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 עניין המחלוקת המשפטיתתגובה ל

יש , ואם אין מנוס מכך, פגיעה בתשתית המים היא דבר שיש לצפותו מראש"

ציוד , יש להבטיח מראש כמות מספקת של תרופות. להתארגן לפתרון הבעיה

ואם כל ניסיון לצמצמה , גיעה בתושבים מקומיים היא צפויהפ. רפואי ומזון

. יש להתארגן לקראתה מראש, יותיר בסופו של קרב תושבים מקומיים שנפגעו

אין לסמוך בעניינים אלה אך ורק על עזרת הגופים הבינלאומיים 

יש להפנים את ההכרה כי החובה . אף שעזרה זו היא חשובה, והישראליים

, וכי עליו לנקוט מראש בפעולות שונות, פקד הצבאיהבסיסית היא של המ

רופאים לזכויות  4134454ץ "בג) ."כדי שיוכל לצאת ידי החובה ביום קרב

פרשת : "להלן(. 1554) 613, 630( 0)ד נח"פ, ל בעזה"מפקד כוחות צה' אדם נ

 (לפסק דינו של הנשיא ברק 60' ס. "רפיח

וכך גם נכתב בהחלטת בית , הוסכם על הצדדים 1.1.1551בדיון בפני בית משפט נכבד זה ביום  .1

הינה המסגרת , כי המסגרת המשפטית שמנחה את פעולותיו של המשיב ,נכבדהמשפט ה

 החלים על המשיב בעת יציאתו למבצע צבאיהחובות , בהתאם. פרשת רפיחשהותוותה ב

לל כוב, עבור המשיב פרשת רפיחבבית משפט הנכבד הגדיר שהינן החובות  הלחימהבמהלך ו

החובה להיערך לפני יציאה למבצע צבאי למתן מענה לצרכי האוכלוסייה האזרחית זאת 

בהתאם לצרכים המתהווים  במהלך הלחימה האוכלוסייה לצרכי לדאוגחובה ההמושפעת ו

  .לחימהההנגזרים מאף אם הדבר כרוך בקשיים , והמציאות בשטח

 ,המשיב לסייג הסכמה זו ניסה, רפהאף אם בלשון , בהודעה המעדכנת מטעמו, כן-פי-על-אף .1

 (. להודעה המעדכנת 3-ו 0' ראו ס)עליה סמך בית המשפט הנכבד את ידו 

כי למשיב חובות הן בהיערכות מוקדמת לפני  פרשת רפיחבעוד בית המשפט הנכבד קבע ב .6

הכיר המשיב בהודעתו רק בזה הנוגע לצורך בהיערכות , הלחימה והן בזמן הלחימה עצמה

נראה שנוצרה מחלוקת משפטית בין , אי לכך(. להודעה המעדכנת 1-ו 0 'או סר)מוקדמת 

 .העותרים תגובתאשר דורשת את , העותרים לבין המשיב

 :כי, בית המשפט הנכבדקבע  פרשת רפיחהעותרים מבקשים לשוב ולהדגיש כי ב .4

. הלחימה היא בטרוריסטים ובמי שמבצעים פעולות חבלניות עוינות, אכן"

כאשר (. 111' בעמ, [16]ראו גאסר )ה עם התושבים המקומיים הלחימה אינ

ובייחוד מקום שהטרוריסטים  –לתוך אזור הלחימה , לא פעם, אלה נקלעים

יש לעשות הכול כדי לשמור  – 'מגן אנושי'הופכים את התושבים המקומיים ל

-חובתו של המפקד הצבאי על. על חייהם ועל כבודם של התושבים המקומיים

עליו להימנע מפעולות אשר פוגעות , ראשית: הבסיסי היא כפולהפי הכלל 

עליו לעשות פעולות , שנית; 'שלילית'זוהי חובתו ה. בתושבים המקומיים
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זו חובתו . הנדרשות כדין המבטיחות כי התושבים המקומיים לא ייפגעו

אשר הגבול ביניהן הוא  –שתי החובות הללו (. 111' בעמ, [16]גאסר ) 'חיובית'ה

מן פי צורכי הז-צריכות להיות מופעלות בסבירות ובמידתיות על –דק 

 (הדין-לפסק 614' ע." )והמקום

עיקרון ההגנה על האוכלוסייה  הינו פרשת רפיחהבסיסי אליו התייחס בית המשפט בעיקרון ה .0

ה חלות בכל מצב החובות הקבועות בסעיף ז, כידוע. נבה'לאמנת ג 11סעיף האזרחית בהתאם ל

-פסק .דהיינו גם במצבי לחימה ולא רק במצבי תפיסה לוחמתית, נבה הרביעית'בו חלה אמנת ג

ולא התנה את באזור בו למפקד הצבאי ישנה שליטה התייחס למצב של לחימה עצמו הדין 

השווה ) החובות שהטיל על המפקד הצבאי בשליטה פיסית של כוחות הצבא בכל שטחי הרצועה

 (.ודעה המעדכנתלה 0' ס

 ץ"בגומפנים ל, בשל השתנות הנסיבות, לא חלה היום כאז הלכת רפיחהמשיבים טוענים כי  .3

פרשת : "להלן( )65.1.1553ניתן ביום , טרם פורסם) ראש הממשלה' אלבסיוני נ 1161451

תחת  1550שם קבע בית המשפט הנכבד כי רצועת עזה אינה מצויה מאז ספטמבר  "(אלבסיוני

 (.להודעה המעדכנת 1' ראו ס)חמתית תפיסה לו

 :אלא שבפרשת אלבסיוני קבע בית המשפט הנכבד כי .1

החובות העיקריות המוטלות על מדינת ישראל ביחס לתושבי רצועת עזה "

; השורר בינה לבין ארגון החמאס השולט ברצועת עזה מצב הלחימהנובעות מ

 רי הגבולמידת שליטתה של מדינת ישראל במעבחובות אלה נובעות גם מ

וכן מהמצב שנוצר בין מדינת ישראל לבין שטח רצועת ; שבינה לבין רצועת עזה

אשר בעקבותיו נוצרה לעת , עזה לאחר שנות השלטון הצבאי הישראלי באזור

פסקה " ).תלות כמעט מוחלטת של רצועת עזה באספקת החשמל מישראלהזו 

 .(ע.וי. פ.ת –ההדגשות הוספו . הדין-לפסק 3

לשחרר את המדינה מאחריותה הנכבד בית המשפט סרב גם בפרשת אלבסיוני  ,הנה כי כן

מקום שזכויות התושבים וצרכיהם , ה האזרחית ברצועת עזהיהפונקציונאלית כלפי האוכלוסי

ואלו לא הוגבלו אך לחובות הנובעות , ביצועיה של המדינהבהבסיסיים תלויים בהתנהגותה ו

ן בשל מידת השליטה אותה מפעילה המדינה והתלות מדיני הלחימה אלא הורחבו מעבר אליה

 . ישראלשל הרצועה ב

-שומא עליהם שיתייחסו לשינוי הנסיבות מיום מתן פסק, אם לשינוי נסיבות טוענים המשיבים .3

שינוי נסיבות זה מוסיף על חובות המדינה כלפי . ועד היום( 65.1.1553)הדין בפרשת אלבסיוני 

כפי שעולה  ולא גורע מהן פרשת רפיחלאלו שנקבעו ב םותהאוכלוסייה האזרחית ומשווה א

ובחלק  בים ,כאשר המשיב שולט שליטה מוחלטת באוויר. מההודעה המעדכנת מטעם המשיבים

 הבטיחל הכלים ברור שלו ורק לו, בנוסף לשליטתו במעברי הגבול היבשתיים, מהיבשה

 . החיוניים להישרדותהשירותים את ה לאוכלוסייה
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ביחס לחובה להימנע מפגיעה בצוותים רפואיים ולחובה לאפשר פינוי : הפרט ומן הכלל אל .1

בכיבוד ההגנה הצורך . ללא קשר לתפיסה הלוחמתיתלחימה המצבי כל זו חלה בהרי ש, פצועים

 – הקנויה לצוותים הרפואיים ורכביהם חל ביתר שאת כאשר מספר הפצועים הוא כה גדול

וכאשר ההגנה על הצוותים הרפואיים והבטחת  –! כמחיצתם ילדיםונפשות  0,000-ל קרוב

המשפטית של  חובתה. מהווה תנאי מקדמי לפינוי הפצועים וכיבוד זכותם לחיים, פעולתם

, "(שלילית"חובה )לרבות מפגיעה בצוותי הפינוי , ישראל היא להימנע מסיכול פינוי פצועים

 ."(חיובית"חובה )פול רפואי וכן להבטיח את פינויים הבטוח והמהיר של הפצועים לקבלת טי

בית המשפט הנכבד קבע מפורשות שלושה  פרשת רפיחב .כך גם ביחס לאספקת החשמל .15

שליטה במעברים , מצב הלחימה: קריטריונים להקמת חובות לישראל כלפי תושבי רצועת עזה

לישראל חובה כן -שלושת הקריטריונים מתקיימים כיום ועל. והתלות באספקת החשמל

ידי הימנעות מפגיעה במערכת -הן על, ורה לדאוג לצרכי החשמל של תושבי עזהמשפטית בר

על כל , ידי הבטחת הפעלתה התקינה-הן על"( שלילית"חובה )החשמל ובמאמצים להפעילה 

 ."(חיובית"חובה )הכרוך בכך 

 

     

 ד"עו, ידין עילם  ד            "עו, תמר פלדמן  ד                                            "עו, ו'פאטמה אלעג

 143451צ "כ העותרים בבג"ב 151451צ "כ העותרים בבג"ב
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