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 נייר עמדה: הגנה מפני הרחקה חייבת לבוא עם זכויות 

הכריזה המדינה בכמה מקרים כי תימנע מהרחקה של אזרחים של שני העשורים האחרונים לאורך 

בהתאם לעקרון  . זאת  מדינות שונות למדינותיהם, בשל הסכנה שעלולה להישקף להם במדינות אלו 

 . בסכנה  ואו חירות  יו( הקובע כי אין להרחיק אדם למקום שבו חיnon-refoulementאי ההרחקה )

  . בעבר, אזרחיהן של סיירה לאון, ליבריה, חוף השנהב ודרום סודן היו מוגנים בישראל מפני הרחקה

אריתריאה,  ת:  ישראל מחילה הגנה קבוצתית מפני הרחקה על אזרחים של ארבע מדינומדינת  כיום  

 , גם אוקראינה. 2022והחל מסוף חודש פברואר  1הרפובליקה הדמוקרטית של קונגוסודן, 

קה שמוצאם מאריתריאה, סודן וקונגו מחזיקים באשרה הרחפני  מבהגנה קבוצתית  המוגנים  רוב  

פליטי המלחמה באוקראינה שנכנסו לכאן  .  לחוק הכניסה לישראל  5א2  זמנית מתחדשת לפי סעיף

הקודם.   במצבםהושארו לפני המלחמה    אשרת תייר ואלו שהיו כאןלאחר פרוץ המלחמה מקבלים  

 וליתר אין אשרה בתוקף. )בעיקר בסיעוד ובבניין( המחזיקים באשרת עבודהמהגרי עבודה חלקם 

זכות פרט להגנה מפני מעצר וגירוש    אף  כמעט  בהןלאוחזים    לא מקנים ואשרת תייר    5א2  ירישיון זמנ

המדינה מכריזה באופן רשמי כי לא תפעל לגירוש של אזרחי  כלומר בעוד שבשל שהיה שלא כדין.  

  5א2רישיון זמני  .  בכבוד  קיום מינימליזכויות שיאפשרו להם    היא לא מעניקה להםמדינה מסוימת,  

 . קורת גגלאו  ביטוח בריאות הולםל ,בסיסיותזכויות סוציאליות גישה למקנים ואשרת תייר לא 

זו   מדיניות  של  משל  העגום  מצבם  בניכרות  השלכותיה  המקלט  אשר וסודן  האריתראמבקשי   ,

בשל    .ללא סל זכויות בצידה  הרחקה-מזה למעלה מעשור מדיניות של אי  מחילה עליהםהמדינה  

ונמנע מהם מעמד   , בקשות המקלט שלהם עד היום לא נבדקו באופן יעיל והוגןכשלי מערכת המקלט

עימ   ,פליט נושא  זה  שמעמד  הזכויות  מדיניות  על  ושל  זכויות  שלילת  של  רבות  שנים  לאחר  ו. 

 של ממש.   למשבר הומניטרי בתקופת הקורונה נקלעו רבים מהםהתעמרות רשמית, 

פנים אחרת מ זכו לקבלת  רבות.    זופליטי אוקראינה  לפני שנים  והסודנים  שזכו לה האריתראים 

בדרום תללתת להם  במקום   לוינסקי  לגינת  לכיוון אחד"  משרדי הממשלה פעלו    ב,אבי -"כרטיס 

וביעילות לפליטים    ,במהירות  תספק  כי  הכריזה  והמדינה  הרווחה  משרד  בהובלת  מוקד  הוקם 

הוק שינתן על רקע לחץ - מדובר בסיוע אדיחד עם זאת, .  בסיסיים   סוציאלייםשירותים בריאותיים ו

או   בחוק  מעוגן  ואינו  תקשורתית  והתעניינות  וקבועבציבורי  מסודר  שאזרחי .  נוהל  השירותים 

תלויים בלחץ הציבורי, בעניין התקשורתי והפוליטי וברצונה הטוב   , משכםכמו גם    ,אוקראינה יקבלו

הממשלה. ל  של  לא  חלקי,  באופן  להתממש  לפיכך  עלולים  ואז הם  להתממש  או  כלל,  התממש 

למי שעלולים למצוא את    והם כמובן לא מובטחים, למשל במקרה של חילופי ממשלות.  פסקלהי

  עצמם בסיטואציה דומה בעתיד.

ההגירה הכפויה,    תההגעה של פליטי אוקראינה לישראל מלמד , לא forced migrationשתופעת 

אל  יגיעו ש יש להניחוסכסוכים, אסונות טבע  םובכלל, . לנוכח משברים גלובלייםעל ישראלפוסחת 

סדורה,   מדיניות הגנההכרה בעובדה זו מחייבת כי ישראל תגבש    .גם בעתיד  נוספים  פליטים  ישראל

רפורמה בהולה בנהלי מערכת המקלט  יש לבצע  ברורה וקוהרנטית. יש לכך שני חלקים. ראשית,  

 
 ונגו ל אזרחי קית שהקבוצתכוונתה להפסיק את ההגנה על   דיעה שרת הפניםהו לאחרונה  1

https://hotline.org.il/stranded-in-limboheb/
https://hotline.org.il/stranded-in-limboheb/
https://assaf.org.il/wp-content/uploads/2022/02/Corona-Report-Final-2022.pdf
https://www.gov.il/he/departments/news/kongo_residents_in_israel_announcement_0604
https://www.gov.il/he/departments/news/kongo_residents_in_israel_announcement_0604
https://www.gov.il/he/departments/news/kongo_residents_in_israel_announcement_0604
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את הפרוצדורה של החלת   בדיןלקבוע  ובתפקודה, לאור ליקוייה הקשים של מערכת זו. שנית, יש  

 הגנה מפני הרחקה על קבוצה מסוימת ואת מעטפת הזכויות שההגנה הזו נושאת עימה.  

לעיתים  היא    רטיות.במגוון מדינות מערביות ודמוק  מוסדרתהגנה מפני הרחקה על צורותיה השונות  

כמשלימה או משנית להגנה מכח אמנת נתפסת  היא    שכןמכונה "הגנה משלימה" או "הגנה משנית" 

לרוב, מדינות מחילות את ההגנה הזו במקרים של מי שלא נופלים בגדרי אמנת הפליטים  .  הפליטים

"הצפה" של פליטים  ההרחקה, או במקרים של  -אך החזרתם למדינתם תביא להפרה של עקרון אי

(mass influx  שגרמה היא  דירקטיבת לאיחוד האירופי "להפעיל" את  לאחרונה  (. "הצפה" שכזו 

ת מוגדרות, על מי שברחו ולהחיל הגנה זמנית קבוצתית, שבצדה זכויות סוציאליו  ההגנה הזמנית

 מהמלחמה באוקראינה. 

 

 :סוציאליות הגנה מפני הרחקה חייבת לבוא עם זכויות

 . כך מצווים כללי המוסר. כך קובע גם החוק בישראלהזכות לקיום בכבוד חלה על כל אדם.  .1

 פוגעת לא רק בהם אלא בחברה כולה. לאורך זמן של אנשים משוללי זכויות במדינה  תםהשאר .2

 . החזקה בתנאי עבדותללסחר בבני אדם ו, לניצול הסיכון גוברסל זכויות מינימלי  ללא .3

דמוקרטיות אחרות. ישנם סוגים שונים של הגנה מפני הרחקה ומדינות מערביות  כך נוהגות   .4

 .והזכויות שמוצמדות לכל סוג ברורות ומוסדרות

 

 הגנה מפני הרחקה ראוי שתכלול:

 .אישור לעבוד .1

וביטחון תזונתי,סוציאלי סיוע   .2 גג  כולל קורת  בעלי מוגבלות,  זקוקים לכךלמי ש  ,  : קשישים, 

 .הוריות וקבוצות פגיעות אחרות-משפחות חד, קטינים 

נפש .3 בריאות  שירותי  כולל  הולמים,  בריאות  לשירותי  ולחולים  ו  גישה  בהיריון  לנשים  סיוע 

 . במחלות כרוניות וקשות

 גישה לחינוך לקטינים.  .4

 

  מפורשת בדין הישראלי.   להסדרה  ראויצעד שלטוני שננקט כבר פעמים רבות ושנוגע לחיי אדם  

ל הנוגעות  הפרוצדורות  את  להסדיר  ויש  הרחקה  מפני  קבוצתית  הגנה  של  זכויות    את החלה 

   המוגנים.
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