאחר אשרור וחקיקת חוק
ישראלי הקולט את האמנה באופן מפורש .נדגיש ,אשרור האמנה כשלעצמו איננו יוצר מחויבות משפטית
כלפי האמנה ,מחויבות זו נוצרת רק לאחר חקיקה מפורשת בנידון .כך למשל אשרור אמנת ז'נבה הרביעית
על ידי ישראל ,אין בו כדי להחיל את הוראות האמנה בדין הפנימי הישראלי .על מנת להחיל את הוראות
האמנה יש צורך בחקיקה מפורשת.

כעת נדון בתוקפו של כל אחד מהמסמכים הנ"ל ,בהתאם לעקרונות יסוד אלו .בנוגע לתקנות האג ,עמדת ישראל
מאז ומעולם גרסה ,שהמדובר במשפט מנהגי ,המחייב אותה אף ללא כל הליך חקיקתי .על פי עמדה זו ,שאף
אומצה והובעה במספר פסיקות בג"ץ 66,נקבע כי תקנות האג משנת  1606נקלטו באופן אוטומטי לתוך מערכת
המשפט הישראלית 67.בנוסף נקבע ,כי מאחר וישראל איננה צד לפרוטוקולים של אמנת ז'נבה הרביעית – אשר לא
נשתכללו לדרגת משפט מנהגי  -הם אינם נכללים במסגרת המשפט הישראלי.

בנוגע לתחולתה של אמנת ז'נבה הרביעית קיימת מחלוקת ארוכת שנים .על אף העובדה שישראל הינה צד לאמנה
החל משנת  ,1611הכריזה ישראל עם כיבוש השטח ,כי אמנת ז'נבה הרביעית איננה תקפה באזור .לשיטת ישראל,
מדובר באמנה שאיננה חלק מהמשפט המנהגי ,אשר כיבוש השטח מירדן אינו עומד באמות המידה הדרושות לשם
החלתה.

68

בנוסף ראוי לציין שאמנת ז'נבה הרביעית לא עוגנה במשפט הישראלי הפנימי ועל כן המחויבות של

ישראל לקיום האמנה היא פחותה.

69

 66בנוגע לעצם היכולת לפנות לבג"ץ במקרים הקשורים לשטחי האזור ראו.THE OCCUPATION OF JUSTICE :
 67ראו דבריו של ביהמ"ש העליון בבג"ץ  262/83ג'מעית אסכאן אלמעלמון אלתעאוניה אלמהודה אלמסאוליה ,אגודה שיתופית
רשומה כדין במפקד אזור יהודה והשומרון נ' מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה והשומרון ,פ"ד לז(" :)1682( 663 ,681 )3אף שתקנות
האג הן הסכמיות ,הרי הדעה המקובלת היא – ודעה זו נתקבלה על-ידי בית משפט זה – ...כי תקנות האג הן דקלרטיביות באופיין,
והן משקפ ות משפט בינלאומי מנהגי החל בישראל גם בלא מעשה חקיקה ישראלי".
 68על פי סעיף  3לאמנה ,כיבוש של שטח צריך להיות מידי ( high contracting partyכלומר גוף בינלאומי שהוא צד לאמנה זו).
לטענת ישראל ,ירדן איננה מקיימת דרישה זו ,מכיוון שהאזור נכבש מידי ירדן והסיפוח הירדני של האזור מעולם לא הוכר על ידי
הקהילה הבינלאומית.
 69על פניו מבחינה פורמאלית די היה בטענה זו כדי להצדיק את העמדה שאמנת ז'נבה הרביעית לא חלה על האזור .אך טענה זו
איננה טענה שישראל יכולה להעלות בפורומים בינלאומיים .בשל כך נסוב הדיון על הטענות המהותיות בדבר תחולתה של האמנה.
ראוי לציין ,כי על מנת לפתור את הבעיה הציעה חה"כ גלאון לחוקק חוק המחיל במפורש את הוראות האמנות ,חוק זה לא נתקבל
(ראו :הצעת חוק אמנות ג'נבה ,התשס"ו . )0226-יחד עם זאת ,עולה הטענה בקרב משפטנים הגורסים שאמנת ז'נבה הרביעית היא
בגדר משפט מנהגי ועל כן אין צורך בחקיקה ישראלית על מנת להחילה (ראו בהמשך).
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מלומדים רבים ביקרו את עמדת ישראל ,הן כנגד אי הנכונות לבחון האם אמנת ז'נבה הינה חלק מהמשפט
המנהגי 70והן בשל אופן פרשנותה של ישראל את האמנה .ביקורת זו קיבלה משנה תוקף ,עת אומצה על ידי בית
הדין הבינלאומי בהאג ,בחוות הדעת המייעצת שלו בנוגע לגדר ההפרדה.

71

בשנת  1661רוככה במעט עמדה זו.

היועץ המשפטי לממשלה (כתוארו אז) ,מאיר שמגר ,הכריז רשמית בשם ממשלת ישראל ,כי זו תנהג על-פי חלקיה
ההומניטאריים של אמנת ג'נבה הרביעית.

72

עמדה זו אומצה על ידי המדינה בכל פעם מחדש ובג"ץ לא נזקק

לשאלה האם ישראל יכולה לחזור בה מהכרזה זו.

73

לאור הצהרותיה החוזרות ונשנות של ישראל בדבר מחויבותה לאמנה ,אנו סוברים כי ניתן להשתמש בטיעונים
העולים מכח אמנת ז'נבה הרביעית על מנת לבסס את הטיעון המשפטי בדבר מחויבות ישראל לחקיקה סביבתית.

ההצדקות לחקיקה ישראלית באזור:
הרציונל העומד בבסיס דיני הכיבוש מורכב מאיזון כפול ,שמירה על האינטרסים הביטחוניים הלגיטימיים של
התופס בשטח מחד גיסא ,והבטחת צרכיה של האוכלוסייה האזרחית במקום מאידך גיסא.

74

בנוסף ,הריבון מוגדר

כ"נאמן" השומר על השטח עד ליום בו המדינה או האוכלוסיה הנכבשת תוכל לקבלו .בהקשר החקיקתי ,על הריבון
להבטיח את הסדר הציבורי ,ובמקביל להשאיר על כנה חקיקה קודמת בשטח ,ולשנותה רק במקרים בהם קיימת
מניעה מוחלטת מלקיימה.

 70יש לציין כי במספר פסקי דין ,הכריז בג"ץ שכמה מהוראותיה של אמנת ז'נבה ואף מספר הוראות מהפרוטוקול הראשון לאמנה הן
חלק מהמשפט המנהגי .ראו סיבל ,ה"ש  100להלן.
 71לתימוכין ולסימוכין ראו ההפניות למחקרים המופיעים בחוות הדעת המייעצת של ביהמ"ש הבינלאומי בהאג בנוגע לגדר ההפרדה.
 72מס' חוקרים (ראו למשל ,רייכמן) העירו כי אמנת ז'נבה הרביעית ,מכילה רק חלקים העוסקים במשפט ההומניטארי ,ועל כן ,לא ברור
האם יש סעיפים באמנה שאינם חוסים תחת הכרזתה של ישראל.
 73ראו למשל דבריו של הש' ברק בבג"ץ ההתנתקות .יש אף הסוברים כי בשל עמדת ישראל  ,החוזרת ונשנית בפסיקות בג"ץ ,נראה
כי תהיות אלו בנוגע לתוקפה של האמנה ,הן חלק ממלחמות העבר שהוכרעו זה מכבר .ראו למשל ,דינשטיין ,עמ' .36
 74ראו י' דינשטיין" ,סמכות החקיקה בשטחים המוחזקים" עיוני משפט ב  .)1683( 505רעיון זה נקבע כעיקרון מנחה בפסיקות רבות
של ביהמ"ש העליון ראו למשל :הלכת אסכאן ,לעיל ה"ש  ,23בג"ץ  76/81אבו עיטה ואח' נ' מפקד אזור יהודה ושומרון ואח'; קנזיל
ואח' נ' הממונה על המכס ,מפקדת אזור חבל עזה ואח’ ,פ"ד לז( ; )1683( 166 )3בג"ץ  317/63חברת החשמל למחוז ירושלים בע"מ
נ' שר הבטחון ואח’ ,פ"ד כז( )1663( 133 )1ועוד.
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העיקרון המנחה העומד בבסיס דיני הכיבוש קבוע בסעיף  32לתקנות האג .סעיף זה ,אשר זכה לפרשנות נרחבת,
יעמוד במרכזו של פרק זה ,וזו לשון הסעיף 75במלואו:

76

"בעבור סמכות השלטון החוקי למעשה לידי הכובש ,עליו לנקוט
בכל האמצעים שביכולתו על מנת להחזיר ולהבטיח במידת האפשר
את הסדר והחיים הציבוריים ,תוך כיבוד החוקים שבתוקף בארץ
אלא אם כן קיימת מניעה מוחלטת לכך".

לסעיף שני חלקים ,החלק הראשון עוסק בחובה המוטלת על הכח הכובש להבטיח את הסדר והחיים הציבוריים.
החלק השני עוסק במחויבותו של הכח הכובש להשאיר על כנה חקיקה שהתקיימה בשטח הכבוש לפני כיבושו.
הסעיף אף קובע כי רק במקרים של "מניעה מוחלטת"  ,ניתן לשנות את החקיקה על ידי הכובש.

פרשנות זו ,אם תתקבל כפשוטה ,עלולה להוביל לתוצאה לא קוהרנטית .לפיה ,במצבים בהם על מנת להבטיח את
הסדר והחיים הציבוריים לא די בחקיקה הקיימת ,לא יהיה בידי הכח הכובש הסמכות להסדיר את המצב משום
שזה לא עולה כדי התנאי של "מניעה מוחלטת" .כך לדוגמא איסור ההטרדה המינית .במהלך שנות השבעים של
המאה הקודמת החלה להתמסד בחברה המערבית הנורמה המשפטית האוסרת הטרדה מינית.
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זיהויה של

התופעה החל במסדרונות האקדמיה ואט אט חדר אל כתלי בית המשפט .בהמשך אימצה הכנסת דבר חקיקה
ראשון מסוגו בשנת  .781668מטבע הדברים ,בשטחי האזור ,שנכבשו לפני זיהוי התופעה וחלחולה לפסיקה
ולחקיקה ,כלל לא קיימת התייחסות משפטית האוסרת הטרדה מינית .הפרשנות הגורסת כי רק במצב של מניעה
מוחלטת מותר לכח הכובש לבצע "התערבות חקיקיתית" ,תכבול את ידיו של הכח הכובש מלתקן את המצב.טענה
זו רלוונטית לא רק לגבי שינויים ערכיים ,גם שינויים טכנולוגיים עשויים לחייב שינוי במדיניות החקיקה .אימוץ
הפרשנות הפורמאלית של הסעיף לא תאפשר לכח הכובש להתאים את הדין השורר באזור להתפתחויות

 75נוסחו העברי של סעיף  ,32כפי שאומץ בבג"ץ  303/81טביב ואח' נ' שר הביטחון ואח’ ,פ"ד לו(.)1681( 733 )3
 76נוסח הסעיף המקורי הוא בצרפתית .מלומדים העירו על ההבדל בין המקור הצרפתי לתרגום האנגלי (המשתקף גם בתרגום
העברי) ,במסגרת עבודה זו לא נוכל להתייחס בצורה מעמיקה לדיון זה ,ורק נעיר כי המקור המחייב הוא המקור הצרפתי ועל כן
הפרשנות שתוצג להלן מבוססת עליו .לביסוס ולהרחבה ראו דינשטיין עמ' .86
 77ראו למשל אורית קמיר" ,איזו מין הטרדה? האם הטר דה מינית היא פגיעה בשוויון או בכבוד האדם" משפטים כ"ט 216
והמקורות המצוטטים שם .בישראל נחקק החוק למניעת הטרדה מינית בשנת .1668
 78החוק למניעת הטרדה מינית ,תשנ"ח.1668-
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טכנולוגיות חדשות .עבירות הקשורות במחשוב וטכנולוגיה חדישים ,לשון הרע באינטרנט וכיוצא באלה לא יזכו
למענה חוקי ראוי .לאור קשיים אלו ,אך טבעי הוא כי כמעט ואין מלומד התומך בפירוש פשטני לסעיף.
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ההתמודדות עם הפרשנות הפשטנית של סעיף  32נעשית במספר מישורים:
בראש ובראשונה באמצעות המישור הפרשני .מלומדים רבים מצביעים על כך שיש לפרש את הביטוי מניעה
מוחלטת בצורה רכה יותר לפיו "הכח הכובש ימנע משינוי חקיקה אלא אם כן יש בכך צורך" .כך למשל ,על פי
המלומד  Feilchenfeldהביטוי "מניעה מוחלטת" לא פורש מעולם בצורה מילולית.
בפרשנות דומה של הביטוי בסעיף  2לאמנת בריסל.

81

80

חיזוק לעמדה זו מצוי

לשיטת המלומדים המצדדים בפרשנות רכה לביטוי ,הצורך

שניתן לשנות חקיקה הוא הבטחת קיומו של הסדר הציבורי 82.קביעה פרשנית זו מתחזקת לאור האמור בסעיף 36
לאמנת ז'נבה .על פי סעיף זה ,צד לקונפליקט יכול לנקוט באמצעים המאפשרים לו את השליטה והשמירה על
האנשים הנמצאים תחת ידו .הרציונאל העומד מאחורי סעיף זה ברור :לא ניתן להטיל על הכוח הכובש את
האחריות לביטחונם של תושבי השטח הכבוש ללא מתן הסמכות המתאימה 83.אימוץ רציונאל זה כלפי האמור
בסעיף  32יוביל לתוצאה המקווה.

חיזוק נוסף לפרשנות המרחיבה ניתן למצוא בסעיף  73לאמנת ז'נבה .סעיף זה עוסק בתחולתם של דיני העונשין
בשטח כבוש .על פי הסעיף ,ניתן להשעות את קיומם של חוקים המהווים איום לביטחונו של הכח הכובש או
העומדים בסתירה למחויבויותיו העולות מתוך האמנה .בנוסף ,קובע הסעיף ,כי הכח הכובש רשאי לחוקק חוקים
חדשים ,אשר יאפשרו לו למלא את המחויבויות הנובעות מהאמנה .מחויבויות המורות לו לשמור על תפקודו
הנורמלי של הממשל בשטח ,על ביטחונו וביטחונם של התושבים ורכושם .על פי מספר חוקרים ופרשנות הצלב
האדום לאמנה ,למרות שהסעיף עוסק בחקיקה פלילית ,לא ניתן לצמצמו לתחום הפלילי בלבד ,ויש להתייחס אליו
כאל סעיף מנחה גם בעניני החקיקה האזרחית 84.אם אכן כך הם פני הדברים ,ניתן ללמוד מסעיף  32כי הרציונלים
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)E. H. FEILCHENFELD THE INTERNATIONAL ECONOMIC LAW OF OCCUPATION (1942

 80שם.
 Brussels Draft International Declaration on the Laws and Customs of War 1863 81הוראות דומות מצויות גם בסעיפים 32-
 33ב .Oxford Manual Adopted by the Institute of International Law 1880
 82בהמשך נעגן קביעה פרשנית זו בדבריו של הש' ברק בהלכת אסכאן.
 83לדוגמאות העוסקות באחרי ותו של הכח הכבוש להפעיל אמצעים על מנת לייצב את הכלכלה של השטח הכבוש ראו למשל:
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
 ICRC Commentary, IV Geneva Convention 335 (1958) 84ראו גם אצל דינשטיין ,עמ'  111וכן H.P. Gasser, Protection of
). the Civilian Population, The Handbook of Humanitarian Law in Armed Conflicts 209, 255 (1995
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המתירים שינויי חקיקה בשטח כבוש הם :שמירה על ממשל תקין ,שמירה על ביטחון האזור ושמירה על מחויבותו
של הכח הכובש לאמנת ז'נבה.

הרציונאל שעל בסיסו ניתן להעמיד את החקיקה האזרחית הוא מחויבות הכח הכובש לאמנה .במקרים בהם
חקיקה מקומית קיימת סותרת את האמנה ,על הכוח הכובש מוטלת החובה לשנות חקיקה זו בהתאם לעקרונות
המחייבים על-פי האמנה .כך למשל ,אם קובעת האמנה כי הכח הכובש מופקד על שמירת הסדר והחיים
הציבוריים ,עליו לשנות חקיקה מקומית הפוגעת ביישומם של עקרונות אלו.

עד עתה ,עסקנו במקרים בהם החקיקה המקומית סותרת את השמירה על הסדר והחיים הציבוריים ,כעת נדון
בשאלת החובה לחוקק חוקים המיישמים את המחויבות לעקרונות האמנה ,גם כאשר אין בהכרח חקיקה סותרת.
נראה שניתן לדון בכך מקל וחומר .אם השמירה על הסדר הציבורי מתירה לכח הכובש לשנות חקיקה קיימת ,ודאי
שיש בידו הכח ליצור הסדר חקיקתי חדש יש מאין .הסדר אשר איננו פוגע במרקם החקיקתי ששרר בשטח ערב
הכיבוש.

בנוסף לטיעונים הפרשניים אותם הבאנו לעיל ,ניתן למצוא טיעון מהותי יותר העוסק בהקשר ההיסטורי-ערכי של
כתיבת האמנה .האמנה נכתבה בשנת  ,1606בתקופה בה שלטה בכיפה הדמוקרטיה הליברלית הקלאסית .על פי
תפיסת עולם זו ,ההתנהלות החברתית הרצויה מתקיימת בשוק חופשי ,נעדר התערבות חוקית מצד המדינה ככל
שניתן .זוהי תפיסת העולם בה אחזו מנסחי האמנה ,אשר ראו בהטלת האיסור על חקיקה חדשה ,חיזוק לקיום
הסדר הציבורי .ברבות השנים ,עם שינוי העיתים ,נשתנתה גם התפישה בעניין זה .התערבות הממשלה הפכה
ללגטימית ואף הכרחית .בניגוד לתפיסה הליבראלית הקלאסית ,כיום סוברים התיאורטיקנים כי ללא הסדרה
רגולטורית משמעותית ,לא יוכל להתפתח שוק חופשי אמיתי .שינוי זה הביא גם לשינוי האמור בפרשנות האמנה.
שינוי נוסף שעליו להילקח בחשבון ,נובע מכך שמחברי האמנה התייחסו לכיבוש כעניין קצר מועד .לא עמדה לנגד
עיניהם האפשרות שהוא יארך למעלה מארבעה עשורים .במצב של כיבוש ארוך-מועד ,מוטל על הכח הכובש לפתח
ולשכלל את המשטר החוקי שקיבל לידיו .העולם לא עומד מלכת ,שינויים חברתיים ,טכנולוגיים וערכיים ראוי כי
יביאו גם לתיקוני חקיקה ולהתאמתה למציאות המשתנה .על מנת לבצע שינויים כאלו ,יש להעניק לכח הכובש את
הסמכות לחוקק חוקים שישקפו ויממשו זאת.
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לסיכום ,הפרשנות של סעיף  32לאמנת האג ,בהתחשב בדברי

החקיקה הנוספים של דיני הכיבוש

הבינלאומי85,בתנאים התרבותיים ובעולם הערכי שעמד בבסיס עולמם של מנסחי האמנה ובהתחשב בהקשר
הייחודי-ישראלי של כיבוש ארוך-טווח היא המכירעה לטובת פרשנות מרחיבה של סעיף  .32פרשנות המעניקה לכח
הכובש את הסמכות לחוקק חוקים שמטרתם הבטחת הסדר והחיים הציבוריים.

פרשנות הסעיף במשפט הישראלי:
במהלך ארבעת עשורי הכיבוש ,עלו לדיון בבג"צ סוגיות רבות הנוגעות לתחולת המשפט הבינלאומי והדין הישראלי
באזור .אחת הפסיקות שזכתה להכרה בינלאומית ,היא זו שניתנה בפרשת אסכאן .מעשה שהיה כך היה .אגודה
שיתופית שמטרתה הקמת שיכון למורים חברי האגודה ,תושבי האזור ,רכשה מקרקעין בקרבת אזור התעשייה של
היישוב עטרות .לאחר קבלת אישורי בנייה אשר ניתנו על פי החוק הירדני ,החליטו הרשויות לבטל את אישורי
הבנייה בטענה כי מיקומה של השכונה המיועדת ,נמצא בתוך שטח המיועד להפקעה לצורך סלילת כביש .בעת
הדיון בעתירה הדגיש בית המשפט שלמרות שהיה בידי המשיבים לטעון כי המדובר בבעיה ביטחונית ,העדיפו
המשיבים לבסס את טיעונם אך ורק על ההיבט התכנוני .כלומר ,הסוגיה המשפטית בה דן בג"ץ היא השאלה ,האם
יש בידי המינהל האזרחי הסמכות לבצע פעולת הפקעה ממניעים אזרחיים ,או שמא יש בידו לבצע פעולות אך ורק
ממניעים ביטחוניים?
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נזכיר ,על פי סעיף  32לתקנות האג ,על הכח הכובש "לנקוט בכל האמצעים שביכולתו על מנת להחזיר ולהבטיח
במידת האפשר את הסדר והחיים הציבוריים ,תוך כיבוד החוקים שבתוקף בארץ אלא אם כן קיימת מניעה
מוחלטת לכך" .בנוגע לפרשנותו של הסעיף קבע השופט ברק בפסק-הדין כי המושג "הבטחת החיים הציבוריים"
הוא מושג רחב וכולל .החובה להבטחת החיים הציבוריים חלה ,בין היתר ,גם על תחומים כלכליים ,חינוכיים,
סוציאליים ,תברואתיים ,תחבורתיים ועוד.

בעקבות דבריו של השופט שמגר בהלכת אבו עיטה 87,מציין השופט ברק כי משך קיום השלטון הצבאי הוא שיקול
בעל חשיבות רבה לצורך הדיון בסוגייה .לשיטתו ,ההכרח לבצע התאמות גובר ככל שמתארכת תקופת השלטון,
 85לחשיבותו של פרמטר זה בפרשנות המשפטית ראו אהרון ברק פרשנות במשפט – חקיקה כרך ב' .)1662( 236-221
 86ובלשונו של השופט ברק" :האם עומדות לרשות הממשל הצבאי אותן סמכויות הנתונות לממשל רגיל ,או שמא אופיו כממשל
צבאי מגביל את אפשרויותיו ,ואם כן באילו נסיבות?".
 87בג"ץ  76/81אבו עיטה ואח' נ' מפקד אזור יהודה ושומרון ואח'; קנזיל ואח' נ' הממונה על המכס ,מפקדת אזור חבל עזה ואח’,
פ"ד לז(.16 )3
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ועימה גם טווח הסמכויות הנתון בידיו של השלטון הצבאי .צרכי האוכלוסייה בכיבוש ארוך טווח אינם קופאים על
השמרים ,ובדומה למדינה נורמטיבית ,אין כל סיבה שתושבי האזור לא יוכלו לעגן שינויים אלו בחקיקה .תפיסה
אחרת תפגע עמוקות בשגרת החיים הציבוריים של התושבים ,שיאלצו לחיות תחת חוק לא רלוונטי שאיננו תואם
את תנאי חייהם .קיומה של חובה זו מאפשר לממשל לדאוג לתחבורה תקינה באזור ,ובין היתר להפקיע אדמות
לצרכים אלו .קביעותיו של בית השפט העליון עוגנו מאוחר יותר גם בספרות המחקרית.

88

אכן ,פסיקת בית המשפט העליון לא עסקה בחקיקת חוקים מכח סעיף  32לאמנה .בפסק-דין אסכאן נדונה מידת
הלגיטימיות של סמכויות ביצועיות המוענקות לממשל באזור .אנו סבורים כי על בסיס נימוקיו של בית המשפט
העליון בענין אסכאן ועל בסיס המתווה לעיל ,ניתן להקיש מעניין הסמכויות הביצועיות גם לעניין חקיקה חדשה
המותאמת למציאות המשתנה .89קביעה זו מתחזקת במיוחד לאור העובדה שלמרות שההלכה המשפטית שנקבעה
נוגעת בסמכויות ביצועיות ,הדיון הנורמטיבי אותו ערך בית המשפט שהוביל לקביעת ההלכה ,עסק בחקיקה ולא
בסמכויות ביצועיות.

לתפישתנו ,ענייני איכות הסביבה נכללים במסגרת הפרשנות המרחיבה שנתן השופט ברק לחובה להבטיח את
התנהלות החיים הציבוריים באופן תקין .אכן ,בפסק הדין לא נזכרו במפורש ענייני איכות הסביבה .עניינים אלו
כלולים בהסדרת "עניינים נוספים שחיי אדם בחברה מודרנית קשורים עימם" ,כלשונו של פסק-הדין .זיהום
קרקעות ,אוויר ומי תהום ,באופן בלתי הפיך ושימוש בלתי מוסדר במשאבי טבע באין מפריע ,נכנסים לדעתנו תחת
תחום זה .יחסי האדם וסביבתו זקוקים להסדרה משפטית ,שתמנע פגיעה בסביבה ובציבור וניצול בלתי מפוקח של
המשאבים הסביבתיים הציבוריים על ידי יחידים .סמכות החקיקה של הכח הכובש חלה אף על עניינים אלו.

פרק שלישי – החובה להגן על הסביבה מכח דיני איכות הסביבה הבינלאומיים:

90

עד עתה עסקנו בשאלת החובה לחוקק חוקים חדשים מכוח דיני הכיבוש הבינלאומיים .על מנת לבסס את החובה
ולחזקה ,ננסה לבססה גם מכח שדה משפטי נוסף – דיני הסביבה הבינלאומיים.

91

A. Roberts Prolonged military occupation: The Israeli-occupied territories since 1967. 84 The American Journal 88
of International Law, p.44-103 ,(1990).
 89ראו דינשטיין ,עמ' .117-130
 90לצורך סקירה זו נעזרנו במקורות שלהלן :פרופ' אורן פרז וד"ר אסתר רוזנבלום" ,דיני איכות הסביבה במשפט הבינלאומי" משפט
בינלאומי (רובי סיבל עורך( 3010 ,להלן" :דיני איכות סביבה במשפט הבינלאומי") .וכן בחיבורה של ד"ר אסתר רוזנבלום הסדרה
בינלאומית של תחום התכנון המרחבי (חיבור לשם קבלת תואר "דוקטור לפילוסופיה" ,אוניברסיטת בר אילן – הפקולטה
למשפטים( )3008( ,להלן" :רוזנבלום").
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המשפט הסביבתי הבינלאומי הוא תחום חדש וצעיר יחסית בשדה המשפט הבינלאומי הפומבי .92מרבית הוראותיו
מצויות באמנות והסכמים בינלאומיים בעלי היבטים סביבתיים .93לבד מאמנות ופרוטוקולים ,ישנם מקורות
נוספים לחובת המדינה לדאוג לאיכות הסביבה בתחומה ,בדמות :משפט מנהגי ,מסמכים בלתי מחייבים ופסקי דין
של טריבונלים בינלאומיים שונים .היעדרו של מסמך כללי המאגד את כל העקרונות העומדים בבסיס משפט זה
ניכר ביותר .ישנם חוקרים הסוברים שלא ניתן כלל לדבר על משטר בינלאומי סביבתי אחיד ,וכי יש להכיר בעובדה
שלפנינו מספר משטרים סביבתיים שאינם מבוססים על עקרונות יסוד זהים 94 .במסגרת עבודה זו נאמץ את הגישה
המקובלת יותר 95המבחינה בקיומם של עקרונות יסוד דומים העומדים בבסיס ההסדרה המשפטית הסביבתית
הבינלאומית לגווניה.
הדיון במשפט הבינלאומי הסביבתי ייחלק לשניים .ראשית נברר האם מלבד החובה הכללית של המדינה לדאוג
לאיכות הסביבה בתחומה ,קיימת גם חובה נגזרת של המדינה הכובשת לדאוג לאיכות הסביבה של השטח הכבוש
והאם מדינה שאיננה נוקטת כל פעולה על מנת להגן על הסביבה בשטח זה מפרה את הוראות המשפט הבינלאומי
הסביבתי .שנית ,בהנחה שחובה זו אכן קיימת ,נבחן האם ישנם עקרונות מנחים על פיהם המדינה מחויבת לפעול
על מנת להגן על הסביבה או שמא נתונה ההחלטה לשקול דעתה הבלעדי.

ביסוס החובה הכללית של המדינה לדאוג לאיכות הסביבה בשטחיה הכבושים:
את החובה הכללית של המדינה לדאוג לאיכות הסביבה בשטחיה הכבושים ננסה לבסס באמצעות שלושה עקרונות
משפטיים :עיקרון הסוברניות ,העיקרון בדבר פיתוח בר קיימא וקיומה של זכות אדם לסביבה נקייה .כפי שנראה,
ישנה התאמה הפוכה בין מידת המחויבות המשפטית של המדינה לעקרון ,לבין היקף החובות המוטלות על המדינה
מכוחו.

ככל הידוע לנו ,הספרות המחקרית הקיימת עוסקת אך ורק בביסוס חובת המדינה לשמור על הסביבה
בטריטוריה שלה ולא בשטח הכבוש שבאחריותה .מסענו התחיל מביסוס החובה המוטלת על המדינה להגן על
 91לדיון בנוגע לאפשרות התחולה המקבילה של שתי מערכות הדינים :דיני הכיבוש ודיני הסביבה הבינלאומיים ראה :האם רק קו
הירוק ,עמ' .13-11
 92לסקירה מקיפה ראו (( PHILIPPE SANDS, PRINCIPLES OF INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW 25-69 (2003להלן:
".)"Sands
מדינת ישראל למשל ,חתומה על  17אמנות בינלאומיות ועוד  7פרוטוקולים בנושאי איכות סביבה (לצפייה באתר המשרד להגנת הסביבה:
) 93http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/InternationalRelations/Pages/InternationalTreatiesGeneral.aspx
 94ראוP. MALANCZUK & M. AKEHURST, AKEHURST'S MODERN INTRODUCTION TO INTERNATIONAL LAW 241 (1997):
 95ראו למשל  ,Sandsוכן דיני איכות סביבה במשפט הבינלאומי.
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הסביבה בשטחה .לאחר ביסוס הרציואנלים של אדניהם עומדת חובה זו ,נבחן האם אותם רציונאלים מקימים
גם חובה של המדינה לדאוג לאיכות הסביבה בשטח הכבוש שברשותה.

עקרון הסוברניות:
עקרון הסוברניות הוא אחת מאבני היסוד של המשפט הבינלאומי .96לפי עקרון זה ,כל מדינה רשאית לנהוג בשטחה
כרצונה ולמדינות אחרות אסור להתערב בנעשה בתחומי ריבונותה .במילים אחרות :שטחה של המדינה הוא קניינה
ואין רשות למדינות אחרות לפעול בקניינה של המדינה בניגוד לרצונה.

לעומת זאת ,התפיסה העומדת בבסיס ענייני איכות הסביבה ,יוצאת מנקודת מוצא הפוכה לחלוטין.

97

הנחת

העבודה הסביבתית היא שהגבולות שנקבעו על ידי בני האדם הם גבולות מלאכותיים .לא ניתן לטעון כי זיהום
סביבתי במדינה  Xאיננו משפיע על מדינה  ,Yרק משום שעובר בין השניים קו גבול דמיוני .טלו לדוגמא את סוגיית
אפקט החממה הגורם לשינויי אקלים .על פי תופעה זו ,פליטת גזי חממה במקום אחד ,ונצואלה למשל ,גורמת
לעליית טמפרטורה כללית על פני כל כדור הארץ .עליית הטמפרטורה מובילה להמסת קרחונים אשר תגרום לעליית
מפלס פני הים העלולה לגרום להצפת אזורים נמוכים ,למשל ,חלק משטחה של מדינת הולנד .בסיכומו של עניין,
פעולת רשלנות סביבתית שבוצעה בוונצואלה יצרה נזק סביבתי בהולנד .ההנחה לפיה מדינת ונצואלה רשאית
לפעול בשטחה כרצונה מכיוון שזהו קניינה ,נתקלת בקשיים מושגיים כאשר מחילים אותה על תחומי איכות
הסביבה .ההנחה כי שטחה של המדינה הוא קניינה נכונה כאשר פעולות המדינה אינן חורגות מגבולותיה .לא נתיר
למאן-דהוא לפעול כרצונו בקניינו אם פעולותיו מסבות נזק לקניינו של אחר.

עיון בספרות המחקרית מעלה כי גם עיקרון הסוברניות עצמו איננו עקרון נוקשה .בצידו דר עקרון נוסף :עקרון
האחריות 98.על פיו ,על מדינה המבצעת מעשה בלתי חוקי כלפי מדינה אחרת ,לשאת בתוצאות המעשה .באופן
מפתיע ,עקרון האחריות נובע מעקרון הסוברניות עצמו :רק אם נניח כי אכן יש למדינה הזכות לפעול בתחומה
בחופשיות ובריבונות מלאה ,ניתן גם לתבוע ממנה לתקן את מעשיה ולשלם מחיר על כך.

 96ראו למשל רובי סיבל" ,המדינה" בתוך :משפט בינלאומי ( 80רובי סיבל עורך.)3010 ,
 97ראו.J.D. van der Vyver, State Sovereignty and the Environment International Law, 109 SALJ 472 (1992) :
.MALCLOM N. SHAW INTERNATIONAL LAW 778 (2008) 98
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המעבר משיח ריבוני המדגיש את זכויותיה של המדינה וחירותה כריבונית בשטחה ,לשיח של אחריות המדגיש את
חובותיה של המדינה לשאת בתוצאות פעולותיה ,מאפשר בהקשר הסביבתי להניח כי לכל מדינה אחריות לטפל
במפגעים הסביבתיים הקיימים בתחום ריבונותה – לא לצורך עצמה בלבד ,אלא לצורך העולם כולו.

חובתה של המדינה לפעול למניעת נזק סביבתי חוצה גבולות ,כדוגמת זיהום מים בנהר הזורם לשטחה של מדינה
אחרת – מניח קיומן של שתי מדינות סוברניות ,פוגעת ונפגעת .אך מה לגבי מערכת היחסים בין המדינה הכובשת
לשטח הכבוש על ידה? מחד גיסא ניתן לטעון כי דוקטרינת מפגעים חוצי גבולות חלה רק במידה ושני השטחים
עונים על מבחן הסוברניות .האזור איננו ישות סוברנית ולכן לא ניתן להחיל עליו עקרונות סביבתיים החלים על
ישויות מעין אלו .מאידך גיסא ,ניתן לטעון כי בישראל הריבונית ובאזור קיימים מכשולים רבים ,פרוצדוראליים
ומהותיים ,אשר אינם מאפשרים לאזרחים או לרשויות המעוניינות בכך ,להתלונן ולפתוח בהליכים כנגד העבריינים
או לתבוע את המעוולים משני צידי הקו הירוק .לפיכך ,מבחינה סביבתית-משפטית ,המדובר בשני ישויות ריבוניות
ולא בישות ריבונית אחת .אנו מצדדים בעמדה השנייה .לעמדתנו ,עקרון האחריות מחייב את ישראל לדאוג לטיפול
בכל המפגעים הסביבתיים המתרחשים בשטח שבאחריותה .חוסר היכולת של תושבי האזור לתבוע את המעוולים
הסביבתיים מחייב את ישראל להגן על הסביבה במקרה שכזה .טיפול זה יהיה דומה במהותו לטיפול במפגעים חוצי
גבולות.

בהקשר הישראלי ,המדובר בחובה כפולה .ראשית ,על ישראל לדאוג ולהבטיח כי נזקים סביבתיים המתבצעים
בשטח ישראל הריבונית ,לא יחדרו ויזהמו את הסביבה בשטח הכבוש .שנית ,על ישראל לדאוג ולהבטיח כי נזקים
סביבתיים המתרחשים בתוך השטח הכבוש לא יגרמו נזק לישראל ולמדינות אחרות .כך למשל ,מכח החובה
הראשונה על ישראל למנוע הטלת פסולת והזרמת שפכים  -שמקורן בישראל הריבונית  -אל תוך השטח הכבוש.
מכח החובה השניה ,על ישראל למנוע זיהום נחלים הזורמים לשטחה וזיהום גלובאלי – שמקורן בשטח הכבוש -
הפוגעים בסביבה בישראל ובמדינות אחרות.
עם זאת ,לא כל המפגעים הסביבתיים יוכלו לחסות תחת הגדרות אלו .מפגעים סביבתיים בעלי השפעה מקומית
בלבד אינם מוגדרים כנזקים סביבתיים חוצי גבולות .השאלה הניצבת לפתחנו כעת היא האם ניתן ליצור מסגרת
מושגית המחייבת את המדינה לדאוג לא רק לנזקים סביבתיים חוצי גבולות אלא גם לנזקים סביבתיים מקומיים
הפוגעים באוכלוסיה המקומית בלבד.
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העיקרון בדבר פיתוח בר-קיימא:
העיקרון בדבר פיתוח בר-קיימא הוגדר לראשונה בדוח ברונטלנד .99מסמך זה מדגיש את קיומו של מרחב עולמי
אחד ,המקיים בתוכו מערכת מאוזנת של תלות הדדית בין גורמים שונים :כלכליים ,סביבתיים ,חברתיים וכד' .על
פי עקרון זה ,בכל פרויקט בו המדינה מנצלת את משאבי הטבע שברשותה חלה על המדינה החובה לבחון את
השלכותיו הסביבתיות ,כבר משלבי התכנון .על המדינה מוטלת החובה לשקול האם ניצול משאבי הטבע לטובת
הדור הנוכחי פוגע בזכויות הדורות הבאים (שיקולי צדק בין-דורי) .יש לוודא כי ניצול משאבי הטבע ייעשה בצורה
יעילה ונכונה ,הממזערת את הנזק שיגרם להם (שימוש בר-קיימא) ולדאוג לשילוב שיקולים סביבתיים במסגרת
הליך קבלת ההחלטות בתכנון ובביצוע (אינטגרציה בין פיתוח וסביבה) .למיטב ידיעתנו ,העיקרון בדבר פיתוח בר-
קיימא לא עוגן מעולם במסמך בינלאומי משפטי מחייב .יש הסוברים כי עיקרון זה הפך להיות חלק מהמשפט
המנהגי המחייב את מדינות העולם כולו 100.כך או כך ,מוסכם כי כיום לא ניתן להתעלם מקיומו של עיקרון זה.

בפרשת  101,Gabickovoקבע בית המשפט הבינלאומי שהעיקרון בדבר פיתוח בר קיימא מחייב את המדינה בשני
אפיקים :הפרוצדוראלי והמהותי .מבחינת האפיק הפרוצדוראלי ,מחויבת המדינה לבצע הליך מוסדר של שקילת
שיקולים סביבתיים ,במסגרת תכנון וביצוע פרויקטים .אי ביצועו של הליך זה עלול לעלות כדי אי סבירות של
הפעולה המנהלית ולפסלה .באפיק המהותי ,על המדינה מוטלת החובה לדאוג שהפרויקטים יקיימו את העקרונות
העומדים בבסיס פיתוח בר קיימא .עקרונות אלו ,גם אם קשה להגדירם בצורה מדויקת ,צרכים להילקח בחשבון
לפני ביצוע הפרויקט.

החשיבות של עקרון הפיתוח בר-קיימא במשפט הבינלאומי ,נעוץ במחויבותה של המדינה להטמיע עקרון זה
במסגרת המשפטית-הפנימית שלה .עקרון זה פורץ את גדר הסוברניות .הוא מחייב את המדינה לא רק בעת שהיא
פוגעת במעשיה במדינה אחרת ,אלא גם בעת שהמדינה פוגעת באזרחיה שלה עצמה .יוצא אם כן כי תחולתו של
העיקרון רחבה יותר מתחולתו של העיקרון הקודם (הסוברניות)  -הוא מטיל על המדינה את החובה לדאוג לסביבה
אף בעת שהיא עוסקת בענייניה הפנימיים .ביחס לדיני הכיבוש ניתן לטעון כי עובדת היותו של שטח ,שטח כבוש,
לא יכולה להפקיע מידי המדינה הכובשת את האחריות ליישום העקרון בדבר פיתוח בר-קיימא בשטח זה.
( Report of the World Comission on Environment and Development, Our Common Future (1987) 99להלן :דו"ח
ברונטלנד) .הדו"ח פורסם בשנת  1686על-ידי הוועידה העולמית בנוגע לסביבה ופיתוח.
 100ראו  ,Sandsעמ' .312-313
 .Hungary v. Slovakia (Gabicikovo-Nagymaros case), 1997, ICJ Reports 7 101במסגרת מקרה זה נטען ,בין היתר ,כנגד
סלובקיה שיישמה פרויקט של סכרים הידרו-אלקטריים על הדנובה ללא שקילת שיקולים אקולוגיים.
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הרציונאלים העומדים בבסיס עקרון הפיתוח בר-קיימא קיימים ועומדים ,הן במקרה שהמדינה מבצעת פרויקט
בשטחה והן כאשר היא מבצעת פרויקט בשטח שנכבש על ידה.

הפרשנות הקלאסית של פיתוח בר-קיימא ,מטילה על המדינה את החובה לדאוג לאינטגרציה של שיקולי איכות
סביבה בעת פיתוח פרויקטים חדשים .קשה יותר ,במסגרת עקרון זה ,להטיל על המדינה חובה לפעול כך גם בנוגע
לתיקון "עוולות עבר" .אנו ננסה להציע מסגרת אחרת לטיפול בבעיות אלו במסגרת העיקרון הבא.

קיומה של זכות אדם לאיכות סביבה:102
הכרזת שטוקהולם 103משנת  ,1663נחשבת לנקודת מפנה בהתפתחות המשפט הבינלאומי הסביבתי .מסמך פורץ
דרך זה ,התייחס למכלול של היבטים הנוגעים לאיכות הסביבה .עד לשנה  ,1663ההסדרים הבינלאומיים בדבר
איכות הסביבה היו הסדרים נקודתיים בלבד .במסמך זה הוגדרה לראשונה מערכת יחסי הגומלין בין ערך ההגנה
על הסביבה לבין זכויות האדם .בשל חשיבותם ,נביא את הדברים במלואם:

"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.

לפנינו הכרה ראשונה מסוגה בשיפור והגנת הסביבה כאדן להגשמת זכויות אדם בסיסיות כמו חירות ושוויון .יחד
עם זאת ,לא ניתן להתעלם מהעובדה שהזכות לסביבה ראויה ,בניגוד לזכויות אדם אחרות ,לא נקבעה עדיין
במסגרת המחייבת של אמנה בינלאומית כלשהי .טענה זו מתחזקת לאור בחינת החלטות מאוחרות יותר של
האו"ם הנוגעות לאיכות הסביבה ,בהן לא חזרו על האמור בהכרזת שטוקהולם .על כן ,אף המצדדים בקיומה של
זכות זו עדיין מתקשים להצביע על הרף המינימאלי המחייב את המדינה.

 102על מעמדה של הזכות לאיכות סביבה ראו י' שני "הזכות לאיכות סביבה ראויה כזכות אדם במשפט הבינ"ל" המשפט ו תשס"א
.366
( Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment (1972) 103להלן :הכרזת שטוקהולם).
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האמנה המולטילטראלית היחידה בה נקבעה הזכות לסביבה ראויה היא האמנה האפריקאית לזכויות אדם,

104

שהיא הפחות מוערכת מבין האמנות הקיימות מסוגה .זכות זו הוכרה בפסיקת בית המשפט האפריקאי לזכויות
אדם בעניין  .105Oginilandבפסק-דין זה קבע בית המשפט ,מכח סעיף  31לאמנה ,שניתן לחייב את המדינות
החתומות ,בנקיטת אמצעים סבירים לצורך מניעת זיהום והידרדרות אקולוגית .פסק-הדין הטיל על ניגריה לשקם
את החופים והנהרות שנפגעו כתוצאה מדליפת נפט בשטחה.

משמעותה של הפסיקה מרחיקת הלכת ,היא ההכרה ביכולת האמנה האפריקאית לחייב מדינות באחריות
למפגעים סביבתיים שנגרמו על ידן ,אף כאלו הנמצאים בתוך שטחן .הכרה זו טרם נשנתה בטריבונלים בינלאומיים
נוספים ולעת עתה היא ניצבת בבדידות מזהרת בשדה המשפט הבינלאומי הסביבתי.

עד כאן עסקנו באפשרות להעמיד את הזכות לסביבה כזכות עצמאית ,בלתי תלויה באחיותיה ממשפחת הזכויות.
אך קיימת גם אפשרות נוספת .בשנים האחרונות מתגברת המגמה למלא את היעדר עיגונה של הזכות לסביבה
כזכות אדם עצמאית ,על-ידי העמדתה כזכות נגזרת של זכויות אחרות .כך למשל ,בית המשפט האירופי לזכויות
אדם קבע מספר פעמים כי פגיעה באיכות הסביבה מביאה לפגיעה בחופש הקניין – במקרים של זיהומי קרקעות;
מפרה את הזכות לחיים – במקרים קשים של זיהום אוויר; מפרה את הזכות לקבלת מידע ,וכן על זה הדרך 106.יחד
עם זאת ,לא ניתן לאתר מגמה דומה בהקשר הישראלי .בעת שעמדה סוגיה זו לפתחו של בית המשפט העליון לא
נתקבלה העמדה כי הזכות לסביבה נגזרת מזכויות אחרות הקבועות בחוק יסוד :כבוד האדם וחירותו.
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סיכומו של דבר :ניתן לבסס חובה בינלאומית כלפי המדינה הכובשת מכח עקרון האחריות ועקרון פיתוח בר-
קיימא .עקרונות אלו מטילים על המדינה אחריות מקיפה ומשמעותית בנוגע למפגעים חוצי גבולות בלבד .בנוסף,
ניתן לבסס מכוחם חבות להטמיע את יסודותיו של עקרון פיתוח בר-קיימא בעת קידומם של פרויקטים שונים
באזור .בנוגע לזכות האדם לסביבה ראויה ,זו אכן מקימה חובה רחבה כלפי המדינה בנוגע לשמירה על הסביבה ,אך
בהקשר הישראלי ,קיומה אינו מבוסס דיו .כמובן שגם אם אין בכוחו של המשפט הבינלאומי הסביבתי להטיל על
 104ראו סעיף  33ל ) ,African Charter on Human and Peoples’ Rights, 27 June 1981, 21 I.L.M. (1982הקובע כי"All :
".peoples shall have the right to a general satisfactory environment favorable to their development
 105ראוThe Social and Economic Rights Action Center for Economic and Social Rights v. Nigeria Comm. No. :
)155/96 (2001
 106ראו למשלBudayeva and Others vs. Russia, Application, 15339/02, 21166/02, 20058/02, 11673/02 and :
).Oerlemans v. Netherlands, 12565/86 [1991] ECHR 52 (27 November 1991) ,15343/02[2008] (20 March 2008
107ראו ,בג"ץ  3138/03אדם טבע ודין – אגודה ישראלית להגנת הסביבה נ' ראש-ממשלת ישראל,נח (.102 )2
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המדינה חובה מבוססת דיה להגן על הסביבה ,אין הדבר מבטל את קיומה של החובה מכח דיני הכיבוש ,כאמור
לעיל.

לאחר שהסקנו כי על המדינה הכובשת מוטלת החובה לדאוג לסביבה שבחזקתה ,בין אם מכח המשפט הסביבתי
הבינלאומי ובין אם מכח דיני הכיבוש ,נדון בשאלת החוק הבינלאומי כמנחה את המדינה הכובשת כיצד לממש
עקרונות וחובות אלו.

כלי העבודה של המשפט הבינלאומי הסביבתי:
עד כה עסקנו בשאלת קיומה של חובה כללית המוטלת על המדינה לשמור על הסביבה שבריבונותה .הצבענו על שני
מקורות לחובה זו :המשפט הסביבתי הבינלאומי ודיני הכיבוש הבינלאומיים .הראנו כי ניתן להקים חובה כזו ,בין
אם מכח כל אחד מן המקורות בפני עצמו ובין אם משניהם באופן מצטבר .כעת נבחן האם המשפט הסביבתי
הבינלאומי יכול למלא את החובה בתוכן .האם יש בו כדי להנחות כיצד לממש באופן מפורט בפועל את החובה
הכללית .המשפט הסביבתי הבינלאומי מכיל בתוכו הכוונות רבות לאופן בו ראוי לממש את החובה
הכללית108.מקוצר היריעה ,נתייחס לשתיים מהן בלבד.

הערכת השפעות סביבתיות טרם ביצוע פעולות :כלל זה מחייב את המדינה לערוך בדיקה של ההשלכות שעלולות
להיות לפעולות מסוימות על הסביבה .הכלל עוגן לראשונה בטיוטת העקרונות של  UNEPמשנת  109.1668על פי
סעיף  16להכרזה:

national

a

as

assessment,

impact

“Environmental

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
 108לסקירה נוספת ראה :האם רק קו הירוק ,עמ' 11-33
'Principles of conduct in the field of the environment for the guidance of states in the conservation and 109
).harmonious utilization of natural resources shared by two or more states’ 17 I.L.M. 1097 (1978
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כלל זה עוגן באמנות בינלאומיות רבות ,בילטראליות ומולטילטראליות .בנוסף גוברת ההכרה בקרב הקהילה
המשפטית הבינלאומית שחובה זו נחשבת כחלק מהמשפט המנהגי 110.כך לדוגמא בעניין  ,Gabickovo111קבע
השופט  Weeramantryכי עקרון זה הינו חלק מהמשפט הסביבתי הבינלאומי והוא יקרא לתוך פרשנות אמנות
קיימות בתחום איכות הסביבה ,אף אם לא הוזכר בהן במפורש .החלת עיקרון זה בהקשר הישראלי ,תחייב
את ישראל לבצע הערכה סביבתית (תסקיר) ,לפני כל פעולה שעלולות להיות לה השלכות על הסביבה .על
התסקיר להיות חלק אינטגרלי ומחויב בכל הליך תכנוני אותו מבצעת ישראל באזור ובכלל.

כלל "המזהם משלם" :כלל זה קובע כי הגורם המזהם הוא זה שצריך לשאת בעלויות הזיהום .ההיגיון העומד
ביסוד כלל זה הוא כלכלי – הטלת העלויות הנגרמות מפגיעות סביבתיות – על המעוול.

112

בניגוד לכלל הקודם,

עקרון זה לא עוגן דיו ברמה הבינלאומית .עם זאת ,בישראל ניתן לו תוקף מחייב בחקיקה ראשית ,במסגרת חוק
הגנת הסביבה (המזהם משלם) (תיקוני חקיקה) ,התשס"ח .3008 -חוק זה עדכן את מחירי הקנסות ב 12 -חוקים
סביבתיים

113

על מנת להתאים את הקנס לרווח הכלכלי הצפוי מהזיהום ולמנוע באמצעותם מצב בו הזיהום

ישתלם מבחינה כלכלית .המצב בו הזיהום משתלם כלכלית למזהמים ,איננו מצב שישראל יכולה להשלים איתו.
לכן אנו סבורים כי על מדינת ישראל מוטלת חובה לעדכן גם את הקנסות המופיעים בחוקים הסביבתיים החלים
באזור.

114

פרק רביעי  -קיומן של זכויות אדם פרוצדוראליות באזור:
אחת הבעיות איתן מתמודד המשפטן והאזרח בבואו לבחון את המצב המשפטי השורר באזור ,היא העדר קודקס
חקיקה סדור וערוך .המשפטן והאזרח המעוניינים לדעת מהו המצב החקיקתי העדכני חייבים לנבור בצווי האלוף
במטרה לדלות את תיקוני החקיקה שנערכו במהלך שנות הכיבוש .מצב זה פוגע אנושות בזכויות האדם
הפרוצדורליות של התושבים .במסגרת זו אין ביכולתנו לסקור בצורה מקיפה את מכלול הסוגיות המשפטיות
העולות כתוצאה מהמצב העגום של החקיקה באזור .ברצוננו להתייחס בקצרה לקשיים המשפטיים העולים ממצב

 110ראו  ,Sandsעמ' .800-801
 111ראו ה"ש .67
 112תופעה זו מכונה בספרות הכלכלית החצנה .ראו למשל  ,Sandsעמ' .366-383
 113בין החוקים שתוקנו ניתן למצוא את החוקים הבאים :חוק המים ,התשי"ט– ,1616החוק למניעת מפגעים ,התשכ"א– ,1671חוק
שמירת הנקיון ,התשמ"ד– ,1683חוק החומרים המסוכנים ,התשנ"ג– 1662ועוד.
 114כפי שהראנו בפרק הקודם ,זהו המצב לגבי הקנסות המופיעים בצו לשמירת הניקיון ופקודת בריאות העם.
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זה בהקשר הסביבתי בו אנו עוסקים .תחילה נבחן את הפגיעה בזכות למשפט הוגן מכח דיני הכיבוש .לאחר מכן
נבחן את העקרון בדבר שקיפות המידע ונגישותו במשפט הבינלאומי הסביבתי.

הזכות למשפט הוגן בדיני הכיבוש:
בהלכת אסכאן קבע השופט ברק ,שהממשל הצבאי באזור מחויב להתנהל הן על פי כללי המשפט הבינלאומי והן על
פי כללי המשפט המנהלי הנהוגים בישראל .על פי שני אלו יש לפרש את החקיקה החלה באזור .חובת פרסום דברי
החקיקה מהווה חלק משמעותי וחיוני מהזכות להליך הוגן ,מכוחה מתאפשר לנתבע להתגונן בהליך משפטי
המתנהל נגדו .חובה זו מופיעה בשתי מערכות הדינים – הבינלאומית והישראלית.

בהקשר הבינלאומי ,סעיף  71לאמנת ז'נבה קובע כי חוקים פליליים לא ייכנסו לתוקפם לפני שפורסמו והובאו
לידיעת התושבים בלשונם .בפרשנות הסעיף הורחבה תחולתו ,על החקיקה הפלילית והאזרחית כאחד 115.בהקשר
הישראלי ,היעדר פרסום מסודר של חוקים החלים באזור פוגע בזכויות חוקתיות ,בהן זכות הגישה לערכאות
הנובעת מהזכות להליך הוגן כאמור ,ומחובת הפומביות.

זכות הגישה לערכאות כוללת בתוכה מתן אפשרות מעשית לגישה לערכאות והסרת חסמים המונעים מהאזרח להגן
על עצמו מפני תביעה 116.מעמדה של הזכות הוכר זה מכבר בבית המשפט העליון כזכות חוקתית 117.החובה של
הרשויות לפרסם דברי חקיקה ,מהווה חלק מזכות זו .ללא פרסום ,אין ביכולתו של האזרח לדעת מהן הוראות
החוק .הוא איננו יכול לתבוע את זכויותיו במידה ונפגעו ,ולחלופין – להתגונן מפני תביעה כנגדו.

חובת הפומביות מטילה אף היא חובה על הרשויות לפרסם כל חקיקה המשפיעה על זכויותיו וחובותיו של האזרח.
חובה זו הוכרה במשפט הישראלי כחובה בעלת מעמד-על ויש הסוברים כי היא בעלת מעמד חוקתי .118יפים לעניין
זה דבריו של פרופ' אמנון רייכמן:

 115ראו לעיל ה"ש .66
 116ראו אמנון רייכמן ,ליאור אבו ,עומר בכמן ,שרית יקוטי ,אלעד כץ ,אילת לוין ,נורית ענבל ,ענבל רובינשטיין ,מסמך רקע בנושא
הזכות להליך הוגן :מגבלות הליכיות – עקרונות כלליים מוגש לועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת (.)3001
 117ראו למשל דבריו של הש' חשין בע"א  622/61ארפל אלומיניום בע"מ נ' קליל תעשיות בע"מ פ"ד נ"א(" :736 ,166 )2זכות הגישה
אומר אני  -כי נעלה היא על זכות-יסוד...קיומה הינו תנאי
לבית-המשפט אין היא זכות-יסוד במובנו הרגיל של המושג זכות-יסודַ ...
הכרחי וחיוני לקיומן של שאר זכויות-היסוד".
 118אמנון רייכמן ,ליאור אבו ,עומר בכמן ,שרית יקוטי ,אלעד כץ ,אילת לוין ,נורית ענבל ,ענבל רובינשטיין ,מסמך רקע בנושא:
הזכות להליך הוגן :מגבלות מהותיות על הדין מוגש לועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת  .)3001( 16-18לצפייה:
.http://huka.gov.il/wiki/material/data/H20-02-2005_8-58-11_halichfull.pdf
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"עקרון זה (=עקרון הפומביות – א.פ.ל ).חיוני במיוחד לביסוסו של הליך הוגן בהתנהלותו
של האזרח אל מול המערכת השיפוטית והמנהלית .ללא ידיעת הדינים החלים עליו לא יוכל
האזרח ,מחד ,לכלכל את צעדיו כראוי ומאידך יהיה זה בלתי הוגן מצד המדינה לדרוש ממנו
לפעול על-פי חוק או דין נסתרים .רציונל נוסף להחלת עקרון הפומביות הוא התפיסה שבמתן
פומבי להחלטות הרשות ניתן למנוע שרירות ולפקח על פעולותיה התקינות".
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אכן במשפט הישראלי לא נקבעו נורמות המטילות על הרשויות חובה מפורשת לפרסם באופן נגיש ונהיר את החוק.
יחד עם זאת ,אין ספק שהרציונאלים העומדים בבסיס זכות הגישה לערכאות וחובת הפומביות לא מתממשים
במלואם במצב בו אין לאזרח אפשרות לעיין בנוסח נגיש וברור של החוק 120.פרשנות הזכויות לאור הרציונאלים
העומדים בבסיסן מחייבת לדעתנו את הטלת החובה על הרשויות לדאוג לפרסומו ונגישותו של נוסח חקיקה חד
וברור החל באזור.

העיקרון בדבר שקיפות ונגישות המידע במשפט הסביבתי הבינלאומי:
בעשורים האחרונים הולך וגובר השיח בדבר חשיבותן של שקיפות ,נגישות למידע ושיתוף הציבור במערכת הדינים
הסביבתית הלאומית והבינלאומית 121.עקרונות אלו יוצקים לעולם החקיקה הסביבתית ,עקרונות מתחום זכויות
האדם הפרוצדוראליות .התובנה העומדת בבסיס מגמה זו היא כי בצד יצירת מערכת חוקים הנותנת מענה לסוגיות
סביבתיות ,יש להעניק לציבור כלים אשר יאפשרו לו להשתמש באותה מערכת במידה וסביבתו נפגעה ,בדומה גם
לתחומים אחרים המוסדרים בחקיקה.

מתוך שלל עקרונות אלו ,הרלוונטי ביותר לענייננו הוא זה המחייב את הנגישות למידע .על פי עקרון זה ,זכות
הציבור נפגעת ,כאשר מידע משפטי אודות ההגנה על הסביבה איננו נגיש לכל .הסביבה היא טובין ציבורי ,השייכים
לכלל הציבור .הנגישות למידע מונעת מצב בו הציבור איננו ער לאפשרויות העומדות בפניו להגן על הסביבה מפני
 119שם ,עמ' .17
 120להרחבה בענין זה ראו :יניב רוזנאי "חוק 'רוצה להיות חופשי' :פרסום חקיקה בעידן האינטרנט" הפרקליט נב(.)3012( 321-208 )1
במאמר זה שוטח רוזנאי את הנימוקים התיאורטיים העומדים בבסיס חובת הפרסום וטוען כי על ישראל לבנות מאגר חקיקה
אינטרנ טי על מנת להגשים את חובת הפרסום במלואה .לאור הנימוקים המופיעים במאמר ,יש להטיל חובה בנוגע לפרסום דברי
החקיקה החלים באזור.
 121לסקירה בנוגע למעמדה של הזכות לשיתוף הציבור ,הרציונאלים עומדים בבסיסה והשתקפותה במשפט הישראלי והבינלאומי
ראו גלית עופר ואורן פרז ,שיתוף הציבור בחוק אוויר נקי :מציאות ,חזון או פיקציה? (טרם פורסם).
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ניצולה לרעה ושלא כדין על ידי גורמים פרטיים ואף ציבוריים .ציבור המודע לאפשרויות החוקיות העומדות בפניו,
ידע גם כיצד לפעול אל מול מפגע סביבתי.
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ההכרה בתפקיד החשוב של עקרון הנגישות למידע באה לידי ביטוי לראשונה בסעיף  10להכרזת ריו,

123

על פי

הסעיף ,על המדינה לדאוג שלכל אזרח תהיה הנגישות הראויה למידע סביבתי ונגישות אפקטיבית להליכים
שיפוטיים ומנהליים הנוגעים לסביבה .את הקבוע בסעיף הרחיבה אמנה מאוחרת יותר – אמנת ארהאוס,
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באמנה זו עוגנה והורחבה הזכות לקבלת מידע .האמנה הצביעה על הקשר הקיים בין זכויות האדם לזכויות
סביבתיות .שלושה עקרונות מרכזיים מממשים קשר זה :עקרון הנגישות למידע ,עקרון שיתוף הציבור ועקרון
הגישה לצדק.

הקושי בהסתמכות על מסמכים בינלאומיים אלו ,מצוי בהעדר תוקף משפטי מחייב :הכרזת ריו איננה נחשבת
אמנה ,ועל הכרזת ארהאוס ישראל איננה חתומה .מענה לכך ניתן למצוא במשפט המנהגי :מעבר לאמנות המנויות
לעיל ,ישנו מספר רב של החלטות או"ם 125העוסקות בחשיבות הכללית של הנגישות למידע ושיתוף הציבור .לדעת
חוקרים מסוימים ,החלטות אלו מקימות חובה מנהגית למדינה לפעול למימושם של עקרונות אלו במישורים
שונים 126.לדעתנו אין כל מניעה להחיל חובה זו גם בתחום המשפט הסביבתי.
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לסיכום ,אנו סבורים כי רשויות המדינה מחויבות לדאוג לקיומם של דברי חקיקה נגישים זמינים ובהירים לכל.
 128חובה זו מעוגנת במעמדה של הזכות למשפט הוגן במערכת דיני הכיבוש הבינלאומים ובכללי המשפט המנהלי
הישראלי .מעמדה של הזכות לנגישות למידע הוכר במקורות מסמכים משפטים סביבתיים שונים ויש הסוברים כי
זכות זו מהווה חלק ממערכת המשפט המנהגי .טיעונים אלו מצטרפים למגמה ההולכת וגוברת להרחבת מעמדו של

 122דוגמא למעמדו המיוחד של הציבור בעבירות הפוגעות בסביבה ניתן למצוא בסעיף  73לחוק סדר הדין הפלילי .סעיף זה מאפשר
לאזרח פרטי לפתוח בהליך פלילי על דרך הגשת קובלנה .בין העבירות שכנג דן ניתן לפתוח הליך שכזה ניתן למנות תשע עבירות
איכות סביבה.
.The Rio Declaration on Environment and Development (1992) 123
Convention on Access to Information’ Public Participation in Decision-Making and Access to Justice in 124
).Environmental Matters (2001
 125לפירוט ראו למשל נייר העמדה של TOBY MENDEL, FREEDOM OF INFORMATION: A COMPARATIVE (2008) UNESCO
.LEGAL SURVEY
 126שם.
 127שם ,עמ' .17-16
 128ראוי לציין ,כי לשם ביסוס עמדה זו ניתן להעלות טיעונים גם מכח עקרונות נוספים כגון :שלטון החוק ,שוויון בפני החוק.
במסגרת מצומ צמת זו לא נוכל להאריך בביסוס העקרונות במשפט הבינלאומי והישראלי ,ביסוס שכזה חורג מגבולות העבודה והוא
ראוי להמשך מחקר נוסף.

35

הציבור בנושאים סביבתיים הן בדין הישראלי והן בדין הבינלאומי.

129

אנו סבורים ,כי כל אלו יוצרים בסיס

משפטי המצדיק את הדרישה לפרסומה ולהנגשתה של החקיקה הסביבתית באזור.

 129להרחבה ראו ה"ש .118
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חתימה והצעות מדיניות:
בשנים האחרונות התפתחה בישראל חקיקה ענפה בתחומים סביבתיים .התפתחות זו היא מעין נייר לקמוס
המעיד על השינוי התודעתי והציבורי שחל בישראל .ההכרה בחשיבות העקרונות של "פיתוח בר-קיימא",
לקיחת אחריות להגנה על אוצרות הטבע ,ושימוש מושכל בסביבה תוך שמירה עליה עבור הדורות הבאים,

130

היא העומדת בבסיס השינוי החברתי.

המהפכה הסביבתית לא התרחשה בין-לילה .היא נבנתה אט אט בתהליך ארוך שנים ,אותו הובילו עמותות
ופעילים סביבתיים שעמלו רבות על הטמעת חשיבותם של ערכי שמירת הסביבה לציבוריות הישראלית.
המהפכה עדיין לא חצתה במלואה את גבולות הקו הירוק והאזור עדיין מייחל למהפכה סביבתית משלו.
מהפכה אשר תתרחש אך ורק באמצעות עבודה אינטנסיבית של סוכני שינוי מהמגזר הציבורי ,הארגונים
הסביבתיים והאקדמיה.

במסגרת נייר עמדה זה ,התכוונו לפתוח ערוץ לשינוי דומה ,בסוגיית החקיקה הסביבתית באזור .בחנו את
המצב המשפטי השורר באזור .גילינו כי החקיקה הסביבתית בו דלה מאוד ,וכי חוקים רבים החלים בשאר
שטחי ישראל כלל אינם חלים באזור .החוקים המעטים החלים באזור ,הם בחלקם בחזקת "אות מתה" ,אינם
מתעדכנים תדיר ואינם מותאמים למציאות הסביבתית והטכנולוגית המשתנה .חוקים אלה ,אין ביכולתם
להעניק מענה אמיתי לאתגרים הסביבתיים הרבים באזור.

כדי לבחון האם קיימת חובה להחלת חקיקה סביבתית באזור ,סקרנו את החלקים הרלוונטים ביותר של שני
ענפי משפט בינלאומיים – דיני הכיבוש ודיני איכות הסביבה .הראנו שדיני הכיבוש מטילים חובה על הכובש
להחיל חקיקה החיונית לשמירה על הסדר הציבורי  -מושג שהתפרש בפסיקה בהרחבה .לשיטתנו ,התחום
הסביבתי שייך אף הוא לענייני הסדר הציבורי השונים ,ועל הכח הכובש מוטלת החובה לדאוג להגנה נאותה
על הסביבה באזור ,בין השאר באמצעות חקיקה ראויה ,בהירה ,נגישה ועדכנית.

 130להרחבה ,ראו אתר המשרד להגנת הסביבה ,לצפייה:
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
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בדיון שעסק ברציונאלים העומדים בבסיס דיני איכות הסביבה הבינלאומיים ,הסקנו כי גם מכוחם ניתן לגבש
חובה להחיל חקיקה סביבתית באזור :עקרון הסוברניות מטיל על המדינה חובה לדאוג לנעשה בשטחה ,ובין
השאר הראנו כי זו כוללת גם טיפול בנזקים סביבתיים שהם בעלי אופי "חוצה גבולות" .עקרון נוסף המחיל על
המדינה חובות סביבתיות הוא העקרון בדבר פיתוח בר-קיימא .עקרון זה מדגיש את חובת המדינה להשתמש
באחריות באוצרות הטבע שברשותה מתוך דאגה לדורות הבאים .על פיו מוטלת על המדינה חובה לדאוג כי
הפרוייקטים המתבצעים בשטח הכבוש יתבצעו בהתאם לתפיסת הפיתוח בר-קיימא .לאחר בחינת ההצדקות
להחלת דיני הסביבה באזור ,פנינו לבחון את תוכן החובה המוטלת על הכח הכובש .הזכרנו את העיקרון בדבר
הערכת השפעות סביבתיות טרם ביצוע פעולות וכן את עקרון "המזהם – משלם" .עקרונות אלו מעניקים כלים
לקובעי המדיניות בסלילת הדרך להחלת חקיקה סביבתית באזור.

את עבודתנו בחרנו לחתום בעניין שאמנם עומד בשולי הדברים ,אך הוא ראש וראשון מבחינה מעשית :נגישות
דברי החקיקה החלים באזור לכלל התושבים .בתחום זה קיימת פגיעה קשה בעקרונות היסוד העומדים
בבסיס מערכת המשפט הדמוקרטית המודרנית – הזכות למשפט הוגן וזכות הגישה לערכאות .לעמדתנו ,על-
מנת לממש באופן ראוי עקרונות יסוד אלו ,על הרשויות לפעול באופן מיידי לפרסם באופן נגיש וראוי את
החוקים הסביבתיים המעודכנים החלים באזור.

לסיום ,ראינו לנכון להוסיף ולהציע מספר הצעות אופרטיביות ,שיתכן ויסייעו למקבלי ההחלטות להחיל
בצורה הדרגתית ומושכלת חקיקה סביבתית ראויה ואפקטיבית באזור .מדובר בהצעות אשר אנו סבורים כי
ניתן לבצען באופן מיידי .לדעתנו ,אימוץ הצעות אלה  -כולן או חלקן  -יסייע "להתניע" את מנוע החקיקה
הסביבתית באזור .ואלו הן:

ראשית ,על המדינה לפעול בהקדם על מנת לפרסם את פרטי החקיקה הסביבתית המעודכנים באזור .לא ניתן
להשלים עם מצב בו עורך-דין או אזרח ניצבים בפני שוקת שבורה ,עת מעוניינים הם לברר מהן זכויותיהם
וחובותיהם .על הרשויות לפעול בהקדם על מנת לפרסם את החוקים המעודכנים ולא להשאיר את המצב
הקיים ,בו נאלצים המעוניינים בכך לנבור בעשרות צווי האלוף על מנת לברר מהו נוסח החוק המעודכן.
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שנית ,יש לעדכן את החוקים שכבר חוקקו באזור .כך לדוגמא ,על המדינה לעדכן במהירות את הצו בדבר
שמירת הניקיון על מנת שזה יכלול את כל התיקונים והשינויים שנערכו בחוק הישראלי .שינויים אלו הכרחיים
במיוחד בתחום של עדכון סכומי הקנסות .במצב הקיים ,סכומי הקנסות יוצרים "תמריץ" כלכלי למזהמים.
במידה ויתפסו ישלמו המזהמים סכום הנמוך בהרבה מסכום הרווחים אותם הם קיבלו כתוצאה מהזיהום.
לכן ,על הרשויות לפעול בהקדם לעדכן בהתאם לכך את סכומי הקנסות ,בכדי ליצור הרתעה אפקטיבית
והלימה בין הענישה למעשה .לשם כך ,אנו מציעים להחיל את הסעיפים הרלוונטיים מחוק הגנת הסביבה
(המזהם משלם) (תיקוני חקיקה) ,התשס"ח ,3008-בו קבועים סכומי הקנסות החלים בתוך ישראל.

שלישית ,יש לדעתנו ליצור הסדר חקיקתי מקיף שיטפל באופן מלא בבעיות של חקיקה מוחלת אך לא
מעודכנת .כפי שנוכחנו לגלות ,פעולת חקיקה סביבתית יחידה וחד-פעמית ,איננה מספיקה לצורך מתן פתרון
כולל לבעיות .החקיקה הסביבתית הכללית מתעדכנת חדשות לבקרים ,הן מבחינת היקפה הסובסטנטיבי והן
מבחינת כלי הענישה העומדים לרשות מוסדות האכיפה (כדוגמת תיקוני חקיקה לעדכון קנסות) .אנו סבורים
כי את כל החוקים הסביבתיים באזור יש להחיל עד כמה שניתן בצורה דינאמית ,המתעדכנת באופן אוטומטי
כל אימת שמתבצע עדכון חקיקתי בחוק הראשי הישראלי .במקרה והמחוקק ירצה להימנע מתחולת שינוי
מסוים ,יהיה עליו להחריג את השינוי באופן מפורש .לדעתנו ,נוכח קצב העדכון המהיר של החקיקה
הסביבתית בישראל המותאמת באופן ישיר להתפתחויות המשפטיות והטכנולוגיות במציאות בתחום זה.
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מנגנון דומה קיים בנוגע לחקיקה הסביבתית החלה בישובים הישראליים בשטח  .Cנראה כי כל מנגנון אחר
להחלת חקיקה נדון לכישלון.

רביעית ,על החלת החקיקה המדורגת להיעשות בהתאם לצרכי השטח .יש לערוך סקרי שטח מדעיים ולבחון
מהם סדרי העדיפויות לחקיקה בהתאם לתוצאות הסקרים .עוד יש לבחון האם בידי המינהל האזרחי,
האחראי על האכיפה ,קיימים הכלים הדרושים לצורך אכיפת החקיקה המוחלת .חוקים שיאומצו ,מרשימים
ככל שיהיו ,בעוד האזור חסר מערך אכיפה יעיל ,הם בבחינת "אות מתה" שאולי תשפר את תדמית החקיקה
הסביבתית באזור ,אך לא את מצב הסביבה בפועל .נעיר כי לנושא האכיפה באזור ראוי להקדיש עיון נפרד,
מקיף ומעמיק.

 131מנגנון זה כבר קיים בחקיקה מכח תקנון המועצות המקומיות החלה בשטחי ההתיישבות הישראלית בשטח .C
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בנוסף ,ראוי לבחון היכן יש להשקיע משאבי שינוי ותיקון האם בחוקים משני תודעה כדוגמת חוק "המזהם –
משלם" ,או שמא בחקיקה בסיסית יותר שתדון בהקמת תשתיות מסודרות .דיון ראוי ונרחב זה נשאיר לעת
אחרת.

ולסיום ,כבר העירו חכמינו ז"ל על כך ש"סדנא דארעא – חד הוא".
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המציאות באזור היא מורכבת

ומסובכת ,כל שינוי ללא שיתוף פעולה מהצד הפלסטיני נועד לכישלון .התובנה הבסיסית כי הסביבה היא של
כולנו ופגיעה בה על ידי אדם אחד ,עלולה לפגוע בסופו של דבר באחר  -ללא תלות בזהותם הלאומית של הפוגע
או של הנפגע  -היא זו שעליה להנחותינו בצאתנו לדרך זו.

 132בבלי ,קידושין ,כז ב.
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