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2018) 144 pp. (including footnotes and acknowledgements, no index); 
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2017) 447 pp. (including index)  

  *גד ברזילי

 היטב י� מוכרה ובכלל ז, להיסטוריה האנושיתי� זר�כיבוש ושלילת זכויות אינ, וחכ, אלימות
זהו הנושא . שני�ושלושי� יותר ממאה  שנמש� כבר ,פלסטיני–סכסו� הישראליבמסגרת ה

ר "זה של ד, שני הספרי�. שלפנינוהספרי� קורת י בה שלמרכזבהמשות� לשני הספרי� שיהיו 
 אייל גרוס ' וזה של פרופ בירושלי�יעל ברדה מ� המחלקה לסוציולוגיה באוניברסיטה העברית

השליטה  –מנ� נושא עיסוק זהה ומייצגי� א, אביב�מ� הפקולטה למשפטי� באוניברסיטת תל
עבודתה של ברדה : מבט שונות�מנקודותא� עושי� זאת  –הישראלית בגדה המערבית 

ואילו עבודתו של גרוס , פוליטית ע� השלכות משפטיות�מבט חברתית�מתמקדת בנקודת
  .פוליטיות�מבט משפטית ע� השלכות חברתיות�מתמקדת בנקודת

ורואי� בה ,  המערביתשני הספרי� ביקורתיי� מאוד כלפי השליטה הישראלית בגדה
, נוכח העדר כתיבה משמעותית של האקדמיה המשפטית הישראליתל. חוקי� קולוניאליז� בלתי

אלה יש בספרי� , ישראל בגדה המערביתשל על היבטי האסדרה והשליטה , במיוחד זו היהודית
שיח ברור כי ה. ענו� רפלקסיבירחידוש לספרות המקצועית וג�  –עצ� עיסוק� ונושא� מכבר  –

 והשיח ")שתי מדינות לשני עמי�"שכל עניינו בשאלת ההיתכנות של (הציבורי בישראל 
של לרוב בחוקיות העוסקי� , המשפט העליו��די� של בית�ו� לקריאת פסקיהמכ�(המשפטי 

יכולי� לשמש הזמנה ראויה לדיו� אינ�  )מעשה או מחדל של רשויות הצבא והביטחו� בשטחי�
 על כוח ת בעיקרהמבוססהשליטה  – הישראלית בגדה המערבית מעמיק ביסודות השליטה

 תו� ,על כל אלה. צבאי ומשטרתי ועל תלות כלכלית של הצד הפלסטיני בעמיתו הישראלי
  .אפרט בהמש� המאמר, ת בספרי� עצמ�התמקדו

_____________________________________  

רקטור ללשעבר דק	 הפקולטה למשפטי� וכיו� משנה , פרופסור מ	 המניי	 למשפטי�   *
� בי	לימודי� למשפט השוואתי ול,  כיה	 כפרופסור מ	 המניי	 למשפט וחברה;חיפהאוניברסיטת 

  .לאומיי� באוניברסיטת וושינגטו	
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LIVING EMERGENCYשל יעל ברדה מבוסס על הנחת � .מוצא של קולוניאליז� התיישבותי
 לדעתה ,הוא המשתנה הביורוקרטי המרכזי, תיאורטיבמישור ה אינו מפתח שהספר, זהמושג 

הספר ממוקד בהארה ראשונית .  המסביר את השליטה הישראלית בגדה המערבית,של ברדה
וזאת בהתבסס ג�  –שיונות מעבר לישראל ועבודה בה ר – שיונותהרוייחודית של משטר מת� 

מבטה של ברדה מרתקת �נקודת. כויות אד�די� לז�סיונה האישי של המחברת כעורכתנעל 
אוכלוסייה הפלסטינית בני השיונות מעבר ועבודה לרכיצד הביורוקרטיה של מת� : וחשובה

ר שא, מבט ייחודית זו� נקודת. מאפשרת שליטה של ישראל בשטחי�מה�  �הנכבשת או מניעת
מת צורכי  דוג,משהו היבטי� אחרי��זונחתאומנ� , יה בספרות המחקריתיטר� הוארה ד

  .א� יש בה רעננות משפטית ואקדמית חשובה, טחו�יב
ובכ�  1,את התפתחות הממשל הצבאי –למדי באופ� בסיסי א�  �א –הספר מתאר היטב 

 קרוב לוודאי סטודנטיאלי(וישראלי צעיר ) הקורא אנגלית(לאומי � בי�מאפשר ג� לקהל קוראי� 
זו . ת השליטה בשטחי�ירוקרטיבקיאות בהתפתחות ההיסטורית של ביולרכוש ) בעיקרו

 ואומצה ,1945 שנתמשפטית על תקנות ההגנה המנדטוריות לשעת חירו� ממבחינה התבססה 
המשפט � לרבות בית,ידי מערכת השפיטה הישראלית�על –ע� מעט ביקורת שיפוטית  –

 תקופות חירו� בטחוני חריגות על הממשל � שלהספר מתאר באופ� מרתק את השפעת. העליו�
חבל .  וכיצד קטגוריות של שוחרי שלו� לעומת טרוריסטי� נמהלו זו בזו,רחי והצבאיהאז

אבל בהמש� , ערביתמ ולא ,התרגומי� לאנגלית של שמות מקומות ה� מעבריתשמנ� וא
  .עביר לקוראות תחושה של ראשוני�תהמחברת מצליחה היטב לה

שיונות ר על מת� זה המרכזית של הכותבת היא כי משטר הכיבוש בשטחי� מבוססהתֵ 
 וזאת ,מניעת� מה�או  אוכלוסייה הפלסטינית הנכבשתבני העבודה וכניסה לישראל ל

זוהי טענה . תלות כלכליתשמטרתה לפתח  2,יעילות ביורוקרטית אפקטיבית�באמצעות אי
וחבל כי זו , נוספי�דיוני� תיאורטיי� באינה נתמכת בספר א� היא , יתר!ֶ וֶ �מקס�מעניינת ואנטי

יעילות וחוקתיות ה� שלפיה  ,ברדה קובעת כי בניגוד לציפייה הוובריאנית. טענה חשובהאכ� 
על היות� דווקא שיונות נסמכי� הר הכיבוש ומשטר מת� ,מודרניתההכרחיות לביורוקרטיה 

�דעתבבעוד . ברורי� ומסובכי� באופ� שמונע מ� הפלסטיני� סעדי� משפטיי��לא, מורכבי�

 בעיני הפלסטיני� בגדה המערבית הוא ,נות נתפס כפריווילגיהשיוהרהקהל בישראל משטר 
שכ� , דיו� תיאורטי מפרנ# פנו� ועד לאגמב�לקורא חסר מאוד יכא� . נתפס כשעבוד כלכלי

שנפקד  ,משפטי הטוב והמרתק של ברדה מזמי� למעשה דיו� תיאורטי זהה� הניתוח הסוציולוגי
  3.ספרמ� ה

של פלסטיני� להסיר מעל עצמ� את התיוג של ברדה מתארת ברגישות רבה את מאבק� 
 את השפעת� הרבה של שירותי ,שיו� עבודה בישראלברטחונית כדי לזכות בהיות� סכנה 

המשפט מיעטו באופ� יחסי �בתיש ואת העובדה ,הביטחו� בתהלי� זה של מת� ההיתרי�

_____________________________________  

1  YAEL BERDA, LIVING EMERGENCY: ISRAEL’S PERMIT REGIME IN THE OCCUPIED WEST BANK 

15–43 (2018). 
 .35' בעמ, ש�  2
 FRANTZ FANON, BLACK SKIN, WHITE MASKS (1952); GIORGIO AGAMBEN, HOMO,  למשל,ראו  3

SACER: SOVEREIGN POWER AND BARE LIFE (Daniel Heller-Roazen trans., 1998). 
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שירותי , ילאומ� הבי� בניגוד להוראות המשפט 4. שירותי הביטחו�� שלדעת�להתערב בשיקול
שיו� עבודה רלקבלת מידה �כאמתהביטחו� משתמשי� בנכונותו של פלסטיני לשת� פעולה 

את את פיגועי ההתאבדות ו –טחוני הבברדה מעמעמת מאוד את ההיבט ,  ע� זאת5.בישראל
 חשובה בסיכול ההיה חוליעליו  תהיא כותבשכ "שב. המרי האלי� נגד הכיבוש הישראלי

ברדה שמה דגש רב , מצד אחר. התייחסות מעמיקהב זו אינה זוכה  ועובדה,פיגועי� קשי�
 ובכ� מעמעמת את תפקיד� של ,שירותי הביטחו� כחלק מ� הביורוקרטיה של הכיבושב
  .קוו שהוביל לאותה אלימות� הסטטוספוליטיקאי� בהנצחתה

ח היו למעשה לחוק ללא פיקונברדה קובעת כי הסיווגי� של שירותי הביטחו� והחלטותיה� 
# נגד שירותי "מראה כי העתירות לבגהיא ,  יתר על כ�6.�שיפוטי או פיקוח אזרחי כלשה

שה� נוקטי� שיטות ר השא , דווקא מחזקות את שירותי הביטחו�,רוב� נדחותר שא ,הביטחו�
מ� העתירות  75%�בברדה מעידה כי ,  ע� זאת7.נשארות חסויותולניטור� סיווג הפלסטיני� ל

. כ לבטל את איסורי הכניסה לישראל ובכ� התייתרו העתירות"שבהסכי�  #"שהיא הגישה לבג
 אלא להאי# ,המשפט� מטרת העתירות אינה בהכרח להגיע לדיו� בבית,במילי� אחרות

נמנע , מצד אחד, כ�. המשפט עצמו�בשירותי הביטחו� להגיע לפשרה עוד קוד� לדיו� בבית
 ;שירותי הביטחו�לשמחת� של ,  לישראלשיונות הכניסהרהמשפט במשטר �דיו� ציבורי בבית

 8.העותר או העותרת באי� על סיפוק�כ� שג� , איסור הכניסה לישראל מבוטל ,ומצד אחר
כפי , אכ�. # המדינה זוכה" מ� העתירות המגיעות לדיו� בבג95%�ב, מציינת ברדה, לעומת זאת

 ,לאומיהביטחו�  לקשורי� בתחומי� הנתפסי� כ,רוזנטל ומידני, שקובע מחקר� של ברזילי
ועומדת על  ,נמוכה ביותרהיא עתירה ה ההסתברות לקבלת ,אלה הקשורי� לכיבושבובמיוחד 

ממחקרו ג�  מסקנה דומה עולה 9.למשל, ההסתברות לקבלת עתירה בתחומי דת ומדינהכרבע מ
כמעט א� תרחש מ הדבר ,הפלסטיני� זוכי� בסעדי� משפטיי�א�  הקובע כי ,של יואב דות�

�המחברת קובעת כי ביתעל רקע נתוני� אלה  10.המשפט�שרות מחו# לכותלי ביתבפורק 

 בקביעתו זו ,מנ�ו א11.המשפט העליו� הוא למעשה חלק מ� האדמיניסטרציה של הכיבוש
מאיר באור מחקרי ייחודי הוא  א� ,שנערכו בנושאמחקרי� של  ההספר אינו מוסי� רבות לשור

את ו, נות עבודה לפלסטיני� מ� הגדה המערבית בישראלשיוהמנגנו� שנות� או נמנע מלתת ראת 
  12.ראוי עליוהפיקוח ההעדר 

_____________________________________  

 .78–56' בעמ, 1ש "הלעיל , BERDAראו   4
 .63' עמב, ש�  5
 .69' עמב, ש�  6
 .79' עמב, ש�  7
 .76' עמב, ש�  8
9  Maoz Rosenthal, Gad Barzilai & Assaf Meydani, The Personalization of Judicial Review: 

The Cohesiveness of Judicial Nominations and Constitutional Courts (paper presented in 
the American Midwest Political Science Association’s annual conference, 2017). 

10  Yoav Dotan, Judicial Rhetoric, Government Lawyers, and Human Rights: The Case of the 
Israeli High Court of Justice During the Intifada, 33 L. & SOC’Y REV. 319 (1999). 

11  BERDA , 78' בעמ, 1ש "הלעיל. 
שיונות עבודה לפלסטיני� מ	 רמת	 הקשר של  א� כי לא ב,למחקרי� המלמדי� על מסקנה דומה  12

 DAVID KRETZMER, THE OCCUPATION OF JUSTICE: THE ,ה לדוגמ,ראו, השטחי� בישראל
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עמד המודל הכלכלי הקולוניאליסטי שלפיו ש$�תח שיונות הר משטר ו שלביסוד
שליטה . שליטה ישראליתבהפלסטיני� וכוח העבודה הפלסטיני נותרו נפרדי� ונתוני� לחלוטי� 

כא� .  שני שלישי� מ� הכלכלה הפלסטינית בישראלעל תלות כלכלית של כמעטהתבססה זו 
 ,קולוניאליסטיי� אחרי� בעול� הספר חסר מאוד היבט השוואתי מול מודלי� כלכליי�

 הספר מציג נתוני� מאלפי� על היק� כוח ,ע� זאת. בהתחשב כמוב� בגודל האוכלוסייה
הפכה נהשתנתה ו הכלכלה הפלסטינית , מצד אחד13.העבודה הפלסטיני בישראל ברבות השני�

מבוססת על נותני שירותי� בישראל ברובד הנמו� של החקלאית ביסודה לכלכלה כלכלה מ
 ולא אפשרה עצמאות ,התלות בכלכלה הישראלית הייתה רבה, מצד אחר. הכלכלה הישראלית

פרטי� כיצד התפתחה ביורוקרטיה של �הספר מתאר היטב ובפרטי. לכלכלה הפלסטינית
במקביל אמצעי מעקב כיצד יושמו  ו,שיונות מעבר ועבודה בישראלרכיבוש ומת� , שיטור

  14.חוקיי� בישראל�בלתי ושהייה של עובדי� ועובדות הלמנוע כניסמנת �עלושיטור 
: לוו למציאות זו של ביורוקרטיזציה של שליטה ובקרהשנהספר מתאר היטב שני הליכי� 

הביטחו� ושוק שחור של הענקת פעולה ע� שירותי �שיונות עבודה בישראל בשיתו�רהתניית 
לגבי שני היבטי� מרתקי� אלה הספר אינו מעמיק תיאורטית בספרות שחבל . שיונות כאמורר

תהליכי� גבי למספקת ג� בתיאור שברדה ,  ע� זאת15. כגו� כתיבתו של מישל פוקו,רלוונטית
יבור  השליטה בשטחי� שאינ� ידועי� לצ� שוני� שלהיבטילהבנת יש תרומה חשובה אלה 

 לביקורת שיפוטית של לוביו ולא ה,בי� צללי החוקהתקיימו כל השני� היבטי� אלה . הרחב
  . ובוודאי לא להתערבות שיפוטית אפקטיבית,ממש

נהל הציבורי הוא שיטתי נהל ציבורי מניחה כי הִמ ובריאנית הקלסית של ִמ ובעוד התפיסה ה
קולוניאליז� וניצול כלכלי , של כיבושבמצבי� ברדה טוענת כי  ,ורציונלי ושומר על סדר עקבי

ברור לנתיני� �היה דווקא מאוד לא י–הביורוקרטיה  קרי –ציבורי הנהל הִמ שיש עניי� למדינה 
 כדי למנוע סעדי� משפטיי� וכדי למנוע מ� האוכלוסייה הנכבשת ,סתירות פנימיותויתאפיי� ב

 ומולי� את הקוראות , היטבהספר אכ� ממחיש זאת. דרכי מאבק משפטיות וציבוריות אזרחיות
זה טמונה במתודולוגיה התֵ מגבלת , ע� זאת. והקוראי� למסקנה זו באופ� הדרגתי ושיטתי

חסר מאוד בספר ניתוח של ההיבטי� הפוליטיי� של השליטה המשפטית . המובילה אליה
 אבל הטענה כי המבנה , ברור כי לב העניי� הוא שליטה באמצעות כיבוש– והביורוקרטית

חסרה במידה ומשרת צרכי� אלה לצורכי שליטה נועד ולג� כביכול של הביורוקרטיה המב
ניתוח , ע� זאת. מסוימת ניתוח של מנגנוני הכוח הפוליטי מעבר לביורוקרטיה עצמה

, שיונותרדי� שייצגה עשרות מבקשי � סיונה כעורכתונ ,הפרקטיקות שברדה מתארת באזמל חד
  .ת כאחתכי הֵתזה שלה נכונה ומרתקמלמדי� 

_____________________________________  

SUPREME COURT OF ISRAEL AND THE OCCUPIED TERRITORIES (2002); Ronen Shamir, 
“Landmark Cases” and the Reproduction of Legitimacy: The Case of Israel’s High Court 

of Justice, 24 L. & SOC’Y REV. 781 (1990). 
 .83' בעמ, 1ש "לעיל ה, BERDAראו   13
 .105–86' בעמ, ש�  14
 MICHEL FOUCAULT, DISCIPLINE AND PUNISH: THE BIRTH OF THE PRISON (Alan , למשל,ראו  15

Sheridan trans., 1977). 
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שנתנה כביכול , הביורוקרטיה הסבוכה והמורכבת הזו התרחבה באמצעות חקיקת חירו�
הענקת טחוניות ובתמיכה משפטית לשליטה המתעמרת בפלסטיני� באמצעות הצדקות 

יורה רחבות ביותר לשירותי הביטחו� עקב הצור� לסכל �פקטו ודה�סמכויות משפטיות דה
הארה מספקת מעבר בזוכה בו אינה חשובה זו בספר נקודה . טחוניות אפשריותבסכנות 

 16. וחסרות מאוד הפניות לפסיקה ולחקיקה,לסיפורי� המשפטיי� הספורי� שברדה מתארת
כ� גבר , רפורמות בוידי עריכת ניסו להביא לוככל שארגוני זכויות אד� ביקרו את המצב הקיי� 

ביתר המצב את הכבידו שוספות רו� ניתקנות חותוקנו  ,טחו� לאומיי ב� שלהשימוש במושגי
�צבאיה�טחוניהבשל הפלסטיני� בממסד ממילא  הרבה �תלותשאת והגבירו עוד יותר את 

 אינו חסר ,מעיד הספרשוכפי  כפי שהמחברת מציגה אותו,  המשפט ככלל17.ביורוקרטיה
סעד משפטי מסוי� בעקבות לח# משפטי של ביזכו אנשי� ספורי� פה וש�  – לגמרי תוחלת

קוו � משרתת את הסטטוס, לתפיסתה של ברדה,מערכת המשפט, ככלל, ע� זאת. משפטה�בית
  . עד שיימצא פתרו� פוליטי הול�שיונות המדכאהרהיא משרתת את משטר  –

�הבי�שנכתבו על המשפט היחידי� ספרו של אייל גרוס הוא ספר משפטי ונורמטיבי מ� 

בשטחי� שנכבשו בכלל רר שוככל שמשפט זה אכ� ,  בהקשר של הגדה המערביתלאומי
עצמו תרומה חשובה מאוד לכתיבה המחקרית לכשמהווה במוב� זה הספר . 1967במלחמת 

 שהוא בעיקרו ניתוח ביקורתי ,בניגוד לספרה של ברדה. ולכתיבה המשפטית על השטחי�
המייחס , לאומי�בי� ספרו של גרוס הוא ספר ריאליסטי של מומחה למשפט ,משפטי�חברתי

לאומי דווקא על הרקע של שלטו� צבאי �הבי� של המשפט ו לצור� בנוכחותחשיבות רבה
  .בזכויות אד�מתמש� ופגיעות נמשכות 
 אגב ,לשליטה הישראלית בשטחי�הקשור שינוי פרדיגמטי בכל ידי הספר מעוניי� להביא ל

# ה� כיוע, למשל, עיצב השופט מאיר שמגרשכפי  –מעבר מתפיסה תיאורית של מצב קיי� 
המחייבת את הריבו� ,  לתפיסה נורמטיבית– משפט העליו�ה�  וה� כשופט בית לממשלהפטימש

 וכ� מחייבת את המדינה ,בחובות משפטיות הנגזרות מכוחה השלטוני כלפי הנכבש) ישראל(
לפיכ� גרוס .  בשטחי� הכבושי� תהיה זמנית בלבדהלהבטיח כי נוכחות) ישראל(הכובשת 

שבגינו , מד הנורמטיביילאומי לבי� המ� הבי�נלי של המשפט מד הפונקציוימנסה ליישב בי� המ
. כיבוש אינו מקנה בעלותשלאומי הוא �הבי�היסוד במשפט �אחד מעקרונות. נכתב ספרו

זוהי כמוב� התפתחות .  א� אינו מקנה לה בעלות,הכיבוש מייצר חובות על המדינה הכובשת
 –  ובמיוחד,העול� השנייה�חמתבולט לאחר מלשיש לו תפקיד  ,לאומי�הבי�חשובה במשפט 

 עיקרו� 18.העשרי� ואחת לאחר תחילת המאה – 1967ג� לגבי השטחי� שנכבשו במלחמת 
 ה שליל,במילי� אחרות.  ולא קבוע,הכיבוש חייב להיות זמנישחשוב שני המובלט בספר הוא 

דגיש  גרוס מ19.לא קבועהו ,ידי הכובש יכולה להיות זמנית בלבד�ריבונות עלשל  האו מניע
נורמטיביי� אלה חשובי� לא פחות מ� השאלה באיזו מידה הכוח הכובש יסודות בספרו כי 

_____________________________________  

 .116–115' בעמ, 1ש "היל לע, BERDAראו   16
 .124–121' בעמ, ש�  17
18  AEYAL GROSS, THE WRITING ON THE WALL: RETHINKING THE INTERNATIONAL LAW OF 

OCCUPATION 23–29 (2017). 
 .35–25' בעמ, ש�  19
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הספר אינו ד� בשלב זה באופ� מספיק בבעייתיות . מנהל ביעילות את השטחי� שתחת שליטתו
�בו הכוח הכובש טוע� באופ� תמידי כי שליטתו שמצב של  ,כלומר, תת הזמני�של קביע
 למשכה של אותה –ל להתחייב ואולי אינו יכו – זמנית א� אינו מתחייב היאהכבושי� בשטחי� 

  .זמני�ת
באיזו מידה הכוח הכובש יכול :  אלא בשאלה חשובה אחרת,הספר אינו מתמקד בהיבט זה

 אלא דווקא לנצל הכיבוש למטרות של ,קיי� בטריטוריה הנכבשתהמצב הלא להסתפק בשימור 
הפוליטי באזורי� הנכבשי� או שינוי תנאי החיי� של האוכלוסייה בשטח שינוי המשטר 

שינוי המשטר הפוליטי ידי  להביא לאית לכ� היא כמוב� היומרה האמריקה דוגמ?הנכבש
המשפט העליו� שבה� � די� של בית�  גרוס מציי� בספרו פסקי20.ק ולכפות בה דמוקרטיהאבעיר

 תחייה� היו למעשה תירו# להמשכר את ורצו� לשפדאגה לגורל התושבי� בדבר טענות 
  21. רשויות הביטחו�ה� של ובמחדליה�התערבות במעשיה�הכיבוש ולהצדקת אי

. מחלוקות ציבוריותבעצמה להשאלה א� שטח מסוי� כבוש א� לאו נתונה כששמוב� 
שחרור השטחי� וגאולת " בי� תמחלוקעד כדי גיע לה י�ההתייחסויות יכולשל מנעד המגוו� וה

הספר אינו עוסק בשלל ההתייחסויות בחיי� הציבוריי� . "כיבוש צבאי"לבי� " ולדתשטחי מ
תו� שהוא מביס מראש  22,תחת זאת מתמקד בהגדרת תחילתו של כיבוש וסיומואלא  ,בישראל

העדר ריבונות  מחמת ,למשל –או שולל מראש טענה אפשרית כי השטחי� אינ� כבושי� 
  .עליה� קוד� לכיבוש
בו חלה ש הקובעות כי שטח הוא כבוש מ� הרגע , לתקנות האג43� ו42ות גרוס מפנה לתקנ

כ� רלוונטית מאוד להגדרת . ידי האוכלוסייה כצבא עוי��עליו מרות של צבא זר שנתפס על
 ,למשל –די� �  גרוס מפנה לשפע של תקדימי� היסטוריי� ופסקי23.נבה הרביעית'כיבוש אמנת ג

לאומי לענייני �הבי�המשפט �ביתשל # ו"בג של, איי�משפט אמריק�של בתילפסיקות 
לגבי שאלות  –ק ומקומות אחרי� אעיר, קפריסי�, פסיקות בענייני אוגנדהלג� � כמו, גוסלוויהוי

דוגמת הטלת  (המזהי� כיבושהיסודות מהו ההבדל בי� פלישה צבאית לכיבוש ומה� כגו� 
  24.)נהל צבאיצעות ִמ מרות צבאית של הצבא הכובש וניהול ענייניה של הטריטוריה באמ

�הבי�פורמלי של המשפט ה�בכ� גרוס מספק תשובות חיוניות מ� ההיבט הדוקטרינרי

 א� כי הוא מתעל� מ� הפוליטיקה הטמונה בכל אחת מ� ההגדרות ומ� הקושי להגיע ,לאומי
חלק שייתכ� . להבנה חוצת השקפות פוליטיות לגבי הדילמה של מהו כיבוש ומתי הוא מסתיי�

 הכיבוש מ� ההיבט של המשפט ו שלי� והקוראות יסברו כי הדיו� בשאלת הגדרתמ� הקורא
 הספר , בדומה לכ�25.מיטיב להציגו בפרוטרוטאכ�  והספר ,לאומי הוא מרתק וחשוב�הבי�

. לאומי�הבי�המשפט של הגדרות העוסק בפרוטרוט בשאלה מתי הכיבוש מסתיי� על בסיס 
�בי�די� של טריבונלי� �לאומי ופסקי�הבי�ט גרוס מפרט בדיוק רב מקורות שוני� במשפ

_____________________________________  
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 ומגיע למסקנה כי מעבר לשאלת ההכרזה הפורמלית על סיומו של ,לאומיי� לגבי שאלה זו
ניצבת השאלה  –  של הכובשותסיו� חובותיו המשפטיאת  באופ� המחייב כביכול – כיבוש

גרוס . הייד�פקטו מסתיימת שליטתה של מדינה מסוימת בשטח שנכבש על�מתי דההמעשית 
 כי מעבר לבינריות של כיבוש מול ריבונות ניצבת שאלה של כוח –  ואני מסכי�– סבור

מידה להיותה של טריטוריה �  יהווה הדבר אמת,שולטת באזור מסוי�עודנה מדינה א� . ושליטה
תחת ש וממילא הכוח הכובש בה יישא באחריות משפטית לניהול הטריטוריה ,זו כבושה

  .� הגדה המערבית תיחשב שטח כבוש ג לפיכ�26.שליטתו
גרוס מבקר את פסיקותיו , לאומי בתנאי כיבוש�הבי�בהמש� לניתוח המרתק של המשפט 

רק אמנת האג חלה על השטחי� הכבושי� מכוח המשפט שלפיה� המשפט העליו� �של בית
 אינה ,לאומי ההסכמי�הבי� בהיותה חלק מ� המשפט ,נבה הרביעית' בעוד אמנת ג,הנוהגי

ותוחל , דר� חקיקה� ישראלי עלהלא אומצה בחוק היא רשמי כל עוד באופ� מחייבת את ישראל 
גרוס מוצא בכ� מצב משפטי .  בהסכמת פרקליטות המדינה,לנכו�זאת # ימצא "בגרק ככל ש

 מצב� החוקי של ההתנחלויות בשטחי 27.אד� בשטחי�השרק מחרי� את הפגיעות בזכויות 
שבטו את  וגרוס אינו חוס� ,ייתי על בסיס הניתוח המשפטיהגדה המערבית הוא כמוב� בע

הסיטו את הדיו� מ� ההכרח הצבאי ר שא,  בנושאהמשפט העליו��  ביתיו שלהביקורתי מפסיקות
נימוק  –צורכי ביטחו�  לא) לאומי�הבי� מכוח המשפט �חריג לאיסורשהוא (בהתנחלויות 

חזי� והתנחלויות אזרחיות המשפט העליו� ג� מא�ביתהכשיר למעשה משפטי שמכוחו 
 הספר מבקר קשות את פסיקותיו של , בהתאמה28.טחוניתבשהמדינה הגדירה כבעלות חשיבות 

 ומצביע על , דוגמת גירושי� והרס בתי�,נוספי� בנושאי� ,#"בשבתו כבג, המשפט העליו�� בית
, התערב בנעשה בשטחי�לחלוטי� מלהמשפט העליו� כמעט �ביתנמנע הכל �בס�שהעובדה 

לטענת ,  בכ�.טחו� והצבאירשויות הבשל  הממשלה וה� של ומחדליה�את מעשילרוב הכשיר ו
בפסיקותיו כי מבהיר  תו� שהוא ,קוו� הוא נת� למעשה לגיטימציה שיפוטית לסטטוס,גרוס

 אלא ,מבטו גישתו המשפטית מוצדקת כל עוד הגדה המערבית אינה מסופחת לישראל� מנקודת
גרוס סבור , יתר על כ�. קבע�  להסדרת המצב המשפטי הסופי בהסכ�נתונה לישראל כפיקדו� עד

משפטית את מעמד� של המתנחלי� בגדה מבחינה המשפט העליו� �כי בפסיקותיו עיג� בית
�הבי�מנוגד לרוחו של המשפט ובאופ� שמזיק לאוכלוסייה הפלסטינית המקומית , המערבית

  29.לאומי
 שכ� אלה לא שינו את ,1993 שנתלו במצב משפטי זה לא השתנה בעקבות הסכמי אוס

המשיכה להיות שליטה של ר שא, התשתית והיסודות של השליטה הישראלית בגדה המערבית
ג� בעזה  גרוס סבור כי , בהתאמה30.אגב הפרדה בי� הפלסטיני� למתנחלי� היהודי�, כיבוש

למ�  הומש� השתנתהאומנ�  דרגת התלות של עזה בישראל ,לדעתו. המצב המשפטילא השתנה 
 א� ,כוחות צבא ישראלי� החוני� בעזהעוד  ואכ� אי� ,2005 שנתצדדית ב�הנסיגה החד

_____________________________________  
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כיבוש כ� היא עודנה תחת �על ו,שליטה ישראליתבבהיבטי� רבי� אחרי� רצועת עזה נתונה 
בכ� גרוס מציע . על ישראל החובות המשפטיות החלות על כוח כובשחלות  וממילא ,ישראלי

שאות� הוא , המשפט העליו��בפסיקת ביתו ה� בספרות המשפטית מבט שונה מ� המקובל
לאומי ישראל �הבי�קובע כי מ� ההיבט של המשפט הוא  .וה� בספרות הדיפלומטית, מבקר

ובכלל זה , משפטית למצב בעזההבאחריות עדיי� נושאת היא לפיכ� ו ,כוח כובש בעזהעודנה 
 וזאת למרות ,כלוסייה המקומית בעזהאולמי� וחשמל וצרכי� חיוניי� אחרי� בחובה לספק 

  31.עוינותו של חמאס לישראל
ספרו של גרוס מתאפיי� ביכולתו המרשימה של המחבר לחרוג מ� הקונסנזוס שאי� ספק 

לאומי �הבי�להבנת תחולתו של המשפט חלופית מבט �האקדמי והמשפטי ולהציע נקודת
 לא רק על כניסת סחורות גרוס מבקר קשות את ההגבלות הרבות שישראל מטילה. בשטחי�

 אלא ג� על כניסה של עזתי� לישראל לצורכי סיוע ,ספקת שירותי� כגו� חשמל ומי� לעזהוה
צדדית מעזה דווקא הגבירה את הפרות �הנסיגה החד, לתפיסתו. הומניטרי או צרכי� אזרחיי�

� כפור בשא,  וכ� את מדיניות החיסולי� הממוקדי�,פלסטיני� בעזהשל הזכויות האד� 
ו� נגד פלסטיני� גיבוי משפטי כל עוד הסיכול הממוקד מכ�בלהגבלות פרוצדורליות זכתה 

ישראל שברוב המקרי� עתירות נגד הגבלות , כללכ. טחוניותבעקב נסיבות אפשר לעוצר� � שאי
  32.מגבה לרוב את מדיניות הממשלהר שא, #"ידי בג�על הפלסטיני� בעזה נדחות עלמטילה 

 חמאס כלפי ו שלנוכח מדיניותלא� , קרי, בוח� בספרו תרחישי� מדיניי�גרוס אינו , ע� זאת
. תרחישי� טובי� להסדר מדיני ובטחוני ע� חמאסקיימי�  בנשק רב וישראל והמש� התחמשות

מנתח באופ� ו ,לאומי�הבי�הספר מעמיק מאוד בהיבטי� המבניי� והנוהגיי� של המשפט 
 , להוציא אמירות כלליות, א� במוב� מסוי�,�המשפט העליו� ביתיו שלביקורתי את פסיקות

 של המשפט נולאומי ובעיגו�הבי�הספר אינו נוטה להעמיק בהקשרי� הפוליטיי� של המשפט 
משהו � וזונחי�,� מדייפכי� לפרקי� לדוקטרינרינההניתוחי� בספר . לאומי בפוליטיקה�הבי�

הספר עשיר בתובנות , זאתע� . לאומי� הבי�את ההקשרי� הפוליטיי� ואת הפוליטיקה במשפט 
דוגמת , בי� הבינריות של כיבוש לריבונות יש מנעד משפטי של דרכי שליטהשלגבי העובדה 

� הבי�פי המשפט � שליטה שאינה פוטרת את ישראל מחובותיה על –שליטתה של ישראל בעזה 

  .לאומי לסייע לאוכלוסייה הנכבשת
המשפט העליו� � ביתיו שלות אגב ניתוח פסיק,לאומי�הבי�מבט עשיר זה אל המשפט 

מקנה לספר תרומה ראשונית לספרות , נבה הרביעית ואל אמנת האג'בהתייחסו אל אמנת ג
הספר מחדד עד כמה הפרויקט . זו שעניינה בישראל במיוחדלו, לאומי בכלל�הבי�המשפט 

לאומי תופס �הבי� ועד כמה המשפט ,המשפטי חשוב להנכחת השליטה הישראלית בשטחי�
אל  יותר ויותר# "בג מתייחס בנוגע לשטחי� יופסיקותב , למשל,כ�. שוב במאמ# זהמקו� ח
�הבי�את המשפט לרוב אבל מתאי� , לאומי בכלל�הבי�נבה הרביעית ואל המשפט 'אמנת ג

 של פרקליטות יהמקבל לרוב את טענותו, לאומי לאינטרסי� ולצורכי הביטחו� של ישראל
 וזאת בניגוד ,ההפרדה�# לגבי גדר" בגיו של בפסיקות כ� ג�33.בטחו� המדינהבדבר  המדינה

_____________________________________  
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ג� כא� . חוקית�בלתיהיא ההפרדה �גדראשר קבע כי , לאומי�הבי�הדי� �הדעת של בית�חוותל
 34.צורכי הביטחו� של ישראלאת # הדגיש במיוחד את היבטי הביטחו� ו"בגשבלטה העובדה 

י בהאג פירשה באופ� צר מאוד לאומ�הבי�הדי� �הדעת של בית�כי חוות, בצדק ,גרוס קובע
# "בגכי  – בצדקשוב  ו–כנגד זה הוא קובע ג� . יחסית את צורכי הביטחו� של ישראלשולי ו

הצור� את לאומי ההומניטרי ו�הבי� המשפט ו שלאת תחולתיתר על המידה  בפסיקתו �צמצ
  .לשמר את זכויות האד� של הפלסטיני� בשטחי�

למרות הביקורת המשפטית . חלופיי�שי� ג� במקרה זה חסר בספר דיו� בתרחי
ישראל דר� הייתה לנשאלת השאלה א� , לאומי�הבי�נורמטיבית מ� ההיבט של המשפט ה

מצד . הפחתה משמעותית בפיגועי� נגד ישראלידי ההפרדה להביא ל�גדרמהקמת טובה יותר 
 הממשלה  במידה רבה לדחיית רוב העתירות של פלסטיני� נגדלוביושיקולי הביטחו� ה, אחר

המשפט העליו� הדגיש בפסיקותיו יותר ויותר זכויות אד� �שביתא� . ורשויות הביטחו�
� בסופו של יו� הועדפו כמעט תמיד שיקולי הביטחו� על שיקולי� של זכויות אד� ,תומידתי
  35.לאומי�בי�ומשפט 

 שני הספרי� שניתחתי במאמר זה מהווי� תרומה משמעותית למד� הספרי� ,לסיכו�
, זה של יעל ברדה, הספר האחד.  משטר הכיבוש בשטחי�יו שלומצ� למדי על יסודותהמצ

 ,שיונות כניסה ועבודה בישראלשל ר ה או שלילהמשפטי של הענק� מהווה ניתוח מיקרו חברתי
והדגשת התובנות , די� המייצגת פלסטיני��תו� תצפית אישית של הכותבת כעורכת

. פעל הקולוניזציה היהודית בשטחי הגדה המערביתחברתיות הנובעות מכ� על מה� המשפטיות
נורמטיבי המתאפיי� בריאליז� משפטי וניתוח �הוא ניתוח מקרו, זה של אייל גרוס, הספר השני
שני הספרי� כאחד . לאומי בשטחי��הבי�פונקציונלי של משמעות המשפט �דוקטרינרי

טה ישראלית בשטחי מדגישי� את העלויות הכבדות לדמוקרטיה כתוצאה מ� החתירה לשלי
יתרמו רבות להשבחת אלה שני ספרי� חשובי� ). עזהג� ב – גרוספי �ועל(הגדה המערבית 

  .1967תובנותיה של האקדמיה הישראלית בדבר השליטה הכוחנית בשטחי� שנכבשו במלחמת 
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