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 בית המשפט העליון

                                               

 צגטה נ' שר הפנים 8101/15 עע"מ

 דין-תקציר פסק

 

שופטי  חמישה, פסק הרכב מורחב של 28.8.2017הדין שניתן היום, -בפסק 

בשאלה אם ניתן להרחיק את המערערים למדינה השלישית מושא  המשפט העליון-בית

 הסכמתם להרחקה. -זיקם במשמורת בשל איההליך ולהח

 

אין מניעה עקרונית להרחיק  כיאחד -פהלאחר שמיעת טענות הצדדים, הוחלט 

אינה  השלישית המדינהלא הוכח כי  המשפט קבע כי-מסתננים למדינה השלישית. בית

כי המנגנונים ו שים לצורך הרחקהכי התקיימו כל התנאים הפרוצדורליים הנדר, בטוחה

ה המדינה לביקורת ולפיקוח על הליך ההרחקה ועל היחס שלו זוכים המורחקים שהנהיג

כי לא אחד -פההמשפט -במדינה השלישית מספקים בעת הנוכחית. לצד זאת קבע בית

הסכמתם של מסתננים להרחקה למדינה השלישית משום העדר -ניתן לראות באי

 ימים. 60-ל פעולה עם הרחקה שבעטיו ניתן להחזיקם במשמורת מעבר-שיתוף

 

, בהסכמתם של המשנה מ' נאורידי הנשיאה -הדין העיקרי נכתב על-פסק 

 .י' דנציגרו ח' מלצר, א' חיותושל השופטים  א' רובינשטייןלנשיאה (בדימ') 

 

 

 של הנשיאה מ' נאורפסק דינה תמצית 

 

דינה על -עמדה בפסקהדעת המרכזית, -, שכתבה את חוותמ' נאורהנשיאה  

את מדינת ישראל לחתום על הסכמים עם שתי מדינות שלישיות הרקע שהוביל 

שהסכימו לקבל לשטחן מסתננים ממדינת ישראל וציינה כי הוצאה תעודת חיסיון 

שחלה בין היתר על שמות המדינות ועל הוראותיהם של ההסכמים. בהתאם למדיניות 
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מסתננים שנתקפה במסגרתו של הערעור, אפשרות ההרחקה למדינות שלישיות מוצעת ל

השוהים במרכז השהייה חולות ואשר לא הגישו בקשת מקלט או שבקשת המקלט 

-הסכמתם להרחקה עשוי להיחשב העדר שיתוף-שלהם נדחתה. לגישת המדינה אי

) 2(ו)(א)(13פעולה מלא עם הרחקה אשר בשלו ניתן להכניסם למשמורת לפי סעיף 

 2-ו 1י הוצעה למערערים בחוק הכניסה לישראל. הנשיאה הדגישה כי במקרה הנוכח

כן הכרעה בערעור דרושה -אפשרות הרחקה רק לאחת משתי המדינות השלישיות ועל

 רק לגביה.

 

 הרחקה למדינה השלישית

 

סמכותו של שר הפנים להרחיק זרים מישראל חלה לא  כי ציינה נאורהנשיאה  

ל, ככלרק על הרחקתם למדינות מוצאם אלא גם על הרחקתם למדינות שלישיות. 

זרים להרחקה אינה נדרשת כדי שהרחקה תהא כדין וניתן להרחיקם גם הסכמתם של 

כי בעניין המדינה השלישית מושא הליך זה הודיעה המדינה בניגוד לרצונם. עם זאת, 

מורחקים למדינה השלישית מושא הדיון בהעדר הסכמתם וכי לא תבוצע  אינםמסתננים 

ורת שעומד על דעתו ואומר עד העלייה ה זו: "מוחזק במשמהרחקה בכפייה למדינ

, חסויהלהיות מורחק... לא יגורש בכפייה." הסיבה לכך נותרה  ןלמטוס שאין הוא מוכ

 אינה נטועה בדין הישראלי אלא בהסדר הספציפי החל על ההרחקה בענייננו.אך היא 

 

עמדה על כך שהרחקה למדינה שלישית צריכה להתבצע בהתאם  נאורהנשיאה  

ם המקובלים לכך לפי המשפט הבינלאומי. סטנדרטים אלה כוללים שלושה לסטנדרטי

: וימתכדי שניתן יהיה להרחיק אנשים למדינה שלישית מסתנאים שצריכים להתמלא 

צריכים להתקיים תנאים  יות מדינה בטוחה (תנאים מהותיים),על המדינה השלישית לה

ביקורת ופיקוח  מנגנוני ויש לכונן יים להבטחת קיומו של הסדר ההרחקהפרוצדורל

 נאותים על ההסדר.

 

 המהותייםהתנאים  באשר לשאלה מה הםמחלוקת בין הצדדים  לא הייתה 

 הסכימוהשלישית כדי שהיא תחשב בטוחה. המערערים שצריכים להתקיים במדינה 

המחלוקת הייתה בשאלה אם תנאים אלה  המשפטי לממשלה.-לתנאים שהתווה היועץ

נושא  –המערערים או המדינה  –ה השלישית ומי מבין הצדדים אכן מתקיימים במדינ

נטל השכנוע בהליכים שעניינם הרחקה קבעה כי  נאורבנטל להוכיח זאת. הנשיאה 

למדינה שלישית רובץ על כתפיו של המבקש להתנגד להרחקה. נטל הבאת הראיות 
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המדינה מוטל אף הוא על המתנגד להרחקה, אך הוא עשוי לעבור במצבים מסוים אל 

רף זה נמוך המרחיקה. ככלל, רף הראיה שבו נדרש לעמוד המתנגד להרחקה אינו גבוה. 

בהרחקה מכוחו של הסכם חשאי  במקרה הנוכחיבמידה משמעותית כאשר מדובר כמו 

המערערים עמדו ברף הנשיאה קבעה כי  למדינה שלישית שלמורחק אין זיקה אליה.

לאחר בחינת מכלול הראיות נה. עם זאת, למדיהראיה ולכן נטל הבאת הראיות עבר 

המדינה השלישית אינה  המערערים לא הצליחו להוכיח כימסקנתּה של הנשיאה הייתה 

ם מימתקיי לממשלה אינםהמשפטי -בטוחה וכי התנאים המהותיים שהתווה היועץ

 במדינה זו.

 

שצריכים  הפרוצדורלייםשל התנאים בין הצדדים היו מחלוקות ביחס למהותם  

התקיים בהסדר לצורך הרחקה למדינה השלישית ולשאלת התקיימותם במקרה ל

את העיקרים הבאים: הסכם בעניין הרחקה  התוותה בעניין זה נאורהנשיאה . הנוכחי

למדינה שלישית נדרש להיות הסכם משפטי מחייב המעגן באופן מפורט את 

ניק להם הגנה עלישית לקבל את המורחקים לשטחּה ולההתחייבותּה של המדינה הש

לאחר  אפקטיבית ואת הזכויות ואת המעמד שיוענקו למורחקים במדינה השלישית.

. פה-בעל לעתים אף החתימה על ההסכם עשויות המדינות להגיע הסכמות נוספות,

הנשיאה קבעה כי ככל שאין מדובר בהסכמות היורדות לשורשו של ההסכם, המדינות 

נוסף. אשר לתוכנו של ההסכם: הוא אינו חייב אינן חייבות לעגן הסכמות אלה בהסכם 

במפורש את זכותם של המורחקים לאכוף את המחויבויות הכלולות בו באמצעים  לעגן

דעו מראש את זכויותיהם ויינתן להם בפועל סעד משפטיים ובלבד שהמורחקים יֵ 

טית במדינה אפקטיבי במקרה של הפרת זכויותיהם, לרבות גישה למערכת השיפו

כלול מנגנוני אכיפה ובטוחות לקיומו ובלבד . ההסכם גם אינו חייב להשלישית

שהמדינה המרחיקה תחזור ותוודא באופן שוטף, "תוך כדי תנועה", כי הוראותיו אכן 

ניתן להרחיק מכוחו, כפי  מקוימות. ככל שיתברר כי ההסכם אינו מקוים, לא יהיה

 .במסגרת ההליכים בערעור שהמדינה אף התחייבה

 

והוא  –התייחסה גם למאפיין ייחודי של ההסכם בענייננו  נאוראה הנשי 

חתימה על הסכם חשאי וביצוע הרחקה מכוחו מעוררים  חשאיותו. הנשיאה ציינה כי

נוחות. חרף האמור נקבע כי אין בחשאיות -מבוטלים ותחושה של אי-קשיים לא

וא אכן מבטא כשלעצמּה כדי לשלול את חוקיותּה של הרחקה מכוח ההסכם ובלבד שה

-את כל ההסכמות הנדרשות ומעגן את הזכויות ואת המעמד שיוענקו למורחקים. בה

קפדנות את הוראותיו -המשפט לבדוק ביתר-בעת, חשאיותו של ההסכם מחייבת את בית
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כדי לוודא כי אכן מובטח בו שהמדינה השלישית תקבל לשטחּה את המורחקים ותעניק 

מחייב את המדינה ליתן למורחקים מידע מפורט, כן, הדבר -להם הגנה מספקת. כמו

בשפה שהם מבינים, לגבי "כל המחויבויות שהמדינה השלישית נטלה על עצמה בקשר 

 –הן בהסכם הן בהסכמת שאליהן הגיעה מדינת ישראל עם המדינה השלישית  –אליהם 

 לרבות בנוגע לזכויות שתוענקנה להם ולמעמד שיוענק להם במדינה השלישית."

 

כי כל התנאים הפרוצדורליים אכן מ' נאור נסיבות המקרה קבעה הנשיאה ב 

מתקיימים וכי "ההסכם כולל התחייבות מפורשת של המדינה השלישית שהמורחקים 

כן, -ההחזרה. כמו-אדם ומחירויות וכי יקוים עקרון אי-שיגיעו אליה ייהנו מזכויות

וליהנות ממעמד של מתייחס ההסכם ליכולתם של המורחקים להגיש בקשת מקלט 

פליט, ככל שבקשתם תאושר." הנשיאה הזכירה, בעניין זה, כי המדינה התחייבה כי אם 

ייוודע לה "כי המדינה השלישית... אינה מתקיימת את ההסדר ו[את] ההתחייבויות 

שנטלה על עצמה בכתב ובעל פה, כמו גם [את] מחויבותה הכללית מכוח המשפט 

קה', אזי מדינת ישראל תפסיק באופן מיידי להעביר הבינלאומי לעקרון 'אי ההרח

 מסתננים אל המדינה השלישית."

 

על כך שמנגנוני ביקורת ופיקוח נועדו לשרת שתי  נאורלבסוף, עמדה הנשיאה  

, מעקב אחר קורותיהם של מורחקים ספציפיים כחלק האחתתכליות עיקריות: "

לה לתת מענה לקשיים ככל מאחריותּה של המדינה המרחיקה לשלומם וכדי לאפשר 

, מעקב אחר קורותיהם של המורחקים באופן השנייהשיתעוררו במדינה השלישית; 

כללי כדי לגבש תמונה עדכנית ביחס לשאלה אם המדינה השלישית היא אכן מדינה 

מנגנוני הביקורת בטוחה המעניקה למורחקים הגנה אפקטיבית." הנשיאה סקרה את 

ם נאותים מנגנוניהמדינה וקבעה כי מדובר נכון להיום ב שהנהיגהוהפיקוח המתוקנים 

הללו ומאפשרים למדינה "לגבש את התשתית התכליות שתי מגשימים את ומספקים, ה

העובדתית בדבר קורותיהם של המורחקים במדינה השלישית על בסיסם של מספר 

מקורות, תוך הצלבתו של המידע המתקבל מהם" וכי התשובות שסיפקה המדינה 

עיות ולתלונות שהוצגו היו "תשובות רציניות, המושתתות על בירור עובדתי לב

יתברר כי המנגנונים אינם מספקים עוד,  בעתידככל ששיטתי." הנשיאה ציינה עוד כי 

 –ככל שיבקשו לעשות  –פתוחה הדרך בפני שוהים שלא כדין להציג טענותיהם בעניין 

 גרתו של הליך מתאים.במס
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בעת הנוכחית כי " נאור רים ועל רקע האמור קבעה הנשיאהדב-של-בסיכומם 

שמקורּה בדין הישראלי או בדין הבינלאומי מניעה נמצא טעם לקבוע כי ישנה לא 

להרחיק ממדינת ישראל למדינה השלישית מסתננים השוהים במרכז השהייה ואשר לא 

 "הגישו בקשת מקלט או שבקשתם למקלט נדחתה.

 

 החזקה במשמורת

 

הסכמתם של -אם ניתן לראות באיביחס לשאלה היו חלוקים  הצדדים 

במשמורת  םפעולה שבשלו ניתן להחזיק-להרחקה משום העדר שיתוף 2-ו 1המערערים 

 .1952-בחוק הכניסה לישראל, התשי"ב )1ו(א)(13ימים לפי סעיף  60-יותר מלמשך 

תן להכניסו הרחקה כנגד שוהה שלא כדין, ני-משהוצא צוש עמדה על כך נאורהנשיאה 

במשמורת כל עוד עילת למשמורת לצורך הבטחת הרחקתו מישראל ולהותירו 

המשמורת עודנה מתקיימת ובלבד שתקופת ההחזקה במשמורת תהא סבירה ומידתית. 

יש לשקול שחרורו של שוהה שלא כדין במשמורת בהתקיים אחת או יותר מהעילות 

 60לשחררו לא יאוחר מחלוף ובכל מקרה יש  בחוק הכניסה לישראל הקבועות לכך

ימים ממועד תחילת החזקתו במשמורת. ניתן להמשיך להחזיק שוהה שלא כדין 

ימים בהתקיים אחת מן העילות להארכת החזקה  60-במשמורת תקופה ארוכה מ

אשר פעולה עם הרחקה או סכנה לציבור או לבריאותו. -במשמורת: העדר שיתוף

, התוותה שלא כדין לשתף פעולה עם הרחקתו חובה המוטלת על שוההלפרשנותּה של ה

לעשות החובה כוללת שני פנים: בפן החיובי,  הנשיאה את העיקרים הבאים. חובה זו

ידו כדי לסייע בהרחקתו מישראל; בפן השלילי, להימנע מפעולות הנגועות -כל שלאל

לסכל אותה. מאחר שככלל לא לב, שנועדו לעכב את הרחקתו מישראל או -בחוסר תום

מהווה חלק מהבסיס  ההרחקתו והיא איננדרשת הסכמתו של שוהה שלא כדין לצורך 

הסכמה להרחקה אינה מונעת לפי דין את ההרחקה או מעכבת -החוקי להרחקה, אי

אותה. לפיכך לא ניתן לדרוש מאדם להסכים להרחקתו כחלק מחובתו לשתף פעולה עם 

 ההרחקה.

 

פי שהצהירה המדינה בדיון לפנינו, עם זאת, נסיבות המקרה הנוכחי שונות: כ 

מורחקים למדינה השלישית מושא ענייננו רק מסתננים המסכימים לכך ולפיכך "מוחזק 

במשמורת שעומד על דעתו ואומר עד העלייה למטוס שאין הוא מוכר להיות מורחק... 

במקרה כזה עולה השאלה אם יש מקום  ).9.10.2016מיום  ה(החלט לא יגורש בכפייה"
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משוהה שלא כדין להסכים  לדרושת מן המסקנה האמורה ולקבוע כי "ניתן לסטו

פעולה עם הרחקה המאפשר -הסכמתו משום העדר שיתוף-להרחקה ולראות באי

עמדה על כך שאף שמקרה כגון זה אינו שכיח, הוא  נאורלהחזיקו במשמורת?" הנשיאה 

מהווה חלק התעורר בחלק מהמדינות מספר פעמים בעבר. במקרים אלה ההסכמה 

מהבסיס החוקי להרחקה, המבוססת עליה. הנשיאה קבעה כי אין מניעה חוקית לכך 

זאת לאור האוטונומיה הנתונה לפרט שהסכמה תהא חלק מהבסיס החוקי להרחקה. 

הסכמתו של אדם להרחקה צריכה להיות במקרה כזה להסכים לפגיעה בזכויותיו. 

הנשיאה על עקרון ההסכמה מדעת. אמיתית ולהתבסס על עקרון הבחירה החופשית ו

הסכמתו של אדם להרחקה משום העדר -הפרשנות שלפיה יש לראות באיקבעה כי 

שה להסכמה אמיתית וחופשית. יכולה לדור בכפיפה אחת עם הדרי אינהפעולה -שיתוף

תהא  –פעולה -מהווה העדר שיתוף אינההסכמה להרחקה בענייננו -איכפועל יוצא, 

 בשלה שוהה שלא כדין אינו מסכים להרחקה.אשר תהא הסיבה אשר 

 

הדגישה כי אין במסקנה זו כדי להעניק לשוהים שלא  נאורעם זאת, הנשיאה  

כדין "כרטיס חופשי" להישאר במדינת ישראל. בפני המדינה ניצבת האפשרות 

במשך הזמן הזה ניתן לנסות  ימים. 60זמן שלא יעלה על -במשמורת לפרק להחזיקם

החופשי או לנסות לאתר  בהם כדי לפגוע ברצונם איןמוש באמצעים שתוך שי לשכנעם

כן, אף אם יתברר כי לא קיימת אפשרות -כמו בניגוד לרצונו. ם חלופיות להרחקתםדרכי

מדינה חלופות אחרות להרחקה. הנשיאה המעשית להרחיקם, עדיין מצויות בפני 

המשפט -יה עמד ביתהזכירה בהקשר זה את האפשרות של "תיחום מקום מגורים" שעל

הדין הקודמים וציינה כי ראוי שאפשרות זו תישקל, בין היתר במטרה -בהרחבה בפסקי

 להֵקל את הנטל המוטל על תושביהן של ערים מסוימות.

 

 

 של המשנה לנשיאה (בדימ') א' רובינשטיין פסק דינותמצית 
 

של המשנה לנשיאה  (בדימוס) א' רובינשטיין הצטרף לעיקרי חוות דעתה  

, ציין כי נוכח רגישותה של הסיטואציה, על ראשיתהנשיאה והוסיף מספר הערות. 

מדינת ישראל לעקוב אחר המתרחש באותה "מדינה שלישית", היציאה אליה והקליטה 

בה, והיחס כלפי מבקשי המקלט שהורחקו מישראל לשם, זאת, עם שעלינו לנהוג 

ריים שונים, לרבות הקשיים כלפי בנושא כולו איזונים עדינים בין אינטרסים ציבו

, לעמדת שניתאביב). -אוכלוסיות ישראליות מוחלשות כשלעצמן (למשל בדרום תל
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המשנה לנשיאה (בדימוס) ראוי היה כי ההסכם עם המדינה השלישית יהא גלוי, במיוחד 

מקום ששמה של המדינה ידוע בפועל לכל הגורמים הרלבנטיים; בהמשך לכך, אף אם 

אין לפסול את ההסכם בענייננו, ועל בית המשפט לבדקו בכפל  –ניים בחירוק שי –

כפליים. עוד הוסיף, כי מתוך נסיונו האישי בשירות המדינה, במישור הבינלאומי יש 

לבכר הסכמים בכתב על אלה שבעל פה, כיון שבעולם המעשה, משקלם של האחרונים 

דינת ישראל כבית וארץ , הדגיש כי נוכח האתוס של משלישיתפחות בצורה ניכרת. 

 –מקלט ליהודים נרדפים, וביסודה המסורת המקראית של "לא תסגיר עבד אל אדוניו" 

עלינו לנהוג זהירות בהתיחסותנו להרחקת זרים ומסתננים, גם אם אין מנוס ממנה 

במקרים רבים; כך, הן ביחס האנושי בעודם כאן, הן בדאגה מתמדת ומוקפדת ככל 

אליו יישלחו. מסיבה זו, הצטרף המשנה לנשיאה (בדימוס)  הניתן לרווחתם במקום

לעמדת הנשיאה גם לעניין דרישת ההסכמה הברורה, כפשוטה, ולא בחינת "כופין אותו 

 עד שיאמר רוצה אני".  

 

 דינה של השופטת א' חיות-תמצית פסק

 

דינה של הנשיאה נאור וציינה כי אף היא -השופטת חיות הצטרפה לפסק 

יותו של ההסכם שנחתם עם המדינה השלישית ועל כן על בית המשפט הוטרדה מחשא

לשמש פה ועיניים למורחקים. השופטת חיות הוסיפה כי במסגרת הבדיקה שעורך בית 

המשפט עליו לבחון גם מה הטעם העומד ביסוד חשאיותם של ההסכם ושל זהות 

ליחסי שתי  המדינה השלישית ו"להשתכנע כי מדובר אכן בטעמים מוצדקים הנוגעים

 המדינות ולא במניע פסול הנוגע לגריעה מן הזכויות העומדות למורחקים [...]." 
 

 

 של השופט ח' מלצר פסק דינותמצית 
 

בדבר מעמדם של  הראשונה בזמן המודרני האמנההוסיף בחוות דעתו כי  מלצרהשופט 

) The Convention Relating to the Status of Refugees 1951( 1951פליטים משנת 
נערכה בעקבות לקחי מלחמת העולם השניה שהותירה מליוני פליטים ועקורים. ישראל 

היתה בין המדינות שיזמו את האמנה ולאחר מכן היא אף אישררה אותה. בהקשר זה 

הוא ציין כי הזיכרון ההיסטורי, ההתחייבות הבינלאומית שישראל נטלה על עצמה, 

מצדיקים את כיבוד זכויות  –והצו המוסרי  יםהרצון שלנו להיות חלק ממשפחת העמ

 כבני אדם נושאי זכויות חוקתיות אוניברסליות.  –הפליטים 
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מההיבט החוקתי  אףגם הדגיש כי התוצאה בערעור נגזרת  מלצרזאת ועוד: השופט 

 הישראלי". 

 

 

 הסכים אף הוא לפסק דינה של הנשיאה.  י' דנציגרהשופט  
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