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07 יוני 2015 תאריך צו המשמורת:

אריתראה מדינה:

רשות ההגירה המבקש/ת: 

-  נגד  -

המשיב/ה: טקיה אהרון

החלטה

בפניי בקשת המוקד לפליטים ומהגרים, לאפשר חלופה להפקדת הערבות אותה השית בית דין זה 
במסגרת תנאי השחרור וזאת נוכח מצב החרום הפוקד אותנו. 

בתאריך 24/3/20 נתן בית דין זה החלטה בזו הלשון:

"משרד הפנים יגיב לבקשת המוקד לפליטים ומהגרים להציג חלופה להפקדת סכום 
הערבות שהשית בית דין זה (וזאת מאחר וסניף הדואר המאפשר הפקדת הערבות נסגר 

ונוכח משבר התפשטות נגיף הקורונה) במסגרת תנאי השחרור ממשמורת. 

ככל שבית הדין יתרשם כי למוחזק ומי מטעמו אין דרך סבירה להפקיד את סכום 
הערבות שהושת (וככל שמשרד הפנים לא יציע אלטרנטיבה אחרת להפקדה, כדוגמת 

העברה בנקאית וכד'...) בתוך זמן סביר, אורה על ביטול תנאי הפקדת הערבות". 

להלן תגובת משרד הפנים לבקשת המוקד לפליטים ומהגרים (להלן: "המוקד"):

"בהמשך להחלטת בית הדין בעניינו מהיום מתכבד המשיב לציין:

רק היום שולמו ערבויות לשני מוחזקים ועוד אחד בדרך, זאת בנוסף לששה שחרורים 
קודמים במהלך הימים האחרונים.

קורונה היא סיבה לדאגה ואולי לבדיחות, היא לא סיבה להתחכמויות מול בית הדין 
ובטח לא להפחתת תנאי ערבות".

בתאריך 25/3/20 בתגובה לתשובת משרד הפנים החליט בית הדין כדלקמן:

"תגובת משרד הפנים אינה מספקת כלל ועיקר. בעוד הבקשה נסבה אודות רצון מיצגיו 
של המוחזק להבין היכן וכיצד ניתן להפקיד את הערובה במצב הנוכחי, בעוד שמשרד 
הפנים השיב לבקשה כאילו היא נסבה סביב ביטול הערבות והבהיר כי הלכה למעשה 

הפקדות נעשו בימים החולפים. 

http://www.google.co.il/url?url=http://www.psagotmerkaz.org/rehovot/tag/%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%AA/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=s3--U5X9HdDG7AaatoG4CQ&ved=0CCYQ9QEwCQ&sig2=C7SPrl43aMg7ux7UTlTfNg&usg=AFQjCNFcCwLMujvYTdmkd3wJfqrIQjvkdw


משרד הפנים יבהיר עד היום (25/3/20) בשעה 15:00 היכן, מתי וכיצד ניתן להפקיד את 
כספי הערבות בימים אלו (ב"רחל בתך הקטנה"), שאחרת אורה על ביטול תנאי 

ההפקדה".

להלן תגובת משרד הפנים, בעקבות ההחלטה השנייה שניתנה ע"י בית הדין:

"בהמשך להחלטת ביה"ד בעניינו, מהיום 25/03/2020 , מתכבדת המשיבה לעדכן כי:

ניתן להפקיד ערבות בדלפק ערבויות שנמצא בטרמינל 3 בקומה 2 בנתב"ג ,מספר טלפון 
לבירור מול מחלקת ערוביות 03 9751742 , שעות פעילות 08:00 16:00 ".

מצויים אנו במצב חרום מיוחד וההגבלות על תנועה ועל התנהלות מתרבות מיום ליום במטרה 
לשמור על בריאות הציבור ולמנוע הדבקות מנגיף הקורונה המתפשט. כל משרדי הממשלה הרשות 

השופטת והמוסדות הבנקאיים, נרתמו למאמץ ומאפשרים דרכי התנהלות חלופיות, מקוונות.

אשר על כן, צפוי היה, שגם משרד הפנים ייערך בהתאם ויאפשר הפקדת ערבויות כספיות 
באמצעים החלופיים הרבים הקיימים כעת כדוגמת- העברה בנקאית מקוונת, "BIT" וכד'...

ברור הוא שבמגבלות הקיימות לא ניתן לצפות ואף יש למנוע תנועת ערבים לטרמינל בשדה 
התעופה שלא לצורך ולמרות שתי החלטותיי בעניין, לא ניכר שנעשה מאמץ בהקשר זה.

אשר על כן, בנסיבות המיוחדות והחריגות של מצב החירום המיוחד, אורה, כי ככל שעד ליום א' 
29/3/20 בשעה 12:00 לא יוצג מתווה חלופי, להפקדת הערבות- יבוטל תנאי השחרור המצריך 

הפקדה- בעניינו של המוחזק. 

על החלטה זו ניתן לערער לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים תוך 45 יום 
מקבלת ההחלטה.

ניתנה היום, א' ניסן תש"פ, (26 מרץ 2020).

לירון קריספין -בוקר, דיינת
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