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 3513-19( ת"אערר )     בתל אביבבית הדין לעררים 

 אילן חלבגהבפני כב' הדיין 

 

   

 GERALDINE ESTA.  1 :יםהעורר

  פלוני.  2 

 פלונית.  3 

 מנעע"י עו"ד  

  

 ד  ג  נ    

 רשות האוכלוסין וההגירה -מדינת ישראל :ההמשיב

 הלשכה המשפטיתע"י  

 

 פסק דין

הושתו על העוררים  לפיה 23.7.2019על החלטת המשיבה מיום  ררתמשיגה העוערר במסגרתו לפני  

  צווי הרחקה ומשמורת. 

 

 רקע עובדתי  

אשר נכנסה לישראל ביום  1981)להלן: "העוררת"( הינה אזרחית הפיליפינים, ילידת  1העוררת  

 19.4.2005בתחום הסיעודי. לטענת המשיבה, ביום  1על פי אשרת עבודה מסוג ב/ 20.6.2004

לאחר . 2ן מסוג ב/והתקבל מכתב מעת מעסיקתה לפיה הפסיקה עבודתה. לעוררת הונפק רישי

הונפק לעוררת  21.3.2007ובמסגרתו ניתן פסק דין ביום  2396/06שהתקיים במסגרת עע"מ הליך 

בהמשך הונפק לה רישיון זה אשר היה . 11.7.2007ר היה בתוקף עד ליום אש 1רישיון מסוג ב/

 וממועד זה לטענת המשיבה שוהים העוררים שלא כדין בישראל.  29.11.2008ם בתוקף עד ליו

 

אשר נולדו בארץ מבן זוג זר אזרח הפיליפינים אשר עזב לארצו  הינם ילדי העוררת 3-ו 2העוררים  

אשר על פי הודעת המשיבה אינה  2014ילידת  3והעוררת  11.4.2009הינו יליד  2. העורר זה מכבר

לומדת בגן  2והעוררת כתה ה' בבית הספר "הלל" ברמת גן לומד ב 2העורר ה. רשומה ברישומי

על פי צו נכנסו  עתעל ידי אנשי רשות האכיפה נעצרה העוררת  23.7.2019ביום עירוני ברמת גן. 

בעקבות מידע על שוהים שלא כדין במקום.  3-ו 2לבית בו שהתה יחד עם העוררים שיפוטי 

לעוררת נערך שימוע אשר בסופו החליט ממונה ביקורת הגבולות ת והעוררים הובאו למתן משמור

במסגרת קיום ביקורת שיפוטית על החזקתם במשמורת . נגדםעל הוצאות צווי הרחקה ומשמורת 
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 25.7.2019ובהחלטתו מיום לפני בית הדין לביקורת משמורת של שוהים שלא כדין הובאה העוררת 

 שת על העוררים.אישר בית הדין את צו המשמורת אשר הו

 

 מכאן דבר הערר דנן אשר כאמור נסוב לעניין צווי הרחקה ומשמורת אשר הוצאו כנגד העוררים. 

 

 טיעוני הצדדים 

 

  טיעוני העוררת 

הרתה  תבתחום הסיעודי. העורר 1על פי אשרת עבודה מסוג ב/ 2004נכנסה לישראל בשנת העוררת  

שרת עבודתה לאור "נוהל עובדת זרה" אשר חל לא חודשה א 2ולאחר לידת העורר  2009בשנת 

באותה עת ואשר לימים בוטל בעקבות פסק דין אשר ניתן על ידי בית המשפט העליון בשבתו כבית 

הינו תלמיד כיתה ה' בבית ספר "הלל"  2נולדו בישראל. העורר  3-ו 2העוררים משפט הגבוה לצדק. 

עת שהו בבית  23.7.2019עוררים נעצרו ביום לומדת בגן עירוני ברמת גן. ה 3ברמת גן והעוררת 

. לעוררת נערך מת או התראה והובאו למתקן משמורתמגוריהם בלא שקדמה לכך הודעה מוקד

 סירבה לחתום על פרוטוקול השימוע אשר בסיומו שימוע בלא שהות להתייעץ עם עו"ד ומשכך

אשר מעולם לעזוב למדינה נדרשים  3-ו 2צווי הרחקה ומשמורת. העוררים הוצאו כנגד העוררים 

בחברה לטענתה , גדלו והתחנכו בארץ. העוררת ובעיקר הקטינים התערו לא ביקרו בה שעה שנולדו

 2העורר  לכתב הערר. הישראלית והינם אהודים על בני כיתתם אשר צרפו מכתבי תמיכה מהם

כך נטען לנזק ( ובתוך 8סובל מקשיים שפתיים כאמור בחוות דעת אשר צורפה לכתב הערר )נספח 

 בהרחקתם.  3-ו 2נפשי העשוי להיגרם לעוררים 

 

מיום  2183וכן מס'  18.6.2006מיום  156עליהם החלטות ממשלה מס'  לטענת העוררת, חלות 

יש  3-ו 2בעניינם של העוררים כן ומשכך יש להסדיר מעמדם מתוקף החלטות אלה.  1.8.2010

באמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד ובמשפט ביטוי  החיל עקרון טובת הקטינים אשר מצאול

 עת מדוברהישראלי ולשחררם ממשמורת. התנהלות המדינה באי אכיפת חוקי ההגירה משך שנים 

הסדרת מעמדם מטעמים  מצדיקה לטענת העוררתקטינים שנולדו והתערו בחברה הישראלי ב

הביאה אותה  נקלעה אליה כי מציאות החיים הקשה  העוררת מוסיפה וטוענתהומניטאריים. 

וועדה הכי יש להסדיר מעמדם על פי הוראות נוהל למצב דברים זה. עוד טוענת העוררת 

כי בית הדין  משכך מבוקש  .(5.2.0022)נוהל מס'  הומניטרייםבינמשרדית למתן מעמד מטעמים ה

עמדם להסדיר משהות בידם וליתן  אשר הושתו על העורריםיורה על ביטול צווי הרחקה ומשמורת 

 בארץ מטעמים הומניטאריים. 

 

 טיעוני המשיבה  

העוררת שוהה בישראל שלא כדין וללא כל רישיון  את דבר היותהמשיבה  מדגישהבפתח טיעוניה  

 3-ו 2תוך שעבדה שלא כדין. כן מעמדם של העוררים ועד היום  19.11.2008מיום וזאת ישיבה 
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משסיכויי הערר כי המשיבה  טוענתם ממשמורת לעניין מתן צו לשחרור העוררימעולם לא הוסדר. 

נמוכים עד מאד וכן כי מאזן הנוחות נוטה לטובתה הרי שאין מקום להורות על שחרור העוררים 

שיית דין עצמי על ידי העוררת בשל ען הערר להידחות מטעמי סף יד ,ממשמורת. לטענת המשיבה

 עניין.  מטעמים לגופו שלכן וארוכת שנים שלא כדין בארץ  בשהייה

 

לגופו של עניין טוענת המשיבה כי החלטתה הינה המתבקשת והסבירה ביותר בנסיבות העניין נוכח  

. העוררת לא הגישה מעולם כל בקשה להסדרת מעמדם בארץ כעשור שלא כדיןשל שהייה ממושכת 

לא הוגשה על ידי העוררת  2183 -ו 156להחלטות הממשלה מס' בישראל. כן במועד הרלבנטי 

ה ולוחות הזמנים חלטה אשר היוותה הסדר חד פעמי לשעומדובר בה קשה להסדרת מעמדב

נסתיימו זה מכבר. לעניין עקרון טובת הילד הרי שאין מדובר בעקרון על ויש לאזנו  האמורות בהן

אל מול עקרונות אחרים שעניינם שמירה על ריבונות המדינה ומימוש מדיניות ההגירה שלה. 

הגיש כל בקשה להסדרת מעמד וכן ככל שתוגש בקשה בשלב זה הרי שעל פי העוררת לא טרחה ל

ל"נוהל טיפול בבקשות ובעררים על החלטות לשכות ומטה רשות האוכלוסין וההגירה"  3סעיף א.

 כדי למנוע הרחקה והחזקה במשמורת. בכך אין 

 

בארץ לצורך ביצוע המשיבה מוסיפה וטוענת כי עובדים זרים עליהם נמנית העוררת מגיעים לעבוד  

עבודה זמנית בלבד והם מודעים כי בסיומה עליהם לעזוב ולצאת את הארץ. לעוררים אין כל זכות 

וכן  רם הוצאת צווי הרחקה ומשמורת נגדהלעוררת נערך שימוע כדין טכן  .קנויה לשהות בישראל

דין וכן העוררת . לעניין החזקה במשמורת טוענת המשיבה כי החלטתה ניתנה כ3-ו 2העוררים נגד 

-לחוק הכניסה לישראל, תשי"בו' 13בסעיף  תקיימות מי מהעילות הקבועותלא הצביעה על כי מ

ל פגם המצדיק . לטענת המשיבה בהחלטתה לא נפל כ)להלן: "חוק הכניסה לישראל"( 1952

להורות על הרחקת העוררים מן בית הדין מתבקש ודין הערר להידחות  ומשכךהתערבות בית הדין 

 ארץ. ה

 

  דיון והכרעה 

 קובע בהאי לישנא: לחוק הכניסה לישראל 1סעיף   

")א( מי שאיננו אזרח ישראלי, תהיה כניסתו לישראל על פי אשרת עולה או על פי אשרה    

 לפי חוק זה.   

)ב( מי שאיננו אזרח ישראלי או בעל אשרת עולה או תעודת עולה, תהיה ישיבתו בישראל    

 הישיבה לפי חוק זה."על פי רישיון   

 לחוק הכניסה לישראל בהאי לישנא: 13קובע סעיף לעניין שוהה שלא כדין  
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ונמצא בישראל, בלי  1950-")א( מי שאינו אזרח ישראלי או עולה לפי חוק השבות, תש"י   

שוהה שלא כדין(, יורחק מישראל בהקדם האפשרי אלא אם כן  –בחוק זה  רישיון ישיבה )  

 ו קודם לכן.יצא מרצונ  

מישראל של שוהה שלא כדין תהיה על פי צו הרחקה שניתן עליו בידי שר  הרחקתו)ב(      

 הפנים..."  

מי שאינו אזרח ישראלי או בעל אשרת עולה או תעודת עולה, אינו קובע כי  חוק הכניסה לישראל  

. הסמכות למתן ק זהישיבה אשר יינתן לו על פי חובעל זכות קנויה לשהות בישראל אלא ברישיון 

רישיונות ישיבה נתונה לשר הפנים או למי שהוסמך על ידו. הלכה פסוקה היא כי לשר הפנים 

מן ההכרה בזכותה הריבונית של המדינה אשר נובע דעת רחב מכוח חוק הכניסה לישראל שיקול 

משפט העליון יחד עם זאת, קבע בית הקנדל נ' שר הפנים( .  740/88הבאים בשעריה )ר' בג"צ לקבוע 

שפט המנהלי, לרבות לעניין מכי על החלטות שר הפנים בעניינים אלה יחולו עילות הביקורת מן ה

 (. 424( 2עווד נ' ראש הממשלה ושר הפנים, פ"ד מב) 282/88)ר' בג"ץ סבירות ההחלטה 

 האם לעוררים מעמד בישראל או שמא הינם שוהים שלא כדין  

שלא כדין של העוררים המשיבה לשהייה  טענתלעניין נסובה  אדון תחילה בשאלה המרכזית אשר 

החלטות  בעניינםכי חלות כאמור ועד עצם היום הזה. העוררת טוענת  19.11.2008בישראל למן 

לכתב  9אשר עותק מהן צורף כנספח  1.8.2010מיום  2183ומס'  18.6.2006מיום  156הממשלה מס' 

הוריהם ואחיהם הנמצאים לילדי שוהים שלא כחוק, מתן מעמד  הוסדר לשעהואשר לפיהן  הערר

העוררת מעולם לא פנתה בבקשה על פי בישראל. טענה זו של העוררת דינה להידחות מכל וכל שכן 

ה להחלטת 13הללו מהוות הסדר לשעה ומוגבלות בזמן. סעיף בהן מעלה כי עיון החלטות אלה ו

ב 13פי סעיף על  וכןלאחר המועד הקובע"  כי "לא יתקבלו בקשות שיוגשו עקוב 2183' הממשלה מס

רט וימים מיום פרסומה בעיתונות כמפ 21להחלטה זו נקבע כי בקשות לקבלת מעמד תוגשנה בתוך 

מאז חלפו למעלה מתשע שנים ואין בידי והעוררת כאמור לא הגישה כל בקשה באותו סעיף. 

 18.6.2006מיום  156' מסהעוררים להיבנות מהחלטה זו. הוא הדין ביחס להחלטת הממשלה 

גם החלטה זו אשר העוררת לא הגישה כל בקשה לפיה וכאמור ו 2183שעניינה דומה להחלטה מס' 

כי מהווה הסדר לשעה ואין העוררת יכולה להיבנות הימנה. זאת ועוד הפסיקה קבעה באופן מפורש 

העוררת לא שוכאמור שעה ו להסדיר הסדר חד פעמי לשעתו דמדובר בהחלטות הממשלה אשר נוע

שנים  13-כחלפו  2183 מס' וכן 156 מס'  ת הממשלהומאז החלטכן טרחה להגיש בקשה על פיהן ו

יפים לעניין זה הדברים האמורים הרי שאין בידי העוררת להיבנות מהן.  שנים בהתאמה 9-וכ

ה פלוני )קטין( נ' משרד הפנים בהאי לישנא : "ההחלטות שקיבלה המשיב 4903001-01-14בעת"מ 

בדבר מתן מעמד לילדי נתינים זרים ששהו בישראל תקופה ארוכה שלא כדין, נקבעו כ"הסדר חד 

פעמי בגזרה מצומצמת" של טעמים הומניטריים המוגבלים לאותם ילדים העונים על התנאים 

 שפורטו בהחלטות אלה..." . 
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לפרוטוקול  2)עמ'  28.7.2019דיון אשר התקיים ביום מסגרת בהסכימה  זאת ועוד,  ב"כ העוררת  

כי העוררת שוהה שלא כדין בישראל ואולם תלתה זאת בנסיבות המיוחדות של חייה ( 11-12שורות 

 . שאין בהן כדי לשנות מהיות העוררים בבחינת שוהים שלא כדין בארץ

 אינה כדין.  בארץ 3-ו 2לאור כל האמור לעיל אני מוצא כי שהיית העוררת והעוררים  

 תקיים בעניינה של העוררת הליך השימוע שה 

טרם הושתו על העוררים צווי הרחקה ומשמורת נערך לעוררת שימוע אשר עותק מפרוטוקול  

. לטענת העוררת נפל פגם א' סומנו נספחלכתב הערר ויחד עם עוד מסמכים שמיעת טענות צורף 

ינה להידחות. טענה זו דזכות ההיוועצות בעורך דין.  לממשהשהות ניתן בידה בשימוע שעה שלא 

ניתנה גם ניתנה האפשרות להיוועץ בעורך פרוטוקול שמיעת טענות מעלה כי לעוררת ל 1עמוד עיון ב

לאפשר לה לעשות כן. עורך  דין טרם השימוע באופן שהשימוע נדחה משך למעלה משעה על מנת

תיים עד דינה הודיע כי מאחר וקבוע לו דיון בבית משפט לא יעלה בידו להגיע לשימוע במשך שע

שלש השעות הקרובות. משכך בחרה העוררת ליצור קשר עם עורכי דין אחרים ואולם ללא הצלחה. 

היוועץ נסות לעל מנת לאפשר לעוררת ל המשיבה פעלה באופן ראויבנסיבות העניין אני מוצא כי 

במועד מוקדם שימוע  לקייםהמשיבה  דובר בהליך של מעצר לפיו עלמנגד מבעורך דין מטעמה. 

שאם לא כן אם לאו הוצאת צווי הרחקה ומשמורת  ה לענייןתליתן החלטעל מנת כל האפשר כ

מעמדה מוקדם ככל האפשר. באיזון של העוררת לדעת  אף האינטרס שלמסתכנת במעצר שווא ו

 השיקולים אני מוצא כי לא נפל פגם בהליך השימוע. מכלול 

כי מכך ופועל יוצא  שר אינה שגורה בפיה העוררת מלינה על כי השימוע התקיים בשפה האנגלית א 

 יכול ששאלות מסוימות לא הובנו על ידה כראוי. אין בידי לקבל כל טענה לעניין זה שכן עיון

השיבה באופן עניינו וסדור לשאלות אשר נשאלה על ידי נציג בפרוטוקול שמיעת הטענות מעלה כי 

ובקשה להבהרת שאלה זו או  אי הבנה ולו פעם אחת הערה של העוררת על המשיב . כן לא מצאתי

 אחרת.

 ממשיכה לשהות בארץהעוררת שוהה שלא כדין בישראל משך כעשור שנים ובמצב דברים זה לפיו  

מעמידה את המשיבה בפני עובדות מוגמרות הינה בבחינת עושה דין עצמי,  3-ו 2יחד עם העוררים 

זה הדברים האמורים  יפים לענייןו העושים כןועל פי הפסיקה בית משפט לא יושיט סעד לכל 

 ג'קסון נ' מפקד כוחות צה"ל באיו"ש בהאי לישנא : 8898/04בבג"צ 

המשפט הגבוה לצדק לא יושיט סעד לעושים דין לעצמם. -"הלכה מקדמא דנא היא, שבית

המשפט או אם עושה דין לעצמו. שני -חייב אדם להחליט בלבבו אם מבקש הוא סעד מבית

משפט לא יושיט סעד למי שבמקביל לפנייה -שה אדם, דהיינו: בית בעת לא יע-אלה בה

המשפט עושה דין לעצמו ומבקש להעמיד את זולתו בפני עובדות מוגמרות. הלכה זו -לבית

 יסוד היא במשפט והגיונה נלמד מעצמו".-הילכת
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 עקרון טובת הילד  

במשפט   נקבעאשר ת הילד עקרון טובאת  3-ו 2בעניינם של העוררים , יש להחיל לטענת העוררת 

 אשרואשר מדינת ישראל הינה צד לה נה הבינלאומית בדבר זכויות הילד באמהבינלאומי וכן 

טוענת . מנגד ההרחקה ויולהביא לביטול צו לטובתםיש בו כדי להטות הכף לטענת העוררת 

ומימוש אזנו אל מול עקרונות שעניינם שמירה על ריבונות המדינה המשיבה כי עקרון זה יש ל

  לשנות מהחלטתה נשוא הערר.מדיניות ההגירה שלה ואשר אין בנסיבות העניין 

לבחון טרם הוצאת צו הרחקה  קל רב ונכבד במכלול השיקולים שישאכן לעקרון טובת הילד מש 

ואולם אין מדובר בעקרון מוחלט ואני מקבל לעניין זה עמדת המשיבה לפיו יש לאזן  קטיןכנגד 

, מימוש מדיניות חרים של שמירה על ריבונות המדינהאל מול עקרונות א עקרון טובת הילד

-33395ם( -ויפים לעניין זה הדברים האמורים עמ"נ )יההגירה שלה וכן שמירה על אכיפת החוק 

 א' א'  נ'  משרד הפנים בהאי לישנא : 08-17

נפסק כי בתחום דיני הכניסה לישראל, כמו בתחומי משפט נוספים, טובת הילד כבר "   

ממשלת  היא שיקול חשוב שיש להתחשב בו, אך אין בו בהכרח כדי להכריע. מדיניות   

המשפט לאורך השנים, היא כי קטין אינו זכאי למעמד -ישראל שאושרה בפסיקת בתי  

מדיניות זו  ...ריו אינם זכאים למעמד דומהמכוח לידה או מכוח שהייה בישראל שעה שהו  

  אולם בהעדר טעמים הומניטריים חריגים  אינה מתעלמת מטובת הילד,  

 ומיוחדים, היא נותנת משקל עדיף לאינטרסים ציבוריים אחרים, ובהם שמירה על   

 ...".חוקית בישראל-אכיפת החוק והגנה מפני התוצאות השליליות של שהייה בלתי  

  א.ח.(.  –ה שלי הדגש)  

 

 האם מתקיימים טעמים המצדיקים ביטול צוו הרחקה ומתן מעמד לעוררים 

קיומם של קשיים בבעניינם קיום טעמים הומניטאריים לטענה דותיהם בתומכים יתהעוררים  

סמך חוות דעת על "מסמך שכותרתו . העוררים תומכים טענתם ב2העורר  שפתיים מהותיים אצל

מאת גב' רוס ליאת מאבחנת דידקטית מוסמכת אשר ניתן  2018חודש יוני איבחון דידקטי" מ

. על פי לכתב הערר 8"( אשר צורפה כנספח הדעת תאגף החינוך בעירית רמת גן )להלן: "חוו מטעם

וכן  וכן ברכישת הקריאה והכתיבהקשיים מהותיים בתחום השפה  2האמור בחוות הדעת לעורר 

המכבידים משמעותית על רמת מילולית החשיבה הכישורי קושי בהתמודדות בכוחות עצמו ב

עלו תכנים רגשיים ובתחום הקשב קשייו הבנתו. בסיכום חוות הדעת נאמר ,בין השאר, כי בעקבות 

ות מורכבות. משכך הומלץ במסגרת חוות נמצא קושי בגיוס המשאבים לאורך זמן ובמשימוהריכוז 

 ועם פסיכולוג בתחום הרגשי. הדעת על היוועצות עם נוירולוג בתחום הקשב 
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משיב עובר לא עמדו בפני האשר   2קשייו של העורר יין במהלך הדיון הוצגו מסמכים נוספים לענ 

נשוא הערר ואשר פועל יוצא מכך שאין מקום להתייחסות לכל אלה במסגרת הערר להחלטה 

 אלה נמנה מכתבה  על מסמכים .אני מוצא ליתן התייחסות גם לנאמר בהםבנסיבות העניין ואולם 

הפגיעה שעשויה להיגרם לחבריו על בעיקר  העומדתלה איזנברג פסיכולוגית קלינית של גב' דניא

להתמודדות עם מצב זה. כן צורף מכתבה של ובלא שהללו הוכנו לספסל הלימודים  2של העורר 

 ת עלועומדאם לתלמיד בשם איתי אשר הציגה עצמה בשם ויקי ומשמשת פסיכולוגית בעיסוקה 

על חבריו לספסל הלימודים בהעדר מערך מסודר של  2ההשלכות הקשות של הרחקת העורר 

 .מסגרות תומכות בתקופת פגרת הקיץ

ויפים  מים אשר דחו טענות מעין אלה שהעלתה העוררתבפסיקת בתי המשפט נדונו מקרים דו 

  בהאי לישנא :   49030-01-14עת"מ לעניין זה הדברים האמורים ב

אף כי העותרים התיימרו לצייר את בקשתם ככזו המעלה "      

נסיבות מיוחדות המבדילות את המקרה של העותר מהמקרה הרגיל של ילד שנולד בישראל 

 –ולצורך הזה נועדה גם חוות הדעת הפסיכולוגית שצורפה לבקשה  –חוקי -לשוהה בלתי

בחינה מהותית הרי לאחר שמקלפים מהבקשה את העטיפה החיצונית שלה מתברר כי מ

אין בנסיבותיהם של העותרים נתון כלשהו המייחד את עניינם ומוציא אותה מהכלל. 

מאחר שהעותר נולד בישראל, גדל והתחנך בה במהלך כל שמונה שנות חייו עד כה, אך 

פשוט וטבעי כי בתקופה משמעותית זו הוא פיתח זיקות רבות לארץ והתערה בחברה 

העתקת מגוריו כיום מישראל לפיליפינים תסב לו קושי של ובתרבות הישראלית, באופן ש

ממש. לכן, חוות הדעת הפסיכולוגית עליה נסמכים העותרים אינה מפתיעה ואינה אומרת 

אלא את המתבקש, היינו שמצבו של העותר יהיה משופר בהרבה אם יורשה לו להישאר 

. דא עקא, שבתחום בישראל יחד עם אמו, ולפיכך טובתו תומכת בהענקת המעמד כמבוקש

של דיני הכניסה לישראל, כמו בתחומי משפט אחרים, טובת הילד מהווה שיקול חשוב אך 

לא תמיד מכריע. "לעיתים, גם אם טובת הילד עולה בקנה אחד עם השארתו או עם השארת 

אין כל הכרח להיעתר לבקשה כגון דא מחמת שיקולי מדיניות וקיומן של  –הוריו בארץ 

, פסקה 10.3.10מיום ]פורסם בנבו[ , פלוני נ' משרד הפנים 10993/08עע"מ ת" )נסיבות שונו

(. המדיניות הנקוטה על ממשלות ישראל לדורותיהן, וכן על בתי המשפט שאישרו מדיניות 4

שהוריו אינם זכאים זאת, היא שקטין אינו זכאי למעמד מכוח מגורים בישראל שעה 

קנדל נ' שר  758/88בג"ץ למעמד דומה, שכן "קטין תלוי בהוריו, ואין הוריו נתלים בו" )

(. ההחלטות שקיבלה הממשלה בדבר מתן מעמד לילדי נתינים 518, 505( 4)הפנים, פ"ד מו

שלא כדין, נקבעו כ"הסדר חד פעמי בגזרה מצומצמת"  זרים ששהו בישראל תקופה ארוכה

של טעמים הומניטריים המוגבלים לאותם ילדים העונים על התנאים שפורטו בהחלטות 

http://www.nevo.co.il/case/6243343
http://www.nevo.co.il/case/17937382
http://www.nevo.co.il/case/17937382
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מיום ]פורסם בנבו[ , פורום משפטי למען ארץ ישראל נ' ממשלת ישראל 7301/06בג"ץ אלו )

 –(. לעומת זאת, שעה שמדובר בילד שאינו עונה על התנאים שבהחלטות הממשלה 1.7.07

חוקי -חוזרת אל מקומה המדיניות הכללית שלפיה ילדו של שוהה בלתי –וכזה הוא העותר 

אינו זכאי למעמד גם אם נולד בישראל וגם אם הספיק להתערות בחברה ובתרבות 

מטובת הילד אלא מבכרת על פניה  כאמור, מדיניות זאת אינה מתעלמתהישראלית. 

אינטרסים ציבוריים חשובים אחרים הנוגעים לאכיפת החוק ולתוצאותיה השליליות של 

חוקי וילדו לא יישמעו בטענה התולה -חוקית. כפועל יוצא, שוהה בלתי-השהייה הבלתי

את הטעמים ההומניטריים המזכים במעמד אך בכך שהילד נולד בישראל, מצוי 

. כפי שציין  א.ח.( –)הדגשה שלי  בר עברית ולומד במוסד חינוך ישראליבתרבותה, מד

(, 9, 7, פסקאות 7.7.09)מיום ]פורסם בנבו[  קרוז נ' שר הפנים 1086/09עע"מ השופט גרוניס ב

אל, חי בה את כל חייו, דיבר שנים, נולד בישר 11לגבי ילד שבמועד מתן פסק הדין היה בן 

 : )...(."אביב-ולמד בבית הספר ביאליק בתלעברית 

בראש ובראשונה פגיעה בהם ומוכן אני יש  3-ו 2אין חולק כי בפרידה אשר נכפתה על העוררים   

 הארץמוך במעבר כרהטבעי הקושי לספסל הלימודים.  בחבריופגיעה מסוימת קיימת לקבל כי אף 

קושי זה מתקיים בכל חייהם אל ארץ שמבחינתם היא זרה ואולם ימי כל  3-ו 2 םשבו גדלו העוררי

כך יש לקחת בחשבון השיקול לפיו קטינים אשר נולדו למהגרי עבודה. בתוך  מקרה דומה של

אב אשר שוהה זה מכבר בפיליפינים ואשר יוכלו להסתייע בו לכל הפחות בשלבי  3-ו 2לעוררים 

רשות  –פנומילה אולוסגום נ' מדינת ישראל  35438-06-18)ת"א(  בעמ"נההתאקלמות הראשונים. 

אשר הוצאו נגדם צווי הרחקה נדון עניינם של אם וארבעת ילדיה הקטינים האוכלוסין וההגירה 

אשר נתמך במסמך רפואי. בית המשפט הותיר נתון סובל מבעיה בריאותית  מהקטיניםאחד ואשר 

ולענייננו מן הארץ על הרחקתם  המורהבית הדין לעררים   על כנו את פסק הדין אשר ניתן על ידי

 יפים הדברים האמורים בפסק הדין בהאי לישנא:

מזה שנים רבות, במהלכן נולדו המערערים, אשר "המערערת נמצאת בישראל ללא היתר    

מטבע הדברים אינם רגילים למדינה אחרת ואינם מכירים מדינה אחרת. יש לזכור כי   

א בניגריה אחר שהורחק מישראל, כך שאין מדובר במצב שבו אין להם איש אביהם נמצ  

 ." 20בניגריה, הארץ ממנה הגיעה המערערת לישראל בהיותה כבת   

כי לא ניתן לקבל טיפול לא נטען וממלא לא הוכח , 2עורר באשר לקושי השפתי ממנו סובל ה 

במהלך הדיון האסטמה כנטען  סובל ממחלת 2לליקוי זה בארצו. מוכן אני לקבל כי העורר 

ואולם מדובר  על ידי ב"כ העוררים אף כי לא הוצגה כל ראייה לכך 28.7.2019שהתקיים ביום 

 . במחלה שלמרבה הצער נפוצה ואולם אף ביחס לכך לא נטען כי לא ניתן לקבל טיפול רפואי בארצו

http://www.nevo.co.il/case/5985805
http://www.nevo.co.il/case/5745867


 

 

 

 
 מדינת ישראל

1952-תשי"בבית הדין לעררים לפי חוק הכניסה לישראל,   

 

9 

 

נוהל "יאותי הנקרא המסדיר עיכוב הליכי הרחקה מחמת מצב ברנוהל על נהלי המשיבה נמנה  

לתקופה מוגבלת במצב  2ב/הטיפול בבקשה לעיכוב הרחקה/מתן רישיון לישיבת ביקור מסוג 

(. הנוהל מפנה לעניין הגדרת התיבה "מצב 5.2.0038 )נוהל מס' "חירום רפואינוהל  חירום רפואי

חולה"( אשר )להלן: "חוק זכויות ה  1996 –לחוק זכויות החולה, תשנ"ו  2סעיף חירום רפואי" ל

"נסיבות שבהן אדם מצוי בסכנה מיידית לחייו, או קיימת סכנה כ"אי"מצב חירום רפומגדיר 

בע ו. עוד ק"מיידית כי תיגרם לאדם נכות חמורה בלתי הפיכה, אם לא יינתן לו טיפול רפואי דחוף

יבת מטרת הנוהל הינה לקבוע אפשרות לעיכוב הרחקה/מתן רישיון לישכי " 2נוהל זה בסעיף א.

 במצב חירום רפואילתקופה מוגבלת בלבד, אך ורק לשוהה בלתי חוקי הנתון  2ביקור מסוג ב/

שהוברר מעל לכל ספק כי מצבו הרפואי אינו מאפשר הטסתו, עד  ,כהגדרתו בחוק זכויות החולה

ואף אין בנוהל זה . בענייננו לא הובאה כל ראייה לקיום מצב חירום רפואי "לייצוב מצבו הרפואי

 י להסדיר מעמד אלא אך עיכוב בהליכי הרחקה לפרק זמן מוגבל. כד

ביטול צו  המצדיק וכבד משקל מתקיים טעם חריג בענייננו לא מצאתי כי לאור כל האמור לעיל   

  רחקה והסדרת מעמד לעוררים. ה

על כי בכוונת העוררת להגיש  28.7.2019ב"כ העוררת הודיעה במהלך הדיון אשר התקיים ביום   

ת להיבנות מכך בעשותה כן אין בידי העורר להסדרת מעמד העוררים ואולםקשה הומניטארית ב

 ועד אשר הוצאולא להשתהות משך כעשור שנים  עליה לפעול מימים ימימה היות והיהבשלב זה 

התבקש פנתה לעורך דין אשר  . הטענה לפיה העוררתוכי אז לפעול לראשונה נגדם צווי הרחקה

לא שהומצא בדל של רת מעמדה ואולם לא עשה כן אין בידי לקבלה ומה גם שלהגיש בקשה להסד

וכמובן טרם שהוצאו תה מוגשת מבעוד מועד יעמד הי. אעיר כי אילו בקשה להסדרת מראייה לדבר

יכול שהיה מדובר במצב דברים בהליך זה או אחר עודנה תלויה ועומדת הייתה וזו צווי הרחקה 

 לטובת העוררים.  השוקלאחר 

השתהתה משך כעשור שנים עד אשר החליטה המשיבה לטענת העוררת, בהתנהלות המשיבה לפיה  

לחובתה. דינה של  תלנקוט בהליכי הרחקה כנגד העוררים וזאת אף ללא התראה מראש שוקל

טענה זו להידחות שכן בראש ובראשונה חובתה של העוררת לפעול על פי חוקי המדינה בה שוהה. 

השיבה להטיב עמה ומנגד מתוך רצון אך לצורכי עבודה ושל העוררת יסתה התירה כנ המדינה 

. זו התנהלות שאין הדעת תוך רמיסה ברגל גסה את חוקיהבשהיית רבת שנים שלא כדין העוררת 

 סובלתה וטוב שטענה זו לא היה מועלית.  

 

הרשות ואל אל לערכאה שיפוטית לשים שיקול דעתה תחת שיקול דעת הידוע לפיו כלל אחתום ב 

לה להתערב בהחלטה של רשות מנהלית אלא אם נפל פגם המצדיק זאת ויפים לעניין זה הדברים 

 ראגה עכל נ' מדינת ישראל בהאי לישנא: 1905/03האמורים בבג"ץ 
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"כידוע, משמעותה של הפעלת ביקורת שיפוטית איננה המרת שיקול דעתה של הרשות    

לא בחינה של השאלה אם ניתן היה לקבל החלטה בשיקול דעתו של בית המשפט, ואף   

ידי הרשות. הביקורת השיפוטית מתמצה בשאלה אם שיקול -נבונה יותר מזו שנתבלה על  

 הדעת הופעל בהתאם לכללי המשפט המנהלי, שעליהם עמדנו."   

בנסיבות העניין אני מוצא לקבוע כי החלטת המשיבה מצויה במתחם הסבירות וכי לא נפל בה  

   מנהלי או אחר המצדיק התערבות בית הדין. פגם

אשר לספסל הלימודים  2העורר של למקרא האמור במכתבי חבריו שלא בשולי פסק הדין אומר כי   

ם קרן דאמר  על ידי  28.7.2019בדברים שנאמרו בדיון אשר התקיים ביום צורפו לכתב הערר וכן 

כי אלו , 2בבית הספר בו לומד העורר  שכבה הורי תלמידים הלומדים באותהרינת שגיא וגב' 

לספסל  3-ו 2של העוררים  של חבריהםגם עולה תמונה של מצוקה דברים היוצאים מן הלב ומהם 

לצאת למדינה אשר מעולם   3-ו 2העוררים  כי על לא נעלם מעיניי   כן בראש ובראשונה. הלימודים

 החיים אשר הורגלו בה רחות או במרבית שונההלסביבת חיים בה ולהסתגל  ושהוביקרו לא 

 לאחר ששהו למן לידתם ועד היום בארץ. ובעיקר אלו החברתיים וזאת 

האחרונים אשר  3-ו 2ובעיקר של העוררים  לליבם של העוררתותוך הבנה רגישות העניין בשל  

העוררים  כנגדהליכי הרחקה אני מוצא להורות על עיכוב  שאינו בשליטתםנקלעו למצב דברים זה 

טרם מועד צאתם וזאת להתארגנות הסיפק  בידםעל מנת ליתן  ימים ממועד פסק הדין 45ך למש

אשר ימליצו על חבריהם וכן להיוועץ במומחים ממכרים ומפרד ילה, על מנת להסדיר ענייניהם

 . בארצו 2המשך הטיפול הנדרש לעורר 

 

 :של התנאים שלהלן ממשמורת בכפוף לקיומם  העורריםאני מוצא להורות על שחרור  עוד אני 

 במזומן או בערבות בנקאית להבטחת תנאי השחרור . ₪  15,000סכום של הפקדת א.   

 ב.  העוררת תודיע למשיבה על כתובת מגוריה וכן על כל שינוי אשר יחול בכך.  

העוררת תתייצב מדי שבוע ביום ג' ובכל עת שתידרש על ידי המשיבה, במשרדי רשות ההגירה ג.  

 ליה תודיע המשיבה. בכתובת ע

 מועד פסק הדין. מ יימנוהימים אשר  45תום מניין בד.  העוררים ייצאו מן הארץ  

  

 סופו של דבר שהערר נדחה.  

 

 . הצדדים יפעלו על פי האמור לעיל  

 

 בנסיבות העניין אינני מוצא לעשות צו להוצאות.    
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ממועד פסק הדין אינני מוצא  45שך משקבעתי לעיל כי הליכי הרחקה כנגד העוררים יעוכבו למ 

 על עיכוב ביצוע פסק הדין. בנפרד להורות 

 

 יום.  45זכות ערעור לפני בית המשפט המחוזי בתל אביב, בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים, בתוך  

 

 ,  בהעדר הצדדים.כ"ו תמוז התשע"ט ,  2019באוגוסט  30היום,  ניתן

 

                                                                                                           _____________ 

  , דייןאילן חלבגה                                  

  ית הדין לערריםב                                                                                                             

 


