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 קארים חאן 
 התובע 

 בית המשפט הפלילי הבינלאומי 
 האג 

 
 

 ,  כבודו
 

 של גירוש פשע מלחמה הולכת ומבצעת ישראל  –צורך דחוף בהתערבות מונעת הנדון: 
 בשטח כבוש מבתיהם תושבים מוגנים כאלף 

 
בימים אלו פועלת ישראל כדי לגרש מבתיהם כאלף פלסטינים ולהחריב את קהילותיהם באזור דרום הר  
חברון שבגדה המערבית, זאת באמצעות יצירת תנאי חיים בלתי אפשריים שיגרמו להם לעזוב את המקום  

לאחרונה   שבו הם חיים ושבו נולדו הם ואבותיהם. מאמצים ישראליים אלה נמשכים כבר עשרות שנים, אך
  – הסלימו בהיקפם, בחומרתם ובתדירותם. זאת, לאחר שבמאי השנה קבע בית המשפט העליון הישראלי  

מוסר בסיסיים   ולכללי  דין המנוגד להוראות המשפט הבינלאומי  לגור שם   –בפסק  זכות  שאין לתושבים 
 ושאין כל מניעה משפטית לגרשם מבתיהם. 

 
נוע מישראל להמשיך במדיניותה זו ולהבהיר לה שגירוש בכפייה  אני פונה אליך בבקשה דחופה להתערב ולמ

הוא פשע מלחמה,    –בין אם באופן ישיר ובין אם באמצעות יצירתה של סביבה כופה    – של תושבים מבתיהם  
 .  לאמנת רומא (a()vii()2) 8סעיף לפי 

 
 רקע

 
"שטח אש  כ  באזור דרום הר חברון אלף דונם  שלושים  על שטח של כה ישראל  בתחילת שנות השמונים הכריז

, שגרו שם  כפרים קטנים  12-עשרות משפחות בכבאזור זה, המכונה מסאפר יטא,  גרו  בעת ההכרזה  ".  918
. המשפחות גרו שם במערות טבעיות  1967- מזה שנים ארוכות, עוד לפני שכבשה ישראל את הגדה המערבית ב

 . התפרנסו מחקלאות ומרעיית צאןואו חצובות, חלקן באופן קבוע וחלקן באופן עונתי,  
 

לעבד את אדמותיהם  ללא הפרעה והמשיכו  התושבים לגור בבתיהם כמעט  המשיכו בשנים שלאחר ההכרזה  
התושבים שגרו אז באזור בטענה    700-, בשינוי מדיניות חד, גירשה ישראל את כ1999. בסוף  ולרעות את צאנם

והשופטים   העליון בדרישה שיעצור את הגירוש  שהם גרים בתוך שטח אש. התושבים עתרו לבית המשפט
הוציאו צו ביניים שכפה על המדינה לאפשר להם לשוב לבתיהם, עד להכרעה בעתירה. במהלך השנים נמחקו  

,  2022העתירות הראשונות והוגשו עתירות חדשות, אך צו הביניים נותר בתוקף במשך שנים ארוכות, עד מאי  
 שפט העליון.  שרק אז הכריעו בהן שופטי בית המ

 
התושבים אכן שבו לבתיהם, אך לאורך השנים עשתה המדינה כל שביכולתה כדי    1999-בחסות צו הביניים מ

  – למרר את חייהם ולהפוך אותם לבלתי נסבלים, במטרה לגרום להם לעזוב את בתיהם ואת אדמותיהם  
לצורכי מגורים או פרנסה    לכאורה מרצונם. בין השאר, אסרה המדינה על התושבים לבנות מבנים חדשים 

וכן אסרה עליהם להתחבר לתשתיות של מים, חשמל וכבישים. בכך גזרה עליהם חיים בתנאים לא אנושיים.  
בלי היתרים אך המדינה מיהרה להוציא נגדם צווי הריסה ובחלק מהמקרים  בהעדר ברירה, בנו התושבים  

בני    355מבני מגורים בקהילות אלה, שבהם גרו    66תיעד בצלם הריסה של    2006מאז  גם מימשה אותם.  
   .מבנים שלא למגורים בקהילות אלה 32הריסה של   2012תיעד בצלם מתחילת כן  קטינים.   175 םאדם, בה

 
התושבים הפלסטינים. מעשי  כלפי  המדינה מפעילה לחץ נוסף על התושבים באמצעות אלימות של מתנחלים  

של רועים ושימוש באדמותיהם, פגיעה במקורות המים, כניסות    הכוללים תקיפות פיזיות  – אלימות אלה  
 ושל שוטרים.  חיילים   ם שלבהשתתפותא פעם גם בגיבוי מלא של ישראל ול נעשים  – לבתי התושבים ועוד 

 
קבע בית המשפט    , יותר מעשרים שנה מאז הוגשו העתירות הראשונות,2022במאי  לפני חודשים ספורים,  
מניעה משפטית לגירוש התושבים מבתיהם. בית המשפט קבע שסמכותו של המפקד    העליון כי לא קיימת כל

המשפט   שמטיל  ההגבלות  על  גוברת  צבאי,  בצו  המעוגנת  הכבוש,  בשטח  אש  שטח  על  להכריז  הצבאי 
הבינלאומי על השימוש שרשאית מדינה כובשת לעשות בקרקע. כן קבע בית המשפט שהאיסור על גירוש  

ל במקרה זה, שכן האיסור מתייחס רק לגירוש המוני של אוכלוסייה. עיקר פסק  תושבים מבתיהם אינו ח
שאלה שאין לה כל    –הדין הוקדש לשאלה האם העותרים היו תושבי קבע בשטח לפני הכרזתו כשטח אש  
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תוך   זאת,  שלילית.  היא  זו  בית המשפט קבע שהתשובה לשאלה  הבינלאומי.  רלוונטיות מבחינת המשפט 
ם, התצהירים, צילומי האוויר וחוות הדעת שהוגשו לבית המשפט שכולם הצביעו חד  התעלמות מהמסמכי

 משמעית על כך שבאזור זה גרות קהילות פלסטיניות מזה דורות ארוכים, שנים לפני שכבשה אותו ישראל. 
 

 2022התפתחויות בשטח מאז מאי 
 

ניתן פסק הדין של בית המשפט העליון הסלימה ישראל את מאמציה והיא פועלת כעת ביתר שאת כדי  מאז  
לבצע פשע מלחמה ולגרש את התושבים מבתיהם. בין השאר, בחודשים האחרונים קיים הצבא באזור זה  

כולל    – פעילות אותה הוא מציג כאימונים צבאיים, שכללה שימוש באש חיה ותנועה של כלי רכב צבאיים  
 דרך הקהילות הפלסטיניות ובסביבתן.   –טנקים 

 
מעורקי החיים  הקטנות  הקהילות  לנתק את תושבי  נוסף על כך, ישראל החריפה בחודשים אלה את מאמציה  

הצבא   ציב ה . לצורך כך הסמוך  תוואני-אלעיר המחוז יטא ולכפר  להגיע והיא פועלת כדי למנוע מהם  שלהם
וחסימות   הכבישים  מחסומים  ועל  האזור  בין  הראשיים  מתושבי  רכב  כלי  מחרימים  וחיילים  הקהילות 

בטענות שונות. לפעולות אלה השפעה דרמטית על חיי התושבים, החיים באזור מרוחק ונטוש, ללא תחבורה  
 ציבורית, שכמעט בלתי אפשרי להתנהל בו בלי כלי רכב. 

 
רותיה באזור זה ואת תוצאות  המחסומים משרתים גם את מאמציה של ישראל להסתיר מהעולם את מט

מדיניותה. חיילים במחסומים מקשים, ולא פעם גם מונעים, את מעברם של נציגים של ארגונים הומניטריים  
 וארגוני זכויות אדם, של פעילים, של עיתונאים ושל דיפלומטים.  

 
ושם מצד חיילים  איום יומיומי על גופם ועל רכבעקבות הסלמה זו, הפכו חיי התושבים לסיוט המתאפיין ב

ובחוסר  ומצד מתנחלים, במפגעי רעש וזיהום, בפגיעה יומיומית בתשתיות, בחדירה בלתי פוסקת לפרטיותם  
 ודאות מוחלט לגבי העומד להתרחש.  

 
זה   אירועים  רצף  בחודשים האחרונים.  רק  באזור  בקובץ המצורף מפורטים חלק מהאירועים שהתרחשו 

 בנוגע למדיניות הישראלית ולתוצאותיה בשטח. ממחיש היטב את המתואר כאן 
 

 יהודיות- מטרתה של ישראל: העברת הקרקע לידיים ישראליות
 

משטר האפרטהייד הישראלי השולט על כל השטח שבין הים לבין הירדן מבוסס על התפיסה שהקרקע היא  
פועל מ לכך,  בלבד. בהתאם  צרכיה שלה  שנועד לשרת את  היהודית  של האוכלוסייה  כדי  משאב  זה  שטר 

 להשתלט על עוד ועוד קרקעות.
 

ישראל   מנסה  בדרום הר חברון, שם  גם  מיושמת  זו  על  מדיניות  שנים ארוכותהקרקעות  להשתלט  ,  מזה 
היהודית.   האוכלוסייה  עבור  הקרקע  את  לייעד  להתיישבות  במטרה  הוועדה  של  הישיבה  של  מפרוטוקול 
, עולה שההכרזה על שטח האש  12.7.81-קיימה בהמשותפת לממשלה ולהסתדרות הציונית העולמית, שהת

  ישיבה , ובמהלך היו"ר הוועדה היה שר החקלאות דאז, אריאל שרון  .באזור זה נעשתה כחלק מניסיונות אלה
למנוע "התפשטות ערביי  במטרה  הנחה את הצבא להפוך שטחים שבדרום הר חברון לשטחי אימונים  הוא  

 ההר הכפריים בגב ההר לכיוון המדבר".  
 

הקו  עברי  ישראלי משני  -רצף יהודיממאמציה לייצר  רצונה של ישראל להשתלט על שטחים אלה עולה גם  
כי יש ליצור בחבל ארץ זה  נקבע  הסתדרות הציונית  של ה בתוכנית החטיבה להתיישבות  כך, למשל,  הירוק.  

.  שבתוך הקו הירוקבין הכפרים הפלסטיניים השוכנים בו לבין האוכלוסייה הבדואית  "אזור חיץ", שיפריד  
בקמפ דיוויד הציע ראש    2000גם במסגרת המשא ומתן להסדר הקבע בין ישראל לפלסטינים שהתקיים ביולי  

משטחי הגדה ותחזיק למשך    13%הממשלה דאז, אהוד ברק, לנציגי הפלסטינים כי ישראל תספח לשטחה  
נוספים. חלקים מדרום הר חברון, לרבות השטח שהוכרז "שטח אש", היו בין האזורים    10%- רבות בשנים  

 .שבהם שאפה ישראל להמשיך להחזיק
 

שכולן הוקמו בניגוד למשפט    –פועלת ישראל גם לחיזוק ההתנחלויות באזור זה  כדי להשיג את מטרתה זו,  
בניגוד למשפט הישראלי   גם  וחלקן  יצירת  באמצע  –הבינלאומי  מצפוןות  לדרום-רצף  החל  -מזרח  מערב: 

ובסוסיה.   באביגיל  וכלה  מעון,  וחוות  מעון  מן,  יששכר  חוות  דרך  אחת  בכרמל,  שאף  גם  הסיבה  זו 
לא נכללה ב"שטח האש" והסיבה לכך שהמדינה מאפשרת להתנחלויות שהוקמו על  מההתנחלויות באזור  

 .ווי ההריסה שהוצאו נגד המבניםהגבול שלו לזלוג ולהתרחב לתוכו, מבלי לאכוף את צ 
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 פשע מלחמה הולכת ומבצעת ישראל 
 

נמנע משטר    1999( לאמנת ג'נבה הרביעית אוסר על גירוש של תושבי השטח הכבוש. אמנם, מאז  1)49סעיף  
של הגירוש. במקום זאת, הוא בחר להשיג את אותה תוצאה באמצעות   ישיר האפרטהייד הישראלי מביצוע 

ה של ישראל  : יצירת סביבה כופה. טקטיקה זו מסווה אולי טוב יותר את כוונתעקיפהשימוש בטקטיקה  
ומדיניותה   כשהייתה  נותרה  מטרתה  לטעות,  אין  אך  הפלסטינים,  התושבים  את  כאמור,    –לגרש  אשר, 

נועדה לגזור על כאלף תושבים פלסטינים בדרום הר חברון קיום    –הוסלמה דרמטית בחודשים האחרונים  
יהם ואת אדמותיהם  מינימלי ומשפיל ולמרר את חייהם במגוון דרכים, במטרה לגרום להם לעזוב את בת 

 ואז להשתלט על השטח. זוהי מדיניות נפשעת. 
 

אני מבקש את התערבותך הדחופה במקרה זה, כדי לאפשר לתושבים אלה לחיות בכבוד, בביטחון בסיסי  
אחמר שממזרח לירושלים  -ובוודאות לגבי עתידם. בעבר, כאשר ביקשה ישראל לגרש את קהילת ח'אן אל

משרד   של  התערבות  )באוקטובר  מאדמתה,  הצליחה  2018התובע  בעדה(  ישראל  לעצור  של  חששה  בשל   ,
הסביר מאוחר יותר בראיון רדיו שהמדינה אינה  . כך, שר החוץ דאז ישראל כץ  שתיפתח נגדה חקירה בהאג

ש"בקבינט הגענו למסקנה שזו נקודה רגישה שיכולה להיות הגורם המכריע בקבלת  מפנה את הקהילה לאחר  
 מגמביה לפתוח בחקירה נגד ישראל".  ההחלטה של התובעת 

 
מוצהרת המיושמת מזה שנים, ישנם בעלי תפקידים האחראים ליישומה  אף כי מדובר במדיניות ישראלית  

האחראים לכך במשטר הישראלי, אבל אין כל  תפקידים  האין בידינו מיפוי מלא של כל בעלי  בימים אלה.  
למדיניות הנפשעת המיושמת כעת בדרום הר חברון. אלה    נוגע לאחריותם של דרגים ישראלים בכיריםב  ספק

כוללים את ראש הממשלה, את שר הביטחון, את הרמטכ"ל, את אלוף פיקוד מרכז, את ראש המנהל האזרחי  
 ואת שופטי בית המשפט העליון שנתנו גושפנקא משפטית למדיניות זו. 

 
 

 בכבוד רב, 
 

 חגי אלעד 
 מנכ"ל 


