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  לכבוד

 חברי הכנסת

 שלום רב, 

 הצעת חוק גירוש משפחות מחבלים הנדון:

של ח"כ חנוך דב  2022-עברה הצעת חוק גירוש משפחות מחבלים, התשפ"ג 12.2.2023ביום 

ההצעה מבקשת להסמיך את שר הפנים לגרש מחוץ  בוועדת השרים לענייני חקיקה.מילביצקי 

של בן משפחה מדרגה ראשונה )אם, אב, אח, אחות, בן, בת( למדינת ישראל או לשטחים הכבושים 

ל להיות מי שהורשע בעבירה ביטחונית או מי שחשוד בביצוע עבירה ביטחונית שיכו –"פעיל טרור" 

אם בן המשפחה "ידע מראש על תוכניתו" לבצע מעשה טרור, הביע תמיכה או הזדהות עם מעשה  –

 טרור או פרסם דברי שבח, אהדה או עידוד למעשה טרור." וזאת מטעמי "הרתעה".

היא לאפשר גירוש ערבים, ממדינת ישראל או מהשטחים זהו חוק גזעני ומפלה, אשר כל תכליתו 

הכבושים, ללא קשר למעמדם. זהו חוק שמעגן ענישה קולקטיבית, אשר אסורה הן לפי הדין 

הישראלי והן לפי הדין הבינלאומי, באמצעות הליך מינהלי קצר ודרקוני, ללא הליך שיפוטי וללא 

מטעמי "הרתעה" של אחרים שאינה יכולה  הוכחות. אין כל הצדקה לקדם הצעה פסולה זו גם לא

להוות הצדקה או שיקול. אם בני משפחה של מי שמוגדר כפעיל טרור עברו עבירה, עומדת למדינה 

אין עילה לנקיטת הליכים כלשהם נגדם. בכל מקרה, אין  –האפשרות להעמידם לדין פלילי. אם לאו 

 דם אחר.  הצדקה חוקית או מוסרית להעניש אדם בשל קרבה משפחה לא

מהווה אמצעי חסר תקדים בחומרתו ודרקוני במהותו. ההצעה  אזרחי המדינה גירוש בני משפחה

)ב( חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו אשר מעגנת את זכותו של כל אזרח 6עומדת בניגוד לסעיף 

, ישראלי להיכנס למדינה. הצעת החוק מבקשת להפקיע מאזרח את הזכות להיכנס ולחיות בארצו

לנתק את הקשר בין האזרח לאדמתו, למשפחתו, לקהילתו ולמדינה. הפגיעה בזכות היסוד לאזרחות 

היא אנושה, שרירותית ובלתי מידתית. בנוסף, שלילת האזרחות גוררת אחריה פגיעה בשלל זכויות 

 יסוד, לרבות הזכות לכבוד, חופש תנועה, הזכות לבריאות, הזכות לחינוך, הזכות להורות, הזכות

 8277/17לחיי משפחה, לפרנסה ועוד. מדובר בהפרה בוטה של ההלכה שנקבעה בפסק הדין בעע"ם 

(, שם נקבע ששלילת אזרחות ממפגע אפשרית רק על בסיס תכלית 21.7.2022) זיוד נ' שר הפנים

 הצהרתית, שכלל אינה מתקיימת בעניינם של בני משפחה. 

 קולקטיבית פסולה, אלא יש בה עוד פן בו מופרת לא זו בלבד שהצעד המקודם מהווה אם כן ענישה

בני המשפחה נותרים בלא מעמד חלופי, בניגוד גמור להלכה, לפיה  – ההלכה שנקבעה בעניין זיוד

 אל לה למדינה להותיר את אזרחיה בלא מעמד, וכי עליה לתת להם מעמד של תושבות קבע. 

ושלים המזרחית הם תושבים מוגנים לפי תושבי יר :תושבי ירושלים המזרחיתגירוש בני משפחה 

החוק הבינלאומי ההומניטארי ותושבי קבע תחת החוק הישראלי. גירוש של תושב קבע מהווה 

לאמנת ג'נבה הרביעית, האוסר על גירוש של תושב מוגן מביתו, ויכול  49הפרה חמורה של סעיף 
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האג, האוסרת על ענישה  לתקנות 55לעלות לכדי פשע מלחמה. בנוסף, מדובר בהפרה של תקנה 

 קולקטיבית של תושבים מוגנים. 

לא זו אף זו, לפי החוק הישראלי, תושב קבע שמרכז חייו אינו בישראל מאבד את מעמדו, מעמדו 

פוקע. כך, שלגבי תושבי קבע, הגירוש הוא לא רק שלילת הזכות לחיות בביתם אלא גם שלילת 

 המעמד שלהם בישראל, וזאת רק בשל קרבה משפחתית לאדם שביצע עבירה. 

בהתאם לדיני הכיבוש, החלים בגדה  :תושבי השטחים הכבושיםגירוש בני משפחה של פלסטינים 

הם תושבים מוגנים.  – לרבות ירושלים המזרחית –המערבית, פלסטינים תושבי השטחים הכבושים 

לאמנה ג'נבה הרביעית קובעת איסור מפורש לגרש אדם מוגן  49כפי שציינו לגבי תושבי קבע, סעיף 

השטח הנתון לתפיסה לוחמתית מהווה פשע מלחמה. למותר  מחוץ לשטח. גירוש תושבים מוגנים מן

לציין, כי לשר הפנים אין כל סמכות לקבוע דבר הנוגע לתושבים המוגנים. סמכות זו מצויה בידי 

 המפקד הצבאי בלבד.

לסיכום, מדובר בהצעת חוק דרקונית שמעניקה סמכות מינהלית וכוח רב ובלתי מידתי לשר הפנים 

תושבי ירושלים המזרחית ותושבי השטחים וזאת באמצעות הליך מינהלי קצר לגרש אזרחי ישראל, 

וללא ביקורת שיפוטית, רק בגלל קרבה משפחתית לחשוד. כאמור, בפני המדינה קיימת אפשרות 

 בהליך פלילי מי שחשוד בביצוע עבירה ועל כן אין תכלית ראויה מאחורי החוק המוצע.להעמיד לדין 

תביא לפגיעה שרירותית ובלתי מידתית בזכויות היסוד של אזרחי המדינה ותושביה, הצעת החוק 

ובזכויות פלסטינים תושבי השטחים. הצעת החוק מפרה הן את הדין הישראלי, הן הדין הבינלאומי 

 רי, וכל תכליתה ומהותה היא נקמנות ומעשה נקמה במי שלא חטאו. והן הדין בינלאומי ההומניט

 בכבוד רב,

 דניאל שנהר, עו"ד עביר ג'ובראן, עו"ד

 המוקד להגנת הפרט האגודה לזכויות האזרח


