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מבוא
מאז שנת 1967 נמצאים שטחי הגדה המערבית תחת כיבוש ישראלי, ונתונים לשליטה צבאית ולדינים 

של המשפט הבינלאומי הנובעים ממשטר זה.

המפקד הצבאי בגדה המערבית מעניק החל משנות השבעים של המאה הקודמת, לחברות ולתאגידים 
ישראליים, רישיונות לכריית אוצרות טבע בשטחים הכבושים. חלקם הארי של תוצרי החציבה – מאות 
מיליוני טונות של אבן, חצץ ומחצבים אחרים – מועבר לתחומי מדינת ישראל ומשמש את משקי 

הבנייה והסלילה הישראליים.

פעילות כזו מהווה הפרה של דיני הכיבוש, שהם ענף של המשפט ההומניטרי הבינלאומי ושל משפט 
זכויות האדם הבינלאומי, ועלולה להוות פשע של ביזה. גזל אוצרות הטבע של הגדה המערבית נמשך 

עשרות שנים בידיעה, באישור ובאמצעות ממשלת ישראל והמפקד הצבאי של השטח הכבוש.

בשנת 2009 עתר ארגון יש דין לבג"ץ, בדרישה להפסיק את הכרייה והחציבה שמבצעות מחצבות 
בבעלות ישראלית בגדה המערבית ולקבוע כי כרייה של אוצרות טבע בשטחים הכבושים לצרכיה או 
לשימושה של ישראל או אוכלוסייתה הינה מעשה בלתי חוקי. יש דין טען בעתירה כי מדיניות ישראל 
מהווה ניצול כלכלי ברוטלי של שטח כבוש לצרכיה הבלעדיים של המעצמה הכובשת, תוך הפרה גסה 

של עקרונות המשפט הבינלאומי.

בדצמבר 2011 דחה בית המשפט העליון את העתירה והכשיר עושק קולוניאליסטי בוטה של אדמה 
שנכבשה בכוח הזרוע. 

פסיקת בג"ץ לא רק שלא עצרה את הגזל, אלא אף נתנה רוח גבית לפעילות המחצבות הישראליות 
של  הכרייה  שטח  משמעותית  גדל  הדין  פסק  ניתן  מאז  שאת.  ביתר  שנמשכת  המערבית  בגדה 
מחצבות אלו, וכמות המחצבים שמעבירים תאגידים ישראליים מהשטח הכבוש לתוך ישראל עלתה 
הכנסותיהם  את  ושילשו  הכפילו  הישראלי  והמשק  האזרחי  המינהל  לכך,  בהתאם  ניכרת.  במידה 

הישירות והעקיפות מאוצרות הטבע של אדמות הגדה.

נייר עמדה זה מפרט את טיעוני יש דין בעתירה ומנתח בהרחבה את עמדת המדינה ואת פסיקת בית 
המשפט העליון אשר הלכה למעשה רוקנה מתוכן את הדין הבינלאומי. ראשית יוצגו עיקרי המאבק 
המשפטי, אחר כך תורחב היריעה לגבי סוגיות הליבה המשפטיות שבמחלוקת, ולסיום יוצגו נתונים 
ביזה ממוסדת של אוצרות הטבע של השטחים הכבושים,  ישראל מבצעת  כי  עולה  עדכניים מהם 
בסיוע הצבא ובחסות בג"ץ, תוך פגיעה קשה בזכויות האדם של הפלסטינים תושבי הגדה המערבית.
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על המחצבות
ברחבי הגדה המערבית פועלות כעשר מחצבות בבעלות ישראלית, כולן הוקמו לאחר שנת 1.1967 
מרבית שטחן של מחצבות אלו נמצא על אדמות ציבור )המכונות גם "אדמות מדינה"( אשר הוקצו 

למטרה זו על ידי המינהל האזרחי ואושרו במוסדות התכנון של הממשל הצבאי.2

בשנת 2008 נכרו 12 מיליון טון חומר גלם ממחצבות ישראליות ופלסטיניות בשטח C, מתוכם כ-7.5 
מיליון טון ממחצבות בבעלות ישראלית. על פי הערכת יש דין, בתוך שבע שנים גדל משמעותית היקף 

הכרייה בשטח C והגיע ב-2015 לכ-17 מיליון טון מחצבים.3

ישראל. 4  מדינת  לשטחי  מועברים  המערבית  הגדה  באדמות  שנכרים  מהמחצבים  מ-75%  למעלה 
בשנת 2008 הועברו 9 מיליון טונות של חומר גלם לשימוש המשק הישראלי. מגמת הגידול התקיימה 

גם בהיבט זה, ובשנת 2014 הועברו מהגדה המערבית לישראל 10–12 מיליון טון מחצבים.5

מועברים  המערבית  בגדה  הישראליות  המחצבות  של  התפוקה  מכלל   94% המדינה,  נתוני  פי  על 
ידי  על  כהגדרתו  המקומי",  ל"שוק  מיועדים  החציבה  תוצרי  של  הנותרים  האחוזים  לישראל. ששת 

ישראל – ההתנחלויות הישראליות בגדה המערבית, צורכי הממשל הצבאי ומשק הבנייה הפלסטיני.6

ענף המחצבות מספק חומרי גלם לשימושים מגוונים, הכוללים בינוי והקמת תשתיות. תוצרי מחצבות 
משמשים לבנייה, לייצור אלמנטים שונים מבטון, וכן למצעים ולאספלט בסלילה. ענפי תשתיות אלה 
אינם מסוגלים לתפקד ללא תוצרת המחצבות, ולפיכך להתנהלות המחצבות ולפעילותן התקינה ישנה 

חשיבות אסטרטגית למשק.

התלות של ענף המחצבות בישראל בכרייה מקומית או קרובת מרחק היא כמעט מוחלטת, וזאת בשל 
הוצאות ההובלה אשר מייקרות באופן משמעותי מחירי מוצרים דומים מיבוא. באפריל 2015 קבעה 
"קיימת  כי  ישראל  מקרקעי  מועצת  המחצבות שמינתה  בתחום  המקרקעין  מדיניות  ועדה לבחינת 
תלות משמעותית, בעיקר באזורי ירושלים, מרכז הארץ ודרומה, בייצור במחצבות בבעלות ישראלית 
באיו"ש ]הגדה המערבית["; כי היצע המוצרים המגיע מהן הוא "משמעותי מאד לקיום אספקה סדירה 
וסיפוק הביקושים בענפי הבנייה והתשתיות"; וכי "לולא פעילות המחצבות ביו"ש ]הגדה המערבית[ 
לו השלכות חמורות אף מעבר  היה הענף נקלע כבר לפני שנים למשבר של חוסר בהיצע, אשר 

לאורך השנים השתנה מעט מספרן של מחצבות אלו ונע בין 7 ל-11. בהתאם להסכם הביניים )הסכם אוסלו( שנחתם בין   1
ישראל לאש"ף בשנת 1995 מחצבות אלו נמצאות בשטח C, בו כלל הסמכויות הביטחוניות והאזרחיות נשארו בידי ישראל. 
)ראו התייחסות להלן, עמ' 24–25(. בנוסף קיימות מחצבות  ישנן גם מחצבות בבעלות תאגידים פלסטיניים   C בשטח 

נוספות בבעלות פלסטינית באזורים A ו-B, הפועלות ברישוי ובפיקוח של הרשות הפלסטינית.
המינהל האזרחי הוא גוף צבאי שבידיו סמכויות הניהול של החיים האזרחיים בשטחים הכבושים. על נושא המחצבות בגדה   2
המערבית מופקד קצין מטה )קמ"ט( מסחר ותעשייה שאחראי על הטיפול בנושא רישוי, פיקוח ומתן ייעוץ מקצועי להפעלת 

מחצבות חצץ ואבן בנייה.
בג"ץ 2164/09, "יש דין" – מתנדבים למען זכויות אדם נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית ואח', תגובה מטעם   3
המשיבים 2-1, 20.5.2010 )להלן: תגובת המדינה(, סעיפים 14–15. הכמות לשנת 2015 מוערכת על פי חישובי יש דין, 

ראו ה"ש 67.
המדינה סיפקה נתונים סותרים בעניין זה, מדובר בהערכת המינימום. שם.  4

שם; דו"ח הוועדה לבחינת מדיניות המקרקעין בתחום המחצבות, עמ' 8. הוועדה לבחינת מדיניות המקרקעין הוקמה   5
על ידי מועצת מקרקעי ישראל בדצמבר 2013 במטרה לבחון את אופן ההקצאה המיטבי ואת דרכי ההקצאה הראויים 

למחצבות, תוך בחינת הכללים למניעת ריכוזיות בענף המחצבות.
תגובת המדינה, סעיפים 14–15.  6

7

ם ד א ת  ו י ו כ ז ל ם  י ב ד נ ת מ ן  ו ג ר א ן  י ד ש  י

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8+%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%94+%D7%9E%D7%97%D7%A6%D7%91%D7%95%D7%AA/state.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8+%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%94+%D7%9E%D7%97%D7%A6%D7%91%D7%95%D7%AA/state.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8+%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%94+%D7%9E%D7%97%D7%A6%D7%91%D7%95%D7%AA/state.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8+%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%94+%D7%9E%D7%97%D7%A6%D7%91%D7%95%D7%AA/state.pdf
http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/odot/veaadat_balenikov/doch_sofi_2642015.pdf
http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/odot/veaadat_balenikov/doch_sofi_2642015.pdf


www.yesh-din.org

לעליית המחירים".7 כך, 20%-30% מצריכת חומרי החציבה הכוללת של מדינת ישראל מקורה 
במחצבות בשטחים הכבושים.8

דו"ח הוועדה ממחיש כי התכנון הממשלתי הרב-שנתי של ענף הבנייה הישראלי נעשה תוך התבססות 
על המשך גזל של אוצרות טבע שאינם שייכים למדינת ישראל. עדות לכך ניתן למצוא בשני מסמכים 

נוספים. 

הראשון הוכן בינואר 2008 עבור משרד הפנים, במסגרת עבודה על תוכנית מתאר ארצית לאתרי 
כרייה וחציבה למשק הבנייה והסלילה בישראל )תמ"א 14ב(. מסמך זה קבע כי אומדן עתודות החצץ 
במחצבות הישראליות הפעילות בגדה המערבית ובמחצבות מתוכננות עומד על 360 מיליון טונות, 
וכי "עתודות אלו, ברמת התפוקה הנוכחית, תספקנה לעוד 30 שנה לערך, בהנחה שלא יחולו שינויים 
פרקליטות  שהציגה  האזרחי  המינהל  של  תחשיב  הוא  השני  המסמך   9."C שטח  בגבולות  מדיניים 
המדינה בתגובה לעתירת יש דין, אשר התבסס על נתוני המשק הישראלי בהתאם לתוכנית המתאר 
הארצית. לפי המסמך, בשנים 2010–2040 צפוי שוק הבנייה הישראלי לצרוך 276 מיליון טון מחצבים 

מהשטח הכבוש.10

עבור  קבועים  הרשאה  דמי  האזרחי  למינהל  הישראליים  התאגידים  הכרייה משלמים  זכות  תמורת 
חכירת הקרקע וכן תמלוגים בהתאם להיקף החציבה. על פי נתוני המינהל האזרחי, סך דמי ההרשאה 
והתמלוגים ששולמו בשנת 2009 עבור השימוש במחצבות בשטח C עמד על יותר מ-28 מיליון שקל. 
בשש השנים שלאחר מכן הלכו ותפחו הכנסות אלו, עד שבשנת 2015 גבה המינהל האזרחי למעלה 
מ-74 מיליון שקל דמי הרשאה ותמלוגים עבור חציבה באדמות הגדה. בסך הכל, בין השנים 2009–

2015 התקבלו בקופת המינהל האזרחי יותר מ-285 מיליוני שקלים מהמחצבות הפועלות בגדה.11

דו"ח הוועדה לבחינת מדיניות המקרקעין בתחום המחצבות, עמ' 4, 10–11, 19.  7
שם, עמ' 8; תגובת המדינה, סעיף 15.  8

משרד הפנים – מינהל התכנון, תמ"א 14ב – תכנית מתאר ארצית לאתרי כרייה וחציבה למשק הבנייה והסלילה:   9
הערכת פוטנציאל חומרי הגלם הקיים – דו"ח שלבים א'-1א'4 בתכנית העבודה, ינואר 2008. המסמך הוכן על ידי 
"לרמן אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ" ו"אביב ניהול הנדסה ומערכות מידע בע"מ", לקראת דיון בוועדה פנימית של משרד 

הפנים העוסקת בתוכניות מתאר עתידיות )"ועדת העורכים"(.
תגובת המדינה, סעיף 15.  10

בקשה על פי חוק חופש המידע –  דין,  תשובתו של קצין פניות הציבור - לשכת ראש המינהל האזרחי לפניית יש   11
פעילות מחצבות ישראליות בגדה המערבית, 8.8.2016 )חשוב להבהיר כי תשובת המינהל האזרחי עסקה במחצבות 
ישראליות ופלסטיניות בשטח C(. יצוין כי דו"ח מבקר המדינה משנת 2005 קבע כי הממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש 
נכשל באופן גורף בכל הנוגע לגביית התשלומים המגיעים לו, וכי חובן של המחצבות בגדה המערבית הסתכם בשנה זו 

בארבעה וחצי מיליון שקל. מבקר המדינה, דוח שנתי 56א )2005(, עמ' 218.

8

ם ד א ת  ו י ו כ ז ל ם  י ב ד נ ת מ ן  ו ג ר א ן  י ד ש  י
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המשפט הבינלאומי ותחולתו בגדה המערבית

המשפט הבינלאומי הוא מארג של נורמות משפטיות, הוראות ואמנות, המבקש להסדיר את 
אלו מקובלים  כללים  הבינלאומית.  הגורמים המרכיבים את הקהילה  בין  היחסים המשפטיים 

באופן נרחב ונחשבים מחייבים.

המשפט ההומניטרי הבינלאומי – מערכת של כללים וחוקים בינלאומיים העוסקת בדינים 
החלים בעת עימות מזוין. הצבא הישראלי כבש את הגדה המערבית בשנת 1967 ומאז חלים 
על פעילותו בגדה דיני הכיבוש )המכונים על ידי ישראל דיני התפיסה הלוחמתית(, שהם תת-ענף 

במשפט ההומניטרי הבינלאומי. 

דינים אלו מעוגנים בשתי אמנות מרכזיות: אמנת האג בדבר דיני המלחמה )1907( והתקנות 
הנלוות לה המתוות את עקרונות הבסיס בנוגע ליחסי כובש-נכבש ובנוגע לגבולות הכוח של 
)1949( בדבר הגנה על אזרחים בעת  ז'נבה הרביעית  ואמנת  כבוש,  כובשת בשטח  מעצמה 

מלחמה. הוראות מנהגיות נוספות אוגדו בפרוטוקולים הנלווים לאמנות ז'נבה )1977(.

בגדה  הצבאי  שהמפקד  בכך  הכירה   – בפסיקותיו12  העליון  המשפט  בית  גם  כמו   – ישראל 
יונק את סמכויותיו מהמשפט ההומניטרי הבינלאומי המנהגי ובפרט מדיני הכיבוש  המערבית 

וכפוף להם.13 

משפט זכויות האדם הבינלאומי – מערכת אמנות ומנגנונים בינלאומיים העוסקת בהגנה על 
זכויות אדם, וכוללת בין היתר את ההכרזה האוניברסלית בדבר זכויות האדם )1948(, האמנה 
הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ופוליטיות )1966( והאמנה הבינלאומית בדבר זכויות כלכליות, 
חברתיות ותרבותיות )1966(. בעבר, הביעה ישראל את עמדתה כי שדה משפטי זה חל רק 
בתוך תחומי המדינה ורק בימי שלום. הקהילה המשפטית הבינלאומית אינה מקבלת עמדה זו 
ובשורה של החלטות נפרדות – של גופי האו"ם הפועלים לאכיפת אמנות זכויות אדם, של בית 
המשפט הבינלאומי לצדק שמושבו בהאג ושל בית המשפט האירופי לזכויות אדם – קבעו כי דיני 
זכויות האדם מחייבים ישויות מדיניות בכל מקום בו יש להן שליטה אפקטיבית, וכי הם משלימים 

את הוראות המשפט ההומניטרי ולא נדחים מפניו.

ראו דו"ח יש דין והקתדרה לזכויות אדם ע"ש אמיל זולא, חסר תקדים: ניתוח משפטי של דו"ח הוועדה לבחינת מצב   12
הבנייה ביהודה ושומרון )"ועדת לוי"( )ינואר 2014(, עמ' 54–98.

תגובת המדינה, סעיפים 34–35.  13
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https://ihl-databases.icrc.org/ihl/INTRO/195
https://ihl-databases.icrc.org/ihl/385ec082b509e76c41256739003e636d/6756482d86146898c125641e004aa3c5
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http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
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המאבק המשפטי
לגדה  המשפטי  היועץ  ואל  המערבית  בגדה  הצבא  כוחות  מפקד  אל  דין  יש  פנה   2008 בדצמבר 
ידי חברות ישראליות  המערבית בדרישה להפסקה מיידית של כל פעולות הכרייה המתבצעות על 
בגדה, כיוון ששימוש באוצרות הטבע של שטח כבוש על ידי מעצמה כובשת ולצרכיה הכלכליים מנוגד 

לדין ההומניטרי הבינלאומי.

תשובת הצבא שהגיעה חודש וחצי לאחר מכן הודיעה בין השאר כי "בעקבות פנייתך, ביקשנו כי תיערך 
עבודת מטה במינהל האזרחי, למיפוי הנתונים ולבחינת המדיניות הנוכחית. במסגרת בחינת הנושא, 

ייבדקו גם היבטי המשפט הבינלאומי אליהם הפנית במכתבך".14

נבחנו  לא  מעולם  כי  בגדה,  הצבאי  הממשל  של  הבכירים  המשפטיים  הגורמים  הודאת  בעקבות 
ההשלכות וההיבטים הרלוונטיים לסוגיית המחצבות, לרבות אלו הנוגעים לדין הבינלאומי החל בשטח 
לאלתר בשל  הכרייה  להפסיק את  דין  יש  דרש  בפנייה דחופה  בשנית.  לצבא  דין  יש  פנה  הכבוש, 
העובדה שהיא מסכנת את הישראלים המעורבים בה בהפרה של המשפט הבינלאומי, וזאת לפחות 
עד לבירור סופי של חוקיות הכרייה. משנתקלה בקשה זו בסירוב, ב-9 במרץ 2009 עתר יש דין לבג"ץ.

העתירה
ידי חברות  והחציבה המבוצעות על  דין דרשה להורות על הפסקת כל פעולות הכרייה  יש  עתירת 
ישראליות ברחבי הגדה המערבית. עוד התבקש בית המשפט הגבוה לצדק לקבוע שכרייה של אוצרות 

טבע בגדה המערבית לצרכיה ולשימושה של מדינת ישראל ואוכלוסייתה, הינה מעשה בלתי חוקי.15

הטיעון המשפטי רחב היריעה שפורט בעתירה התבסס על המשפט ההומניטרי הבינלאומי, בדגש 
על דיני הכיבוש, על משפט זכויות האדם הבינלאומי, על המשפט הפלילי הבינלאומי ועל פסיקות של 

טריבונלים בינלאומיים ושל בית המשפט הישראלי.

נוסף על כך, יש דין הציג סקירה מקיפה של ספרות משפטית וכתיבת מלומדים אשר מבטאת, לטענת 
הארגון, תמימות דעים בקרב מומחי המשפט הבינלאומי באשר לאי-החוקיות של כריית אוצרות טבע 

תשובתו של קצין ייעוץ מדור אזרחי וכלכלי בשם היועץ המשפטי ]הגדה המערבית[ לפניית יש דין, דרישה להפסקה של   14
פעולות כרייה ע"י חברות ישראליות באיו"ש, 15.1.2009.

בג"ץ 2164/09, "יש דין" – מתנדבים למען זכויות אדם נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית ואח', עתירה לצו   15
על תנאי ולצו ביניים, 9.3.2009 )להלן: עתירת יש דין(. העתירה הוגשה נגד מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית, ראש 
המינהל האזרחי ו-10 חברות ותאגידים המפעילים מחצבות בגדה המערבית: מחצבת הנסון "נחל רבה" )הנסון ישראל הינה 
חברת בת של התאגיד הגרמני Heidelberg Cement(, מחצבת ברקן – חברת בני השרון, מחצבת כוכב השחר – כוכב השחר 
תפעול, מחצבת נטוף – שפיר הנדסה, מחצבת מיתרים בע"מ, מחצבות כפר גלעדי, בית חג"י – אגודה שיתופית חקלאית 
להתיישבות קהילתית בע"מ, מדן קבלנות כללית עפר, כבישים ומחצבות )1964( בע"מ, אליקים בן ארי בע"מ וסלעית 
אדומים מחצבה ומפעל בע"מ )במקור הוגשה העתירה נגד 11 חברות ותאגידים, אולם לאחר הגשת העתירה ביקש יש 

דין למחוק את אחת החברות לאחר שהסתבר כי היא עוסקת בעיבוד תוצרי חציבה ולא בכרייה(.
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https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA/%D7%9E%D7%97%D7%A6%D7%91%D7%95%D7%AA/%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A8%D7%94+%D7%9C%D7%91%D7%92%D7%A5+%D7%9E%D7%97%D7%A6%D7%91%D7%95%D7%AA+%D7%99%D7%A9+%D7%93%D7%99%D7%9F+2164-09.pdf
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על ידי המעצמה הכובשת, למטרות שלא נועדו לצרכים צבאיים או לצורכי האוכלוסייה המוגנת אלא 
לשימוש המעצמה הכובשת עצמה, פעילות שעלולה לעלות כדי פשע מלחמה מסוג ביזה.16

עמדת המדינה
תגובת המדינה הוגשה רק במאי 2010, יותר משנה לאחר הגשת העתירה. פרקליטות המדינה טענה 

כי יש לדחות את העתירה על הסף וכן לגופה.17

עמדת המדינה, כפי שהוצגה בתגובה, היתה כי "אופיו של מפעל המחצבות באזור הוא מסחרי-כלכלי, 
ואין מדובר בפעולת חציבה המתבצעת על ידי המעצמה הכובשת העושה בחומרי החציבה שימוש 
לצרכיה שלה".18 בכל מקרה, טענה המדינה, פעילות המחצבות אינה סותרת את הוראות המשפט 
ההומניטרי הבינלאומי, עושה שימוש בחלק מזערי בלבד מפוטנציאל הכרייה בגדה ובחלקה אף נעשית 
לתועלת אוכלוסיית השטח הכבוש. המדינה לא התייחסה כלל להפרות משפט זכויות האדם הבינלאומי 

כפי שפורטו בעתירה.

בתגובת המדינה שולבו המלצות של ראש המינהל האזרחי לאחר בחינת סוגיית המחצבות הישראליות 
בשטחים הכבושים אשר הועברו לאישור הדרג המדיני. בהמלצות, שגובשו בעקבות הגשת העתירה, 
נקבע כי "לא תוקמנה באיו"ש ]הגדה המערבית[ מחצבות חדשות אשר עיקר מטרתן הפקת חומרי 
חציבה לשם מכירתם בישראל". עם זאת, המחצבות הפעילות ימשיכו לכרות באדמת השטח הכבוש 
וכן יאושרו בקשות לפתיחת מוקדי חציבה חדשים במחצבות קיימות, כאשר המחצבה מיצתה את 
יירשמו  ודמי החכירה  כי כספי התמלוגים  עוד הומלץ  פוטנציאל הכרייה במוקדי החציבה הקיימים. 
במסגרת תקציב המינהל האזרחי וכי תישקל אפשרות להעלות את שיעור התשלום ביחס לתוצרי 
חציבה המוצאים לישראל. המדינה סברה כי "צעדים אלה יאפשרו להקפיד הקפדה יתרה על קצב 
הפקת המחצבים באזור, ]...[ כלומר יהא שימוש סביר, שאינו בזבזני במשאבי האזור, ואשר לא יביא 

לכילויים".19

כל המפעילות המורשות של המחצבות הישראליות בגדה העבירו גם הן לבית המשפט את תגובותיהן 
לעתירה. כולן הצטרפו לטיעונים המשפטיים שהוצגו בתגובת המדינה והדגישו כי הן תורמות בפעילותן 
תשלום  עובדים,  הכשרת  ביניהם  רבים,  באופנים  הכבוש  השטח  של  ולמודרניזציה  כלכלי  לפיתוח 
תמלוגים למינהל האזרחי ואספקת תוצרי חציבה בכמויות משתנות לגדה המערבית, הנדרשים לצורך 

בנייה למתנחלים הישראלים, לרשויות הצבא ולפלסטינים. 

המשפט הפלילי הבינלאומי קובע כי הפרת הכללים הקבועים בתקנות האג ובאמנת ז'נבה האוסרים על שימוש באוצרות   16
טבע של שטח כבוש שלא לצורכי ביטחון ושלא לטובת האוכלוסייה הכבושה, עלולה לעלות כדי פשע מלחמה מסוג ביזה. 
עבירת הביזה מהווה פשע מלחמה וכלל מרכזי של המשפט הפלילי הבינלאומי, ראו למשל קוד ליבר )1863(, הכרזת בריסל 

)1874(, אמנת האג )1907(, אמנת ז'נבה )1949(, חוקת רומא של בית הדין הפלילי הבינלאומי )1998(.
לאחר הגשת העתירה הודיעה פרקליטות המדינה לבית המשפט כי מתקיימת עבודת מטה משפטית שנועדה לבחון את   17
ההיבטים השונים של טיעוני יש דין, ואף ביקשה פעמיים לדחות את מועד הדיון שנקבע בעתירה. הדיון היחיד בבית המשפט 
התקיים בדצמבר 2009 – שמונה חודשים לאחר הגשת העתירה – עוד בטרם הוצגה תגובת המדינה בפני בית המשפט 

והעותרים.
תגובת המדינה, סעיף 48.  18

שם, סעיפים 73–82. לא ידוע אם ההמלצות אושרו בידי הדרג המדיני, בכל מקרה על פי אתר הפרקליטות הצבאית )כניסה   19
לאתר ספטמבר 2017( מדובר במדיניות שאומצה על ידי המינהל האזרחי.
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פסק הדין
בדצמבר 2011 דחה הרכב שופטות של בית המשפט העליון, בראשות הנשיאה אז דורית ביניש, את 
עתירת יש דין על הסף. לאחר פירוט הטעמים המספיקים על פי בית המשפט לדחיית העתירה על 
הסף, הוסיפו השופטות כי "למעלה מן הצורך" יתייחסו גם לגופן של טענות יש דין בעתירה. פסק הדין, 
שניתן מבלי שהתקיים בבית המשפט דיון בעל פה בטענות הצדדים בשאלת חוקיות המחצבות, הכשיר 

את פעילותן של המחצבות הישראליות בגדה המערבית ואיפשר את המשכה.20

בנוגע לטענות המהות, בית המשפט קבע כי התמשכותו של הכיבוש הישראלי בגדה המערבית לאורך 
עשרות שנים מחייב "התאמה" של דיני הכיבוש המסורתיים, ובהם החובות והאיסורים המוטלים על 
ולהבטיח  להחזיר  מנת  על  האמצעים שביכולתו  בכל  "לנקוט  הצבאי  חובת המפקד  לנוכח  הכובש. 
במידת האפשר את הסדר והחיים הציבוריים", החליט בית המשפט כי יש לפרש את הדין הבינלאומי 
פעילות  כי  קבע  אף  הדין  פסק  סביר".  "באופן  הכבוש  בשטח  טבע  משאבי  של  ניצול  כמאפשר 

המחצבות הישראליות בגדה מקדמת את טובת התושבים הפלסטינים.21

פסק הדין לא התייחס כלל להפרות משפט זכויות האדם הבינלאומי כפי שפורטו בעתירה.

בקשה לקיום דיון נוסף
בינואר 2012 הגיש יש דין בקשה לבית המשפט העליון להורות על קיום דיון נוסף בעתירה, בהרכב 
מורחב של שופטים.22 בבקשה טען הארגון כי פסיקת בית המשפט הינה הלכה חדשה, משמעותית 
וחשובה, המהווה בסיס משפטי לניצול כלכלי בלתי הפיך של שטח כבוש על ידי מעצמה כובשת, ואשר 

עומדת בסתירה למשפט ההומניטרי הבינלאומי.23

כי פרקטיקה שתסתמך על הפרשנות שביטא בג"ץ בפסיקתו עלולה להיחשב להפרה  ציין  דין  יש 
הקהילה  עם  קשה  להתנגשות  ישראל  מדינת  את  לגרור  הבינלאומי,  ההומניטרי  הדין  של  חמורה 

הבינלאומית ולהסב סיכונים משפטיים ממשיים למדינת ישראל ולישראלים.

שבעה  ידי  על  שהוכנה  מומחים  דעת  חוות  דין  יש  צירף  נוסף  לדיון  הבקשה  להגשת  בהמשך 
משפטנים ישראלים מובילים, מבכירי המומחים למשפט בינלאומי פומבי, למשפט הומניטרי בינלאומי 

ולמשפט ציבורי-מינהלי בישראל.24 

בג"ץ 2164/09, "יש דין" – מתנדבים למען זכויות אדם נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית ואח', פסק דין,   20
26.12.2011 )הנשיאה דורית ביניש, השופטת מרים נאור והשופטת אסתר חיות; להלן: פסק הדין(.

שם, סעיפים 8–12.  21
דנג"ץ 316/12, "יש דין" – ארגון מתנדבים לזכויות אדם נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית ואח', בקשה לדיון   22

נוסף, 10.1.2012 )להלן: בקשה לדיון נוסף(.
סעיף 30 לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, תשמ"ד-1984, מאפשר להורות על דיון נוסף "אם ההלכה שנפסקה   23
בבית המשפט העליון עומדת בסתירה להלכה קודמת של בית המשפט העליון, או שמפאת חשיבותה, קשיותה או חידושה 

של הלכה שנפסקה בעניין".
חוות דעת מומחים, בג"ץ 2164/09 "יש דין" – ארגון מתנדבים למען זכויות אדם נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה   24
המערבית ואח', 26.12.2011 )הוגש במסגרת: דנג"ץ 316/12, "יש דין" – ארגון מתנדבים לזכויות אדם נ' מפקד 
כוחות צה"ל בגדה המערבית ואח', בקשה מטעם המבקשת להגיש חוות דעת מומחים והודעה על הפקדת ערבון, 
29.1.2012 )להלן: חוות דעת מומחים(. חוות הדעת הוכנה על ידי פרופ' יובל שני, הפקולטה למשפטים באוניברסיטה 
העברית; פרופ' איל בנבנישתי, הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב; פרופ' ברק מדינה, הפקולטה למשפטים 
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בחוות הדעת ניתחו המשפטנים לעומק את פסיקת בג"ץ בעניין המחצבות הישראליות בגדה ואת 
משמעויותיה, וקבעו כי הפרשנות של המשפט ההומניטרי הבינלאומי בכלל ושל דיני הכיבוש בפרט, 
שנתנו שופטות בית המשפט העליון בפסק הדין הינה שגויה ועומדת בסתירה חזיתית עם העקרונות 

וההוראות של דיני הכיבוש לאור לשונם, רוחם ותכליתם. 

ישראל  שמעניקה  ההיתר  הבינלאומי,  ההומניטרי  המשפט  עקרונות  פי  על  כי  קבעה  הדעת  חוות 
לתאגידים ישראליים לכריית מחצבי טבע מתכלים בשטח הנתון למשטר כיבוש, אינו חוקי.

דחיית הבקשה לקיום דיון נוסף
ביולי 2012 דחה בית המשפט העליון את בקשת יש דין לקיום דיון נוסף בעתירה.25

המשנה לנשיא בית המשפט העליון באותה עת, השופט אליעזר ריבלין, קבע כי בקשת יש דין אינה 
עומדת בתנאים הנדרשים לקיום דיון נוסף משום שפסק הדין לא קבע הלכה חדשה. על מנת שדבריו 
של בית המשפט יעלו כדי הלכה "חייבת אותה הלכה להיקבע במודע ובכוונת-מַכוון", כתב המשנה 
לנשיא, ואילו בפסיקה בעניין המחצבות הישראליות בגדה המערבית הדברים נאמרו למעלה מן הצורך, 
בשאלות שלא נדרשה בהן הכרעה, כיוון שהעתירה נדחתה בראש ובראשונה בשל מספר טעמי סף.26

עוד ציין השופט ריבלין כי "לא נעלמה מעיני חוות דעתם של המומחים בתחום המשפט הבינלאומי 
אשר הוגשה בתמיכה לטענות המבקשת. חוות הדעת המלומדת מעלה שאלות חשובות ומנתחת 
אותן ברוב כשרון וידע. אלא, שכאמור לעיל, בנסיבות הקונקרטיות של המקרה, ומשלא נקבעה בפסק 

הדין הלכה המצדיקה דיון נוסף, ממילא אין לנו צורך לדון בהן בשלב זה".27

באוניברסיטה העברית; פרופ' ארנה בן-נפתלי, בית הספר למשפטים במכללה למינהל; פרופ' גיא הרפז, הפקולטה 
למשפטים והמחלקה ליחסים בינלאומיים באוניברסיטה העברית; פרופ' עמיחי כהן, הקריה האקדמית אונו; פרופ' יעל 

רונן, מכללת שערי משפט ומרכז מינרבה לזכויות אדם בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית.
דנג"ץ 316/12, "יש דין" – ארגון מתנדבים לזכויות אדם נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית ואח', החלטה,   25

25.7.2012 )להלן: החלטה בדנג"ץ(.
שם, סעיף 4.  26
שם, סעיף 5.  27
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הסוגיות המשפטיות
פרק זה מרחיב לגבי שתי הסוגיות המרכזיות שעמדו במחלוקת המשפטית בעתירת יש דין: פרשנות 
המשפט ההומניטרי הבינלאומי לעניין השימוש במשאבי טבע של שטח כבוש לטובת כלכלת המעצמה 
זכויותיהם של עמים על משאבי הטבע  לעניין  זכויות האדם הבינלאומי  ופרשנות משפט  הכובשת, 
שבאדמתם. לנוכח טענת המדינה – וקבלת עמדה זו על ידי בג"ץ – כי יש לדחות את העתירה על הסף, 

יוצג תחילה דיון בעניין זה.

דחיית העתירה על הסף
כאמור, פסק הדין קבע כי יש לדחות את העתירה על הסף. בית המשפט קיבל את טענות המדינה 
וכוללנית" שהוגשה בשיהוי.28 השופטות קבעו כי לא מצאו בסיס מספק  שמדובר "בעתירה כללית 
להתערבותן, כיוון שעתירת יש דין לא נעשתה בשם עותר פרטני כלשהו הטוען לפגיעה בזכויותיו אלא 
בשם עקרונות כלליים, והוסיפו כי סגירתן של מחצבות הפועלות יותר מארבעים שנה, שהקמתן לוותה 
בהליכי תכנון ורישוי ארוכים, "טומנת בחובה נזק רב העולה לאין שיעור, לטעמנו, על הפגיעה לה היא 

]העתירה[ טוענת, הן לבעלי המחצבות ויכול שאף לאוכלוסייה הפלסטינית עצמה".29

כמו כן, בשל העובדה שהסוגיה הנוגעת להסדרת פעילותן של המחצבות בשטח C עוגנה במסגרת 
הסכם הביניים )הסכם אוסלו( בין ישראל לפלסטינים,30 פסק בית המשפט כי "הן הצד הישראלי והן 
הצד הפלסטיני מצאו להותיר באופן מפורש את המצב בעניין המחצבות הפועלות בשטח C על כנו, 
כך שיוכרע בעתיד במסגרת הדיון על הסדר הקבע". נסיבות אלה, קבע פסק הדין, צובעות את הסוגיה 
הסכמים  של  מסגרת  הינה  בעניינה  להכרעה  הראויה  והמסגרת  עזים"  מדיניים  ב"צבעים  הנידונה 

מדיניים, הנתונה לסמכותה של רשות אחרת.31

בבקשה שהגיש יש דין לקיום דיון נוסף וכן בחוות דעת מומחים שצורפה לבקשה, נומק מדוע לא 
היה מקום לדחות את העתירה על הסף. הארגון טען כי לעניין העתירה אין חשיבות להבדלים שבין 
המחצבות, שכן מדובר במקרים שמבחינה משפטית מעלים כולם את אותה שאלה חוקית, וכי טענת 
השיהוי בכל מקרה אינה חלה על הדרישה לעצור מתן זיכיונות חציבה חדשים ועל אישור לפתיחת 
מוקדי כרייה חדשים במחצבות קיימות. נוסף על כך, קביעת בג"ץ שאין לדון במשמעויותיו החוקיות של 
נושא המחצבות כיוון שהוא נידון בהסכמי אוסלו עומדת בניגוד לעקרונות המשפט הבינלאומי, שאינם 
מתירים לצמצם את זכויות תושבי השטח הכבוש באמצעות הסכמים שנחתמים עם המדינה הכובשת. 
קביעה זו של בית המשפט אף מנוגדת למציאות בגדה המערבית שהשתנתה ללא היכר משנת 1999, 

תגובת המדינה, סעיפים 20–32.  28
פסק הדין, סעיף 6.  29

הסכם ביניים ישראלי-פלסטיני בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה )1995(, 4. נספח III: פרוטוקול בנושא עניינים   30
אזרחיים, תוספת I, סעיף 31.

פסק הדין, סעיף 6.  31
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אז היתה אמורה להסתיים "תקופת הביניים" לקראת הסכמי הקבע, ואף אינה מתיישרת עם פסיקות 
קודמות של בג"ץ ועם פסק דין נוסף32 שניתן יומיים בלבד לאחר פסק הדין בעתירת המחצבות.33

סופו של דבר, בהחלטתו לדחות את הבקשה לקיום דיון נוסף חזר המשנה לנשיאה ריבלין על הטענה 
כי בית המשפט לא מצא טעם המצדיק את התערבותו בסוגיה מדינית, אשר הינה בגדר סמכותן 
של הרשות המבצעת ושל הרשות המחוקקת, ו"שהסדרתה ממילא נעשתה בהסכמה מול הרשות 

הפלסטינית בהיותה הישות המייצגת את רצון התושבים הפלסטינים באזור".34

המשפט ההומניטרי הבינלאומי - האיסור לעשות שימוש 
במשאבי טבע של שטח כבוש לטובת המעצמה הכובשת 

הצבא  פעילות  על  חלה  כן  ועל  מנהגי  בינלאומי  אשר משקפת משפט   ,1907 האג משנת  אמנת 
הישראלי בשטחים הכבושים ומחייבת את רשויות מדינת ישראל, מתווה את עקרונות הבסיס בנוגע 

ליחסי כובש-נכבש ובנוגע לגבולות הכוח של המעצמה הכובשת בשטח כבוש.

לאמנת  הנלוות  ו-55 לתקנות   43 סעיפים  על  הסתמך  בעתירה  דין  יש  שהציג  הטיעון  של  עיקרו 
נייר עמדה זה לא יסקור את כלל הנימוקים  האג והפרשנות המקובלת שלהן במשפט הבינלאומי. 

המשפטיים כפי שפורטו בהרחבה בעתירה, אלא יתמקד במהלך הטיעונים המרכזי:

)1( כיבוש הוא משטר של נאמנות זמנית המעניק כוחות שלטוניים, אך אינו הופך את הכובש לריבון. 

)2( על המפקד הצבאי לנהל את נכסי הציבור בשטח הכבוש לטובת "התושבים המוגנים"35 או לצרכיו 
הביטחוניים בלבד.

באופן  ורק  אך  מותרת  הרי שהיא  הכרחית,  הציבורי  הרכוש  בקרן  הפיכה  בלתי  ככל שפגיעה   )3(
שממשיך את המדיניות והקצב של ניצול המשאבים טרם הכיבוש.

)4( בכל מקרה אסור לעשות שימוש באוצרות טבע של שטח כבוש לטובת המעצמה הכובשת או 
לטובת כל גורם שאיננו העם הנכבש, דבר שעלול להקים אחריות פלילית בינלאומית. 

)5( מכל אלה עולה כי כריית אוצרות טבע מאדמת הגדה המערבית על ידי תאגידים ישראליים, 
במחצבות שלא היו קיימות לפני הכיבוש, והעברתם לישראל לשימוש המשק הישראלי תוך 
גריפת רווחים כלכליים משמעותיים – מפרה את עקרונות המשפט ההומניטרי הבינלאומי 

ועלולה להיחשב לפשע של ביזה.

בג"ץ 5324/10, מלכה ואח' נ' המינהל האזרחי ביהודה ושומרון ואח'. פסק דין מיום 28.12.2011 שעסק בהוראות   32
הסכם הביניים שהסדירו את נושא המיסוי של האזרחים הישראלים הגרים בשטח הכבוש.

בקשה לדיון נוסף, סעיף 46; חוות דעת מומחים, סעיפים 66–70.  33
החלטה בדנג"ץ, סעיף 5.  34

סעיף 4 של אמנת ז'נבה הרביעית )1949( קובע, כי "מוגנים על ידי האמנה הזאת הם אלה המוצאים את עצמם – באיזה   35
זמן שהוא ובאיזו דרך שהיא – בשעת סכסוך או כיבוש – בידי אחד מבעלי הסכסוך או בידי אחת המעצמות הכובשות, והם 

אינם אזרחיו של אותו בעל סכסוך או אזרחיה של אותה מעצמה כובשת".
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טובת הנכבשים וביטחון הכובש )תקנה 43(
כובש  כוח  הנלוות לאמנת האג היא שקובעת את המסגרת הכללית לפעילות  תקנה 43 לתקנות 
הכובש  לצבא  מעניקה  התקנה  הכבוש.  בשטח  שלטון-תושב  ליחסי  כלל-על  ומהווה  כבוש,  בשטח 
סמכויות וכוחות שלטוניים ומתווה את השיקול המרכזי להפעלתם על ידי המדינה הכובשת – טובתה 

של האוכלוסייה המקומית ועקרון שימור הקיים.

האמצעים  בכל  הלה  ינקוט  הכובש,  לידי  למעשה  החוקי  השלטון  סמכויות  בעבׂור 
שביכולתו כדי להחזיר על כנם ולהבטיח את הסדר והחיים הציבוריים, עד כמה שהדבר 

אפשרי, מתוך כיבוד החוקים הנוהגים במדינה, חוץ אם נבצר ממנו הדבר לחלוטין.36

הפרשנות המקובלת של תקנה 43 הוסיפה לכלל העליון של דיני הכיבוש המופיע בו במפורש – דאגה 
לרווחת האוכלוסייה הכבושה – את הקוטב הנובע מהיות דיני הכיבוש, ותקנה 43 בתוכם, חלק מדיני 
המלחמה והלחימה: שמירה על האינטרסים הביטחוניים של המעצמה הכובשת. שני קטבים אלה, 
טובת הנכבשים וביטחון הכובש, הם שמניעים את דיני הכיבוש ויוצרים את מארג השיקולים שיכולה 

המעצמה הכובשת לשקול בעת שהיא עושה שימוש בכוחות שלטוניים ומנהלת את השטח הכבוש.

פסיקת בית המשפט העליון בישראל הכירה אף היא בכך שהמפקד הצבאי הישראלי בגדה המערבית 
רשאי להפעיל את סמכויותיו רק לטובת השטח הכבוש, תוך הפעלת שיקולים רלוונטיים בלבד – טובת 
התושבים המוגנים מזה והאינטרס הביטחוני מזה. פסק הדין שהתווה את ההלכה המשפטית ניתן 

בשנת 1983 על ידי השופט אהרון ברק, לימים נשיא בית המשפט העליון, בפרשת אסכאן: 

אין המפקד הצבאי רשאי לשקול את האינטרסים הלאומיים, הכלכליים, הסוציאליים 
של מדינתו שלו, עד כמה שאין בהם השלכה על האינטרס הביטחוני שלו באזור או על 
האינטרס של האוכלוסייה המקומית. אפילו צורכי הצבא הם צרכיו הצבאיים ולא צורכי 
פתוח  אינו שדה  לוחמתית  בתפיסה  המוחזק  אזור  הרחב.  במובנו  הלאומי  הביטחון 

לניצול כלכלי או אחר.37

התפיסה המשפטית של הכיבוש כזמני, כחלק מרע הכרחי אשר עשוי לנבוע מלחימה, היא זו הכובלת 
את המעצמה הכובשת לבל תבצע שינויים ארוכי טווח בשטח הכבוש. היקפם ומהותם של השינויים 
המותרים הינו עניין שבמחלוקת, אולם גם אלו המצדדים בכך ששינויים מסוימים מותרים, מכירים בכך 

ששינויים אלה חייבים להיות מיועדים לטובת התושבים המוגנים בשטח הכבוש. 

מכאן, שכיבוש הוא משטר של נאמנות המעניק כוחות שלטוניים אך אינו הופך את הכובש 
לריבון. השימוש בסמכויות הניתנות לכובש, בהן הוא מחזיק באופן זמני, חייב להיעשות באופן 
שיקיים את חובתו על פי תקנה 43 "להבטיח את הסדר והחיים הציבוריים" של האוכלוסייה 

אמנה בדבר הדינים והמנהגים של מלחמה ביבשה לרבות תקנות בקשר לדיני ומנהגי המלחמה ביבשה )האג   36
1907( )להלן: אמנת האג(, תקנה 43 לתקנות הנלוות. לנוסח התקנה בשפה האנגלית, אתר הצלב האדום.

ג'מעית אסכאן אלמעלמון אלתעאוניה אלמחדודה אלמסאוליה נ' מפקד כוחות צה"ל ביהודה   ,393/82 בג"ץ   37
ושומרון ואח', פסק דין, 28.12.1983.
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הכבושה, וכן כדי לקיים את האינטרסים הביטחוניים – ואינטרסים אלו בלבד – של המעצמה 
הכובשת.38

המדינה השתמשה בתקנה 43 ובחובת המפקד הצבאי "להבטיח את הסדר והחיים הציבוריים" בשטח 
הכבוש, על מנת לטעון כי לא רק שהמחצבות הישראליות בגדה המערבית חוקיות על פי המשפט 
הבינלאומי, אלא שעל ישראל כמעצמה הכובשת מוטלת חובה לדאוג להמשך פעילותן, כיוון ש"פעילות 
המחצבות משרתת את טובת האזור". לטענתה, כספי התמלוגים המשולמים על ידי מפעילי המחצבות 
משמשים את המינהל האזרחי לפעילות בתחומי האחריות של הממשל הצבאי בגדה ו"למילוי חובותיו 
על פי המשפט הבינלאומי".39 עוד ציינה המדינה כי במחצבות הישראליות מועסקים כ-200 פועלים 
פלסטינים וכי חלק מתוצרת המחצבות משמש את מפעל ההתנחלות הישראלי בגדה המערבית, שעל 

פי פסיקה קודמת של בג"ץ תושביו יכולים לצורך זה להיחשב בגדר אוכלוסייה מקומית.40

המדינה הוסיפה כי פסיקות אחרות של בית המשפט העליון שעסקו בתקנה 43 קבעו כי יש להתחשב 
בהבחנה בין כיבוש צבאי קצר מועד לבין כיבוש צבאי מתמשך. בעת כיבוש ארוך טווח קמות למפקד 
הצבאי חובות נוספות ביחס לשטח אותו הוא מנהל, וזאת נוכח ההכרה שההתייחסות לשליטתו בשטח 
כזמנית ובת-חלוף אינה משקפת את המציאות האובייקטיבית בשטח. כלומר לטענת המדינה כיוון 
שישראל ממשיכה לשלוט בגדה המערבית באמצעות כוח צבאי, הפסקת פעילות החציבה הישראלית 
שם עלולה להביא לניוון כלכלי בשטח הכבוש, שיוביל לכך שהכובש לא יקיים את חובתו להסדרת 

הכלכלה המקומית.41 

מחצבת נטוף, אחת מעשר המחצבות הישראליות הפועלות בגדה, חיזקה עמדה זו של המדינה וטענה 
בתגובתה לבית המשפט כי "תרומה נוספת, אשר קשה לכמתה בכסף, הינה המודרניזציה והתרומה 
הכללית אשר המחצבה הביאה לאזור ולתושביו". עוד נכתב בתגובה, באופן ציני במיוחד, כי "בתחילת 
בכלי רכב  כיום הם מגיעים למקום עבודתם  ברגל.  הגיעו למחצבה  פועלי האזור  עבודת המחצבה, 
בבעלותם הפרטית" )לתגובה אף צורפה תמונה צבעונית של מגרש החנייה עם מכוניות העובדים(; 
וכי הפועלים הפלסטינים שהעדיפו תחילה לקבל את משכורתם במזומן ולא עשו שימוש בכרטיסי 
אשראי, "מקבלים את משכורתם ישירות לחשבון בנק ורובם המכריע עושים שימוש שוטף בכרטיסי 

אשראי")!(.42

פסק הדין אימץ את טענת המדינה וקבע כי פעילות המחצבות הישראליות הגוזלת את אוצרות הטבע 
של הגדה המערבית לא רק שאינה מנוגדת למשפט ההומניטרי הבינלאומי, אלא אף מקדמת את 
טובת התושבים. פסק הדין גרס כי דווקא החלטה להפסיק את הכרייה והחציבה עלולה להביא לניוון 
והזנחה של המפעל הכלכלי, באופן שיעמוד בסתירה לחובות שמטיל המשפט הבינלאומי על הכובש. 
איסור על הפעלת המחצבות, כתבו השופטות, "עלול להביא לפגיעה בתשתיות הקיימות ולהשתקת 

עתירת יש דין, סעיפים 36–45.  38
יש לציין כי על פי תגובת המדינה, עד שנת 1996 הועברו תמלוגי המחצבות לתקציב המינהל האזרחי ועל רקע חתימת   39
ישראל. כאמור, במסגרת עבודת המטה  להיות מועברים לתקציב מינהל מקרקעי  הסכם הביניים החלו תמלוגים אלה 
שנערכה בעקבות הגשת עתירת יש דין נקבע כי ייערך רישום נפרד של הכנסות המינהל האזרחי, כולל הכנסות מתמלוגים 

הנגבים מהמחצבות.
תגובת המדינה, סעיפים 52–55, 60–65. בכל מקרה, מובן כי אין המתנחלים הישראלים נחשבים "תושבים מוגנים" על   40

פי המשפט הבינלאומי )ראו ה"ש 35(. 
תגובת המדינה, סעיפים 50–55.  41

תגובה  ואח',  כוחות צה"ל בגדה המערבית  נ' מפקד  זכויות אדם  דין" – מתנדבים למען  "יש   ,2164/09 בג"ץ   42
לעתירה מטעם המשיבה 6, 31.5.2009, סעיפים 103–104 ונספח ז.
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"המחצבות  כי  הוסיפו  הן  לפגוע בטובת האוכלוסייה המקומית".  כדי  דווקא  יהיה  ובכך  ויכול  הענף, 
הפועלות היום מספקות פרנסה להיקף לא מבוטל של תושבים פלסטינים", וכי "התמלוגים המשולמים 
הפועל  הצבאי,  פעילותו של הממשל  למימון  ידי מפעילי המחצבות משמשים  על  האזרחי  למינהל 

לקידום פרויקטים כאלה ואחרים לטובת האזור".43

כ-200  של  בפרנסתם  בפסיקתו  נאחז  המשפט  בית  כי  דין  יש  טען  נוסף  דיון  לקיום  בבקשה 
פלסטינים )התלויים בחסדיהם של תאגידים ישראליים, המשגשגים בזכות משאבי הטבע של הגדה 
ובהעשרת קופת הממשל  וההגבלות שכופה הצבא הישראלי על מחצבות פלסטיניות44(  המערבית 
הצבאי )שבלשון המעטה לא בהכרח משקיע את הכסף לטובת הפלסטינים(, על מנת לקבוע שבכך 

נשמרת טובת התושבים המוגנים.45

בכדי  הכבוש  לטובת תושבי השטח  מזערית  נלווית  בתרומה  די  כי  הקובעת  בג"ץ,  זו של  פרשנות 
את  סותרת  הכובשת,  המעצמה  של  כלכליים  משיקולים  המּוָנע  טבע  משאבי  של  ניצול  להכשיר 

הנורמות שמתווה המשפט הבינלאומי.

הנלוות  לתקנות   43 לתקנה  הדין  בפסק  שניתנה  הפרשנות  כי  קבעה  חוות דעת המומחים  גם 
לאמנת האג מנוגדת לתכליות דיני הכיבוש ולרוחם של דינים אלו, וכי שימוש בתוצרי הכרייה שלא 
לטובת האוכלוסייה הכבושה או לצרכיו הביטחוניים של הכובש מהווה הפרה של תקנה 43. הקביעה 
בפסק הדין כי מתן היתר להמשך הפעלת המחצבות על ידי ישראלים הינו לטובת האוכלוסייה המוגנת 
מבוססת על פרשנות שגויה של דיני הכיבוש לעניין האופן שבו נדרשת המעצמה הכובשת לספק הגנה 

לאוכלוסייה הכבושה, ואף אינה מתיישבת עם פסיקת בית המשפט העליון בעבר.46

דיני השימוש בנכסי הציבור של השטח הכבוש )תקנה 55( 
המעצמה הכובשת שואבת מהמשפט ההומניטרי הבינלאומי את כל הרשאות הניהול והמינהל ועל כן 

יש בידה הסמכות – ואף החובה – לנהל את נכסי הציבור של השטח הכבוש. 

שלטון הכיבוש רשאי לעשות שימוש בנכסי הציבור אותם הוא מנהל, ואף בפירותיהם, כדי לקיים את 
חובותיו על פי דיני הכיבוש, אך הוא אינו רשאי להחריב נכסים אלה, להעביר בעלות בהם לאחרים 
או לכלותם. עקרון זה נגזר מתקנה 55 לתקנות הנלוות לאמנת האג, העוסקת במפורש בסמכויות 

הכובש ביחס לנכסי ציבור:

המדינה הכובשת נחשבת רק לנאמן ולנהנה של הבניינים הציבוריים, נכסי דלא ניידי, 
יערות ומפעלים חקלאיים השייכים למדינה האויבת והנמצאים במדינה הכבושה. עליה 

לשמור על קרן הנכסים האלה ולנהלם לפי כללי טובת ההנאה.47

פסק הדין, סעיף 13.  43
ראו הרחבה להלן, עמ' 24–25.  44

בקשה לדיון נוסף, סעיפים 116–117.  45
חוות דעת מומחים, שער שני, סעיף א.  46

אמנת האג, תקנה 55 לתקנות הנלוות. לנוסח התקנה בשפה האנגלית, ראו באתר הצלב האדום.  47

18

ם ד א ת  ו י ו כ ז ל ם  י ב ד נ ת מ ן  ו ג ר א ן  י ד ש  י

https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/ART/195-200065?OpenDocument


www.yesh-din.org

על פי הפרשנות המשפטית המקובלת למונח זה, כללי טובת ההנאה )usufruct( מאפשרים שימוש 
שאינו פוגע בנכס ואינו מכלה אותו.48 לצורך ההמחשה ניתן להמשיל את נכסי הציבור לעץ המניב 
פירות: ניהול נכסי הציבור ושימוש בפירותיהם על ידי שלטון הכיבוש – מותר; אך פגיעה בקרן הנכסים, 

כלומר בעץ שמהווה את ההון הבסיסי של השטח הכבוש – אסורה.

במקביל לאיסור על פגיעה בקרן הנכסים, הכלל המנהגי במשפט הבינלאומי קובע כי נכסי דלא-ניידי 
ציבוריים בשטח כבוש ינוהלו על פי דיני הנאמנות )כלומר לטובת האוכלוסייה הכבושה(, למעט אם 

שימוש מכלה שלהם או פגיעה בהם נדרשים בשל "צורך מלחמתי הכרחי".49

השימוש שעושה ישראל במחצבות בגדה המערבית אינו שימוש רגיל בנכסי ציבור המפיקים פירות. 
מחצבים הם משאב מתכלה וכרייתם הינה פעולה בלתי הפיכה, ועל כן היא איננה בגדר הפקת פירות 
אלא שקולה לגדיעת העץ, כלומר היא באופן אינהרנטי פוגעת בקרן. מובן כי הכרייה הנרחבת באדמות 
הגדה המערבית סופה לכלות את המאגר המוגבל של אוצרות הטבע, שהם רכוש ציבורי משותף של 

האוכלוסייה הפלסטינית הכבושה.

דיני הכיבוש אוסרים כאמור פגיעה בקרן נכסי הציבור ומתירים רק שימוש בפירות, במגבלות שתוארו 
לעיל. בעולם המשפט הבינלאומי קיים ויכוח בשאלה אם כובש רשאי לבצע פעילות כרייה של אוצרות 
טבע בשטח הכבוש. המצמצמים יאמרו שאופיו הזמני של הכיבוש ועיקרון שימור הקיים מחייבים את 
המסקנה שככלל, אין לאפשר כרייה העלולה להביא לשינויים קבועים בשטח הכבוש ופגיעה בלתי 
הפיכה בנכסי הציבור הטבעיים. לעומתם, המרחיבים סבורים כי שימוש במשאבי טבע בשטח כבוש 
אפשרי, בדגש על כיבוש ארוך טווח, אולם במגבלות של עקרון ההמשכיות )Continuity( – כלומר באופן 
שימשיך את המדיניות והקצב של ניצול המשאבים טרם הכיבוש, וללא הרחבה של אזורי הכרייה וסוג 

המחצבים הנכרים.50

והרכוש הממשלתי האחר מצויים בניהול שלטונות הכיבוש,  נכסי הציבור, אדמות המדינה 
אשר רשאים לקבל לגביהם החלטות באופן המאפשר את ניהולם והפקת פירות מהם לטובת 
אזרחי השטח הכבוש או לצרכים ביטחוניים. בכל מקרה, הכוח הכובש מוגבל למדיניות ולקצב 
הניצול של משאבי השטח הכבוש כפי שהיו טרם כניסתו, ונאסר עליו להרחיב את פעולות 

הכרייה ולפתח תוכניות שלא היו קיימות טרם כניסתו לשטח הכבוש.

המדינה הסכימה עם בסיס הטענה שהוצגה בעתירה, כי תקנה 55 מחייבת את המעצמה הכובשת 
לשמור על הקרן של נכסי הציבור בשטח הכבוש, לצד הזכות לשימוש בפירות הנכסים לפי כללי טובת 
ההנאה. עם זאת, המדינה ציינה כי קיימות גישות במשפט הבינלאומי הטוענות כי למעצמה הכובשת 
עומדת הזכות לנצל אוצרות טבע "באורח סביר", גם כאשר אוצרות הטבע הינם משאב בלתי מתחדש 
ושימוש 'פירותי' בהם מטבעו כרוך בפגיעה בקרן. לטענת המדינה זכות זו תקפה גם ספציפית לגבי 

מחצבים, כפי שעולה מהספרות המשפטית ומאופן התנהגותן של מדינות בפועל.

לפי עמדה זו, תכלית ההוראה הקבועה בתקנה 55 היא למנוע מצב בו המעצמה השולטת משתמשת 
במשאבי השטח הכבוש באופן מוגזם, רשלני ופזרני, ללא הבחנה וללא היגיון כלכלי המתחשב בטובת 

 ;Bryan A. Garner (Editor), Black's Law Dictionary, 7th Edition, 1999, p.1542  48 
הגדרה זו מקובלת גם על פרקליטות המדינה, ראו תגובת המדינה, סעיף 37.

עתירת יש דין, סעיפים 48–60.   49
שם, סעיפים 67–74.  50

19

ם ד א ת  ו י ו כ ז ל ם  י ב ד נ ת מ ן  ו ג ר א ן  י ד ש  י



www.yesh-din.org

כי  והעובדה  המחצבים  של  מתחדש  הבלתי  אופיים  למרות  המדינה,  לטענת  המקומיים.  התושבים 
המחצבות הישראליות הוקמו לאחר כיבוש השטח, כל עוד השימוש במשאבי האדמה נעשה "באורח 

סביר", אין מדובר בשימוש אסור של המעצמה הכובשת בנכסי השטח הכבוש.51

המדינה אף לקחה על עצמה להרחיב את פרשנות המשפט הבינלאומי לגבי עקרון ההמשכיות וטענה 
שהוא  כשימוש  לראותו  ניתן  בזבזני,  שאינו  סביר,  שימוש  הוא  בקרן  הנעשה  "מקום שהשימוש  כי 
המשכי של פרויקטים כלכליים אשר היו פעילים במועד הכניסה לשטח, ואשר עולה בקנה אחד עם 

עקרון ההמשכיות".52

על  יעמוד  בגדה  הישראליות  המחצבות  של  הכרייה  סך   2040 שנת  עד  המדינה,  הערכת  פי  על 
276 מיליון טון חומרי חציבה, אשר יהוו לטענתה שיעור מזערי מפוטנציאל הכרייה הכולל בשטחים 
הכבושים. "יעברו מאות רבות של שנים בטרם יתכלו בצורה ממשית משאבי הכרייה הכוללים בגדה", 
ולכן לטענת המדינה פעילות המחצבות הישראליות היא בגדר שימוש במשאבים הנעשה באורח סביר, 

ואין מדובר בכילוי משאבי השטח הכבוש.53

פסק הדין קבע כי "ניתן למצוא סימוכין לעמדה לפיה כריית מחצבים לעצמה אינה עומדת בסתירה 
ובלבד  נוספות,  מדינות  בקרב  גם  ומקובלת  נהוגה  כרייה  "פעילות  כי  והוסיף   ,"55 להוראות תקנה 
שפעולות שנעשות ברכוש אינן מבוצעות באופן רשלני, המזיק לאוצרות הטבע או מכלה אותם". כך 
נקבע כי "עצם כרייתם של מחצבים בשטח הנתון לתפיסה לוחמתית על-ידי הכח המחזיק )או מי 

שהוענקו להם זיכיונות על-ידו( מקובל ואינו עומד בסתירה לדין הבינלאומי".54 

לאחר שבחן את עמדות הצדדים – "עקרון ההמשכיות" מול "עקרון הסבירות" – קיבל בית המשפט 
ידי המדינה, וקבע כי שימוש סביר שאינו בזבזני ואשר לא יביא לכילוי  את הפרשנות שהוצעה על 
המחצבים, גם אם נעשה במחצבות שהוקמו לאחר הכיבוש, הינו מותר. הנשיאה נימקה את ההחלטה 
וציינה כי כבר נקבע בפסיקות קודמות שהכיבוש הישראלי ארוך הטווח בגדה המערבית אמנם נחשב 
זמני מבחינה משפטית, אולם הינו בעל מאפיינים ייחודיים בשל התמשכותו ארוכת השנים, והוא מחייב 
את התאמת דיני הכיבוש המסורתיים להמשך החיים הסדירים ולקיום היחסים הכלכליים בין הכובש 
והנכבש. בהתאם לכך יש לבחון את היקף החציבה ואת השפעתה על מאגר המחצבים של הגדה. 
פסק הדין קבע כי מן הנתונים שהציגה המדינה נראה כי השימוש שנעשה במחצבים הינו מצומצם 
באופן יחסי, ונופל תחת הגדרה של שימוש 'פירותי' שאינו עולה כדי הריסת הקרן. לפיכך נקבע כי 
ללשון  בניגוד  עומדת  אינה  היא מתבצעת,  בו  בהיקף  המערבית,  בגדה  הישראלית  החציבה  פעולת 

תקנות האג.55

בבקשה לקיום דיון נוסף טען יש דין כי פסיקת בית המשפט העליון קבעה הלכה חדשה המנוגדת 
למטרות העל של דיני הכיבוש הבינלאומיים, האוסרים על ניצול משאבי הטבע של השטח הכבוש שלא 
לצרכים צבאיים או לטובת התושבים המוגנים. עוד נטען כי אין כל מקור פרשני מוכר של המשפט 
ההומניטרי הבינלאומי – פסיקת בתי משפט לאומיים ובינלאומיים או כתיבת מלומדים – אשר תומך 
בפרשנות שקיבל בג"ץ, לפיה למעצמה הכובשת "זכות לניצול משאבי הטבע באופן סביר" לטובת 

תגובת המדינה, סעיפים 36–43.  51
שם, סעיפים 44–47.  52
שם, סעיפים 57–59.  53
פסק הדין, סעיף 8.  54
שם, סעיפים 10–12.  55
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לסמכויות המעצמה  הנוגע  בכל  דרמטי  לשינוי  זו תביא  הלכה חדשה  הכלכליים שלה.  האינטרסים 
הכובשת בשטח הכבוש ולמערך המגבלות והשיקולים המחייבים את המפקד הצבאי בניהול השטח.56

חוות דעת המומחים קבעה כי ההבחנה בין שימוש בקרן לבין שימוש בפירותיה מכוח תקנה 55 היא 
הבחנה עקרונית ולא כמותית, מוחלטת ולא יחסית. על פי לשונה, כמו גם רוחה ותכליתה של תקנה 
55, הכובש רשאי להשתמש וליהנות אך ורק מפירות הנכס וכל ניצול של הקרן הינו אסור. מובן כי 
בכל מקרה אסור למעצמה הכובשת להרחיב את פעולות הכרייה ולהקים מחצבות חדשות שלא היו 

קיימות טרם כניסתה לשטח הכבוש.

"טובת  למושג  ביחס  ובישראל  בעולם  סוטה מהפרשנות המקובלת  הדין  חוות הדעת, פסק  פי  על 
האוכלוסייה המוגנת". כמו כן, המשפטנים טענו כי בית המשפט שגה בקביעותיו לגבי השפעת ממד 
תכליות  את  סותרות  שאלו  כיוון  הצבאי,  המפקד  של  הדעת  שיקול  על  הכיבוש  והתמשכות  הזמן 

המשפט ההומניטרי הבינלאומי.57

משפט זכויות האדם הבינלאומי - הזכות הבלעדית של עמים 
לשימוש במשאבי הטבע שלהם 

כריית מחצבים על ידי ישראלים בגדה המערבית, מלבד היותה הפרה של המשפט ההומניטרי הבינלאומי 
מהווה גם הפרה של משפט זכויות האדם הבינלאומי, לו מחויבת מדינת ישראל ככוח הכובש.58

דיני זכויות האדם הבינלאומיים מכירים בזכותם הקיבוצית של עמים לשימוש בלעדי במשאבי הטבע 
שלהם ואוסרים על שליטים זרים להפר אותה. בהתאם לכך קבעה עצרת האו"ם בשנת 1952 כי 
"הזכות של עמים לעשות שימוש חופשי במשאבי הטבע ובאוצרות הטבע שלהם היא זכות אינהרנטית 

לזכות ההגדרה העצמית של עמים ונובעת מהמטרה ומהעקרונות של מגילת האו"ם".59

עקרונות הריבונות על משאבי טבע מופיעים גם בשתי האמנות המרכזיות של משפט זכויות האדם 
והאמנה  ופוליטיות  אזרחיות  זכויות  בדבר  הבינלאומית  – האמנה  הבינלאומי שנחתמו בשנת 1966 
העמים  לכל  כי  השאר  בין  הקובעות   – ותרבותיות60  חברתיות  כלכליות,  זכויות  בדבר  הבינלאומית 
העמים  כל  כי  הכלכלי;  קידומם  על  לשקוד  חופשיים  הם  זכותם  ובתוקף  עצמית,  להגדרה  הזכות 
רשאים, למטרותיהם שלהם, להחזיק באורח חופשי בעושרם ובמשאביהם הטבעיים; כי בשום מקרה 
אין רשאים לשלול מעם את אמצעי מחייתו; וכי מדינות שהן צד לאמנות אלה, לרבות אלו הנושאות 
באחריות לגבי ניהולם של שטחים שאינם בממשל עצמי ושל שטחי נאמנות, יקדמו את מימושה של 

הזכות להגדרה עצמית ויכבדו זכות זו, בהתאם להוראותיה של מגילת האומות המאוחדות.

משפט זכויות האדם הבינלאומי מכיר בזכות הבלעדית של עמים לשימוש במשאבי הטבע 
שלהם ומחייב מעצמות כובשות לכבד זכות זו. מדינת ישראל, באמצעות המפקד הצבאי בגדה 
המערבית, מעניקה רישיונות כרייה לחברות ישראליות אשר מוציאות את תוצרי הכרייה מחוץ 

.Iבקשה לדיון נוסף, סעיף ג  56
חוות דעת מומחים, שער שני, סעיף א, סעיף ב3–ב4.  57

ראו דיון במסגרת, עמ' 9.  58
.14.12.1962 ,)XVII( 1803 21.12.1952. ראו גם החלטת עצרת האו"ם ,)VII( 626 החלטת עצרת האו"ם  59

בשנת 1991 חתמה ישראל על האמנות ואשררה אותן.  60
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לשטח הכבוש, ובכך שוללת את הזכות הקולקטיבית של העם הפלסטיני להחזיק במשאבים 
הטבעיים המצויים בידיו, מפירה את זכותם של תושביה המוגנים של הגדה המערבית לעצב 
את דמותה הכלכלית כראות עיניהם, ומונעת מהם להפיק את הרווחים האפשריים מארצם.61

שנסקרו  כפי  הבינלאומי  האדם  זכויות  משפט  להפרות  כלל  התייחסו  לא  המשפט  ובית  המדינה 
בעתירה.

עתירת יש דין, סעיפים 123–145.  61

מחצבה ישראלית בגדה המערבית )צילום: יש דין(
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 לרוקן מתוכן:
המשך הביזה הממוסדת

במרץ 2016 שלח יש דין לקצין פניות הציבור של המינהל האזרחי בקשה על פי חוק חופש המידע, 
בנוגע להמשך פעילות המחצבות הישראליות בגדה המערבית בשנים שחלפו מאז הגשת העתירה.62 
מתשובת המינהל האזרחי עלה כי מאז פסיקת בג"ץ פעילות המחצבות הישראליות בגדה המערבית 

נמשכת ביתר שאת.

בין השנים 2015-2009 אישר המינהל האזרחי פתיחת מוקד חציבה חדש של 152 דונם במחצבה 
בבעלות ישראלית עם תכנית מתאר קיימת; שתי בקשות דומות נמצאו נכון לאוגוסט 2016 ב"עבודת 
מטה". כמו כן אושרה הרחבה של 300 דונם בסך הכל בתכניות מתאר של שלוש מחצבות חצץ 

ישראליות קיימות.63

כך גם על פי פרסומים של ארגוני זכויות אדם ובעיתונות. מאז הגשת עתירת יש דין בשנת 2009 גדל 
שטח הכרייה של המחצבות הישראליות בגדה המערבית בכמה מאות דונמים, המהווים עלייה של 
עשרות אחוזים בשטחי המחצבות. הגידול נעשה בחלקו באישור המינהל האזרחי ובחלקו האחר ללא 

ידיעת הרשויות, לעתים תוך פלישה לכאורה לאדמות בבעלות פלסטינית פרטית.64

ישראל גם מתכוונת לאשר את הפעלתה של מחצבה חדשה, שפעלה לתקופה קצרה בראשית שנות 
ה-2000 ומאז ננטשה. שטח המחצבה, שהיתה בלתי פעילה עת ניתן פסק הדין בעתירת יש דין, נמצא 
בחלקו על אדמות הכפר עקרבה, עליהן גם נבנתה ההתנחלות גיתית, הנמנית עם היזמים בפרויקט.65

מתשובת המינהל האזרחי לבקשה על פי חוק חופש המידע ניתן גם להסיק כי כמויות המחצבים 
הנכרים בשטח C גדלו משמעותית מאז שנת 2008, שבמהלכה, על פי נתוני המדינה, נכרו כ-12 
מיליון טונות מחצבים.66 על פי הערכת יש דין, בתוך שבע שנים גדלה כמות זו ביותר מ-40% והגיעה 

פעילות מחצבות ישראליות בגדה המערבית –  דין לקצין פניות הציבור – לשכת ראש המינהל האזרחי,  פניית יש   62
בקשה על פי חוק חופש המידע, 21.3.2016. 

בקשה על פי חוק חופש המידע –  דין,  תשובתו של קצין פניות הציבור – לשכת ראש המינהל האזרחי לפניית יש   63
פעילות מחצבות ישראליות בגדה המערבית, 8.8.2016.

צפריר רינת, "מחצבות ישראליות בשטחים מרחיבות את הכרייה, לעתים בלי אישור המינהל האזרחי", הארץ, 4.1.2016;   64
צפריר רינת, "הכיבוש לא פוסח על משאבי הטבע של הגדה", הארץ, Human Rights Watch ;20.4.2016, כיבוש בע"מ – 
תרומתם של עסקים בהתנחלויות להפרת זכויותיהם של פלסטינים בידי ישראל )ינואר 2016( )להלן: HRW, כיבוש 

בע"מ(; כרם נבות, עמוד הפייסבוק הרשמי, 10.1.2017.
הארץ,  הירוק",  לקו  מעבר  חדשה  מחצבה  הקמת  מקדמת  המדינה  בג"ץ:  מול  להתחייבותה  "בניגוד  רינת,  צפריר   65

.22.12.2016
תגובת המדינה, סעיף 15.  66
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ב-2015 להיקף של כ-17 מיליון טון מחצבים.67 לא מיותר לחזור ולציין כי למעלה מ-75% מהמחצבים 
שמּוצאים מאדמות הגדה המערבית מועברים לשטחי מדינת ישראל.68

הכנסות  גם  צמחו  המערבית,  הגדה  מאדמות  שנגזלו  המחצבים  בכמויות  הגידול  למגמת  בהתאם 
לשימוש  הרשאה  ומדמי  תמלוגים  מדמי  הכולל  ההכנסות  סך  היה   2009 בשנת  האזרחי.  המינהל 
בקרקע מכלל המחצבות בגדה 28,857,881 שקל, ואילו ב-2015 התקבל בקופת המינהל האזרחי 

סכום הגדול פי שניים וחצי – 74,102,235 שקל.69 

היקף ההכנסות של ענף המחצבות הישראלי נאמד בשנת 2014 ב-1.6 מיליארד שקל, מתוכם כ-20% 
)320 מיליון שקל( ממחצבות בגדה המערבית.70

גדל   – והחדשות  הקיימות   - המחצבות  של  הכרייה  שטח   2011 בשנת  הדין  פסק  מאז 
הכבוש  מהשטח  ושהועברה  ישראלים  ידי  על  שנחצבה  הטבע  אוצרות  וכמות  משמעותית 

לישראל עלתה במידה ניכרת.

מעבר להיבט החוקי ולהפרת עקרונות המשפט הבינלאומי, סוגיית המחצבות בגדה המערבית ממחישה 
כיצד האינטרסים של המשק הישראלי מגייסים את המשטר הצבאי לניצול השטח הכבוש, תוך פגיעה 

אנושה בכלכלה הפלסטינית.

על פי דו"ח של ארגון זכויות האדם Human Rights Watch, עד שנת 1994 הנפיק המינהל האזרחי 
רישיונות למחצבות בבעלות פלסטינית בשטח C. אולם מאז שנה זו, כלומר במקביל לחתימת הסכם 
הביניים, חדלה ישראל כמעט לחלוטין להנפיק רשיונות להפעלת מחצבות בבעלות פלסטינית בשטח 
זה. הדו"ח מציין כי על פי איגוד האבן והשיש הפלסטיני, מאז שנת 2012 הפסיק המינהל האזרחי גם 
לחדש רישיונות למחצבות פלסטיניות קיימות.71 כל זאת על אף סעיף מפורש בהסכם הביניים – עליו 
נתלה כאמור בית המשפט העליון בדחיית העתירה על הסף – הקובע כי "הצד הישראלי ישקול לגופה 

 72."C כל בקשה של יזמים פלסטינים להפעיל מחצבות באזור

C הפסיקו את פעילותן  בהיעדר אפשרות לקבלת רישוי, מחצבות פלסטיניות רבות בשטח 
– או שהצבא הפסיק את פעילותן בכוח באמצעות הטלת קנסות והחרמה של ציוד – ונוצר 

כאמור, הכנסות המינהל האזרחי מהמחצבות בגדה כוללות דמי הרשאה לשימוש בקרקע ותמלוגים עבור כל טון חומר   67
שנחצב. בהתאם להחלטת מועצת מקרקעי ישראל, התמלוגים במחצבות חצץ ואבן מגלמים בתוכם גם את דמי ההרשאה 
לשימוש לדונם שטח מוחכר ולפיכך אין לחשב למחצבות אלו דמי הרשאה עבור שטחי החציבה. הערכת יש דין התבססה 
על חלוקת סך ההכנסות של המינהל האזרחי בגובה התמלוגים שקבעה רשות מקרקעי ישראל לטון חצץ, שעמד בדצמבר 
2008 על 2.40 שקלים לטון ובמרץ 2015 על 4.30 שקלים לטון )רשות מקרקעי ישראל, מחירון לחומרי גלם, דצמבר 
2008, אוקטובר 2014(. בינואר 2017 שלח יש דין למינהל האזרחי בקשה נוספת על פי חוק חופש המידע הכוללת, בין 
השאר, בקשה למידע בעניין כמות חומרי החציבה במחצבות הישראליות בגדה המערבית. נכון לספטמבר 2017, מועד 

פרסום מסמך זה, תשובת המינהל האזרחי טרם התקבלה.
ראו הרחבה בעמ' 7.  68

בקשה על פי חוק חופש המידע –  דין,  תשובתו של קצין פניות הציבור – לשכת ראש המינהל האזרחי לפניית יש   69
פעילות מחצבות ישראליות בגדה המערבית, 8.8.2016.

דו"ח הוועדה לבחינת מדיניות המקרקעין בתחום המחצבות, עמ' 7.  70
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מונופול ישראלי של מחצבות באזור זה. בעל כורחם, נאלצים הפועלים הפלסטינים לבקש 
את פרנסתם אצל המחצבות הישראליות בגדה, מה שצוין כאמור בפסק הדין כצידוק לדחיית 
העתירה. הבנק העולמי מעריך שהאיסור שישראל מטילה בפועל על הנפקת היתרים להפעלת 

מחצבות לפלסטינים עולה לכלכלה הפלסטינית 241 מיליון דולר בשנה, לכל הפחות.73

 The World Bank, Report No. AUS2922, West Bank and Gaza – Area C and the Future of the Palestinian  73
Economy )October 2013), pp.13, 38
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סיכום
ניצול  לשם  אימפריאליסטית  מדינה  ידי  על  ארץ שנכבשו  או  אזור   – קֹולֹוְנָיה 
עצמאותם  שלילת  אגב  ולהונּה,  לסחרּה  שוק  ליצירת  או  המקום  אוצרות 

המדינית של תושבי המקום.74

עשרות שנים של ביזת משאבים ואוצרות טבע מאדמת הגדה המערבית על ידי ישראל הן התגלמות 
הקֹולֹוְנָיאִליְזם. הלכה למעשה, פסיקת בית המשפט העליון רוקנה מתוכן את הפרשנות המקובלת של 
הדין ההומניטרי הבינלאומי, התירה את המשך הניצול הבלתי הפיך של השטח הכבוש לטובת צרכיה 

הכלכליים של ישראל, והכשירה היבט נוסף של שרץ הקֹולֹוְנָיאִליְזם.

פסיקת בג"ץ יצרה מהפכה של ממש בדיני הכיבוש וקבעה כי המפקד הצבאי רשאי לבצע פעולות שלא 
נועדו לטובת האוכלוסייה הכבושה המוגנת או לצורכי ביטחון, ובלבד שיש בצדן הטבה – אף אם שולית 
ומזערית – לכלכלת השטח הכבוש. בית המשפט הכשיר את הסמכות שאימצה לעצמה מדינת ישראל, 
כמעצמה הכובשת, לתת זיכיונות כרייה של אוצרות טבע בגדה המערבית לתאגידים ישראליים, גם 
במחצבות שלא היו קיימות טרם הכיבוש הצבאי; כלומר, לעשות שימוש ולבצע פעולות בלתי הפיכות 
בקרן הרכוש הציבורי של השטח הכבוש לצרכיה הכלכליים של ישראל, וכל זאת אך ורק במגבלה 

אמורפית ובלתי מדידה של שימוש "סביר".

המחצבות שמפעילים תאגידים ישראליים בשטחים הכבושים אינן פועלות לצרכים צבאיים, לטובת 
האוכלוסייה המוגנת או לקידום הכלכלה המקומית, כפי שמחייבים דיני הכיבוש הבינלאומיים. המחצבות 
מעבירות את אוצרות הטבע של הגדה המערבית לתחומי מדינת ישראל במטרה לספק משאבים לשוק 
הבנייה והסלילה הישראלי, ומזינות ברווחים כלכליים עצומים את המשק הישראלי ואת המשטר הצבאי 
המערבית.  בגדה  הישראלית  ההתנחלות  ולקידום  הפלסטינית  האוכלוסייה  לדיכוי  הפועל  הישראלי, 
שיקולים אלה, הנוגעים לאינטרסים ישראליים בלעדיים, הינם שיקולים זרים ובלתי חוקיים המטילים על 

פעילות הכרייה כולה כתם של אי-חוקיות.

התכנון ארוך הטווח של הרשויות הישראליות מסתמך על פוטנציאל הכרייה בגדה המערבית למשך 
שלושים השנים הבאות לפחות. תכנון אסטרטגי זה חושף את כוונותיה של ישראל לנצל את הכיבוש 
הצבאי – אותו היא בוחרת להמשיך ולקיים – לצרכיה הכלכליים, תוך שהיא מרוששת את השטח 
הכבוש מאוצרות הטבע שבו ופוגעת באופן בלתי הפיך בזכותם הקיבוצית של הפלסטינים לשימוש 

בלעדי במשאבי הטבע בארצם. 

בנוסף לגזלת משאבי הטבע, הפגיעה בזכויות האדם של הפלסטינים בשטחים הכבושים מתעצמת 
ישראל למנוע ממחצבות פלסטיניות לפעול במרבית שטחי הגדה  בעקבות מדיניותה המכוונת של 

המערבית, אשר יוצרת תלות של כוח העבודה הפלסטיני בתאגידים הישראליים.

ביזת אוצרות האדמה של השטח הכבוש בניגוד לדין ההומניטרי הבינלאומי ולמשפט זכויות האדם 
הבינלאומי, בחסות בית המשפט העליון, מעלה חשדות כבדים להפרות חמורות של המשפט הפלילי 

הבינלאומי ומטילה על מדינת ישראל אחריות נזיקית בינלאומית רחבת היקף.

74  אברהם אבן שושן, מילון חדש – מנוקד ומצויר, הוצאת "קרית ספר" בע"מ )ירושלים 1966(, כרך שלישי, עמ' 1444.
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