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 il.ac.mishpat@moodrick -ל"כתובת דוא

  :תיאור הקורס
: ומכונים בשם הכולל, הקורס עוסק בקובץ דיני המלחמה ודיני הכיבוש החלים בעת סכסוכים מזוינים

מטרת הקורס להקנות לתלמידים את היסודות התיאורטיים של המשפט ההומניטרי ". משפט הומניטרי"
נעסוק .  בעולם ובישראללעסוק ביישום יסודות אלה על סוגיות השעה, גיסאומאידך , מחד גיסא, הבינלאומי

, ההבחנה בין לוחמים ואזרחים: בשאלות המתעוררות בעת יישום המשפט ההומניטרי הבינלאומי כגון
חובות , מעמדם של מרגלים ושכירי חרב, ההגנות הניתנות לקרבנות המלחמה כגון אזרחים ושבויי מלחמה

כן נדון בגבולות המותר והאסור במסגרת המלחמה ונבחן גם את . 'פשעי מלחמה וכיוב, שהכובש בשטח כבו
לבסוף נבחן את . דיני היציאה למלחמה ובכלל זה את השאלה מהי מלחמה חוקית ומהי מלחמה בלתי חוקית

על רקע הסוגיות שמעוררת מלחמה זו בשנים האחרונות , התאמתם של ההסדרים הללו למלחמה בטרור
  . העולם ובישראלברחבי

  חובות הקורס
  10% - עבודה
  90% -מבחן

  
  נושאי הקורס

  מסמכים יסודיים

• Convention (IV) respecting the Laws and Customs of War on Land and its annex: 
Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land. The Hague, 18 October 1907. 
available at: http://www.icrc.org/ihl.nsf/FULL/195 
 

• The Geneva Conventions of 12 August 1949, available at: 
http://www.icrc.org/ihl.nsf/CONVPRES?OpenView 
 
• Protocols additional to the Geneva Conventions of 1949, available at: 
http://www.icrc.org/ihl.nsf/CONVPRES?OpenView 

  
  2-1ים שיעור -  סקירה הסטורית-משפט הומניטרי

  115-135, )2006, רמות(המשפט הבינלאומי בין מלחמה לשלום , נפתלי ויובל שני- ארנה בן. 1
98.7 HAN (302659)    בספריה למשפטים 

 
2. Dieter Fleck (ed.), The Handbook of Humanitarian Law in Armed Conflict (Oxford 
University Press, 1995)1- 29. 
 98.7 HAN (302659) 
 

  4-3שיעורים  -דיני היציאה למלחמה/דיני מלחמה וסוגי עימות מזוין
 3333) 3(2005על - תק, 'ראש ממשלת ישראל ואח' נ' מרעאבה ואח 7957/04צ "בג .1

  במאגר פדאור
 

2. SC Res. 1267 (Oct. 15, 1999), 38 ILM 235 (2000) 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N99/300/44/PDF/N9930044.pdf?OpenElement 
 
3. SC Res. 1373 (Sept/ 28, 2001), 40 ILM 1278 (2001) 
http://www.esil-sedi.eu/english/pdf/Sossai.PDF 
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4. Advisory Opinion on the Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied 
Palestinian Territory (9 July 2004) General List No. 131  Paragraphs: 66, 124-126, 138-139   
http://slomanson.tjsl.edu/PalestWall.pdf 
 

  5 שיעור – עקרונות המשפט ההומניטרי
  146-158) 2006, רמות(המשפט הבינלאומי בין מלחמה לשלום , נפתלי ויובל שני-  ארנה בן.1

                   98.7 HAN (302659)    בספריה למשפטים 
  

2. Dieter Fleck (ed.), The Handbook of Humanitarian Law in Armed Conflict (Oxford 
University Press, 1995) 130-132 
98.7 HAN (302659) 
 

  6 שיעור -אנשים מוגנים
  .173-161) 2006, רמות(המשפט הבינלאומי בין מלחמה לשלום , נפתלי ויובל שני- ארנה בן. 1

                                                                            98.7 HAN (302659)    בספריה למשפטים 
  

2. Dieter Fleck (ed.), The Handbook of Humanitarian Law in Armed Conflict (Oxford 
University Press, 1995) 293-315 
98.7 HAN (302659) 

  7-10שיעורים  –עקרון ההבחנה בין לוחמים ואזרחים 
 192ח " ס2002 -ב"חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים התשס .1

  "פדאור"במאגר 
  
 721) 1(ד נד"פ שר הביטחון' פלונים נ 7048/97פ "דנ .2

  "פדאור"במאגר 
  
 לוחמים של כליאתם חוק ניתוח? חוקית בלתי חקיקה או חוקיים בלתי לוחמים, אבן חן-הילי מודריק .3

 . לדמוקרטיה הישראלי המכון: ירושלים. 2005, )קרמניצר. מ' פרופ בהנחיית (2002 - ב"התשס חוקיים בלתי
303.625E1103738(לו . מוד(  

 
טרם ( ל"אלוף פיקוד מרכז בצה'  המרכז הערבי לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ-עדאלה 3799/02צ "בג .4

 )פורסם
  "פדאור"במאגר 

 
 ישראל מדינת '  הוועד הציבורי נגד עינויים נ769/02צ "בג .5
  . ית המשפט העליוןבנמצא באתר , )טרם פורסם(

  
  11 שיעור -עקרון המידתיות

1. Final Report to the Prosecutor by the Committee Established to Review the NATO Bombing 
Campaign Against the Federal Republic of Yugoslavia, ICTY Doc. PR/P.I.S./510-E, June 13, 
2000, 1, 6, 39 I.L.M. 1257 (2000) available at: 
http://www.un.org/icty/pressreal/nato061300.htm. 
 

   13-12שיעורים  –דיני כיבוש 
 547' עמ 2' ,חוב, מחקרי משפט כ" תפישה לוחמתית או כיבוש קולוניאלי", זילברשץ יפה .1

  כתב עת בספריה למשפטים
  
עיוני , "מפקדון מוחזק ליצור כלאיים משפטי": שטחים"מעמדם המשתנה של ה", רובינשטיין אמנון .2

 439, )1986) (3(משפט יא 
  כתב עת בספריה למשפטים

  
3. Yuval Shany, Faraway So Close: The Legal Status of Gaza after Israel's Disengagement", 8 
Yearbook of International Humanitarian Law 2005 (2007) 359 
 כתב עת בספריה למשפטים
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  801) 1988) (3(ד מב" פשר הביטחון' דיה נ'סג 253/88צ "בג. 4
  267) 1(ד מז" פשר הביטחון' האגודה לזכויות אזרח בישראל נ 5973/92צ "בג. 5
  338, )5(ד מח"פ באזור יהודה ושומרוןל "וחות צהמפקד כ' אל רחים חסן נזאל נ עבד -  6026/94צ "גב. 6
  352) 6(ד נו" פל בגדה המערבית"מפקד כוחות צה' ורי נ'עגצ "בג. 7

  "פדאור"במאגר 
  

  14 שיעור - גדר ההפרדה
  3333) 3(2005על -  תק',ראש ממשלת ישראל ואח' נ' מרעאבה ואח 7957/04צ "בג. 1

  "פדאור"במאגר 
  

2. Advisory Opinion on the Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied 
Palestinian Territory (9 July 2004) General List No. 131  Paragraphs: 66, 124-126, 138-139   
http://slomanson.tjsl.edu/PalestWall.pdf 
 

  15 שיעור -אכיפת המשפט ההומניטרי ובית הדין הבינלאומי הפלילי
1. Rome Statute for the International Criminal Court (ICC Statute) available at: 
http://www.un.org/icty/legaldoc-e/index.htm 
 

  2033)  3(ד טז"פ, מ"היועה'  אייכמן נ336/61פ "ע. 2
  "פדאור"במאגר 

 
  
   


