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 אליהו ביתן  שופטכב' ה פני ב

 
 

 המערער:
 

 סאימון וולדו )אסיר(
 

 נגד
 
 

 המשיבים:
 
 משרד הפנים.0
 שבס נציבות ירושלים מחלקת האסיר.2
 הכנסת.3

 

 
 פסק דין

 1 

 2טחון, לאחר שנכנס לישראל דרך גבול ינתפס המערער ע"י כוחות הב 21.7.12בתאריך  .1

 3, מכוחו הוא הושם במשמורת, 08מצרים. בו ביום הוצא נגדו צו גירוש ע"י מפקד אוגדה 

 4טחון בהתאם יהוצא נגדו צו גירוש ע"י מי שהוסמכה לכך על ידי שר הב 21.7.12ובתאריך 

 5)להלן:"החוק למניעת  1551-ירות ושיפוט(, תשי"ד)א( לחוק למניעת הסתננות )עב08לסעיף 

 6 הסתננות"(, ומכוחו הוא נתון במשמורת מאז. 

 7 

 8המערער הובא בפני בית הדין לביקורת משמורת של מסתננים, שלוש פעמים, ובכל פעם 

 9הגיש המערער בקשה לבית הדין  2.12.12אישר בית הדין את החזקתו במשמורת. בתאריך 

 10 ית הדין דחה את בקשתו. לשחרר אותו ממשמורת וב

 11 

 12 מכאן הערעור.   

 13 

 14 הה בפני בית הדין למשמורת בבקשתתעל הטענות שהעל הבערעור תב"כ המערער חוזר .2

 15לשחרר את המערער מהמשמורת בה הוא נתון, ובעיקר, שהמערער עבר בדרכו לישראל 

 16רת; עינויים, ושעינויים הם "טעמים הומניטאריים מיוחדים" המצדיקים שחרור ממשמו

 17שיש לראות בדברים מסוימים שאמר המערער לנציג המשיבה במתקן המשמורת, משום 

 18בקשה למקלט, ועברו שלושה חודשים מאותו מועד והבקשה לא טופלה ועל כן יש לשחררו 

 19מהמשמורת; ושבהעדר הליך הרחקה אפקטיבי, על רקע טענת המערער שהוא נתין 

 20יב לחוק הכניסה לישראל,  10סוד סעיף אריתראה, יש לשחרר את המערער בערובה, על י

 21 ה לחוק למניעת הסתננות.  08החל כאן מכח סעיף  1552-התשי"ב
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 1והוראת שעה(, אינו חוקתי  0לחילופי חילופין נטען, כי החוק למניעת הסתננות )תיקון מס' 

 2 ובטל ועל כן גם מעצרו של המערער מכוחו, אינו כדין.

 3 

 4עיינתי בבקשת השחרור שהגיש המערער לבית הדין למשמורת, בהחלטת בית הדין  .0

 5למשמורת, בהודעת הערעור, ובעיקרי הטיעון של המשיבה, ושמעתי את טיעוני הצדדים. 

 6 ומסקנתי היא שדין הערעור להידחות.      

 7 

 8יכנס לתחומיה נקודת המוצא לדיוננו היא שישראל, ככל מדינה ריבונית, רשאית להחליט מי  .1

 9  .ולנקוט בצעדים מתאימים למניעת כניסה בלתי חוקית אליה

  10 

 11לחוק מרשם 1החוק למניעת הסתננות מגדיר "מסתנן" כ"מי שאינו תושב כמשמעותו בסעיף  .5

 12, שנכנס לישראל שלא דרך תחנת גבול שקבע שר הפנים לפי סעיף 1515-האוכלוסין, התשכ"ה

 13 לחוק הכניסה לישראל".  7

 14 

 15)א( לחוק קובע, כי שר הבטחון או מי שהוסמך על ידיו, רשאי לצוות בכתב על 08סעיף 

 16גירושו של מסתנן ושצו הגירוש ישמש אסמכתה חוקית להחזיק את המסתנן במשמורת עד 

 17 לגירושו. 

 18 

 19אין חולק על כך שהמערער הוא מסתנן ושמי שהוסמך ע"י שר הבטחון, ציווה בכתב על  .1

 20 גירושו מישראל, בשל כך. 

 21 

 22 היא כדין.  ,עולה מהמקובץ, כי השמתו של המערער במשמורת עד לגירושו מישראל .7

 23 

 24אינני מקבל את הטענה שמטרת המשמורת לפי החוק למניעת הסתננות, היא אך הרחקת  .0

 25 -כמו בעניין נתיני אריתראה הנהנים מהגנה קולקטיבית  –המסתנן, ומשלא ניתן להרחיק 

 26 לא ניתן גם לשים במשמורת. 

 27 

 28לחוק למניעת הסתננות, היא לתת פתרון אפקטיבי לתופעת ההסתננות  0מטרת תיקון מס' 

 29לישראל, שממדיה בשנים האחרונות מציבים בפני המדינה סכנות וקשיים משמעותיים 

 30 ואתגרים רבים ומורכבים. 

 31 

 32אחוזים מהמסתננים לישראל, באים מאריתראה.  10מהנתונים שהציגה המשיבה עולה כי כ 

 33נתיני אריתראה מגדר אלה שניתן לשימם במשמורת, תשים לאל את מסתננים של הוצאתם 

 34 מטרתו העיקרית של התיקון לחוק. 
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 1 

 2מטרתה העיקרית של הוראת החוק המאפשרת לשים מסתננים במשמורת לתקופה ארוכה 

 3בהרבה מזו שנהגה עד לתיקון החוק, היא להפוך את ההסתננות לישראל ממניעים כלכליים, 

 4למת ולהרתיע את המבקשים להסתנן לישראל על רקע מניעים כלכליים לבלתי משת

 5 מלעשות זאת. 

 6 

 7"ההגנה הזמנית הקולקטיבית" המוענקת לנתיני אריתראה, מתמצית בעיקר בכך שבשל  

 8המצב השורר לעת הזאת באריתראה, ישראל נמנעת מהרחקת נתיני אריתראה המסתננים 

 9ורת, לפי החוק למניעת הסתננות, עד אליה, לארצם, ואין בה למנוע השמתם  במשמ

 10 להרחקתם מישראל.

 11מניעה להרחיק מישראל מסתנן לפני התיקון לחוק לא היתה בהקשר זה ראוי לציין כי גם 

 12 נתין אריתראה, למדינה אחרת בה לא צפויה לו סכנה. 

 13 

 14אמנם, החזקת מסתנן במשמורת מוגבלת "עד ליציאתו מהארץ", במובן זה שאם יציאת  

 15מסתנן מהארץ מובטחת, אין עוד טעם בהחזקתו במשמורת. אולם, אין פירוש הדבר 

 16היא הרחקת המסתנן מהארץ ושכאשר אין אפשרות פרקטית להרחיק,  שמטרת המשמורת

 17 אין גם להחזיק במשמורת. 

 18 

 19במקרים  לחוק למניעת הסתננות קובע כי ממונה ביקורת הגבולות, רשאי,( 2א )ב()08סעיף  .5

 20 טעמים הומניטריים מיוחדים, לשחרר מסתנן בערובה אם שוכנע שקיימים חריגים

 21 המצדיקים זאת. 

 22, על רקע העינויים ממשמורת ב"כ המערער טוען כי הוראת הסעיף מחייבת שחרור המערער

 23 שעבר בדרכו לישראל. 

 24 

 25 ל את הטענה. אין בידי לקב

 26למרבה הצער, מסעם של רבים מאלה המגיעים מארצות אפריקה, דרך מצרים, לישראל, 

 27כרוך ביסורי דרך ובניצול מצד גורמים עברייניים, שאינם בוחלים באמצעים, כולל עינויים, 

 28 להשגת מטרותיהם. מידע המגיע ממקורות שונים מלמד כי המדובר בתופעה רווחת ונפוצה.

 29 

 30היא לאפשר לגורמים המוסמכים, "במקרים חריגים", בהם מתקיימים  נ"להמטרת הסעיף 

 31"טעמים הומניטריים מיוחדים", לשחרר מסתנן בערובה. לדאבון הלב, התנכלויות ועינויים, 

 32 כדי "טעמים הומניטריים מיוחדים".  כאמור, אינם חריגים ובדרך כלל אינם עולים

 33 
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 1לבין האפשרות או הסבירות ל המסתנן להיות קשר בין המצב המיוחד ש, צריך נוסףב

 2בענייננו, המערער איננו טוען שמצבו איננו מאפשר לו לשהות במשמורת.  ותולהחזיק א

 3)מצב שבו החזקה  ובמשמורת. בנוסף, העינויים הנטענים לא פגעו באופן קשה בבריאות

 4ות( ( לחוק למניעת הסתננ1א)ב()08במשמורת עלולה לגרום נזק לבריאות, מטופל בסעיף 

 5והם אינם מונעים ממנו לקיים אורח חיים רגיל. הוא עצמו מבקש שיאפשרו לו לעבוד 

 6 בישראל. 

  7 

 8ובנוסף, נראה לי שהכרה בעינויים כמו אלה המתוארים ע"י המערער כנסיבה המצדיקה 

 9שחרור ממשמורת, עלולה לגרום להתרחבות תופעת העינויים ולהחמרתה ואף להתפתחות 

 10 תופעה של פגיעה עצמית של המסתננים. וגם מבחינת זו אין הדבר רצוי. 

 11 

 12כי אם  25.7.12מסר בראיון שנערך לו ביום  ב"כ המערער טוענת כי יש לראות בכך שהמערער .18

 13יציאתו הבלתי חוקית מהמדינה ועריקתו הוא יחזור לאריתראה הוא יעצר שם על רקע 

 14" זו לא טופלה בתוך שלושה , משום פניה בבקשה להכרה כפליט, ומש"בקשתומהצבא

 15( לחוק למניעת הסתננות, יש לשחררו 1א)ג()08הרי שבהתאם להוראת סעיף  חודשים

 16 משמורת. מה

 17 

 18רחוקים מלהיחשב כבקשה לקבלת שם עיון בראיון שנערך למערער מעלה כי הדברים שאמר 

 19 מעמד כפליט: 

 20 "ש. למה עזבת את מדינתך?"

 21 ת. בשביל לעבוד.

 22 

 23 ש. האם היו לך בעיות בנוגע לדתך?

 24 ת. לא. 

 25 ש. האם היו לך בעיות בנוגע למוצא / גזע?

 26 ת. לא. 

 27 לקבוצה אתנית?ש. האם היו לך בעיות בנוגע 

 28 ת. לא. 

 29 ש. האם אתה או מישהו מבני משפחתך היה מעורב פוליטית?

 30 ת. לא. 

 31 ש. האם ביקשת מעמד פליט באחת המדינות בדרך לישראל?

 32 ת. לא. 

 33 ש. מה יקרה לך אם תחזור למדינתך?
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 1ת. יעצרו אותי בגלל שיצאתי מאריתראה באופן לא חוקי ויעצרו אותי בגלל שערקתי 

 2 מהצבא."

 3 

 4המדינה הבהירה כי לצורך הגשת בקשה להכרה כפליט, יש למלא טופס מיוחד ובו ב"כ 

 5ביקשה באת  5.11.12וכי בפועל, רק ביום  ,רלוונטים, והמערער לא עשה זאת ,פרטים שונים

 6ובעקבות פניה זו בקשתו טופלה והוא כבר רואיין בנוכחות  "הליך מקלט"כחו שייערך לו 

 7 באת כוחו.  

  8 

 9לראות בדברי המערער כאמור, כבקשה לקבלת מקלט. ממילא אין באי  בנסיבות אלה אין

 10 " כדי להצדיק את שחרורו מהמשמורת.הטיפול "בבקשתו

 11 

 12שהחוק למניעת הסתננות איננו חוקתי,  ,באשר לטענת חלופי החילופין של ב"כ המערער .11

 13ס ואח' נגד טעמי טהנג 21881-18-12אפנה לפסק דינו של כבוד הנשיא י' אלון בעת"מ )ב"ש( 

 14 שבכל הכבוד, אני מסכים לו, אשר דחה טענה דומה.   -, 17.1.10משרד הפנים, מיום 

 15 

 16 סוף דבר, אני דוחה את הערעור.  .12

 17 

 18 , בהעדר הצדדים.2810פברואר  28, י' אדר תשע"גניתן היום,  

 19 המזכירות תעביר פסק הדין לצדדים.

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 




