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האשמתה של מדינת ישראל בביצוע פשע אפרטהייד מלווה את קיומה בעוצמות משתנות מזה עשרות 
שנים. בעבר שיח האפרטהייד בהקשר הישראלי היה נחלתם של מעגלים שוליים יחסית ורדיקליים 
מאוד בחברה האזרחית הבינלאומית ובחברה הפלסטינית. שיח זה כמעט ולא כלל ניתוחים משפטיים 
שבחנו אם המונח כפי שהוא מוגדר במשפט הבינלאומי תואם את אופיו של המשטר הישראלי, אלא 

הסתפק באנלוגיה אינטואיטיבית לאפרטהייד של דרום אפריקה ונותר במישור הפוליטי-ציבורי. 

בשנים האחרונות חורג שיח האפרטהייד מגבולות אלה. האשמת ישראל בקיום משטר אפרטהייד 
הפכה לטענה שגורה בפיהם של מעגלים הולכים ומתרבים של פעילים פוליטיים ואף אנשי זכויות אדם 

ופעילי שלום, והיה לנושא של מחקר משפטי הולך וגדל.

משטרית  מאידיאולוגיה  הפך  אפרטהייד  בינלאומי.  ולפשע  משטר  לשיטת  כינוי  הוא  "אפרטהייד" 
ספציפית שהתקיימה במקום ובזמן מסוים בהיסטוריה של המאה העשרים, לעבירה בינלאומית מסוג 
פשע נגד האנושות. לפשע האפרטהייד יש הגדרה ברורה. אף שמקורו כרוך היסטורית במשטר הגזעני 
והוא אינו מותנה  זהו מושג משפטי עצמאי בעל חיים משל עצמו  כיום  אפריקה,  דרום  של 

בקיומה של אידיאולוגיה גזענית בבסיסו.

מטרת חוות דעת זו היא להשיב לשאלה האם מתבצע פשע האפרטהייד בגדה המערבית.

ניתן היה לשאול את אותה השאלה לגבי שטח אחר, למשל לבחון את כל המרחב שבין הים התיכון 
ונהר הירדן כיחידה משטרית אחת. מסיבות שמובהרות בחוות-הדעת, ובין היתר נוגעות למומחיות 
ירושלים  כולל  )לא  המערבית  בגדה  פעילותו  שנות  ב-15  דין"  "יש  ארגון  שצבר  העצום  ולמידע 
איננו  עם-זאת,  בלבד.  המערבית  בגדה  ישראל  שיצרה  במשטר  מתמקדת  חוות-הדעת  המזרחית(, 

כופרים באפשרות לבצע ניתוח אחר.

אנושיים", כשהם מבוצעים בהקשר של המשטר הזה, מתוך  כ"בלתי  מעשים מסויימים, המוגדרים 
כוונה לשמר את המשטר, מסבכים את מבצעיהם באחריות לפשע האפרטהייד. חוות-הדעת אינה 
עונה על השאלה מי מבצע את הפשע, בין היתר כי אין לנו את הכלים החקירתיים שמאפשרים 
מענה לשאלה זו, המערבת גם שאלות מתחום היסוד הנפשי של גורמים שמעורבים בקביעת מדיניות 

והוצאתה לפועל. עם זאת חוות-הדעת קובעת כי מבצעי הפשע הם ישראלים וקורבנותיו פלסטינים.
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- פרק 1 - 
הגדרת פשע האפרטהייד

המקור ההיסטורי ותהליך הפללת האפרטהייד כפשע בינלאומי
"אפרטהייד" משמעותו "נפרדות" באפריקאנס, ובמקור הינו כינוי לשיטת ממשל ואידיאולוגיה ספציפית 

במקום ובזמן מסוים בהיסטוריה של המאה העשרים.

בשנת 1973 פרסמה העצרת הכללית את האמנה הבינלאומית בדבר ביעור וענישה של פשע 
האפרטהייד, הקובעת כי אפרטהייד הוא פשע נגד האנושות, ומגדירה אותו. 

בשנת 2002 נכנסה לתוקף אמנת רומא, שהיא חוקתו ומקור סמכות פעילותו של בית הדין הפלילי 
הבינלאומי בהאג )ICC(. האמנה מונה את פשע האפרטהייד ברשימת הפשעים נגד האנושות שבתחום 

סמכותו של בית הדין. 

האיסור על אפרטהייד הפך במרוצת השנים ל"נורמה עליונה" )Jus Cogens(, המעמד הגבוה ביותר 
שנורמה יכולה להגיע אליה במשפט הבינלאומי, כזו שאין להתיר השעיה או גריעה שלה, ושכל נורמה 

או התחייבות בינלאומית הסותרת אותה בטלה.

המקורות המשפטיים המרכזיים לפשע האפרטהייד הינם, אם כן, אמנת האפרטהייד ואמנת רומא. 
הגדרת פשע האפרטהייד אינה זהה בשתי האמנות, אך יש ביניהן מרכיבים רבים משותפים. בהתאם 
פשע האפרטהייד מוגדר כמעשים בלתי-אנושיים המבוצעים בהקשר של משטר של שליטה 
את  לשמר  מטרה  ומתוך  אחרת,  גזעית  קבוצה  על-ידי  גזעית  קבוצה  של  שיטתיים  ודיכוי 

משטר השליטה והדיכוי.

בחוות דעת זו ננקטה גישה מצמצמת לפיה ייבחנו רק המעשים העונים על הגדרת "מעשה בלתי 
אנושי" לפי ההגדרות של שתי האמנות גם יחד.

אלה רכיבי העבירה כפי שהתגבשו עד היום במשפט הבינלאומי: )א( קיומן של קבוצות גזע שונות )על 
פי ההגדרה הרחבה של המונח "קבוצה גזעית" במשפט הבינלאומי ובעיקר באמנה בדבר ביעור כל צורות 
האפליה הגזעית(; )ב( המעשה/ים הם חלק מתקיפה שיטתית או נרחבת של אוכלוסיה אזרחית; 
)ג( הקשר של מערך משטרי המקיים שליטה של קבוצה על קבוצה אחרת, ודיכוי שיטתי שלה; 
 )f(2-)a(2 בסעיף  ומפורטים  אנושיים  כבלתי  המוגדרים  מהמעשים  יותר  או  אחד  ביצוע  )ד( 
באמנת האפרטהייד או בסעיף 7)1( לאמנת רומא; )ה( ביצוע המעשים במטרה לבסס ולשמר 

את ההקשר לעיל; )ו( יסוד נפשי, של מודעות המבצע להתקיימותם של יתר רכיבי העבירה.
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- פרק 2 -  
האם מתבצע פשע האפרטהייד

בגדה המערבית?
קיומן של שתי קבוצות מובחנות – הגדרת האפליה הגזעית באמנה הבינלאומית בדבר ביעור כל 
צורות האפליה הגזעית הרחיבה את עילת האפליה מהמשמעות הצרה והמסורתית של קבוצה גזעית 
הבוחנת את הסיווגים הפוליטיים  חברתית  ביולוגי-גנטי, אל עבר גישה  שהתמקדה בסיווג אנושי 
וכוללת גם אותם בהגדרה של קבוצה גזעית racial group. לאורך  והזהותיים של קבוצות בני אדם 
השנים הגישה החברתית למונח גזע קנתה אחיזה וכיום היא הגישה השלטת וכוללת גם מוצא לאומי 
או אתני. מכאן שמרכיב זה מתקיים בבירור בעניינו שכן בגדה המערבית יש שתי קבוצות – פלסטינית 

ויהודית-ישראלית.

מערך שלטוני של שליטה ודיכוי שיטתיים )כמאפיין מכונן של המשטר(
פשע האפרטהייד מבוצע כאמור בהקשר של מערך משטרי הכופה נחיתות קבוצתית ומימוש נחיתות זו 

בפועל, בעיקר באמצעות אפליה שיטתית וממוסדת בזכויות ובמשאבים, כמאפיין מרכזי ומכונן שלו.

כיבוש צבאי מהווה בהגדרה מערך שלטוני כפוי וכוחני המוחל על האוכלוסייה הנכבשת. במקרה של 
הגדה המערבית, ליסוד השליטה והדיכוי הנובע מטבעו של כל כיבוש צבאי מתווסף הקשר קבוצתי 
נהנים  ישראלים. אזרחי המעצמה הכובשת הישראלים  אוכלוסיית מתנחלים  קיומה של   – קונקרטי 
מכלל זכויות האזרח וההשפעה הפוליטית שיש לאזרחים במשטר אזרחי-פרלמנטרי, בעוד לאוכלוסיה 
הפלסטינית אין כמעט כל השפעה על יצירת הנורמות המהותיות החלות עליה. מציאות שכזאת לא 
יכולה אלא ליצור אפליה שיטתית וממוסדת בין שתי הקבוצות באמצעות פרקטיקה, מדיניות וחקיקה, 

כפי שאכן קרה. 

על ההתנחלויות הוחל בדרכים שונות החוק הישראלי המודרני ולמשרדי הממשלה הישראליים ניתנו 
סמכויות לפעול בשטחן. מנגד, הפלסטינים נתונים למשטר צבאי שבו משפט צבאי דכאני וחקיקה 
צבאית נוקשה מושלים בהם, ובאופן כללי הם חיים בתנאים כלכליים ושלטוניים המאפיינים מדינות 

מתפתחות. 

היתרון המובנה של המתנחלים עוגן בדין, במדיניות ובפרקטיקה. במקביל למערך הממסד אפליה של 
קבוצה נטולת זכויות בידי קבוצה עתירת זכויות, וכפועל יוצא שלו, משאבי השטח הוטו ומוטים באופן 
עקבי ודרמטי לטובת האוכלוסייה הישראלית באזור, וזאת על חשבון האוכלוסייה הנכבשת, הפלסטינית. 

מגמה זו מאפיינת כל תחום וכל משאב, והיא ניכרת בראש ובראשונה במשאבי הקרקע.

במקביל לאפליה בזכויות ובמשאבים, שלטון הכיבוש גם נוקט מגוון פעולות, חלקן דרקוניות, כדי לדכא 
כל סוג של התנגדות למשטר, ובכלל זה התנגדות בלתי אלימה. צווים צבאיים מגבילים מחאה בלתי 
אלימה ואוסרים הפגנות, עצרות ותהלוכות. השלטון הצבאי עשה ועושה שימוש באופן שגרתי ותדיר 
במעצרים מינהליים ובהוצאה אל מחוץ לחוק של התארגנויות פוליטיות כדי למנוע התנגדות לשלטון.
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כוונה לשמר את השליטה
ייחודו של פשע האפרטהייד טמון כאמור בחתירתו לשמר את המערך המשטרי של שליטה של קבוצה 
אחת על פני קבוצה אחרת ושל דיכויה. הגדרת הכיבוש כ"השעיה זמנית" בלבד של ריבונות וזכויות 
אזרח )של הפלסטינים( שימשה במשך שנים כ"אליבי" לישראל מפני האשמות באפרטהייד. הקהילה 
הבינלאומית אף ראתה ב"תהליך השלום" ראיה לכך שאכן ישראל מקבלת ששליטתה בשטח זמנית 

ושמעמדו הקבוע יקבע במשא-ומתן ובהסכם, ושאין לה כוונה לקבע את שליטתה בפלסטינים. 

חוות-הדעת בוחנת את קיומה של הכוונה האמורה דרך שתי עדשות: מעשיה של מדינת ישראל בגדה 
המערבית לאורך השנים ועמדותיה הרשמיות.

יישמו בגדה, פעולותיהן  חוות-הדעת מגיעה למסקנה שהמדיניויות והפרקטיקות שממשלות ישראל 
ששינו אותה ללא היכר ולטווח ארוך )וחלקן באופן שמתיימר להיות בלתי-הפיך( ובכל תחומי החיים – 
קרקע, תשתיות, חקיקה ודמוגרפיה – כל אלה מצביעים על כוונה לקבע ולשמר את השליטה בשטח 
מדיניות  הינה  ישראל  של  ביותר  והדרמטית  הטווח  ארוכת  המדיניות  בנכבשים.  יוצא  וכפועל 
ההתנחלות, שהביאה לשינוי דמוגרפי של השטח הכבוש, בניגוד לאיסור מוחלט בדיני הכיבוש והיא 

מלמדת יותר מכל על כוונה להנציח את השליטה.

אשר לעמדות הרשמיות של ממשלות ישראל, חוות-הדעת סוקרת את השינוי הדרמטי שהתרחש 
בשנים האחרונות, מעמדה רשמית שהגדה היא "שטח במחלוקת" שעתידו יקבע במשא ומתן ובהסכם 

למדיניות רשמית של סיפוח הדרגתי, שמשמעותו היא הודאה בכוונה לקבע את השליטה.

ביצוען של פרקטיקות רחבות היקף המהוות "מעשים בלתי אנושיים"
אמנת רומא ואמנת האפרטהייד כוללות רשימה של מעשים המוגדרים כ"בלתי אנושיים", שהחשובים 
בהם למציאות בגדה הם המעשה הבלתי אנושי מסוג "רדיפה" )אמנת רומא( ו"שלילת זכויות" 

)אמנת האפרטהייד(. 

רדיפה מוגדרת באמנת רומא כ"שלילה חמורה ומכוונת של זכויות יסוד תוך הפרת המשפט הבינלאומי 
המוזכרים  אנושיים  הבלתי  כמה מהמעשים  במידה רבה  חופף  הפשע  קבוצתית".  השתייכות  בשל 
זכויות" ב"אמצעי חקיקתי או אחר שנועד למנוע מקבוצה או  ובראשן "שלילת  באמנת האפרטהייד 

מקבוצות גזעיות להשתתף בחיים הפוליטיים, החברתיים, הכלכליים או התרבותיים של המדינה". 

חוות-הדעת מונה מספר מדיניויות/פרקטיקות שמפעילות רשויות השלטון הישראליות בגדה, אשר 
על  עונות  ו/או  זכויות,  הרדיפה/שלילת  הגדרת  את  ומקיימות  המשטר  לאופי  ביותר  מרכזיות  הן 
מעשים בלתי אנושיים נוספים שמנויים באמנות: "הפרדת קבוצות גזעיות", ו"רדיפה בשל התנגדות 

לאפרטהייד". ואלו הן:

שלילת זכויות אזרח – מאז 1967 הפלסטינים תושבי הגדה נעדרים זכות לבחור ולהיבחר לגופים 
שקובעים את הנורמות החולשות עליהם או למינהל שמושל בהם. במקביל, החקיקה הצבאית הגבילה 
)ואף השעתה( את מרבית הזכויות הפוליטיות בהן הזכות להתאגד, לביטוי, למחאה ולהפגנה. שלילה זו 
הייתה יכולה להיות בהתאם לדין הבינלאומי אילו המשטר הישראלי היה מקיים את דרישת דיני הכיבוש 
ובהתאם לשאוף לסיומו. בהינתן הכוונה לקבע את השליטה  לשמר את האופי הזמני של הכיבוש 

הישראלית, שלילת זכויות האזרח אינה כדין. 
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בנוסף, שלילת זכויות האזרח מהפלסטינים היא חלק משלילה של זכותם הקבוצתית להגדרה עצמית 
ולעצמאות. זכות זו היא זכות יסוד העומדת במרכזו של משפט זכויות האדם הבינלאומי וכן מהווה 

עקרון יסוד של היחסים הבינלאומיים כפי שעוצבו במחצית השנייה של המאה העשרים.

מערכת הדין הכפולה – המחוקק הישראלי החיל על הישראלים החיים בגדה, ולעיתים גם על זכאי 
שבות )כלומר: יהודים( שאינם אזרחים ישראלים, פרקים נרחבים מהדין הישראלי, ובראש וראשונה 
את הדין הפלילי הישראלי, באופן אישי )פרסונאלי( וחוץ-טריטוריאלי. לצד זאת, המפקד הצבאי הכפיף 
ישראליות על תושביהן(,  ומועצות מקומיות  אזוריות  )מועצות  את השלטון המקומי הישראלי בגדה 
לפקידות  מעניק  שהוא  תוך  תחומים,  במגוון  ישראלית  מינהלית  חקיקה  של דברי  ארוכה  לשורה 

הישראלית המקומית והלאומית סמכויות מקבילות לאלו שבידי הרשויות בישראל. 

כך נוצרו בגדה המערבית שתי מערכות דינים נפרדות, לפלסטינים הכפופים לחוק הירדני מ-1967 
ולצווים הצבאיים ששינו אותו, ולישראלים-יהודים הכפופים בעיקר לחוק ולמנהל הישראלי. מצב זה 
ומשפיעה על היבטים רבים בחייהם של הפלסטינים בגדה,  בדין  הוביל לאפליה שיטתית המעוגנת 
בנוסף, מערכת הדינים  – שוויון בפני החוק.  ביותר של הזכות לשוויון  באופן הפוגע במובן הבסיסי 
הכפולה מונעת זכויות רבות מפלסטינים בלבד כגון הזכות להליך הוגן, זכות לתנועה חופשית, זכויות 
הזכויות לקבוצה  ולהפגנה. העתרת  ביטוי, מחאה  זכויות להתאגדות,  ולמשפחה,  הנוגעות לפרטיות 
אחת )המתנחלים( היא בה בעת אקט של אי-מתן זכויות לפלסטינים, ועל כן מהווה "שלילה חמורה 

ומכוונת של זכויות יסוד תוך הפרת המשפט הבינלאומי בשל השתייכות קבוצתית".

החברתיים,  הפוליטיים,  "בחיים  השתתפות  מניעת  של  מטרה  משרתת  הכפולה  הדין  מערכת 
הכלכליים או התרבותיים" בכך שהיא מעניקה את האפשרות להשתתף בחיים אלה לקבוצה אחת 
ולא מעניקה אותה לקבוצה שנייה. היא גם תורמת ליצירת "תנאים המונעים את התפתחותם 
תוך  יסוד  זכויות  של  ומכוונת  חמורה  "שלילה  ויוצרת  המופלית  הקבוצה  חברי  של  המלאה" 

הפרת המשפט הבינלאומי בשל השתייכות קבוצתית". 

מניעת פיתוח – עם כיבוש הגדה המערבית הועברו סמכויות התכנון באיזור לידי המפקד הצבאי. צו 
צבאי שהוצא ב-1971 הפקיע מוועדות התכנון המחוזיות והמקומיות הקיימות את סמכויותיהן, וקבע 
כי הוועדות יכללו נציגים של השלטון הישראלי בלבד )מנהל אזרחי, צבא(. לעומת זאת בהתנחלויות 
בנייה  לעידוד  הוביל  הפער  האזרחי.  המקומי  השלטון  בידי  תכנון  סמכויות  הפקיד  הצבאי  המחוקק 
בהתנחלויות ולהקפאה כמעט מוחלטת בישובים פלסטיניים זה עשרות שנים. בנוסף, הממשל הצבאי 
מקיים מדיניות של אפליה בוטה בהקצאת מקרקעים ציבורית, כשלמעלה מ-99% מהקרקעות שהוקצו 

על-ידו הועברו לשימושם של גופים ישראלים ופחות מרבע אחוז לפלסטינים.

ההסדר הסטטוטורי התכנוני בגדה המערבית, כמו גם מדיניות התכנון והקצאת אדמות הציבור בפועל, 
נועדו למנוע מהפלסטינים "להשתתף בחיים הפוליטיים, החברתיים, הכלכליים או התרבותיים 
פיתוח  לעודד  ובמקביל  של המדינה או כדי ליצור תנאים המונעים את התפתחותן המלאה" 
נרחב במגזר הישראלי בלבד. פגיעה זו בזכויות יסוד המוכרות במשפט הבינלאומי, בשל שיוך קבוצתי, 

מהווה רדיפה לפי אמנת רומא.

מדיניות ההפרדה בין ישראלים לפלסטינים – ההפרדה בגדה מבוססת בעיקר על משטר היתרים – 
לפלסטיני אסור להגיע למקום בו קיימת נוכחות ישראלית, אלא אם יש לו "סיבה טובה" והיתר. מדיניות 
זו החלה באיסור על הפלסטינים להיכנס לשטחי ההתנחלויות, ובהמשך גם לשטח סביבן )שב"מ - 
שטח ביטחוני מיוחד(. לאחר מכן הגיעו גדר ההפרדה ומרחב התפר )בו מאות אלפי דונמים של אדמות 
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פלסטיניות(, בו ישראלים ותיירים ואפילו כל יהודי)!( רשאים לנוע בחופשיות, לעומת פלסטינים - בעלי 
היתר בלבד. במקביל, גישתם של ישראלים הוגבלה בחקיקה צבאית ונאסרה כניסתם לאזורי A )כלומר, 

ערים פלסטיניות( אלא אם קיבלו היתר מהמפקד הצבאי.

את  לחלק  המכוונת  חקיקתית,  לרבות  "פעולה,  של  קלאסי  מקרה  היא  ההפרדה  מדיניות 
האוכלוסייה לפי שיוך קבוצתי על ידי יצירת שמורות נפרדות וגטאות לקבוצות הגזעיות", לפי 
ההגדרה למעשה בלתי אנושי של הפרדת קבוצות גזעיות, המופיעה בסעיף d(2( לאמנת האפרטהייד. 
ההפרדה מהווה גם הפרה נרחבת של הזכות לתנועה שנמנעת בהתאם לשיוך קבוצתי ובכך מהווה 

רדיפה לפי אמנת רומא.

הפקעה ונישול מקרקעות – מספר מדיניויות שישראל מפעילה בגדה הביאה לאורך השנים להפקעה 
ולנישול של מאות אלפי דונמים מיחידים וקהילות פלסטיניות. באמצעות פרשנות שנויה במחלוקת 
של חוק הקרקעות העות'מני משנת 1858, ביצע המינהל האזרחי במהלך שנות השמונים ותחילת 
התשעים הכרזה על כמיליון דונם של אדמות כ"אדמות מדינה" )אדמות ציבוריות(. מדיניות ההקצאות 
של האדמות הציבוריות היא מפלה באופן בוטה: למעלה מ-99% מהאדמות שהוקצו הועברו לשימוש 
ישראלי. בנוסף, נישול פלסטינים מאדמתם נעשה גם באמצעות הפקעות ממש )למשל במרחב מעלה 
אדומים( ובאמצעות אלימות של המתנחלים הישראלים. אמנם לכאורה עבריינות של מתנחלים איננה 
גושפנקה  ומתן  העבריינים  על  החוק  אכיפת  אי  העקבית,  העין  העלמת  אבל  פעולה של המשטר, 
רשמית בדיעבד לנוכחות של מתנחלים על אדמות שעליהן השתלטו תוך ביצוע עבירות – כל אלה 
מחייבים את ייחוס האחריות לתופעה זו למשטר. מדיניות ההכרזות והסדרת הבנייה הלא חוקית על 
קרקע פרטית פלסטינית מהווים "הפקעת אדמות ורכוש השייכים לקבוצה גזעית או לחבריה". 
חלק מהאדמות הופקעו במובן הרגיל של המילה – שלילת זכויות הקניין מבעליהן – וחלקן הופקעו 

מהקבוצה במובן של נישול זכויותיהם הקיבוציות של חברי הקבוצה ליהנות מהן.

במדיניות  נקטה  ישראל  ה-90  שנות  עד  שנים  עשרות  במשך   - רדיפת מתנגדי ומבקרי משטר 
נרחבת של גירוש מנהיגים פוליטיים פלסטיניים שהתנגדו לכיבוש ופעלו לעצמאות. רשויות השלטון 
הישראליות בגדה הקימו מערך כוחני שיעדו מניעת פעילות פוליטית פלסטינית להתנגדות לכיבוש 
ולמען עצמאות. מנהיגות פלסטינית בכל הרמות נעצרה, נאסרה, גורשה וחלקה אף נהרגה על ידי 
פוליטיים  ביטויים  על  איסורים רבים  גם  מדיניות החיסולים. השלטון הצבאי הטיל  ישראל במסגרת 
והפגנות בגדה, ואכף את אלה כלפי פלסטינים בלבד. כמו כן, נעשה שימוש מרחיב בהגדרת "הסתה" 
בצו הצבאי בדבר הוראות ביטחון, כך שגם התארגנויות פוליטיות מובהקות שאינן אלימות הוצאו מחוץ 
לחוק. אמנם חלק מהפעולות הישראליות נועדו להגן על ישראלים מפני התקפות אלימות, לעיתים 
רצחניות, אך חלק אחר ומשמעותי שלהן נועד לדכא התנגדות בלתי אלימה ומהווה בפועל מעשה לא 

אנושי מסוג רדיפת מתנגדי אפרטהייד על ידי שלילת חירויות וזכויות יסוד.

פלסטינים  בכפייה  להעביר  פועלת  ישראל  האחרונים  בעשורים   – העברות כפויות של אוכלוסיה 
מהגדה המערבית לעזה. הדבר נעשה דרך הקפאת מרשם האוכלוסין עם פרוץ האינתיפאדה השנייה 
והתייחסות לתושבי הגדה שכתובתם לא מעודכנת כ"שוהים בלתי חוקיים". בנוסף, ישראל מקיימת 
מדיניות של העברה בכפייה של קהילות שלמות ממקומן בתוך הגדה המערבית באמצעות אי-הכרה 
בחוקיותם של מקומות יישוב ספציפיים כמו קהילות הג'הלין במרחב אדומים, כפרים בשטח אש 918 

וקהילות בבקעת הירדן ובדרום הר חברון.

ההעברות הכפויות והאיום בהעברות כפויות מסיביות מהגדה המערבית לרצועת עזה, כמו גם ההעברות 
הכפויות והאיום בהעברות כפויות של קהילות שלמות מאדמותיהן בתוך הגדה לאורך השנים, הם חלק 
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מהנדסה דמוגרפית של המרחב בגדה המערבית ומהוות מעשה בלתי אנושי מסוג העברה כפויה לפי 
סעיף d()1(7( לאמנת רומא, ומניעת זכויות יסוד לפי אמנת האפרטהייד.

תקיפה שיטתית ונרחבת – כל אחד מהמעשים הבלתי אנושיים שתוארו לעיל מבטאים מדיניות 
מכוונת המשפיעה על אלפי ועד מיליוני בני אדם, ומכאן שרכיב זה מתקיים.

מסקנת חוות הדעת 
קשה לומר את הדברים, אבל המסקנה של חוות דעת זו היא שבגדה המערבית מתבצע פשע 

נגד האנושות מסוג אפרטהייד. מבצעי הפשע הם ישראלים וקורבנותיו פלסטינים. 

הפשע מתבצע משום שהכיבוש הישראלי הוא לא "סתם" משטר של כיבוש )או משטר של 
אזרחי  ויצירה של קהילת  גדול  פרויקט התנחלות  אליו  כזה שמתלווה  ודיכוי(, אלא  שליטה 
הקבוצה הכובשת בשטח הכבוש. הפשע מתבצע משום שהכובש, בנוסף להתנחלותו בשטח 
הכבוש, עמל קשות גם על קיבוע השליטה שלו בנכבשים ועל שימור מעמדם הנחות. פשע 
האפרטהייד מתבצע בגדה המערבית משום שבהקשר זה של משטר שליטה ודיכוי של קבוצה 
בידי קבוצה לאומית שנייה, הרשויות הישראליות מוציאות לפועל מדיניויות  לאומית אחת 
ופרקטיקות שמהוות מעשים בלתי אנושיים, כהגדרת מונח זה במשפט הבינלאומי: שלילת 
זכויות מקבוצה לאומית, שלילת משאבים מקבוצה אחת והעברתם לשנייה, מניעת פיתוח 
מהפלסטינים ובמקביל עידוד פיתוח ישראלי, הפרדה פיזית ומשפטית בין הקבוצות ויצירת 
מערך משפטי שונה שחל על כל קבוצה. זוהי הרשימה החלקית של המעשים הבלתי אנושיים. 

האליבי ששימש את ממשלות ישראל לאורך שנים, לפיו מדובר במצב זמני ואין שום רצון או 
כוונה לשמר את השליטה, הדיכוי והמעמד הנחות של הפלסטינים בשטח, מתנפץ על קיר 
הבטון של הראיות המובהקות לכך שהפרקטיקות והמדיניויות השונות שמחילה ישראל על 
הפלסטינים  והדיכוי של  ולקבע את השליטה  לשמר  נועדו  הכבושה  הגדה המערבית  שטח 

ובמקביל את העליונות של הישראלים שהיגרו אליו.

וזה לא הכל. ממשלת ישראל מבצעת בגדה המערבית תהליך של "סיפוח מדורג" ואף חותרת לסיפוח 
מלא של שטחים בה. משמעותו המינהלית של הסיפוח היא ביטול הממשל הצבאי בשטח המסופח, 
ומתיחת הסמכויות הטריטוריאליות של הרשויות האזרחיות הישראליות עמוק אל תוך הגדה המערבית. 

בגדה  מסוים  שטח  סיפוח  וכמה  כמה  אחת  על  זוחל,  משפטי  סיפוח  של  התהליך  המשך 
המערבית בחוק שיחיל את החוק והמינהל הישראלי בו, משמעו איחוד משטרים. המשמעות 
בגדה.  רק  מתבצע  לא  האפרטהייד  שפשע  נשמעות  שכבר  הטענות  חיזוק  להיות  עשויה 

שהמשטר הישראלי בכללותו הוא משטר אפרטהייד. שישראל היא מדינת אפרטהייד.

יש דין הוא ארגון שעיקר מימונו הוא מישויות מדיניות זרות. רשימת התורמים לנו מפורטת באתר רשם העמותות 
ובאתר האינטרנט שלנו. יש דין גאה להיות ממומן על ידי מדינות שסבורות כמונו, שהכיבוש הוא לא עניין פנים-

ישראלי ותורמות לקידום זכויות אדם. 
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