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עודכן ב: 20.12.202006:4207:00עמירה הס

כשפירושו האמיתי של חל"ת הוא גירוש
ב-1994, בעת המו"מ עם אש"ף, טרחה ישראל למחוק ממרשם האוכלוסין בגדה המערבית יותר

מ-25 אלף תושבים פלסטינים. הוראה מגבוה? יוזמה מקומית? איננו יודעים

המשימה כפוית הטובה שלי הפעם היא להסביר למה הנתון הבא מגעיל: ב-1994 שללה ישראל את
מעמד התושבות של 25,645 פלסטינים ילידי הגדה המערבית. זה כמעט חמישית ממספר הפלסטינים

מהגדה שישראל שללה את מעמד התושבות שלהם לאחר כיבוש השטחים ב-1967 - 140 אלף.
בעידן שבו רף ההיגעלות כל הזמן מטפס מעלה, ושבו בית ברחוב בלפור שואב את כל האנרגיה

הביקורתית הישראלית, המשימה קשה במיוחד. בכל זאת ננסה. 

אז איפה היינו? ב-1994. ראש הממשלה הוא יצחק רבין, שר החוץ הוא שמעון פרס, הממשלה היא
קואליציה של העבודה, מרצ וש"ס. זו שנה של משא ומתן מואץ על הסכם ביניים עם הפלסטינים,

בדרך לשלב הקבע, שאז עוד נקרא "שלום" בפי המאמינים. במאי אותה שנה הוקמה הרשות
הפלסטינית. דובר על פירוק המינהל האזרחי.

ובכל זאת, מינואר עד אוקטובר 1994 המכונה המשומנת של המינהל האזרחי - הזרוע המבצעת של
מדיניות הממשלה בשטח הפלסטיני הכבוש - טרחה לרשום יותר מ-25 אלף פלסטינים מהגדה

המערבית כ"חל"תים" - חדל להיות תושב. הוראה מגבוה? יוזמה מקומית? איננו יודעים. ברור רק
שממש לפני שמרשם האוכלוסין הועבר לסמכות הרשות הפלסטינית, אצו רצו הפקידים-הקצינים כדי
להיפטר מכמה שיותר תושבים פלסטינים רשומים. ב-1993 רשמה ישראל 2,475 פלסטינים מהגדה

כחל"תים (נתוני שתי השנים ניתנו בתשובה ששלחה בנובמבר יחידת מתאם הפעולות בשטחים לעו"ד
עדי לוסטיגמן). 

חל"ת הוא מונח שטבעה הבנאליות הביורוקרטית, וכשמדובר בפלסטינים פירושו האמיתי בעברית -
גירוש. פעולה אסורה על-פי החוק הבינלאומי, אבל ממתי זה הפריע לנו? מתשובות רשמיות שניתנו

בעבר ל"המוקד להגנת הפרט", לפי חוק חופש המידע, אנו יודעים שבנוסף ל-140 אלף תושבי הגדה
המערבית שמעמדם נגזל מ-1967 עד 1994, ישראל ביטלה את מעמד התושב של 108,878

פלסטינים מרצועת עזה ושל כ-14 אלף תושבי מזרח ירושלים. כלומר, כרבע מיליון פלסטינים שנסעו
לחו"ל ומכיוון שלא שבו לבתיהם בזמן שקצבה להם ישראל "חדלו להיות תושבים". כל זה ללא קשר

לרבבות הפלסטינים ששהו מחוץ לגדה ולרצועה עם פרוץ המלחמה ב-1967 או שברחו בשל המלחמה
וכך לא נכללו במרשם האוכלוסין שישראל השתלטה עליו. וכל אלו מחוץ למגורשי 1948, כמובן. 

אזרחים ישראלים (יהודים וגם פלסטינים) שהעתיקו את חייהם לחו"ל נשארים אזרחים, אך אינם
זכאים לזכויות סוציאליות של תושב. הם וילדיהם רשאים לבוא לביקור ולהשתקע מחדש בארץ. לעומת
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זאת, בביטול מעמד תושבות של פלסטינים ברצועה ובגדה, כולל במזרח ירושלים, אין מדובר
בהקפאת הזכות לטיפול רפואי, אלא בהתנכרות לזכות הטבעית לשוב ולחיות במולדת ולהוריש זכות זו

לילדים. אפילו את זכות הביקור של חל"תים אלו וילדיהם קשה עד בלתי אפשרי לממש בשל תקנות
ישראליות מרושעות.

במשא ומתן אוסלו דרשו הפלסטינים שכל אותם חל"תים יוכלו לחדש את מעמדם. בסעיף 28 (3)
להסכם הביניים נכתב כי "תוקם ועדה משותפת לפתור את הנפקתן מחדש של תעודות זהות לאותם
תושבים שאיבדו את תעודות הזהות שלהם". הפלסטינים האמינו שזה עניין טכני בלבד וכי אין ויכוח

בין הצדדים על המהות: כלומר, זכות האנשים לשוב. נציגיהם גילו בזמן המשא ומתן על היישום
שהפרשנויות שונות. בשלב מסוים, סיפר לי בזמנו נציג פלסטיני בוועדה, המילה "איבדו" פורשה

כלשונה בידי הנציגים הישראלים: אובדן פיזי של תעודת הזהות.

הוועדה החלה לפעול בשנת 2000, פסקה מלפעול בשל פרוץ האינתיאפדה השנייה "ומאז ועד היום
הרש"פ לא ביקשה לחדש את פעילות הוועדה", נכתב בתשובות שקיבלו "המוקד להגנת הפרט"

ב-2012 ועו"ד לוסטיגמן בחודש שעבר. הגוף שאמור לבקש את חידוש הפעילות של הוועדה הוא
המשרד הפלסטיני לעניינים אזרחיים.  

גם בלעדי הוועדה, מאז 1995 חודש מעמד התושבות של כמה עשרות אלפי פלסטינים. יש מהם
שנכללו במסגרת "המכסה שניתנה למקורבי היו"ר (יאסר ערפאת) ולאנשי המנגנונים הפלסטיניים"

(כפי שנכתב בתשובה ל"המוקד להגנת הפרט"). יש שעשו זאת באמצעות עורכי דין. אחרים - אחרי
מאבק מייגע, ממושך ולא זול - השיבו את מעמד התושבות (אך במספר זיהוי חדש) באמצעות ההליך

שנקרא "איחוד משפחות" ושהוקפא גם הוא ב–2002. לפי מתאם פעולות הממשלה בשטחים, קשה
מאוד לחשב את כל הנתונים האלו ולפלחם בקטגוריות השונות. כמו כן, יש חלקים ונתונים בתשובת

המתפ"ש ללוסטיגמן שאינם נהירים, ולכן אני דוחה את פרסומם.

הסכם הביניים הזמני שהפך לנצחי הוא מלאכת מחשבת של עמעום ומוקשים שהטמינו עורכי הדין
הממולחים הישראלים. אבל זהו אחד ההיבטים החיוביים הספורים שבו: מאז נובמבר 1994 אין

לישראל כלי בכסות החוק המתיר לה לבטל את מעמד התושבות של הפלסטינים מעזה ומהגדה (חוץ
ממזרח ירושלים).

 


