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 גירוש אנשי החמאס 

חלה עלייה בפיגועים שביצעו אנשי החמאס והג'יהאד האיסלמי נגד אזרחים  1992דצמבר בתחילת 

, כשהיה בדרכו מביתו סים טולדנונ חטפו אנשי חמאס את איש משמר הגבול 13.12.92-ישראלים. ב

בדצמבר,  16-לבסיס שבו שירת בלוד. יומיים לאחר מכן נמצאה גופתו במדבר יהודה. למחרת, ב

לגרש ללבנון "מסיתים לפעולות טרור". ההחלטה הוצאה לפועל מיד, אך לא ניתן החליטה הממשלה 

 לה פרסום. 

יהושע שופמן הרצה באותו יום בלשכת עורכי הדין בירושלים, במסגרת דיון על פרטיות 

ופסיכיאטריה. באולם נכחו גם אנשי פרקליטות המדינה. "הייתה הרגשה שיש תכונה בפרקליטות, 

מספר. "יצאתי משם ומישהו הביא לי הודעה שאשתי מחפשת אותי דחוף.  שקורה משהו". הוא

כשהתקשרתי אמרה שכל העולם מחפש אותי. חזרתי הביתה, ניסיתי לברר עם גורמים בצבא 

ובפרקליטות והם אמרו 'אנחנו לא יכולים להגיד לכם'. דיברתי עם לאה צמל או אנדרה רוזנטל והם 

 אמרו שיש מידע על גירוש".

וצמל , מטעם המוקד להגנת הפרט, ניסו בינתיים להשיג מהשופט אהרן ברק שהיה באותו  רוזנטל

ערב השופט התורן בבית המשפט העליון, צו למניעת הגירוש. ברק סירב לבקשתם להוציא צו מניעה 

כללי, ודרש לקבל שמות של מגורשים. צמל הכינה אפוא עתירות עם שמות שהצליחה להשיג, 

העתירות בזו אחר זו לביתו של ברק. הוא התקשר לשופמן, שחיכה למידע  כשרוזנטל לוקח את

בביתו, וסיפר לו שהשופט ברק נתן צו ביניים לגבי כל העתירות שהוגשו לו. שופמן נועץ עם רות 

גביזון, אז יו"ר הנהלת האגודה, ועם חברים אחרים, אם לעתור לבג"ץ. הייתה התלבטות אם בג"ץ 

האגודה בעניין זה. תוך כדי ההתייעצויות הגיע מידע שהגירוש כבר החל. יכיר בזכות העמידה של 

ידו, מטעם האגודה לזכויות האזרח, ובה ביקש צו ביניים -בסופו של דבר כתב שופמן עתירה בכתב

כללי, שימנע באופן זמני את הגירוש, עד לדיון בבית המשפט. "לפי מידע שהגיע לעותרת סמוך 

ירוש כבר החל ואוטובוסים יצאו ממתקן הכליאה בקציעות בדרכם לחצות" נכתב בעתירה, "הג

... אם אכן ניתן צו המאפשר גירוש ללא זכות טיעון, צו זה הוא בטל ובלתי  22:00לצפון בשעה 

, שבו  ננזף ברק, שהיה אז היועץ המשפטי 1976חוקי". בעתירה צוטט גם פסק דין נתשה, משנת 

ם פלסטיניים, לפני קיום דיון שנקבע בעניינם בפני שופט לממשלה, על שהתיר גירוש שני תושבי

 בג"ץ, משה עציוני. 

חוץ היו צוותי "היה לילה גשום", מספר שופמן, "הגענו, דנה בריסקמן ואני, לבית של ברק. ב

טלוויזיה. ההרגשה הייתה קשה, התייסרנו אבל אמרנו אין ברירה. ברק היה בטלפון עם אלון גילון 

 )אז סגן רשם בית המשפט העליון( למיטב זכרוני, שהכתיב לו את החלטת הממשלה. ישבנו שם, 

 וקר.בב 10:00הוא עיין בעתירה, כתב בכתב ידו: 'צו ביניים כמבוקש' וקבע דיון לשעה 

"דנה התקשרה מביתו של ברק לשופט אלון גילון להכתיב לו את הצו. הלכנו למשרד של האגודה 

ברחוב דיסקין, שלחנו את צו הביניים בפקס לצבא, ואז חזרתי הביתה וניסיתי לישון. בסביבות 

 שלוש לפנות בוקר צלצל הטלפון והודיעו לי שהדיון הוקדם לחמש בבוקר.  התקשרתי לרותי גביזון

ואמרתי שאני חושב שאין לנו סיכוי. הלכנו לבית המשפט העליון, הופעה ראשונה בבניין החדש, היה 

 נכנסים כאילו הכל כרגיל". -שמגר, אלון וברק  –ערפל כבד. חמש בבוקר ושלושת השופטים 
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החל דיון שבו טענו יהושע שופמן, אנדרה רוזנטל ולאה צמל מטעם העותרים. היועץ המשפטי 

יוסף חריש, טען מטעם המדינה, לאחר שפרקליטת המדינה דורית בייניש ומנהלת מחלקת  לממשלה,

הבג"צים נילי ארד סירבו להגן על החלטת הגירוש. אז יצאו השופטים להתייעצות. כשחזרו הודיעו 

על החלטתם להרחיב את ההרכב לשבעה שופטים וזימנו את הרמטכ"ל או סגנו להופיע בפניהם 

 עשרה. -בשעה אחת

עיניים, המתנה. -עצירים יושבים מכוסי 415"האוטובוסים חונים קרוב לגבול", ממשיך שופמן, "

הגיע אהוד ברק שהתחיל לתאר את המצב הבטחוני ואת חטיפת נסים טולדאנו ז"ל, ואז אמר: יכול 

להיות שטעינו. אולי לא היינו צריכים לעשות מה שעשינו אבל עכשיו הם יושבים ליד הגבול ואם 

רו להחזיר אותם זה ייתפס כניצחון מוראלי של החמאס, שייתן מוטיבציה לחמאס והתוצאות תו

 יכולות להיות קשות מאוד. זה היה מאוד אפקטיבי." 

לאחר התייעצות ממושכת חזרו השופטים והודיעו שברוב של חמישה נגד שניים החליטו לבטל את 

ש. האוטובוסים חצו את הגבול ופרקו את צו המניעה הזמני שהוציא ולאפשר לצה"ל להמשיך בגירו

מטענם האנושי בצדו הלבנוני. יחד עם זאת בג"ץ הוציא צו על תנאי המורה לשר הביטחון ולצה"ל 

 לנמק את החלטת הגירוש.

לאחר החלטת בג"ץ הראו באחת ממהדורות החדשות בטלוויזיה את שופמן ביציאה מבית המשפט. 

החלטה שהיא לדעת האגודה בלתי חוקית, והביע תקווה כי הוא הביע צער על כך שבג"ץ נתן יד ל

כך הופיע על המסך ראש -לאחר קיום הדיון לגופו של עניין יקבל בית המשפט את העתירה. מיד אחר

הממשלה יצחק רבין, ותקף את האגודה במילים חריפות כשהוא פותח במלים "ראיתי את פרקליט 

 האגודה לזכויות החמאס". 

יים דיון לגופה של העתירה. כעבור עשרה ימים פורסם פסק הדין, ובו  נקבע כי  באמצע ינואר התק

הצו החדש שהוציאו אלופי הפיקודים, לפיו ניתן לגרש ללא מתן זכות טיעון, אינו חוקי. עם זאת 

של הצווים, וכי המגורשים רשאים לממש  מראש אינו פוגם בתוקפם הטיעוןקיום זכות -אינקבע כי 

ע שלהם בדיעבד. בית המשפט קבע שצריך לאפשר להם להופיע בפני הוועדה את זכות השימו

המייעצת, להשמיע טענותיהם, והדבר יכול להיעשות בכל מקום בו יכול צה"ל להבטיח את תקינות 

 הדיון. 

הדין, -פסק"קיבלתי הרבה איומים טלפוניים, עליי ועל משפחתי". מספר שופמן, "למחרת פרסום 

 כשכבר הפסדנו, מצאתי את ארבעת צמיגי המכונית שלי חתוכים והרדיאטור מנוקב." 

מאחר שלא התקיים דיון פרטני לגבי כל אחד מהמגורשים, התגלו בימים שאחרי הגירוש עובדות 

מתמיהות. יוסף ג'בארין, אז רכז השטחים של האגודה, טיפל בעניינו של תושב חברון שגורש בטעות. 

א הוחזר לאחר ימים אחדים כאשר הטעות התבררה" מספר ג'בארין, "ייצגנו אותו בדרישה "הו

לפיצויים על עוגמת הנפש והסבל שנגרם לו ולאחר שהוכחנו שלא היה בסיס עובדתי לגרוש, הוא 

קיבל פיצויים בפשרה, לפני שהתיק הגיע לבית המשפט. תמר פלג גילתה שכמה מהמגורשים היו 

קודם. הם שוחררו ימים אחדים לפני תום מעצרם, בהסכמת השב"כ, ופתאום  עצירים מינהליים

 הפכו להיות מסוכנים". 
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, עוד לפני פרוץ האינתיפאדה, עתרה האגודה לבג"ץ נגד גירוש תושבים מהשטחים 1987-ב

נווה, וכי על ’)פרשת עפו(. דייב קרצמר, שהגיש את העתירה, טען כי הגירוש נוגד את אמנת ג

לאומי. בית -להושיט סעד לאדם שנפגע ממעשה שהוא אסור לפי המשפט הבין בית המשפט

נווה אוסרת רק על גירוש המוני, וכי בכל מקרה, ’המשפט דחה את הטענות וקבע, כי אמנת ג

 לאומי, ולא בבית משפט ישראלי. -היא מחייבת את ישראל רק במישור הבין

פלסטינים מהגדה ומעזה.  12גרש החליטה הממשלה, בראשות יצחק שמיר, ל 1992בינואר 

תמר פלג ייצגה שניים מהמיועדים לגירוש, תושבי עזה, בפני הוועדה המייעצת שהייתה צריכה 

להמליץ בפני אלוף הפיקוד. "לאחר ששתי עתירות פרוצדורליות שהגשנו נדחו והוועדה 

י נימוקים המליצה להמשיך בגירוש," מספר דן יקיר, "הגשתי עתירה נגד הגירוש ובה העלית

 משפטיים חדשים למה האיסור על גירוש משטח כבוש הוא מוחלט לפי אמנת ג'נווה. 

"זו הייתה בעצם עתירת המשך לבג"ץ עפו. דייב קרצמר, שהופיע בעניין עפו, גילה כמה שנים 

, שהיא טיוטה לאמנת ג'נווה, שם 1934-כך בספרייה באוקספורד את טיוטת טוקיו מ-אחר

לא היה מוחלט, וכתוצאה ממה שקרה במלחמת העולם השנייה הוחמר האיסור על גירוש 

האיסור ונהפך למוחלט. המסמך הזה משמיט את הקרקע מתחת לטיעון המרכזי של שמגר 

דין עפו, לפיו אמנת ג'נווה באה למנוע גירושים המוניים מהסוג שהנאצים נקטו בהם -בפסק

  בתקופת המלחמה ואינה אוסרת גירוש אינדיווידואלי.

"ברק ישב בראש ההרכב והיו לנו תקוות גדולות לבשורה חדשה. בדיון הראשון ברק פתח 

דין -ואמר שהוא כבר הרבה זמן מוטרד  מהפרקטיקה של החומר החסוי והציע שימונה עורך

מיוחד, חיצוני, שיהיה מקובל גם על פרקליטות המדינה ולאותו עורך דין יתאפשר לעיין 

ת. הוא ביקש מהצדדים תגובתם בכתב להצעות. אנחנו הסכמנו בחומר החסוי ולשאול שאלו

באופן מסויג להצעה אבל הפרקליטות הביאה את עמדת השב"כ, שהתנגד להצעה. הדיון 

התנהל בעצלתיים וגם הפרקליטות לא לחצה לקיים את הדיון. ביוני נבחרה ממשלת רבין, 

חודשים, שלאחר מכן קוצר  ורבין החליט להמיר את צווי הגירוש במעצר מינהלי של שישה

 בערעורים לארבעה חודשים. וכך טיוטת טוקיו לא נדונה. 

, נגד גירוש קרובי משפחה של מחבלים מתאבדים 2002"בעתירה, שהגישה האגודה בשנת 

מהגדה המערבית לרצועת עזה, העלינו שוב את טיוטת טוקיו ושוב היא לא נדונה, כי נקבע 

 ם מגורים'".שאין מדובר בגירוש אלא ב'תיחו

 

כמו במקרים קודמים שבהם עתרה האגודה לבית המשפט בדרישה למתן זכות טיעון למי שעומדים 

להפר את זכויותיו, שוב התעורר גל של ביקורת מהכיוון הרדיקלי, בטענה שמה שמטריד את האגודה 

אינטרס אינו עצם הפרת הזכויות אלא העדר הליך הוגן וכי בהגשת עתירה לבג"ץ האגודה משרתת 

של המדינה להציג כלפי חוץ דימוי נאור. "האגודה התלבטה בשאלות האלו", אומרת נטע זיו, "אבל 

 תמיד הגיעה למסקנה שאם יש מקום לתקיפה משפטית צריך לנצל אותו."

 “The history of liberty has largely been the history of the observance of procedural safe-

guards” 
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שופמן את השופט האמריקאי פליקס פרנקפורטר, ומוסיף "כדי להגן על זכויות אדם צריך  מצטט

דין שגירוש -להגן על הפרוצדורה. האגודה טענה בעתירות קודמות כל טיעון אפשרי כדי לקבל פסק

הוא בלתי חוקי, ונכשלה )ראו מסגרת( הדרישה לזכות טיעון לפני גירוש עושה שימוש בפרוצדורה 

איש, שרובם אינם בכירים, אי אפשר  415-פני ההפרה. ברגע שצריך לתת זכות טיעון לכמכשול ב

 לגרש אותם."

"אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מה יקרה אם נעתור לבג"ץ ונפסיד", אומר דייב קרצמר, "האם 

לא נחזק את המערכת ונגביר את הלגיטימציה למה שהם עושים? אבל יש לזה כוח מרסן, לפעמים 

 בג"ץ."-ו בטרוםאפיל

 

  


