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∗ומבקשי מקלט להגנה על פליטי� מנחי�עקרונות 

  במדינת ישראל 
  
  
  

, בראש ובראשונה על ההכרה בער� האד�תבסס יבקשי מקלט בישראל מפליטי� וליחס לה .1

� ובהיותו ב�בכבודו , בקדושת חייו�  . חורי

�ויות הבי� בהתא� להתחייב,תעניק מקלט בטוח ומעמד לאנשי� נרדפי� ועקורי�מדינת ישראל  .2

בהתא�  ו,1951לאומית משנת �הבי�פליטי� ת הצטרפה לאמנכאשר הלאומיות שנטלה על עצמה 

קלוט ל על מדינת ישראל .חברההיא לה� ש ,זכויות האד�נוספות בדבר לאומיות �בי�לאמנות 

כביטוי , לאומית� הבי�אמנת הפליטי� הביא לגיבוש מתו� הכרה בלקח ההיסטורי שפליטי� 

  .ערכי הדמוקרטיה וזכויות האד�כמתחייב מו, פחת העמי�לחברותה במש

. לשלמות גופו או לחירותו, מדינת ישראל לא תגרש ולא תחזיר אד� למקו� בו צפויה סכנה לחייו .3

 .יהיה זכאי להגנה אשר תאפשר לו קיו� נאות בכבוד, אד� הצפוי לסכנה כאמור

השקפתו הפוליטית או , יתלאומהותו הז, דתו, אד� שקיי� לגביו חשש מבוסס כי יירד& בגי� גזעו .4

 .  הוא פליט הזכאי להגנה,השתייכותו לקבוצה חברתית מסוימת

 . הוגנת ויעילה, על מדינת ישראל לייסד מערכת מקלט נגישה .5

 .בקשת המקלטשל בירור � היהליישמר עקרו� השוויו� בי� מבקשי מקלט לכל אור� שלהבטיח יש  .6

 . מבקשי מקלטעל מדינת ישראל להימנע ממעצר� של  .7

 ובכלל זה זכויותיה� ,על מדינת ישראל להבטיח כי ישמרו זכויותיה� של ילדי� מבקשי מקלט .8

בכל החלטות הנוגעות . שלא להיות מופרדי� מעל הוריה�הזכות ו, לזהות, להתפתחות, לחיי�

  . לילדי� תהא טובת הילד שיקול ראשו� במעלה

בכלל זה . מקלט והפליטי� לקיו� נאות בכבודעל מדינת ישראל להבטיח את זכות� של מבקשי ה .9

 .לבריאות ולחינו�, לרווחה, לדיור, יש להבטיח את הזכויות לעבודה

 . חיי משפחהקיי� על מדינת ישראל להג� על זכות� של פליטי� ושל בני משפחת� ל .10

לאחר פרק ,  ולאפשר לה�,� של פליטי� בחברה הישראליתבלויעל מדינת ישראל לפעול למע� ש .11

� . לרכוש מעמד של קבע בישראל,  שיקבעזמ

  
  

                                            
הם " מבקשי מקלט"; 1951לאומית בדבר מעמדם של פליטים משנת -פי האמנה הבין-ו רשמית כפליטים עלהם אנשים שהוכר" פליטים" ∗

  .אך בקשתם טרם הוכרעה, פי האמנה-מי שביקשו הגנה על
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 דברי הסבר לעקרונות המנחי�
  
  .1 קרו� יע

כל  לחוק פורש את חלותו על 1סעי& . כבוד האד� וחירותו: חוק יסודא והזה קרו� יההשראה לעמקור 
, זאתמצאנו לנכו� לחזור ולהדגיש .  ולפיכ� חל ממילא על מבקש מקלט או פליט הנמצאי� בישראל,אד�
 �  .לאומית� הבי�הצידוק העיקרי העומד ג� בבסיסה של אמנת הפליטי�זהו שכ

  
  . 2 קרו�יע
 על פליטי� ועל � להג,החוקית והמוסרית, בטא את מחויבותה העמוקה של מדינת ישראלקרו� זה מיע

או לפרוטוקול שלה  לאומית� הבי�חברות כיו� לאמנה )  מדינות147(רוב מדינות העול� . מבקשי מקלט
רבה חשיבות ייחסו מדינת ישראל וארגוני� יהודיי� רבי�  ,על רקע שואת יהודי אירופה. 1967משנת 

הזכות לבקש . עד היו� במוסדות האמנהמדינת ישראל חברה .  ובקידומההשתתפות בניסוח האמנהל
    . 1948לאומית בדבר זכויות האד� משנת � בהכרזה הבי�ג� מקלט הוכרה כזכות אד� בסיסית 

  
  .3 קרו�יע

� העקרו� זהו Non-Refoulement) יסוד ביע, )איסור גירוש או החזרה �. לאומית� הבי�אמנת הפליטי�קרו
על אמנת שאינ� חתומות מדינות ג� המחייב , לאומי המנהגי� קרו� מקובל כיו� כחלק מ� המשפט הבי�יהע

מהווה חלק זה � קרויכי ע' טאי כב�בפרשת אלבית המשפט העליו� קבע . הפליטי� או על הפרוטוקול שלה
מעוג� ג� זה קרו� יע). 4702/94. "בג(בהפעלת סמכויותיה מ� המשפט הפנימי הישראלי ומחייב כל רשות 

  . באמנה נגד עינויי� שישראל חברה לה
ג� אלא  ,למקו� סכנהאד� של אינה מתמצה באיסור על גירוש או החזרה קרו� זה יעהמוקנית לפי ההגנה 

הזכויות שלה� זכאי� .  ולכבד את זכויות האד� שלווצרכי הקיו� שלאת ק ספלאת מדינת המקלט מחייבת 
האמנה בדבר זכויות אזרחיות ופוליטיות לאומיות כמו � באמנות בי�ות מעוגנפליטי� ומבקשי בישראל

האמנה בדבר ביעור כל ; 1966כלכליות ותרבותיות משנת , האמנה בדבר זכויות חברתיות; 1966משנת 
לאומית �האמנה הבי�; 1989האמנה בדבר זכויות הילד משנת ; 1956 הגזעית משנת הצורות של ההפליה

  . ואמנות אחרות, 1979בדבר ביעור כל צורות האפליה נגד נשי� משנת 
  
  .4 קרו�יע
. 1951משנת לאומית �הבי�הגדרת הפליט כפי שהיא מופיעה באמנת הפליטי� קרו� זה מתבסס על יע

ולכלול בה  ותהכמוב� להרחיב אא� יכולות ( ההגדרהצמצ� את ת לוי רשא�אינות לאמנה חברות המדינ
� ידי בתיב� לפליטי� ו"ידי נציבות האוירוש בפשל פליט ל ההגדרה זכתה ,במהל� השני�). אנשי� נוספי�

ג� " קבוצה חברתית מסוימתל שייכי�"כלול בקבוצה של מקובל לכיו� . משפט גבוהי� במדינות שונות
נקבע במדינות רבות כי כמו כ� .  או אנשי� הנרדפי� על רקע נטיית� המינית,י מגדרנשי� הנרדפות על רקע

א� המדינה אינה מסוגלת או אינה וכי , ידי רשויות המדינה או מטעמ�בהרדיפה אינה חייבת בהכרח להיות 
   ."רדיפה"יכול העניי� להיחשב , של גור� לא מדינתירדיפתו מעוניינת לספק הגנה מפני 

  
  .5 קרו�יע
כאשר . הגדרה הקבועה באמנת הפליטי�כאשר הוא עומד בתנאי האד� הוא פליט , פי דיני הפליטי�� על

זו . עניק לו הגנהתחייבת להומו של מבקש המקלט רה במצבמכי א הי,"פליט"כמסוי� אד� מכירה במדינה 
ד� למקו� בו החזרת א(תוצאותיה עלולות להיות הרות אסו� ו,  מבחינתו של מבקש המקלטיתהחלטה גורל

 . וההכרה כפליטבחינה של בקשת המקלטהלי� המכא� החשיבות של . ובלתי הפיכות) צפויה לו סכנת חיי�
מנגנו� כזה לא . בחינת בקשות המקלטמנגנו� ללהקי� מחייבת לאומית � הבי�החברות באמנת הפליטי� 

 כדי � לפליטי�"ציבות האועל שירותיה של נ, במידה רבה, נשענתוישראל , עד היו�ישראל הוק� במדינת 
 ,בבקשות למקלט המוגשות בישראלשחל הגידול בשל . המוגשות בתחומההמקלט בקשות לבחו� את 

ערכת עצמאית לבחינת מדינת ישראל להקי� ממצב דברי� זה מחייב את . הבקשות מתעכבות זמ� רב
בקשי מקלט לא יאולצו  שמדיכ, למדינה וכ� למבקשי המקלט יש אינטרס ביעילותה של המערכת. הבקשות

  . להמתי� להחלטות בדבר גורל� מעבר לפרק הזמ� המתחייב לצור� קיומ� של הליכי� הוגני�
הזכות לבקש מקלט היא זכות אד� , שכ� כאמור, לכל אד�ו חייבת להיות נגישה בחינת מקלט זמערכת 
 להיות  המקלט  מבקשילהכיר בזכות� של: לשמור על כל כללי הוגנות ובכלל זהזו על מערכת . בסיסית
 להבטיח כי ;הסברי� ברורי� ומפורטי� על ההלי�לה� לספק ;  מתורגמני��להעמיד לרשות; מיוצגי�

לרבות הזכות להגיב , לאפשר זכות שימוע לכל מבקש מקלט; ידי מי שהוכשרו לקבלהבההחלטה תתקבל 
 �פרוטוקולי� של עדות מקלט את הילהעמיד לרשות מבקש; על טענות או השגות המתייחסות לבקשתו

להעניק ; לנמק בפירוט כל החלטה הדוחה בקשה למקלט; �הכרעה בעניינלצור� וכל מידע אחר המשמש 
  . ועוד, זכות ערעור לערכאה עצמאית
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  .6 קרו�יע
מחייבת את הרשויות ג� במסגרת היא  ו,הזכות לשוויו� היא מערכי היסוד של שיטת המשפט הישראלית

לאומית �הבי�אמנת הפליטי� ג� . ת מקלט והענקת הגנה לפליטי� ולמבקשי מקלטהליכי הטיפול בבקשו
  ).  לאמנה3סעי& (דת� או מדינת מוצא� , אוסרת להפלות בי� מבקשי מקלט על בסיס גזע�עצמה 

  
  .7 קרו�יע

אמנת הפליטי� . מבקשי מקלט הנמלטי� מארצותיה� נאלצי� לעתי� קרובות לחצות גבולות ללא היתר
�אי� לנקוט סנקציות כלפי , כי בתנאי� מסוימי�) 31בסעי& ( והורתה ,כירה במציאות זומית הלאו� הבי

הפרשנית המוסמכת , � לפליטי�"נציבות האו.  לשטח מדינת המקלטמבקשי מקלט בגי� כניסה לא חוקית
. יאינו רצו, מטבעו, כי מעצר� של מבקשי מקלטעקרונית חיוותה דעה , לאומית� הבי�של אמנת הפליטי�

מעצר� של מבקשי , חמור מכ�. כי מעצר� של פליטי� ומבקשי מקלט הפ� בישראל לברירת המחדל, נראה
מעצר . להרתיע מבקשי מקלט פוטנציאליי� העשויי� לבוא לישראלכדי מקלט רבי� משמש אמצעי 

של נקודת המוצא לגבי מעצר ).  שנזכרה לעילאל טאייפרשת (אסור לפי הדי� בישראל א& הרתעתי כזה 
אי� לעצור מבקשי , זכות לבקש מקלטהזכות הבסיסית לחירות והש� ב. מבקשי מקלט חייבת להיות הפוכה
  . חובה לשקול תחילה קיומ� של חלופות למעצרו, צור�מקלט אלא במקרי� חריגי� של 

  
   :� לפליטי� קובעת כי מעצר מבקשי מקלט יכול להיות מוצדק רק במקרי� הבאי�"נציבות האו

 ;כאשר זהות המבקש אינה ידועה או שנויה במחלוקת .1
2.  � ;)מעצר למש� כל תקופת בחינת בקשת המקלטלא ( לבירור עילת המקלט ראשונילצור� ריאיו
 להונות בכוונהמבקשי מקלט השמידו את מסמכי הנסיעה שלה� או הציגו מסמכי� כוזבי� כאשר  .3

 ;את הרשויות הבוחנות את בקשת המקלט באשר לזהות�
עבר פלילי או המקלט וזאת כאשר הוכח כי למבקש , להג� על בטחו� הציבור והסדר הציבוריכדי  .4

 .קשרי� אשר בעטיי� הוא עלול להוות סכנה
עליה לעשות כ� בהתא� לחוק ולתקופה המינימלית , עוצרת מבקשי מקלטהמדינה במקרי� החריגי� בה� 

איסור להחזיק , למשל(� לפליטי� "האושהתוותה נציבות נוספי� כללי�  כ� יש להקפיד על. הדרושה
   .קטיני�מבקשי מקלט אי� לעצור ). קלט ע� עצירי� או אסירי� פליליי�מבקשי מ

  
  .8 קרו�יע

 על ,)12�ו, 9, 8, 7, 6, 3סעיפי� ( בדבר זכויות הילד לה חברה מדינת ישראל לאומית�הבי�האמנה על פי 
� הצרכיללהיות קשובה  ,לדיור מתאי� ולחינו�� ותאת זכלספק , להכיר בילדי� כאוכלוסיה פגיעהשראל י
 �ות להביע את דעתאת הזכ, י� לכ�המסוגלי� להבטיח לילדוכ� ,  המקלטבחינתהלי� במהל� מיוחדי� ה

  . בגרותהבהתא� לגיל ולמידת , ה�תו� מת� משקל ראוי לדעותי, ה�בחופשיות בכל עניי� הנוגע ל
  
  .9 קרו�יע

זכויות יסוד ה� הזכות לבריאות ולחינו� ו, )ובכלל זה לדיור(חיי� נאותה לרמת , לרווחה, הזכות לעבודה
ג� . )13� ו, 12, 11, 9, 6סעיפי� (עליה חתומה ישראל בדבר זכויות חברתיות וכלכליות לאומית �הבי�אמנה ב

מטרתו . לפחות ברמת� הבסיסית, כבוד האד� וחירותו התפרש בפסיקה כמבטיח זכויות אלה: חוק יסוד
בה� נותרי� מבקשי מקלט , שלמרבה הצער הפכו שכיחי� בישראל, למנוע מצבי�זה הוא רו� קישל ע

  .ללא מזו� וללא יכולת לקיי� את עצמ�, ללא מחסה, ברחובות
  
  .10 קרו�יע

�הזכאית  ,טבעית ויסודיתחברתית המשפט הישראלי מכירי� במשפחה כיחידה  ולאומי�המשפט הבי
, פליטי� ומבקשי מקלט מופרדי�. �משפחת�בניי� ולפליטג� ביחס זו זכות יש לכבד . להגנת המדינה
על מדינת ישראל להכיר בחשיבות התא המשפחתי . משפחת��במהל� מנוסת� מעל בני, לעתי� קרובות

על מדינת ישראל להג� על תאי� . משפחת� הקרובי� בישראל�ולאפשר לפליטי� כאלה להתאחד ע� בני
חשיבות המשפחה צריכה להנחות את . יטי� בעת שהות� בישראלמשפחתיי� שהקימו מבקשי מקלט ופל

  ).לצור� אימוצ�, צור� הה או במקר,לצור� מציאת אפוטרופוס(הרשויות ג� בטיפול� בקטיני� לא מלווי� 
  
  .11 קרו�יע

מורה למדינות חברות להקל ככל יכולת� על השתלבות� של לאומית �הבי�אמנת הפליטי� ב 34סעי& 
כי ,  ומבקש להבטיח,קרו� מכיר בטראומה הנובעת מפליטותיהע. ל התאזרחות� בקרבהפליטי� בחברה וע

לא ייאל. להיעקר לאחר מספר שני� ולהתמודד מחדש ע� קשיי המעבר , מי שהיה פליט ומצא מקלט בטוח
 . מעמד של קבעקבל בסיומו יוכלו פליטי� לש ,מתווה ג� בישראל יש ליצורלכ� . והקליטה במקו� אחר
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לקידו� ההכרה בשיתו& פעולה  הפועלי� ,ה ארגוני זכויות האד�שמונ כולל ו� לזכויות פליטי�הפור
 גבש לכדי הקר� החדשה לישראלבסיוע הוק� פורו� ה. בזכויותיה� של מבקשי מקלט ופליטי� בישראל

כולל ,  הנוגעי� להגנה על פליטי� ועל זכויותיה�היבטי� אשר יעסוק בכל ה,מסמ� מדיניות מעמיק
תיקונ� באופ� הביא לול, הפורו� מבקש להצביע על הליקויי� במדיניות הממשלה. תרונות לטווח ארו�פ

מחתימתה על ה� נובעות מחויבויות אלה . מדינת ישראל החוקיות והמוסריות שלההול� את מחויבויותיה 
  .ערכי הדמוקרטיה וזכויות האד�ה� מכיבוד האמנה הבינלאומית להגנה על זכויות פליטי� ו

  
  

  :הבאי�הפורו� מורכב מהארגוני� 
  
  

להג� על היא מטרתו .  ארגו� זכויות האד� הגדול והוותיק בישראל�  האגודה לזכויות האזרח בישראל
�בשטחי� הכבושי� ובכל מקו� שבו נפגעות זכויות על, כל קשת זכויות האד� עבור כל בני האד� בישראל

התדיינויות ,  זכויות אד� באמצעות ייזו� חקיקההאגודה פועלת לקידו�. ידי הרשויות הישראליות
  .התכתבות ע� גורמי ממשל וטיפול בפניות ציבור, הסברה, חינו�, משפטיות

 
, מפלגתית וללא מטרות רווח�היא עמותה א" מוקד סיוע לעובדי� זרי�" �  מוקד סיוע לעובדי� זרי�

מתו� שאיפה , סחר בבני אד� בישראלהפועלת להגנה על זכויותיה� של מהגרי עבודה ופליטי� ולמיגור ה
פעילות המוקד . שוויונית ודמוקרטית המקדמת סובלנות והגנה על חלשי�, לבנות חברה ישראלית צודקת
הגברת מודעות הציבור וקידו� מדיניות שתמנע עבדות , ייעו. וייצוג משפטי, כוללת מת� מידע על זכויות

   .מודרנית בישראל

בישראל ,  והזכות לבריאות בפרט,תה נאבקת למע� זכויות אד� בכללעמוה � רופאי� לזכויות אד�
היא זכות זו וכי , זכות לבריאותיש רופאי� לזכויות אד� מאמינה כי לכל אד� עמותת . ובשטחי� הכבושי�

מאמיני� כי זוהי חובתה של מדינת ישראל רופאי� לזכויות אד� . בסיס למימוש� של זכויות אד� אחרותה
 . הפרטי� תחת שליטתהכל וקהילות  באופ� שוויוני כלפי כל הלייש� זכות זו

עוסקת ה�  –אביב �אוניברסיטת תלבש בוכמ� " בפקולטה למשפטי� עהתכנית לזכויות פליטי�
וה� בהיבטי�  ,חקר הנושא והוראת דיני פליטי�כמו , בהיבטי� האקדמיי� של פליטי� ומבקשי מקלט

לקידו� מדיניות המקלט של מדינת פעילות  ו,ולמבקשי מקלטהענקת סיוע משפטי לפליטי� מעשיי� כמו 
 . התכנית מכשירה מדי שנה כעשרי� סטודנטי� למשפטי� לייצג פליטי� ומבקשי מקלט. ישראל

  
.  הפועל למניעת הפרות חמורות של זכויות אד�, ארגו� פעילי� בינלאומי� אמנסטי אינטרנשיונל

, ברמה הציבורית, ל פליטי� ומבקשי מקלט בישראלאמנסטי ישראל פעיל בהגנה על זכויותיה� ש
ת יומחויבולהציבור ומקבלי ההחלטות העלאת המודעות בקרב הארגו� פועל ל. הממשלתית והפרלמנטרית

  . כלפי הפליטי� ומבקשי המקלטישראלת מדיניש ל שמוסריותהחוקיות וה
  
ה לסייע בחיזוק יכולות  במטר2007 נוסד בתחילת � ארגו� סיוע לפליטי� ולמבקשי מקלט. $.ס.א

& מספק סיוע חירו� .ס.א. ע� מציאות חיי הפליטות באר.ומבקשי מקלט ההתמודדות של פליטי� 
ומבקשי הארגו� מסייע בהכוונת� של פליטי� . סוציאלי ועוסק בהעצמה קהילתית�סיוע פסיכו, הומניטארי

 .למקומות עבודה ומגורי� ברחבי האר.מקלט 
  

לתמו� ולהעצי� ,  במטרה לסייע2004שנת  נוסד ב�  )ARDC (פריקאי�המרכז לפיתוח פליטי� א
.  ולקד� מדיניות מקלט הוגנת ואנושית,את קהילת מבקשי המקלט והפליטי� האפריקאי� בישראל

סיוע הומניטארי מתמקדת במת� עבודתו . אפריקהבכל רחבי המרכז מייצג פליטי� מקרוב לעשר מדינות 
�העצמתבכ� ו ,ופרטני �  . מבקשי המקלט והפליטי� האפריקאי� בישראלשל קהילות שונות ה ואיחוד

  
עמותה ללא כוונת רווח שמטרתה להג� על זכויות העובדי� המקופחי� ביותר במשק  – קו לעובד
  . ואזרחי� ישראלי� בעלי הכנסה נמוכה, פלסטיני� מהשטחי� הכבושי�, מהגרי עבודה: בעיקר, הישראלי


