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 .1פתח דבר
בעשורים האחרונים ,ובייחוד בימים אלה ,אנו עדים לסקירה רווחת של עניין המכונה בתקשורת
"חרם ההתנחלויות" .מדובר בהמלצות ובהחלטות אשר מתקבלות על ידי מדינות ,פדרציות או
קונפדרציות ,ומטרתן ליצור ,ובמקרים מסוימים להקצין ,מדיניות המכוונת כלפי יישובים במדינת
ישראל הממוקמים מעבר לקו הירוק (להלן :התנחלויות)" .חרם" זה בא לידי ביטוי במגוון
תחומים ,החל בחרם אקדמי וכלה במניעת הקצאת כספי תרומות שיעדם הסופי הוא
ההתנחלויות .מאמר זה יתמקד בחרם כאמור ,המופגן על ידי האיחוד האירופי ומדינותיו ביחסו
כלפי ההתנחלויות .יחס מיוחד זה ,המופנה כלפי ההתנחלויות בישראל בתחומים שונים ,אינו
פוסח גם על תחום המסחר הבין-לאומי של ישראל והאיחוד האירופי .המסחר בין תושבי ישראל
לתושבי אירופה מושפע במישרין מהחלטות ומפעולות אירופיות (הן היסטוריות ,הן חדשות הן
כאלה העומדות לפתחנו) אם הצד הישראלי לעסקה נמצא ביישוב המוגדר כהתנחלות ,ודי בכך
שמדובר ב"התנחלות" לדידו של האיחוד האירופי.
העיסוק הרב ב"חרם" במדיה נסב בעיקר על בחינותיו והשפעותיו הפוליטיות-כלכליות.
ברשימה זו אבקש לתאר את הסוגיה המורכבת ,להגדירה ולנתחה ,כפי שהיא משתקפת דווקא
דרך עדשות עולם המשפט.
לכאורה ,היחס המפלה של הגוש האירופי כלפי ההתנחלויות הוא עניין של העת האחרונה.
למעשה ,מדובר בפעולות שהחלו עוד בשנות התשעים של המאה העשרים ,והן ממשיכות עד עצם
היום הזה וניכרת בהן מגמת הקצנה הצפויה להתרחש בכמה היבטים .באופן טבעי ,הדבר מעלה
שאלות משפטיות רבות ,והבולטת שבהן היא שאלת חוקיות היחס השונה כלפי ההתנחלויות
ותוצריהן.
מאמר זה יעסוק באפליה בסחר הבין-לאומי ,ובפרט בחוקיות אפלייתן של ההתנחלויות.
תחילה אגדיר בכלליות ,תוך סקירה היסטורית קצרה ,את המושג "התנחלויות" ואתייחס למעמדן
בעיני מדינת ישראל ובעיני שכנותיה .אציג את מדיניות האיחוד האירופי כלפי ההתנחלויות ואת
המהלכים שננקטים ושעתידים להינקט על ידיו לפי מדיניות זו .בהמשך אפרוש ואפרש את התחום
המשפטי העוסק בסחר הבין-לאומי ,אבאר את המושג "אפליה" כמשמעו בענף סחר החוץ,
וארחיב את היריעה בכל הנוגע לדינים הרלוונטיים לסוגיית ההבחנה בין אזורים ומדינות במערך
הסחר הבין-לאומי .עוד ברשימה זו יובאו מקרים דומים בעולם וההכרעות שניתנו בהם,
ובאמצעותם אמחיש את גישתם של ארגון הסחר העולמי והמדינות החברות בו .כל אלה יבססו
ניתוח משפטי רחב ומעמיק ,ככל המתאפשר בגבולות מאמר זה ,של אפליית אזורים גיאוגרפיים
במדינת ישראל השנויים במחלוקת טריטוריאלית.
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 .2המסחר הבין-לאומי בקליפת אגוז
הסחר הבין-לאומי (או סחר החוץ) בטובין הוא ענף מסחר שבו סחורות ושירותים חוצים גבולות
וחולפים בין מדינות 1.במסחר הבין-לאומי שתי פעולות עיקריות ,אשר יחדיו מבשילות לידי עסקה
אחת :ייצוא סחורה ממדינת המוכר וייבוא סחורה אל מדינת הקונה .לסחר הבין-לאומי חשיבות
גוברת והולכת ,במיוחד בעשורים האחרונים שבהם הפך העולם ל"כפר גלובלי" ,תוצאה ישירה של
התפתחות והשתכללות רבתי של מערכות התקשורת ,הבנקאות ,התחבורה והתעשייה ביובל
האחרון.
חלק לא מבו טל מן המסחר תלוי בחוזה המכר שבין מוכר ממדינה א' לקונה ממדינה ב',
אך סחר החוץ איננו מתמצה בעסקה הנרקמת בין צדדים פרטיים אלו ,אלא תלוי גם בדינים
ובהסכמות שבין מדינת המוכר למדינת הקונה באשר למדיניות הסחר ביניהן( 2להלן :הסכמים בי-
לטרליים) .דינים אלו מוסדרים גם בהסכמים שבין כל המדינו ת( 3להלן :הסכמים מולטי-
לטרליים) החברות ב( World Trade Organization-להלן WTO :או ארגון הסחר העולמי) ,ארגון
המסונף לאו"ם ואמון על הסכמי הסחר שבין המדינות ויישוב הסכסוכים שביניהן בעניין הסכמים
אלו .למדינות משקל מכריע בעסקאות הללו ,שכן כל מדינה מתווה את מדיניות הייבוא והייצוא
שלה על פי שיקולים רבים ואיזונם ,ובהם שיקולים כלכליים ובטיחותיים.

 .3הגדרת ההתנחלויות ומעמדם של שטחי מחלוקת בסחר הבין-לאומי
 3.1הגדרת ההתנחלויות
ליבון הסוגיה בעניין חוקיות אפלייתן של ההתנחלויות מחייב בראש ובראשונה את הגדרת המושג
"התנחלות" .התנחלות במדינת ישראל היא כינוי ליישוב אשר הוקם על ידי יהודים ישראלים
מעבר לקו הירוק אשר שורטט בהסכמי שביתת הנשק לאחר מלחמת העצמאות .המושג
"התנחלות" נוגע לתיאור יישובים המצויים בעיקר באזור יהודה ושומרון (להלן :איו"ש) ובחלק
מבקעת הירדן 4.חשוב לציין כי גם ההתיישבות במזרח ירושלים נחשבת בעיני גורמים מסוימים
1

להרחבה ראו PHILIP D. CURTIN, CROSS-CULTURAL TRADE IN WORLD HISTORY, Cambridge University Press (25
;)May 1984); IAN SHAW, THE OXFORD HISTORY OF ANCIENT EGYPT, Oxford University Press (2000
PETER N. STEARNS, WILLIAM L. LANGER, THE ENCYCLOPEDIA OF WORLD HISTORY: ANCIENT, MEDIEVAL, AND
MODERN, CHRONOLOGICALLY ARRANGED, Houghton Miffin Co. (1940); HUGH GEORGE RAWLINSON, INTERCOURSE
BETWEEN INDIA AND THE WESTERN WORLD: FROM THE EARLIEST TIMES OF THE FALL OF ROME, Asian Educational
)Services (1 May 2001
אבנר רבן "הנמלים הקדומים בים התיכון" ספר אגן הים התיכון ( 145-120התשמ"ג).
2
אריה רייך "מדיפלומטיה למשפט :תהליך היברידיזציה של יחסי הסחר הבין-לאומיים במסגרת הסכמי גאט"ט והסכמי הסחר
החופשי" עיוני משפט כב(( 425-351 )2יוני .)1999
3
שם.
4
להרחבה בעניין ההתנחלויות והגדרתן ראו אייל זיסר "בין ישראל לסוריה – מלחמת ששת הימים ולאחריה" עיונים בתקומת
ישראל  ;)1998( 205 8יעקב בר סימן טוב "סיכום :ההתמודדות עם חסמים המקשים על יישוב הסכסוך הישראלי-פלסטיני"
חסמים לשלום בסכסוך הישראלי-פלסטיני ( 430יעקב בר סימן טוב עורך ;)2010 ,גדעון ביגר וראובן שטנר "להב המחרשה קבע
את הגבול – גבול ישראל ירדן  "1922-1994עיונים בתקומת ישראל  ;)2007( 413 17עירן הלפרין ,נטע אורן ודניאל בר-טל "חסמים
סוציו-פסיכולוגיים בפתרון הסכסוך הישראלי-פלסטיני :מבט אל החברה היהודית-ישראלית" חסמים לשלום בסכסוך הישראלי-
פלסטיני ( 27יעקב בר סימן טוב עורך ;)2010 ,שירי לנדמן "ערכים מוגנים כחסם ביישוב הסכסוך הישראלי-פלסטיני" חסמים
לשלום בסכסוך הישראלי-פלסטיני ( 188יעקב בר סימן טוב עורך ;)2010 ,ארז חסון "הגנה עצמית במשפט הבין-לאומי – המקרה
של מלחמת ששת הימים" משפט וצבא  ;)2004( 97 17אלן בייקר "ההתנחלויות :סילוף אמנת ז'נבה והסכמי אוסלו" המרכז
הירושלמי לענייני ציבור ומדינה ( ;)2011תמר כתריאל" ,המאבק על העבר והעתיד :ארץ ,שטחים ומה שביניהם" עיונים בתקומת
ישראל  ;)2003( 427 13יעקב בר סימן טוב "חסמים בדרך ליישוב סכסוכים" חסמים לשלום בסכסוך הישראלי-פלסטיני ( 15יעקב
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(וכן בעיני האיחוד האירופי לצורך החרגת התנחלויות מהסכם הסחר הבין-לאומי) 5להתנחלות.
בעבר נכללו בהגדרה זו גם יישובים ברצועת עזה ,אך מאלו פונו במרוצת השנים תושבים יהודים,
ולכן הם אינם כלולים עוד בדיון בעניין שטחי המחלוקת 6,ולכל הפחות אינם קשורים לעניין
אפליית ההתנחלויות .לא למותר לציין כי הגדרת המונח "התנחלות" המופיעה למעלה (יישובים
באיו"ש או בבקעת הירדן) אינה כוללת יישובים באזור רמת הגולן (כגון חד-נס ומעלה גמלא) ואף
לא את שטחי מודיעין-מכבים-רעות ,ואולם אזורים אלו מצוינים ברשימה אשר פרסם האיחוד
האירופי בהסכם המיקודים שיפורט בהמשך .פועל יוצא מכך הוא כי גם יישובים באזורים אלו
נחשבים ,לדידו של האיחוד האירופי ,להתנחלויות.
במעמדן החוקי של ההתנחלויות ניתן לדון עד אין קץ ,בשל מגוון השקפות הפוליטיות
והפרשנויות הניתנות בעטיין למסמכים אלה ואחרים אשר יש בהם כדי להשפיע על מעמד
ההתנחלויות ,ובהם המנדט הבריטי ומפותיו ,החלטה  )II(181של העצרת הכללית של האו"ם,
החלטה  242של מועצת הביטחון של האו"ם והסכם השלום שבין ישראל לירדן .המציאות מגלה
כי השפעתן של אידיאולוגיות פוליטיות מנוגדות מביאה לתוצאות משפטיות שונות לחלוטין בעניין
זה ,על אף הניסיון לבחון את הנושא באובייקטיביות .כך למשל הגיעו משפטנים מן השורה
הראשונה להכרעות הפוכות לגמרי בנוגע למעמדן של ההתנחלויות ולריבון הלגיטימי בהן 7.כדי
להימנע מסובייקטיביזציה של המשפט ומהיגררות לדיון פוליטי ,במאמר זה אמנע מלהביע דעה
נחרצת בעניין חוקיות ההתנחלויות ובדבר זכויותיה של מדינת ישראל (או היעדרן) להחיל עליהן
את ריבונותה ,והנחת היסוד להמשך רשימה זו תהא כי ההתנחלויות הן שטח השנוי במחלוקת,
הגדרה שעמה יכולה להזדהות מרבית הקשת הפוליטית ,והמשקפת עמדה אובייקטיבית .הגדרה
זו אינה חותרת או מתיימרת לקבוע מסמרות בקשר לשליט החוקי בשטחים אלו ,אלא מתייחסת
למצבם כפי שהוא.
אציין כי הגדרה זו משמשת אף בדין הבין-לאומי; במקומות רבים בעולם ישנם סכסוכים
דומים בעניין שליטה וריבונות בטריטוריה מסוימת השנויה במחלוקת בין מדינה מסוימת למדינה
אחרת או לקבוצת אוכלוסייה .שטחים אלו מכונים ( Disputed Territoriesלהלן :שטחי

בר סימן טוב עורך ;)2010 ,יצחק גרינברג "פנחס ספיר ושאלת השטחים המוחזקים :בין פיכחון לרפיון" עיונים בתקומת ישראל 15
.)2005( 275
5
ראו אזכורם של אזורים ושכונות במזרח ירושלים בתוך
Protocol 4 to the EU-Israel Association Agreement as Amended by Decision No' 2/2005 of the EU-Israel
Association Council,
www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:020:0001:0114:en:PDF
www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:232:0005:0005:en:PDF
ראו גם Customs European Union Procedures, www.ec.europa.eu/taxation_customs/customs/technical-
( arrangement_postal-codes.pdfלהלן :הסכם המיקודים).
6
& A. Bell & D. Shefi, The Mythical Post-2005 Israeli Occupation of the Gaza Strip, ISRAEL AFFAIRS, Taylor
).Francis (2010
7
James Crawford S. C, Third Party Obligations With Respect to Israeli Settlement in the Occupied Palestinian
Territories, Legal Opinions, TUC-Trades Union Congress (2012); Eugene Kontorivich, Jurisdiction over Israeli
Settlements and International Criminal Court, Northwestern University Law School, Northwestern Law & Econ
Research Paper No': 13-10 (9 March 2013).
דו"ח של הוועדה לבחינת מצב הבנייה ביהודה ושומרון "מעמד הבניה באזור יהודה ושומרון" (Nicholas Rostow, ;)21.06.2012
Wall of Reason: Alan Dershowitz v. The International Court of Justice, 71 ALB. L. REV. 953 (2008); ALLAN
GERSON, ISRAEL, THE WEST BANK AND INTERNATIONAL LAW, Routlege 173 (1978); Eugene V. Rostow quoted in
;David M. Phillips, The Illegal-Settlements Myth, Commentary 12.1.2009
Julius Stone quoted in: Alan Baker, The Settlement Issue: Distorting the Geneva Convention and the Oslo
Accords, Jerusalem Issue Brief Vol.10 (2011).
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מחלוקת) .ואולם מסיבות שונות ,חלק מן הקהילה הבין-לאומית מבחין בין שטחי מחלוקת בכלל
העולם ובין שטחי המחלוקת בסכסוך הישראלי-פלסטיני .הבחנה זו יוצרת מצב אבסורדי שבו
שטחי מחלוקת במדינות שונות בעולם נחשבים לחלק אינטגרלי מאותן מדינות ,ואילו במקרה
הישראלי ,שטחים במעמד זהה ייחשבו ל"שטח כבוש" אשר איננו שטח ישראלי ,כפי שיוצג להלן.

 3.2שטחי מחלוקת בבחינת המסחר הבין-לאומי
כרקע להבחנה זו בין שטחי המחלוקת בעולם לשטחי המחלוקת בסכסוך הישראלי-פלסטיני אציין
כי ישנן שתי גישות לפרשנות כללי המקור 8בייצוא טובין משטחי מחלוקת :הגישה הראשונה היא
גישת המסחר הפרקטית 9.גישה זו מבוססת על עקרון "השליטה המעשית על השטח" ,דהיינו
הישות בעלת השליטה האפקטיבית בשטח ובעלת האחריות הבין-לאומית לו היא שתיחשב
למדינת המקור בייצוא משטחי מחלוקת .גישת המסחר הפרקטית היא השלטת בהסכמי סחר בין-
לאומיים 10ובהחלטות ה WTO-כפי שיוצג להלן 11.גישה זו הונהגה במקרים מסוימים אף על ידי
האיחוד האירופי עצמו .תימוכין לגישה זו ניתן למצוא בסעיף ) XXVI(5)(aלהסכם המכונה
( General Agreement on Tariffs and Tradeלהלן 12,)GATT :המבהיר כי במסחר בין מדינות
יש להתעלם מהכרעה בשאלת הריבונות הפוליטית לשטח שבמחלוקת ,ומודגשת השאלה מי
המדינה הנושאת בפועל באחריות הבין-לאומית בשטח זה:
Each government accepting this Agreement does so in respect
to its metropolitan territory and of the other territories for
which it has international responsibility, except such separate
customs territories as it shall notify to the Executive Secretary
to the CONTRACTING PARTIES at the time of its own
acceptance.13
מקרה בולט ש בו ננקטה גישה זו ,הוא ההחלטה בעניינה של פורטוגל ,אשר ביקשה להחיל את
הסכם  ,GATTשעליו היא חתומה ,גם על פרובינציות מעבר לים שבהן שלטה .הדבר עורר התנגדות
עזה של הודו ,וזו ביקשה הבהרה באשר לזיקתה של פורטוגל לשטחים אלו .ארגון הסחר הבין-
8

אף שהעניין מפורט בהמשך ,אבקש להבהיר כבר עתה את המושג "כללי המקור" .כללים אלו מגדירים את מקור הטובין ("ארץ
המקור") ,קרי המדינה אשר בה יוצרו או עברו הליך המקנה להם "זהות" שונה מבחינת ארץ המקור ,כלומר המדינה שתוכל
להצהיר עליהם כתוצרתה .פעמים רבות הסכם לאזור סחר חופשי (אס"ח) (בילטרלי או מולטילטרלי) קובע כי טובין שמקורם
ממדינה פלונית יזכו לפטור ממכס ,הנחות או הטבות שונות שעשויות להקל את הסחר בין המדינות .אבהיר כי כדי לזכות ב"הקלות
מכס" אלו ,יש להציג במדינת הייבוא תעודות המעידות על מקור הטובין ("תעודות מקור") .כך למשל בייבוא טובין מישראל
למדינות האיחוד האירופי ,יזכה היבואן בהטבות הקבועות בהסכם אס"ח שבין המדינות רק אם הוכיח כדין כי ארץ המקור של
הטובין היא ישראל .הפרוצדורה להוכחת ארץ המקור עשויה להשתנות ממדינה למדינה ,על פי הקבוע בהסכם הסחר ,אך מבחינה
מהותית ההליך נועד לאשר את העובדה שהמדינה שהוצהרה כארץ מקור היא אכן ארץ המקור.
9
Moshe Hirsch, Rule of Origin as Trade and Foreign Policy Instruments? The European Union Policy on
Products Manufactured in the Settlements in the West Bank and the Gaza Strip, Fordham International Law
)Journal, 577, Vol. 26, Issue 3, Article 4 (2002
Vienna Convention on the Law of Treaties, May 23, 1969, art. 3, 8 I.L.M 679, 10
www.oas.org/dil/Vienna_Convention_on_the_Law_of_Treaties.pdf
World Trade Organization, Report of the Panel: United States Section 301-310of the Trade Act of 1974, paras. 11
)7.58-7.72 (Dec. 22,1999
The General Agreement on Tariffs and Trade, pt. III art. XXVI para. 5(a) 12
Id. pt. III art. XXVI para. 5(c) 13
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לאומי הכריע לפי גישת המסחר הפרקטית ,וקבע כי ניתן להחיל את ההסכם על שטחים אלו,
משום שהחלת הסכם סחר על שטחים אינה בגדר הכרזה או הכרה של הצדדים בסטטוס הבין-
לאומי של השטחים .שם צוין כי העומד לנגד עיניהם של הצדדים להסכם הוא אופן התנהלות
14
המסחר בשטחים המדוברים ,ולא מעמדם הריבוני בדין הבין-לאומי.
מקרה אחר ש בו נעשה שימוש בגישת המסחר הפרקטית לצורך פתרון המחלוקת הוא
המקרה של טייוון 15.האיחוד האירופי אינו מכיר בריבונותה של טייוון על שטחי סין 16,ולמרות
זאת תקנות האיחוד האירופי מאפשרות ייבוא של מוצרים מטייוון לשטחי האיחוד ,כאשר לאלו
מצורפת תעודת מקור אשר הונפקה על ידי רשויות טייוון ולא על ידי סין ,והיא מצביעה על כך
17
שמקור המוצר הוא בטייוון.
גישת המסחר הפרקטית הכריעה במקרה נוסף בסוגיית ייצוא סחורות ממערב הסהרה
(המוכרת בכינוי "סהרה הספרדית") ,אזור אשר הפך לשטח במחלוקת עם תום שלטון המנדט
הספרדי .מצד אחד תבעה מרוקו ריבונות על השטח ונהגה בו כבשלה ,ומצד שני תושבי האזור
( )Frente Polisarioנאבקים להקמת ישות עצמאית נפרדת ממרוקו 18.בהחלטת האו"ם משנת
 191974אומצה גישת בית הדין הבין-לאומי בנוגע למערב הסהרה ,ולפיה למרוקו אין כל זיקה
לטריטוריה הנתבעת ,וכי לתושבי סהרה עומדת הזכות להגדרה עצמית .אף שמרוקו הקנתה
סמכות לבית הדין להכריע בנושא ,החלטה זו ,שהייתה למורת רוחה ,לא כובדה והמאבק על
השטח החריף :מרוקו יישבה כ 100,000-אזרחים מרוקאים ,על כורחם ,בשטחי המחלוקת כדי
לחזק את תפיסתה בשטח .עד כה מרוקו מחזיקה ברוב שטחי סהרה המערבית ,אף שהריבונות על
השטח שנויה במחלוקת 20.חרף כל זאת נמנע האיחוד האירופי מלנקוט צעדים נגד מרוקו.
21
הפרלמנט האירופי החליט כך:
Under international law, Western Sahara currently has status of
a Non-Self-Governing Territory within the meaning of Article 73
of the UN Charter. Spain does not play in its de jure
administrative role and the territory is administered de facto by
Morocco.
"The contracting parties would not be taking any position with respect to the international status of these 14
territories. Contracting parties were concerned only with what was relevant to the General Agreement, which were
the trading arrangements proposed with respect to these territories and not their status in international law.", Guide
)to GATT Law and Practice: Analytical Index 852 (6th ed. 1994
15
בין טייוון ,המגדירה עצמה כ ,Republic of China-ובין סין העממית ( ,People's Republic of Chinaאשר שגורה בפינו בשמה
"סין") ,יש סכסוך עוד מתחילת המאה העשרים ועד עצם היום הזה הנוגע שטחי סין כולה.
16
The EU's Relation with Taiwan (Chinese Taipei):
www.eeas.europa.eu/taiwan
17
)Commission Regulation No. 1084/95, art. 2 O.J.L 109/1 (1995תקנה בנושא ייבוא שום מטייוון קובעת כי לייצוא תצורף תעודת מקור אשר הונפקה על ידי ישות ממשלתית בת סמכות מהמדינה
המייצאת .האיחוד האירופי מכיר בתעודות מקור המונפקות על ידי רשויות טייוון.
18
מאבק הנמשך עד היום ,אם כי בצורה לוחמנית פחות ,עקב הפסקת האש הנשמרת בין הצדדים.
19
General Assembly Resolution 3292, 29 UN GAOR Supp. 31 at 103, 104, UN Doc. A/9631 (1974):
.www.daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/738/94/IMG/NR073894.pdf?OpenElement
Paragraph 162: "The court has found no legal ties of such a nature as might affect the application of resolution
"…1514 in the decolonization of Western Sahara and, in particular, in the principle of self-determination
Eyal Rubinson, More than Kin and Less than Kind: The Status of Occupies Territories under the European 20
Union's Bilateral Trade Agreements, Hebrew University of Jerusalem (November 2010).
UNGA Res. 1541 (XV), 15 UN GAOR, Supp. (No. 16) at 29, UN Doc. A/4684 (1961). 21
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האיחוד עצמו אימץ את גישת המסחר הפרקטית ,וקבע כי לאור שליטתה בפועל של מרוקו
וניהולה את הסחר והפעילות הכלכלית של סהרה המערבית ,השטח ייחשב לשטח מרוקאי לצורך
המסחר הבין-לאומי .יוער כי הסכם אזור הסחר החופשי (להלן :אס"ח) שבין מרוקו לאיחוד
האירופי 22מציין בסעיף  94כי ההסכם יחול על כל הטריטוריה של ממלכת מרוקו 23,בדומה לסעיף
המצוי גם בהסכם אס"ח שבין ישראל לאיחוד האירופי ,כפי שיפורט בהמשך .הלכה למעשה
האיחוד מחיל את העדפות המסחר המנויות בהסכם אס"ח שבין מרוקו לאיחוד האירופי גם על
24
מוצרים המיוצרים במערב הסהרה ,שהוא שטח במחלוקת ,והמיוצאים לאיחוד.
הגישה האפשרית השנייה לפרשנות כללי המקור במסחר הבין-לאומי היא גישת הריבונות
הפוליטית 25.גישה זו מחילה החלטות והסכמים פוליטיים בנושא ריבונות על השטח שבמחלוקת
כדי לקבוע מי תהא מדינת המקור של מוצרים משטח זה .אין בנמצא החלטה של ארגון הסחר
העולמי המכריעה סכסוך באמצעות גישה זו ,שכן כפי שפורט למעלה ,כללי המקור במסחר הבין-
לאומי ראויים להתפרש תוך יישום גישת המסחר הפרקטית ,ללא עירובה של פוליטיקה ,על פי
ההסכמות הבין-לאומיות בעניין .עם זאת ,גישת הריבונות הפוליטית יושמה בפסק דין של בית
הדין האירופי לצדק בעניין טובין מצפון קפריסין .בית הדין נדרש לשאלה אם על פי הסכם הסחר
שבין קפריסין לאיחוד האירופי 26,ניתן לקבל תעודות מקור למוצרים מצפון קפריסין אשר לא
הונפקו על ידי הרשויות הקפריסאיות ,אלא על ידי רשויות הרפובליקה הטורקית של צפון
קפריסין .בית הדין קבע כי מאחר שהאיחוד אינו מכיר בשליטת הרפובליקה הטורקית בשטחי
צפון קפריסין ,לא יהיה ניתן לאפשר קבלת תעודות מקור מתוך שטח זה 27.בית הדין החליט
להכריע בסוגיית כללי המקור המסחרית על פי גישת הריבונות הפוליטית.
מהתנהלותו של האיחוד האירופי ומהצעדים שהוא נוקט כלפי ההתנחלויות ,נראה כי
בפועל הוא נוהג על פי גישת הריבונות הפוליטית ,שכן האיחוד מתעלם מהמצב הנוהג בפועל
בשטחים אלו ובוחר להעניק משמעות לסכסוך הפוליטי בעניינם .ראוי לציין כי גישה ייחודית זו
של האיחוד האירופי מנוגדת להשקפתו הכללית ,כפי שהוצגה לעיל בעניין שטחי מחלוקת אחרים
בעולם ,שהרי בדרך כלל האיחוד האירופי אוחז בגישת המסחר הפרקטית בעת שהוא מבסס את
עמדתו בעניין ייבוא משטחי מחלוקת.

22

)The EU-Morocco Association Agreement 2000, (18.03.2000
 23שם ,בסעיף "Shall apply… to the territory of the Kingdom of Morocco" :94
Riad BALAGHI, Wheat Grain Yield Forecasting Models for Food Security on Morocco, Department des 24
Sciences et Gestion de l'Environnement Arlon, Faculte des Sciences, Universite de Liege (2006),
http://www.inra.org.ma/environ/docs/theses/balaghithdoc2006.pdf

ממלכת מרוקו מתוארת בגודל של  710,850קמ"ר (כולל שטחה של מערב סהרה).
25
 ,Hirschלעיל ה"ש  ,9בעמ' .580
26
Agreement of December 1972 Established an Association Between the European Community and the Republic
)of Cyprus O.J. L 133/1 (1973
27
Minister of Agriculture, Fisheries and Food, ex parte S.P. Anastasiou (Pissouri) Ltd. and Others, Case C432/92, [1994] E.C.R. 3087. Compare The International Practice of the European Communities: Current Survey
Re. Cypriot Import Certificates, 7 EUR. J. INT'L L. 120 (1996), at 3131-32: "…the only Cypriot State recognized
"is the Republic of Cyprus.
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 .4הדרת ההתנחלויות והשפעותיה
יחסו המבחין של האיחוד האירופי לשטחי מחלוקת במדינת ישראל לעומת שטחי מחלוקת בשאר
מדינות העולם ,בא לידי ביטוי בהדרתן של ההתנחלויות ובהדרת תוצרתן מהסכם הסחר שבין
ישראל לאיחוד האירופי ,ו זאת לעומת יישובים אחרים ,אשר אינם בתוך שטחי מחלוקת במדינת
ישראל ,שעליהם ההסכם חל.
עוד בשלהי שנות התשעים של המאה הקודמת התעוררה סוגיית "היחס המיוחד" כלפי
ההתנחלויות מצד האיחוד האירופי והייתה לאבן נגף במערכת היחסים שבין ישראל לאיחוד.
סוגיה זו ,השרירה וקיימת עד ימינו אלו ,ניכרת בתחומים רבים 29,ואחד מנושאי הליבה שבה
(ובעל ההשפעה הכלכלית הגדולה ביותר) הוא הייצוא מההתנחלויות .מדינת ישראל גורסת
שהסכמי הסחר שעליהם היא חתומה חלים גם על ההתנחלויות .לעומתה ,האיחוד האירופי בוחר
שלא לראות בשטחים אלו חלק אינטגרלי ממדינת ישראל ,ולפיכך הוא מבקש להחריגם
מההסדרים השונים הקבועים בהסכמים שבין הצדדים .גישה אקטיביסטית זו ,מקורה בתפיסתו
של האיחוד האירופי את עצמו כגוף פוליטי-דמוקרטי התורם לקידום השלום וזכויות האדם
באירופה בפרט ובעולם בכלל 30.ההשפעה הישירה של ההחזקה בשתי גישות מנוגדות אלו נוגעת
לזכותו של היצוא ליחס מועדף (הבא לידי ביטוי בעיקר בחבות של הטובין המיוצאים בתשלום
מכס או בפטור ממנו) ,וכפועל יוצא על היקף היצוא מההתנחלויות וממדינת ישראל כולה .על פי
גישתה של מדינת ישראל ,היצוא מן ההתנחלויות דינו כדין היצוא משאר שטחי המדינה ,ועל כן
הוא זכאי לפטור מתשלום מכס כל אימת שנעשה אל מדינות החתומות עמה על הסכם אס"ח כגון
האיחוד האירופי .לדידו של האיחוד האירופי ,יצוא מההתנחלויות ,אשר מעמדן שנוי במחלוקת,
לא יזכה לפטור האמור.

28

לאורך השנים העיבה על יחסי ישראל והאיחוד האירופי פרשייה זו ,וחרף ניסיונות רבים
להביא לפתרונה ,הנושא נשאר כפצע פתוח בין המדינות .למעשה המצב החמיר :היצוא מהשטחים
חויב בתשלום מס ,ולא זו בלבד אלא שעקב הבלבול והשוני בהגדרת המונח "התנחלות" על ידי
הצדדים ,נוצר מצב שלפיו חלק גדול מהיצוא ממדינת ישראל עוכב ונתקל בקשיים בהגיעו
לאירופה ,עד שלעתים חויב במס אף שהגיע משטח שאיננו נתון במחלוקת כלל 31.מציאות זו
28

הודעה לעיתונות של משרד התמ"ת (משרד התמ"ת ,ינואר :)2005
www.moital.gov.il/NR/exeres/372F399E-FBE8-468B-825D-8BE4D131F3E6.htm
29
בין השאר מוחרמות ההתנחלויות בכל הקשור למתן מענקים ,מלגות ,השתתפות בתחרויות נושאות פרסים ,מימון פרויקטים
ושיתוף פעולה אקדמי.
30
THE EUROPEAN COMMISSION & THE DIRECTORATE-GENERAL OF COMMUNICATION, HOW THE EUROPEAN UNION
WORKS, (2013), see at:
;www.bookshop.europa.eu/en/the-european-union-explained-pbNA3212336/
THE EUROPEAN COMMISSION, THE DIRECTORATE-GENERAL OF COMMUNICATION & PASCAL FONTAINE, EUROPE IN 12
LESSONS, (2010), see at:
(;)www.bookshop.europa.eu/en/europe-in-12-lessons-pbNA3110652/
( Basic Information on the European Unionפרסום רשמי של האיחוד האירופי) ,ראה קישור:
www.europa.eu/about-eu/basic-information/index_en.htm
עקב פעילויותיו אלו ,זכה האיחוד האירופי בפרס נובל לשלום בשנת  2012לאור הצלחתו להשכין שלום ולשמור עליו במשך 60
שנים בין מדינות אירופה.
31
בהגיעם של טובין למדינת היעד ,ישלם היבואן את המסים המתחייבים בגינם .אם קיים הסכם העדפה ,כגון הסכם אזור סחר
חופשי ,על היצואן לצרף למשלוח "תעודת מקור" ( ,)Certificate of Originהמאמתת את מקור הטובין ,ועל פיה תינתן להם
ההעדפה המתבטאת לרוב בפטור חלקי או מלא ממכס .ככלל ,אין צורך לציין בתעודת המקור את המיקום הספציפי (אזור או עיר
במדינת המקור) בתעודת המקור ,שכן הסכמי סחר אינם נוהגים להחריג מתחולת ההסכם ערים או אזורים מסוימים באותה
מדינה .יתרה מזו ,גם ניסיון מצד היצואן לנקוב בשם היישוב בתעודת המקור לא תמיד אפשר הסקה ברורה אם מדובר בהתנחלות
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אילצה את מדינת ישראל להגיע לפתרון ,ולו למען הסדרת היצוא מיישובים שאינם שנויים
במחלוקת .על כן בשנת  ,2003ביוזמתו של שר התמ"ת אז ,אהוד אולמרט ,הוצע המתווה הזה:
נוסף על ציון ארץ המקור בתעודת המקור ,יצוין גם המיקום הגיאוגרפי שבו הטובין רכשו מעמד
מקור ,וכך תיווצר תמונה ברורה לנגד עיני רשויות המכס באירופה אם מדובר בהתנחלות אם לאו.
ההצעה התקבלה 32,ומצב זה תקף עד עצם יום זה .כדי להימנע מקושי במתן החלטתן של הרשויות
האירופיות ,נקבע בהסכם זה ,המכונה הסכם המיקודים 33,כי בכל ייצוא מישראל יצוין בתעודת
המקור אזור המיקוד .האיחוד האירופי הכין רשימה הכוללת את היישובים אשר בעיניו נתפסים
כשטחים שבמחלוקת ,וקשר כל אחד מהם למיקודים שבשטחו .בשעת הגעתה של סחורה
ישראלית לאירופה ,נבדק המיקוד המוצהר – אם המיקוד אינו מופיע ברשימה ,יהיו זכאים
הטובין לפטור; אם המיקוד מופיע ברשימה האמורה ,על הסחורה יוטל מכס ,כאילו לא הגיעה
ממדינת ישראל .נוהל זה הוסכם ,התקבל ויושם על ידי רשויות המכס באיחוד האירופי ובמדינת
34
ישראל.
יוזמה זו היא פתרון דיפלומטי חמקני :מדינת ישראל ,כעולה מעמדת משרד התמ"ת,
הייתה מוכנה לשאת בגזרת החיוב במס של יבוא לאירופה מן ההתנחלויות ובכך להקל על הייצוא
משאר חלקי המדינה ,וזאת בלי שתיאלץ על ידי האיחוד לנקוט צעד הצהרתי שממנו ינבע כי
ההתנחלויות הן שטח שאיננו חלק ממדינת ישראל .בתעודת המקור המצורפת לטובין מצוין
המיקום הגיאוגרפי של היצואן ,בלי להתייחס לאופי השטח מבחינה חוקית או ריבונית (אם
השטח בשליטת ישראל באופן חוקי אם לאו) ,וההכרעה אם להטיל מכס נותרת בידי המכס
האירופי .על אף החלטתה של ישראל להימנע מהצהרות ופעולות העלולות להיות
קונסטיטוטיביות לעניין ההתנחלויות ומעמדן ,הדבר לא מנע מגופים אחרים לעסוק בכך.
בפברואר  2010ניתן פסק דינו של בית הדין האירופי לצדק במחלוקת שבין חברת בריטה ובין
רשות המכס הגרמנית (להלן :פרשת בריטה) 35,שהובא להכרעה לפניו.
פרשה זו החלה במחלוקת שהתעוררה בשנת  .2002חברת מוצרי המים הגרמנית Brita
(להלן :בריטה) ,ביקשה לייבא לגרמניה מוצרים שונים מתוצרת חברת  Soda Clubהישראלית
(להלן :סודה קלאב) ,אלא שמפעליה של סודה קלאב שוכנים בסמוך ליישוב מישור אדומים,
המוגדר כשטח השנוי במחלוקת לפי מיקומו הגיאוגרפי בשטח הגדה המערבית .בריטה הסתמכה
על כך שהטובין יהיו פטורים מתשלום מכס בכניסתם לאירופה על פי הקבוע בהסכם
האסוציאציה  36,הסכם אס"ח הקובע בין השאר פטור ממכס במסחר שבין ישראל לאיחוד
או אולי מדובר בשטח שאיננו שנוי במחלוקת .לאור זאת ,כאשר הגיעו סחורות שמקורן בישראל ,התקשתה רשות המכס האירופית
לפסוק אם מדובר בהתנחלות אם לאו ,והתחקתה אחר פרטים שעשויים לסייע בידה (כתובת היצואן ,פרטי החברה וכדומה) לצורך
ההחלטה אם לחייב בתשלום מס אם לאו .מובן שבדיקות אלו דורשות זמן ומאמץ רב ,לא תמיד הן מדויקות ,והן הערימו קושי
ממשי בייבוא סחורות מישראל.
32
לעיל ה"ש .28
33
Notice to Importers: Imports from Israel to the EU, O.J. EU (2012/C 232/03 August 3, 2012), see at:
;www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:232:0005:0005:en:PDF
Protocol 4 to the EU-Israel Association Agreement, see note 5 supra
34
נוהל רשות המ סים בישראל :מרכיבים טכניים שיש לכלול בהסכם אירופי ים-תיכוני לצורך ציון מקום קבלת מעמד מקור
במסמכי העדפה ביצוא מישראל ,דוד חורי ,מנהל תחום בכיר יצוא וכללי מקור .ראו:
www.export.gov.il/UploadFiles/11_2012/mamadmakor02092012.pdf
35
C-386/08 Brita GmbH v, Hauptzollamt Hamburg, 2010 I-01289 (Judgment of the Court Fourth Chamber of 25
February 2010).
36
את פרטי ההסכם ,סעיפיו ומשמעותם אביא בהרחבה בחלק הרלוונטי למאמר זה .כאן אציין כי הסכם אס"ח הוא הסכם בין
כמה מדינות ,הקובע תנאים מועדפים בין אותן מדינות ,שאותם הן מתחייבות להחיל האחת כלפי האחרת .לעתים קרובות קובע
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האירופי ,והציגה כנדרש תעודת מקור לטובין המוכיחה כי מקורם בישראל ,אלא שבשעה שבחן
המכס הגרמני את תעודות המקור ,דרש לקבל מידע נוסף על אודות מקור הטובין ,ולצורך כך
נשלחה דרישת אימות למכס הישראלי ,כדי שיאומת כי "מקור ייצור הטובין איננו בשטחים
כבושים" .המכס הישראלי מסר כי מדובר בסחורה המיוצרת בישראל ,ללא התייחסות למושג
"שטח כבוש" .המכס הגרמני ,אשר לא בא על סיפוקו מתשובה זו ,החליט שלא להעניק את היחס
המועדף למוצרי סודה קלאב ,יחס הניתן בדרך כלל לסחורה ישראלית .נימוקו של המכס הגרמני
להחלטה היה כי הסכם האסוציאציה אינו חל על שטחים השנויים במחלוקת .חברת בריטה
ערערה על החלטה זו לבית המשפט הגרמני ,אשר מפאת טיב הנושא שבמחלוקת ,חשיבות השאלה
והשלכות ההכרעה בה ,הפנה את התיק לבית הדין האירופי לצדק.
בית הדין האירופי לצדק קבע כי אין פסול בהחלטתו של המכס הגרמני .בית הדין נימק
את החלטתו בכך שקיומם של שני הסכמי אס"ח של האיחוד האירופי ,האחד עם ישראל והשני עם
הארגון לשחרור פלסטין ,אינו מאפשר פרשנות הסכם האסוציאציה כגישתה של חברת בריטה;
לטעמו של בית הדין ,הסכם הסחר עם ישראל חל על כל השטחים שאינם במחלוקת המצויים בה,
ואילו ההסכם עם אש"ף פורש כנפיו על כל שאר החלקים .בית הדין קבע כי למדינת ישראל אין
זכות לעקוף את סמכותה של הרשות הפלסטינית לנפק תעודות מקור (המקנות את היחס המועדף
לטובין) בגין ייצוא משטחי ההתנחלויות ,מכיוון שזוהי סמכות הנתונה לכל גוף שלטוני כלפי
השטח שבשליטתו .לדידם של השופטים במותב ,עצם קיומו של הסכם אס"ח בין אש"ף לאיחוד
האירופי מאשרר כי לרשות הפלסטינית אכן נתונות זכות וסמכות להנפיק מסמכי מקור ,סמכות
שהיא מממשת בייצוא משטחיה.
בנסיבות הללו קבע בית הדין כי צדקה במעשיה רשות המכס הגרמנית ,שכן מוצרים
שמקורם בהתנחלויות אינם נופלים לגדר תחולתו הטריטוריאלית של הסכם האסוציאציה בין
ישראל לאיחוד האירופי ,ולכן אינם זכאים לטיפול מועדף .מדינת ישראל התעלמה מפסק דין זה
וטענה כי אינה כפופה לסמכותו של בית הדין האירופי ,אשר כוחו יפה לתחומי האיחוד האירופי
בלבד ,או לאלה אשר הסכימו להכיר בסמכותו – דבר שאינו חל עליה .בהמשך לכך פורסם 37כי
פסק הדין אינו יוצר שינוי מעשי כלשהו ,שכן לאור הסכם המיקודים שנחתם עוד ב ,2004-סחורה
שמקורה בהתנחלויות אינה זוכה בין כה וכה להעדפת מכס.
על תוצאות פסק דין זה אעמוד בהמשך ,אלא שכבר עתה אציין כי עולה ממנו בעייתיות
מסוימת ,המתבטאת בשתי נקודות עיקריות .האחת היא הגישה המוטית של האיחוד האירופי:
מחד גיסא נטען כי השטחים המדוברים הם שטחים שבמחלוקת ,ועל כן היצואנים הישראלים לא
יזכו ליחס המועדף האמור להינתן ליצוא ישראלי .מאידך גיסא ,ובניגוד גמור לטענה כי מדובר
בשטח שבמחלוקת ,היצוא הפלסטיני זוכה ליחס מועדף .נמצא אפוא כי ישנה אפליה בדרך
היישום של הסכמי הסחר על ידי האיחוד האירופי .תוצאה ראויה ,אשר הייתה עולה בקנה אחד
עם פרשנות של בית הדין ,הייתה שוללת יחס מועדף לסחורה המיוצאת משטחי מחלוקת הן על ידי

ההסכם פטור ממכס בין אותן מדינות .הסכם אס"ח שבין ישראל לאיחוד האירופי קרוי "Euro- Mediterranean
Agreement Establishing an Association Between the European Communities and Their Member States and the
" .State of Israelשמו המקובל של ההסכם הוא "הסכם האסוציאציה" ,וכך ייקרא גם במאמר זה.
37
סוכנויות הידיעות ו" ,Ynet-ביהמ"ש באירופה :יוטל מכס על מוצרי התנחלויות" ,כלכליסט  ,25/02/2010ראה:
.www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3393696,00.html
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יצואנים ישראלים הן על ידי יצואנים פלסטינים .דה פקטו האיחוד קובע שמדובר בשטחים
פלסטינים ,שהרי הוא מחיל על השטחים רק את הסכם הסחר עם אש"ף.
שנית ,לפי נימוקיו של בית הדין ,שני הסכמי הסחר הקיימים בין האיחוד האירופי ובין כל
צד לסכסוך הטריטוריאלי נוגדים זה את זה ואינם מאפשרים את החלתם בשטחי המחלוקת .אין
מדובר בפרשנות נכונה .אם ,כפי שהוסבר ,מדובר בשטחי מחלוקת ,הרי כמה הסכמי סחר
מקבילים לכאורה ,המבקשים לחול על אותם שטחים ,יכולים להתקיים בהרמוניה באופן שכל
רשות המייצאת משטח זה תוכל לייצא ממנו תוך יישום הסכם הסחר על היצוא .במציאות כזאת,
יתאפשר יצוא פטור מהשטחים הן על ידי היצואנים הפלסטינים והן על ידי היצואנים הישראלים.
מצב שכזה הוא אשר היה מבטא עמדה ניטרלית אמתית של האיחוד האירופי כלפי שטחי מחלוקת
בסחר הבין-לאומי ,בדיוק כפי שהוא נוהג במקרים אחרים שהוזכרו ,זה מכבר (כגון סהרה
המערבית ,פורטוגל וטייוון) שבהם מתקיים מסחר בטובין שמקורם בשטחי מחלוקת באזורים
שונים.
מאז ועד היום התעורר כמה פעמים השיח בנושא אפליית ההתנחלויות על ידי האיחוד
האירופי 38,וגבר בשנת  2013לאור כמה הנחיות ופרוטוקולים אשר פורסמו על ידי האיחוד
האירופי 39.על פי פרסומים אלו ,בכוונת האיחוד להסלים את צעדיו ,באופן שמלבד הטלת תשלומי
מכס על ייבוא מוצרים מן ההתנחלויות ,תחול גם חובת סימון ייחודית על מוצרים אלו 40.הצעות
אלו מבקשות לקדם רגולציה שלפיה על כל מוצר המגיע משטחי התנחלות ישראלית תהא התווית
 From the Occupied Territoriesאו  .Made in the Occupied Territoriesלמעשה ,זוהי
הבחנה נוספת של תוצרת שטחים במחלוקת ,באופן שמלבד הכבדת המסחר עם ההתנחלויות בדרך
פיסקלית ,ננקט אמצעי טכני-פסיכולוגי המכוון להשפיע על קהל הצרכנים בבואם לרכוש מוצרים,
38

"דנמרק :סימון מיוחד עבור מוצרים שמקורם בהתנחלויות" ,גלובס  ,19/05/2012ראה:
;www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000750056
פנחס וולף" ,בריטניה ממליצה לסמן מוצרים מההתנחלויות" ,וואלה חדשות  ,10/12/2009ראה:
;www.news.walla.co.il/?w=/9/1620850
ברק רביד" ,מחצית ממדינות האיחוד תומכות בסימון מוצרים מההתנחלויות" ,הארץ  ,20/04/2012ראה
;www.haaretz.co.il/news/politics/1.1998882
אלי ברדנשטיין" ,באיחוד מגבירים את הלחץ לסימון מוצרי ההתנחלויות" ,מעריב  ,01/03/2013ראה:
;www.nrg.co.il/online/1/ART2/448/065.html
ברק רביד" ,הולנד קוראת לרשתות השיווק לסמן מוצרים מההתנחלויות" ,הארץ  ,07/03/2013ראה:
;www.haaretz.co.il/news/politics/1.1954947
גידו רן" ,יוון :האיחוד בוחן החרמת מוצרים מההתנחלויות" ,ידיעות אחרונות  ,07/09/2012ראה:
;www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4278440,00.html
"תחקיר גרמני :כך יוחרמו מוצרים מההתנחלויות" ,ידיעות אחרונות  ,12/02/2013ראה:
www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4343906,00.html
 39ראו למטה כמה דוגמאות להחלטות והנחיות של האיחוד האירופי ,הקובעות גישה מפלה כלפי ישראל ,ובפרט כלפי
ההתנחלויות ,בהשוואה לרשות הפלסטינית ולמדינות אחרות בעולם ,על רקע הסכסוך הטריטוריאלי ולמרות ההסכמים בין
האיחוד האירופי לישראל:
Guidelines on the Eligibility of Israeli Entities and Their Activities in the Territories Occupies by Israel since June
1967 for Grants, Prizes and Financial Instruments funded by the EU from 2014 onwards, (2003/C 205/05) O.J. C
)205/9 (19/07/2013
Commission Regulation (EC) No' 1099/96 (of 19 June 1996) amending Council Regulation (EC) No' 1981/94
opening and providing for the administration of Community tariff quotas for certain products originating in
Algeria, Cyprus, Egypt, Israel, Jordan, Malta, Morocco and the Occupies Territories, Tunisia and Turkey, and
;providing detailed rules for extending and adapting these tariff quotas O.J. L No' 146/8 (20/06/1996), see at
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1996:146:0008:0027:EN:PDF
Council Decision 91/408/EEC (of 22 July 1991) on financial aid for Israel and the Palestinian population of the
occupied territories O.J. L 227/33 (15/08/1991), see at:
\http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1991:227:0033:0035:EN:PDF
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מלבד נושאים אלו ,ההמלצות כוללות עניינים נוספים המפלים את ההתנחלויות ,כגון הדרת ההתנחלויות מהסכמים עתידיים
כלשהם ,איסור על גורמים היושבים בהתנחלויות להתמודד על מענקים ומלגות שהאיחוד מעניק ואיסור להתמודד על מכרזים
שהאיחוד מפרסם.
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וכל זאת כאשר ההצהרה עצמה ,המתחייבת בסימון ,שנויה במחלוקת .מוצר אשר לא יעמוד
בסימון הקבוע ,לא יוכל להיות משווק באותה מדינה ,כל עוד אינו עונה על דרישה זו .אציין כי
חלק מהמדינות החברות באיחוד האירופי והכפופות להסכם אס"ח עם ישראל ,אימצו זה מכבר
את חובת הסימון על מוצרי התנחלויות ,באופן שאי-סימונם של טובין מתוצרת התנחלויות יביא
41
לנידוים מהשוק המקומי.
אומדנים מעריכים את סך היקף הסחר מההתנחלויות בכ 200-מיליון דולר לשנה 42.חרף
הקושי למדוד את השפעת היחס האירופי האמור על הסחר הבין-לאומי באמצעים אמפיריים (שכן
לא נעשו הערכות מדויקות המאפשרות את בחינת הנזק שנגרם לתעשייה ולכלכלה הישראלית),
ברי שהטלת מכס על מוצרים מההתנחלויות וסימונם הופכת אותם לכדאיים פחות; הטלת המכס
מאלצת את היבואן לגלגל הוצאה זו הלאה אל כתפי הצרכן ,ולכן כל אימת שהיבואן יכול לרכוש
סחורה זהה או דומה מאזורים אחרים ,אשר מהם יהא היבוא פטור מתשלום מס – יבכר יבוא
ממקומות אלו ,שכן מוצר זה יהיה אטרקטיבי יותר בשוק בשל מחירו הנמוך יותר .התמורה
המתבקשת בעד מוצר היא מהשיקולים המכריעים ששוקל הצרכן בבואו לרכוש אותו ,ומשום
שמחיר מוצר המגיע מההתנחלויות מגלם את ערך חבות המכס ששולם בגינו ,לעתים יהיה המוצר
יקר יותר ובשל כך מושך פחות .מלבד ההשפעה הכלכלית ,קיימת גם השפעה פסיכולוגית רבה על
הצרכן במדינות שבהן מחויב סימון המוצרים מההתנחלויות .סימון מוצר בכתובת Made in the
 Occupied Territoriesתניא לקוחות פוטנציאליים רבים מלרכוש את המוצר ,מובחר ככל שיהיה.
מלבד הנזק הנגרם מהאפליה הננקטת כבר עתה ,ייתכן "אפקט דומינו" עולמי .גורמים
בכירים בענפי התעשייה ובמנהל סחר החוץ הביעו את חששם מפני תגובת שרשרת העשויה
להתרחש ,באופן ש מדינות נוספות יאמצו פרקטיקה מפלה כלפי ההתנחלויות .מצב שכזה עלול
לפגוע בכלכלת ישראל בצורה קשה יותר וליצור (ובמקרים מסוימים להעצים) אנטגוניזם כלפי
מוצרים שמקורם בישראל .הדבר עשוי לפגוע גם ברמה הפוליטית במעמדה של מדינת ישראל
בעיני העולם ובריבונותה .פגיעה שכזאת בריבונותה של מדינה איננה הולמת את היחסים הנהוגים
בין מדינות העולם ,בייחוד בין אלה המגדירות את יחסיהן כהדוקים ,על פי מדיניות השכנּות
האירופית 43החלה על יחסי ישראל והאיחוד האירופי.
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כך למשל נוהגת דנמרק .עוד יובהר כי האיחוד האירופי איננו הגורם היחיד בסחר הבין-לאומי המתכנן להתקין חובת סימון
כאמור; דרום אפריקה פעלה כך כבר בשנת  ,2012אז פרסמה תקנה הקובעת כי על כל מוצר המיובא אליה מאזורי המחלוקת
במדינת ישראל ,להיות מסומן .מהלך זה לווה במהלכי-נגד דיפלומטיים מצד ישראל ,אך לא עורר סערה ציבורית גדולה ,לפחות לא
כמו זו שהתעוררה במקרה האירופי ,וזאת משום היקף המסחר הקיים בין ישראל לדרום אפריקה ,המוגבל בלאו הכי מטעמים
שאינם קשורים לחובת הסימון .עם זאת ,אין להמעיט בנזקים הצפויים מיוזמה זו ,שכן אמנם הנזק הכלכלי הישיר הנובע ממנה
אינו רב ,אך הדבר עלול לגרור "אפקט דומינו" אשר יעודד מדינות אחרות ,שאתן הסחר רב ,לנהוג בדרך דומה מטעמים
דיפלומטיים ופופוליסטיים .או אז תהא חובת הסימון בעלת השפעה מהותית על הכלכלה הישראלית.
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אורה קורן" ,האיחוד האירופי לא מכיר במודיעין ומכבים כשטח ישראל" ,14/08/2012 The Marker ,ראה:
.www.themarker.com/wallstreet/middle-east/1.1801129
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לעיון נוסף ראו "European Union Delegation of the European Commission to ,"European Neighbourhood Policy
the State of Israel, The European Neighbourhood Policy and Israel, EUFocus, Vol. 4 (2007), see at:
www.eeas.europa.eu/delegations/israel/documents/home/010_070810_eu_focus_enp_final_en.pdf
גיא הרפז " ,מדיניות השכנּות האירופית של האיחוד האירופי והשפעותיה האפשריות על תבנית הנוף המשפטית ,הכלכלית,
החברתית והפוליטית של מדינת-ישראל" ,משפט ועסקים ד'  ,2006 ,עמ' ; 464-421
נלי מונין משפט האיחוד האירופי אחרי אמנת ליסבון ,המכללה האקדמית צפת בית הספר למשפטים (; )2012
Wolfgang Tiede & Jakob Schirmer, Die Östliche Partnerschaft der Europäischen Union im Rahmen des
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לבסוף ,בהערת אגב ובלי להיכנס בעובי הקורה של "הצלחת" החרם על ההתנחלויות,
אציין כי אף על פי שרצונו של האיחוד האירופי היה לתמוך ברשות הפלסטינית ובאזרחיה
באמצעות מהלכים אלו ,ספק אם עלה הדבר בידו ואם זו דרך המלך להשגת התכלית .היצרנים
היושבים באזורי ההתנחלויות מעסיקים עובדים פלסטינים ,ומפעלי ייצור אלו משמשים להם
מקום עבודה .הצעדים שננקטו על ידי האיחוד האירופי יביאו לידי צמצום פעילות הייצור
בהתנחלויות או להעברתה לאזור גיאוגרפי אחר . 44בשני המקרים הללו ,הנפגעים העיקריים הם
העובדים באותם מפעלים ,ורבים מהם פלסטינים 45.מבחינה זו ,דומה כי האיחוד האירופי אשר
בא לברך ,יצא מקלל.
הפרקים הבאים יבחנו את חוקיות ההדרה של ההתנחלויות מהסכם הסחר ,תוך ניתוח
הדינים הרלוונטיים לסוגיית האפליה על רקע טריטוריאלי במסחר הבין-לאומי ,סקירת פסיקה
והשוואה למקרים דומים.

 .5האפליה בדיני הסחר הבין-לאומי
השאלה שבה ידון פרק זה היא אם כאשר מדינה מפלה שטח מחלוקת שבגבולות מדינה מסוימת,
היא פועלת בתוך הגבולות אשר הוצבו על פי הדינים המסדירים את הסחר הבין-לאומי .בדיון זה
תיבחן חוקיות אפליית ההתנחלויות שבשטחי המחלוקת במדינת ישראל על ידי האיחוד האירופי.
דיני הסחר הבין-לאומי מוסדרים בהסכמים מולטי-לטרליים (רב-צדדיים) בין כלל
המדינות החברות ,וכן בהסכמים בילטרליים (דו-צדדיים) .הראשונים מהווים יסודות ועקרונות
למסחר בין המדינות ,ואילו האחרונים באים להוסיף עליהם למען הגברת שיתוף הפעולה בין
הצדדים.
ישראל היא צד הן להסכמים מולטי-לטרליים והן לכמה הסכמי סחר בילטרליים,
והרלוונטיים שבהם יפורטו להלן .עוד יבוארו בהמשך שורות אלו הגבלות הסחר הבין-לאומי ,ככל
שהן נוגעות לענייננו ,כפי שהן נתפסות בעיני ארגון הסחר הבין-לאומי עצמו ,תוך הידרשות
לפסיקות ולהחלטות של גופי הארגון.

Gemeinschaftsrechts (The European Union's Eastern Partnership under Community law), Osteuropa-Recht (OER)German Law Journal), vol. 2 pp. 184–191 (2009
44

יצואנים רבים אשר חיפשו דרכים עוקפות לזכות בטיפול המועדף לסחורותיהם באירופה ,התקבלו בזרועות פתוחות בפארק
התעשייה בירדן ,הממוקם במרחק קילומטרים אחדים ממעבר הגבול חוסיין .באמצעות ייצור באזור זה ,היצואן יכול להכריז על
המוצר כמיוצר בירדן ,ובכך להתחמק מההגבלות שהוטלו על הסחורות מאזורי ההתנחלות.
"תעשיין ביו"ש' :החרם  -משחק פוליטי לא מעניין צרכנים'" ,גלובס  ,20/05/2012ראה:
www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000750358
45
מתוך כ 17,000-עובדים באזורי ההתנחלויות הישראליות ,כ 11,000-הם עובדים פלסטינים.
רותם סלע ומיכל תוסייה-כהן" ,כמה תעלה למשק החלטת דרום אפריקה ודנמרק לסמן מוצרים יהודה ושומרון" ,מעריב
 ,21/05/2012ראה:
www.nrg.co.il/online/16/ART2/370/012.html
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 5.1הסכם  GATTוארגון הסחר הבין-לאומי
הסכם  GATTהוא הסכם מולטי-לטרלי ,אשר נחתם בז'נבה בשנת ,1947

46

ונועד להרחיב ולחזק

את הקשר המסחרי שבין המדינות .בשנת  1994עודכן הסכם  GATTעל ידי המדינות החתומות
עליו 47.שאיפתן של המדינות היא להשיג באמצעות הסכם  GATTמטרה ברורה – הגדלת היקף
הסחר הבין-מדינתי 48.ההסכם מגשים תכלית זו בעזרת שני כללים מרכזיים :האחד הוא "קיפאון
המכס" ( )Standstillהאוסר העלאת מכסים מעל למכס הקיים; השני הוא "הפחתת המכס"
( )Rollbackהמורה על הנמכת תעריפי המכס הקיימים.
בשנת  1995נוסד ארגון הסחר הבין-לאומי ( )WTOוקיבל לידיו תפקידים ארגוניים
בתחום הסחר הבין-לאומי .ארגון זה נושא באחריות להסכמי הסחר שבין המדינות ,לקידומם
ול קיומם .הארגון מנהל ומתחזק את ההסכמים הקיימים ,יוזם פורומים לניהול משא ומתן בין
המדינות כדי לשפר את תנאי הסחר וכן מהווה פאנל ליישוב סכסוכים שנתגלעו בין המדינות
החברות לארגון.
במרוצת השנים קוימו דיונים בפורומים מתחלפים (להלן :סבבים) 49,שתכליתם לקדם
עוד יותר את הסחר בין המדינות החברות בארגון הסחר הבין-לאומי באמצעות משא ומתן
( ,Multilateral Trade Negotiationsלהלן .)MTN :בסבבים אלו נחתמו הסכמים שונים אשר
התווספו על הסכם  ,GATTויחד עמו הקימו והרחיבו את חובותיהן וזכויותיהן של המדינות
החברות בארגון הסחר הבין-לאומי זו כלפי זו .הן מדינות האיחוד האירופי הן מדינת ישראל
חברות ב WTO-ואף נחשבות ל"חברות מייסדות" בו.

50

דיני הסחר הבין-לאומי מושתתים על חמישה עקרונות בסיסיים הקובעים את אופן התנהלותו של
 WTOכמו גם את אופן התנהלותן של המדינות החברות בו:
 .Iשקיפות – 51במהלך משא ומתן המדינות מגישות דו"ח מחויבויות לתקרות מכסים
ולמגבלות סחר אחרות .דו"חות אלו גלויים לעיני יתר המדינות ומהווים התחייבות
משפטית שאין לסטות ממנה.
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)The General Agreement on Tariffs and Trade, (GATT 1947
The General Agreement on Tariffs and Trade, (GATT 1994) 47
48
פסקה  2-3לחלק פתח הדברים של  , GATT 1947לעיל ה"ש :46
(Recognizing that their relations in…treatment in international commerce); "…to ensure that trade flows as
smoothly, predictably and freely as possible", see at WTO official site:
www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_e.pdf
49
הסבבים שנערכו עד כהAnnecy Round (1949); Torquay Round (1951); Geneva Round (1955-1959); Dillon Round :
(1960-1962); Kennedy Round (1962-1967); Tokyo Round (1973-1979); Uruguay Round (1986-1994); Doha
Round (2001-today).
50
Understanding the WTO: The Organization - Members and Observers:
www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm
51
על חשיבות השקיפות בסחר הבין-לאומי ,ראו
Collins-Williams, Terry & Robert Wolfe, Transparency as a Trade Policy Tool: The WTO’s Cloudy Windows,
World Trade (Review 9:4 November 2010).
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 .IIליברליזציה מתמשכת באמצעות משא ומתן רב צדדי – 52קידום מתמשך של הסכמים
שנחתמו ושאיפה לכינון הסכמים חדשים בעתיד אשר יקלו על הצדדים את המסחר.
 .IIIביטול מחסומי סחר שאינם פיסקליים – 53ביטול חסמים שונים שאינם בתחום המס,
כגון רישיונות ייבוא וייצוא או מכסות ,המגבילים שלא לצורך את המסחר.
 .IVמניעת אפליה – 54על כל מדינה להעניק יחס זהה לכלל המדינות החברות בארגון ,ללא
אפליה בין מדינה אחת לאחרת .על כל מדינה למנוע אפליה אף בין מוצר המיובא ממדינה
חברה למוצר דומה מתוצרת מקומית.
 .Vטיפול מיוחד למדינות מתפתחות – 55מדינות מתפתחות זוכות להקלות שונות כגון
56
במחויבויות שהן נדרשות לקבל עליהן ,במשכן וכן ביחס מועדף הניתן באמצעים שונים.
ההיגיון שבבסיס עיקרון זה הוא התפיסה כי המדינות המתפתחות תלויות במדינות
המפותחות ,באופן שהתקדמותן תלויה במידה רבה בתמיכה .אם המדינות המתפתחות
לא תוכלנה להגן על מגזרים מסוימים בתוכן מפני תחרות חיצונית ,תונצח התלות
במדינות המפותחות.
העיקרון הרביעי ,עקרון מניעת האפליה ,הוא מהחשובים ביותר בדיני סחר החוץ והוא נועד
להבטיח את קיומו של מסחר תקין וחופשי .עיקרון זה מעוגן בהסכם  GATTובא לידי ביטוי בכמה
סעיפים.
הסעיף הפותח את הפרק הראשון להסכם  57GATTקובע את כלל הMost Favored -
( Nationלהלן ,)MFN :כלל האומה המועדפת ביותר:
With respect to customs duties and charges of any kind […] any
advantage, favour, privilege or immunity granted by any
contracting party to any product originating in or destined for
any other country shall be accorded immediately and
unconditionally to the like product originating in or destined
for the territories of all other contracting parties.
כלל זה קובע כי מדינה חברה אינה רשאית לתת הטבות או הקלות סחר (כגון ויתור על מכס
בייבוא) למדינה אחת בלבד ,אלא עליה להציע אותו היחס בדיוק לשאר המדינות החברות (בהנחה
58
שאין ביניהן הסכם סחר פרטני).
GATT 1947, note 46 supra, § D pt. III art. XXVIII 52
53
Id., pt. II art. III & art. XI
Id. pt. I art. I & pt. II art. III 54
Id. pt. II art. XVIII 55
56
מדובר למעשה בחריג לעקרון ה ,MFN-היוצר העדפה יתרה למדינות המתפתחות (.)LDC – Less Developed Countries
עיקרון זה מיושם למשל באמצעות שיטת ההעדפות הכללית ( .)GSP – Generalized System of Preferencesתכנית זו מאפשרת
הטבות מס מכסיות למדינות מתפתחות שונות ,החורגות מההטבה לפי ה MFN-גם כאשר אין הסכם סחר בילטרלי בין המדינה
המיטיבה למדינה המוטבת ,על יסוד ההשקפה שהדבר יביא לקידום המדינות המתפתחות לכדי מדינות מפותחות .או אז יופסק
היחס המועדף שלו הן זוכות.
GATT 1947, note 46 supra, pt I art. I para.1 57
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אם כן ,כלל "האומה המועדפת ביותר" מחייב כל מדינה חברה לנהוג באופן שוויוני בסחר
בין מדינה אחת לרעותה ,ללא אפליה ביניהן 59.עולה השאלה ,אם בכך שמדינה תשווה את תעריפי
המכס היא תצא ידי חובתה ,כלומר אם החובה החלה על מדינה לנקוט יחס שווה כלפי כל
המדינות חלה רק בעניין תעריפי מכס או שמא עסקינן בחובה מהותית האוסרת גם הנחיות
והגבלות שאינן פיסקליות ,היוצרות אי-שוויון .התשובה על שאלה זו ברורה – אפליה תיתכן
בדרכים שונות ומרובות ,ועל כן האיסור להפלות צריך להיות רחב בהתאם .הנושא מוסדר בכמה
סעיפים בהסכם  GATTהאוסרים אפליה גם כאשר היא אינה נעשית באמצעות הטלת מס ,כפי
שיפורט להלן.
ראשית ,לשונו של סעיף  Iלהסכם 60אינה מצמצמת את היחס השוויוני ,אשר על פיו על כל
מדינה לנהוג ,לתחום המס בלבד ,אלא נוקטת לשון רחבה:
כל יתרון ,הטבה ,פריבילגיה או חסינות המוענקת על ידי כל מדינה חברה
לכל מוצר שמקורו או יעדו בכל מדינה אחרת ,יוענק [ ]...לכל שאר
61
המדינות החברות.
מלשון הסעיף עולה כי היחס השוויוני צריך שיהיה בכל תחום המקנה יתרון כלשהו לאחת או יותר
מן המדינות החברות; אם ניתן יתרון לחלקן – יינתן הוא גם לשאר ,וכך יושג מצב מתוקן שבו כל
המדינות החברות נמצאות במעמד שווה בבואן לסחור עם המדינה המיטיבה .המסקנה המתחייבת
מקריאה מעמיקה של הסעיף לעיל היא כי אין להתיר אפליה כלפי מוצרים גם כאשר זו נעשית
שלא באמצעות הטלת מסים.
מקור נורמטיבי אחר המביא לידי אותה מסקנה הוא סעיף  IIIלהסכם  62GATTהקובע כי
על כל מדינה לנקוט יחס שווה למוצרים מיובאים ולטובין מתוצרת מקומית ( National
 .)Treatmentהסעיף קובע כי אסורה ההבחנה בין מוצר מקומי למוצר מתוצרת חוץ (למעט חבות
במסי יבוא ,אשר יהיו זהים בשיעורם כלפי כל המדינות החברות) ,וזאת בכל האמצעים :מס פנימי
וחיוב בתשלומים שונים ,חקיקה מגבילה וכל רגולציה או דרישות העשויות להשפיע לרעה על
כדאיות רכישתם של המוצרים המיובאים ,הובלתם ,הפצתם או שיווקם ,לעומת המוצרים
58

אמחיש כלל זה בדוגמה הבאה ,ולצרכיה נניח כי כל המדינות חברות ב :WTO-אם מדינה א' החליטה כי מעתה ואילך היא
מפחיתה את גובה המכס המוטל על ייבוא טקסטיל ממדינה ב' ,ממכס בגובה  25%מערך הטובין למכס בגובה  12%מערך הטובין,
הרי על פי כלל האומה המועדפת ביותר ,עליה להעניק יחס שווה לשאר המדינות ,באופן שממועד ההחלטה ,גובה המכס בגין ייבוא
טקסטיל מכל מדינה ומדינה יהא ( 12%בהנחה כאמור שאין הסכם סחר בילטרלי ביניהן) .הנהגת שיטה זו מגדילה את הסיכויים
להטבת תנאי הסחר בין המדינות החברות ,שכן כל הטבה ו/או הקלה שתינתן למדינה אחת ,תינתן גם לאחרות .הדבר יביא לתעריף
מכס זהה באותה מדינה כלפי כל המדינות החברות .כל מדינה ,לאחר שקיבלה עליה את המחויבויות הכרוכות בהצטרפות לארגון
ה ,WTO-תאמץ את כלל "האומה המועדפת ביותר" .ממועד זה ואילך לא ישנה מקור ייבוא הטובין ,שכן על פי תעריף המכס
החדש לאחר ההצטרפות ל ,WTO-ישולם מכס זהה בעת הייבוא לאותה מדינה (כל עוד מדובר בייבוא מאחת המדינות החברות ב-
 .)WTOעל פי מנגנון זה ,תנאי הסחר ישתפרו ויהפכו לכדאיים יותר ,דבר אשר יאפשר למסחר הבין-לאומי להתפתח ולשגשג.
59
יצוין כי לעניין זה נקבעו חריגים מסוימים ,למשל כאשר קיים הסכם סחר בילטרלי ,או כאשר מדובר במדינות מתפתחות (ראו
התייחסותי לעיקרון החמישי של ארגון ה WTO-ופירוט בעניין מערכת .)GSP
60
See note 57 supra
61
תרגום סעיף  Iלהסכם ( GATTההדגשה הוספה).
62
"The contracting parties recognize that internal taxes and other internal charges, and laws, regulations and
requirements affecting the internal sale, offering for sale, purchase, transportation, distribution or use of products,
and internal quantitative regulations requiring the mixture, processing or use of products in specified amounts or
proportions, should not be applied to imported or domestic products so as to afford protection to domestic
production", GATT 1947, note 46 supra, pt. II art. III
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המקומיים .אין משמעות ליחס שוויוני כלפי כל מדינות הארגון ,אם בין כה וכה מוצבים אתגרים
פנים-מדינתיים אשר יקשו צריכת מוצרים שהם תוצרת חוץ .במצב כאמור יימנעו היבואנים באופן
טבעי מלייבא מוצרים מחוץ לגבולות מדינתם (משום שכדאיות השוק שלהם נמוכה יותר) ,ונימצא
בירידה או בבלימה קשה של צמיחת המסחר הבין-לאומי – מצב המנוגד לרצון ארגון הסחר הבין-
לאומי והצדדים לו .ממילא ,מתחייב יחס שאינו מבדיל לא רק בין מוצרי חוץ ממדינה א' למוצרי
חוץ ממדינה ב' הדומים להם ,אלא אף בין מוצרי חוץ למוצרים המקומיים .במילים אחרות,
63
האיסור לנקוט יחס מבחין חל גם על העדפה של טובין מייצור מקומי על פני טובין מתוצרת חוץ.
מקורות נוספים הם סעיף  XIוסעיף  XIIIלאותו הסכם 64,האוסרים אפליה אף באמצעי
הגבלה כמותיים ,כמו רישיונות יבוא ויצוא או קביעת מכסות להגבלת ייבוא וייצוא .גם אלו נועדו
להבטיח יחס שווה כלפי כל המדינות החברות .לדוגמה ,מכסות שתיקבענה על ידי המדינות,
עלולות לייצר מצב שבו ייבוא מוצרים ממדינה מסוימת יהיה מוגבל ,באופן שהלכה למעשה החיוב
בתשלום מכס בגין יבוא יהיה זהה כלפי כל המדינות ,אך כמות הטובין אשר תותר לייבוא ממדינה
אחת תהיה פחותה מהכמות שתותר לייבוא משאר המדינות ,וכך עלולה אותה מדינה להיפגע.
סעיפים אלו מורים כי גם הגבלה כמותית של המסחר ,המוטלת על חלק מן המדינות החברות,
תיחשב למהלך שאיננו חוקי.

 5.2הסכם TBT
הסכם מולטי-לטרלי נוסף שבו אדון ,העוסק באפליה אסורה בין המדינות ,הוא Agreement on
( 65Technical Barriers to Tradeלהלן .)TBT :הסכם  TBTנחתם במהלך סבב אורוגוואי 66ונועד
להגשים את אחת ממטרותיו של הסכם  – GATTעידוד הסחר על ידי הסרת מכשולים ומניעת
אפליה במסחר .כשמו כן הוא ,ההסכם חותר להסרת חסמים טכניים העלולים להכשיל מסחר
חופשי ,הוגן ושוויוני .בתמצית יוסבר כי המונח "חסם טכני" כולל רשימה פתוחה של הכבדות
נוהל
או
בדיקות
תקן,
תקנה,
בצורת
כלל
בדרך
יופיעו
אשר
67
אימות בכל הנוגע למוצר מסוים ,כאשר החסם אינו יוצר אלא הערמת קושי גרידא .ההסכם
מבחין בין דרישות טכניות שנוצרו למען הגבלת הסחר שלא לצורך (חסם טכני) ובין דרישות

63

לעניין זה חריגים מסוימים אשר הוסכמו על ידי המדינות החברות .מפאת קוצר היריעה ,אין באפשרותי לפרטם במאמר זה ,אך
אציין כי לחריגים אלו אין השפעה הנוגעת לנושא המאמר.
64
"No prohibitions or restrictions other than duties, taxes or other charges, whether made effective through quotas,
import or export licenses or other measures, shall be instituted or maintained by any contracting party on the
importation of any product of the territory of any other contracting party or on the exportation or sale for export of
any product destined for the territory of any other contracting party", GATT 1947, note 46 supra, pt. II art. XI
"No prohibition or restriction shall be applied by any contracting party on the importation of any product of the
territory of any other contracting party or on the exportation of any product destined for the territory of any other
contracting party, unless the importation of the like product of all third countries or the exportation of the like
product to all third countries is similarly prohibited or restricted.", GATT 1947, note 46 supra, pt. II art. XII.
Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT 1995), see at: 65
www.wto.org/english/docs_e/legal_e/17-tbt.pdf
66
 ,Uruguay Roundלעיל ה"ש .49
67
יצוין כי בהסכם ישנן קביעות והמלצות חשובות נוספות :המלצה למדינות החברות לקבל את קביעות רעותה לעניין מבחני
עמידה בתקן; המלצה למדינות החברות לאמץ תקנים בין-לאומיים שישמשו את כלל המדינות; חיוב כל מדינה ומדינה להקים
מרכזים האמונים על אספקת מידע בעניין דרישות טכניות ,נוהלי בדיקה ועמידה בתקנים; סיוע למדינות המתפתחות ביצירת
תקנים דומים ועמידה בהם ועוד.
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טכניות המגבילות את המסחר ,אך שנוצרו לשם מטרות לגיטימיות (כגון הבטחת בטיחותו
ובריאותו של הצרכן או שמירה על איכות הסביבה ,)68ואוסר רק את קיומן של אלו הראשונות.
האיסור בעניין החסמים הטכניים הקבוע ב TBT-הוא כפול – הן איסור כללי להציב חסם
טכני שאינו לגיטימי 69הן איסור להציב חסם מפלה 70.חל איסור כללי להתקין חסמים טכניים
אשר יגבילו שלא לצורך את המסחר (ושביסודם אין מטרה לגיטימית) ,וזאת גם אם החסם מופעל
כלפי כל המדינות החברות .נוסף על איסור זה ,ההסכם קובע כי אל לה למדינה ליצור חסם
טכני מפלה כלפי מדינה ספציפית ,גם אם חסם זה מגשים לכאורה מטרה לגיטימית.
כלומר דרישה טכנית לגיטימית ,המקשה את המסחר אך שמטרתה נעלה וההכבדה הנוצרת
בעטיה היא תופעת לוואי בלבד ,אף שתכליתה ראויה ,צריכה להיות שוויונית והוגנת על ידי כך
שתהא מופנית כלפי כל המדינות החברות ,ולא רק כלפי חלקן .הדרישה כי גם חסם שמטרתו
רצויה יחול באופן שוויוני על כלל המדינות מגשימה את עקרון מניעת האפליה .מימוש תכלית זו
בולטת במיוחד בהחלטה מפורסמת של ארגון הסחר הבין-לאומי אשר ניתנה בנוגע לסכסוך שבין
מקסיקו לארה"ב .המקרה נדון בפאנל של ארגון הסחר העולמי ,ולאחר מכן בגוף הערעור של
הארגון .בפרטי המקרה ,ההכרעות שבו ונפקויותיהן אדון בהמשך פרק זה.

 5.3הסכם האסוציאציה בין ישראל לאיחוד האירופי
מלבד ההסכמים המולטי-לטרליים שהוזכרו לעיל ,החלים על כלל המדינות החברות ,בין ישראל
לאיחוד האירופי נחתם הסכם דו-צדדי הבא להעצים עוד יותר את המסחר בין השניים.
בהמשך למגעים ולהסכמי סחר ארעיים בין הצדדים בשנים מוקדמות יותר 71,בשנת  1975נחתם
הסכם בין ישראל לקהילה האירופית .ההסכם הביא לכינון אזור סחר חופשי
בין ישראל לקהילה האירופית 72,והיה להסכם אס"ח הראשון אשר ישראל היא צד לו .באופן
טבעי ,ההסכם יצר תנועה מוגברת של סחורות בין המדינות ,בזכות הסרת מחסומי סחר ובעיקר
באמצעות ביטול הדרגתי של מכסים על ייבוא טובין .אף שההסכם הביא להגברת המסחר של
ישראל והאיחוד האירופי ,בכל זאת התאפשר קיומם של קשיי סחר רבים 73.לפיכך בשנת 1995
נחתם הסכם חדש בין הצדדים ,הסכם ההתאגדות בין ישראל לאיחוד האירופי 74,הוא הסכם
האסוציאציה .בהסכם זה ישנה התייחסות מיוחדת להגבלות סחר בין המדינות החתומות עליו.
סעיפים  7519–16להסכם קובעים כי הגבלות כמותיות או פיסקליות (וכן הגבלות דומות
להן) אסורות לשימוש במסחר בין הצדדים .ההיגיון בכך ברור – מתן אפשרות לקבוע הגבלות

See note 65 supra, art. 2 para. 2.1 & para. 2.10 68
Id. art. 2 para. 2.2 69
Id. art. 2 para. 2.1 70
71
אריה רייך ,לעיל ה"ש .377 ,2
72
כתבי אמנה  ,822כרך  ,24עמ' .1
73
ההסכם לא אסר הגבלות כמותיות והיטלים שווי ערך למכס ,אלא אך ורק הטלת מכסים (ראו למשל סעיף  4להסכם  .;1975כך
גם נקבע בפסק דין של בית הדין האירופי לצדק אשר קבע כי הטלת חרם הנפט של בריטניה על מכירת נפט למדינת ישראל ,איננו
פסול:
Case 174/84 Bulk Oil (Zug) AG v. Sun International Limited And Sun Oil Trading Company (Q.B. Judgment of
18/02/1986).
74
כתב אמנה  ,1304כרך .44
75
סעיפים  ,16-19שם.
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כאמור כמוה כהטלת מכס ,שכן תמנע את שגשוגו של המסחר בין המדינות ,ונמצא כי ההסכם
שנחתם – לחינם נחתם ,משום שבפועל יותקנו הגבלות אחרות חלף השימוש בתעריף המכס.
כמו כן ,בפרקו התשיעי של הסכם האסוציאציה ,שבו קבועות הוראות כלליות ליישום
ההסכם ,מודגש כי "ההסדרים שמחילה הקהילה באשר לישראל לא יאפשרו אפליה כלשהי בין
אזרחי ישראל או חברות או פירמות שלה" 76.מסעיף זה עולה בבירור כי אין לנקוט מדיניות של
איפה ואיפה בין אזרחי מדינת ישראל .אין נפקא מינה ,כך לפחות ברמה התיאורטית ,אם מדובר
באזרח או באזרחית; בצעיר בשנים או במי שגילו מופלג; במוצא זה או אחר; במי שמתגורר בחלק
אחד של המדינה או בחלק אחר – כל עוד זכאי הוא למעמד אזרח במדינת ישראל ,זכאי הוא
שיחול עליו הקבוע בהסכם האסוציאציה וזכאי הוא להשתמש ביתרונות שהסכם זה מקנה.

 5.4על דגים ודולפינים :ההגבלות בסחר הבין-לאומי כמצטייר בידי ארגון
הסחר העולמי
בפרק זה ,עד כה ,נותחו הסכמים רב-צדדיים ודו-צדדיים העוסקים בהגבלות הסחר הבין-לאומי.
תת-פרק זה יעסוק באופן שבו ארגון הסחר הבין-לאומי תופס ומפרש הגבלות אלו :מתי תהיינה
חוקיות ומתי דינן להתבטל .בין כלל תפקידיו ,ה WTO-מפעיל גופים ליישוב סכסוכים בין
המדינות החברות ,המפרסמים החלטות והמלצות במטרה לפתור מחלוקות שנתגלעו .הטענות
אשר אבקש להציג תתמוכנה גם בפרשנויות שנתנו גופים אלו לדיני הסחר הבין-לאומי ,כפי שאלה
מופיעות בכמה מן המקרים שהגיעו לפתחם של גופי הארגון .בכמה מקרים כאמור נדונה סוגיית
ההגבלה והאפליה בסחר הבין-לאומי ,ולהלן יפורט העיקרי ,המקיף והאקטואלי שבהם.
ומקרה שהיה כך היה 77:מקסיקו פנתה אל ארגון הסחר העולמי בדרישה ליישוב סכסוך
שנתגלע בינה ובין ארה"ב .פנייתה של מקסיקו נעשתה עקב הפליה לרעה של מוצרים מתוצרתה
מצד ארה"ב כאשר אלו יוצאו לשוק האמריקני ,דבר המוקצה בדיני הסחר הבין-לאומי בין מדינות
חברות( Dolphin Protection Consumer Information Act .להלן :חוק הגנת הדולפינים) 78הוא
תיקון חקיקה 79המאפשר סימון 80על גבי מוצרי טונה באמצעות תווית ""( "Dolphin Safeללא
פגיעה בדולפינים") ובתנאי שהדרך שבה נעשה דיג הטונה לא פגעה בדולפינים .אם דגי הטונה
נלכדו תוך אפשרות של גרימת נזק לדולפינים ,אין לסמן את המוצר כ ."Dolphin Safe"-הסנקציה
על המסמן בתווית זו מוצר טונה שאינו עומד בתנאי הסימון שבחוק ,היא קנס והשמדת המוצר
המסומן או החזרתו לארץ המקור .מובן שסימון מוצר בתווית הנ"ל מקנה לו יתרון בשוק ,שאף
76

)EU-Israel Association Agreement 1995, tit. IX art. 77 (20 November 1995
77
Panel Report, United States – Measures Concerning the Importation, Marketing and Sale of Tuna and Tuna
;Products, WT/DS381/R adopted 15 September 2011
Appellate Body Report, United States – Measures Concerning the Importation, Marketing and Sale of Tuna and
;Tuna Products, WT/DS381/AB/R adopted 16 May 2012
(להלן :פרשת מוצרי הטונה).
78
)International Dolphin Conversation Program Act (IDCPA), (August 15,1997
79
Marine Mammal Protection Act (MMPA), (16 U.S.C 1361-1407, P.L. 92-522, October 21, 1972, Stat. 1027).
80
להרחבה בעניין סימון מוצרים בסחר הבין-לאומי ,ראו
Carlos Lopez-Hurtado, Social Labeling and WTO Law, Journal of International & Economic Law, Oxford
University Press, 719-746 (2002).
Elona Cheyne, Proportionality, Proximity and Environmental Labeling in WTO Law, Journal of International and
Economic Law 12(4), Oxford University Press, 927-952 (December 16, 2009).
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הוכח בדיוני הארגון במחלוקת באמצעות סקרי דעת קהל על פופולריות המוצר בקרב הצרכנים,
וכן הוברר כי הצרכן הסביר מבכר לרכוש מוצרים שמזוהים עם שמירה על ביטחונם של בעלי חיים
בכלל ושל דולפינים בפרט.
חוק הגנת הדולפינים מבחין בין דיג טונה בתחום הEastern Tropical Pacific ( ETP-
 )Oceanובין דיג הנעשה מחוץ לתחום זה :כאשר מדובר בדיג מחוץ לאזור  ,ETPיידרשו לצורך
קבלת אישור לסמן את המוצר בתווית " "Dolphin Safeהצהרה ואימות כי במהלך הדיג לא נפגעו
דולפינים .לעומת זאת ,כאשר עסקינן בדיג באזור  ,ETPתידרש לצורך קבלת האישור הוכחה
שתובא בפני שר המסחר של ארה"ב כי לא נפגעו דולפינים במהלך הדיג .בפועל ,מרבית מוצרי
הטונה ממקסיקו ,מקורם בטונה שנדוגה ב ,ETP-בשל קרבתה הגיאוגרפית של מקסיקו לאזור זה.
חלק גדול ממוצרי הטונה ממקסיקו מיוצאים לארה"ב ,ומובן שיצואני הטונה המקסיקנים,
הרוצים להפוך את תוצרתם לאטרקטיבית יותר בעיני הצרכן האמריקני ,ניסו להשיג את אישור
שר המסחר בארה"ב לסימון ,אך לא הצליחו בכך .על אף כל מאמציהם למנוע נזק לדולפינים,
סירבה ארה"ב להתיר סימון מוצרי טונה שמקורם ב( ETP-בפועל ,דגים שנדוגו על ידי מקסיקנים)
בתווית "."Dolphin Safe
מקסיקו טענה כי הסימון לעיל פוגע בה אנושות ,שכן בעוד מדינות אחרות ,ובהן ארה"ב
עצמה ,זוכות לסמן את מוצריהן בתווית השמירה על דולפינים ,ממנה נמנעת הטבה זו ,ולפיכך
נפגעת הצלחתה כיצואנית מוצרי טונה .עוד הוסיפה כי שלילת אפשרותה להשתמש בסימון נעשית
ממניעים אינטרסנטיים של ארה"ב ,המנסה להדיר סחורה מקסיקנית מהשוק האמריקני ,ולא
מדאגה לאוכלוסיית הדולפינים ,שכן מקסיקו עושה כל שביכולתה כדי למזער את הפגיעה
בדולפינים ,והיא אכן עומדת במשימה זו .יתרה מזו ,טענה מקסיקו ,הן היא הן ארה"ב חתומות
על הסכם בין-לאומי לשימור דולפינים (להלן .)81AIDCP :בהסכם זה מפורטות הנחיות מקבילות
מתי יהא אפשר לסמן מוצר בתווית " ,"Dolphin Safeועל פי הסטנדרטים הקבועים ב,AIDCP-
מקסיקו עומדת בתנאים לשמירה על ביטחונם של הדולפינים ולכן רשאית לסמן את מוצרי הטונה
בתווית המעידה שהם אינם משפיעים לרעה על אוכלוסיית הדולפינים .לטענת מקסיקו ,תנאי
הסכם זה מוכיחים כי מדובר בחסם טכני חסר תכלית לגיטימית אשר יצרה ארה"ב אך למען
חסימתה של סחורה מקסיקנית בגבולות ארה"ב ,שכן אם ישנו הסכם בין-לאומי ,אשר שתי
המדינות הסכימו לתוכנו ואף חתמו עליו ,דרישה נוספת ונוקשה יותר לצורך סימון "Dolphin
" Safeאינה מבקשת אלא להכביד על מקסיקו במסחר הבין-לאומי שלא לצורך.
טענתה העיקרית של מקסיקו נשענה על הסכם  .TBTמקסיקו גרסה כי החוק האמריקני
נוגד את סעיף  IIלהסכם  ,TBTובייחוד את ההוראות המנויות בסעיף  82,2.1בסעיף  832.2ובסעיף
.2.4

81

84

Agreement on the International Dolphin Conservation Program (AIDCP, October 2009), see at:
www.iattc.org/PDFFiles2/AIDCP-amended-Oct-2009.pdf
TBT 1995, note 64 supra, art. 2 para. 2.1 82
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סעיף  2.1קובע כי רגולציות והנחיות פנים-מדינתיות המביאות לידי העדפת מוצרים
85
מקומיים או מוצרים ממדינות אחרות על פני המדינה המופלית – אסורות ,ויש לבטלן.
סעיף  2.2קובע איסור כללי של כל רגולציה אשר אינה חיונית לצורך המסחר באותו
מוצר .גם כאשר מטרתה של הדרישה היא לגיטימית ,יש לאזן בין מטרת הדרישה ובין הרצון
לשמור על סחר חופשי ככל הניתן ,ולוודא כי היא אינה מגבילה את המסחר יותר מהדרוש.
מקסיקו ניסתה לטעון כי הגנה על דולפינים איננה מטרה לגיטימית אשר תאפשר הגבלת סחר.
סעיף  2.4קובע כי במקום שבו קיים תקן בין-לאומי אשר עשוי להחליף את הרגולציה
המגבילה ,יש להשתמש בו ולהעדיפו על פני הרגולציה הפנים-מדינתית השנויה במחלוקת.
לחלופין טענה מקסיקו כי חוק הגנת הדולפינים סותר את אשר התחייבה לו ארה"ב
בהסכם  ,GATTבסעיפים  1.1ו ,3.4 -סעיפים בעניין איסור אפליה בין מדינות חברות ,שנדונו לעיל
בדיון בהסכם .GATT
ארה"ב מנגד טענה כי אין מדובר כלל בחסם טכני ,אלא בדרישה לגיטימית שבבסיסה
ניצבת מטרה עליונה :שמירה על בעל חיים בסכנת הכחדה.
באשר לטענת מקסיקו בעניין הפלייתה לרעה לעומת מדינות חברות אחרות ,טענה ארה"ב
כי אין בטענה זו דבר ,שכן כל מדינה אשר דגה או אשר תחליט לדוג בשטחי ה ETP-תצטרך לעמוד
בתנאים הקבועים בחוק הגנת הדולפינים ,בדומה לנדרש ממקסיקו .מכאן שמקסיקו אינה מופלית
לרעה בשעה שתנאי החוק מוחלים שווה בשווה על כל המדינות הבוחרות לדוג בשטח זה.
בספטמבר  2012ניתנה החלטת גוף הערעור של ה ,WTO-ובה יצאה מקסיקו כשידה על
העליונה .גוף הערעור קיבל את טענת מקסיקו בנוגע לפגיעה במוסכם על ידי המדינות ב ,TBT-ועל
כן לא היה צורך לדון בהפרת הסכם  .GATTטרם הדיון ,נבדק אם אכן מדובר ב"חסם טכני" ,כפי
87

שזה מוגדר בדין הבין-לאומי 86,או אולי בדרישה לגיטימית .גוף הערעור השתמש ,כבמקרי עבר,
ב"מבחן התלת-שלבי" ,שלפיו כדי להכריז על היותה של רגולציה כלשהי "רגולציה טכנית"
ולהיכנס לתחומי דיניו של הסכם  ,TBTיש להוכיח קיומם של שלושה תנאים מצטברים:
א .הרגולציה מכוונת למוצר – תנאי זה התמלא בוודאות ,שכן הוראות הסימון נוגעות
למוצרי הטונה המיובאים לארה"ב.

Id. art. 2 para. 2.2 83
Id. art. 2 para. 2.4 84
85
"Members shall ensure that in respect of technical regulations, products imported from the territory of any
Member shall be accorded treatment no less favourable than that accorded to like products of national origin and to
like products originating in any other country", TBT 1995, note 81 supra
86
TBT 1995, note 65 supra, art. 1 para. 1.1
,Appellate Body Report, European Communities – Trade Description of Sardines, WT/DS231/AB/R 87
;adopted 23 October 2002
Appellate Body Report, European Communities—Measures Affecting Asbestos and Asbestos
Containing Products, WT/DS135/AB/R, 12 March 2001.
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ב .הרגולציה דורשת מאפיין אחד או יותר המתקיים במוצר – גם על תנאי זה לא הייתה
מחלוקת; ארה"ב דורשת מוצר המתאפיין בכך שלא הביא לפגיעה בדולפינים.
ג .הדרישה היא דרישת חובה – לאחר עיון מעמיק ,נמצא כי גם תנאי זה התמלא .אף
שלכאורה דרישתה של ארה"ב איננה דרישת חובה לצורך המסחר ,ועקרונית ניתן לשווק
מוצרי טונה מקסיקניים בארה"ב (על פניו ,ארה"ב אינה מחרימה את מוצרי הטונה שאולי
פגע הדיג שלהם בדולפינים ,אלא פשוט אינה מתירה לסמן אותם בתווית "Dolphin
" ,)Safeבמציאות הדבר איננו אפשרי .האיסור להשתמש בכוחה העצום של התווית איננו
מאפשר מסחר שוויוני ,שכן הוכח כי כל המוצרים המובילים בשוק הם מוצרים הנושאים
את התווית המדוברת .במציאות זו ,מכורח כוחות השוק ,נמצא אפוא כי כל תעשייני
הטונה חייבים לחתור להשיג בסופו של דבר את תווית הסימון ,שאם לא כן ,לא ישרדו
בענף זה בארה"ב .כאמור ,מיצואני הטונה המקסיקנים נבצר להשתמש בסימון זה,
ובאבחה אחת נחרץ גם גורלם ,שכן במוקדם או במאוחר ייצוא מוצרי הטונה ממקסיקו
לארה"ב יופסק בשל חוסר ביקוש.
משנמצא כי מדובר ברגולציה טכנית ,נכנס הדיון לגבולות הסכם  ,TBTונבדק אם הוראת הסימון
האמריקנית מפרה את הקבוע באותו הסכם.
סעיף  2.1להסכם קובע כדלהלן:
Members shall ensure that in respect of technical
regulations, products imported from the territory of any
Member shall be accorded treatment no less favourable than
that accorded to like products of national origin and to like
products originating in any other country.
גוף הערעור פירש סעיף זה באופן ש"טיפול יאה פחות" (" )"Less Favourable Treatmentבמוצר
יהיה כזה המתייחס למוצר המיובא ממדינה מסוימת באופן שלילי לעומת היחס למוצרים
המיובאים ממדינות אחרות או לעומת מוצרים דומים מתוצרת מקומית ,והוכח כי נגרם בשל כך
נזק הנגרם באמצעות רגולציה טכנית .המבחן שנקבע לקיומה של אפליית מוצר במסחר הבין-
לאומי ,בלשונו של גוף הערעור ,הוא מבחן של  ;Equality of Competitive Opportunitiesיש
לבחון אם מובטח שוויון הזדמנויות תחרותיות למוצרים ,כלומר אם על אף הרגולציה ,מתאפשרת
תחרות שוק אמתית ושוויונית בין המוצרים ,או שמא ישנם מוצרים המגיעים ממקור מסוים,
אשר מלכתחילה דינם להפסיד בתחרות השוק.
הוכח כי נגרם נזק קשה למקסיקו עקב היחס השלילי שקיבלו מוצריה בגלל הוראת
הסימון שבחוק הגנת הדולפינים .כמו כן הוכח כי פגיעה זו נובעת מהפליה פסולה של מקסיקו
לעומת יתר מדינות העולם ובייחוד לעומת מוצריה של ארה"ב עצמה ,שכן מקסיקו היא הדייגת
הכמעט יחידה באזור  ,ETPוהסחורה ממנו אינה מורשית לשאת תווית " ."Dolphin Safeהיעדר
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הסימון הופך את ייצוא המוצרים המקסיקנים לבלתי כדאי ,שולל מהמוצרים את ההזדמנות
להיות אטרקטיביים בעיני הצרכנים וכפועל יוצא מדיר אותם מן השוק .לנוכח כל זאת נקבע כי
ההוראה חורגת מהעיקרון הקבוע בסעיף  2.1להסכם  .TBTבדיון נדחתה טענת ארה"ב כי ההבחנה
בין דיג באזור  ETPובין דיג באזור שאינו ב ETP-היא מוצדקת ,מאחר שטענה זו נמצאה מוטעית.
בתום הדיון נמצא כי על פי סעיף  2.1להסכם  ,TBTהוראת הסימון האמריקנית מציבה
חסם טכני אסור ומפלה בסחר הבין-לאומי ,כמשמעו בהסכם  .TBTבעקבות ממצאים אלו השתמש
גוף הערעור בסמכות שהוקנתה לו על ידי הצדדים ופרסם את המלצתו כי על ארה"ב לשנות את
חוק הגנת הדולפינים באופן שיהלום את הקבוע בהסכם  ,TBTמשמע ינהיג יחס שווה למקסיקו,
כזה המונהג כלפי יתר המדינות החברות.
במקרה זה מומחשת החשיבות היתרה אשר רואה פאנל יישוב הסכסוכים ,ובהמשך אף
גוף הערעור ,במסחר בין-לאומי שוויוני .נראה כי ניסיון ההישענות על טענת "מטרה לגיטימית"
עלול להתברר כמשענת קנה רצוץ ,שכן זו לא בהכרח תכשיר את ההבחנה בין מוצר אחד למשנהו,
גם כאשר לכאורה מוצבת מטרה לגיטימית בבסיסה .תואנת צד מפלה כי הוא פועל בצורה
מסוימת במטרה להגן על תכלית ראויה ,תיבחן לאורכה ולרוחבה כדי לקבוע את הרקע לאפליה,
היקף הנזק הנגרם בגללה ,אמיתות המטרה הלגיטימית וחשיבותה ואופן הגשמת המטרה
באמצעות האמצעי המבחין.

 .6חוקיות הדרת ההתנחלויות
בפרק הקודם נותחו הדינים הרלוונטיים לבחינת סוגיית האפליה בסחר הבין-לאומי .את
המסקנות הנובעות מהדיון לעיל יש ליישם במקרה הספציפי – חוקיותה של אפליית ההתנחלויות
על ידי האיחוד האירופי בסחר הבין-לאומי .הדיון בהיבט המשפטי יתייחס לטענות שייתכן כי
ייטענו על ידי כל צד לסכסוך ועמידתן בפרץ טענות הנגד.
אם הדרת ההתנחלויות מהיחס המועדף שהוזכר עומדת בגבולות המותרים בסחר הבין-
לאומי אשר הוצבו ופורטו בשורות הקודמות ,אז יראו באפליה ,על אף תוצאותיה הקשות ,הבחנה
לגיטימית ומותרת ,אך אם מדובר באפליה החורגת מהמסגרת החוקית ,דינה להתבטל .הניתוח
ייעשה תחילה על פי ההסכמים המולטי-לטרליים ,ולאחר מכן על פי הדינים שבהסכמים הבי-
לטרליים.
ישראל תוכל לטעון נגד האפליה האירופית המכוונת כלפי ההתנחלויות בהתבסס על
הסכמי  ,WTO-GATTשבהם נאסרת במפורש אפליה במסחר הבין-לאומי ,כעולה מסעיפים  1ו3-
להסכם 88.כאמור ,החברּות ב WTO-מכפיפה כל מדינה חברה לעקרונות מסוימים ומחייבת
התנהגות שווה כלפי כל שאר המדינות ,על פי העיקרון המכונה "האומה המועדפת ביותר" 89אשר
88

לעיל ה"ש .54
89
לעיל ה"ש .58-57
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פורט לעיל .הסטייה מעיקרון זה היא משולשת :הראשונה היא אימוץ הפרקטיקה היוצרת הפרדה
מוחלטת בין ייבוא משטח שאינו במחלוקת ובין ייבוא משטח שבמחלוקת .הבחנה אירופית זו
ייחודית לייבוא מישראל ,שכן האיחוד האירופי אינו יוצר הבחנה שכזאת בין שטחים שבמחלוקת
לשטחים שאינם במחלוקת בכל הנוגע למדינות אחרות הנתונות גם הן בסכסוך טריטוריאלי ,כפי
90
שהובהר בתחילת מאמר זה.
החריגה השנייה היא דרישת הסימון המיוחדת של מוצרים מן ההתנחלויות באופן שיודגש
לצרכן כי מדובר בסחורה שמקורה ב"שטח כבוש" 91.גם דרישה זו ,כמו ההבחנה בין השטחים
השונים במדינת ישראל ,נוגעת אך ורק למוצרים המגיעים משטחים שבמחלוקת במדינת ישראל,
ולא לשטחים שבמחלוקת במדינות אחרות.
החריגה השלישית היא דרישת האיחוד האירופי כי בכל משלוח ישראלי לאיחוד האירופי,
יצוין מיקודו של היצואן במסמכי המקור ,כדי לקבוע את היחס לטובין במדינת היעד האירופית.
דרישה זו היא "עוף מוזר" בעולם הסחר הבין-לאומי ,שכן ככלל ,על שאר המדינות החברות ,אין
חלה חובת ציון המיקוד הספציפי במסמכי המקור הנלווים לטובין.
במענה לכך ,האיחוד האירופי עשוי לטעון כי אין מדובר בהתנהגות אסורה ,משום שאין
מדובר באפליה בין שווים ,אלא בהבחנה עניינית בין שונים .המקרה הישראלי-פלסטיני הוא
מקרה בולט ומיוחד במינו ,השונה משאר הסכסוכים הטריטוריאליים בעולם ,וייחודיותו זאת
מאפשרת ,ואף מחייבת ,התנהגות אחרת .אשר לחובת הסימון ייטען כי אין כלל אפליה ,שכן כל
מוצר המגיע לשערי האיחוד האירופי מחויב בסימון מקורו על גבי המוצר ,ועל כן לא הופר עקרון
האומה המועדפת ביותר ,ככל שהדבר נוגע לסימון מוצרי ההתנחלויות.
תיתכן טענה שלפיה מדובר בהבחנה מבחינת הסכם הסחר החופשי ,אך אין מדובר בהפרה
של עקרון ה ,MFN-הואיל והאיחוד האירופי אמנם מטיל מכס על סחורות המגיעות מהתנחלויות,
אך המכס המוטל עליהן שווה לזה המוטל על כלל המדינות החברות ב .WTO-כלומר מצבן של
ההתנחלויות זהה לזה של שאר המדינות החברות בארגון ואשר אתן אין לאיחוד האירופי הסכם
אס"ח ,ולפיכך התנהגות זו עולה בקנה אחד עם הקבוע בהסכמי  ,WTO-GATTבהתעלם מההפרה
של ההסכם הדו-צדדי.
טענה אפשרית נוספת נוגעת להסכם המיקודים ,ולפיה גם אם ננקט יחס שונה כלפי מדינת
ישראל ,המתבטא בדרישת ציון המיקוד בתעודות המקור ,הרי מדינת ישראל נתנה לו את
הסכמתה עוד בשנת  2004בהסכם המיקודים .משנתנה הסכמתה ,אין לה למדינת ישראל להלין
אלא על עצמה שהסכימה והסכינה ליישום זה.
אתייחס לטענות הנגד האירופיות כדי לאמוד את עמידותן .אמירה כי הסכסוך הישראלי-
פלסטיני הוא מקרה ייחודי המצדיק יחס אחר בסחר הבין-לאומי אינה בעלת בסיס איתן ,למצער
90

ראו התייחסותי להתנהלות האיחוד האירופי כלפי שטחי מחלוקת של מרוקו ,פורטוגל וטייוון .בהבחנה זו אדון בהרחבה
בהמשך הרשימה.
91
יודגש כי במועד כתיבת שורות אלו דרישת הסימון איננה בגדר חובה בקרב מדינות אירופה ,למעט דנמרק המחייבת סימון
סחורה מההתנחלויות ,וכן רשתות שיווק מסוימות בבריטניה ובהולנד .עם זאת ,מסתמן כי בעתיד הקרוב צפוי פרסומה של החלטה
או המלצה על ידי האיחוד האירופי אשר תחייב או תנחה את מדינות האיחוד להתקין דרישות סימון למוצרי התנחלויות המגיעים
לשטחן .יתרה מזו ,עצם הימנעותו של האיחוד האירופי מלצאת חוצץ נגד דרישות סימון אלו ,הננקטות בתחומו ,יש בה כדי לסייע
להמשך קיומה של דרישת הסימון ובכך להביא להפרת ההסכמים הבין-לאומיים.
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ברמה המשפטית; נראה כי "ייחודיותו" של הסכסוך בישראל היא סיקורו הרב בכלי התקשורת
הישראלית והעולמית ,והפופוליסטיות שבנקיטת צד בו 92.אשר לטענת הנגד בדבר חובת הסימון,
הרי גם אם מוטלת חובת סימון על כלל מדינות העולם ,היא אינה מיושמת בשוויון .לא נמצאה
חובה דומה לזו הדורשת לסמן מוצרים בתווית " "Made in the Occupied Territoriesמשום
שמקורם הוא שטח השנוי במחלוקת ,בשום מדינה אחרת בעולם ,מלבד ישראל ,אף שברור כי
ישראל איננה המדינה היחידה שיש בגבולותיה סכסוך טריטוריאלי ושטחים המצויים במחלוקת
בעקבותיו 93.כמו כן אין להשוות בין ההתנחלויות ובין מדינות חברות בארגון הסחר הבין-לאומי
אשר אינן חתומות על הסכם אס"ח עם האיחוד האירופי ,שכן ההתנחלויות אינן מדינות נפרדות
העומדות בפני עצמן .ההתנחלויות ,על אף הסכסוך בעניינן ,הן שטח שאמור לחול עליו הסכם
הסחר החופשי .הסכמי  WTO-GATTמקבעים עקרונות יסוד המרחפים ממעל לסחר הבין-לאומי
כולו ,והם חלים גם על הסכמי סחר בילטרליים ,שכם הם נוספים על הסכמי  WTO-GATTואינם
מחליפים אותם .העקרונות הקבועים בהסכמים הדו-צדדיים יכובדו במקביל להסכמים הרב-
צדדיים .במילים אחרות ,אין לקיים הסכם אס"ח במלואו כלפי מדינה אחת ,ובחלקו כלפי מדינה
אחרת (בהיעדר הסכמה של המדינה המופלית) ,שכן מדובר באפליה אסורה על פי הסכמי היסוד
הרב-צדדיים .כלל האומה המועדפת ביותר צריך לחול גם על קיום הסכמים שנחתמו עם מדינות
חברות.
על פניו נראה כי הטענה האירופית החזקה ביותר היא זו הנותנת לגיטימציה לדרישת ציון
המיקוד ,על אף היותה דרישה יחידאית החלה אך ורק כלפי תוצרת ישראלית ,בשל ההסכמה לכך
מצד מדינת ישראל 94.מדינת ישראל אכן נתנה הסכמתה לציון המיקוד הגיאוגרפי של ייצור
הטובין ,אך חשוב להדגיש שהסכמתה ניתנה לציון המיקוד בלבד ,ולא לוויתור על היחס המועדף
הראוי להינתן לתוצרת ישראלית בהגיעה לתחומי האיחוד האירופי .עמדתה של מדינת ישראל
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ראו ההשוואה במאמר זה בין הסכסוך הישראלי-פלסטיני ובין הסכסוך בסהרה המערבית .להרחבה ,ראו גם
); Obinna B. Okere, ―The Western Sahara Case‖, International and Comparative Law Quarterly 28 (1979
Smith, ―Sovereignty over Unoccupied Territories: The Western Sahara Decision‖, Case Western Reserve Journal
); of International Law 9, no. 2 (1977
Mark Janis, ―The International Court of Justice: Advisory Opinion on the Western Sahara‖, Harvard International
Law Journal 17 (1976).
93
כך למשל ,בסכסוך שבין מרוקו לפוליסריו בעניין סהרה המערבית ,קבע בית הדין הבין-לאומי לצדק כי למרוקו לא הייתה כל
זיקה לשטחים הרלוונטיים בסהרה המערבית ,ולכל הפחות לא זיקה כזאת המבטלת את זכותם של המתיישבים להגדרה עצמית.
חרף זאת ,כפי שהוסבר ,האיחוד האירופי לא נמנע מלקבל טובין שמקורם בסהרה המערבית ואשר הוצאה להם תעודת מקור
מרוקנית .להרחבה בעניין זיקת מרוקו לשטחים שבמחלוקת ולזכותם להגדרה עצמית של תושבי השטחים הללו ,ראו
"[…] the Court’s conclusion is that the materials and information presented to it do not establish any tie of
territorial sovereignty between the territory of Western Sahara and the Kingdom of Morocco or the Mauritanian
entity. Thus the Court has not found legal ties of such a nature as might affect […] the principle of selfdetermination through the free and genuine expression of the will of the peoples of the Territory […]", ICJ Reports
; 1975, 68
);Obinna B. Okere, ―The Western Sahara Case‖, International and Comparative Law Quarterly 28 (1979
Mark Smith, ―Sovereignty over Unoccupied Territories: The Western Sahara Decision‖, Case Western Reserve
); Journal of International Law 9, no. 2 (1977
Mark Janis, ―The International Court of Justice: Advisory Opinion on the Western Sahara‖, Harvard International
Law Journal 17 (1976).
על היחס השונה לחלוטין מצד האיחוד האירופי כלפי שטחי מחלוקת בסהרה המערבית ,אף שלכאורה מדובר בשטח שסופח על ידי
מרוקו שלא כדין ראו גם
James Crawford S.C, Third Party Obligations With Respect to Israeli Settlement in the Occupied Palestinian
Territories, Legal Opinions, TUC-Trades Union Congress (2012), p.55-56.
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לעיל ה"ש .28
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ברורה בעניין תחולת הסכם האסוציאציה על ייצוא מההתנחלויות ,כפי שמצוין גם בנוהל אשר
95
פורסם על ידי רשות המכס הישראלית לאחר חתימת הסכם המיקודים.
תשתית נוספת לביסוס איסור היחס המפלה מצד האיחוד האירופי היא היותה של דרישת
סימון המוצרים חסם טכני בסחר הבין-לאומי ,אשר כידוע הוא אמצעי אסור על פי הסכם TBT
שהוזכר זה מכבר .בשורות הבאות אנתח את מקרה אפליית ההתנחלויות ,בדומה לניתוח שנעשה
על ידי גוף הערעור של ארגון הסחר הבין-לאומי בפרשת מוצרי הטונה.
כדי שהמקרה ייכנס לגדרי תחולתו של הסכם  ,TBTיש לבחון אם מדובר ברגולציה טכנית
על פי המבחן התלת-שלבי:
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א .הרגולציה מכוונת למוצר – תנאי זה מתקיים ,שכן דרישת הסימון מכוונת למוצרים
עצמם ,וקובעת שהסימון יופיע בצורה בולטת על גבי המוצר.
ב .הרגולציה דורשת מאפיין אחד או יותר המתקיים במוצר – תנאי זה מתמלא ,שכן נדרש
מוצר אשר מקורו בשטח שבמחלוקת במדינת ישראל .אם הוא עונה על דרישה זו ,יסומן
כ"מוצר משטח כבוש".
ג .הדרישה היא דרישת חובה – תנאי זה מתקיים אף הוא .כבר עתה החובה חלה בדנמרק,
ולכשתהיה ההנחיה האירופית להחלטה ,הדרישה תהפוך למחייבת בשאר מדינות
האיחוד ,ומוצר אשר לא יסומן על פיה ,ייחשב למוצר מפר והוא יוחרם או יוחזר למדינת
המקור.
משנמצא כי מדובר ברגולציה טכנית ,תיבחן חוקיותה לפי הסכם החסמים הטכניים למסחר –
.TBT
ניתן לטעון כי הדרישה מפרה את סעיף  97,2.1האוסר את קיומם של חסמים מפלים.
חסמים טכניים מפלים הם חסמים היוצרים יחס עדיף למוצרים מקומיים ו/או למוצרים אשר
מקורם במדינות אחרות לעומת המוצרים שהחסם הטכני פוגע בהם .מבחן העזר לקביעה אם
95

"מובהר בזאת כי שלא בדומה לעמדת ישראל ,האיחוד האירופי אינו רואה במקומות שבאזורים שנוספו לישראל או שהובאו
תחת מנהל ישראלי מ 1967-כאזורים הכלולים בהסכם האסוציאציה ,למטרות הטבות המכס" ,סעיף  ,1לעיל ה"ש .34
נשאלת גם השאלה בדבר קיומה של הסכמה אמתית להסכם המיקודים מצדה של ישראל .ההסכמה הושגה תחת לחץ שהופעל על
מדינת ישראל ,שכן חל איום ממשי על סחר החוץ מכלל אזורי המדינה אשר עוכב ונפגע עובר לחתימת הסכם המיקודים ,כפי
שהוסבר .ישראל ,אשר חשה בנזק המצטבר ,נאלצה להגיע מיד לפתרון .תימוכין לכך ,ראו בישיבה השבעים וחמש של הכנסת
השש-עשרה ,יום רביעי א' בכסלו התשס"ד ( 26בנובמבר  ,)2003ירושלים ,הכנסת ,שעה :11:01
www.knesset.gov.il/tql/knesset_new/knesset16/HTML_28_03_2012_12-56-32PM/20031126@03392704@022.html
דבריו של חבר הכנסת גלעד ארדן ]...[" :כחמש שנים מפעיל האיחוד האירופי לחץ על ממשלות ישראל לעשות סלקציה בין סחורות
המיוצאות לאירופה משטחי יהודה ושומרון ,רמת-הגולן ומזרח-ירושלים לבין יתר הסחורות המיוצאות לשם .אותם אירופים
שהודיעו לפני זמן לא רב שמדינת ישראל היא הגורם המסוכן ביותר לשלום העולם והוכיחו בכך את טענתנו בדבר האנטישמיות
החדשה ,המתבטאת כיום באנטי-ישראליות ,דרשו בעצם מממשלות ישראל השונות ,במהלך השנים ,להכיר בכך שהתושבים הגרים
מעברו של "הקו הירוק" הם אזרחים סוג ב' ,שאינם חיים על אדמתם ,ולכן יש לפגוע בהם בכל דרך – ובשלב זה בדרך הכלכלית
[ ]...אני מסיים .מה נאמר כעת אם האירופים ימשיכו צעד אחד הלאה וידרשו מאתנו גם דרכונים שונים לתושבי רמת-הגולן
ובקעת-הירדן כדי להקל על מניעת כניסתם למדינות שאינן רוצות ישראלים הגרים בשטח סורי או בשטח ערבי כבוש? מה תענה
להם אז ,אדוני שר התמ"ת ,לאחר שהכרת בהבחנה האירופית בין מזרח-ירושלים ,רמת-הגולן ויש"ע לבין יתר חלקי ישראל? האם
תסביר להם שהתכוונת למכסים בלבד? ואם תסביר ,האם זה יעזור? האם רן כהן ודליה איציק לא ידעו כשרי התמ"ס את מה
שאתה יודע היום? האם צעד כזה ,שעשוי להיות בעל השלכות מדיניות מרחיקות לכת ,לא ראוי היה שיידון במליאת הממשלה ,ולא
שתקבל עליו החלטות לבדך ,כשר בודד? אדוני שר התמ"ת ואדוני ראש הממשלה ,אני קורא לכם מכאן להתעשת ולהודיע לאיחוד
 ,1שמטרות הליכוד,
האירופי שהממשלה הישראלית גאה במפעל ההתיישבות ולא תיתן יד לאפלייתו .חוקת הליכוד קובעת בסעיף 
 – 1967זה לא הליכוד ,ואפילו לא מפת

בין היתר ,הן' :התמדה ביישובם ובפיתוחם של כל חלקי ארץ-ישראל' .חזרה לגבולות
הדרכים".
96
ראו ניתוח פרשת מוצרי הטונה ,לעיל בתת-פרק .5.4
TBT 1995, note 65 supra 97
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מדובר בחסם מפלה הוא מבחן שוויון ההזדמנויות התחרותיות  98:האם ,על אף הרגולציה,
מתאפשרת תחרות אמתית ושוויונית בין המוצרים בשוק ,או שמא דינם של מוצרים המגיעים
ממקור מסוים נחרץ ולו בשל המקור הגיאוגרפי שממנו הם מגיעים? בעניין זה תועדף סחורה
מקומית או סחורה המיובאת ממדינות אחרות על פני סחורה שמקורה בהתנחלויות המסומנת
בכיתוב "שטח כבוש" ,וגורלם של מוצרי ההתנחלויות להיעלם מן השוק.
חשוב מכך ,אין היגיון משפטי בחסם טכני נקודתי החל אך ורק על שטחי המחלוקת
בישראל .חסם שכזה ,אשר אין לו אח ורע בעולם הסחר הבין-לאומי ,יוצר הפליה לרעה של שטחי
מחלוקת בישראל לעומת שטחי מחלוקת בשאר המדינות החברות .די בעצם כינונו של חסם טכני
99
באופן שיחול על יבוא משטחי מחלוקת ממדינת ישראל בלבד ,כדי לפסול את חוקיותו.
אף שדומה כי מדובר בחסם טכני מפלה האסור לפי סעיף  ,2.1יש לבחון אם ההפרה חוסה
תחת החריג שבסעיף  100,2.2המתיר את קיומו של חסם טכני ,כאשר הוא ממלא שני תנאים
מצטברים:
( )1דרישת הלגיטימיות – האם החסם מגשים מטרה לגיטימית? התשובה על שאלה זו אינה
פשוטה; לא ברור אם מדובר במטרה לגיטימית ,שכן עסקינן בענייני מדיניות וריבונות
במדינה אחרת ,שאינם בתחומי האחריות של המדינה המפלה .ניתן לחזק את העמדה
שלפיה אין מדובר במטרה לגיטימית לאור פירוט המטרות הלגיטימיות בסיפא של סעיף
 101.2.2אמנם זו איננה רשימה סגורה ,אך השפעה על החלטות ריבוניות בעניין שטחים
במדינות חברות ,או נושא הדומה במהותו לכך ,אינם מוגדרים בהסכם כמטרה לגיטימית.
יתר על כן ,גם אם יונח כי החסם משרת מטרה לגיטימית ,מכל מקום הדרך להשגתה
צריכה להיות שוויונית והוגנת על ידי כך שתינקט כלפי כלל מדינות העולם :כל מוצר
המיובא משטח הנתון במחלוקת או בסכסוך צריך שיחויב בסימון האמור .ההבחנה בין
שטחי מחלוקת במדינת ישראל לשטחי מחלוקת בשאר מדינות העולם (למשל בעניין
סהרה המערבית ,פורטוגל וטייוון) ,מלבד היותה מפלה ואסורה על פי הדין הבין-לאומי,
מאששת את התפיסה הציבורית כי אין מדובר במטרה לגיטימית ,אלא בצעד פופוליסטי;
אם היה מדובר במהלך שגישה עקרונית-ערכית מונחת ביסודו ,אזי היה האיחוד האירופי
נוקט יחס דומה כלפי יתר שטחי המחלוקת בעולם ,אך לא אלה פני הדברים.
( )2דרישת המידתיות – האם החסם אינו פוגע במסחר מעל למידה הנדרשת? דומה שדרישת
הסימון אינה עומדת גם בתנאי זה ,לאור פסיקת גוף הערעור בפרשת מוצרי הטונה .ניתן
להעריך כי חיוב סימון מוצרי השטחים יפגע ביצואני ההתנחלויות בצורה שלא תהא
דרישת שוק למוצריהם ,בדומה לפרשת הטונה; פגיעה לא מידתית שכזאת תשלול את
חוקיות חובת הסימון ,עקב הפגיעה הקשה שהיא עלולה לחולל.

98

החלטת גוף הערעור ,פסקאות  ,240 – 220לעיל ה"ש .77
99
יצוין כי אין מדובר ביחס הדדי; קפריסין ,אשר היא חלק מן האיחוד האירופי ,חצויה לשני חלקים :קפריסין הטורקית וקפריסין
היוונית .חלק משטחים אלו הם שטחי מחלוקת ,ועל אף זאת ישראל אינה נוקטת יחס מפלה במסחר הבין-לאומי עם קפריסין.
100
TBT 1995, note 65 supra
101
Ibid.
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המקור הנורמטיבי האחרון אשר יכול לשמש רקע לדיון זה הוא הסכם האסוציאציה שבין ישראל
לאיחוד האירופי .ניתן לייחס לאיחוד האירופי הפרה של הסכם האסוציאציה בדרך של חריגה
משלושה עיקרים שבו.
החריגה הראשונה והעיקרית מתנאי ההסכם בולטת לנוכח הוראת סעיף  77להסכם 102,הקובע
כדלקמן:
ההסדרים שמחילה הקהילה על ישראל לא יאפשרו הפליה כלשהי בין
אזרחי ישראל או חברות או פירמות שלה.
סעיף זה אוסר הפליה בין אזרח אחד למשנהו במתן ההטבות שהוסדרו בהסכם הסחר .מלשון
הסעיף עולה כי כל הפליה אסורה ,לרבות הפליה על רקע גיאוגרפי בין היצואנים הישראלים.
הבחנה כגון זו בין שטחים בתוך ישראל ,הנעשית על ידי האיחוד ,ביישומו של ההסכם – חורגת
מהמוסכם .החלת ההסכם על אזורים מסוימים במדינת ישראל ואי-החלתו על אזורים אחרים
היא אפליה על רקע גיאוגרפי ,שכן אי-אפשר לקבוע כי קיים שוני בין אזרחותם של מתיישבי
ההתנחלויות לאזרחותם של מתיישבי שאר חלקי המדינה; זכויותיהם וחובותיהם של כל
האזרחים שוות .אין דופי באזרחותם הישראלית של תושבי השטחים שבמחלוקת ומכאן שאין
היגיון משפטי בהפלייתם.
האיחוד האירופי עשוי לטעון כי שטחים אלו אינם חלק ממדינת ישראל .מאחר שאין מדובר
בשטחי מדינת ישראל ,להסכם אין תחולה וממילא אינו מופר ,שכן הוא תקף רק כלפי שטחי
103
מדינת ישראל .טענה זו יכולה להיתמך בפרשת בריטה:
It follows that Article 83 of the EC-Israel Association Agreement
must be interpreted as meaning that products originating in the
West Band do not fall within the territorial scope of that
agreement and do not therefore qualify for preferential treatment
under the agreement.
בית הדין פירש את הסכם האסוציאציה כהסכם שאינו מיטיב עם ההתנחלויות .בית הדין קבע
104
זאת בהסתמכו על הגדרת תחולת ההסכם שבסעיף :83
הסכם זה יחול ,מצד אחד ,על השטחים שעליהם חלות האמנות
המכוננות את הקהילה האירופית [ ]...ומצד אחר ,על שטח מדינת
ישראל.
בית הדין סבר כי מילות הסעיף "על שטח מדינת ישראל" אינן כוללות את הגדה המערבית ,משום
שמדובר בשטח הנתון במחלוקת .לעניות דעתי ,פרשנות זו היא שגויה .אין להסיק מהגדרתו
העמומה של סעיף  83מהו שטח מדינת ישראל .לא ברור אילו שטחים עשויים שלא להיכלל
( EU-Israel Association Agreement 1995, note 74 supra 102ההדגשות הוספו).
103
( Brita GmbH v. Hauptzollamt Hamburg, note 35 supraההדגשות הוספו).
EU-Israel Association Agreement 1995, note 74 supra, tit. IX art. 83 104
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בהסכם ,והדבר נכון גם לשטחי המחלוקת ,כלומר ההתנחלויות .למעשה ,ישנן אינדיקציות
לפרשנות מנוגדת של ההסכם ,הרואה בו הסכם החל על כל השטחים שבהם יש לישראל שליטה
אפקטיבית ,לרבות אלו הנתונים במחלוקת 105.ראשית ,עצם היעדרה של הוראה ספציפית הקובעת
כי לא יינתנו העדפות להתנחלויות ,יש בה כדי להצביע על כך שהסכם הסחר חל על כלל שטחי
ישראל .לצורך עניין זה ישנה חשיבות מכרעת לעובדה שסוגיית ההתנחלויות הייתה ידועה לצדדים
עובר למועד חתימת הסכם הסחר ביניהם .חרף זאת ,הותירו הצדדים את ההסכם ללא הוראה
קונקרטית בנוגע להתנחלויות והמסדירה את מצבן ,ונמנעו מהגדרת תחולת ההסכם עליהן.
הימנעות זו יש בה כדי לייצר מניעה מפני העלאת טענה עתידית בדבר אי-הכללתם של שטחי
המחלוקת בהסכם האסוציאציה.
נוסף על כך ,זיקתה של מדינת ישראל לשטחי המחלוקת היא הרבה ביותר 106.מדובר
בשטחים שזה שנים מצויים למצער בשליטה אפקטיבית של מדינת ישראל ,וממילא כוונת הצדדים
הייתה כי הסכם הסחר יחול גם עליהם .האיחוד האירופי ,מצדו ,עשוי לטעון כי מדינת ישראל
מנסה לאחוז במקל בשני קצותיו :מחד גיסא ,ככל שהדבר נוגע לאמנה הבין-לאומית בדבר זכויות
אזרחיות ומדיניות (להלן :האמנה בדבר זכויות אזרחיות) 107,המטילה עליה חובות ,טוענת מדינת
ישראל כי אין לה תחולה על שטחי מחלוקת ,ומאידך כשמדובר בהסכם אס"ח המעניק לה זכויות,
מבקשת היא להחיל את האמנה גם על שטחי מחלוקת .במענה לטענה זו ,יהיה באפשרות ישראל
לעמוד על הפער הכביר מבחינה עקרונית ומהותית שבין האמנות :האמנה בדבר זכויות אזרחיות
היא פוליטית מטבעה ,ואילו הסכם אס"ח ושאר ההסכמים בעניין הסחר הבין-לאומי שהוצגו
למעלה הם מסחריים-כלכליים במהותם .פער זה יש בו כדי לשמש מקור לגישה הנבדלת המובעת
בקשר לכל אחת מהאמנות ,שכן החלה של אמנה פוליטית תהא גמירת אומר בכל הנוגע למעמדם
של שטחים שעדיין שוררת מחלוקת בעניינם .לעומת זאת ,ראיית שטחים אלו כחלק ממדינת
ישראל על פי אמנה מסחרית-כלכלית באופייה ,אין בה כדי להוות צעד מכונן באשר לאותם
שטחים ,קרי לא תהיה לה השלכה פוליטית או טריטוריאלית כלשהי .ממחישה זאת העובדה ששני
105

אעיר כי שטחי יהודה ושומרון לא סופחו בחקיקה הישראלית לשטחה הריבוני-פוליטי של מדינת ישראל ,לעומת שטחי רמת
הגולן ומזרח ירושלים ,אשר גם הם "התנחלויות" לדידו של האיחוד האירופי; אלו האחרונים סופחו לשטח מדינת ישראל בחוק
יסוד :ירושלים בירת ישראל ובחוק רמת הגולן ,התשמ"ב ,1981-ובכך הכלילה מדינת ישראל שטחים אלו באופן רשמי בשטחה
הריבוני .ואולם אין נפקות של ממש ,למצער בעניין המסחר הבין-לאומי ,לאי-החלת ריבונותה של מדינת ישראל באופן רשמי על
שטחי המחלוקת ביהודה ושומרון ,שכן בואר כי הגישה הפרשנית הראויה לעניין כללי המקור בסחר הבין-לאומי ,אשר שלטת אף
אצל בית הדין הבין-לאומי לצדק ,היא גישת המסחר הפרקטית .גישה זו פורטה לעיל באריכות ברשימה זו ואכמ"ל .אזכיר
בתמצית כי גישה זו בוחנת את השליטה בפועל בשטח המחלוקת ,ומכאן שאין משמעות ,ודאי לא מכרעת ,לשאלת החלתה הרשמית
של הריבונות הפוליטית באותו שטח .לא למותר לציין כי חלק מן הדין הישראלי מוחל באופן ספציפי על שטחי המחלוקת שביהודה
ושומרון (ראו לדוגמה סעיף 1א(ב) לחוק מס ערך מוסף ,התשל"ו ;1975-סעיף 3א לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש]; סעיף (5ה) לחוק
הפיקוח על מצרכים ושירותים ,התשי"ח ;1957-סעיף  378לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] ,התשנ"ה .)1995-החלתו זו
מבהירה כי אף שאין מדינת ישראל מחילה את ריבונותה באופן רשמי על שטחים אלו בדרך של סיפוח באמצעות חוק ,בפועל יש
למדינה שליטה בו.
106
את זאת ניתן להסיק למשל מקווי הגבול שנקבעו ב"הסכמי רודוס" ,הם הסכמי שביתת הנשק הכללית .להרחבה ראו סעיף
 12.2להסכם ירדן-ישראל 3 ,באפריל Jordanian-Israeli General Armistice Agreement (signed in Rhodes at April – 1949
3, 1949) see at:
 ,www.avalon.law.yale.edu/20th_century/arm03.aspשם נקבע כי קווי הגבול יהיו בתוקף עד לחתימת הסכם שלום קבוע.
הדבר עולה גם מההכרזה בדבר התנתקות ירדן מהשטחים שבמחלוקת ,מהלך המוכר בתור "ניתוק הזיקה":
Jordan, Disengagement Instruction for the Year 1988, (July 28, 1988) King Hussein, Address to the Nation,
(Amman, July 31, 1988) see at:
;www.kinghussein.gov.jo/88_july31.html
הדבר מודגש בסעיף  3להסכם השלום ישראל-ירדן ,הוא הסעיף העוסק בגבולות המדינות:
חוזה שלום בין מדינת ישראל לבין הממלכה הירדנית ההאשמית (נחתם ב 26-לאוקטובר  .)1994ראו
;www.knesset.gov.il/process/docs/peace-jordan.htm
להרחבה נוספת בעניין גבולות ישראל ירדן ,ראו
גדעון ביגר וראובן שטנר "להב המחרשה קבע את הגבול – גבול ישראל ירדן  "1922-1994עיונים בתקומת ישראל .)2007( 413 17
107
כתבי אמנה  ,822כרך .24
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הצדדים למחלוקת ,מדינת ישראל והרשות הפלסטינית ,יהיו רשאים להנפיק תעודת מקור בעת
ייצוא טובין משטחי המחלוקת ,והיא תכובד על ידי האיחוד האירופי .טענה נוספת ,אם כי חלשה
יותר ,תגרוס כי האמנה בדבר זכויות אזרחיות היא אמנה מולטי-לטרלית ,ואילו הסכם אס"ח הוא
אמנה בילטרלית ואין להקיש מן האחת לאחרת; הפרה לכאורה על ידי מדינת ישראל של הסכם
א' אינה מצדיקה הפרה של הסכם ב' ,שאיננו קשור בהתחייבויותיו להסכם א' ,על ידי האיחוד
האירופי; כל אימת שמדינת ישראל מקיימת את ההסכם המסחרי שהתחייבה לקיים כלפי
האיחוד האירופי ,מן הראוי שיכבדו האיחוד בצורה דומה בלי לבחון את חובות הצד האחר בנוגע
להסכמים פוליטיים שאינם קשורים לעניין הנדון.
עיקר שני של הסכם האסוציאציה אשר מופר אגב הפליית ההתנחלויות הוא המחויבות
לחיזוק פוליטי וכלכלי ,מחויבות המוזכרת בשני מקומות בהסכם אס"ח שבין ישראל לאיחוד
האירופי :בהוראה הראשונה בעניין ,המצויה במבוא להסכם האסוציאציה 108,מוסבר בבהירות כי
המדינות רואות בהסכם ,בין היתר ,אמצעי התורם להשגת היציבות הפוליטית של כל צד להסכם,
זאת על ידי חיזוק ופיתוח של הקשר הכלכלי ושיתוף הפעולה בין הצדדים .מכאן ניתן ללמוד כי
במהלך הסחר הבין-לאומי בין הצדדים ,אסורה פעולה של צד אחד להסכם המערערת ,לא כל שכן
שוללת ,את יציבותו ומעמדו הפוליטי של הצד האחר .ההוראה השנייה בנושא יציבות מדינית,
מופיעה בסעיף  109,1הוא סעיף המטרות .גם כאן הסעיף קובע כי ההסכם נועד לחזק ולעודד את
היציבות הכלכלית והפוליטית של הצדדים .מיקומה של ההוראה בהסכם (סעיף המטרות – סעיף
מרכזי ,המופיע בראשית החוזה) מצביע על חשיבותה – חיזוק המעמד הפוליטי והכלכלי אמור
להוות נר לרגליהם של הצדדים בבואם לממש את אשר נקבע בגוף ההסכם .ואולם צעדיו של
האיחוד האירופי בעניין ההתנחלויות מערערים במידה ניכרת את המעמד הפוליטי של מדינת
ישראל הן כלפי מדינות האיחוד הן כלפי שאר מדינות העולם .באפלייתו האיחוד האירופי מתעלם
כליל ממטרה יסודית וחשובה המופיעה פעמיים בהסכם האסוציאציה ,ובכך מפר את ההסכם
הבילטרלי ,נוסף על הפרת ההסכמות המולטי-לטרליות .האיחוד האירופי עשוי לטעון כי על פי
סעיפים  4–2להסכם האסוציאציה 110,הסכסוך הישראלי-פלסטיני הוא עניין שהובא בחשבון בעת
החתימה על הסכם אס"ח .טענה זו תתבסס על מונחים אחדים המופיעים בסעיפים אלו ,ובהם:
"זכויות אדם"" ,עקרונות דמוקרטיים"" ,יציבות" ו"שלום ,ביטחון ודמוקרטיה" .אמנם מדובר
במונחים שעשויים להיקשר לסכסוך הישראלי-פלסטיני ,אך אין הכרח כי זו תהיה תכליתם .ראוי
לציין כי המילה "פלסטין" או כל מילה דומה לה ,אינה מופיעה בהסכם האסוציאציה בין ישראל
לאיחוד האירופי ,ופרשנות המקנה למונחים הנ"ל קשר לסכסוך הטריטוריאלי במדינת ישראל,
עלולה להיתקל בקושי מסוים בניסיון ליישב עניין זה" .הצדדים" על פי הגדרת ההסכם הם מדינת
ישראל והאיחוד האירופי ,ולא צד שלישי כלשהו.
יתרה מזו ,גם אם אכן נעשה שימוש במונחים אלו כדי לכלול בהסכם התייחסות לסכסוך
במדינת ישראל ,האם הדבר מקנה לאיחוד האירופי סמכות להחריג את ההתנחלויות מההסכם?
התשובה על כך היא שלילית – אין בכך כדי להצדיק את הדרת השטחים שבמחלוקת הואיל
"CONSCIOUS of the need to associate their efforts to strengthen political stability and economic development 108
through the encouragement of regional cooperation;", EU-Israel Association Agreement, note 74 supra, Preamble
"The aims of this Agreement are: (III) to encourage regional cooperation with a view to the consolidation of 109
peaceful coexistence and economic and political stability," Id. art. 1 para. 2
110
EU-Israel Association Agreement 1995, note 74 supra, art. 2-4.
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וסעיפים  4–2המוזכרים לעיל קובעים דו-שיח בין הצדדים להסכם האסוציאציה באותם נושאים,
ואינם מתירים הבחנה בין שטחים או הפרת ההסכם כלפי חלקים ממדינת ישראל:
דו-שיח מדיני סדיר יכונן בין הצדדים .הוא יהדק את יחסיהם ,יתרום
לפיתוח שותפות בת קיימא ויגביר הבנה הדדית וסולידריות;
[]...
דו-השיח המדיני יקיף את כל הנושאים שיש בהם עניין משותף ,ויעדו
יהיה לפתוח את הדרך לפני אופנים חדשים של שיתוף פעולה לשם
111
השגת יעדים משותפים ,בעיקר שלום ,ביטחון ודמוקרטיה.
כעולה מסעיפים אלו ,קידום נושאים כגון שלום ,ביטחון ודמוקרטיה ,ייעשה על ידי הצדדים
במשותף ,בדרך של דו-שיח מדיני ,כחלק מהסכם זה .המילה "שותפות" בנטיותיה ונגזרותיה
מופיעה בכל אחד מהסעיפים המוזכרים ,ובחלקם אף יותר מפעם אחת ,עובדה הממחישה את
החשיבות שבחרו הצדדים להעניק לקבלת החלטות בצורה מוסכמת ושיתופית ,ולא בדרך של
מהלכים חד-צדדיים העלולים לפגוע באחד מן הצדדים להסכם .גם מבחינת הכלים המשפטיים
העומדים לרשות כל צד להסכם ,הסעיפים האמורים אינם מעניקים כל סמכות ,ישירה או נגזרת,
להחרמת שטחי המחלוקת ,ולכל היותר מאפשרים לצדדים לקדם יחדיו עניינים מדיניים בדרך של
הידברות והבנה ,ומילת המפתח היא פעילות משותפת בין הצדדים להסכם ,ולא פעילות
שהתקבלה על דעתו של צד אחד בלבד .הווי אומר ,גם אם הקונפליקט האזורי במדינת ישראל אכן
מהווה תחום שנכלל בהסכם האסוציאציה ,אין בכך כדי להצדיק את אפליית ההתנחלויות ,לאור
ההוראות הרלוונטיות בהסכם הקובעות דו-שיח ושיתוף פעולה בין הצדדים ,חלף צעדים יוני-
לטרליים פוגעניים ומפלים.
העיקר השלישי המופר באפליית ההתנחלויות ,מצוי בהוראות פרק  112,9המסדיר את אופן
קבלת ההחלטות על ידי הצדדים תוך יישום ההסכם וכן במקרים של התגלעות מחלוקות .באופן
עקרוני ,כל החלטה המשפיעה על הסכם הסחר או מושפעת הימנו ,צריכה לקבל אישור לאחר דיון
משותף במועצת ההתאגדות או בוועדת ההתאגדות ,לפי העניין ,בטרם תהא בת תוקף 113.לפיכך
ההחלטה להחריג את ההתנחלויות מתחולתו של הסכם הסחר הייתה אמורה להתקבל רק לאחר
אישור של גופי ההתאגדות ,אולם בפועל ההחלטה התקבלה בהיעדרו .בנקודה זו יוער כי טענה
אירופית שלפיה הצדדים להסכם הביעו הסכמתם להסדר המיקודים עוד בשנת  2004ולפיכך
התקבלה החלטת האפליה כדת וכדין – דינה להידחות :כאמור הסכמתה של ישראל ניתנה רק
לעצם ציון המיקוד שממנו מיוצאים הטובין ,ולא לשלילת היחס המועדף במדינת היעד .כלומר
מדינת ישראל הסכימה לתוספת טכנית בתעודות המקור ,שלפיה יש לדקדק במסמכי המקור
ולציין את המיקוד הישראלי ,אלא שאין להסיק מהסכמה זו כי ישראל ויתרה על היחס המועדף
שלו זכאים הטובין .מבחינת מדינת ישראל ,כינון הסדר המיקודים יצר חובה טכנית נוספת החלה
על היצואן הישראלי ,ותו לא; אין בחתימה על הסדר המיקודים כל הודאה כי השטחים המדוברים
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( EU-Israel Association Agreement 1995, note 74 supra, art. 3-4ההדגשות אינן במקור).
112
EU-Israel Association Agreement 1995, note 74 supra, tit. IX
113
Id. chap. 4 tit. II art. 21 & 25, tit. III art. 29
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אינם זכאים להטבות המנויות בהסכם שבין הצדדים 114.נמצא אפוא כי ההחלטה להחריג את
ההתנחלויות מהסכם הסחר היא החלטה שהתקבלה באופן חד צדדי על ידי האיחוד האירופי,
וממילא בחוסר סמכות תוך הפרת הדין הקבוע בהסכם האסוציאציה.
לרשות האיחוד האירופי עשויה לעמוד טענה מכוח הסכם האסוציאציה ,שתוציאֹו
מחזקת "מפר הסכם" ,למרות יחסו המפלה כלפי ההתנחלויות .סעיף  27להסכם 115משמש מעין
סעיף חריגים ,ולפיו איסורים או הגבלות של ייבוא ו/או ייצוא ,אשר לכאורה מהווים הפרת
ההסכם ,לא ייחשבו להפרה ואף יזכו ללגיטימציה ,אם תכליתם היא אחת מן המנויות בסעיף:
הגנה על קניין רוחני ,הגנה על אוצרות לאומיים ,הגנה על כללים בין-לאומיים בענייני זהב וכסף
ועוד .התכלית הרלוונטית לענייננו ,העשויה לסייע לעמדתו של האיחוד ,היא זו העוסקת במדיניות
ציבורית .גישה זו מובאת ונתמכת במחקרו של ג'יימס קראופורד 116,הגורס כי האג'נדה הפוליטית
של האיחוד האירופי ,המתנגדת להתיישבות ישראלית בשטחי המחלוקת ,היא חלק מהמדיניות
הציבורית שלו ,ומכוח זאת אפליית השטחים מוצדקת .קראופורד מוסיף וטוען כי לפלסטינים
שמורה זכות להגדרה עצמית 117ועליה מגן האיחוד האירופי מתוך שיקולי מדיניות ציבורית .טענה
כבדת משקל זו ,המבקשת להכשיר את יחסו של האיחוד האירופי כלפי ההתנחלויות ,יש לבחון
במבט ביקורתי .האם בכלל מדובר בעניין של מדיניות ציבורית אירופית? לטעמי ,התשובה על
שאלה זו שלילית .אמנם מדובר בסוגיה של מדיניות ציבורית ,אלא שסוגיית השטחים שבמחלוקת
היא עניין פנימי של מדיניות ציבורית בין מדינת ישראל לרשות הפלסטינית ,ולא עניין של מדיניות
ציבורית אירופית .שיקולי מדיניות ציבורית הם שיקולים המשפיעים על המדינה ועל אזרחיה
במגוון היבטים כגון כלכלה ,ביטחון ,בריאות וחינוך; הסכסוך הישראלי-פלסטיני בנוגע לשטחים
שבמחלוקת אינו עניין של מדיניות ציבורית אירופית ,שכן הן כלפי התושבים שהם צד לסכסוך הן
לשטחים שבהם עסקינן אין למדינות האיחוד האירופי שום זיקה ,ריבונית או גיאוגרפית .ואולם
גם אם יונח כי מדובר במהלך ראוי שיש לו חלק במדיניות ציבורית אירופית ,במבט משווה ניתן
לראות כי האיחוד האירופי אינו נוקט גישה זו כלפי סכסוכים טריטוריאליים אחרים .מדיניות
ציבורית אינה עניין של מה בכך ,ומן הראוי שתהא עקיבה .אף קראופורד במחקרו מוצא בעייתיות
רבה ביחסו של האיחוד האירופי כלפי תוצרת מרוקנית שמקורה בשטחי המחלוקת בסהרה
המערבית; 118טובין משטחים אלו ,הנושאים תעודת מקור מרוקנית ,נחשבים על ידי האיחוד
האירופי לטובין מרוקנים כשרים ,ואילו תוצרת ישראלית משטחי המחלוקת במדינת ישראל
מקבלת יחס שונה לחלוטין ,על אף קווי הדמיון הרבים שבין שני המקרים .דמיון זה אמור להביא
לכאורה להנהגת גישה דומה בשני המקרים על ידי האיחוד האירופי ,ולו למען עיגון הטענה שלפיה
התערבותו היא חלק ממדיניות ציבורית .גם בהנחה התיאורטית שלפיה הסנקציות הננקטות על
114

לעניין זה ראו את עמדתה הרשמית והמוצהרת של מדינת ישראל בנוהל המבאר את ההשלכות המעשיות של הסדר המיקודים
על היצואן הישראלי ,ואת הבהרת העמדה של מדינת ישראל שבתחילתו של הנוהל ,בכל הנוגע להסדר המיקודים ומעמד
ההתנחלויות קודם לו ולאחריו .ראו לעיל ה"ש .34
115
EU-Israel Association Agreement 1995, note 74 supra, chap. 4 tit. II art. 27
116
James Crawford S.C, Third Party Obligations With Respect to Israeli Settlement in the Occupied Palestinian
Territories, Legal Opinions, TUC-Trades Union Congress (2012).
117
את קיומה של הזכות להגדרה עצמית לפלסטינים החיים במדינת ישראל ,קראופורד מבסס על חוות הדעת של בית הדין הבין-
לאומי:
Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia notwithstanding Security
])( Council Resolution 276 (1970להלן :חוות הדעת בעניין נמיביה) ,שם ייעץ בית המשפט למדינות שלא להושיט עזרה או
סיוע לדרום אפריקה בשטחים שבהם היא אוחזת שלא כדין בנמיביה .יצוין כי גם פה בולטת האפליה :בשונה מהמקרה הישראלי
שבו מופלים שטחי המחלוקת לרעה על ידי מדינות שאתן חתומה מדינת ישראל על הסכם אס"ח ,חוות הדעת בעניין נמיביה לא
יצרה השפעה שלילית על אופן יישומם של הסכמי הסחר שבין דרום אפריקה לשאר מדינות העולם ,ולא נעשתה הבחנה בין שטח
מסוים בתוכה לבין שטח אחר ,גם כאשר דובר בשטח ששנים רבות הייתה בעניינו מחלוקת בין דרום אפריקה לנמיביה.
118
James Crawford S.C, note 116, pp. 55-56

33

ידי האיחוד האירופי הן צעד חוקי כחלק ממדיניותו הציבורית ,הרי מדיניות זו צריכה להיות
מיושמת באופן אוניברסלי כלפי שאר המדינות שבהן קיימים שטחי מחלוקת .מדיניות ציבורית
מסוימת הננקטת כלפי פלוני ונזנחת כלפי אלמוני ,חרף דמיון עז ביניהם ,יוצרת אי-נוחות
ודואליות העלולות לעורר תהיות באשר לעצם קיומה של אותה מדיניות.
זאת ועוד ,גם אם יונח כי אכן מדובר בעניין של מדיניות ציבורית אירופית ,נראה כי ישנו
מכשול אשר תתקשה הטענה לצלוח .הטעמת האפליה בתכלית של מדיניות ציבורית המבקשת
לשמור על זכותם להגדרה עצמית של הפלסטינים ,צריך שתלווה ברצונו ובהסכמתו של "הצד
המוגן" ,קרי הפלסטינים ,לאותה אפליה כדי שתהא כשרה .אם פעולת ההגנה נוגדת את אשר
נקבע על ידי הצד המוגן עצמו ,מדובר באבסורד – שכן "הגנה" נכפית על צד אשר לא הביע
הסכמתו לה .בהפליית ההתנחלויות ,האיחוד נוהג בהתעלמות מוחלטת מהמוסכם בין הרשות
הפלסטינית למדינת ישראל ,ובייחוד מהסכמי אוסלו 119.בהסכם אוסלו ב' 120נקבע בפירוש על ידי
הצדדים המשך השליטה הישראלית המלאה בשטחי  ,Cשבהם מצויות ההתנחלויות .משהוסכמה
בין הצדדים חלוקת השטח ,ונותרו על פיה ההתנחלויות בשליטת מדינת ישראל ,הרי אין לאיחוד
אפשרות לחלוק על צורת החלוקה שנקבעה על ידי הצדדים עצמם או לשנותה – ובוודאי שלא
להפלות שטחים אלו ולטעון כי מדובר במדיניות ציבורית של הגנה על רצונו של הצד הפלסטיני,
אף שזה האחרון הביע רצון מנוגד לחלוטין ,כעולה מהסכם אוסלו ב' .נוסף על כך ,בפרוטוקול
הכלכלי של פריז 121נקבע בין ישראל לרשות הפלסטינית כי אין לפגוע בכלכלתו של אף צד להסכם
מתוך אמונה שכלכלה פורה תאיץ את תהליך השלום המיוחל; 122נקבע כי הן ישראל הן הרשות
הפלסטינית יעשו כל שיש לאל ידן לעשות כדי למנוע נזק ,האחת לכלכלה של רעותה 123.לאור
הסכמה זו ,מהלך של הפליית ההתנחלויות ,הפוגע בכלכלת ישראל ,יתקשה להתעטף באצטלה של
לגיטימיות על פי סעיף  27להסכם האסוציאציה ,וטענה כי צעד זה נעשה כדי "להגן" על זכותו של
העם הפלסטיני ,היא בעלת סתירה לוגית :הרשות הפלסטינית הצהירה כי היא מכירה בחשיבות
הכלכלה של מדינת ישראל והתחייבה בפרוטוקול הכלכלי של פריז שלא לפגוע בה ,מתוך ההבנה
ההדדית כי חיזוק הכלכלה של כל אחד מהצדדים יביא לקידום היחסים ביניהם ,ויגביר את
החתירה לפתרון מדיני .במצב דברים זה ,היאך יוכל האיחוד האירופי לגרוס כי הדרתם של שטחי
119

)Declaration of Principles on Interim Self-Government Arrangements (OSLO Accords I, September 13,1993
( www.mfa.gov.il/mfa/foreignpolicy/peace/guide/pages/declaration%20of%20principles.aspxלהלן :אוסלו א');
Gaza-Jericho Agreement 1994, Annex IV, Protocol on Economic Relations between the Government of the State
of Israel and the P.L.O representing the Palestinian People (Paris, April 29, 1994), see at:
www.mfa.gov.il/MFA/ForeignPolicy/Peace/Guide/Pages/Gaza-Jericho%20Agreement%20Annex%20IV%20( %20Economic%20Protoco.aspxלהלן :הפרוטוקול הכלכלי של פריז או ";)"Paris Protocol
Agreement on Preparatory Transfer of Powers and Responsibilities (August 29, 1994), see at:
www.mfa.gov.il/mfa/foreignpolicy/peace/guide/pages/agreement%20on%20preparatory%20transfer%20of%20
( powers%20and%20re.aspxלהלן :הסכם העברת הסמכויות בין ישראל לאש"ף);
The Israeli-Palestinian Interim Agreement on the West Bank and Gaza Strip (OSLO II, Washington D.C.
September 28, 1995), see at:
www.mfa.gov.il/mfa/foreignpolicy/peace/guide/pages/the%20israeli-palestinian%20interim%20agreement.aspx
(להלן :אוסלו ב').
120
אוסלו ב' ,שם.
121
הפרוטוקול הכלכלי של פריז ,לעיל ה"ש .119
"The two parties view the economic domain as one of the cornerstone in their mutual relations with a view to 122
enhance their interest in the achievement of a just, lasting and comprehensive peace...", PREAMBLE, Paris
Protocol, ibid.
123
"Each side will do its best to avoid damage to the industry of the other side and will take into consideration the
concerns of the other side in its industrial policy... Each side will take the necessary measures in the area under its
jurisdiction to prevent damage which may be caused by its industry to the environment of the other side", §3-5, art.
IX, ibid.
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המחלוקת ופגיעה בכלכלת ישראל יתרמו לקידום פתרון הסכסוך ,בשעה שהצדדים עצמם הסכימו
ביניהם שמצב הדברים הוא הפוך? התערבות האיחוד האירופי בעניין מדיני אשר הסכמה בעניינו
הושגה זה מכבר על ידי הרשות הפלסטינית ,ונקיטת פעולות הסותרות הסכמה זו ,מייחסת
חשיבות אפסית להסכמים ולפעולות המשפטיות של הרשות הפלסטינית.
מלבד הסטיות מהנורמות המשפטיות על ידי האיחוד האירופי במקרה ספציפי זה ,אציין
מקרים דומים ברחבי העולם שהצגתי לאורך רשימה זו ,כדי להסיק אם יחסו של האיחוד האירופי
כלפי שטחי מחלוקת הוא עקיב ועולה בקנה אחד עם התנהגות האיחוד כלפי שטחי המחלוקת
בישראל.
מטבע הדברים ,במקומות נוספים בעולם ,בדומה לישראל ,שורר סכסוך טריטוריאלי.
במקרים כאלה דנתי בהרחבה בחלק הראשון של רשימה זו 124,ונמצא כי באותם מקרים ,חרף
קיומו של סכסוך בנוגע לשטח שממנו מיוצאות סחורות ,ואף שלא נקבע מיהו הריבון החוקי בו,
האיחוד האירופי מכיר בתעודות מקור המצורפות לטובין משטח זה .באותם מקרים ,האיחוד
האירופי מפרש את כללי המקור בהתבסס על גישת המסחר הפרקטית ,הגישה שבה ראוי לדבוק
כאשר עוסקים בפרשנותו של הסכם מסחרי ,ולא פוליטי ,בין מדינות .בשונה מאותם מקרים,
במסחר שבין ישראל לאיחוד האירופי האיחוד בוחר לפרש את ההסכם על פי גישת הריבונות
125
הפוליטית ,ועל כן מחריג את שטחי המחלוקת שבמדינת ישראל מתחולת הסכם האסוציאציה.
לגישתי ,את כללי המקור במסחר הבין-לאומי ,ובכללו המסחר שבין ישראל לאיחוד האירופי ,יש
לפרש על פי גישת המסחר הפרקטית ולא עלפי גישת הריבונות הפוליטית ,הן מהטעם המהותי
המצדיק את יישום גישת המסחר הפרקטית הן מהטעם של הנהגת יחס שוויוני הנובע מהחברּות
ב WTO-ומההגינות הראויה בקיום הסכמי סחר.
ראשית ,כללי המקור נועדו לסייע ליישום הסכם אס"ח ,ואינם מתיימרים לדון במעמדם
של שטחים הנתונים במחלוקת או לקבעו .הסכם הסחר בבסיסו מיועד לקדם אינטרסים כלכליים
וסחר חופשי ,ולא לפתור סכסוכים טריטוריאליים .סוגיית הריבונות הטריטוריאלית על השטחים
שבמחלוקת צריכה לבוא לידי פתרון במשא ומתן מדיני בין ישראל לרשות הפלסטינית 126,ולא
בעקבות התערבות פוליטית בצורת לחץ כלכלי של צדדים שלישיים כגון האיחוד האירופי.
יתרה מזו ,גם אם האיחוד נוקט את גישת הריבונות הפוליטית ,עליו להתחשב בכלל
ההסכמים הפוליטיים ,ובייחוד באלה המאוחרים יותר ,לצורך הכרעה בעניין גישתו לשטחי
המחלוקת .כפי שפורט לעיל ,לישראל ולרשות הפלסטינית יש הסכמות בעניין השליטה
בהתנחלויות ובעניין היחסים הכלכליים שביניהן ,הסכמות פוליטיות שמהן האיחוד האירופי
מתעלם כליל.
לא זו אף זו ,הפליית ההתנחלויות אינה מתיישבת עם עקרון השוויון שהאיחוד האירופי
מחויב לו על פי עקרונות ה .WTO-הדמיון ונקודות ההשקה הרבות שבין המחלוקת
הטריטוריאלית בישראל ובין זו השוררת במרוקו ,החל בהיסטוריה הדומה (שטח המחלוקת הוא
124

ראו דבריי בעניין מרוקו ,פורטוגל ,טייוון וקפריסין לעיל בתת-פרק  3.2למאמר זה.
125
להרחבה בעניין ההבדלים בין גישת המסחר הפרקטית לבין גישת הריבונות הפוליטית ,ראו הגדרת כל אחת מהגישות והדגמתה
לעיל בתת-פרק  3.2לרשימה זו.
1995 Israeli-Palestinian Interim Agreement on the West Bank and Gaza Strip, 36 I.L.M. 551: 126
"REAFFIRMING their desire to achieve a just, lasting and comprehensive peace settlement and historic
"reconciliation through the agreed political process.
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טריטוריה שהייתה נתונה למרותו של שלטון מנדטורי אירופי זר; תום המנדט הוא שהצית את
המחלוקת) ,המשך בצדדים לסכסוך (מדינה בעלת הכרה בין-לאומית אל מול קבוצה בעלת הכרה
בין-לאומית חלקית המבקשת לממש את זכותה להגדרה עצמית; תושבי שני הצדדים למחלוקת
מתיישבים בשטחי המחלוקת) וכלה בצעדים בדרך אל פתרון הסכסוך (גיבוש הסכמיים פוליטיים
זמניים; מצב של "מאבק מתון" במהלך הפסקת אש; בניית גדר הפרדה בין שטחי ההתיישבות
המרוקניים לפוליסריו) ,מחייבים החלת דין שווה .תמוהה אפוא בחירתו של האיחוד האירופי
לאפשר העדפת טובין המיוצאים משטחי מחלוקת שבסהרה המערבית ,אף כאשר לאלו מצורפים
מסמכי מקור המגדירים את הסחורה כמרוקנית ,ואילו במצב כמעט זהה במקרה הישראלי,
ננקטת גישה שונה לחלוטין .החלת דין שונה על שווים היא מהלך אסור על פי דיני המסחר הבין-
לאומי .חוסר העקיבות של האיחוד האירופי בהחלטותיו בנושא מביא לידי אי-נוחות ותהייה על
המניעים לכך .ניכר כי האיחוד האירופי מושפע ממדיניות ומפוליטיקה ,דבר המעורר חוסר ודאות
ברמת קבלת ההחלטה וחוסר הגינות ברמת התוצאה .כאמור ,הגישה הראויה לפרשנות כללי
המקור ,התואמת את תכלית הסכמי הסחר החופשי ומשרתת את טובת המדינות השותפות
להסכם ,היא גישת המסחר הפרקטית .על פי גישה זו נוהג ארגון הסחר הבין-לאומי ,ועל פיה ראוי
כי ינהג האיחוד האירופי אף הוא.
האיחוד האירופי עשוי להסתמך בהתנהגותו כלפי שטחי המחלוקת שבמדינת ישראל על
פסיקת בית הדין האירופי לצדק בעניין צפון קפריסין 127.פסק הדין עסק בעניינה של הרפובליקה
הטורקית של צפון קפריסין (להלן :הרפובליקה) ,הממוקמת בחלקו הצפוני של האי קפריסין.
מלבד טורקיה ,הרפובליקה אינה מוכרת על ידי אף מדינה ושטחה נחשב לשטח מחלוקת .הדיון
בפסק הדין נסב על השאלה אם ניתן לקבל תעודות מטעם הרפובליקה בהסתמך על הסכם אס"ח
שבין האיחוד האירופי ובין מדינת קפריסין .בית הדין השיב על שאלה זו בשלילה וקבע כי אין
להכיר בתעודות מטעם הרפובליקה הנוגעות לטובין המיוצאים משטחה .מפסק הדין עולה כי בית
הדין התבסס על גישת הריבונות הפוליטית .על אף השימוש בגישה פרשנית זו ,יש לנתח את פסק
הדין לעומקו כדי ללמוד אם האנלוגיה בין מקרה זה למקרה של שטחי המחלוקת במדינת ישראל
נכונה ,אם לאו.
פסק הדין הוכרע על בסיס שתי נקודות עיקריות :הראשונה היא היעדר הכרה בין-
לאומית ברפובליקה וממילא היעדר תוקף לתעודת מקור מטעמה .הרפובליקה אינה מוכרת על ידי
אף אחת ממדינות העולם ,למעט טורקיה .בית הדין ראה בעייתיות רבה בהכרה בתעודה שהנפיק
גוף אשר אינו קיים כלל על פי תפיסת מדינות העולם 128.לכאורה ,מתן תוקף לתעודה שהונפקה על
ידי הרפובליקה ,שאינה מוכרת כישות פוליטית ,עלול להביא למצב אירוני שבו כל גוף ,אף שאיננו
מוכר בין-לאומית כלל ,יהיה בעל סמכות להפיק תעודות לצורך המסחר הבין-לאומי .הנקודה
השנייה היא חוסר היכולת המקצועית של הרפובליקה לנפק תעודות מהימנות 129.בית הדין הבהיר
כי מערכת תעודות המקור מבוססת על עי קרון של אמון ושיתוף פעולה בין רשות המכס של מדינת
הי בוא ומדינת היצוא .פרקטיקה זו משקפת אמון גמור מצד המדינה המייבאת בכך שרשויות
המדינה המייצאת תוכלנה לאמת את מקוריות התעודות ולמנוע הונאות באמצעותן .בית הדין ציין
כי במקרה של הרפובליקה ,תנאי סף זה אינו מתמלא ,ויש ספק בעניין מהימנות התעודות .הספק
127

Minister of Agriculture, Fisheries and Food, ex parte S.P. Anastasiou (Pissouri) Ltd. and Others, Case C432/92, [1994] E.C.R. 3087.
128
Id. pp. I3122, I3131-I3134.
129
Id. pp. I3131-I3138.
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בעניין מהימנות התעודות נובע משני עניינים מרכזיים :מדובר בגוף שאינו מקיים מערכת
שלטונית מאורגנת ומבוקרת ,וממילא לא יכולה להיות מובטחת מהימנותה של התעודה
שהונפקה .העניין השני הוא הקושי לבחון את מקוריותן של התעודות על ידי מדינות אחרות.
בהיעדר רשות מכס המוכרת על ידי שאר מדינות העולם ,שיהיה אפשר להפנות אליה תלונות
ולפתוח בהליכי אימות של מסמכי המקור ,התעודות תאבדנה מערכן הראייתי.
מניתוח זה עולה כי השוואה בין מקרה צפון קפריסין ובין המקרה של מדינת ישראל
בעייתית בשל הנסיבות הנבדלות של כל אחד מהמקרים :הרפובליקה היא גוף שאינו מוכר כישות
פוליטית ,ואילו מדינת ישראל מוכרת כמדינה על ידי שאר העולם .אימוץ תעודת מקור שהונפקה
על ידי ישראל לא יביא לשינוי המצב הפוליטי מאחר שהיא מוכרת זה מכבר כמדינה ,זמן רב לפני
ההחלטה לכבד תעודה מטעמה.
כמו כן ,אין עוררין על יכולתה של מדינת ישראל לנהל מערך סדור ואמין של ניהול
תעודות מקור ,שהרי מערך שכזה מתנהל בלאו הכי לצורכי המסחר הבין-לאומי שבין מדינת
ישראל לשאר מדינות העולם .מכאן שאין מניעה ,גם ברמה הפרקטית ,להכיר בתעודות מקור
שתונפקנה על ידי מדינת ישראל .ההבדלים בין שני המקרים יוצרים הבחנה שאינה מאפשרת
החלת דין שווה.
לאור זאת אין להקיש ממקרה צפון קפריסין למקרה שלנו .במקרה צפון קפריסין הודגשה
במיוחד היכולת (או למעשה חוסר היכולת) המקצועית של הרפובליקה להנפיק תעודות מהימנות,
עניין שאינו רלוונטי למקרה של מדינת ישראל .יתר על כן ,ההשוואה בין גוף שאינו נחשב לישות
פוליטית ובין מדינה שהכרתה אינה מוטלת בספק איננה נכונה ותביא לידי יישום שגוי של פסיקת
בית הדין.

 .7סוף דבר
במאמר זה הובהרו הדינים וההסכמים החלים על המסחר הבין-לאומי ,וכן היחס השוויוני בין
המדינות החברות המתחייב מהם .צוין כי עקרון השוויון ומניעת אפליה במהלך סחר חוץ הם
יסודות אלמנטריים והכרחיים .התפיסה הבסיסית שהמסחר הבין-לאומי צריך להיות מושתת על
שוויון בין המדינות החברות ב ,WTO-הביאה לעיגונו של עיקרון זה בכמה מקורות נורמטיביים
יסודיים ובהכרעות משפטיות שונות .הדבר מתיישב היטב גם עם הרקע להקמת הארגון ועם
מטרותיו .פורשו בפרוטרוט הכללים וההוראות המביאים ,בין בעקיפין ובין במישרין ,להכוונת
ההתנהגות השוויונית הרצויה מצד כלל המדינות החברות ,תוך הדגשת כלל האומה המועדפת
ביותר ,האיסור להציב חסמים טכניים והנהגת גישה שוויונית ביישומם ובפרשנותם של הסכמים
בילטרליים לקידום המסחר .הומחשו אף מקרים הנגועים באפליה אשר הונחו לפתחו של הWTO-
וגם באלה נצפתה גישה המבכרת שוויון בין המדינות החברות על פני היעדרו.
בד בבד הוצג היחס האירופי ,לרבדיו ,בתחום הסחר הבין-לאומי כלפי שטחי המחלוקת
בישראל ותושביהם ,ובתוך כך החרגתם של שטחים אלו מתוך הסכמי הסחר שבין ישראל לאיחוד
האירופי ,חובת סימון התוצרת המיוצאת מהם במיקוד גיאוגרפי מדויק וכן יצירת חסמים
רגולטוריים בחלק ממדינות האיחוד המחייבים סימון טובין שמקורם בשטחי המחלוקת בישראל.
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קיומם של כללי היסוד המשרטטים אופי שוויוני בעולם סחר החוץ מצד אחד ,ושל הפליה
כלפי שטחי המחלוקת במדינת ישראל מצד שני ,יוצר אי-נוחות אינהרנטית ,העלולה להביא לידי
תחושה משל היו ההסכמים הבין-לאומיים מס שפתיים ,או המלצה ותו לא .אי-הנוחות מטרידה
ביתר שאת לנוכח שרירותיות ההבחנה בין שטח במחלוקת במדינה אחת לבין שטח מחלוקת
במדינה אחרת .היא עולה מבחינת מקרים אחרים בעולם ,שבהם לא זוהתה אפליה כלשהי ,גם
כאשר הנסיבות האופפות אותם דומות עד מאוד לנסיבות המקרה הישראלי .בצורה יוצאת דופן,
יחסו של האיחוד האירופי כלפי שטחי המחלוקת במדינת ישראל שונה לחלוטין מהיחס הניתן על
ידי אותו גוף עצמו לשטחי מחלוקת בשאר קצוות תבל.
לאחר ניתוח מעמיק ,מלגו ומלבר ,של המסגרות המשפטיות החלות בעניין ,המסקנה
המתבקשת היא כי היחס המפלה המופנה כלפי ההתנחלויות הוא מהלך פסול על פי דיני הסחר
הבין-לאומי .ממצא זה נובע מכמה מקורות נורמטיביים :ההסכמים והעקרונות המולטי-לטרליים
בסחר הבין-לאומי ,ההסכם הבילטרלי שעליו חתומות ישראל ומדינות האיחוד האירופי ,הסכמים
שעליהם חתומה מדינת ישראל עם הרשות הפלסטינית ,וכן סקירת דין משווה הנוגע למקרים
דומים בעולם.
ראשית ,האפליה אינה מתיישבת עם עקרון מניעת האפליה ,כלל האומה המועדפת וכן
המחויבות לשמירה על השוויון ,כל זאת כמוסכם בהסכם  GATTובעצם ההצטרפות לארגון ה-
 .WTOשנית ,הכלים שבהם האיחוד האירופי משתמש בטיפולו הייחודי בטובין שמוצאם בשטחי
המחלוקת ,מהווים הפרה של הסכם ה .TBT-לאור ההגדרה והפרשנות אשר ניתנו למושג "חסם
טכני" בפרשת מוצרי הטונה ,הדרישות הרגולטוריות הנדרשות מן המוצרים המיובאים משטחי
המחלוקת עולות כדי חסם טכני המכשיל את המסחר הבין-לאומי .יתרה מזו ,כל עד ההפליה כלפי
ההתנחלויות שרירה וקיימת ,זוהי הפרה יסודית מתמשכת של הסכם האסוציאציה שבין ישראל
לאיחוד האירופי .מתן פרשנות להסכם הסחר המחילה אותו על שטח פלוני ומדירה אותו משטח
אלמוני – שגויה ומערערת את ריבונותה של מדינה שעמה נחתם ההסכם .פרשנות שכזאת אינה
יכולה לעמוד ,שכן לא ברור כלל ועיקר כי זו הייתה כוונת הצדדים .בהפליית ההתנחלויות ,מלבד
הסטייה מדיני הסחר הבין-לאומי ,באה לידי ביטוי גישה פטרנליסטית של האיחוד האירופי,
המתעלמת מזכויות המיעוט הפלסטיני לנהל את ענייניו הפוליטיים בעצמו .כמוזכר ,בין ישראל
לרשות הפלסטינית יש מערך הסכמים הקובעים את מעמדם של שטחי המחלוקת ,שדחייתם על
ידי האיחוד האירופי יוצרת מצב מוזר ,שכן האיחוד מצדיק את הפליית ההתנחלויות בשמירה
והגנה על זכויות המיעוט ,אותו מיעוט אשר את הסכמיו ופעולותיו המשפטיות הוא מבטל כלאחר
יד.
לבסוף אבקש לציין כי ברשימה זו נבחנה הסוגיה מבעד לעיניו של משפטן ,אולם ייתכן
שהשקפה זו אינה נקודת המבט הראויה והרצויה כדי להגיע לידי פתרון .לעתים כשחותרים
למציאת הדין הראוי ,נסתרים שאר האינטרסים הפועלים בעניין ,ובמקרה זה כוחות פוליטיים
אדירים המושכים זה לכאן וזה לשם .לשם פתרון הסוגיה יש לנקוט צעדים דיפלומטיים ולשזור
אותם בצעדים משפטיים ,שיעשו שימוש מושכל בכלים המוקנים למדינת ישראל בעטיה של הפרת
הדין הבין-לאומי כלפיה ,כדי להביא למצב המתוקן.

