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   הטיפול במבקשי מקלט מדיני בישראל

 תקציר
אופ  הסדרת הטיפול . מדינה ריבונית מחליטה מי יבוא בשעריה ומי יזכה להישאר בה

 1952 ב"התשי, נקבע בחוק הכניסה לישראל)  זרי  להל  (במי שאינ  אזרחי ישראל 
המקנה לשר הפני  סמכות לתת לזרי  אשרות , ) חוק הכניסה לישראל להל  (

 שוהה  להל  (שיונות ישיבה בישראל ולהרחיק ממנה זר השוהה בה שלא כדי  ורי
 החוק  להל   (1954 ד"התשי, )עבירות ושיפוט(בחוק למניעת הסתננות ). שלא כדי 

נקבע הסדר מיוחד החל על מי שנכנס לישראל ובעת כניסתו היה , )למניעת הסתננות
אזרח אחת מהמדינות המצוינות בחוק
1

) מסתנ  להל  (נות את ישראל  הנחשבות עוי
2

 .
והוא מוסמ% להורות לגרש מסתנ  ולהחזיקו , שר הביטחו  אחראי לביצוע חוק זה

 .במשמורת עד גירושו
על הרכבה הדמוגרפי ועל מכלול , לצד זכותה של המדינה לשמור על צביונה הלאומי

עומדי  עקרונות , אינטרסי  אחרי  הנוגעי  להבטחת ריבונותה וביטחונה
  חתמה ישראל על אמנה בי 1951בשנת . וניברסליי  של הגנה על זכויות אד א

אמנת הפליטי  מגדירה ).  אמנת הפליטי  להל  (לאומית בדבר מעמד  של פליטי  
מיהו פליט וכוללת הנחיות בדבר המעמד החוקי של הפליטי  וזכויותיה  באר& 

לארצות שבה  תישק' לפי האמנה אסור למדינה לגרש פליט או להחזירו . המקלט
ע  זאת האמנה קובעת כי פליט אינו זכאי להגנה מגירוש א  . סכנה לחייו או לחירותו

 .הוא מסכ  את ביטחונה של מדינת המקלט או את אזרחיה
 מצאו גופי הביטחו  והאכיפה2005משנת 

3

 כי מתגברת מגמת ההסתננות מגבול מצרי  
 מהמסתנני  ה  רבי . קלט מדינילישראל של פליטי  המחפשי  בתחומה עבודה ומ

שהיא מדינה הנחשבת עוינת את ישראל, אזרחי סוד 
4

, חלק  תושבי חבל דארפור; 
זמ  קצר לאחר שהסתננו האזרחי  . וטובח בתושביבסוד  שהממשל המרכזי 

  .הסודניי  לישראל ה  ביקשו מקלט מדיני בתחומה
 פעולות הביקורת

 מבקר המדינה את הטיפול במבקשי  בדק משרד2007ספטמבר  בחודשי  אפריל
. ובכלל  מבקשי מקלט שהסתננו לישראל דר% מצרי , מקלט מדיני בישראל

  להל  (במינהלת ההגירה במשטרת ישראל , הביקורת נעשתה במשרד הפני 

__________________ 
 .עירק ותימ , ירד , סעודיה, סוריה, מצרי , לבנו   1
בנוס  מטופלי  על פי החוק למניעת הסתננות אזרחי מדינות שלפי הערכת מערכת הביטחו  נחשבות   2

 .עוינות את ישראל בה  אזרחי סוד 
 .ל ומשטרת ישראל"צה  3
 .עמדת גופי מערכת הביטחו  היא שסוד  היא מדינה התומכת בטרור האסלאמי  4
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בדיקות השלמה בוצעו בשירות בתי הסוהר . ל ובמשרד החו&"בצה, )מינהלת ההגירה

  .ובמשרד המשפטי ) ס" שב להל  (
 עיקרי הממצאי 

 סדרי הטיפול במבקשי מקלט מדיני בישראל 
. בידי שר הפני  נתונה הסמכות לאשר מת  מעמד של פליט למבקש מקלט בישראל

החלטה זו מתבססת על המלצה של ועדה , לפי נוהל מבקשי מקלט של משרד הפני 
טי    לפלי"משרדית הדנה בממצאי בדיקתה של הנציגות בישראל של נציב האו בי 
מי שהגיש בקשה למקלט מדיני ונציבות הפליטי  ).  נציבות הפליטי  להל  (

עד , המליצה לאשרה זכאי לקבל ממשרד הפני  אשרת שהייה ורישיו  עבודה בישראל
, זכאי לרישיו  ישיבה מתאי , מי שהוכר כפליט. שתתקבל החלטה סופית בעניינו

 .ר& אזרחותוהמקנה לו זכות לשהות בישראל עד שישתנה המצב בא
 הטיפול  משרד מבקר המדינה העלה שהטיפול בבקשות למקלט מדיני אור% זמ  רב 

והטיפול בבקשות של מי , בבקשות הנדחות על הס' אור% כשישה חודשי  בממוצע
 חודשי  33שנציבות הפליטי  מוצאת שיש מקו  להמשי% ולבחו  את בקשתו אור% 

י מקלט שיש סבירות גבוהה שיוכרו הטיפול הממוש% בעניינ  של מבקש. בממוצע
, עד שתתקבל החלטה סופית בעניינ , משו  שבתקופת ביניי  זו, כפליטי  פוגע בה 

 קבלת שירותי בריאות  ה  אינ  נהני  מזכויות המוענקות למי שהוכרו כפליטי  
, בד בבד הטיפול הממוש% במבקשי מקלט הנדחי  על הס'. ושירותי  סוציאליי 

מאפשר לה  להמשי% לשהות בישראל ללא חשש , שי המקלטשה  מרבית מבק
מצב זה מכביד . מגירוש ממועד הגשת בקשת  לנציבות הפליטי  ועד מועד הרחקת 
משרד הפני  . על רשויות האכיפה שנדרשות לאתר  ולוודא ששהות  באר& חוקית

לא נענה לבקשת נציבות הפליטי  לסייע לה בהתמודדות ע  עומס הטיפול בבקשות 
 .ולא בח  דרכי  אחרות לייעול הטיפול בבקשות ולקיצורו

תוצאה זו . בביקורת התברר כי רק חלק מהזכאי  לאשרת שהייה ועבודה קיבלו אותה
נובעת מכ% שרבי  ממבקשי המקלט לא פנו למינהל האוכלוסי  במשרד הפני  לצור% 

ה בה  יש מקו  שמשרד הפני  יבח  פעולות אפקטיביות אשר יהי. הסדרת מעמד 
כדי להביא לידיעת מבקשי המקלט את הזכויות העומדות לה  על פי הדי  הישראלי 

 .ולאפשר את מימוש 
והוא שרוי , מעמדו של מי שהוכר כפליט נבח  מחדש אחת לשנתיי  או לשלוש שני 

נציג נציבות הפליטי  הציע . בחוסר ודאות מתמדת לגבי עתידו בישראל כאר& מקלט
אחדות לגבש מסלול הדרגתי שיאפשר לפליטי  לייצב את למשרד הפני  פעמי  

לא נשקלו , אול  ההצעה לא נדונה, מעמד  ולקבל בישראל מעמד של תושבי קבע
  .הצעות חלופיות והנושא לא הוסדר

 היערכות לטיפול מערכתי באזרחי  הסודניי  שהסתננו לישראל מגבול מצרי 
 הכניסה לישראל מסדיר את חוק: הטיפול באזרחי  סודניי  שהסתננו לישראל

הטיפול בשוהי  שלא כדי  בישראל וכולל הסדרי  המבטיחי  שימומשו זכויותיה  
שנועד לטפל , בחוק למניעת הסתננות, לעומת זאת. במסגרת הליכי הרחקת  מישראל
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עקב החשש שיש , אי  כל הסדר כזה, במסתנני  ממדינות העוינות את ישראל
 ). חזקת המסוכנות להל  (ראל במסתנני  סיכו  ביטחוני ליש

נוכח התגברות ההסתננות מהגבול המצרי למטרות מקלט מדיני ועבודה , 2000במרס 
כי אי  להחיל את , ד אליקי  רובינשטיי "עו, קבע היוע& המשפטי לממשלה דאז
ומי שאי  בו , ל לחקור כל מסתנ "וכי על צה, חזקת המסוכנות על כלל המסתנני 

ראל יטופל על פי הוראות חוק הכניסה לישראל בידי רשויות סיכו  ביטחוני ליש
, 2006במרס . ולא על פי הוראות החוק למניעת הסתננות בידי רשויות צבאיות, אזרחיות

 .על הנחיה זאת, )ש" היועמ להל  (ד מני מזוז "עו, חזר היוע& המשפטי לממשלה
 :בדיקת מבקר המדינה העלתה כלהל 

ו  הייתה מחלוקת בסוגיית חזקת המסוכנות של בקרב גופי מערכת הביטח .1
עמדת שירות הביטחו  הכללי הייתה שצרי% להחיל את חזקת : האזרחי  הסודניי 

. היות שסוד  היא מדינה התומכת בטרור, המסוכנות על כלל האזרחי  הסודניי 
ל סבר כי אי  הצדקה לעמדה זו וכי יש לחקור כל מסתנ  סודני כדי "צה, לעומת זאת

ש "עקב המחלוקת לא יושמה הנחיית היועמ. וע א  יש בו סיכו  ביטחונילקב
מר אהוד , ש מממלא מקו  ראש הממשלה דאז" ביקש היועמ2006במרס . האמורה
לגבש , מר שאול מופז, שר הביטחו  דאזומ, ששימש ראש הממשלה בפועל, אולמרט

 הוא פנה 2006בדצמבר ; עמדה בסוגיית חזקת המסוכנות ולפעול בהתא  להנחייתו
רק . וביקש להכריע בסוגיה, מר עמיר פר&, שוב לראש הממשלה ולשר הביטחו  דאז

 הכריעו ראש הממשלה ושר הביטחו  בסוגיה והורו שמסתנ  אזרח סוד  2007באפריל 
ל העלתה שאי  בו סיכו  ביטחוני יטופל לפי הוראות חוק הכניסה "שחקירה של צה

 .לישראל
ל הוציא צווי גירוש נגד "יית חזקת המסוכנות לאחר שצהההכרעה בסוג עקב אי )א(

ה  הוחזקו במשמורת לפי החוק למניעת , הגברי  שבקרב האזרחי  הסודניי 
לא הייתה ביקורת שיפוטית על החזקת  : עקב כ% נפגעו זכויותיה . הסתננות

 הורה שר הביטחו  2006רק באוגוסט . במשמורת ולא נשקלו לגביה  חלופות משמורת
קי  ערכאת ביקורת שיפוטית מיוחדת זמנית שתדו  בהחזקת  במשמורת של לה

אול  ג  לאחר שהוקמה אותה ערכאה התקיימו הליכי  כאלה , האזרחי  הסודניי 
 .וא' ה  התקיימו באיחור, רק בעניי  מקצת האזרחי  הסודניי  שהוחזקו במשמורת

 א' שלא   לישראל אשר לנשי  ולילדי  שבקרב האזרחי  הסודניי  שהסתננו )ב(
בפועל שחרר . ל הקל עליה  ולא החזיק  במעצר"נשללה חזקת המסוכנות לגביה  צה

ל חלק מהנשי  והילדי  לחלופות משמורת א% את חלק  הוא שחרר בלי "צה
 .שיובטחו לה  תנאי המחיה הבסיסיי  וא' הרשויות האזרחיות לא נדרשו לכ%

ש על כ% שאי  הוא ערו% לטפל "היועמל לפני " התריע צה2005החל מסו' שנת  )ג(
בנשי  ובילדי  אזרחי סוד  וכי חסרה הגדרה ברורה של הגור  האחראי לטיפול 

שר ,  ראש הממשלה ש חזר והתריע לפני הגורמי  הנוגעי  בדבר "ג  היועמ. בה 
א% הוא ,  שיש צור% בהיערכות מערכתית להתמודדות ע  תופעת ההסתננות הביטחו  

יה  שיש צור% לפעול בדחיפות לטיפול בבעיה ההומניטרית של לא הדגיש לפנ
 .האזרחי  הסודניי  השוהי  בישראל

  לגופי  הנוגעי  בדבר , מר אהוד אולמרט,  הורה ראש הממשלה2007באפריל  .2
 לטפל   ס"מינהלת ההגירה במשטרה ושב, מינהל האוכלוסי  שבמשרד הפני 

בהתא  היה על גופי  אלה . ניסה לישראלבאזרחי  הסודניי  על פי הוראות חוק הכ
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הגופי  האמורי  לא גיבשו תכנית ולא , ואול . להיער% לטיפול באזרחי  הסודניי 

במסגרת תכנית שהתווה ראש , 2007רק באוגוסט . ל"נערכו לטיפול בנושא בשיתו' צה
החלו הגופי  האמורי  להיער% , הממשלה לטיפול מערכתי באזרחי  הסודניי 

 .אזרחי  הסודניי  על פי חוק הכניסה לישראללטיפול ב
י  ר צ מ ל י   נ נ ת ס מ ה ת  ר ז ח ה ו ת  ו נ נ ת ס ה ת  ע י נ בסיכו  , 2006 במרס :מ

ש הצעה להתמודדות ע  סוגיית "גיבש היועמ, דיו  ע  הגופי  הנוגעי  בדבר
מניעת הסתננות לישראל : ההצעה כללה בי  היתר. ההסתננות לישראל מגבול מצרי 

פיזיי  בגבול והחזרה למצרי  של מסתנני  בתיאו  עמה באמצעות הקמת מכשולי  
ש פרט בכתב את הצעתו לפני ראש הממשלה "היועמ). ש" ההצעה של היועמ להל  (

 השר  להל  (והשר לביטחו  הפני  , שרת החו&, שר הביטחו , והשרי  הנוגעי  בדבר
רכתי בהצעה הודגש שעל כל המשרדי  הנוגעי  בדבר להיער% לטיפול מע). פ"לבט

 .לגבש בהקד  תכנית למטרה זו ולהקצות לכ% משאבי , בנושא
ת ו נ נ ת ס ה ת  ע י נ שר הביטחו  דאז ושרת ,  הביקורת העלתה כי ראש הממשלה:מ

 בקשיי  2007ש לא דנו עד אמצע "הצעה של היועמהשאליה  הופנתה , החו&
' גורמי  אלה א. במימוש ההצעה ולא גיבשו הצעות חלופיות להתמודדות ע  התופעה

לא העלו את הנושא לדיו  בממשלה ולא הביאו לאישורה הצעות לטיפול בהסתננות 
כתוצאה מכ% לא מוצו הדרכי  למנוע את הסתננות  של אזרחי  . האזרחי  הסודניי 

 .סודניי  ממצרי  לשטח ישראל
י  ר צ מ ל י   נ נ ת ס מ ה ת  ר ז ח לאומי מכירי  בזכותה   כללי המשפט הבי :ה

, "אר& המקלט הראשונה" שהסתננו לתחומה אל של מדינה להחזיר מבקשי מקלט
לפי , זאת ועוד. שדרכה עברו ממדינות מוצא , המחויבת לעקרונות אמנת הפליטי 

הכללי  האמורי  מדינה זכאית שלא להעניק מקלט מדיני לפליט המסכ  את 
 .לאותו פליט אמורה נציבות הפליטי  לסייע במציאת מקלט במדינה אחרת; ביטחונה

ל ומשרד החו& יתאמו ע  מצרי  דר% להחזרת "צה, ציע שמשרד הביטחו ש ה"היועמ
אול  בסמו% לאחר גיבוש ההצעה התברר . המסתנני  לתחומה בסמו% לתפיסת 

, אפשר להשיב את המסתנני  למצרי  בתיאו  עמה ל ולמשרד החו& כי אי"לצה
 בנושא ולא ל ומשרד החו& לדו "לא חזרו צה, למרות זאת. בהיעדר שיתו' פעולה מצדה

הסבו בדחיפות את תשומת לב הממשלה לצור% בהיערכות ארוכת טווח הולמת לטיפול 
באזרחי  הסודניי  בעת שהות  בישראל ולצור% במציאת מקלט עבור  במדינה 

לא ננקטו פעולות נדרשות כדי להגביר את הסיכויי  למציאת מקלט , כמו כ . אחרת
  .התחייבות של ישראל לקלוט חלק מה בה  , לאזרחי  הסודניי  במדינה שלישית

 סיכו  והמלצות
סוגיית מבקשי המקלט המדיני בישראל היא סוגיה אנושית רגישה הנוגעת ג  

במסגרת טיפולה של ישראל במבקשי המקלט . לאומית של ישראל לתדמיתה הבי  
היא נדרשת למצוא איזו  בי  זכותה להג  על האינטרסי  שלה ובי  מחויבותה לסייע 

טיפול הומניטרי הול  וסיפוק צורכיה  , פליטי  באמצעות מת  מקלט מדיניל
בביקורת עלה שהתמשכות הטיפול בבקשות למקלט מדיני פוגעת . הבסיסיי 

וה  לא מקבלי  את מלוא , במבקשי המקלט שיש סבירות גבוהה שיוכרו כפליטי 
בקשי בד בבד התמשכות הטיפול במ; הזכויות המאפשרות קיו  הול  בישראל
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מאפשרת לה  לשהות , שה  מרבית מבקשי המקלט, המקלט הנדחי  על הס'
אשר למבקשי המקלט . מצב המכביד על רשויות האכיפה, בישראל פרק זמ  ארו%

ראש הממשלה ושר הביטחו  לא פעלו , מדינה הנחשבת עוינת את ישראל, אזרחי סוד 
וחזקו מרבית  ועקב כ% ה, לבטל במועד את חזקת המסוכנות שהוחלה עליה 

במשמורת ללא ביקורת שיפוטית ובלי להחיל עליה  הסדרי  אחרי  המאפשרי  
ואילו חלק מהילדי  והנשי  שוחררו בלי שיובטחו לה  תנאי מחיה , שחרור בערבות

בתחילת , ד מני מזוז"עו, למרות התרעתו של היוע& המשפטי לממשלה. בסיסיי 
 בעניי  הצור% לגבש פ"לבטת החו& והשר שר, שר הביטחו , לפני ראש הממשלה, 2006

הדבר , בדחיפות תכנית מערכתית לטיפול בכניסת האזרחי  הסודניי  מגבול מצרי 
משרד , בנסיבות אלה לא מיצו משרד ראש הממשלה. 2007לא נעשה עד אמצע שנת 

את הפעולות הנחוצות כדי , הכפופי  לאות  שרי , הביטחו  והמשרד לביטחו  הפני 
נוס' על כ% לא נערכו . זרחי  סודניי  כניסה לישראל או להחזיר  למצרי למנוע מא

גופי  אלה לטיפול דחו' בבעיה ההומניטרית של האזרחי  הסודניי  השוהי  
 .בישראל

לבחו  בשיתו' נציבות הפליטי  , האחראי להסדרת המעמד בישראל, על משרד הפני 
ות למקלט מדיני בישראל על א  יש באפשרותו לסייע בהחשת תהליכי הטיפול בבקש

מנת שלא לפגוע במבקשי מקלט הזכאי  למעמד של פליט ובד בבד למנוע שהייה 
כמו כ  ראוי . ממושכת בישראל של מבקשי המקלט שבקשותיה  נדחות על הס'

שמשרד הפני  יבח  ע  כל הגופי  הנוגעי  בדבר דר% שתאפשר לכל מבקש מקלט 
בנוס' על .  אותו ולמצות את זכויותיו בישראלשזכאי לרישיו  ישיבה בישראל לקבל

משרד הפני  למצות את הדיו  בסוגיית הענקת מעמד של קבע למי שהוכרו כפליטי  
 על כל המשרדי  הנוגעי  בדבר  אשר לטיפול במבקשי המקלט אזרחי סוד  . בישראל

, מר אהוד אולמרט, לפעול בנחרצות ליישומה של התכנית שהתווה ראש הממשלה
בי  שתתאפשר החזרת  של האזרחי  . לאומי פיד על קיו  כללי המשפט הבי ולהק

משרדית הולמת לסיפוק  נדרשת היערכות בי , הסודניי  למצרי  בהקד  ובי  לאו
שירותי  , צורכיה  של האזרחי  הסודניי  במגוו  תחומי  לרבות בריאות

   .סוציאליי  וחינו%
♦  

 מבוא
הסדרת הטיפול במי שאינ  . וא בשעריה ומי יזכה להישאר בהמדינה ריבונית מחליטה מי יב .1

, ) חוק הכניסה לישראל להל   (1952 ב"התשי, אזרחי ישראל קבועה בחוק הכניסה לישראל
החוק מקנה ).  זרי  להל  (המסדיר את הכניסה לישראל ואת הישיבה בה למי שאינו אזרח ישראלי 

ת ישיבה בישראל לפרק זמ  קצוב או לישיבת לשר הפני  סמכות לתת לזרי  אשרות ורישיונו
 וכ  להורות להחזיקו ) שוהה שלא כדי  להל  (להרחיק מישראל זר השוהה בה שלא כדי  ,קבע

והוא רשאי להקנות סמכויות , שר הפני  אחראי לביצוע החוק. במשמורת עד מועד יציאתו מישראל
 החוק  להל   (1954 ד"התשי, )שיפוטעבירות ו(בחוק למניעת הסתננות . אכיפה לפקחי  למטרה זו
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 אזרח אחת הנקבע הסדר מיוחד החל על מי שנכנס לישראל ובעת כניסתו הי, )למניעת הסתננות

שר הביטחו  אחראי . 6) מסתנ  להל  ( הנחשבות עוינות את ישראל 5מהמדינות המצוינות בחוק
פי החוק למניעת הסתננות בי  שהואש  ל, והוא רשאי להורות לגרש את המסתנ , לביצוע חוק זה

 .ובי  לאו
על הרכבה הדמוגרפי ועל מכלול , לצד זכותה של המדינה לשמור על צביונה הלאומי .2

עומדי  עקרונות אוניברסליי  של הגנה , אינטרסי  אחרי  הנוגעי  להבטחת ריבונותה וביטחונה
 אמנת  להל  (טי  לאומית בדבר מעמד  של פלי  נחתמה אמנה בי 1951בשנת . על זכויות אד 

האמנה נועדה להבטיח כי בני אד  הנרדפי  . ובאוגוסט אותה שנה חתמה עליה ישראל, )7הפליטי 
דעותיה  הפוליטיות או השתייכות  לקבוצה , אזרחות , דת , במדינות אזרחות  בשל גזע 

רש פליט אסור למדינה לג, לפי אמנת הפליטי . חברתית מסוימת יוכלו לקבל מקלט במדינות אחרות
ע  זאת פליט לא זכאי להגנה ; או להחזירו אל תחומי האר$ שבה תישק# סכנה לחייו או לחירותו

 .מגירוש א  הוא מסכ  את ביטחונה של מדינת המקלט או את אזרחיה
 כי  )  המשטרה–להל  (ל ומשטרת ישראל " צה  מצאו גופי הביטחו  והאכיפה 2005משנת  .3

שהיא מדינה , המסתנני  ה  אזרחי סוד מ רבי . אל מגבול מצרי מתגברת מגמת ההסתננות לישר
בסוד  שהממשל המרכזי , כשליש מה  תושבי חבל דארפור; )ראו להל (הנחשבת עוינת את ישראל 

 .סמו( להגעת  לישראל ה  ביקשו לקבל מקלט מדיני בישראל. וטובח בתושבי
שוהי  שלא כדי  ה  אג# הזרי  בה  מסתנני  ו, הגופי  האחראי  לטיפול במבקשי מקלט .4

 אג#  להל  (הממונה מטע  משרד הפני  על יישו  חוק הכניסה לישראל , שבמינהל האוכלוסי 
 מינהלת  להל  (מינהלת ההגירה באג# המבצעי  שבמטה הארצי של המשטרה ; )האכיפה
; 8אללהחזקת  במשמורת ולהרחקת  מישר, האחראית לאיתור  של השוהי  שלא כדי , )ההגירה

האחראי להחזקת שוהי  שלא כדי  במתקניו עד הרחקת  ) ס" שב להל  (שירות בתי הסוהר 
ל האחראי למניעת כניסה של מסתנני  מהגבול הדרומי לשטח "פיקוד הדרו  של צה; מהאר$

תחקור  והחזקת  במשמורת , ישראל וכ  לאכיפת החוק למניעת הסתננות לרבות תפיסת המסתנני 
לפעולות הדיפלומטיות למניעת הסתננות מגבול , בי  השאר, האחראי, ד החו$ומשר; עד גירוש 

לאומית  לפעולותיה בזירה הבי )  נציבות הפליטי  להל  (  לפליטי  "מצרי  ולסיוע לנציבות האו
 .למציאת מדינה שתקלוט את מבקשי המקלט

 מקלט מדיני  בדק משרד מבקר המדינה את הטיפול במבקשי2007ספטמבר  בחודשי  אפריל .5
ובכלל זה , ובה  מסתנני , בבדיקה הוש  דגש על הליכי הטיפול במבקשי מקלט בישראל. בישראל

נבדק א  ישראל שומרת על האיזו  בי  האינטרסי  הביטחוניי  של ישראל ובי  מחויבותה לתת 
וכיצד מיושמות ההמלצות למניעת הסתננות לישראל , סיוע הומניטרי למבקשי מקלט בתחומה

 באג# זרי  ובלשכה המשפטית שבמינהל  הביקורת נעשתה במשרד הפני  . גבול מצרי מ
לאומיי   ל ובמחלקת ארגוני  בי "בפיקוד הדרו  של צה; הבמינהלת ההגירה במשטר; האוכלוסי 

   .במשרד המשפטי  ובנציבות הפליטי , ס"בדיקות השלמה נעשו בשב. וזכויות אד  במשרד החו$
__________________ 

 .עירק ותימ , ירד , עודיהס, סוריה, מצרי , לבנו   5
בנוס  מטופלי  על פי החוק למניעת הסתננות אזרחי מדינות שלפי הערכת מערכת הביטחו  נחשבות   6

 .עוינות את ישראל בה  אזרחי סוד 
 .21.4.54  ונכנסה לתוק  ב28.7.51 האמנה התקבלה ב  7
  2469' חלטת ממשלה מסמינהלת ההגירה הוקמה באג  מבצעי  במטה הארצי של המשטרה לפי ה  8

חוקיי  ומפרטת את  להרחקת עובדי  לא" מינהלת זמנית"ההחלטה עוסקת בהקמת . 18.8.02 מ
מינהלת ההגירה פועלת מאז להרחקת כלל השוהי  שלא כדי  בישראל . תפקידי המינהלה למטרה זאת

 .לפי הסמכויות שהוקנו לה בהחלטת ממשלה זאת
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 בקשי מקלט מדיני בישראל ויישומ ההסדרי  לטיפול במ
 עקרונות אמנת הפליטי 

השתייכותו לקבוצה , אזרחותו, דתו, אמנת הפליטי  נועדה להבטיח כי אד  הנרד  בשל גזעו .1
, ואשר אינו יכול לקבל הגנה מהמדינה שהוא אזרח שלה, חברתית מסוימת או השקפתו הפוליטית
 מגדירה מיהו פליט וכוללת הנחיות בדבר המעמד האמנה. יוכל למצוא מקלט בטוח במדינה אחרת

החוקי של הפליטי  וזכויותיה  באר  המקלט והוראות בנוגע להתחייבויות של המדינות החתומות 
  ולאפשר לגופי  אלה לפקח עליה  כדי לוודא "על האמנה לשת  פעולה ע  נציבות הפליטי  והאו

 .שה  ממלאות את הוראות האמנה
ובפועל על כל מדינה , א קבעה את אופ  הסדרת ההכרה במעמדו של פליטאמנת הפליטי  ל .2

שחתמה על האמנה לקבוע לעצמה הליכי  להכרה במבקש מקלט מדיני כפליט ולקביעת מעמדו עד 
 "להל  ( המלי  הוועד המטפל בענייני האמנה 1977באוקטובר , ע  זאת. שתתקבל החלטה בעניינו

 האמנה יידרשו למלא כמה דרישות בסיסיות ובה  הדרישה כי שהמדינות שחתמו על) הוועד המנהל
כי יאפשרו למבקש המקלט להישאר , יקבעו מי הוא הגו  המוסמ$ לבדוק את הבקשות למקלט

וכי יאפשרו למבקש מקלט שלא הכירו בו כפליט , בתחומ  עד שתתקבל החלטה סופית בעניינו
הקי  מנגנוני  לבדיקת בקשות למקלט הוועד המנהל ביקש מכל המדינות ל; לערער על ההחלטה

 .9מדיני ולהיענות בחיוב לבקשת נציבות הפליטי  לפקח על פעילות 
ובאחרות נעשה הטיפול , במדינות אחדות נקבעו דיני  מיוחדי  לטיפול במבקשי מקלט, בפועל

ו במסגרת הליכי  שנועדו להסדיר את כניסת  של זרי  לתחומיה  באמצעות נהלי  לא פורמליי  א
מסקירת המצב המשפטי במדינות אירופה בתחילת המאה העשרי  ואחת עולה ". אד הוק"על בסיס 

וכי פעילות  מעוגנת בחוקי  מיוחדי  המסדירי  , כי למרבית  סוכנויות הפועלות מטע  הממשלה
 .10את מעמד  של מבקשי המקלט בשלבי  השוני  של הטיפול בבקשה ואת זכויותיה  הסוציאליות

החלטת שר הפני  , ע  זאת. א עוג  בחוק הסדר מיוחד לטיפול בפליטי  ובמבקשי מקלטבישראל ל
 בנוהל מיוחד של משרד 2002לאשר מת  מעמד של פליט למבקש מקלט בישראל מוסדרת משנת 

"לפי הנוהל שר הפני  מחליט א  לאשר או לדחות בקשה למקלט לפי המלצה של ועדה בי . הפני 
נוס  על ).  נוהל מבקשי מקלט"להל   (11 ממצאי  של נציבות הפליטי משרדית המתגבשת על בסיס

, מטעמי  הומניטריי  וברוח עקרונות אמנת הפליטי , כ$ מעניקה ישראל הגנה קבוצתית זמנית
 .12לקבוצות אנשי  שנמלטו מארצות שמתחוללי  בה  משברי  או הפרות חמורות של זכויות אד 

__________________ 
 והפרוטוקול 1951 י  לקביעת מעמד פליט לפי אמנת הפליטי  ממתו( מדרי( להליכי  וקריטריונ  9

 .  שתורגמו בידי המשרד בישראל של נציבות הפליטי " של האו1967משנת 
 מרכז משאבי   המשפט בשירות הקהילה , ש בוכמ "הפקולטה למשפטי  ע, א"אוניברסיטת ת  10

פולה של מדינת ישראל בפליטי  בעיות בטי" ? מקלט בטוח מדינת ישראל ", ורופאי  לזכויות אד 
 .46' עמ) 2003מאי  („ÓÚ ¯ÈÈ Â ÁÂ„‰  ובמבקשי מקלט 

והיא פועלת , נבה'  לפליטי  בז"הנציגות בישראל של נציבות הפליטי  היא שלוחה של נציבות האו  11
 ארבעה  בראשה עומד הנציג בישראל של נציבות הפליטי  ומועסקי  בה חמישה עובדי  . מטעמה

ונוס  על כ( ,  "פעילות נציבות הפליטי  ממומנת בידי האו.  ועובדת אדמיניסטרטיבית אחתמראייני 
 .מקצה משרד הפני  בכל שנה לנציבות הפליטי  מתקציבו סכו  כס  כהשתתפות בפעילותה

מחו  השנהב ומליבריה שקיבלו הגנה ,  תושבי  מקונגו700  בישראל כו נמצאבמועד הבדיקה  12
פליטי  (וה  זכאי  לאשרת שהייה ועבודה בישראל , יציבות במדינותיה   איקבוצתית זמנית בשל

 הכנסת , מרכז המחקר והמידע" מסתנני  ומבקשי מקלט סודניי  בישראל"מתו( ). הומניטריי 
)19.6.07.( 
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 200713"ז"התשס,  הצעת חוק זכויות הפליט"חוק פרטיות  הוגשו לכנסת שתי הצעת 2007ביולי 

, 200714"ז"התשס, והצעת חוק הסדרת מעמד הפליטי  בישראל, ) הצעת חוק זכויות הפליט"להל  (
שמטרת  לעג  בחוק את מחויבויותיה המשפטיות והמוסריות של מדינת ישראל כלפי פליטי  

לאומי והעקרונות "ה לפי המשפט הבי ומבקשי מקלט באופ  העולה בקנה אחד ע  מחויבויותי
ההצעה , על פי דברי ההסבר להצעת חוק זכויות הפליט. כבוד האד  וחירותו: הקבועי  בחוק יסוד

להסדיר את תנאי , נועדה לשמש תשתית חוקית לבחינת זכאות  של הפליטי  למעמד בישראל
והיא התבססה , ע למצב ולדאוג לצורכיה  הבסיסיי  עד שיימצא פתרו  קב, השהייה שלה  באר 

 .לאומיות שמדינת ישראל מחויבת לה "על האמנות הבי 
 ציי  משרד המשפטי  כי הדי  הנוכחי נות  כלי  2007בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר 

ע  משרדי הממשלה הנוגעי  , הוא בח  לאחרונה, ע  זאת. נאותי  לנושא הפליטי  ומבקשי המקלט
 .אול  עדי  לא התקבלה הכרעה בעניי  זה,   חוק ממשלתי בנושא את האפשרות להכי,בדבר

הוועדה המייעצת לבחינת מדיניות הגירה למדינת "נושא הפליטי  נדו  בישראל במסגרת  .3
 לגבש מדיניות הגירה כוללת למדינת ישראל 16שהוקמה בעקבות החלטת ממשלה, 15"ישראל

' גב,  לראש הממשלה ולשרת המשפטי  דאז הגישה הוועדה2006בפברואר . ולקידו  חקיקה בנושא
הוועדה ציינה שבמש$ השני  .  בנושא הגירת פליטי  ומבקשי מקלט17דוח ביניי , ציפי ליבני

השתנו המאפייני  של מבקשי המקלט ובהתא  לכ$ השתנתה מדיניות הטיפול בה  במדינות שבה  
ט מדיני ממניעי  של רדיפה במועד חתימת אמנת הפליטי  הוגשו רוב הבקשות למקל. ביקשו מקלט

רוב הפליטי  אינ  בורחי  , לאחר כיובל, במועד הגשת דוח הביניי . דתית ואידיאולוגית, פוליטית
. רעב או מלחמות, וחלק  בורחי  בשל פגיעת איתני הטבע, ממדינת  בשל המניעי  שצוינו לעיל

לאומיות של "יותיה הבי הוועדה המליצה שלעניי  הפליטי  תתבסס מדיניות ההגירה על מחויבו
עוד .   לענייני פליטי  ועל נוהגיה  של מדינות דמוקרטיות"על החלטות נציבות האו, ישראל

המליצה הוועדה כי לעניי  הזכות למקלט מדיני יהיה היק  תחולתו של החוק הישראלי רחב משל 
, גי  מלחמותוכי הוא יאפשר להקנות זכות ג  למי שנשקפת לו במדינתו סכנת חיי  ב, האמנה
 .פגיעות של איתני הטבע ורעב, מגפות

ÌÈÈ È·‰ ÁÂ„ ˙˘‚‰ „ÚÂÓÓ ÈÎ ‰ÏÚ , ¯‡Â¯·Ù2006 ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „ÚÂ , ¯·ÓËÙÒ
2007 ,ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó· ‡Ï Û‡Â ‰Ï˘ÓÓ· ‰ Â„  ‡Ï , ÌÈ¯Ê Ï˘ Ì„ÓÚÓ ˙¯„Ò‰Ï È‡¯Á‡‰

Ï‡¯˘È· ,Ú ‰ÏÁ ‰ È‡ ‰ Ó‡‰˘ ÌÈËÈÏÙÏ Ì‚ È È„Ó ËÏ˜ÓÏ ˙ÂÎÊ ˙Â ˜‰Ï ‰Úˆ‰‰ ‡ÏÂ Ì‰ÈÏ
‰Ê ÔÈÈ Ú· ˙ÂËÏÁ‰ ÂÏ·˜˙‰.   

 סדרי הטיפול בבקשות למקלט מדיני
לפי נוהל . הסמכות לאשר מת  מעמד של פליט למבקשי מקלט בישראל, כאמור, לשר הפני  .1

הטיפול בבקשות למקלט מדיני בישראל ייעשה לפי הדי  בישראל ובשי  לב , מבקשי מקלט
לפי הנוהל הקי  שר . ת חתימתה על אמנת הפליטי למחויבויות שישראל קיבלה עליה במסגר

__________________ 
 .פינס ואחרי   בידי חבר הכנסת אופיר פז25.7.07 הונחה על שולח  הכנסת ב  13
 . בידי חבר הכנסת מיכאל מלכיאור25.7.07 הונחה על שולח  הכנסת ב  14
יפה ' פרופ, אריאל בנדור' פרופ, שלמה אבינרי' וחבריה היו פרופ, אמנו  רובינשטיי ' בראשות פרופ  15

 .רות לפידות' זילברש. ופרופ
 .26.6.05  מ3805' החלטת ממשלה מס  16
 .הוועדה לא פרסמה דוח סופי  17



 105 קלט מדיני בישראלהטיפול במבקשי מ

משרד המשפטי  ומשרד , ובראשה נציג ציבור וחבריה נציגי  ממשרד הפני , הפני  ועדה מייעצת
על מבקש : הנוהל קובע את שלבי הטיפול בבקשה למקלט כלהל ).  הוועדה המייעצת"להל  (החו  

באמצעות ריאיו  ,  תבח  נציבות הפליטי מקלט להפנות את בקשתו לנציבות הפליטי  ולאחר מכ 
א  יש מקו  להמשי$ את הטיפול בבקשתו על פי עקרונות , ובחינת מידע בעניינו של מבקש המקלט

הוועדה תבדוק את ההמלצה . האמנה ותמלי  לוועדה המייעצת א  לאשר את הבקשה או לדחותה
ט שר הפני  א  לאשר את ובהתבסס על הממצאי  יחלי, ותגיש את ממצאי בדיקתה לשר הפני 

מי שהגיש בקשה למקלט מקבל מידי נציבות הפליטי  מסמ$ המאשר שבקשתו . הבקשה א  לאו
 .למקלט מדיני נמצאת בבדיקה ואי  לגרשו מהאר 

זכאי לקבל ממשרד , מבקש מקלט שנציבות הפליטי  מצאה שיש מקו  להמשי$ לטפל בבקשתו
עד שתגובש המלצת נציבות הפליטי  , ) אשרה"להל  (הפני  אשרת שהייה ורישיו  עבודה בישראל 

תוצג , א  תמלי  נציבות הפליטי  לדחות את הבקשה על הס ; בעניינו והוועדה המייעצת תדו  בה
המלצות . 18) הלי$ מקוצר"להל  (והיא תדו  בה בהלי$ מיוחד , הבקשה לפני הוועדה המייעצת

).  הלי$ רגיל"להל  (פות חברי הוועדה המייעצת הנציבות באשר ליתר הבקשות יידונו בישיבה בהשתת
מי ששר . רשאי להגיש לוועדה המייעצת בקשה לעיו  חוזר בבקשתו, מבקש מקלט שבקשתו נדחתה

שמאפשר לו לשהות ) 5/מסוג א(הפני  אישר את בקשתו והוכר כפליט זכאי לרישיו  ישיבה מתאי  
ע  עד שישתנה המצב באר  אזרחותו ויאפשר תוק  הרישיו  מואר$ מדי פע  בפ. בישראל ולעבוד בה

הנוהל קובע הסדר מיוחד לטיפול במבקשי מקלט שה  נתיני מדינת אויב או מדינה . לו לחזור אליה
 .עוינת ועל פיו נציבות הפליטי  תעשה כמיטב יכולתה כדי למצוא לה  מקלט במדינה אחרת

, ה כפליט על פי עקרונות האמנהנציבות הפליטי  בודקת א  מבקש מקלט זכאי להכר, כאמור .2
להל  נתוני  על מספר הבקשות למקלט . ובמסגרת הבדיקה היא מראיינת אותו ואוספת מידע בעניינו

 ועל מספר מבקשי המקלט שישראל הכירה 2007"2000מדיני שהוגשו לנציבות הפליטי  בשני  
 :בה  כפליטי  בכל אחת מהשני  האלה

Â¯ÎÂ‰˘ ÌÈËÈÏÙ‰ ¯ÙÒÓ ˘˜·‰ ¯ÙÒÓÂ˘‚Â‰˘ ˙Â ‰ ˘‰ 
10 165 2000 
18 393 2001 
36 283 2002 
13 1,389 2003 
12 922 2004 
11 909 2005 
6 1,348 2006 
3 2,968 2007* 

 1.9.07עד  *
.  חל גידול ניכר במספר  של מבקשי המקלט בישראל2003מהנתוני  שבטבלה עולה שמשנת 

.  הפליטי  והתאר$ מש$ הטיפול בבקשותבעקבות ריבוי הבקשות נוצר עומס עבודה בנציבות

__________________ 
ולפיה תמצית החומר של , ליטי  גיבשו מתכונת של בדיקההוועדה המייעצת בשיתו  נציבות הפ  18

ר הוועדה המייעצת ולנציגי המשרדי  "ליו) באמצעות דואר אלקטרוני(נציבות הפליטי  מועברת 
ר "חברי הוועדה מוסרי  את המלצותיה  ליו. המשתתפי  בה כדי שיגבשו את המלצותיה  בעניי 

הוועדה המייעצת לא קיבלו את המלצת נציבות רק א  חברי ; הוועדה באמצעות דואר אלקטרוני
 .הפליטי  נדונה הבקשה בישיבת הוועדה
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 מה  טופלו בהלי$ 30 " 200719"2005 בקשות למקלט מדיני בשני  48"מבדיקת הליכי הטיפול ב

,  עלה כי מש$ הטיפול הממוצע של נציבות הפליטי  בבקשות למקלט" בהלי$ מקוצר 18" ו20רגיל
אי בדיקתה לוועדה ממועד הגשת  לנציבות הפליטי  עד שנציבות הפליטי  מסרה את ממצ

 . חודשי  במסגרת ההלי$ הרגיל וכשישה חודשי  במסגרת ההלי$ המקוצר33"היה כ, המייעצת
ÌÈËÈÏÙ‰ ˙Â·Èˆ  ˙„„ÂÓ˙Ó ÌÓÈÚ ‰„Â·Ú‰ ÈÒÓÂÚÓ ‰‡ˆÂ˙Î , ÈÂÎÈÒ ‰È‰ ¯˘‡ ËÏ˜Ó È˘˜·Ó

ÌÈ ‰  Ì È‡ ÌÈËÈÏÙÎ Ì‰· Â¯ÈÎÈ˘ ,Ì ÈÈ Ú· ˙ÈÙÂÒ‰ ‰ËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜Ï „Ú ÌÈÈ È·‰ ˙ÙÂ˜˙· ,
˙ÂÈÂÎÊÓ ÌÈËÈÏÙÎ Â¯ÎÂ‰˘ ‰Ï‡Ï ˙Â˜ ÚÂÓ‰ -ÌÈÈÏ‡ÈˆÂÒ ÌÈ˙Â¯È˘Â ˙Â‡È¯· È˙Â¯È˘ ˙Ï·˜  .
„·· „· , ˙Â‰˘Ï ÍÈ˘Ó‰Ï ÛÒ‰ ÏÚ ÌÈÁ„ ‰ ËÏ˜Ó‰ È˘˜·ÓÏ ¯˘Ù‡Ó ¯ÂÓ‡‰ ÏÂÙÈË‰ Í˘Ó

Ì˙˜Á¯‰ „ÚÂ ˙Â·Èˆ Ï Ì˙˘˜· ˙˘‚‰ „ÚÂÓÓ ˘Â¯È‚Ó ˘˘Á ‡ÏÏ Ï‡¯˘È· . „È·ÎÓ ‰Ê ·ˆÓ
Â‰˘˘ ‡„ÂÂÏÂ Ì¯˙‡Ï ˙Â˘¯„ ‰ ‰ÙÈÎ‡‰ ˙ÂÈÂ˘¯ ÏÚ˙È˜ÂÁ ı¯‡· Ì˙ . ÈÂ‡¯ ‰È‰ ÍÎ ÌÂ˘Ó

 ÏÂÙÈË‰ ÏÂÚÈÈÏ ÌÈÎ¯„ ÔÁ·ÈÂ ÏÂ‡˘˙‰Â ‰˜È„·‰ ÈÎÈÏ‰ Ï˘ Ì¯ÂˆÈ˜Ï ÏÚÙÈ ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó˘
Â¯ÂˆÈ˜ÏÂ ËÏ˜ÓÏ ˙Â˘˜··. 

ר הוועדה המייעצת וליוע  " פנה נציג נציבות הפליטי  ליו2005התברר כי כבר בתחילת שנת 
 והתלונ  כי בשל הגידול במספר הפניות של )ש" היועמ"להל  (ד מני מזוז "עו, המשפטי לממשלה

 .מבקשי המקלט הוא מתקשה לטפל בה 
 הנחה שר הפני  דאז את הוועדה המייעצת להגביל את מש$ הטיפול 2005יצוי  כי כבר באוגוסט 

בדיקת משרד מבקר המדינה העלתה שהתמשכות הטיפול , ואול , בכל בקשה לשנה לכל היותר
 .המייעצת אלא בנציבות הפליטי בבקשות מקורה אינו בוועדה 

 ‰˘˜·· ÏÂÙÈË‰ Í˘Ó ˙‡ ÏÈ·‚‰Ï ˙ Ó ÏÚ ÈÎ ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÈÁ¯Î‰‰ ÌÂÓÈ ÈÓÏ ,ÈÂ˘Ú ¯˘‡ ,¯ÂÓ‡Î , Â¯ÎÂÈ˘ ÈÂÎÈÒ ˘È˘ ‡ˆÓ ˘ ËÏ˜Ó È˘˜·Ó ÏÚ Ï˜‰Ï

‰ÙÈÎ‡‰ ˙ÂÈÂ˘¯ ÏÚ Û‡Â ÌÈËÈÏÙÎ , Ì‡ ÌÈËÈÏÙ‰ ˙Â·Èˆ  ÛÂ˙È˘· ÔÁ·È ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯
 ˘ÈËÏ˜ÓÏ ˙Â˘˜·· ÏÂÙÈË‰ ÈÎÈÏ‰˙ ˙˘Á‰· ÚÈÈÒÏ Â˙Â¯˘Ù‡· ,˙‡Ê ˙Â˘ÚÏ Ô˙È  „ˆÈÎÂ. 

א  לאחר הבדיקה הראשונית של בקשה למקלט מוצאת נציבות , על פי נוהל מבקשי מקלט .3
מעניק משרד הפני  למבקש המקלט אשרה בישראל , הפליטי  שיש מקו  להמשי$ לטפל בבקשה

 .עד שתתקבל החלטה סופית בעניינו
 ‰˙Â‡ ÂÏ·È˜ Ï‰Â ‰ ÈÙÏ ‰¯˘‡Ï ÌÈ‡ÎÊ‰ ÏÎ ‡Ï˘ ‰ÏÚÂ‰- ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰˘Ú˘ ‰˜È„·Ó 

 Ï˘ Ô ÈÈ Ú· ‰ È„Ó‰30Ó „Á‡ ˜¯ ÈÎ ‰ÏÚ ˙ˆÚÈÈÓ‰ ‰„ÚÂÂ· ÏÈ‚¯ ÍÈÏ‰· Â Â„ ˘ ˙Â˘˜· -28 
ËÏ˜Ó È˘˜·Ó21 ‰ ˙Ó‰‰ ˙ÙÂ˜˙ ÏÎ Í˘Ó· ‰Ù˜˙ ‰˙ÈÈ‰˘ ‰¯˘‡ Ï·È˜ ‰¯˘‡Ï ÌÈ‡ÎÊ ÂÈ‰˘ 

Â ÈÈ Ú· ‰ËÏÁ‰Ï .‰ ‰˜È„·‰ ‰˙ÏÚ‰ „ÂÚÓ ‰ ÂÓ˘ ˜¯ ÈÎ ‰¯ÂÓ‡-28 ËÏ˜Ó‰ È˘˜·Ó 
ÌÈ¯ÂÓ‡‰ , ˙ÙÂ˜˙Ó ˜ÏÁ Í˘Ó· ˙ÂÙ˜˙ ÂÈ‰˘ ˙Â¯˘‡ ÂÏ·È˜Â ÔÈÒÂÏÎÂ‡‰ Ï‰ ÈÓ ˙ÂÎ˘ÏÏ Â Ù

„·Ï· ‰ ˙Ó‰‰ ; ‡ÏÂ ÔÈÒÂÏÎÂ‡‰ Ï‰ ÈÓ ˙ÂÎ˘ÏÏ Â Ù ‡Ï ÌÈ¯Á‡ ËÏ˜Ó È˘˜·Ó ‰Ú˘˙ ÈÎÂ
‰ ˙Ó‰‰ ˙ÙÂ˜˙ ÏÎ Í˘Ó· ÏÏÎ ‰¯˘‡ Ì‰Ï ‰ ˙È  ; ‡Ï ËÏ˜Ó‰ È˘˜·Ó ¯˙È Ï˘ Ì‰ÈË¯Ù

Â‡ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó Ï˘ ˙·˘ÁÂÓÓ‰ ˙Î¯ÚÓ· Â¯˙ . 
__________________ 

 .מדובר במדג  אקראי של בקשות שנבחרו מתו( רשימת בקשות המטופלת בידי הוועדה המייעצת  19
, שש מה  בקשות של אנשי  שברחו ממדינותיה  בגי  מלחמות אזרחי  או משברי  פנימיי  אחרי   20

, לחלק מפרק הזמ  שבו המתינו להחלטה בעניינ ,מבקשי מקלט אלה קיבלו". נות משברמדי"המכונות 
 .יציבות במדינותיה  הגנה קבוצתית זמנית בשל אי

 .שניי  מה  קיבלו מעמד של פליט ולא נזקקו לאשרות  21
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‰˙Â‡ ÂÏ·È˜ ‰¯˘‡Ï ÌÈ‡ÎÊ‰Ó ˜ÏÁ ˜¯ ÈÎ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ . ËÏ˜Ó‰ È˘˜·ÓÓ ÌÈ·¯˘ ÔÂÂÈÎ ˙‡Ê
Ì„ÓÚÓ ˙¯„Ò‰ Í¯ÂˆÏ ÔÈÒÂÏÎÂ‡‰ Ï‰ ÈÓÏ Â Ù ‡Ï . ËÏ˜Ó‰ È˘˜·ÓÓ ¯ÎÈ  ˜ÏÁ ÍÎ ·˜Ú

ÌÈÈ È·‰ ˙ÙÂ˜˙· ‰¯˘‡ Ï·˜Ó Â È‡ Ì ÈÈ Ú· ‰ËÏÁ‰Ï ÌÈ È˙ÓÓ‰ ,‰Ï·˜Ï È‡ÎÊ ‡Â‰˘ Û‡. 
נאמר כי כל מבקשי המקלט ,  למשרד מבקר המדינה2007בתשובתו של משרד הפני  מדצמבר 

הזכאי  לאשרה יודעי  כי לאחר שנציבות הפליטי  מפנה אות  ללשכות מינהל האוכלוסי  עליה  
וכי פנייה רשמית מהרשויות עלולה לעורר במבקשי המקלט , לפנות אליה  כדי להסדיר את האשרה

 שמבקש המקלט לא 2008עוד ציי  משרד הפני  בתשובתו מפברואר . י  לגרש חשש שמא עומד
באשר למש$ הטיפול בבקשות למקלט . יורחק מישראל בטר  ייבדק עניינו ע  נציבות הפליטי 

מסר משרד הפני  שהוא פועל להוסי  כוח אד  שיסייע לנציבות הפליטי  לקצר ולייעל את מש$ 
 .הבדיקה

 שג  מבקשי מקלט הפוני  2007 בתשובתה למשרד מבקר המדינה מנובמבר נציבות הפליטי  ציינה
נדחי  בל$ ושוב בלתי פוסק "אלא , ללשכות מינהל האוכלוסי  לקבל אשרה לא מקבלי  אותה מיד

 ".התבזות והתעלמות אנשי  בלשכה מהוראות שקבלו בנדו , תו$ אובד  ימי עבודה
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯,Ï‡¯˘È· „ÓÚÓ‰ ˙¯„Ò‰ ÏÚ È‡¯Á‡‰  , ‡Ï

ÂÈÏ‡ Â Ù˘ ËÏ˜Ó È˘˜·ÓÏ ˜¯ ‰¯˘‡ ˙˜ Ú‰· ˜Ù˙ÒÈ ,‰Ï ÌÈ‡ÎÊ‰Ó ˜ÏÁ ˜¯ Ì‰˘ , ‡Ï‡
ÔÁ·ÈÈ ,ÌÈËÈÏÙ‰ ˙Â·Èˆ  ˙Â·¯Ï ¯·„· ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÏÎ ÌÚ , ÌÈ‡ÎÊ‰ ÏÎÏ ¯˘Ù‡˙˘ Í¯„

Ì‰Ï Â ˜Â‰˘ ˙ÂÈÂÎÊ‰ ˙‡ ˘ÓÓÏ Ì ÈÈ Ú· ‰ËÏÁ‰Ï ‰ ˙Ó‰‰ ˙ÙÂ˜˙· ‰¯˘‡Ï. 
4. ·  Ï Â Ù È Ë ‰È  È „ Ó  Ë Ï ˜ Ó Ï  Â Î Ê Â  Ì È Ë È Ï Ù Î  Â ¯ Î Â ‰ ˘  È Ó :  אמנת הפליטי

לעניינ  של כמה . מציינת כמה זכויות בסיסיות שעל כל מדינה לתת למי שהכירה בה  כפליטי 
תחומי  קובעת האמנה שהפליט ייהנה מזכויות שאינ  פחותות מאלה הניתנות לאזרחי מדינת 

הזכות לקבל שירותי  ,  מוגבלת לערכאותגישה לא, ובה  הזכות להתאגדות לא פוליטית, המקלט
לעניינ  של נושאי  אחרי  קובעת . הניתני  מכוח חוק חינו$ חובה והזכות לקבל סיוע ציבורי

, האמנה שיש לתת לפליטי  זכויות שאינ  פחותות מאלה הניתנות לזרי  השוהי  כדי  בתחומה
 .ובה  הזכות לעבוד במדינת המקלט

המקנה , )5/מסוג א(מעניק לו שר הפני  רישיו  ישיבה זמני , שרהמי שבקשתו למקלט בישראל או
לו זכות לשהות בישראל עד שיחול שינוי בנסיבות באר  אזרחותו ומעניק לו זכויות סוציאליות 

לפי (המש$ שהייתו של הפליט בישראל נבח  מחדש אחת לשנתיי  או לשלוש שני  . מגוונות
 .רוי בחוסר ודאות מתמדת לגבי עתידודהיינו הוא ש, )החלטת הוועדה המייעצת

במש$ השני  פנה נציג נציבות הפליטי  למשרד הפני  והציע לקבוע מסלול הדרגתי שיאפשר 
במסגרת דיו  . כדי שיוכלו לקבל בסופו מעמד של תושב קבע בישראל, לפליטי  לייצב את מעמד 

עדה צוות שתפקידו לגבש  הוק  מקרב משתתפי הוו2003בוועדה המייעצת שהתקיי  כבר בנובמבר 
בדיו  שהתקיי  . הלי$ מסודר להענקת מעמד של תושב קבע לפליטי  ששהו באר  תקופה ארוכה

ר הוועדה המייעצת ביקשה מחברי הוועדה "ויו,  חזר ועלה נושא זה2007בוועדה המייעצת במרס 
 .לבדוק א  אפשר לגבש הלי$ זה

 ˙ ˘Ó˘ ‰ÏÚÂ‰2002 ,Ï‰Â  Ï˘ Û˜Â˙Ï Â˙ÒÈ Î „ÚÂÓËÏ˜Ó È˘˜·Ó  , ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú
 ‰¯ÈÎ‰ Ï‡¯˘È˘ ÈÓÏ Ú·˜ Ï˘ „ÓÚÓ ˜È Ú‰Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó ÔÁ· ‡Ï ˙¯Â˜È·‰

Ì„ÓÚÓ ·ÂˆÈÈÏ È˙‚¯„‰ ÏÂÏÒÓ Ú·˜  ‡ÏÂ ÌÈËÈÏÙÎ Ì‰· , ‰Ê ‡˘Â  ‰ÏÚ ÌÚÙÏ ÌÚÙÓ˘ Û‡
‡˘Â · ¯„ÂÒÓ ÍÈÏ‰ ˙ÚÈ·˜· Í¯Âˆ‰ ¯ÎÂ‰Â ˙ˆÚÈÈÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰ È ÂÈ„·. 
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Û‡ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ÔÂÈ˘È¯ ˜È Ú‰Ï ˙Â È„Ó ˙·ÈÈÁÓ ‰ È‡ ÌÈËÈÏÙ‰ ˙ Ó‡˘ 

‰ÓÂÁ˙· ÌÈ‰Â˘‰ ÌÈËÈÏÙÏ Ú·˜ ˙·È˘È , ˙‡ ‰˜ÈÓÚÓ ‰ ÈÁ· ÔÁ·È ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯
 ËÏ˜Ó È˘˜·ÓÏ Ú·˜ È·˘Â˙ Ï˘ „ÓÚÓ Ô˙ ÈÈ ÂÙÂÒ·˘ È˙‚¯„‰ ÏÂÏÒÓ Ï˘ Â˙ÚÈ·˜ ˙ÈÈ‚ÂÒ

‰ÎÂ¯‡ ‰ÙÂ˜˙ Ï‡¯˘È· ÌÈ‰Â˘Â ÌÈËÈÏÙÎ Â¯ÎÂ‰˘ ,È‡ ˙‡ ‚ÈÙÈ ÍÎ·Â-Â‡„ÂÂ‰ ¯˘‡· ˙
Ì·ˆÓÏ ,ÂÊ ‰ÈÚ· ÔÂ¯˙ÙÏ ˙ÂÙÒÂ  ˙ÂÙÂÏÁ ÏÂ˜˘È˘ ÈÂ‡¯ ÔÎÂ. 

 המלי  הוועד המנהל את ענייני האמנה להציב לפני המדינות שחתמו על 1977באוקטובר  .5
ובכלל , שיחייבו אות  להתחשב במצבו המיוחד של מבקש המקלט, דרישות בסיסיות האמנה כמה

 .לפי הנוהג באותה מדינה, ת להגיש ערעורזה להקנות למבקש מקלט שבקשתו נדחתה זכו
לפי הנוהל מבקש מקלט שבקשתו נדחתה רשאי לפנות לוועדה המייעצת בבקשה לעיו  חוזר , כאמור

, פינס"מר אופיר פז, בעניי  זה הנחה שר הפני  דאז. בבקשתו א  חל שינוי בנסיבות הנוגעות לעניינו
ציגי משרד הפני  בוועדה המייעצת שהרכב את מנהל מינהל האוכלוסי  ונ, 2005עוד באוגוסט 

שד  בבקשה לעיו  חוזר יהיה שונה מהרכב הוועדה שמקבלת את ההחלטה , הוועדה המייעצת
 .כדי להבטיח שיתקיי  הלי$ הוג , בי  היתר, הדבר נדרש; הראשונה בעניינו של מבקש המקלט

· ÏÚÂÙ·Â ÌÈ Ù‰ ¯˘ ˙ÈÈÁ ‰ ˙‡ Ì˘ÈÈ ‡Ï ÔÈÒÂÏÎÂ‡‰ Ï‰ ÈÓ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ ¯ÊÂÁ ÔÂÈÚÏ ˙Â˘˜
·Î¯‰ Â˙Â‡ È ÙÏ Â Â„  ;‰Ê ‡˘Â · Ï‰Â ‰ ˙‡ Ô˜È˙ ‡Ï Û‡ ÔÈÒÂÏÎÂ‡‰ Ï‰ ÈÓ . ˙Â‡¯Ï ˘È

È‡ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ·-¯˘‰ ˙Â‡¯Â‰ Ï˘ ÔÚÂˆÈ· , ¯˘Ù‡Ï Â„ÚÂ  ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙Â‡¯Â‰‰˘ ¯Á‡Ó „ÂÁÈÈ·
Ï‡¯˘È· ÌÈ¯Ê ÌÈ‰Â˘ Ï˘ Ì ÈÈ Ú· Ô‚Â‰ ÍÈÏ‰ ÌÈÈ˜Ï , Ì‰È˙ÂÈÂÎÊ ˘ÂÓÈÓ· ÌÈ˘˜˙Ó‰

Ï ˙Â ÙÏ ÌÈ˘˘ÂÁ‰Â‰ È„Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯.  
✯  

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó ÏÚ ,Ï‡¯˘È· ÌÈ¯Ê Ï˘ „ÓÚÓ‰ ˙¯„Ò‰Ï È‡¯Á‡‰ ,
 ‰ÚÈ‚Ù ÚÂ ÓÏ È„Î Ï‡¯˘È· È È„Ó ËÏ˜ÓÏ ˙Â˘˜·· ÏÂÙÈË‰ ˙ÂÎ˘Ó˙‰ ˙ÚÈ ÓÏ ÏÂÚÙÏ
 ÏÂÙÈË‰ Ï˘ Â˙ÂÎ˘Ó˙‰ ˙‡ ÚÂ ÓÏ „·· „·Â ËÈÏÙ Ï˘ „ÓÚÓÏ ÌÈ‡ÎÊ‰ ËÏ˜Ó È˘˜·Ó·

˙ÈÁ„  Ì˙˘˜·˘ ËÏ˜Ó È˘˜·Ó· ÛÒ‰ ÏÚ - ËÏ˜Ó‰ È˘˜·Ó ˙È·¯Ó Ì‰˘ - ¯·„‰ ¯˘‡· 
ÍÂ¯‡ ÔÓÊ ˜¯Ù Ï‡¯˘È· ˙Â‰˘Ï Ì‰Ï ¯˘Ù‡Ó . ÛÂ˙È˘· ÔÁ·È ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯ ÍÎ Ì˘Ï

 „ˆÈÎÂ ËÏ˜ÓÏ ˙Â˘˜·· ÏÂÙÈË‰ ÈÎÈÏ‰˙ ˙˘Á‰· ÚÈÈÒÏ Â˙Â¯˘Ù‡· ˘È Ì‡ ÌÈËÈÏÙ‰ ˙Â·Èˆ 
˙‡Ê ˙Â˘ÚÏ Ô˙È  .Ú‚Â ‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÏÎ ÌÚ ÔÁ·ÈÈ ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯ ÔÎ ÂÓÎ Í¯„ ¯·„· ÌÈ

Â˙Â‡ Ï·˜Ï ‰·È˘È ÔÂÈ˘È¯Ï È‡ÎÊ˘ ËÏ˜Ó ˘˜·Ó ÏÎÏ ¯˘Ù‡˙˘ , ˙ÂÈÂÎÊ‰ ÏÎ ÂÏ Â ˙ ÈÈ ÈÎÂ
Ï‡¯˘È· ÔÈ„‰ ÂÏ ‰ ˜Ó˘ .ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ  , È˙‚¯„‰ ÏÂÏÒÓ ÚÂ·˜Ï ÏÂ˜˘Ï ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó ÏÚ

Ï‡¯˘È· ÌÈËÈÏÙÎ Â¯ÎÂ‰˘ ËÏ˜Ó È˘˜·Ó Ï˘ Ì„ÓÚÓ ˙¯„Ò‰Ï ,È‡ ˙‡ ‚ÈÙ‰Ï È„Î- ˙Â‡„ÂÂ‰
Ì·ˆÓÏ ¯˘‡·.   
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 ת לטיפול מערכתי באזרחי  הסודניי  היערכו
 שהסתננו לישראל מגבול מצרי 

 הטיפול באזרחי  הסודניי  שהסתננו לישראל
 רבי .  חל גידול בהיק  ההסתננות לישראל מגבול מצרי  למטרות עבודה ומקלט מדיני2005משנת 

שבו , ארפור חלק  נמלטו מחבל ד;מדינה הנחשבת עוינת את ישראל, 22מהמסתנני  ה  אזרחי סוד 
וחלק  קיבלו ,  האזרחי  הסודניי  שהו קוד  לכ  במצרי .טובח בתושביובסוד  הממשל המרכזי 

ה  , זמ  קצר לאחר שהסתננו האזרחיי  הסודניי  מגבול מצרי  לישראל. בה מעמד של פליטי 
 .הגישו בקשות למקלט מדיני בישראל

1. È Ï  Â   ˙ Ò ‰ ˘  Ì È È  „ Â Ò ‰  Ì È Á ¯ Ê ‡ ·  Ï Â Ù È Ë Ï  È ˜ Â Á ‰  ¯ „ Ò ‰ ‰Ï ‡ ¯ ˘: 
, שר הפני  מוסמ$ לתת לזרי  אשרות ורישיונות ישיבה בישראל, לפי חוק הכניסה לישראל, כאמור

להרחיק מישראל זר השוהה בתחומה שלא כדי  ולהורות להחזיקו במשמורת עד מועד יציאתו 
 23להחזקת  במשמורת, מינהלת ההגירה אחראית לאיתור  של השוהי  שלא כדי ; מישראל

 .24ס אחראי להחזקת שוהי  שלא כדי  במתקניו עד הרחקת  מהאר "שב; אלולהרחקת  מישר
חוק הכניסה לישראל קובע תנאי  ומגבלות לטיפול בשוהי  שלא כדי  המוחזקי  במשמורת לצור$ 

השוהה שלא כדי  זכאי להשמיע טענותיו לפני ממונה ביקורת הגבולות לפני הוצאת : ובה , הרחקה
 שעות 24" החזקה במשמורת או שחרור בערובה תינת  לא יאוחר מההחלטה לעניי ; צו המשמורת

המוחזק במשמורת יובא לפני בית הדי  לביקורת משמורת ; ממועד תחילת החזקתו במשמורת
. 25 ימי  מיו  תחילת החזקתו14לא יאוחר מתו  )  בית הדי  למשמורת"להל  (לשוהי  שלא כדי  

בי  , לות לשחרור בערובה מהמשמורת ובמסגרת  נקבעבחוק הכניסה לישראל נקבעו עי, נוס  על כ$
ובלבד שאי  בשחרורו כדי לסכ  את ביטחו  ,  יו  לכל היותר60כי אד  יוחזק במשמורת , השאר

עוד נקבע בחוק הכניסה לישראל ששוהה שלא כדי  . את שלו  הציבור או את בריאותו, המדינה
שב בנסיבות העניי  לרבות מש$ החזקתו בהתח, יוחזק במשמורת בתנאי  הולמי  שלא יהיה בה 

 .26כדי לפגוע בבריאותו ובכבודו, במשמורת
קובע הסדר , 27בטיפול בעברות ביטחוניות חמורות, בי  היתר, העוסק, החוק למניעת הסתננות

מיוחד החל על מי שנכנס לישראל ובעת כניסתו היה אזרח אחת מהמדינות הנחשבות עוינות את 
אי לביצוע החוק והוא מוסמ$ לצוות על גירושו של מסתנ  ולהורות על שר הביטחו  אחר. ישראל

החוק : בעניי  זה לא נקבעו בחוק למניעת הסתננות תנאי  ומגבלות. החזקתו במשמורת עד גירושו
ולא , להחזיק מסתנ  במשמורת פרק זמ  לא מוגבל עד שיבוצע צו הגירוש, בי  השאר, מאפשר

 שיפוטית על החזקה במשמורת ועילות לשחרור בערובה נקבעו בו הסדר מיוחד של ביקורת

__________________ 
ול  הסתננו מגב2006בשנת ;  זרי 502 הסתננו לישראל מגבול מצרי  2005בשנת , ל"על פי נתוני צה  22

;  זרי 2,095 הסתננו לישראל מגבול מצרי  2007 ועד אמצע יולי 2007מתחילת שנת ;  זרי 578מצרי  
מה  היו אזרחי אריתריאה שהוחלט שלא להרחיק  ) 18% (383 ו, מה  היו אזרחי סוד ) 62% (1,303

 .מהאר. עד שתתקבל החלטת שר הפני  בעניינ 
 .ית  להחזיר  לאר. מוצא אחראית להחזקת  של שוהי  שלא כדי  שנ  23
אחראי להחזקת  של שוהי  שלא כדי  שלא נית  להחזיר  לאר. מוצא  בשל היעדר קשר דיפלומטי   24

כמו כ  מוחזקי  במתקניו עצירי  מכוח החוק למניעת ). בהיותה אר. העוינת את ישראל(איתה 
 .הסתננות

 .ש נקבע כי פרק הזמ  יקוצר לארבעה ימי "בהנחיית היועמ  25
 .ח בהתאמה13 ו ,ו13 ,יד13 ,ג13, )ד(א13סעיפי    26
ודי  ;  שבע שנות מאסר דינו של מי שהסתנ  לאחר שגורש מ  האר. ;  חמש שנות מאסר די  מסתנ    27

 . שנות מאסר15  מסתנ  מזוי  
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החוק למניעת הסתננות מבוסס על ההנחה שיש במסתנני  אזרחי מדינות עוינות משו  . מהמשמורת

ולפיכ$ יש הצדקה לטפל בה  , ) חזקת המסוכנות"להל  (סכנה לשלו  הציבור ולביטחו  ישראל 
שר הביטחו  אצל . יי  הנוגעי  לעניינ במסגרת חוקית מיוחדת המותאמת לשיקולי  הביטחונ

את סמכויותיו להוציא צו גירוש נגד מסתנני  ) צ" ראש אמ"להל  (ל "לראש אג  המבצעי  בצה
ל הוטל למנוע הסתננות בגזרת אחריותו וכ  "על פיקוד הדרו  של צה. ולהורות להחזיק  במשמורת

, תחקור , חודרי  מגבול מצרי לאכו  בה את החוק למניעת הסתננות לרבות תפיסת מסתנני  ה
והעברת  , הוצאת צו לגירוש  המשמש ג  אסמכתה חוקית להחזקת  במשמורת עד גירוש 

 .ס"ל או במתקני שב"למשמורת במתקני צה
מהאמור לעיל עולה שחוק הכניסה לישראל קובע הסדר כללי לטיפול בשוהי  שלא כדי  בישראל 

להגביל את מש$ המשמורת , של המוחזקי  במשמורתולפיו יש לבצע ביקורת שיפוטית בעניינ  
שנועד להבטיח שהמוחזקי  במשמורת יממשו את , ולקבוע עילות לשחרור  בערובה מהמשמורת

החוק , לעומת זאת. על ביצועו של החוק מופקדי  גופי  אזרחיי . מלוא הזכויות המוקנות לה 
אל ממדינות הנחשבות עוינות את למניעת הסתננות קובע הסדר מיוחד לטיפול במי שנכנס לישר

 לא נכללי  בו מנגנו  מיוחד של ביקורת שיפוטית על תנאיה של המשמורת והסדר לשחרור "ישראל 
ל הוא הגו  המופקד "צה. והוא א  אינו מגביל את מש$ ההחזקה במשמורת, בערובה מהמשמורת

 .על ביצועו
,  מדיני ומבקשי עבודה בישראלנוכח התגברות ההסתננות מהגבול המצרי של מבקשי מקלט .2

כי אי  להחיל את חזקת , ד אליקי  רובינשטיי "עו,  היוע  המשפטי לממשלה דאז2000קבע במרס 
וא  יתברר שאי  בו סיכו  ביטחוני , ל לחקור כל מסתנ "וכי על צה, המסוכנות על כלל המסתנני 

לימי   (המשטרה,  משרד הפני "הוא יטופל לפי הוראות חוק הכניסה לישראל בידי גופי  אזרחיי  
 הנחיית "להל  (על הנחיה זאת , ד מני מזוז"עו, ש" חזר היועמ2006במרס . ס"ושב) מינהלת ההגירה

 ).ש"היועמ
ל העלתה שאי  בו סיכו  ביטחוני יטופל לפי "מההנחיה האמורה משתמע כי מסתנ  שחקירה של צה

עוד נקבע בהנחיה כי . ל למשרד הפני "מצהוכי האחריות לטיפול בו תועבר , חוק הכניסה לישראל
ממונה ביקורת הגבולות של משרד הפני  יבצע שימוע בעניינו של המסתנ  ולאחר מכ  יחליט א  

בי  , והמסתנ  יובא לפני בית הדי  למשמורת כדי שישקול, להוציא נגדו צו הרחקה וצו משמורת
מינהלת ).  חלופות משמורת"ל  לה(אפשרות לשחררו מהמשמורת ולשכנו במקו  חלופי , היתר

ס ייער$ להחזיק "ושב, ההגירה תיער$ להחזיק במתקניה מסתנני  שנית  להחזיר לארצות מוצא 
במתקניו מסתנני  שלא נית  להחזיר  לארצות מוצא  בהיעדר קשר דיפלומטי עמ  או כאשר 

נ  שבית הדי  מינהלת ההגירה אחראית להרחיק מישראל מסת. נשקפת למסתנני  סכנת חיי  בה 
נציבות הפליטי  תבח  א  כל מסתנ  שהגיש בקשה למקלט מדיני . למשמורת הוציא נגדו צווי 

על נציבות הפליטי  , א  הוא אזרח מדינה העוינת את ישראל; בישראל זכאי למעמד של פליט
 .לנסות ולמצוא לו מקלט מדיני במדינה אחרת

‰ ˙Î¯ÚÓ ÈÙÂ‚ ÔÈ· ˙˜ÂÏÁÓ ·˜Ú˘ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ Ï˘ ˙Â ÎÂÒÓ‰ ˙˜ÊÁÏ Ú‚Â · ÔÂÁËÈ·
ÓÚÂÈ‰ ˙ÈÈÁ ‰ ‰Ó˘ÂÈ ‡Ï ÌÈÈ „ÂÒ‰ ÌÈÁ¯Ê‡‰ ÏÏÎ"Ì‰È˙ÂÈÂÎÊ ÂÚ‚Ù Â ˘ ,ÔÏ‰Ï Ë¯ÂÙÓÎ : 

Ì )א( È È  „ Â Ò ‰  Ì È Á ¯ Ê ‡ ‰  Ï Ï Î  Ï ˘  ˙ Â  Î Â Ò Ó ‰  ˙ ˜ Ê Á  Ï Â Ë È · Ï  ¯ ˘ ‡: 
עמדת שירות  :בקרב גופי הביטחו  הייתה מחלוקת בסוגיית חזקת המסוכנות של האזרחי  הסודניי 

הייתה שצרי$ להחיל את חזקת המסוכנות על כלל האזרחי  ) כ" שב"להל  (כללי הביטחו  ה
אפשר "היות שסוד  היא מדינה התומכת בטרור אסלאמי והיות שאי, הסודניי  שהסתננו לישראל

ל סבר כי אי  הצדקה "צה, לעומת זאת. לבדוק מה היו המניעי  להסתננותו של כל אזרח סודני
כי לעניי  מסתנני  אלה יש לבדוק כל , דניי  את חזקת המסוכנותלהחיל על כלל האזרחי  הסו
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בעלי משפחות ומבקשי מקלט שנציבות הפליטי  , זקני , וכי ראוי להבחי  בי  ילדי , מקרה לגופו
 .ש"ל את הנחיית היועמ"בשל כ$ לא ייש  צה .במצרי  הכירה בה  כפליטי 

 שגופי הביטחו  יגבשו בהקד  את 2006ש במרס "על מנת לאפשר יישו  הנחייתו ביקש היועמ
 "עמדת  בסוגיית חזקת המסוכנות כדי לקבוע על פי איזה חוק יטופלו האזרחי  הסודניי  שהסתננו 

 משרד הפני  או " ומי הגו  האחראי לטיפול בה  "חוק הכניסה לישראל או החוק למניעת הסתננות 
ששימש , קו  ראש הממשלה דאזש את תשומת לב  של ממלא מ"במסגרת זאת הסב היועמ. ל"צה

ר$ להכריע ולצ, מר שאול מופז, שר הביטחו  דאזמו, מר אהוד אולמרט, ראש הממשלה בפועל
ש שוב לראש " פנה היועמ2006בדצמבר . בסוגיה במסגרת ההיערכות לטיפול בבעיית ההסתננות

ריעו בסוגיה הסב את תשומת לב  לכ$ שעדיי  לא הכ, מר עמיר פר , הממשלה ולשר הביטחו  דאז
שחקירה ,  ה  הכריעו בסוגיה והורו שמסתנ  אזרח סוד 2007אול  רק באפריל . וביקש שיעשו כ 

 .יטופל לפי הוראות חוק הכניסה לישראל, ל העלתה שאי  בו סיכו  בטחוני"של צה
)·(  Ì È Á ¯ Ê ‡ ‰  Ï Ï Î  Ï Ú  ˙ Â  Î Â Ò Ó ‰  ˙ ˜ Ê Á  ˙ Ï Á ‰  ˙ Â ‡ ˆ Â ˙ Ï  ¯ ˘ ‡

Ì È È  „ Â Ò ל את "כל המסתנני  תושבי סוד  לא חקר צהלנוכח חזקת המסוכנות שחלה על  :‰
האזרחי  הסודניי  כדי לברר א  יש בה  סיכו  ביטחוני והמשי$ לטפל בה  על פי הוראות החוק 

הוא , ל צווי גירוש נגד האזרחי  הסודניי  שהסתננו"לאחר שהוציא צה, בפועל. למניעת הסתננות
 .28הכליאה בקציעותמרבית  במתק  , שיכ  במתקני כליאה את הגברי  שבקרב 

 ÂÚ‚Ù  ˙Â  ˙Ò‰ ˙ÚÈ ÓÏ ˜ÂÁ‰ ÈÙÏ ¯ˆÚÓ· ÌÈÈ „ÂÒ‰ ÌÈÁ¯Ê‡‰ ·¯˜·˘ ÌÈ¯·‚‰ ˙˜ÊÁ‰ ·˜Ú
Ì‰È˙ÂÈÂÎÊ : ÂÏ˜˘  ‡ÏÂ ˙¯ÂÓ˘Ó· Ì˙˜ÊÁ‰ ÏÚÂ Ì¯ˆÚÓ ÏÚ ˙ÈËÂÙÈ˘ ˙¯Â˜È· ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï

‰·Â¯Ú· ¯Â¯Á˘Â ˙¯ÂÓ˘Ó ˙ÂÙÂÏÁ Ì‰È·‚Ï . ÌÈÏÙÂËÓ ÂÈ‰ Ì‰ ˙Â ÎÂÒÓ‰ ˙˜ÊÁ ‰¯ÒÂ‰ ÂÏÈ‡
‰ÒÈ Î‰ ˜ÂÁ ÈÙÏ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÈÂÎÊ‰ Ì‰Ï ˙Â ˜ÂÓ ÂÈ‰Â Ï‡¯˘ÈÏ . 

 הורה שר הביטחו  להקי  ערכאת ביקורת שיפוטית זמנית בעניי  החזקת  2006יצוי  כי באפריל 
 ערכאת הביקורת "להל  (במשמורת של מסתנני  סודניי  המוחזקי  לפי החוק למניעת הסתננות 

וטית לבצע שימוע יזו  בעניינ  של לפי הוראת השר נדרשה ערכאת הביקורת השיפ). השיפוטית
;  יו 60ומדי , מיו  מעצרו, לכל היותר,  יו 14כל מסתנ  יובא לפני ערכאה זו בתו$ ; המסתנני 

ערכאת הביקורת השיפוטית תהיה רשאית לבצע שינויי  בצו המשמורת ולקבוע לו תנאי  וא  
 .לבחו  א  מתקיימי  תנאי  לשחרור המסתנ  בערבות

¯Á‡Ï Ì‚ ÌÏÂ‡ ÌÈÁ¯Ê‡‰ ˙ˆ˜Ó ÔÈÈ Ú· ˜¯ ‰Ï‡Î ÌÈÎÈÏ‰ ÂÓÈÈ˜˙‰ ÂÊ ‰‡Î¯Ú ‰Ó˜Â‰˘ 
˙¯ÂÓ˘Ó· Â˜ÊÁÂ‰˘ ÌÈÈ „ÂÒ‰29 ,¯ÂÁÈ‡· ÂÓÈÈ˜˙‰ Ì‰ Û‡Â . ¯·Óˆ„ „Ú2006 ÂÓÈÈ˜˙‰ 

Ï ÌÈÎÈÏ‰-76 ‰‡ÈÏÎ‰ È ˜˙Ó· Â˜ÊÁÂ‰˘ ÌÈ  ˙ÒÓ "Â‰È˘ÚÓ "Â"ÏÎÈÓ" , Ô˜˙Ó· ÂÏÈ‡Â
˙ÂÚÈˆ˜· ‰‡ÈÏÎ‰ ,Ô„ÂÒ ÈÁ¯Ê‡ ÌÈ  ˙ÒÓ‰ ˙È·¯Ó Â˜ÊÁÂ‰ Â·˘ , ÌÈÎÈÏ‰ ÏÏÎ ÂÓÈÈ˜˙‰ ‡Ï

‰Ï‡Î30. 
)‚(  Ï‡¯˘ÈÏ Â  ˙Ò‰˘ ÌÈÈ „ÂÒ‰ ÌÈÁ¯Ê‡‰ ·¯˜·˘ ÌÈ„ÏÈÏÂ ÌÈ˘ Ï ¯˘‡- ‡Ï˘ Û‡ 

‰ˆ ˙Â ÎÂÒÓ‰ ˙˜ÊÁ Ì‰È·‚Ï ‰ÏÏ˘ "¯ˆÚÓ· Ì˜ÈÊÁ‰ ‡ÏÂ Ì‰ÈÏÚ Ï˜‰ Ï . ¯¯Á˘ ÏÚÂÙ·
‰ˆ" ˙‡ Í‡ Ì„‡ ˙ÂÈÂÎÊ È Â‚¯‡ Ï˘ ÌÚÂÈÒ· ˙¯ÂÓ˘Ó ˙ÂÙÂÏÁÏ ÌÈ„ÏÈ‰Â ÌÈ˘ ‰Ó ˜ÏÁ Ï

¯Á˘ ‡Â‰ Ì˜ÏÁÌÈÈÒÈÒ·‰ ‰ÈÁÓ‰ È‡ ˙ Ì‰Ï ÂÁË·ÂÈ˘ ÈÏ· ¯ . ‡Ï ˙ÂÈÁ¯Ê‡‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Û‡
ÌÏÂ‰ ÌÂÈ˜ ÌÈ„ÏÈÏÂ ÌÈ˘ Ï ÁÈË·‰Ï È„Î ÂÏÚÙ. 

__________________ 
 .ס" לאחריות שב2006ל והועבר במרס "מתק  כליאה לאסירי  ביטחוניי  שהיה באחריות צה  28
 . אזרחי  סודניי  שהסתננו212 הוחזקו במשמורת 2006ל מיולי "ני צהלפי נתו  29
¯‡˘ ‡‚4Á‡Â ÌÈ ÂÏÙ  '  ' Û 3208/06. " בבג5.12.07 צ מ"לפי הודעת שר הביטחו  וראש אמ  30

‰ˆ· ÌÈÚˆ·Ó‰"Á‡Â Ï'. 
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‰ˆ˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯ ÌÈÈ „ÂÒ‰ ÌÈÁ¯Ê‡‰ Ï˘ ‰˜ÂˆÓ‰ ÁÎÂ Ï ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" Ï

ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó ÛÂ˙È˘· ,Ë·Ï „¯˘Ó‰"Ù ,·˘Â ‰¯È‚‰‰ ˙Ï‰ ÈÓ" È¯ËÈ ÓÂ‰ ÔÂ¯˙Ù Â‡ˆÓÈ Ò
 ÁÈË·È˘ÌÈÈ „ÂÒ‰ ÌÈÁ¯Ê‡‰ ·¯˜·˘ ÌÈ˘ ‰Â ÌÈ„ÏÈÏ ÌÏÂ‰ ÏÂÙÈË Ô˙Ó. 

וכי יש לבדוק כל , ל סבר שאי  להחיל את חזקת המסוכנות על האזרחי  הסודניי "צה, כאמור .3
בנובמבר . מקרה לגופו ולהעביר את הטיפול במי שיימצא שאי  בו סיכו  ביטחוני לגופי  אזרחיי 

ל ערו" להחזיק "ש כי אי  צה"לפני היועמ) ר" הפצ ל  לה( ציי  הפרקליט הצבאי הראשי 2005
וכי על הגופי  הנוגעי  בדבר לבחו  יחד , במתקניו את הנשי  והילדי  שבקרב האזרחי  הסודניי 

ר " פנה הפצ2006במהל" שנת . מחדש א  ראוי להמשי" ולטפל בה  לפי החוק למניעת הסתננות
ש לא מיושמת בשל "פניה  שהנחיית היועמביע צ ולמפקד פיקוד הדרו  והתר"ראש אמ, ל"לרמטכ

היעדר הכרעה בסוגיית חזקת המסוכנות ופירט את מכלול הבעיות הנוגעות לטיפול באזרחי  
ל ומפקד פיקוד הדרו  כי פתרו  בעיית "ר א$ הדגיש לפני הרמטכ"הפצ. ל"הסודניי  שבאחריות צה

 כ" יש להביאה לפני הדרג המדיני האזרחי  הסודניי  בכללותה מצרי" התייחסות מערכתית ולש 
 .כדי שיזו  עבודת מטה של משרדי הממשלה הנוגעי  בדבר

ש כי בשל היעדר ההכרעה בסוגיית חזקת המסוכנות "ר ג  לפני היועמ" הדגיש הפצ2006בנובמבר 
, ל לשחרר את הילדי  והנשי "נפגעו האזרחי  הסודניי  המוחזקי  במשמורת ובד בבד נאל% צה

ל יטפל בילדי  "ר הוסי$ כי אי  זה ראוי שצה"הפצ. שתובטח לה  מסגרת הולמתלעתי  בלי 
וכי יש להבטיח שיסופקו לה  בדחיפות תנאי , כי יש לקבוע גו$ אחר שיהיה אחראי לנושא, ובנשי 

 .מחיה בסיסיי 
 וביקש מראש הממשלה ומשר הביטחו  לגבש 2006ש בדצמבר "ר חזר היועמ"בעקבות פניית הפצ

לת חזקת המסוכנות של האזרחי  הסודניי  והתריע שיש צור" בהיערכות מערכתית עמדה בשא
 ).ראו להל (דחופה להתמודדות ע  תופעת המסתנני  מגבול מצרי  

 ÏÈ¯Ù‡· ˜¯2007 È ÂÁËÈ· ÔÂÎÈÒ ˘È Ì‡ ‰ËÏÁ‰‰ ÈÎ ÔÂÁËÈ·‰ ¯˘Â ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ ÂÚ·˜ 
ÂÙÂ‚Ï ‰¯˜Ó ÏÎ· ‡·‰Ï Ú·˜È˙ ÌÈÈ „ÂÒ‰ ÌÈÁ¯Ê‡‰ Ï˘ ˙Â  ˙Ò‰·,‰ˆ ˙¯È˜Á Ì‡ ÈÎÂ " Ï

ÌÈÈ ÂÁËÈ· ÌÈÓÚËÓ ‰˘Ú  ‡Ï ¯·„‰˘ ‰ÏÚ˙ Ï‡¯˘ÈÏ Ô ˙Ò‰˘ È „ÂÒ Á¯Ê‡ ÔÈÈ Ú· , È¯‰
ÌÈÈÁ¯Ê‡‰ ÌÈÙÂ‚‰ È„È· ‰˘ÚÈÈÂ Ï‡¯˘ÈÏ ‰ÒÈ Î‰ ˜ÂÁ ÏÚ ÒÒ·˙È Â· ÏÂÙÈË‰. 

 ÏÂÙÈËÏ ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈÈ˘˜ Â‡ ˙Â˜ÂÏÁÓ Â¯¯ÂÚ˙‰˘ ¯Á‡Ó˘ ÌÈÚËÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Â  ˙Ò‰˘ ÌÈÈ „ÂÒ‰ ÌÈÁ¯Ê‡· ,È‰ ¯·„· ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÏÚ ‰-‰ˆ "Ï ,ÔÂÁËÈ·‰ „¯˘Ó ,

ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó ,Ë·Ï „¯˘Ó‰"Ù ,·˘" ‰¯È‚‰‰ ˙Ï‰ ÈÓÂ Ò-Û˙Â˘Ó· Ì¯˙ÙÏ  . ÌÈÚËÓ „ÂÚ
ÓÚÂÈ‰ ÏÚ ‰È‰ ÈÎ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" ¯˘Â ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ Ï˘ Ì·Ï ˙ÓÂ˘˙ ˙‡ ·Ò‰Ï ˘

È „ÂÒ‰ ÌÈÈÁ¯Ê‡‰ ÌÈÁ¯Ê‡‰ ¯ÙÒÓ Ï„‚ ˙È˙Î¯ÚÓ ˙È Î˙ ˘Â·È‚Ï „Ú ÈÎ ÔÂÁËÈ·‰ ÌÈ‰Â˘‰ ÌÈ
 ˘·‚Ï ·ÈÈÁÓ ¯·„‰ ÈÎÂ ÌÈÈÒÈÒ· ‰ÈÁÓ È‡ ˙ ÌÓˆÚÏ ÁÈË·‰Ï ÌÈÏÂÎÈ Ì È‡˘ Ï‡¯˘È·

‰Ï‡ Ì„‡ È ·Ï È¯ËÈ ÓÂ‰ ÏÂÙÈË Ô˙ÓÏ ÌÈÎ¯„ ˙ÂÙÈÁ„·. 
4. ÌÈÈ „ÂÒ‰ ÌÈÁ¯Ê‡· ÏÂÙÈËÏ ÌÈÈÁ¯Ê‡‰ ÌÈÙÂ‚‰ ˙ÂÎ¯ÚÈ‰Ï ¯˘‡: 2007 כאמור באפריל 

ני שיבוצע בעניינו של כל אזרח החליטו ראש הממשלה ושר הביטחו  כי א  לאחר תחקור ביטחו
הוא יועבר לטיפול לפי חוק הכניסה לישראל כמו , סודני יתברר שמניעי הסתננותו אינ  ביטחוניי 

ראש הממשלה הנחה את כל המשרדי  הנוגעי  בדבר לטפל באזרחי  . שאר השוהי  הבלתי חוקיי 
 .הסודניי  בהתא  לכ"
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‚ ‡Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ Ï˘ Â˙ÈÈÁ ‰ Û‡ ÏÚ ÈÎ ‰ÏÚ ¯·„· ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈ„¯˘Ó‰ Â˘·È- „¯˘Ó 
ÌÈ Ù‰ ,Ë·Ï „¯˘Ó‰" ÔÂÁËÈ·‰ „¯˘ÓÂ Ù- ÌÈË·È‰‰ ÏÂÏÎÓ· ÏÂÙÈËÏ ‰ÏÂÚÙ ˙È Î˙ 

 ÌÈ Â ‚ Ó‰Â ‰ÏÂÚÙ‰ ÈÎ¯„ ÂÚ·˜  ‡Ï Û‡Â Ï‡¯˘È· ÌÈ‰Â˘‰ ÌÈÈ „ÂÒ‰ ÌÈÁ¯Ê‡Ï ÌÈÚ‚Â ‰
Ï‡¯˘ÈÏ ‰ÒÈ Î‰ ˜ÂÁ ÈÙÏ Ì‰· ÏÂÙÈË‰ ˙¯·Ú‰Ï ‰ÈÁ ‰‰ ÌÂ˘ÈÈÏ .‰ˆ" ÏÙËÏ ÍÈ˘Ó‰ Ï

 ÌÈÁ¯Ê‡·˙Â  ˙Ò‰ ˙ÚÈ ÓÏ ˜ÂÁ‰ ÈÙÏ ÌÈÈ „ÂÒ‰ , ÌÈ¯„Ò‰‰ ÈÙÏ ˙¯ÂÓ˘Ó· Â˜ÊÁÂ‰ Ì‰Â
ÌÈÈÒÈÒ·‰ Ì˙ÈÈÁÓ ÈÎ¯ÂˆÏ ‰ ÚÓ Ô˙È ˘ ‡Ï· Â¯¯ÁÂ˘ Â‡ ˜ÂÁ· ÌÈÚÂ·˜‰ .È‡ Ï˘·-

 ÈÏÂÈ· ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ ˘·È‚ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÙÂ‚‰ Ï˘ Ì˙ÂÎ¯ÚÈ‰2007 ˙ÂÎ¯ÚÈ‰Ï ÌÂ¯ÈÁ ˙È Î˙ 
 ÌÈ¯ˆÓÓ Ï‡¯˘ÈÏ Â  ˙Ò‰˘ ÌÈÈ „ÂÒ‰ ÌÈÁ¯Ê‡· ÏÂÙÈËÏ) ˘‡¯ ‰ÂÂ˙Ó ÏÚ ˜¯Ù· ÔÏ‰Ï Â‡¯

‰Ï˘ÓÓ‰ .( ËÒÂ‚Â‡·2007 ˜ÂÁ ÈÙÏ ÌÈÈ „ÂÒ‰ ÌÈÁ¯Ê‡· ÏÙËÏ ¯·„· ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÂÏÁ‰ 
Ï‡¯˘ÈÏ ‰ÒÈ Î‰ ,ÔÏ‰Ï Ë¯ÂÙÓÎ: 

 היה עליו להבטיח שממונה ביקורת הגבולות יבצע שימוע בעניינ  של  אשר למשרד הפני   )א(
רת לפי החוק למניעת הסתננות וה  אלה שרק  ה  אלה שהוחזקו במשמו כל האזרחי  הסודניי  
נוס$ על כ" היה על .  כדי להוציא נגד  צווי הרחקה וצווי משמורת ל "נתפסו ותוחקרו בידי צה

משרד הפני  לדאוג להבאת  לפני בית הדי  למשמורת לפי חוק הכניסה לישראל כדי לבדוק 
במסגרת המתווה של ראש , 2007עלה כי רק באוגוסט . לגביה  חלופות משמורת ושחרור בערובה

 .החל משרד הפני  לבצע תהלי" זה, הממשלה
.  היה עליו להיער" לקליטת האזרחי  הסודניי  שיוחלט שיוחזקו במשמורת ס "אשר לשב )ב(

ס לקליטת האזרחי  הסודניי  "עלה כי לאחר שהתקבלה הנחיית ראש הממשלה לא נער" שב
הכוללת נשי  ,  של אוכלוסיית האזרחי  הסודניי במתקניו ולא ניתח את הצרכי  הייחודיי 

בייחוד לא , ס ערו" לקלוט במתקניו את כל האזרחי  הסודניי "בנסיבות אלה לא היה שב. וקטיני 
ל ביקש להעביר "ג  מינהלת ההגירה לא קלטה במתקניה אזרחי  סודניי  שצה. את הנשי  והילדי 

 משפחות וילדי  שעלולי  להיוותר זמ  רב לחזקתה משו  שלא הייתה ערוכה להחזיק במתקניה
החליטו השר לביטחו  , במסגרת המתווה של ראש הממשלה, 2007רק ביולי . במקו  המשמורת

 לקליטת כ" מתק  אירוח"ס יפעיל במתח  קציעות "ס כי שב"ונציב שב) פ" השר לט להל  (הפני  
וכי , נשי  וקטיני , רדה בי  גברי סוכ  כי במתק  תהיה הפ. ובכלל  נשי  וילדי ,  מסתנני 1,000

טיפול , כמו כ  נקבעה תכנית חינו".  יכולי  להיות מוחזקי  ע  אמהותיה 12רק ילדי  עד גיל 
 .שתכלול טיפול רפואי בסיסי וחינו" בסיסי, ושיקו 

ל יבצע "צה, 31) נוהל חודרי  להל  ( לפי נוהל טיפול בחודרי  לשטח ישראל  ל "אשר לצה )ג(
א  אי  בו סיכו  ביטחוני ולישראל יש קשר ; ל"טחוני בעניינו של כל מסתנ  שתפס צהתחקור בי

מסתנ  כאמור שלישראל אי  ; הוא יועבר לטיפולה של מינהלת ההגירה, דיפלומטי ע  אר% מוצאו
ל תיקו  בנוהל חודרי  " ביצע צה2007בתחילת מאי . ס"קשר דיפלומטי ע  אר% מוצאו יועבר לשב

עקב בעיה במימוש , ס"תאפשר העברת  של המסתנני  למינהלת ההגירה או לשבולפיו א  לא ת
ס "היות ושב . שעות מרגע תפיסתו24הוא ישחרר את המסתנ  לאחר , האחריות של אחת הרשויות

ל "ל ביקש להעביר לחזקת  המשי" צה"ומינהלת ההגירה לא קלטו את כל האזרחי  הסודני  שצה
 .בלי להבטיח לה  תנאי מחיה בסיסיי לשחרר חלק מהאזרחי  הסודניי  

 בחינת הזכאות של אזרח מדינה עוינת להכרה כפליט לפי עקרונות  אשר לנציבות הפליטי   )ד(
אמנת הפליטי  היא תנאי לסיוע של נציבות הפליטי  במציאת מקלט מדיני עבורו במדינה אחרת 

ש מקלט בישראל מתבססת ההחלטה א  לאשר מת  מעמד של פליט למבק. לפי נוהל מבקשי מקלט
בהמלצה מתואר מצבו של מבקש המקלט ומצוי  א  הוא . על המלצת נציבות הפליטי  בעניינו

. רשאית ישראל להרחיקו מתחומה, מבקש מקלט שאינו זכאי למעמד של פליט. עומד בתנאי האמנה
עלה כי רק . ע  זאת מי שהגיש בקשה למקלט לנציבות הפליטי  ובקשתו נמצאת בבדיקה אי  לגרשו

__________________ 
 .2005הנוהל הופ. לראשונה בפברואר   31
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החלה נציבות הפליטי  , במסגרת המתווה של ראש הממשלה ולפי הנחייה בעניי , 2007ביולי 

 .לראיי  את האזרחי  הסודניי  שביקשו מקלט בישראל לצור" בדיקת זכאות  למקלט מדיני
, 2006 נמסר כי כבר במרס 2007בתשובתו של משרד המשפטי  למשרד מבקר המדינה מנובמבר 

ש דיו  בנושא ע  "קיי  היועמ, ננות של מבקשי מקלט נעשתה לתופעה רחבת היק$לפני שההסת
ש לידיעת  של ראש הממשלה ושרי "בעקבות הדיו  הביא היועמ; נציגי כל הגופי  הנוגעי  בדבר

וא$ שמדובר בקביעת , נוס$ על כ". המשרדי  הנוגעי  בדבר שיש צור" בפעולה ממשלתית דחופה
 ופנה לראש הממשלה ולשר הביטחו  2006ש בדצמבר "שב היועמ, פטיתמדיניות ולא בסוגיה מש

ובצעד חריג ביקש שיתערבו בעניי  בשל הבעיות בטיפול במסתנני  ובהיעדר מדיניות כוללת 
 ציי  משרד המשפטי  שהיערכות והטיפול 2008בתשובתו מפברואר . לטיפול באזרחי  הסודניי 

 .ש"י  אינו בתחו  האחריות של היועמבצרכי  ההומניטריי  של האזרחי  הסודני
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,‰˘È‚¯ ˙È˘Â ‡ ‰È‚ÂÒ· ¯·Â„Ó˘ ¯Á‡Ó , ‰ÈÚ·‰ ‰Á Â‰˘Ó

ÓÚÂÈ‰ Ï˘ ÂÁ˙ÙÏ" ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈ„¯˘Ó‰Â È È„Ó‰ ‚¯„‰ È ÙÏ ÚÈ¯˙ÈÂ ¯ÂÊÁÈ˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯ ˘
ÌÈÈ „ÂÒ‰ ÌÈÁ¯Ê‡Ï ÁÂÂË ÍÂ¯‡ È¯ËÈ ÓÂ‰ ÚÂÈÒ Ô˙Ó ÁÈË·‰Ï Í¯Âˆ ˘È˘ ¯·„·. 

מ "פד/ל"כי אי  זה מתפקידו של צה" צוי  2007 למשרד מבקר המדינה מדצמבר ל"בתשובת צה
י "להידרש לעניינ  של המסתנני  מעבר לשלב הראשוני של תפיסת  ותשאול  ע] פיקוד הדרו [

סירבו בהתמדה , ס"בה  מינהלת ההגירה ושב, אול  רשויות ההגירה האזרחיות". ל"כוחות צה
ל בפרק הזמ  האמור כדי לנסות ולשפר את תנאי " לכ  פעל צה.ל את המסתנני "לקבל מידי צה

ל "צה .נאל% להורות לשחרר , לאחר שמיצה את כל הדרכי , ובלית בררה, החזקת  של המסתנני 
ס "ה  הועברו למתקני שב, ס"ציי  כי מרגע שהתאפשרה העברת  של כל האזרחי  הסודניי  לשב

 2007ל שעד אוקטובר " מסר צה2008תו מפברואר בתשוב. ולא שוחררו אזרחי  סודניי  נוספי 
 . מסתנני 300 סיימה ערכאת הביקורת השיפוטית לדו  בעניינ  של למעלה מ

 נמסר בנוגע לפתרו  2008בתשובתה של מינהלת ההגירה למשרד מבקר המדינה מפברואר 
. פ"ר לבטהמחלוקות בנוגע לטיפול באזרחי  הסודניי  שמינהלת ההגירה פועלת לפי מדיניות הש

 .עוד ציינה מינהלת ההגירה שאי  ברשותה מקומות משמורת המתאימי  להחזקת ילדי  ונשי 
 נמסר שהחלטת ראש הממשלה לטפל 2008ס למשרד מבקר המדינה מפברואר "בתושבתו של שב

ס משו  "לא העלתה ולא הורידה מבחינת שב"באזרחי  הסודניי  לפי חוק הכניסה לישראל 
הסתננות ומכוח חוק ] למניעת[יו אנשי  ע  אסמכתאות כליאה לפי החוק ס מקבל למתקנ"ששב

ס שחודשי  לפני ההנחיה האמורה היה ידוע לו שיהיה עליו "עוד ציי  שב". הכניסה לישראל
 .להתארג  מסיבית לקליטת מסתנני 

ס שעליו לקלוט את האזרחי  הסודניי  שהסתננו היה "משרד מבקר המדינה מעיר כי א  ידע שב
במסגרת המתווה של ראש , 2007רק ביולי . דבר שלא נעשה במועד; ליו להיער" בהתא ע

 הוחל 2007החלה הקמת מתק  כליאה מיוחד לקליטת האזרחי  הסודניי  ורק באוקטובר , הממשלה
 .באכלוסו

 32 נמסר כי לפי החלטת ממשלה2007בתשובתו של משרד הפני  למשרד מבקר המדינה מדצמבר 
 33משרדי ונה זמ  קצר לפני כ  מנהל מינהל האוכלוסי  לעמוד בראש צוות בי  מ2007מספטמבר 

לטיפול במת  סיוע למבקשי מקלט בישראל וריכוז הטיפול במי שהסתננו לישראל שלא כדי  דר" 
 .הגבול ע  מצרי 

__________________ 
 .23.9.07  מ2394' החלטת ממשלה מס  32
המסחר , התעשייה, הביטחו , משרדי המשפטי , )ס"משטרה ושב(פ "משרד לבטבצוות נציגי  של ה  33

 .החו. ומשרד הרווחה, החינו(, והתעסוקה
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‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Â˜ÊÁÂ‰˘ ÌÈÈ „ÂÒ‰ ÌÈÁ¯Ê‡· ˙Î˘Ó˙Ó‰ ‰ÚÈ‚Ù‰ ÁÎÂ Ï
ÔÓÊ ˙Ï·‚‰ ‡ÏÏ ˙¯ÂÓ˘Ó· ÚÂÈÒ Ì‰Ï ˜È Ú‰Ï Í¯Âˆ‰ ÁÎÂ Ï ÔÎÂ ˙ÈËÂÙÈ˘ ˙¯Â˜È· ‡ÏÏÂ 

È¯ËÈ ÓÂ‰ , ‰ÒÈ Î‰ ˜ÂÁ ÈÙÏ ÏÂÙÈËÏ Ì¯È·Ú‰Ï ¯·„· ÌÈÚ‚Â ‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ÏÚ ‰È‰
 ÏÈ¯Ù‡· ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ ˙ÈÈÁ ‰ ‰‡ˆÂ‰˘ ¯Á‡Ï „ÈÓ Ï‡¯˘ÈÏ2007 . Â˘¯„  ÍÎ Ì˘Ï

¯Á‡Â ÌÈÈË¯˜Â¯ÂÈ· ÌÈÓÒÁ ¯ÈÒ‰Ï È„Î ‰ÙÂÁ„ ‰ÏÂÚÙ ˙È Î˙ ˘·‚Ï ÌÈ„¯˘Ó‰ÌÈ . ÔÎ ÂÓÎ
ÌÈ„¯˘Ó‰ È„È· ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ ˙ÈÈÁ ‰ ÚÂˆÈ· ¯Á‡ ·Â˜ÚÏ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘Ó ÏÚ ‰È‰ .

ÌÏÂ‡Â ,„Á ˙ÂÏÂÚÙ ÚÂˆÈ·Ó Ú ÓÈ‰Ï ÌÈÙÂ‚‰ ÏÚ ‰È‰ ‰¯ÂÓ‡‰ ˙È Î˙‰ ¯„ÚÈ‰· Û‡- ˙ÂÈ„„ˆ
ÌÈÈÒÈÒ· ‰ÈÁÓ È‡ ˙ ÌÈÈ „ÂÒ ÌÈÈÁ¯Ê‡Ï Â˜ÙÂÒÈ ‡Ï Ô È‚·˘ , ‰‡¯Â‰· ÂÚ·˜ ˘ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ˙Ó‚Â„

¯„ÂÁ Ï‰Â · ‰¯ÂÓ‡‰‰ˆ Ï˘ ÌÈ"Ï . ÈÎ ¯ÚÂÈ „ÂÚ"ÁÂ¯È‡ Ô˜˙Ó " ÌÚ ÌÈ ÈË˜ ˜ÈÊÁ‰Ï ¯˘Ù‡Ó‰
‰‡ÈÏÎ Ô˜˙Ó Ï˘ ÌÈ ÈÈÙ‡Ó ÏÚ· ‡Â‰ Û‡ Ì‰È˙Â‰Ó‡ , Ï˘ ˙Î˘ÂÓÓ ‰˜ÊÁ‰Ï „ÚÂÈÓ Â È‡ ÈÎÂ

ÌÈ˘ ‡ ˙Â‡Ó ,ÂÏˆÂÙ˘ ˙ÂÁÙ˘Ó Ì‰· ,ÌÈ„ÏÈÂ ÌÈ˘  . „¯˘Ó‰Â ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
Ë·Ï"Ù ,ÌÈÙÒÂ  ÌÈÙÂ‚Â ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘Ó ÛÂ˙È˘· ,ÓÈ ÌÈÁ¯Ê‡‰ ˙‡ ¯È·Ú‰Ï Í¯„ Â‡ˆ

Ì ÈÈ Ú· ÈÙÂÒ ÔÂ¯˙Ù ˘·‚˙È˘ „Ú ‰Ï ‰ˆÂÁÓ Â‡ Ï‡¯˘È· ˙¯ÂÓ˘Ó ˙ÂÙÂÏÁÏ ÌÈÈ „ÂÒ‰.   
 מניעת הסתננות והחזרת המסתנני  למצרי  

ש שכל הגופי  הנוגעי  " מהיועמ2005ר בדצמבר "ביקש הפצ, לנוכח התגברות ההסתננות לישראל
ר הסביר כי הדבר נחו% בשל הקשיי  "הפצ. גבול המצריבדבר יתכנסו לדיו  בנושא ההסתננות מה

 2006במרס . במניעת ההסתננות ובשל חוסר התיאו  בי  גופי האכיפה באשר לטיפול במסתנני 
, משרד הפני , ל"צה,  משרד הביטחו  ובמסגרתו הציגו נציגי הגופי  , ש דיו  בנושא"קיי  היועמ

, ות של אזרחי  סודניי  מהגבול המצרי לישראל את היק$ תופעת ההסתננ משרד החו% והמשטרה 
ש כי סוגיית "בסיכו  הדיו  האמור ציי  היועמ. את מגמות התופעה וחלופות להתמודדות אתה

וכי על הדרג המדיני לקבוע מדיניות , המסתנני  מגבול מצרי  אינה סוגיה משפטית בעיקרה
בי  , ש ציי "היועמ.   הדרושי  לכ"להיער" לטיפול מערכתי בנושא ולהקצות את המשאבי, בעניינה

כי הפתרו  האפקטיבי ביותר לבעיית ההסתננות הוא מניעתה באמצעות הקמת מכשולי  , היתר
והבהיר שאפשר להחזיר את המסתנני  סמו" לתפיסת  , פיזיי  שיקשו על ההסתננות מהגבול

, לרבות בערו% המדיני, ש כי יש לשת$ פעולה ע  רשויות מצרי "עוד ציי  היועמ"). החזרה חמה("
בד בבד נדרשה . על מנת ליצור הרתעה אפקטיבית, כדי לתא  את החזרת  של מסתנני  למצרי 

 .פעילות דיפלומטית להניע את מצרי  לנקוט פעולות מידיות לצמצו  תופעת ההסתננות משטחה
, ש את תשומת לב  של ממלא מקו  ראש הממשלה ושר הפני  דאז"באותה עת הסב היועמ

שרת , מר שאול מופז, ושל שר הביטחו  דאז, מר אהוד אולמרט, ימש ראש הממשלה בפועלשש
לתופעת ההסתננות של אזרחי סוד  , מר גדעו  עזרא, פ דאז"והשר לבט, ציפי ליבני' גב, החו%

ש התריע לפני השרי  שגדל מספר האזרחי  הסודניי  המבקשי  מקלט מדיני "היועמ. ממצרי 
או לגרש חזרה את , מדינת ישראל לא תצליח למנוע את ההסתננות לישראלא  "בישראל וציי  ש

שלא נית  יהיה להוציא  , ישראל במסתנני  סודניי ' הצפת'קיי  חשש חמור ל, המסתנני 
חיזוק המנגנוני  , בי  היתר, ש הדגיש שאי  מנוס מטיפול מערכתי שיכלול"היועמ". משטחה

לפי תכנית שתגובש , וק כל המערכות המטפלות בנושאלמניעת הסתננות בגבול וכ  תגבור וחיז
 ).ש" ההצעה של היועמ להל  (בהקד  

‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ,ıÂÁ‰ ˙¯˘Â Ê‡„ ÔÂÁËÈ·‰ ¯˘ , ÚÈ¯˙‰ Ì‰È ÙÏ
ÓÚÂÈ‰"ÌÈÈ „ÂÒ‰ ÌÈÁ¯Ê‡‰ Ï˘ ˙Â  ˙Ò‰‰ ˙ÚÙÂ˙Ï Ú‚Â · ˘ , ÌÈÎ¯„· Â‡ ‰Úˆ‰· Â „ ‡Ï

‰ÚÙÂ˙‰ ÌÚ ˙Â„„ÂÓ˙‰Ï ˙ÂÈÙÂÏÁ .ÌÈÓ¯Â‚ ‰Ï˘ÓÓ· ÔÂÈ„Ï ‡˘Â ‰ ˙‡ ÂÏÚ‰ ‡Ï Û‡ ‰Ï‡ 
ÌÈ¯ˆÓÏ Ì˙¯ÊÁ‰Â ÌÈ „ÂÒ‰ ÌÈÁ¯Ê‡‰ ˙Â  ˙Ò‰ ˙ÚÈ ÓÏ ˙È Î˙ ˘·‚Ï È„Î. 
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 ˙ ˘ ÛÂÒ·2006ÓÚÂÈ‰ ¯ÊÁ "Ê‡„ ÔÂÁËÈ·‰ ¯˘Â ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ È ÙÏ ÚÈ¯˙‰Â ˘ , ¯ÈÓÚ ¯Ó

ı¯Ù , ÏÂ·‚Ó Ï‡¯˘ÈÏ ÌÈÈ „ÂÒ‰ ÌÈÁ¯Ê‡‰ ˙Â  ˙Ò‰· È˙Î¯ÚÓ ÏÂÙÈËÏ ˙ÂÈ È„Ó ‰˘·Â‚ ‡Ï ÈÎ
È¯ˆÓ‰¯˙ÙÏ ‰˘˜È˘ ÔÙÂ‡· ¯ÈÓÁ‰Ï ˙Â  ˙Ò‰‰ ˙ÈÈÚ· ‰ÏÂÏÚ ÍÎ ·˜Ú ÈÎÂ Ì . ˙Â·˜Ú· Ì‚

‰È‚ÂÒÏ ÔÂÁËÈ·‰ ¯˘Â ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ Â˘¯„  ‡Ï ÂÊ ‰Ú¯˙‰ , ÔÂÈ„Ï ‰˙Â‡ Â‡È·‰ ‡Ï
‰ÓÚ ˙Â„„ÂÓ˙‰Ï ˙È Î˙ Â˘·È‚ ‡ÏÂ ‰Ï˘ÓÓ· . ˙ÂÈÊÎ¯Ó ˙ÂÈ‚ÂÒ ÂÏÙÂË ‡Ï ÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙Î

˙¯ÊÁ‰Â ÌÈÈ „ÂÒ ÌÈÁ¯Ê‡ ˙Â  ˙Ò‰ ˙ÚÈ ÓÏ ˙ÂÚ‚Â ‰ÌÈ¯ˆÓÏ Ì ,ÔÏ‰Ï Ë¯ÂÙÓÎ: 
1. ˙ Â   ˙ Ò ‰  ˙ Ú È  Ó Ï  ¯ ˘ שתפקידה לבדוק את תופעת , משרדית  דוח הוועדה הבי :‡

בהינת  הנחת "קבע כי , )משרדית  הוועדה הבי  להל   (34ההסתננות מגבולה הדרומי של המדינה
  לא ננקטו צעדי, לית לפיה אי  אפשרות למנוע בצורה אפקטיבית את זר  המסתנני "עבודה צה

לא , בתו" כ". לצור" יצירתו של מרחב הרתעה והבטחת שמירה על גבולה הדרומי של המדינה
 בנושא 4.6.07 יוער כי בדיו  שהתקיי  ב". א$ לא זמניי  ומיידיי , הוקמו מכשולי  פיזיי 

ל שהצבא לא יכול למנוע כניסת מסתנני  "צ של צה"ההסתננות דחה ראש הממשלה את טענת אמ
לא יכול להיות מצב שהצבא אומר שיש בעיה שהוא לא יכול להתמודד "הדגיש כי מגבול מצרי  ו

בעניי  פעולות משרד החו% ". ל וממלי% שהצבא לא יכשל בזה"האחריות למענה היא של צה. איתה
משרדית שעל מנת להשפיע על מצרי  לבלו  את תופעת ההסתננות  קבע דוח הוועדה הבי 

בכדי , בצינורות שוני ,  שתתקיי  פעילות דיפלומטית ענפהנית  היה לצפות"מתחומה לישראל 
עולה הרוש  כי פעילות למיצוי אפשרות זו לא ... להשפיע על המצרי  לבלו  את התופעה

שבשל השלכותיה החמורות על מדינת , לפחות לא תחת ההכרה כי מדובר בתופעה; התקיימה
 .35"רי עשויה לערער את מארג יחסי החו% בי  ישראל למצ, ישראל

2.  Ë Ï ˜ Ó  ˙ ‡ È ˆ Ó Â  Ì È ¯ ˆ Ó Ï  Ì È È  „ Â Ò ‰  Ì È Á ¯ Ê ‡ ‰  ˙ ¯ Ê Á ‰ Ï  ¯ ˘ ‡
˙ È ˘ È Ï ˘  ‰  È „ Ó   מכיר בכ" שמדינה זכאית להחזיר מבקשי מקלט "האו, כאמור: ·
המחויבת לעקרונות אמנת הפליטי  שדרכה עברו " אר% המקלט הראשונה"שהסתננו לתחומה אל 

ת שלא להעניק מקלט מדיני למי שעלול על פי אמנת הפליטי  מדינה זכאי, כמו כ . ממדינות מוצא 
 לנוהל 6עיקרו  זה בא לידי ביטוי בסעי$ . לסכ  את ביטחונה של מדינת המקלט או את אזרחיה

על פי הסעי$ . הקובע הסדר מיוחד לטיפול במבקשי מקלט אזרחי ממדינות עוינות, מבקשי מקלט
ישראל "ואול  נקבע ש, רשאית ישראל שלא להעניק אשרת שהייה בישראל לנתיני  זרי  אלה

כי עד להסדר פוליטי כולל באזורנו ייעשה על ידה כל ] הפליטי [מעריכה את הודעת הנציבות 
א  נציבות הפליטי  מוצאת שמי , לפיכ"". מאמ% למצוא לפליטי  אר% מקלט במדינה אחרת

לט עליה לנסות למצוא לו מק, ממבקשי מקלט אלה זכאי להכרה כפליט על פי עקרונות האמנה
 .מתפקידו של משרד החו% לסייע לנציבות הפליטי  במציאת מקלט כאמור. במדינה אחרת

כדי , בי  השאר, ש המליצה להחזיר את האזרחי  הסודניי  למצרי "ההצעה של היועמ )א(
לסכל את מטרת ההסתננות וכדי להרתיע אזרחי  סודניי  נוספי  השוהי  במצרי  לנסות ולהסתנ  

לאומי מצרי  מחויבת לקבל  בחזרה והמלי%  בהיר כי לפי כללי המשפט הבי ש ה"היועמ. לישראל
מבלי להידרש לפרטי הקשיי  המעשיי  "ש כי "לעניי  זה הבהיר היועמ. להחזיר  בסמו" לתפיסת 
מהבחינה המשפטית אי  מניעה להחזרת מסתנ  שנתפס בסמו" לאחר … והביטחוניי  הכרוכי  בכ"

ההחזרה תיעשה רק א  מצרי  ". טעונה צו הרחקה או כל הלי" אחרההסתננות והחזרה כזו אינה 
משרדית  ג  בהמלצות הוועדה הבי . תתחייב להבטיח כי לא תפגע במסתנני  שיוחזרו לתחומה

וכי ,  נקבע כי הדר" המועדפת לטפל בבעיית האזרחי  הסודניי  היא להחזיר  למצרי 2007מיוני 
 . מקלט מדיני במדינה שלישיתא  אי  הדבר מתאפשר מומל% למצוא לה 

__________________ 
או   מר רוני בר, בראשה עמד שר הפני  דאז. 4.6.07 משרדית שמינה ראש הממשלה ב ועדה בי   34

. יג נציבות הפליטי פ וכ  נצ"האוצר המשרד לבט, הרווחה, המשפטי , הביטחו , וכללה את שרי החו.
 .ל"כ וצה"השב, נציגי מינהלת ההגירה, בי  השאר, בדיוניה השתתפו

 .23' עמ, 21.6.07 משרדית מ ראו דוח הוועדה הבי   35
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ל לתיאו  במשרד "הערי" סמנכ, ש"עוד לפני שגובשה הצעה של היועמ, 2006יצוי  כי בינואר 
החו% כי לא יהיה אפשר להגיע לידי הסכמה ע  המצרי  בנוגע להחזרה בטוחה של אזרחי סוד  

במכתב שהופ% ל לתיאו  במשרד החו% "עוד ציי  באותה עת הסמנכ. שהסתננו מתחומה לישראל
   כי צרי" לשקול חלופות אחרות לטיפול באזרחי  הסודניי  36לכל המשרדי  הנוגעי  בדבר

 .שחרור  לחלופות משמורת בישראל ומציאת מקלט מדיני עבור  במדינה שלישית
שעניינו החזרה " נוהל החזרה מיידית ובתיאו  למצרי "ל "ש הכי  צה"בהמש" להצעה של היועמ

אול  בסמו" לאחר הכנת הנוהל הובהר . ל מסתנני  לישראל בסמו" לתפיסת מתואמת למצרי  ש
למצרי  " החזרה חמה" כי לא נית  לבצע 2006ל מאפריל "בפגישת עבודה בי  שר הביטחו  לרמטכ

 .משו  שמצרי  מסרבת לקבל את המסתנני 
 ¯·Ó·Â · ˜¯2006ˆÙ‰ ÔÈÈˆ "ÓÚÂÈ‰ È ÙÏ ¯"‰ˆ˘ Û‡˘ ˘" Úˆ·Ï ÔÈÈ ÂÚÓ Ï"ÓÁ ‰¯ÊÁ‰‰ "

‡˘Â · ÔÈÎ‰˘ Ï‰Â ‰ ÈÙ ÏÚ ÏÚÂÙ Â È‡ ‡Â‰ , ‰ÏÂÚÙ ÂÓÚ ˙Ù˙˘Ó ‰ È‡ ÌÈ¯ˆÓ˘ ¯Á‡Ó
Ì˙ÒÈÙ˙Ï ÍÂÓÒ· ÌÈ  ˙ÒÓ‰ ˙¯ÊÁ‰ ˙‡ Ú ÂÓ ¯·„‰Â . ¯·Óˆ„·2006ÓÚÂÈ‰ ¯ÊÁ "˘ ,¯ÂÓ‡Î ,

 ˙È˙Î¯ÚÓ ˙ÂÈ È„Ó ˘Â·È‚· Í¯Âˆ‰ ÏÚ ÔÂÁËÈ·‰ ¯˘Â ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ È ÙÏ ÚÈ¯˙‰Â
ÌÈÈ „ÂÒ‰ ÌÈÁ¯Ê‡‰ ˙Â  ˙Ò‰ ÌÚ ˙Â„„ÂÓ˙‰Ï. ÌÈ„¯˘Ó‰Â ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘Ó ÌÏÂ‡ 

 ÚˆÓ‡ „Ú Â „ ‡Ï ¯·„· ÌÈÚ‚Â ‰2007 ÌÈ¯ˆÓÏ ÌÈÈ „ÂÒ‰ ÌÈÁ¯Ê‡‰ Ï˘ Ì˙¯ÊÁ‰· ÌÈÈ˘˜· 
Ï‡¯˘È· Ì˙Â‰˘ ˙Ú· Ì‰· ÏÂÙÈËÏ ˙ÈÙÂÏÁ Í¯„ Â˘·È‚ ‡ÏÂ. 

לאומי רשאית ישראל שלא לתת מקלט בתחומה לאזרחי  לפי כללי המשפט הבי , כאמור )ב(
ליטי  אמורה לסייע לה במציאת מדינה אחרת שתקלוט את הזכאי  נציבות הפ; מדינות עוינות

 .להכרה כפליטי 
 הערי" משרד החו% כי לא נית  יהיה למצוא מדינה אחת שתהיה מוכנה לקבל 2006כבר בינואר 

וכי יש לאתר כמה מדינות שכל אחת מה  תהיה מוכנה לקבל , קבוצה של עשרות פליטי  סודניי 
כשנה לאחר מכ  ציי  נציג נציבות הפליטי  שעד אותו מועד הסכימו . קבוצה קטנה של פליטי 

הנציג הסביר שא  בעתיד תנהל ישראל . מדינות מעטות בלבד לקלוט פליטי  השוהי  בישראל
" למלא את חלקה"היא תידרש , מגעי  ע  מדינות אחרות כדי להסדיר מת  מקלט לפליטי  בתחומ 

יג הדגיש כי על ישראל לגבש תכנית משולבת להסדרת הנצ. ולתת א$ היא מקלט בתחומה לחלק 
וכי במסגרתה ייקלטו חלק מהפליטי  הסודניי  במדינות המערב , המעמד של הפליטי  הסודניי 

 ציי  משרד החו% כי עד אותו מועד הוא לא ניהל מגעי  2007ביוני . וחלק מה  בישראל
מאחר שישראל לא התחייבה , ניי משמעותיי  ע  מדינות אחרות בנוגע לקליטת הפליטי  הסוד

 .לקלוט חלק מה 
 ÍÎ· ‰˙ ˙Â‰ ˙È˘ÈÏ˘ ‰ È„Ó· ÌÈÈ „ÂÒ‰ ËÏ˜Ó‰ È˘˜·Ó ¯Â·Ú È È„Ó ËÏ˜Ó ˙‡ÈˆÓ˘ Û‡

 ËÒÂ‚Â‡· ˜¯ Ì‰Ó ˜ÏÁ ‰ÓÂÁ˙· ËÂÏ˜Ï ·ÈÈÁ˙˙ Ï‡¯˘È˘2007‰Ï˘ÓÓ‰ ‰ËÈÏÁ‰  ,
‰ Â˘‡¯Ï ,Ì˜ÏÁÏ È ÓÊ ËÏ˜Ó ˜È Ú‰Ï .·-15.8.07 ˜È Ú˙ Ï‡¯˘È˘ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ ÚÈ„Â‰ 

"‰ÓÁÏÓ‰ ·ˆÓ ˙Ê¯Î‰ ÛÂÏÁ „Ú È ÓÊ ËÏ˜Ó Ï˘ „ÓÚÓ "Ï-500 ˙Â È„ÓÓ ÂÚÈ‚‰˘ ÌÈ  ˙ÒÓ 
 ‰ÓÁÏÓ ·ˆÓ Ì‰· Ê¯ÎÂÓ „ÂÚ ÏÎ ‰ÓÁÏÓ È¯ÂÊ‡ Ì‰ ÈÎ Ê¯ÎÂ‰˘ ÌÈ¯ÂÊ‡ Â‡) ˜¯Ù· ÔÏ‰Ï Â‡¯
Ï‡¯˘ÈÏ Â  ˙Ò‰˘ ÌÈÈ „ÂÒ‰ ÌÈÁ¯Ê‡· ÏÂÙÈËÏ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ ‰ÂÂ˙Ó ÏÚ .(ÍÎ· ,‰˘ÚÓÏ ,

¯˜Ú ˙‡ Ï·˜Ï ‰ Â˘‡¯Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ‰ËÈÏÁ‰ ÔÂ"ÏË ‰ ˙˜ÂÏÁ" , ˙‡ ÏÈ„‚‰Ï È„Î Â· ˘È˘
˙È˘ÈÏ˘ ‰ È„Ó· ÌÈÈ „ÂÒ‰ ÌÈÁ¯Ê‡Ï ÔÂ¯˙Ù ˙‡ÈˆÓÏ ÌÈÈÂÎÈÒ‰. 

__________________ 
 .כ"משרד הביטחו  והשב, מינהלת ההגירה, משרד המשפטי , משרד הפני   36
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 כי הוא פועל בהתמדה בכל 2007משרד החו% ציי  בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר 

המישורי  על מנת לשכנע את המצרי  בנחיצותה של מניעת תופעת ההסתננות משטח  לישראל וכי 
הרי התוצאה , למרות המאמ% המושקע בנושא זה. גיש זאת בכל המפגשי  בעניי  המסתנני הוא מד

, תלויה באינטרסי  של ממשלת מצרי  וגורמי הביטחו  במדינה זו וכ  במדיניות  ובתפקוד  בפועל
עוד ציי  משרד . ולפיכ" אי  ביכולתו של משרד החו% לאלצ  לשת$ ע  ישראל פעולה בעניי  זה

ר באופ  שוט$ את המידע וההערכות באשר להתפתחויות בתחומי אחריותו לדרג מקבלי החו% כי מס
 .דהיינו לראש הממשלה ולשרי  הנוגעי  בדבר, ההחלטות

ל " לפני צה2006בנסיבות אלה היה על משרד החו% להתריע בשנת , לדעת משרד מבקר המדינה
ש ומשרד ראש "וכ  לפני היועמ, שבאחריות  לנקוט אמצעי  למניעת ההסתננות, ומשרד הביטחו 

על שנוכח הקושי בהבטחת שיתו$ הפעולה ע  מצרי  למניעת ההסתננות ולהחזרת , הממשלה
האזרחי  הסודניי  גובר הצור" להבטיח לה  תנאי מחיה בסיסיי  בישראל לאור" זמ  ובד בבד 

 .למצוא מקלט עבור  במדינה אחרת
¯ˆÓÓ ÏÂ·‚‰ Í¯„ Ô„ÂÒ ÈÁ¯Ê‡ Ï˘ Ì˙ÒÈ Î ˙ÚÈ ÓÌÈ ,ÌÈÈËÓÂÏÙÈ„ Â‡ ÌÈÈÊÈÙ ÌÈÚˆÓ‡· ,

 ˙Â  ˙Ò‰· ÏÂÙÈËÏ ‰Úˆ‰· ÌÈÈ¯˜ÈÚ‰ ÌÈ·ÈÎ¯Ó‰ ÂÈ‰ Ì˙ÒÈÙ˙Ï ÍÂÓÒ· ÌÈ¯ˆÓÏ Ì˙¯ÊÁ‰Â
ÓÚÂÈ‰ ÚÈˆ‰˘ Ï‡¯˘ÈÏ" ˙ ˘ ˙ÏÈÁ˙· ¯·„· ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈ¯˘ÏÂ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯Ï ˘2006 .

‰˘ÂÓÈÓÏ ˙È Î˙ Â˘·È‚ ‡ÏÂ ‰Úˆ‰· Â „ ‡Ï ¯·„· ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈ¯˘‰Â ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ . ˙‡Ê
„ÂÚÂ ,¯¯·˙‰ ¯˘‡Î ,‰Úˆ‰‰ ‰˘·Â‚˘ ¯Á‡Ï ÌÈËÚÓ ÌÈ˘„ÂÁ , ÌÚ ˙ÈËÓÂÏÙÈ„‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ÈÎ

È¯Ù ‰‡˘  ‡Ï ÌÈ¯ˆÓ ,‰ˆ ÈÎÂ ‰Ê ÔÈÈ Ú· Ï‡¯˘È ÌÚ ‰ÏÂÚÙ ˙Ù˙˘Ó ‡Ï ÌÈ¯ˆÓ ÈÎ" ‡Ï Ï
ÔÂÁËÈ·‰ „¯˘Ó ÏÚ ‰È‰ ˙Â  ˙Ò‰‰ ˙‡ ÚÂ ÓÏ ÁÈÏˆÓ ,‰ˆ" ÔÂ„ÏÂ ¯ÂÊÁÏ ıÂÁ‰ „¯˘ÓÂ Ï

‡˘Â · ,ÌÈÁ¯Ê‡· ÏÂÙÈËÏ ˙ÂÈÙÂÏÁ ÌÈÎ¯„ ˘·‚Ï È ÙÏ Ô‚Èˆ‰ÏÂ Ï‡¯˘ÈÏ Â  ˙Ò‰˘ ÌÈÈ „ÂÒ‰ 
‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ .˘È‚„‰Ï ‰Ï‡ ÌÈÙÂ‚ ÏÚ ‰È‰ ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ  ,„ÚÂÓ „ÂÚ· , ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ È ÙÏ

 ÌÈÁ¯Ê‡· ÌÏÂ‰ È¯ËÈ ÓÂ‰ ÏÂÙÈËÏ ‰ÙÂÁ„ ˙ÂÎ¯ÚÈ‰· Ô‰ Í¯Âˆ ˘È˘ ‰Ï˘ÓÓ‰ È ÙÏÂ
˙¯Á‡ ‰ È„Ó· Ì¯Â·Ú ËÏ˜Ó ˙‡ÈˆÓ· Ô‰Â Ï‡¯˘È· Ì˙Â‰˘ ˙Ú· ÌÈÈ „ÂÒ‰.   

 ממשלה לטיפול באזרחי  הסודניי  שהסתננו לישראלמתווה ראש ה
בעקבות היק$ , דיו  בנושא המסתנני  אזרחי סוד , מר אהוד אולמרט,  קיי  ראש הממשלה4.6.07 ב

 600  בלבד הסתננו לישראל כ2007 בארבעה וחצי החודשי  הראשוני  של שנת  ההסתננות הניכר 
ה לגבש תכנית פעולה דחופה לטיפול בהיבטי  בדיו  החליט ראש הממשל. בני אד  מגבול מצרי 

 מר רוני בר, בראשות שר הפני  דאז, משרדית השוני  של הנושא ומינה לש  כ" את הוועדה בי 
. הרווחה ונציבות הפליטי , האוצר, המשפטי , פ"בט, הביטחו , הוועדה כללה את שרי החו%. או 

 ת של ישראל להשתת$ במאמ% הבי  כי מחובתה המוסרי21.6.07 הוועדה קבעה בהמלצותיה מ
לאומי למציאת פתרו  מדיני והומניטרי הול  לבעיית הפליטי  הקשה שמקורה במלחמת האזרחי  

הוועדה המליצה כי הממשלה תפעל בדחיפות לצמצו  מידי של מספר . בחבל דארפור שבסוד 
יטארי הול  תו" מת  מענה הומנ"לתפיסת כל המסתנני  ולהחזקת  , המסתנני  מבקשי המקלט

 יו  תפעל הממשלה 60הוועדה המליצה כי כדי שיושגו מטרות אלה בתו" ". במתקני המשמורת
 השפעה על מצרי  לנקוט פעולות  הערו% הדיפלומטי : בעת ובעונה אחת בארבעה ערוצי  עיקריי 

מידיות לצמצו  ההסתננות משטחה לישראל ובד בבד שילובה של ישראל בקידו  פתרו  הומניטרי 
כגו  הקמת ,  נקיטת אמצעי  לשמירה על גבול מצרי  מפני מסתנני  הערו% המבצעי  ;הול  בסוד 

,  גיבוש נוהל מסודר לתפיסת המסתנני   הערו% המינהלי; מכשול אפקטיבי נגד מסתנני  בגבול
להחזקת  במשמורת הולמת ולהרחקה מידית של כל מסתנ  שאינו סודני מתחו  ישראל ומת  סיוע 
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 שינוי הדעה הרווחת בקרב זרי   והערו% ההסברתי ; רי בהתחשב במאפייני ההסתננותהומניט
 .השוהי  במצרי  ולפיה ישראל נותנת סיוע הומניטרי לאזרחי  הסודניי  המסתנני  לתחומה

 קיי  ראש הממשלה דיו  לצור" גיבוש פעולה מערכתית לטיפול באזרחי  הסודניי  2007ביולי 
בדיו  הודיע ראש הממשלה כי גיבש . משרדית לצות הוועדה הבי שהסתננו בהתבסס על המ

בדיו  קבע ראש . בשיתו$ נשיא מצרי  סיכו  מדיני בנוגע להחזרת האזרחי  הסודניי  למצרי 
על : כלהל , הממשלה את תחומי האחריות והמשימות שיוטלו על כל אחד מהגופי  הנוגעי  לדבר

ל "יפעל צה, היה ונתפסו מסתנני ;  לשטח ישראלל לשמור על הגבולות ולמנוע הסתננות"צה
להחזרת  המידית למצרי  באמצעות מנגנו  תיאו  שיגבש משרד הביטחו  על יסוד הסיכו  בי  

, בתיאו  ע  משרד הפני  ונציבות הפליטי , משרד הביטחו  ירכז; ראש הממשלה לנשיא מצרי 
פ אחראי "המשרד לבט; זיר  למצרי על מנת להח, רשימה של מסתנני  אזרחי סוד  השוהי  באר%

ושלא , מסתנני  שאי  בה  סיכו  ביטחוניהס את כל "לכ" שמינהלת ההגירה תעביר לטיפול השב
פ לפעול להחזרת  של המסתנני  שלא ממוצא סודני "על המשרד לבט; נית  היה להחזיר  למצרי 

שראל נחושה שלא לאפשר ידגיש כי י, משרד החו% יגביר את היק$ ההסברה בעניי ; לאר% מוצא 
משרד הרווחה יקבע את ; וינהל מגעי  מדיניי  ע  מצרי  לש  מניעת ההסתננות, הסתננות לשטחה

 .מספר הפליטי  מדארפור שייקלטו בישראל וייער" לקליטת  ולטיפול בה 
 נאמר כי סוגיית הטיפול 2007בתשובתו של משרד ראש הממשלה למשרד מבקר המדינה מדצמבר 

. קלט מורכבת ומחייבת שיתו$ פעולה מצד רשויות רבות בישראל ומצד מדינות נוספותבמבקשי מ
מיד לאחר שהתברר כי התופעה רחבת היק$ וכי קשה לטפל בה גיבש ראש הממשלה מדיניות 

 .בנושא והנחה את המשרד לסייע למשרדי  הנוגעי  בדבר ביישומה
ש על " הצביע היועמ2006ת שנת משרד מבקר המדינה מעיר למשרד ראש הממשלה שכבר בתחיל

היקפה הרחב של ההסתננות מסוד  לישראל דר" גבול מצרי  והתריע על הצור" לנקוט פעולה 
לנוכח היעדר היערכות לטיפול בסוגיה והגידול במספר . דחופה בשל חשש להתגברות התופעה

פול  על הצור" בטי2006ש והתריע לפני ראש הממשלה בדצמבר "מבקשי המקלט שב היועמ
יקשה על ישראל בעתיד להתמודד ע  , מערכתי בנושא וא$ ציי  שא  לא תגובש תכנית מידית

המשרד ,  משרד הפני  לאחר שהגופי  הנוגעי  , 2007רק ביולי , ואול . המסתנני  לתחומה
 לא גיבשו תכנית פעולה לטיפול במכלול ההיבטי  הנוגעי  לאזרחי   פ ומשרד הביטחו  "לבט

משרדית  גיבש ראש הממשלה תכנית פעולה בי , ל נאל% לשחרר חלק ניכר מה "הסודניי  וצה
 .לטיפול דחו$ בסוגיה

 ˙ ˘ ˙ÏÈÁ˙· ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÁÎÂ Ï2006 , Ï˘ Ï‡¯˘ÈÏ ˙Â  ˙Ò‰‰ ˙Â¯·‚˙‰ ÌÚ
ÌÈ¯ˆÓÓ Ô„ÂÒ ÈÁ¯Ê‡ ËÏ˜Ó È˘˜·Ó ,ÓÚÂÈ‰ ÚÈˆ‰"‰˙‡ ˙Â„„ÂÓ˙‰Ï ‰ÂÂ˙Ó ˘ . ÈÏÂÈ· ˜¯

2007Ò· ÏÙËÏ ‰Ï˘ÓÓ‰ ‰ÏÁ‰ ‰È‚Â .‰È‚ÂÒ· ÏÂÙÈË‰ Ï˘ Â˙ÂÎ˘Ó˙‰ ·˜Ú , ÌÈ·¯
 ¯¯Á˙˘‰Ï ˙ÂÎÊ ‡ÏÏÂ ÔÓÊ ˙Ï·‚‰ ‡ÏÏ ¯ˆÚÓ· Â˜ÊÁÂ‰ Â  ˙Ò‰˘ ÌÈÈ „ÂÒ‰ ÌÈÁ¯Ê‡‰Ó

˙Â·¯Ú· ;ÌÈ¯Á‡ ,Ì·¯˜·˘ ÌÈ„ÏÈ‰Â ÌÈ˘ ‰ „ÂÁÈÈ· , ‰ÈÁÓ È‡ ˙ Ì‰Ï ÂÁË·Â‰˘ ÈÏ· Â¯¯ÁÂ˘
ÌÈÈÒÈÒ· ,˙˙Ï ‰Ú Ó  ‡È‰˘ ¯Á‡Ó Ï‡¯˘È Ï˘ ‰˙ÈÓ„˙Ï ˜Ê  Ì¯‚  ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ Â È˘˜·ÓÏ 

 Ï˘ Ì˙ÈÈÚ· ÔÂ¯˙Ù· ÚÈÈÒÏ È„ ‰˙˘Ú ‡ÏÂ ÌÏÂ‰ È¯ËÈ ÓÂ‰ ÏÂÙÈË ‰ÓÂÁ˙· ÌÈ‰Â˘‰ ËÏ˜Ó
ÌÈÈ „ÂÒ‰ ÌÈËÈÏÙ‰ . Ï˘ Â˙È Î˙ ÌÂ˘ÈÈÏ ˙Âˆ¯Á · ÏÂÚÙÏ ¯·„· ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈ„¯˘Ó‰ ÏÎ ÏÚ

‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ . Ì È‡ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ Ï˘ ‰ÏÂÚÙ‰ ˙È Î˙· ÌÈÈ˙Â‰Ó ÌÈ·ÈÎ¯Ó˘ ¯¯·˙È Ì‡
¯Á‡ ÌÈÈ˘˜ ÌÈ¯¯ÂÚÓ Â‡ ÌÈÓÈ˘ÈÌÈ , ˙ÚÈ„ÈÏ Ì„˜‰· ˙‡Ê ‡È·‰Ï ÌÈÈÚÂˆ˜Ó‰ ÌÈ‚¯„‰ ÏÚ

È˙Ï˘ÓÓ‰ ‚¯„‰.  
✯ 
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 ‰˙ÈÓ„˙Ï Ì‚ ˙Ú‚Â ‰ ‰˘È‚¯ ˙È˘Â ‡ ‰È‚ÂÒ ‡È‰ Ï‡¯˘È· È È„Ó‰ ËÏ˜Ó‰ È˘˜·Ó ˙ÈÈ‚ÂÒ

 ÔÈ·‰-Ï‡¯˘È Ï˘ ˙ÈÓÂ‡Ï . ˙˘¯„  ‡È‰ ËÏ˜Ó‰ È˘˜·Ó· Ï‡¯˘È Ï˘ ‰ÏÂÙÈË ˙¯‚ÒÓ·
ÔÈ·Â ‰Ï˘ ÌÈÒ¯Ë È‡‰ ÏÚ Ô‚‰Ï ‰˙ÂÎÊ ÔÈ· ÔÂÊÈ‡ ‡ÂˆÓÏ ÌÈËÈÏÙÏ ÚÈÈÒÏ ‰˙Â·ÈÂÁÓ 

È È„Ó ËÏ˜Ó Ô˙Ó ˙ÂÚˆÓ‡· ,ÌÈÈÒÈÒ·‰ Ì‰ÈÎ¯Âˆ ˜ÂÙÈÒÂ ÌÏÂ‰ È¯ËÈ ÓÂ‰ ÏÂÙÈË . ˙¯Â˜È··
 ˙Â¯È·Ò ˘È˘ ËÏ˜Ó‰ È˘˜·Ó· ˙Ú‚ÂÙ È È„Ó ËÏ˜ÓÏ ˙Â˘˜·· ÏÂÙÈË‰ ˙ÂÎ˘Ó˙‰˘ ‰ÏÚ

ÌÈËÈÏÙÎ Â¯ÎÂÈ˘ ‰‰Â·‚ , ÌÏÂ‰ ÌÂÈ˜ ˙Â¯˘Ù‡Ó‰ ˙ÂÈÂÎÊ‰ ‡ÂÏÓ ˙‡ ÌÈÏ·˜Ó ‡Ï Ì‰Â
Ï‡¯˘È· ; „·· „·ÛÒ‰ ÏÚ ÌÈÁ„ ‰ ËÏ˜Ó‰ È˘˜·Ó· ÏÂÙÈË‰ ˙ÂÎ˘Ó˙‰ , ˙È·¯Ó Ì‰˘

ËÏ˜Ó‰ È˘˜·Ó ,ÍÂ¯‡ ÔÓÊ ˜¯Ù Ï‡¯˘È· ˙Â‰˘Ï Ì‰Ï ˙¯˘Ù‡Ó , ˙ÂÈÂ˘¯ ÏÚ „È·ÎÓ‰ ·ˆÓ
‰ÙÈÎ‡‰ .Ô„ÂÒ ÈÁ¯Ê‡ ËÏ˜Ó‰ È˘˜·ÓÏ ¯˘‡ ,Ï‡¯˘È ˙‡ ˙ ÈÂÚ ˙·˘Á ‰ ‰ È„Ó , ˘‡¯

‰ÏÁÂ‰˘ ˙Â ÎÂÒÓ‰ ˙˜ÊÁ ˙‡ „ÚÂÓ· ÏË·Ï ÂÏÚÙ ‡Ï ÔÂÁËÈ·‰ ¯˘Â ‰Ï˘ÓÓ‰Ì‰ÈÏÚ  , ·˜ÚÂ
 ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯„Ò‰ Ì‰ÈÏÚ ÏÈÁ‰Ï ÈÏ·Â ˙ÈËÂÙÈ˘ ˙¯Â˜È· ‡ÏÏ ˙¯ÂÓ˘Ó· Ì˙È·¯Ó Â˜ÊÁÂ‰ ÍÎ

˙Â·¯Ú· ¯Â¯Á˘ ÌÈ¯˘Ù‡Ó‰ , È‡ ˙ Ì‰Ï ÂÁË·È˘ ÈÏ· Â¯¯ÁÂ˘ ÌÈ˘ ‰Â ÌÈ„ÏÈ‰Ó ˜ÏÁ ÂÏÈ‡Â
ÌÈÈÒÈÒ· ‰ÈÁÓ .‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ Ï˘ Â˙Ú¯˙‰ ˙Â¯ÓÏ ,ÂÚ"ÊÂÊÓ È Ó „ , ˙ÏÈÁ˙·

2006 ,‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ È ÙÏ ,ÔÂÁËÈ·‰ ¯˘ ,Ë·Ï ¯˘‰Â ıÂÁ‰ ˙¯˘" ˘·‚Ï Í¯Âˆ‰ ÔÈÈ Ú· Ù
ÌÈ¯ˆÓ ÏÂ·‚Ó ÌÈÈ „ÂÒ‰ ÌÈÁ¯Ê‡‰ ˙ÒÈ Î· ÏÂÙÈËÏ ˙È˙Î¯ÚÓ ˙È Î˙ ˙ÂÙÈÁ„· , ‡Ï ¯·„‰

 ˙ ˘ ÚˆÓ‡ „Ú ‰˘Ú 2007 .‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘Ó ÂˆÈÓ ‡Ï ‰Ï‡ ˙Â·ÈÒ · , ÔÂÁËÈ·‰ „¯˘Ó
Ë·Ï „¯˘Ó‰Â"Ù ,ÌÈ¯˘ Ì˙Â‡Ï ÌÈÙÂÙÎ‰ , È„Î ˙ÂˆÂÁ ‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ˙‡ ÌÈÁ¯Ê‡Ó ÚÂ ÓÏ

ÌÈ¯ˆÓÏ Ì¯ÈÊÁ‰Ï Â‡ Ï‡¯˘ÈÏ ‰ÒÈ Î ÌÈÈ „ÂÒ . ÏÂÙÈËÏ ‰Ï‡ ÌÈÙÂ‚ ÂÎ¯Ú  ‡Ï ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ 
Ï‡¯˘È· ÌÈ‰Â˘‰ ÌÈÈ „ÂÒ‰ ÌÈÁ¯Ê‡‰ Ï˘ ˙È¯ËÈ ÓÂ‰‰ ‰ÈÚ·· ÛÂÁ„. 

ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó ÏÚ ,Ï‡¯˘È· „ÓÚÓ‰ ˙¯„Ò‰Ï È‡¯Á‡‰ , Ì‡ ÌÈËÈÏÙ‰ ˙Â·Èˆ  ÛÂ˙È˘· ÔÂÁ·Ï
ÈË‰ ÈÎÈÏ‰˙ ˙˘Á‰· ÚÈÈÒÏ Â˙Â¯˘Ù‡· ˘È ‡Ï˘ ˙ Ó ÏÚ Ï‡¯˘È· È È„Ó ËÏ˜ÓÏ ˙Â˘˜·· ÏÂÙ

 Ï‡¯˘È· ˙Î˘ÂÓÓ ‰ÈÈ‰˘ ÚÂ ÓÏ „·· „·Â ËÈÏÙ Ï˘ „ÓÚÓÏ ÌÈ‡ÎÊ‰ ËÏ˜Ó È˘˜·Ó· ÚÂ‚ÙÏ
ÛÒ‰ ÏÚ ˙ÂÁ„  Ì‰È˙Â˘˜·˘ ËÏ˜Ó‰ È˘˜·Ó Ï˘ . ÏÎ ÌÚ ÔÁ·È ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯ ÔÎ ÂÓÎ

˘È· ‰·È˘È ÔÂÈ˘È¯Ï È‡ÎÊ˘ ËÏ˜Ó ˘˜·Ó ÏÎÏ ¯˘Ù‡˙˘ Í¯„ ¯·„· ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈÙÂ‚‰ Ï‡¯
Ï‡¯˘È· ÂÈ˙ÂÈÂÎÊ ˙‡ ˙ÂˆÓÏÂ Â˙Â‡ Ï·˜Ï . ˙ÈÈ‚ÂÒ· ÔÂÈ„‰ ˙‡ ˙ÂˆÓÏ ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó ÏÚ ÛÒÂ ·

Ï‡¯˘È· ÌÈËÈÏÙÎ Â¯ÎÂ‰˘ ÈÓÏ Ú·˜ Ï˘ „ÓÚÓ ˙˜ Ú‰ . ËÏ˜Ó‰ È˘˜·Ó· ÏÂÙÈËÏ ¯˘‡
 Ô„ÂÒ ÈÁ¯Ê‡- ˙È Î˙‰ Ï˘ ‰ÓÂ˘ÈÈÏ ˙Âˆ¯Á · ÏÂÚÙÏ ¯·„· ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈ„¯˘Ó‰ ÏÎ ÏÚ 

‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ ‰ÂÂ˙‰˘ ,ÓÏÂ‡ „Â‰‡ ¯ÓË¯ ,ÔÈ·‰ ËÙ˘Ó‰ ÈÏÏÎ ÌÂÈ˜ ÏÚ „ÈÙ˜‰ÏÂ-ÈÓÂ‡Ï .
Â‡Ï ÔÈ·Â Ì„˜‰· ÌÈ¯ˆÓÏ ÌÈÈ „ÂÒ‰ ÌÈÁ¯Ê‡‰ Ï˘ Ì˙¯ÊÁ‰ ¯˘Ù‡˙˙˘ ÔÈ· , ˙ÂÎ¯ÚÈ‰ ˙˘¯„ 

ÔÈ·- ˙Â·¯Ï ÌÈÓÂÁ˙ ÔÂÂ‚Ó· ÌÈÈ „ÂÒ‰ ÌÈÁ¯Ê‡‰ Ï˘ Ì‰ÈÎ¯Âˆ ˜ÂÙÈÒÏ ˙ÓÏÂ‰ ˙È„¯˘Ó
˙Â‡È¯· ,ÍÂ ÈÁÂ ÌÈÈÏ‡ÈˆÂÒ ÌÈ˙Â¯È˘.  


