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 הלית ה מנעתיר

מוגשת   זו  שעתירה  תשובהלא  לאחר  כל  בג"ץ  ב  שנקבע  הסעדלת  להח  ,העותר  בקשתל  התקבלה 

4630/17  Tagal     יוצאי  גם על כל  (  "בג"ץ טגאל")להלן:    25.4.2021מיום    אח' נ' שר הפנים   23  –ו

  שו ( שהגיכמשמעות מונח זה בבג"ץ טגאל  ,חבל הרי הנובה והנילוס הכחוליוצאי    כוללחבל דרפור )

אשר    5רישיון לישיבת ארעי מסוג א/  לאלתר  יונפק להם כך ש  –  1.4.2018מקלט עד ליום  בקשתם ל

, מבוקש לקבוע כי המועד  כלומר  .  למקלט מדיני  יהםעד להכרעה בבקשות וזאת    ,יחודש מעת לעת

דת  יחי  לשכת  הסדרת פעילותד  וע)מ   1.4.2018הקובע לצורך החלת הסעד שנקבע בבג"ץ טגאל יהיה  

במבקשיהטיפו ברק(    ל  בבני  טגאל  11.6.2017ולא  מקלט  בבג"ץ  העתירה  הגשת  להלן:  )מועד   ,

הצליחו רוב רובם  לא  ,  2018ועד אפריל    2016חודש אוגוסט  החל מ משום ש  ( וזאת"המועד הקובע"

המקלט  במשל   מקלט    מדרפור קשי  בקשות  בשל  בלהגיש  וזאת  מקלט,  במבקשי  הטיפול  יחידת 

המשיב  שור של  מחדלים  בפכרו  הו  אשרת  מכבר  של סיקהזה  עמידתם  אי  במועד    .  דרפור  יוצאי 

יוצא  הקובע וכפועל  ה,  שנקבע  שלילת  הינה  סעד  מהם,  טגאל  לחלוטין,  בבג"ץ  בלתי  שרירותית 

 . המשיבמבקשי המקלט בגין מחדליו של   נישה שלבאורח קיצוני ומהווה ע סבירה

 כנספח א' מצ"ב  11.4.2022ום ילמשרד הפנים מ עותרה תייפנ

 כדלקמן: בית המשפט הנכבד מתבקש להורות למשיב 

הגישו  שדרפור  יוצאי  כל מבקשי המקלט  אשרות של  מספרי הר רשימה של  פרסם לאלתל .1

   ;ם הוכרעוובקשותיהם טר ,1.4.2018 ליום עדן המועד הקובע ו בי יהם שותבק את

לאלתר .2 כל  א  לזמן  שת  דרפור  ביוצאי  כיום  מחזיקים  ש מעמד  אינם  הגישו  ארעי, 

למקלט  שותיבק ההם  המועד  ו קובין  ליוםבע  הנפקת  ,  1.4.2018  עד  ישיבת לצורך  רישיון 

 . מקלט מדינייהם לבקשותעד להכרעה בשיתחדש   5עי מסוג א/ אר

העתירה    אגרה: הגשת  בסך  עם  אגרה  לפרט    ₪,   2014שולמה  בת  20בהתאם  לתקנות  י  לתוספת 

 . 2007-תשנ"זות(, ר ט )אגהמשפ

   ממנה, על כל נספחיה. יםתק וע  למשיב  וצאתירה יומעעם הגשת ה המצאה:

 עניינים הנוגעים לעתירה זו.  אין הליך נוסף תלוי ועומד ב הליך נוסף:

mailto:stav@hotline.org.il
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 דים הצד

כדי    1998נת  בש  םשהוק  ת רווחמטרוללא  גון  וא ארה,  המוקד לפליטים ולמהגרים,  רעותה .1

ע זכויותיהלהגן  עבודה ל  מהגרי  של  ולמנוע  פלו   ם  בבנייטים    רגוןאה בישראל.    םאד  סחר 

וייצוג    עוסק ייעוץ  מידע,  בחקיבמתן  והסברה,  חינוך  מדימשפטי,  ובקידום  ניות  קה 

ל מקלט,מבהקשורים  עבו  קשי  בדה  מהגרי  סחר  הית  .ישראלוקרבנות    העותר  צגייר,  בין 

ליי וס מקלע  חבלט  מבקשי  להכרעה    דרפור  יוצאי  רבות  שנים  מזה  ממתינים  אשר 

 גישה לזכויות בסיסיות רבות.  ללא   ישראלם חיים בתוך שהבבקשותיהם למקלט, 

יבוש  , על גות מקלט בישראלפול בבקשגורם האחראי על טיהוא ה,  הפניםמשרד  ,  בשיהמ .2

ב מד מקלט  יניות  מבקשי  לקבוצות  וכאשר  שונות  ה ממדינות  על  ישיבה יונ רישפקת  נן    ות 

 . כדין בישראלם לשוהי

 ן בעתירה המשפט לדו סמכות בית 

זו   .3 המוגשת  עתירה  המשפט  הראשונה  12לפרט  בהתאם  נכבד  לבית    בתי  וקחל   לתוספת 

   . 2000-ס"תש, מינהליים ניםי לעני משפט

ע  צד זכותו של אדם פרטי שנפגלכי    ,העותר  הגישש ה  ירעתית המשפט העליון כבר פסק, בב .4

הרשמ לפנות  החלטת  להג  ,לערריםהדין    תלביות  עתניתן  ליש  ציבורית  המשפט  ירה  בית 

 :קידהפת ילוי במת החלטה של רשוהעוסקות ב ות עקרוניות יינים מנהליים בגין סוגילענ

המוחלת" השיפוטית  המשפט    הביקורת  בית  ידי  מינלענעל  על    הלייםיינים 

כרשושל  טה  להח" בתחומת"  גםוללת  הנוגע  ה  לנהלים  החלטות  ות 

החלטות  מצעושבא בקבלת  למחדלים  או  סמכותה  את  הרשות  מיישמת  תם 

העע ט]...[    .ואל של  בעני נותיו  המשפט  יננו  ותר  בית  של  סמכותו  בגדר  באות 

ר עתירה  בגדהנוכחית    במתכונתן   ון בהן גם לעניינים מינהליים וזה מוסמך לד

העיבוריצ שונבהיבט  תוסקת  התנה יים  של  י ם  בלות  הטיפול  מבקשי  חידת 

)ז שמקלט  מזכותו  לגרוע  מבלי  הדין  את,  לבית  ערר  להגיש  פלוני  פונה  ל 

לפהמוק  7501/17בג"ץ  )  "(...לעררים נ' שר הפניםד  ולמהגרים  ד )פס"  ליטים 

 (.לפסק הדין 13, סעיף  (9.5.2018ם מיו

הכ יב .5 העליון  המשפט  ביר  ת  מכבר  עות  חדהמיו  מעמדםזה  צישל  של ברים  בהקשר  וריים 

מהגרים בפרט. ת  אוכלוסיונן יחס הרשויות לאוכלוסיות מוחלשות ויות שענייעתירות עקרונ

הן,  יות אלוכלוס אשבשל כך  ת  זא ה  לצורך פניהחיוניים  ממון, ידע וכלים    ות חסר,  ללככ ה 

ד נ' משר  לעובד  וק  11437/05בבג"ץ    .ןיינת שנתקבלו בענהחלטות פרטניולערכאות בעקבות  

בנבו  )  פניםה מיום  )פורסם  דין  לעובד"  –להלן    (13.4.2012פסק  קו  בית  "(בג"ץ  קבע   ,

 ליון כי:המשפט הע 

הענ "בנסיבו  לדון    שיין  ית  חמקום  לעותרת    רףבעתירה  התייחסותה  העדר 

  וא ה  –ונידן קונקרטי    לעתירה ישנו נושא  מערכת עובדות פרטנית...ספציפית ול

נוגעת  על אף שהיא אינה  ה תיאורטית  אינית וכלל  נה יא והיא    –והל  הוראות הנ 

ספציפי...לאד העקרוני    ם  במישור  ההליך  של  המקרים  תוצאתו  על  מקרינה 

לחסכון  ,הפרטניים במ  מביאה  היה  שאביםניכר  יקר שצריך  ובזמן שיפוטי   ,

בעתירות  הקדישל לדיון  נס .  הפרטניותו  זה  מכלול  דיוןיבות  בעתירה    מצדיק 
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רי  אופי ציבועוסקת בעניין בעל  כי עתירה הסק,  נפ  כבר  ...ה.האמור ונתה  במתכ

ריים, גם  מצעות עותרים ציבורחב עשויה להידון במסגרת עתירה ציבורית בא

על אחת כמה  )...(  ים במישרין מהמעשה המנהלי  נפגעים הציפיא עותרים ספלב

ז הוא, משמדובר במקרה  כך  פוטנציאלוכמה  בנפגעות  עה    בודה, יות מהגרות 

בין מוגבהבישמשא וניתן להנולים  י יח שחסרים להן  תר,  דע, ממון כלים של 

תביע ייזום  לצורך  הנדרשים  בענייניהןוהתמצאות,  טעם  ה  מהו.  נה  עמוה  זה 

בו נפגע פוטנציאלי  ה ציבורית לא תישמע בענין שיש  ה עתירנת לפיטע לטענה הנ

 . (הדין לפסק  15פסקה  ,שם)" לבקש סעד.ו  מסוים אשר נמנע מלעתור

נ' שר  8101/15עע"מ    :גם  ראו מיום  ופ)  הפנים  צגטה  פס"ד  בנבו,  עע"מ    , (28.8.2017רסם 

נ'    2863/14 עלי  הפנימוטסים  וההרשות האוכ  -  ם משרד  ב )  גירהלוסין  פספורסם  "ד  נבו, 

נ'  8425/13בג"ץ    ,(10.8.2014מיום   ואח'  ישראלית  הגירה  ישראלממש  איתן מדיניות    לת 

פס רספו) בנבו,  מיום"ם  סרג  7146/12בג"ץ    ,(22.9.2014  ד  נ'נג'ט  אדם  פורסם  )  הכנסת  ' 

מיום   פס"ד  )י(16.9.2013בנבו,  עת"מ  סיוע  -  ס.ףא.  53765-03-12ם(  -,  לפליטים   ארגון 

מקלט  ו ואח'  למבקשי  הפניםבישראל  שר  בנבו)  נ'  מיופורסם  פס"ד  בג"ץ  ( 7.6.2012ם  ,   ,

 .(16.1.2011ם ס"ד מיונבו, פבפורסם ) משלהנ' המד ואח' בלעוקו  6312/10

המויין  צי .6 בית  כי  עקרוניאף  עתירה  על הגשת  ספציפי  באופן  דעתו  נתן  כבר  הנכבד  ת  שפט 

  1649-09-19את במסגרת עת"מ  קלט יוצאי דרפור בישראל, וזמה בשם קבוצה מתוך מבקשי  

לפל ולמההמוקד  האיטים  רשות  נ'  וההגירהלוסכוגרים  ביום    ין  ניתן  בנבו,  )פורסם 

לזמן    הב  (5.2.2020 האוכלוסין  מרשות  דנן  העותר  סודנים  דרש  אזרחי  מקלט  מבקשי 

זיהוי לראיונות  הכחול  והנילוס  הנובה  הרי  דרפור,  חבל  יוצאי  להיותם  בהקדם   הטוענים 

בג"ץ טגאל והן  הן ב  ,ליוןהמשפט הע  פסיקת ביתב  יש  ת המשפט הנכבד קבע כייבהאפשרי.  

לעילשהוז  7501/17בבג"ץ   הכד,  כר  את  "למקד  ועל  י  דרפור  יוצאי  של  עניינם  על  זרקור 

 הדין(.  לפסק 4)ס'  הצורך להוביל לגיבוש מדיניות ולהכרעות ללא עיכובים יתרים"

מוגש .7 זו  ש עתירה  לאחר  נענתה  ת  נגרם  למשיב    ותרהע  פנייתלא  אשר  הנזק  את  לתקן 

מקשמבל דרי  יוצאי  רבים  אשר קלט  זכאים  פור  לרישיל  היו  בהתאם  ארעי  ישיבת  ק  פסון 

איל  בבג"ץ  הדין הגישה להגשת בקשות מקלמהם    מנעלא  ו טגאל  את  ל  טהמשיב  עד  ומעד 

   .(זו צהירים פרטניים מייצגים מצורפים לעתירה)ת ילמור לע תיקון המחדל כא

צאי דרפור  כל יו  ופן רוחבי עלבא  חולהדין יוצע בפסק  הפתרון המ  "ץ טגאל כי משנקבע בבג .8

הגיש  בקשאשר  את  למועד ו  עד  דשם  תם  העתירה  המשיב  שמחמו,  הגשת  של  השפיע  דלו 

גורף   י  מן הראובתקופה שעד מועד תיקון המחדל,    מקלטליכולת הגשת בקשות  על  באופן 

עד   ישו את בקשתםג היוצאי דרפור אשר כל  על סעד זה   חיל ולה  ועקרונירוחבי  ליישם פתרון

המחדל.קתימועד  ל הן    ון  מתבקש  שכן  ילו היעבשם  הדבר  דרפור  ת,  הצלישיוצאי  חו  לא 

 1הליכים פרטניים  ם לנהלנאלצי,  ועד הקובע בשל מחדל המשיב ש את בקשתם עד למלהגי

ה,  ל הערכאות השונות על אף שמדובר בבעיה הנוגעת לקבוצה רחבאשר מכלים את זמנן ש

שבהוהן   וההגינות  השוויון  הקבוצה  בשם  כל  על  הפתרון  החלת  מגיע  אשר  מבלי  ,  להסעד 

 א. משגת ייצוג משפטי ומי שלווצר הפליה בין מי שידו  שתי

 .שוכן בירושלים ה המשיבמט רה שכןתיעב לדון ית סמכות המקומ המשפט הנכבד ה לבית .9

 
 18-5142ר  ער ,18-5333, ערר 18-5332, ערר 18-5330, ערר 18-5325, ערר 22-2451ר , ער22-2848ר' לדוגמא: ערר  1

 . 67482-06-22 עמ"נ  והערעור על ההחלטה בו, 
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 מבוא

ה .1 אשר  המשיב  של  עבר  במחדל  זו  עתירה  של  קבוצת  ת  יללשל  ובילעניינה  של  זכאותם 

רישיון לישיבת      -ג"ץ טגאל  בע בבלסעד אשר נק   שבסודן   ט יוצאי חבל דרפורמבקשי מקל

   .למקלט מדיני  יהםעד להכרעה בבקשות 5/ א ארעי מסוג

ושוב  שוב  מודה תלויות ועומדות מזה שנים, כשהמשיב  דרפוריוצאי בקשותיהם למקלט של  .2

אינו   באופ  בוחןכי  אלו  פר בקשות  בבשנים    טני.ן  מעלות  אב בהן  אלו  במגירות  קשות  ק 

.  יסיות בסבזכויות    םאינה מזכה אותשבישראל עם אשרה    חיים מבקשי מקלט אלומשיב,  ה

י אשר  לישיבת ארע ם והיו מוכרים כפליטים, היו זכאים לרישיון  אילו היו נבחנות בקשותיה

 צורך אקוטי בהן. הם ם מיב, אשר לרהיה מאפשר להם גישה לזכויות סוציאליות ורפואיות

פסק    25.4.2021ביום   .3 בבג"ץ  ניתן  הוגש  ,  טגאלהדין  הימנ אשר  מ כנגד  המשיב  הכרעה  עות 

ש המקלט  דרפל  בבקשות  בזכויות  וה   וריוצאי  פגיעה  תוך  נורמטיבי  בערפל  האדם ותרתם 

ש ביותר  שעל  הםל הגרעיניות  קבע  הדין  פסק  פתרון  למצו  המדינה .  ההכרעה  -אי  למחדלא 

וכי ככל שלא    קלטבקשות המב דרפור;  יוצאי  ליוםלהכרעה בבקשות    פתרון  ובש יג של    עד 

  ( יאה חיותל כב' הנששנה  דילפסק    27סעיף    –"  ראשוןהשלב  ב")   המשיבנפיק  י  ,30.12.2021

א/ה  יישה רישיונות   דרפורלכל מבקשי המקלט    5מסוג  עד  ש  יוצאי  הגישו את בקשותיהם 

   .םמקלט שלהבקשות ה הכרעה ב, עד ל(11.6.2017מועד הגשת העתירה )

שקדמה למועד אשר נקבע  בתקופה  נה העובדה כי  לא נידו  בג"ץ טגאלנים בהדיו  מסגרתב .4

הדין מכן  בפסק  לאחר  לאפריל  וע  2016אוגוסט  מ  -  )ואף  בו ה  ,(2018ד  מצב  יצר  משיב 

בקשות הי   הגשת  בישראל  אפשרית,מקלט  בלתי  כמעט  זה    יתה  היומידע  חלק  לא  ה 

 .ן פסק הדיןו ניתבסיס מהמסד העובדתי שעל

שנת  סב .5 פתר  2021וף  מציאת  חלף  כי  המשיב  מדרפור,  הודיע  המקלט  מבקשי  לכלל  ון 

  הקובע הגישו את בקשתם עד למועד  שמבקשי המקלט  ל   רוכאמ  5להנפיק רישיון א/בכוונתו  

 .עד היום לא ניתן כל מענהלט מדרפור לכל יתר מבקשי המקש כ, ישא 2,400-כ –

העותר   .6 כי  כי  אף  הממדינסבור  ביותו  הקיצוני  והשיהוי  המשיב  של  בקשות  כוונת  בחינת 

בדיק מצד  מקלט פתרון  טגא ים  בבג"ץ  שהוצע  לזה  עבורומה  מקלט  כ  ל  מבקשי  אותם  ל 

מעל   בבקהממתינים  להכרעה  דרובייחוד    –  2הם שותילשנה  אשר  יוצאי  אין  פור  כי  ברי 

להכ כוונה  כל  זו עוסקת    -  ריע בבקשותיהם למשיב  פית של  יספצ  בוצהבקורק    ך אעתירה 

אשר   דרפור  מניסו  יוצאי  בקשות  "  1.4.2018-ל  1.8.2016בין  קלט  להגיש  תקופת )להלן: 

  שות מקלטבקגישה להגשת    שמנעו מרביםמשיב  י הבשל מחדלכך  אך נכשלו ב "(המחדל

 .תקופה זוב

חלוטים,  כ .7 דין  בפסקי  שנקבע  משמעותיופ באגדל    המחדלת  בתקופפי  הפונ   ן  ים  מספר 

בה היחידה  ה   ללשכה  מקלניתן  בקשות  להגיש  תורים  וץמחכאשר  ,  טיה  נצפו    ליחידה 

מבין המנסים להגיש בקשות  ורק מעטים    ל דלתה ים של מבקשי מקלט המתדפקים ע ארוכ

בש להיכנס  התדרדר.  יוםמדי    הי רעהצליחו  כך,  עד   המצב  המתינו    המקלטשמבקשי    כדי 

על הבמה  מחוץ למשרדי היחיד  לישון  ימים שלמים: הם נאלצו  מדרכה מחוץ למשרדי שך 

 
,  הטיפול במבקשי מקלט בישראליחידת  –גרים נ' משרד הפנים  המוקד לפליטים ולמה 22-06-20003' עת"מ ר 2

 בעניין זה.  9.6.2022אשר הגיש העותר ביום 
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ל  חשופים  האוו היחידה,  מזג  ללאפגעי  ובצפיפוישג  יר,  לשירותים  שיוכלו    קר  –  תה  כדי 

   .טלהגיש את בקשתם למקל,  מזלם יתמזללזכות, אם 

פעםגה רבים    מקלט  מבקשי .8 אחר  פעם  בתקופה יעו  ל  ,  בטגאל  שקדמה  הקובע  מועד 

אשר  מחדל  המשיב,    מחדל   יחו להגיש את בקשות המקלט שלהם בשל הצללא  אך  ולאחריה,  

חובות של  הפרה  בה ות מכרש  יוהיווה  לנהוג  וכן  ,  גינות נהלית  הראויה,  ובמהירות  סבירות 

בישראל מקלט  בקשות  להגשת  גישה  ו להעניק  ז,  הערכאות    הכאשר  מצד  לביקורת 

ת עבודתה ההדרגתית  דרוהס  ב בבני ברקלשכת המשי  פתיחתנמשך עד    זה  מצבהשיפוטיות.  

ל הגשת בקשות הפכה  , אז  1.4.2018יום  ד לע פונה לכרית  אפש שוב  ן מועד תיקו"ן:  להל )  ל 

 .  ("המחדל

ישיר לכך שדל  מח .9 ה  ניסו להגישרבים אשר  המשיב הוביל באופן  הם  מקלט שלאת בקשת 

לעשותלא  הקובע  מועד  ה  לפני  בין אם    הצליחו  ללשכמשום שזאת,  להיכנס  ת  לא הצליחו 

בה  נמנעו מראש מלהתייצב בלשכה בתקופה  ש  משום אם    ובין  , סלמה על אף ניסיונות רבים

מבקשי מקלט  כל אותם  .  לטת הטיפול במבקשי מקקבל שירות ביחידן ללא נית  כי  היה ידוע

עד למועד תיקון  ובסמוך לאחר שהתאפשר לעשות כן  אשר הגישו את בקשתם    יוצאי דרפור 

ללי  אל משום בישר, אך עודם שוהימחזיקים כיום ברישיון לתושבות ארעיתהיו    -  המחדל

 באשמה לכך.  נושא , כשהמשיב  זכויות

משיב  מחדל המלא  אלקרים בהם  מב כי    בר עיות השונות קבעו שוב ושוב בשיפוט ת האוהערכ .10

  מתחםו כאילו פעל ב יש לראות,  היה הפרט עומד בקריטריונים לזכאות לזכות כזו או אחרת

 . גיעה לוולהעניק לו את הזכות המ  הזמנים הנדרש

ה  אל היית בג"ץ טגהקובע לפי    עד למועד  הגשת בקשות מקלטמשיב  שבשל מחדל המאחר   .11

את  פור אשר הגישו  וצאי דרתם מבקשי מקלט י ואת כל אלראות    ת, ישכמעט בלתי אפשרי

בקשותיהם  ו את  כמי שהגיש,  "(לגעי המחדפנמועד תיקון המחדל )להלן: "יהם עד לבקשות

רישיון תושבות    עניק להםלהו  בג"ץ טגאלקבלת הסעד שנקבע בטרם המועד הקובע לצורך  

    . למקלט הםארעי עד שייבחנו בקשותי 

 

 עובדתי  חלק

 הגבלת הגישה למערכת המקלט – ה לאורך השניםות המדינפגמים בהתנהל .א

,  1954בשנת  אשררה אותה  ו   1951שנת  בים  דם של פליטמעמ  בדברהאמנה  חתמה על  ל  ישרא .12

הראשונות  והיא   המדינות  כןאחת  חתמה  .  שעשו  מכן  הנלו   עלאף  לאחר  וה  הפרוטוקול 

  .("ם פליטית האמנ"ביחד: מנה והפרוטוקול אהלהלן )ו תאו  שררהוא  1967 לאמנה משנת

לשנת .13 הראשונית   ,2009  עד  בישראבקשות  של    הבחינה  נציב  התבצעהל  מקלט  ידי  ות  על 

  , והיא הייתה די הנציבותבקשות למקלט הוגשו במשר  ."(הנציבות"להלן:  )  לפליטים  או"םה

שרא מבקשי יין  הגוף  עמידתם    את  ואת  אמינותם  את  העריך  בסטנדרטים  המקלט, 

של   הפליטיםהמשפטיים  פליטים,  על   צתהמייעועדה  ו ל  מליץוה,  אמנת   המורכבת נייני 

 להכיר באדם כפליט.  םהא ,החוץמשרד המשפטים וד  משר, המשיבמנציגי 
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יפול  והט  המשיבשל    "(RSD-ידת החי")י מקלט  יפול במבקשת הטיחיד  ה קמהו  2009נת  שב .14

אליהבבקש עבר  מקלט  מיות  עת,  מאותה  להשמבק  .  נדרש ש  בישראל  כפליט  מוכר  יות 

היא    ,RSD-ת הידחי .  למשיבאשר כפופה    וסיןת האוכלשור  קלט באמצעותקשה למב  הגיש ל

  את   ומעבירה  ים,בהם כפליטאם להכיר  הה  ט, ממליצבקשי המקלמ  עם  ונותראי  שמקיימת

 פליטים.  המייעצת לענייני  לצתה לוועדההמ

בדרפ .15 העם  בשנת  רצח  החל  אשר  עקור ונמשך    2003ור  למיליוני  הוביל  היום  החל עד    ים. 

שנת  סמ כולאו  2004וף  שנת  רך  לישרא   2005ל  במספריםהגיעו  מקלט    ל,  מבקשי  קטנים, 

בעקבות אלימות ואיומים  מסודן    מקלטהמבקשי  עלה מספרם של  ,  2006  שנתהחל מ.  מסודן

  ה נפסק  2013בשנת    ר.שי מקלט מסודן שהפגינו במרכז קהישנקטה מצרים כנגד מאות מבק

לא  סיני  דרך  מקלט  מבקשי  של  הב  חרכניסתם  בגבול  ניית  ישנם    מצרים.עם  גדר  -ככיום 

, נכון  בקשת מקלט תלויה ועומדתב   מחזיקים  4,779  םמתוככש, 3ודן בישראל אזרחי ס  5007,

 . 12.9.2022לנתונים מיום 

בעניין בקשות מקלט תלויות ועומדות  חופש מידע    שת בקל  12.9.2022מיום    ת המשיב תשוב

 נספח ב' כ "במצ

  מקלטל   פרטניות  בקשות  בחוןלא לתה ש יהי   RSD-ת הד יחימדיניותה הרשמית של  ,  תחילה .16

מהגנה קבוצתית ולכן אין נפקות להגשת    םהם נהני  בטענה כי  , סודן ואריתריאה  חישל אזר

בעניינם מקלט  ה בשנוהלו  הליכים  בעקבות  ,  2013בשנת  רק    4. בקשת  המשפט  ן  עליו בית 

מש  8908/11  בעע"מ נ'  די)  הפניםרד  אספו  פסק  בנבו,  החל  (,  17.7.2012ום  מין  פורסם 

   .תוניפרטמקלט   להגיש בקשות  הםאפשר לל המשיב

  לא  הוא,  מקלט  בקשות  גישהל   סודן ואריתריאה  חיזרלא  לאפשר  המשיב  החל כאשר  אך גם   .17

,  סיוע  ארגוני ,  הנציבות  ידי-עלבאופן מוגבל    פץהו  כך  על  והמידע  ,מדיניותו  שינוי  את  פרסם

  את  למלא  התקשו  םבישר  כיוון,  ותהבקש  לויבמי  אלה גם עזרו  . בקהילה  ופעילים  ן די  רכיעו

 RSD-ה יחידת ה, אף הגדיל 5201שך, בשנת  המב  5נגלית בלבד. ו באפצהו הבקשות ש  טפסי

ו לדחותלעשות  "שיהוי"   החלה  של  בעילה  סעיף    בקשות  )דאז(1לפי  הטיפול    .ג  לנוהל 

ית  ם לבקבות עררי רי הכניסה לישראל. רק בעאם הוגשו למעלה משנה אח  י מקלט,במבקש

הליכדין  ה ולב לעררים,  המחוזי  המשפט  בבית  עתיים  הרש  רהסוף  נדרשה  בה  ות  מנהלית 

שכן מבקשים לא יודעו על אפשרותם    גבלת השנה" הבקשות שנסגרו עקב "מ  כללפתוח את  

 . נפתחו כל הבקשות מחדש  –  6גיש בקשות פרטניות לה

 
מי שהמשיב  ת  ספבתולפי הגדרת המשיב,  "  "מסתננים  4623,,  .202230.9ליום  העדכני    אלישרנתוני זרים ב לפי   3

אשר קיבלו  ,  נובה, והנילוס הכחולסודנים יוצאי חבל דארפור, הרי ה  1,400-כ   -עמדו "הוסדר"  גדיר כמי שמה
 600-ון שכקבע בית המשפט העלי   מתוכם,)  בעקבות החלטות שונות   םהומניטריימטעמים  רישיון ישיבת ארעי  

סודן י פליטי   וצאי  קיבלו    בקשי מקלט מסודן מ  300  , (קבלו מעמד  ב/אשר  כ  1מעמד מסוג  מבקשי    2,400-וכן, 
 אל.מני בעקבות בג"ץ טג זהמקלט אשר קיבלו רישיון ישיבת ארעי באופן 

הוב  4 זו  ידי  עעמדה  על  ועד בפ   מר חיים אפריים  RSD-מנהל יחידת הה  "לבחינת בעיית העובדים  ת הכנסת  ני 
ביום   מס'  )  15.10.2013הזרים"  הוימ   12פרוטוקול  שלשיבת  יום  הזרים,  העובדים  בעיית  לבחינת  יא  עדה  ישי, 

תשע"ד   גם  (.  15.10.2013)בחשוון  ולמהגרר'  לפליטים  ליעד  ים  המוקד  בישראל  –בנו  שיאטם  מקלט    הליכי 
 של הנשיאה חיות. ק דינה סלפ 3, פס' טגאלבג"ץ כן  ; ו 6, עמ' (2012)
 .5עמ'  ,(2020המספרים מדברים: הטיפול בבקשות מקלט בישראל ) 0.06%שראל היא"ס י 5
 . ד הפניםרמשפליטים אפריקאיים נ' המרכז לקידום   18-01-57376ם( -)מינהליים י עת"מ  6

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/foreign_workers_stats/he/zrim_q3_2022.pdf
https://hotline.org.il/wp-content/uploads/heb_booklet.pdf
https://hotline.org.il/wp-content/uploads/heb_booklet.pdf
https://drive.google.com/file/d/15vgVjxf5ElmocfPtCQKAZB_e30SLtq2R/view
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להגי  כאשר .18 האפשרות  מקלט נפתחה  בקשות  ל  ש  היה  ניתן  וכן    עשות פרטניות,    רק אך 

במשרדי  ,  בארץהפזורות    רשות כות הלשת  מבין עשרואחת בלבד  פיזית בלשכה    בהתייצבות

  7. אביב בתל סלמה  ברחוב  RSD-החידת  י

 רות להגיש בקשת מקלט חסימה בפועל של האפשהו בתקופת המחדללמה המצב בלשכת ס .ב

מהווה   מחדל זהגיש כי  , ראוי להדבתקופת המחדל   מחדלו של המשיב  בהרחבהטרם יתואר   .19

המשפטיות    שכן יש בעניינה קביעות חלוטות של הערכאות  וקתשאינה שנויה במחלעובדה  

,  2018מאי  אשר פורסם ב  בדו"ח מבקר המדינהוביקורת נוקבת  ות  ויות מפורשוכן התייחס 

   .יפורט להלןוהכל כפי ש

גדל  סלמה  כת  בלש  טיפול במבקשי מקלטת הפונים ליחיד מספר ה  2016מאז חודש אוגוסט   .20

מתדפקים  שי מקלט הים של מבקארוכ  ליחידה נצפו תורים  וץמח , כאשר  תין משמעו ופבא

המצב התדרדר כדי כך,  הבאים  ל דלתה. ככל שחלף הזמן הלך המצב והחמיר. בחודשים  ע

ה במשך ימים שלמים: הם נאלצו לישון על  היחיד וץ למשרדי  המתינו מח  שמבקשי המקלט

היחיה למשרדי  מחוץ  לפג מדרכה  חשופים  האדה,  מזג  ללא עי  לשירותים  ישג  וויר,  ה 

, להגיש את תאושר  ה וכניסתם ליחיד  מזלם  יתמזלת, אם  כלו לזכוכדי שיו  קר  –  תובצפיפו

ת בתורים שלוותה  לתורים ולהעדר התנאים הצטרפו דיווחים על ספסרו  ט.בקשתם למקל

 ים. ין המספסרבאלימות בין הממתינים לתור וב

  לפיהם   , חדשים  עבודה   נהלי  2016  ר נובמב  שודבח   היחידה  פרסמה  המתואר   העומס  בשל .21

  מנת  עלבבוקר    8-ל  7  השעות   בין   בוקר   מדי   היחידה  למשרדי   להגיע   יכולים  מקלט  מבקשי

  על   שנתלו  בשלטים  פורסמה  זו  הנחיה .  מקלט  שתקב  להגיש   יוכלו  בו ,  אחר  למועד   תור  בללק

  ם עליהר פתקים ש ובדי היחידה לעומדים בתוחילקו ע  ועל,פב.  בסלמה  הרשות  משרדי  דלת

עתידי   התייצבות  ללא    –מועד  בלבד,    לקבל   שביקש  המקלט  מבקש   של  שמותאריך 

   .תיםשירו

אף    בשלב זה לא ניתןידה להשיב בעל פה לפונים כי  בדי היח החלו עו  2017בסוף חודש ינואר   .22

תור מקלט  לקבל  בקשות  הגשת  לצורך    למקלט   בקשות   להגישהיה    תןני  לא כלומר,    -ים 

בשהתיי  ים בר.  בישראל  מדיני את    יחידה צבו  להגיש  להם  התאפשר  ולא  זה  למענה  זכו 

ון(  ות בראיו השתתפשרה א ור )למשל לצורך חידוש אמבקשי מקלט שנקבע להם תבקשתם.  

 . ולקבל שירותכן הצליחו להיכנס פנימה 

אשר צורף לעתירה  ירה  בתצהאת המצב  תיארה    ישראל  עו"ד רחל פרידמן מארגון היא"ס .23

דכא שהגיש   התנהל  2017בספטמבר  ן  העותר  שאינה  נגד  המשיב  בקשת ות  הגשת  אפשרה 

עתירה  )  8מקלט  עו"  19.3.2017ביום    .להלן(  35סעיף    אורזו  על  פרידמן  ליוותה  מבקש ד 

תנה לראיון עו"ד פרידמן  ם. בזמן ההמלאותו יו  איון מקלטלו ר  שנקבעמאריתריאה  מקלט  

זור  ו על מנת לעיחידה[ גם עורכי דין שהגיע ביחידה. באותו זמן "היו ]בעדה למתרחש הייתה 

הדין סיפר אותו דבר: -מעורכיתיהם להגיש את בקשות המקלט שמילאו. כל אחד  ללקוחו

הגי ונמתחילה  מקלט,  בקשת  להגיש  מרשיהם  ל סעו  איהם  ר  שעה  להגיש   שלפי    אפשר 

קשי  נו ללשכת יחידת הטיפול במבכי הדין פ קלט, ועליהם לשלוח פקס. לכן, עורבקשות למ

 
  וסותהפר  לשכות בעשרותעניקה שירותים לאזרחים ולתושבים מ וההגירה בעוד שככלל, רשות האוכלוסין  7

דוח  ה המדינ  מבקר )  , בתל אביבבלשכה אחתקשות מקלט רק  ן שנים ניתן היה להגיש ב באות ברחבי המדינה,
 . (1457, עמ' מדינה"(מבקר ה חדו)להלן: " (2018) 1425ג "הטיפול במבקשי מקלט מדיני בישראל" 68תי שנ

 . 7501/17בג"ץ  8
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וק הפקס,  באמצעות  תשובה  מקלט  להגיע  יבלו  הגיעו  שיש  כאשר  אישי.  באופן  ללשכה 

ביום   יכו19.3.2017ללשכה,  שהם  אמר  השומרים  לה,  עם  לים  שהגיעו  מי  את  רק  כניס 

הדיןחר  לא   תורים". ל  שעורכי  ליחידהיהצליחו  אתכנס  לברר  "  ה  הסביר העניין  נציג 

שהייתה  התנהלות   –להגיש בקשת מקלט  ה מלהנפיק תורים למי שמבקש שהיחידה פסק

קודם  נה בלוגה  תור  כן  נושא  איננו  אך  מקלט  בקשת  להגיש  שרוצה  מי  לכן,   –לשכה. 

לה  ר לאמעב  עוד אנשים  ידה שתהיה אפשרות לקבלללשכה, ורק במיצטרך לחכות מחוץ  

 ים, הם יורשו להיכנס".רפעם מסשהגיעו 

 נספח ג' כלעתירה זו  ידמן מצ"בתצהירה של עו"ד פר

מר  כך   .24 אחמדתיאר  מחמד  חסן  יוצא  חאלד  הסובד,  ררפור  מבעיה  בעיניו  קשה  פואית  ל 

ניסיונותיו להגיש  את  ,  2011ממלכתי מאז שנת  בריאות    לביטוחגישה  ושוהה בישראל ללא  

מקל ל  2016  בחורף"  :בסלמהבלשכה    טבקשת  משהגעתי  בפעם  לשכת  בסלמה  הפנים  רד 

וניסיתי להגיש בקשת מקלט.   ארוך מאוד של מאות אנשים, אבל    ם תור היה שהראשונה 

הכנב יום  כ כל  רק  ללשכה   10-20-יסו  הביתה.  איש  ללכת  אומר  היה  השומר  השאר    ולכל 

שם עומדים  לצהרבבוק  5-6מהשעה    היינו  עד  שעות  במשך  להיים.  ר  לשם  ניסיתי   3-4גיע 

י  אמר לי שלא אוכל לקחת עוד ימ המעסיק שלי  , אבל  י להגיש את בקשת המקלטפעמים כד

ללשכת   פעמיים  הגעתי   2017יוני  ב.  שנה במשך כרתי  התייאשתי ולא חזחופש לצורך זה ולכן  

שוב וניסית  אבל    סלמה  מקלט,  בקשת  הצלחתי  היה  המצב  להגיש  ולא  יותר  גרוע  אפילו 

מקלט שלי,  עמים בכל חודש להגיש את בקשת הפחות שלוש פניסיתי ל  לאחר מכן, כנס.  להי

בכל זאת כך ש  י,פניוהיו בתור ל ים שישנו על המדרכה  יו אנש אבל ה  בבוקר  5-6הגעתי בשעה  

,  2018להגיש את בקשת המקלט שלי בינואר  בסופו של דבר הצלחתי  לא הצלחתי להיכנס.  

 "ות בוקר.החל משלוש לפנ  שם יאחרי שהגעתי ללשכה וחיכית

 נספח ד' רה זו כ צ"ב לעתיר אחמד ממתצהירו של 

מר  סיפו .25 מספר  דומה  בר  מחמד  איברהים  הנובהלולה מחמד  הרי  חבל  יוצא  בסודן:    , 

ללשכת    2017הלכתי באפריל  לי כי כעת אני יכול להגיש בקשת מקלט.    דענו  2017לך  במה"

  כדי לשמור על   ישנו שם בלילהאנשים שעמדו בתור, כשחלקם    רבה מאודהיו שם הסלמה.  

יש  צם של אנשים שיכולים להיכנס ולהגתור. בכל בוקר היו בוחרים מספר מצוממקומם ב

ולכן הגעתי בחצות  דברים נראים  ברים שכך הידעתי מראש מח  . את בקשת המקלט שלהם

הדבר שוב במהלך אפריל.  את אותו  ניסיתי    , אבל בכל זאת לא הצלחתי להיכנס.וישנתי שם

שניסי ותי  לבוא  את  וב  שלהגיש  המקלט  מאי  בקשת  סוף  לקראת  ה2017לי  אז  גם  געתי  . 

  ילה בל  10-ב ר.  כי היו לפניי אנשים בתו  הצלחתי להיכנס בחצות בלילה שלפני ובכל זאת לא  

להגיש   שוב  באתי,  11.6.2017-ב כך שהצלחתי  בראש התור,    והפעם הצלחתי להשיג מקום 

לצורך    וןשקבע בית המשפט העליד  ועלבד לאחר המ, יום אחד ב12.6.2017-ביום הלבסוף  

 " זמני. 5א/ רישיון הזכאות ל

 נספח ה' זו כ  ירו של מר בלולה מצ"ב לעתירה תצה

התורים   .26 ללשכוהמצוקה  מצב  סלממחוץ  בקשותימת  וחס  ה ת  להגיש    מקלט  האפשרות 

  9. למשיב, והיו ידועים היטב בהרחבה בתקשורתסוקרו 

 
  גיא ;(4.6.2017) 2, חי בלילה, ערוץ "ים בתורים להגשת בקשות מקלטמאות מבקשי מקלט מחכ"  :למשל ר' 9

י  שני ליטמן "ייסור; (30.1.2018שלם", טיים אאוט )כשעמדתי בתור עם מבקשי המקלט במשך לילה פרחי "

https://fb.watch/aLxHhwgxoG/
https://timeout.co.il/%D7%9E%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%99-%D7%9E%D7%A7%D7%9C%D7%98/
https://timeout.co.il/%D7%9E%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%99-%D7%9E%D7%A7%D7%9C%D7%98/
https://www.haaretz.co.il/magazine/.premium-MAGAZINE-1.5784649
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ב .27 שצולמה  תמונה  להלן  ההמחשה,  סלמהבכניסה    25.9.2017יום  לשם  והועלתה  ללשכת   ,

   , בליווי הכיתוב הבא:Twitter החברתיתלרשת 

  ל עמים ע פ  פר מס  ן שונים ועורכי די   עותרה ריעו  לעיל הת  כמתוארל  מהלך התמשכות המחד ב .28

.  הן בשם לקוחות ספציפיים, והן ברמה העקרונית  ש בקשות מקלט, האפשרות להגי  היעדר

בקשה כויותיהם  בזהחמורה  הפגיעה  על    העותרעמד    בפניותיו להגיש  שרוצים  מי  כל  של 

ל כל מי  מקלט שבקשות  לתר  תקלוט לא  RSD-ידת ה; וביקש כי יחלמקלט מדיני בישראל

להגי אותןשמבקשים  בדרכים    הצורך  רהמקוב,  ש  הגשתן  לרבות  לאפשר  אחרות, 

     .ניותאלקטרו

ון  כל פתרה  דח  זאת  למרותבהגשת בקשות מקלט מדיני בישראל, אך    ה בקשייםהוד  המשיב .29

לשכת   – ת בודדה לשכי בהתייצבות בז ות מקלט יוגשו רק באופן פישבקש על כך  עמדו  מעשי,

להגיש  ם  שילאנ  באשר.  סלמה מצליחים  מקלטשלא  והמתנה    תייצבות הות  למר   בקשות 

ויתייצבוכי אלה    המשיב דרשה מחוץ ללשכה,  ארוכ  םלמחרת היום, עד שיעלה ביד  ישובו 

    .למקלט םתלהגיש את בקש

 ; כנספח ו'מצ"ב  (2.4.2017) למשיב העותרת יפני 

 ; כנספח ז'מצ"ב  (26.4.2017) םמנהל מינהל אכיפה וזרי  ,אדלשטיין מענה ממר יוסי

 ; כנספח ח' מצ"ב (27.6.2017) למשיב העותר פניית

מצ"ב   (5.9.2017) האוכלוסין וההגירהפניות הציבור ברשות , גב' נדיה ביצ'קומ מענה 
 ;כנספח ט'

 כנספח י' ב מצ" RSD (25.9.2017)-חידת הראש ענף י  לירז מלכה,גב' מענה מ 

הגישו  מקלט    קשימב  700-ה משלמעללכך  הוביל  ת מקלט  ושבק   הגישרות להאפש  היעדר  .30

לערר   עררים הדין  הכנילבית  חוק  לפי  לישראלים  להם סה  לאפשר  הפשוטה  בדרישה   ,

 
"ישנים על המדרכה: הדרך  סף קמר א;  (1.2.2018הארץ ),  בתור האינסופי בפתח לשכת ההגירה"ם הפליטי

ות מקלט  רשות האוכלוסין מגבילה בקש אילן ליאור " ; ynet (29.6.2017), שרדי רשות ההגירה"הקשה למ
  .(21.4.2017ם", הארץ )ים תורישה חודשים לא נקבעלוחדשות: זה כש

https://www.haaretz.co.il/magazine/.premium-MAGAZINE-1.5784649
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4982019,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4982019,00.html
https://www.haaretz.co.il/news/law/1.4037056
https://www.haaretz.co.il/news/law/1.4037056
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ל העוררים ת מעניינם שג בסוגיה עקרונית החור  ברדומבית הדין קבע כי    10. להגיש בקשה

  11. יתוחבהר בעיה רון הד לפתפר עררים על כנם עוהחליט להותיר מס הספציפיים,

למבקשי מקלט מלאפשר    וקבע שהימנעותו  ,שיבהמפה על  חרי  ביקורתהעביר  בית הדין   .31

תורים  לבמערכת    להשתמש  אחרים  זימון  לפונים  המינהזמינה  בכללי  עומדת    הל אינה 

ב  והתנהלותכי    12;תקיןה וכך  ין מבקשי מקלטיוצרת אפליה  ערר  להגיש   שידם משגת 

 רותי ש  עבור  לםשל   משגת  אינם  שידם   מקלט   שי מבק", לבין  רלבסוף בתיאום תולזכות  

 להתייצבות רב פעמית של פונים עד [  הדרישה]ם עם  ניתן להשלילא  "  וכי  13;"זה  רמיות

 14."אשר, אם בכלל, תתאפשר קליטת בקשותיהם

טיפול  ה   ביחידת פעמיים    ( הדיינת באפי תםכב'  ין )בית הד   עררים, ביקרהדיון ב במסגרת   .32

  של   רב  ספרמ ב  המתוארות  תופעות  אותן   לכ   יכ "נוכח  ו   ,לצורך התרשמות  במבקשי מקלט

  המתנה,  היתר  בין.  מתרחשות  אכן ,  יםהאחרונ   החודשים   במהלך  שיםוגהמ  עררים

,  ובריונות  אלימות,  סדרים  אי,  םחיצוניי   יםגורמ  בידי  התורים  ניהול,  בתורים  ממושכת

 כשגם   בודדים  של  כניסתם  הותרה  בפועל  שכן  לשווא  רובם  ממתינים,  הכשלמעש

 15. "הבקשה הגשת מתאפשרת  א ל דבר של ובסופ אך נכנסים חלקם  כי רברתה לגביהם

ה .33 לא  זה  לאחר  שתנה  מצב  כי    ייב חהת  המשיבשגם  הדין  בית  את  שינ בפני    נהלי ה 

ביקור   16. בבוקר  008:0עד לשעה    שיתייצבו בהכלל הפונים  ה ל נתן מעני יכך ש  ,היחידה

הדין    שלישי בית  היחידהשקיים    את  מכבד   אינו  בשימה  כי  רהאולכ   העלה"  במשרדי 

 17. ל בניגוד לאותה התחייבותעולפ  הונחה כי מסר היחידה ח בטמא כאשר, "התחייבותו

קיום לצד   .34 הדין  והתחייבויותי  אי  הפר לבית  החלטות  באותה  המשיב   ,  מספר   תקופה 

לאפשר    שיפוטיות מקללמבקששנועדו  בקשותיהםי  את  להגיש   בשיהמ חיוב  בהן  ,  ט 

או    18שרת; ואחידה לא משכניסתם לי  שום הפוניםרי  צערלמתורים ולניהול  לנהל מערכת  

 : כיבעקבות זאת קבע בית הדין  19ם או פונים ספציפיים.ררילעוקביעת תורים 

עולה על  ה  ,זו של המשיבהתנהלות  הנוגע ל  אין צורך להכביר במילים בכל"
ס, גדול  לציין שעומ  הדין. למותרמפורשת של החלטת בית    ההפר   יו כדי פנ

א  ככל להצדיק את  יכ  ינושיהיה,  וככהפרת ההחול  שמצא המשיב  ל  לטה, 
מוטל  שההחלטה למצוקה  לו  האד  גורמת  כוח  את  לתגבר  עליו  ם  היה 

קצועי לצורך חלוקת זימונים  )כאשר לא נטען שנדרש כוח אדם מיוחד או מ

 
)להלן: "בג"ץ  ם נ' שר הפניםוקד לפליטים ולמהגריהמ 7501/17בבג"ץ  21.2.2018המשיב מיום על פי תגובת  10

ש העדר האפשרות להגי על עררים אחרים  154עם ד שאוח 1134/18)ת"א( ר' למשל ערר  .17, פס' (7501/17
 . בקשה למקלט

)מאגר החלטות בית הדין   רשות האוכלוסין וההגירה -' משרד הפנים ולינג נאשורפ 4881/17"א( )תערר  11
 ( 10.2.2019לעררים 

ים  ררהדין לע מאגר החלטות בית) רשות האוכלוסין וההגירה -אוניציי נ' משרד הפנים  17/1734ערר )ת"א(  12
27.2.2017 .) 

 . (29.11.2017 )נבו רהת האוכלוסין וההגישו ר  - וק נ' משרד הפניםסרדי 4417/17ערר )ת"א(  13
 (.720.6.201)נבו  הגירהרשות האוכלוסין וה  -ציי נ' משרד הפנים אוני 1734/17ערר )ת"א(  14
גר החלטות בית הדין  מא) ההגירהרשות האוכלוסין ו -אשורפולינג נ' משרד הפנים  4881/17ערר )ת"א(  15

 (. 21.12.2017לעררים 
ית הדין  )מאגר החלטות ב רשות האוכלוסין וההגירה -הפנים ורפולינג נ' משרד  אש 4881/17ערר )ת"א(  16

 . (1.2.2018לעררים 
 שם. 17
 (.20.6.2017)נבו  רשות האוכלוסין וההגירה -ציי נ' משרד הפנים אוני 1734/17)ת"א(  ערר 18
 . (.20180205.)נבו  סין וההגירה האוכלורשות  - רקובטסקי נ' משרד הפנים 179/428ת"א( ערר ) 19
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עתידיי בהתלמועדים  ללום,  מב אם  לפנות  או  המשיב(,  של  הזמנים  עוד  ח 
 20. "נוי ההחלטהלשימה בקשה מתאימועד אל בית הדין ב

להגיש  מעשית  פשרות  בעניין העדרה של א  לבג"ץ  העותר דכאןעתר    2017פטמבר  בחודש ס .35

"   בתשובתה לעתירה הודתה המדינה  21. לטבקשות מק  לק כי המצב שנוצר הוא  חו  איןכי 

רצוי  מצב   היה  בלתי  המדינאשר  לפתרונועל  לפעול  על  "ה  עמדה  אך  שהפתרונות  ;  כך 

  לקבוע   או  ילקטרונ אופן אבלט  האפשרות להגיש בקשות מקת  יחתפ תר, בהם  שהציע העו

ין, בהעדר אפשרות לזהות את "אינם מתאימים בנסיבות העני,  להגשת הבקשהתור אישי  

קלט שמוצאם למרות שמבקשי המ  ת,זא  22. וך רישום בדבר קליטתו"ערול הפונה כהלכה  

  –  2018במאי  ,  רדב  בסופו של  .ותשומים במערכת של הרש באריתריאה כבר היו רו  בסודן

ברקבהמשיב  לשכת  ת  ילופע  דרההוס   שכבר לאחר   בנימוק    נדחתה העתירה    –  בני 

 23. בנוגע לסמכות העניינית הרלוונטית לעתירה מסוג זהפרוצדורלי 

  בנושא   המדינה  מבקר  וחבד  מיוחדת   התייחסות  קיבלה   המקלט   מערכת  חסימת .36

"ליקויים רבים תיאר  ח  הדו   .2018אי  שפורסם במ  בישראל  מדיני מקלט במבקשי הטיפול

בישראל  24כלשונו, מעותיים",  ומש מקלט  בבקשות  אופן  על  ביקורת  ר  ביהעו  ;בטיפול 

מאוד על מבקשי    אשר הקשו,  היבמשרד   הצפיפות והעומסועל    RSD-פעולתה של יחידת ה

 : המקלט

מי " ו  תיןשהמ לעתים  להיכנס  הצליח  ולא  בתור  רבות  להגיש  שעות 
אחר ביום  להגיע  נאלץ  בליהמתול  בקשתו  שוב,  עדיפות ין  לו   . שתינתן 

פס מקום, ולכן אנשים  רדים עצמם חדר ההמתנה, צפוף לעתים עד א במש
  25. "מקום ישיבהות, לעתים ללא להמתין במסדרונ נאלצים

החל  בהמצ .37 קליטת    בותבעק  ,2018  בתחילת  השתפרל  המתואר  מערך  בקשות  העברת 

החיי   ללשכתמקלט  ה ברקב  RSD-דת  ינואר  בני  מבקשי ר  עבואך    26. שנהתה  באו  בסוף 

היחידה    לפעילותהראשונים    בחודשים  , מערכת המקלט עדיין הייתה חסומה.מקלט רבים

ביחידה  התנאים    בקשות מקלט, אך ש  פר הפונים שהצליחו להגימס  גדלבבני ברק אמנם  

  נאלצו להמתין שי מקלט  ביחידה ברחוב סלמה. מבק  מאלה ששררוות  חפא  ל  חמורים  היו

ה   ותרכשהש  םתוריב היחידה  הבוקר המבפתח  ולעתים אף מהשעות  חל משעות  וקדמות 

ש הלילה  של  בילדיהםהקטנות  מלווים  הורים  ובהם  הממתינים,  נדרשו   לפני.  הצעירים, 

בה, ללא מים  ייש  מות ללא מקו בשמש הקופחת ובגשם,  בת עפר ללא מחסה,  לחכות ברח

ובי לב  ת של מתנדבים ט וערברק הת  .ובתנאי תברואה ירודים  פותבצפי  ,ושירותים, בדוחק

ולהגיש את   יחו להיכנסמבקשים שלא הצל  27. ת ציליה במקום ולהטבה קלההביאה להקמ

שלהם המקלט  כנשל   בקשות  שבאו,  חו  פלעומת  אחר  תיעוד  פעם  כל  שנערך  מבלי  עם, 

 
)מאגר החלטות בית הדין   וסין וההגירה רשות האוכל -רקובטסקי נ' משרד הפנים 17/4289א( ערר )ת"  20

 . (08.02.2018ררים לע
 . 7501/17בג"ץ  21
 . ( 2.1.2018) 7501/17לבג"ץ  תשובת המשיבכתב  22
 . .18209.5יום פס"ד מ 23
 .1465, עמ' דוח מבקר המדינה 24
 . 1458עמ' , שם 25
כוחם, ולא פורסמה   ברת המשרדים לקהילת מבקשי המקלט או לבאיש על העא נמסרה הודעה מראל יצוין כי  26

אילן  תליית פתק בעברית על דלת הכניסה ללשכה בתל־אביב. ר'   , אלא רק באמצעות שותהודעה על כך באתר הר
הארץ   "ק ללא התראהשות בתל אביב וגילו שהלשכה עברה לבני ברהגיש בקבקשי מקלט הגיעו למ" ליאור 

(31.1.2018) . 
 הם רק היהודים?"אירית דולב "מי קבע שעניי עירך  בים "חרדים לגירוש": כתבה על קבוצת המתנדר'   27

 . (82014.5.2הכי חם בגיהנום )ם  המקו

https://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.5782219
https://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.5782219
https://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.5782219
https://www.ha-makom.co.il/post/irit-feigi-refugees
https://www.ha-makom.co.il/post/irit-feigi-refugees
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הלשכ   28הגעתם. ל ברק  פעילות  בבני  אפריל  הוסדרה  ה  לתחילת  כמעט  ו  2018עד  לאחר 

 לכל פונה. תהפכה שוב אפשרי  קלט גשת בקשת מהשנתיים,  

 בג"ץ טגאל והמצב כיוםדין ה קפס .ג

המקלט,    האחרונות  ניםשבשוד  עב .38 למערכת  הנגישות  בעקבות  הוגברה  הודעת  בעיקר 

על   מקווןהאפשהרשות  טופס  במילוי  מקלט  בקשות  להגיש  מעשורלמעלמזה    29, רות  , ה 

להתחייבו בהלובניגוד  משפטיותיה  מקבל  תנענמ יים,  יכים  ההמדינה  כלשהת    –י  כרעה 

הדו"ח המסכם מן    30. רפוריוצאי דבאלפי בקשות המקלט שהגישו    –רונית או פרטנית  עק

חוק  2020-0192לשנים   שלפי  הדין  בתי  בשנת    לישראלהכניסה    של  כי  לבדה    2018עולה 

מענה   1,058הוגשו   מתן  אי  סודןרק    עררי  אזרחי  ידי  )בדומה    .31על  אלה  מקלט  מבקשי 

זו לא עוסקת בה זמן  למבקשי מקלט אחרים שפנייה  רג מכל אמת רב, החום( ממתינים 

 יות בסיסיות. הכרעה בבקשותיהם, ללא מארג זכושל סבירות, ל מידה

פסק    25.4.2021ביום   .39 בניתן  בו  טגאלבג"ץ  הדין  המשפט    עמד,    הקיצוני שיהוי  ה  עלבית 

בבקשבטי שלפול  המקלט  דרפור  ות  זה  ועל  ,  יוצאי  בהקשר  הפנים  משרד  שמחדלי  כך 

. פסק הדין קבע שעל  מקלטהמבקשי  תר של  כויות האדם הגרעיניות ביופגיעה בזגורמים ל

למצו פתרון  המדינה  ב-אי  למחדלא  המקלטההכרעה  יוצ  בקשות  ככל  של  וכי  דרפור;  אי 

המשיב  נפיק  י   בשלב הראשון,  ,30.12.2021  סק הדין עד ליוםשלא ייושם פתרון כאמור בפ

א/שהייה  רישיונות   המקלט    5מסוג  מבקשי  העתירהלכל  הוגשה  כלומר, שבעניינם   ,

   .11.6.2017,  המועד הקובעהגישו את בקשותיהם עד  ש  רפורבקשי מקלט יוצאי דמ

הדין  האפשרויות מבין   .40 בפסק  מתן  ופה  בחל  שיבהמ  בחר  שפורטו  לכל    5א/  רישיוןשל 

המק  דרפור  מבקשי  יוצאי  הקובע  בקשות   ושהגיש לט  למועד  האפשרות  עד  חלף  וזאת   ,

י  רשימה של מבקש  ם המשיברספ  26.12.2021ביום  להכריע לגופן בבקשות המקלט. ואכן,  

פי רישומקלט ש רישיון א/מיה  על  לפ  5זכאים לקבל    לכל יתר מבקשידין.  סק הבהתאם 

 לא ניתן כל מענה.  לט מדרפור המק

הגשת .41 טגאל  ב  העתירה  מועד  המשיבשהיה  בג"ץ  מחדל  של  הצליחו  יאו  לא  כשרבים   ,

ונשנים ניסיונות חוזרים  על אף  זה  מועד  ואחרים  להגיש עד  ניסו,  כי כלל לא  , משידעו 

של רישיון עד  סהגשת בקשות אינה אפשרית בפועל. כל אותם אנשים לא זכאים כיום ל

 משיב. , וזאת אך ורק בשל מחדל ה5א/

הדין,  מ  וחצי  שנה  מעל  וףבחל .42 פסק  ניתן  פתרוןאז  יישמה  לא  קבוע  המדינה  או    מלא 

ב יסוד לחשוב כי מצ  ואין כל  יהםההכרעה בבקשות -יא לפגיעה במבקשי המקלט הנובעת מ

 . יןבכלי מדיניות לכל דבר ועניזה עתיד להשתנות, שכן מדובר 

רישיון    להנפיקלעתירה זו(    כנספח א')המצ"ב  למשיב בבקשה    העותר  הפנ   11.4.2022ביום   .43

 ובדההע  עקב  ,למקלט מדיני  יהםעד להכרעה בבקשות   נפגעי המחדלל  ישיבת ארעי זמני לכ

 
, המקום הכי חם בגיהנום  , אומר המאבטח לטקה, שמחכה כבר שבוע"תיכנס היום' תור, לא "'צא מה 28
 . 8.3.20181 מיום 7501/17בבג"ץ מעדכנת מטעם העותר   עההוד ;(822.3.201)

שרות להגיש בקשה למקלט מדיני בישראל באופן מקוון  ההגירה על פתיחת האפהודעת רשות האוכלוסין ו 29
 . ( 011.6.202) 14.6.2020החל מיום 

 יאה חיות. לפסק דינה של הנש 15, פס' טגאלבג"ץ  30
 . 12הערת שוליים , 16עמ'  31

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/2020-annual-report/he/2020-annual-report.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/2020-annual-report/he/2020-annual-report.pdf
https://www.ha-makom.co.il/post/haim-bnei-brak
https://www.ha-makom.co.il/post/haim-bnei-brak
https://www.gov.il/he/departments/news/apply_online_for_asylum_in_israel
https://www.gov.il/he/departments/news/apply_online_for_asylum_in_israel
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קופה שעד למועד  בת  מדיני בישראל  מקלטל  ותבקש  הגשתש  גרמו לכך  יבמחדלי המש כי  

טגאל  בבג  הקובע  א"ץ  בלתי  כמעט  העותר    8.6.2022  ביום  . פשריתהייתה  ב  למשישלח 

 ה זו, לא קיבל כל מענה לפנייתו.  ד למועד הגשת עתירע, אך תזכורת

  ת משיך להיו מהמצב בסודן  ץ טגאל.  ניתן פסק הדין בבג" בשנה וחצי מאז  דבר לא השתנה   .44

על אף  מדינתם.  רו לילו יחזנים לרדיפה א עלולים להיות נתועדיין    רפורבלתי יציב ויוצאי ד

יוצאי  יבוש קריטריונ געל  ל  רות המשיב כי הוא עמ הצה ים להכרעה בבקשות המקלט של 

ואין כל צפי    ופכין השוכבות במגירות המשיב כאבן שאין לה    עודן   בקשות המקלט ,  דרפור

 הכרעה בהן.  ל

נני  הזמד  עהסמש .45 משאיןקאשר  רלוונטי  עדיין  טגאל  בג"ץ  במסגרת  לה  בע  צפי    כרעתכל 

א  ולסעד זה אילאים להמחדל היו זכנפגעי  , ומשאי דרפורצבבקשות המקלט של יוהמשיב  

נדרשת התערבות בית המשפט    ,ש בקשות מקלט עד למועד הקובעיגמלה מנע מהם המשיב  

   .הראויסעד נת שנפגעי המחדל יקבלו את ה הנכבד על מ

 

 פטי המש ןהטיעו

 ת נהליהמשיב הפר את חובותיו כרשות מ .א

המשי .46 מנעל  כרשות  ביעילות  ב,  ביושר,  לפעול  חובה  מוטלת  להלית,  ובתום   ב.ובהגינות, 

שירותיה.   את  לקבל  המבקש  אדם  כל  כלפי  מופנית  הרשות  של  אדם  חובתה  גם    –כל 

 מבקשי מקלט. 

  נאמן  ה בהיות,  יתהמינהל  שהרשות   הציבורי   המינהל  בדיני  א הי  פינה  אבן"
,  הרשות  על   החל  ההגינות   חובת   [...].  בהגינות  לנהוג  חייבת   ,הציבור  של

  אך.  הנהנה  כלפי   מןנא  של   חובה  זוהי .  הציבור  כלפי,  ובראשונה  בראש
שהציבור ,  בפועל   כלפי   רק  חלה   אינה  החובה,  אדם-מבני  מורכב  כיוון 

 . אדם כל כלפי  גם חלה היא אלא , איכגוף ערטיל, הציבור

  כלפי   המינהלית  הרשות   על   מוטלת  ההגינות  חובת  כי  פעם   לא  יםאומר
  פירושו  ,זה  בהקשר,  האזרח  כי  לדעת  זאת  אך .  כך  מר לו  אפשר  .רחהאז
  ץ "בג)  תאגיד  לרבות  ,אדם-בני  חבר  וגם,  אזרח  שאינו  ת תושבלרבו,  אדם

בע  164/97   ד"פ',  ואח   מ"והמע  המכס  אגף,  צרהאו  משרד  נ'  מ"קונטרם 
 " (289( 1)נב

מנהלית    תשותו כרהנגזרות בין היתר מחובשורה ארוכה של חובות  לו  במחד  הפר  המשיב  .47

את החובה לאפשר המחדל  ת  למעשה בתקופ  הפר הלכההמשיב  .  ובסבירותלפעול בהגינות  

עדים אפקטיביים ומידיים  בישראל, וכן את החובה לנקוט בצ  מדיניהגשת בקשות למקלט  

 דל. הנזק ותיקון המחלצמצום 

לוביל לא  יב ה המש   מחדל .48 לנזק  רחבה של מ רק  גישה  בקשי מקלט שקבוצה  נמנעה מהם 

המקלט,   שוויו  למצבם  גראף    אלאלמערכת  לסעד  מסגרתו  ב   ניבלתי  אדם  של  זכאותו 

ל ולזכויות   מזל  הפכה  של  לחלפונקציה  או  ל,  ופיןעיוור,  כלכלית  יכולת  ייצוג  שכור  של 

לה למצב המתואר בעתירה  שיב היא היא שהוביהמנהליות של המ  יוהפרת חובות .  משפטי

 .עקב מחדל המשיב ת שנוצרן העיוות המשפט הנכבד לצורך תיקו בהתערבות ביזו ולצורך 
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 שה למקלט מדיני החובה לאפשר לאדם להגיש בק .49

יסו .50 אדם  כזכות  הבינלאומית  הקהילה  ידי  על  הוכרה  למקלט  )סעיף  הזכות  (  1)14דית 

זכויותלהכרזה הבינלאו זכויות האדם שאמנת הפליטים    (.1948האדם משנת    מית בדבר 

. נמנה  שישראל היא צד להןעוגנו בכל האמנות הבינלאומיות החשובות    להגן עליהן  נועדה

הזכות   מהן:  חלק  הזכות  32לחייםרק  בלתי  ;  או  אכזרי  מיחס  מעינויים,  חופשי  להיות 

ביטוי,  ; הזכות  35לחירות ; הזכות  34א להיות משועבד לעבדות ; הזכות של33אנושי  לחופש 

לשוויון 36ה והתאגדות מחשב כל 1)14עיף  . מהוראות סועוד  37; הזכות  כי  גם  נלמד  הנ"ל   )

   להגיש בקשה למקלט.אדם זכאי 

המדינה הצהירה לא פעם בפני בית המשפט ו   ,ישראלמדינת    את   תמחייב  אמנת הפליטים .51

כי   עצ הנכבד  רואה  ביישומן של הוראות אמ"היא  )ראנת הפליטיםמה מחויבת  עניין    ו " 

פוגל-לפסק  34ף  סעי  ,איתן   דיני מ  במבקשי מקלטהטיפול  נוהל  "  . מן(דינו של כב' השופט 

יני ייעשה בהתאם ד מבבקשות למקלט    פולהטי כי "מציין במפורש  שיב  של המ  "ראלביש

 .הפליטיםראל לפי אמנת יש עצמה מדינת  ות שנטלה עללב למחויבוי ראל ובשיםבישין לד

מכוח    , גם קיקה ראשיתעיגון שלהן בח  העדרב חלות על המדינה,  י הוראות האמנה  יצוין, כ .52

הבינלאה   "חזקת למשפט  הפנימי  המשפט  בין  בג"ץ  התאמה"  )ראו:    –יתד    2599/00ומי 

  4542/02; בג"ץ  846,  834(  5, פ"ד נו)עמותת הורים לילדי תסמונת דאון נ' משרד החינוך

 .(37 , סעיףקו לעובד נ' ממשלת ישראל עמותת

רלוונטי א ם להשמעות לשאלה א אין כלל מ .53 גורם  כל  ע ערכת המשיב, או  ילת  חר, קיימת 

ן כלל משמעות להערכה יש בקשת מקלט; ואימקלט מבוססת לאותו אדם שמעוניין להג 

דחה. הדין הבינלאומי,  באם סיכויי הבקשה גבוהים או שמא רבים הסיכויים כי הבקשה ת

ירה על זכויות  לשמ   ישר והמחויבותתקין ואף השכל הפנימיים, דרישת המנהל הההנהלים  

ות כן  קש אדם להגיש בקשת מקלט יש לאפשר לו לעש משביכי  בות  האדם הבסיסיות מחיי

ב את  הפליטים. ולבחון  ולאמנת  לנהלים  בהתאם  בתלכך   קשתו  לעררים  הדין  בית    קבע 

 למה:מקלט בלשכת סתור להגשת בקשת דם אל על מנת שייקבע אביב בערר אשר הוגש  

של  ומשחובתו  דית על זכויות מהותיות,  ה מיהשלכ   ינים אלהמשיש לעני "
לק  המקלטהמשיב  בקשות  את  נתו  לוט  אינה  למעשה  נה  הלכה 

 38 ".על המשיב להסדיר את התופעה, מוטל במחלוקת

ר הגשה  לאפשתו  כמעט שנתיים והפר את חוב משך  נותר במחדלו    המשיב,  כל זאתעל אף   .54

 והמידתיות. רג ממתחם הסבירות החושראל, באופן למקלט מדיני בי ות של בקש

 וך זמן סביר פעול תוי ולהעניק שירות ראובה להח .55

מינהליספרה  ב .56 דפר  עמדה,  משפט  אז(  )כתוארה  ברקופ'  המנהלית    ארז-פנה  החובה  על 

 :לפעול תוך זמן סביר

 
 . רחיות ופוליטיותנה בדבר זכויות אז לאמ 6סעיף  32
לתי אנושיים או  אכזריים, בהאמנה נגד עינויים ונגד יחס ועונשים  ; ופוליטיותלאמנה בדבר אזרחיות   7סעיף  33

 משפילים.
 . בר זכויות אזרחיות ופוליטיותלאמנה בד 8סעיף  34
 . טיותזכויות אזרחיות ופולי לאמנה בדבר  9ף סעי 35
 . יות ופוליטיותבדבר זכויות אזרח לאמנה  21-ו 19סעיפים  36
 . ת ופוליטיותויות אזרחיולאמנה בדבר זכ 26-ו 25סעיפים  37

 . (11.201729. )נבו רשות האוכלוסין וההגירה - רד הפניםסרדיוק נ' מש 4417/17ערר )ת"א(  38
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ה מהירה )יחסית(  הן משום שפעול   –"הרשות חייבת לפעול תוך זמן סביר  
יותר ירות ההחלטה  בורי והן משום שמהאת האינטרס הצי  משרתת טוב 

לטה. החובה לפעול תוך זמן סביר  הממתין להח  חשובה מהיבטו של הפרט
למ  הכללינובעת  מחובתה  ובנאמנות    תעשה  בהגינות  לפעול  הרשות  של 

  11לטובת האינטרס הציבורי. החובה זכתה אף לעיגון סטטוטורי בסעיף  
חיוב לעשות דבר,  ע כי 'הסמכה או  , הקוב1981-חוק הפרשנות, התשמ"א ל
לעשייתו  ב זמן  קביעת  שיש  –לי  ח   משמעם  או  לעשותו  סמכות  ובה 

  הנדרש לפי הנסיבות"  לזמן לזמן ככותו מבמהירות הראויה, ולחזור ולעש
 (. 407, בעמ' 2010, המשפט המינהליארז, -)פרופ' דפנה ברק

 (:16)פס'  בבג"ץ טגאלחובה זו   ליוןבית המשפט העביר הסכך ו .57

מינהל " את  רשות  לקבל  נדרשת  סמכויותיה  ית  את  ולהפעיל  החלטותיה 
הראויבמ "מן  הירות  היא  זו  חובה  שה.  הראשונים  מינהל  המושכלות  ל 

ונו כתקין"  המנהלית  הרשות  של  וההגינות  הנאמנות  מחובת  לפי  בעת 
(   ד "פ  , החינוך  משרד,  ראליש  מדינת'  נ   סקימזור  5931/04  ץ"בגהציבור 

מזו:  )להלן  (2004)  782,  769(  3)נט גם:  (רסקיעניין  ראו    זמיר   יצחק; 
;  (זמיר)להלן:    (2011)  1098  ההליך המינהלי:  ב  כרך  המינהלית  הסמכות

אף  רשו(.  (2010)  407  א  כרך  מינהלי  משפט  ארז-ברק  הדפנ מנהלית  ת 
ה בלוח זמנים סביר"  רות משמעה גם עמידמחויבת לפעול בסבירות ו"סבי

, פ"ד  ני דתותרת טוענות בית דין נ' השר לענייהמכון להכש   6300/93  ץ"בג)
לפע  ((.4199)  451,  441(  4)מח מנהליות  רשויות  של  במהירות  חובתן  ול 

התשמ"אהפרשנות  חוקל  11  בסעיף  עוגנההראויה   כי  הקו  ,1981-,  בע 
לעשות דבר זמן"הסמכה או חיוב  בלי קביעת  שיש  משמעם    –לעשייתו    , 

   "הראויה".   סמכות או חובה לעשותו במהירות

זמן ס .58 יוצא מביר  חובת המשיב לאפשר הגשת בקשות תוך  כך, להחליט בבקשות  וכפועל 

לא    .בסבירות ו  של הרשות לפעול בהגינות  המנהליתיר, נובעת מחובתה  אלה תוך זמן סב

זו  שהמשיב הרק   ושוב ללשכת  בקשי המקלט להגיבכך שדרש ממפר חובה  סלמה  ע שוב 

מנת   על  וחודשים  שבועות  להם  תני תשבמשך  בקשת ההן  את  להגיש  הנכספת  זדמנות 

אופן בוטה החלטות שיפוטיות אשר הורו לו לתקן את  הם, אלא שאף הפר בהמקלט של

פעילותה  עד להסדרת  תיים  והותיר את המצב החמור כפי שהוא במשך קרוב לשנ,  המחדל

    בני ברק. של לשכת

 לפגיעה בשוויון  הובילההלות המשיב התנ .59

לקבוע הסדר לתקופת הביניים עד להכרעה  " יש    כית המשפט העליון קבע  בבג"ץ טגאל, בי  .60

שבקשותיהם   מקלט  מבקשי  לאותם  מסוימות  זכויות  יבטיח  אשר  המקלט,  בבקשות 

ועומדות  וכי  ייוותרו תלויות  ליתן עדיפות בשלב הראשון למבקשי  "  בשלב הראשון",  יש 

עינוי   להם  שנגרם  תלויה  המקלט  כלומר אלה שבקשת המקלט שלהם  ביותר,  הדין הרב 

בית המשפט העליון החליט על מועד הגשת העתירה  ."ועומדת לפרק הזמן הממושך ביותר 

 כמועד הקובע לצורך שלב ראשון זה. 

מה למועד ר הנגישות למערכת המקלט בתקופה שקדהיעדסוגיית    -דגיש  להראוי  כאן   .61

המשפהקובע   בבית  לדיון  עמדה  שעל  לא  העובדתי  מהמסד  חלק  הייתה  ולא  העליון  ט 

  בסיסו ניתן פסק הדין. 

המת במהלך   .62 המשיב  משמחדלו  של  בלשכבהפעלת  ך  המקלט  בקשות  קליטת  ת מערך 

של   –לופין  , או לחניין של מזלצב שבו הגשת בקשה למקלט מדיני הפכה לעסלמה נוצר מ

http://www.nevo.co.il/case/6040770
http://www.nevo.co.il/safrut/bookgroup/385
http://www.nevo.co.il/safrut/bookgroup/385
http://www.nevo.co.il/safrut/bookgroup/2057
http://www.nevo.co.il/case/17929163
http://www.nevo.co.il/law/4667/11
http://www.nevo.co.il/law/4667
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ערר לבית הדין התאפשרה   הגשתשכירת ייצוג משפטי ו כלית, שכן רק באמצעות  יכולת כל

 קלט.  להגשת בקשה למקביעת תור 

 יש מי ש  לטובת אפליה שנוצרת  על השכות המחדל  הלך התממעוד ב ררים עמד  בית הדין לע .63

 : ת לשכור ייצוג משפטילכלילו היכולת הכ

המשיב,    ורים או רישום נאותה ע"י, חלף קביעת מערכת תהלכה למעשה"
מקלט מבקש  בערר  כל  פונה  משגת  מכן    שידו  ולאחר  הדין,  בית  אל 

עבו תורמתאמת  המשפטית  הלשכה  הבק  רו  שמבקשי להגשת  בעוד    שה, 
זה  מיותר  שירות  עבור  אינם משגת לשלם  אינם מצליחים   ,מקלט שידם 

 39" .'ם לסוף ה'תוריש את בקשת המקלט, או נדחקילכאורה להג 

המקלבד .64 למבקשי  שהצליחוומה  גם   ט  הקובע,  המועד  לפני  בקשותיהם  את  אלה    להגיש 

ט התייחס בית המשפעד זה סובלים מעינוי הדין אליו  שהגישו את בקשותיהם בסמוך למו

יה באשר להעמדת במהירות הראו  העליון בבג"ץ טגאל, שראשיתו במחדל הרשות מלפעול

ההב נגישה.  מקלט  הקמערכת  שתי  בין  היחיד  שאלה  דל  הוא  אתבוצות   שהגישו 

את מסלול המכשולים שהעמידה הרשות    הצליחו לצלוחבקשותיהם לפני המועד הקובע  

לא    –ם בחודשים שלאחר מכן  גישו את בקשותיהבדרך להגשת בקשות מקלט, ואלה שה 

ה  לא  או  מזל  מאותו  להרנהנו  יכולים  לשכויו  או  עבודה  ימי  על  לוותר  לעצמם  ר שות 

   שירותיו של עו"ד.

המשיב   .65 של  אתוהפרתהתנהלותו  המנהלית    ו  ההגינות  כוונת  אם  אף    –יצרה  חובת  ללא 

סעד  בע לצורך קבלת ה יטריון שנקבקר אלמנט של שרירותיות באפשרות לעמוד    -  הפליה

 .  שהיא בלתי שוויונית ומפלהצאה תול הביאה , ו"ץ טגאלהדין בבג בפסק 

נוצרת תוצאה מפלה כת ברק  אהרן  ' הש'  כב .66 בו    הרשותהתנהלות  וצאה מ התייחס למצב 

נ' ראש ממשלת  ני הערבי לענייועדת המעקב העליונה    11163/03בג"ץ  ב ואח'  ישראל  ם 

 (: 27.2.2006ביום )פורסם בנבו, ניתן  ישראל ואח'

הפליה אסורה עשויה להתקיים גם בהעדר כוונה או מניע של אפליה מצד  "
ש  כאשר מימומפלה.  לה. לעניין ההפליה, די בתוצאה הורמה המפיוצרי הנ

הרשות  ה שיצרה  כוונת    –נורמה  ללא  והתגבשה  גורר   –  הפליהשיכול 
עשוי ומפלה,  שוויונית  בלתי  שהיא  בשלתוצאה  להיפסל  הנורמה    ה 

פי מחשבתו וכוונתו של  -. הפליה אינה נקבעת אך עלההפליה שדבקה בה
נקב היא  המפלה.  הנורמה  עליוצר  גם  הלכה  -עת  לה  שיש  האפקט  פי 

 ." למעשה

ה .67 אלמנט  את  לתקן  מנת  בבעל  נקבע  אשר  בקריטריון  העמידה  ביכולת  ג"ץ  שרירותיות 

הסעדט קבלת  לצורך  נגרם  גאל  אשר  בתקופעקב  ,  המשיב  המ התנהלות  ואת  חדלת   ,

על נפגעי המחדל את  להחיל  מן הראוי    ,של התנהלות זו  מפלהה בלתי שוויונית והצאה  תוה

דרפורהסעד   יוצאי  אותם  כל  זכאים  לו  עד    אשר  למקלט  בקשותיהם  את  הגישו  אשר 

 . ד הקובעלמוע

 ניזוקפרט ה פתחו של המשיב לחדל המ גלגל את תוצאותאין ל .ב

 
 . (29.11.2017 )נבו וההגירהרשות האוכלוסין  - יםיוק נ' משרד הפנסרד 4417/17ערר )ת"א(  39
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מחדל הרשות מלהעמיד מערכת מקלט נגישה, מנע ממבקשי מקלט שרצו או ניסו להגיש   .68

ה הרשות מקיימת  ת זו. אילו הייתפה שלפני המועד הקובע מלממש זכואת בקשתם בתקו

, מעמידה את המערכת לניהול  RSD-די יחידת המשפרת את התנאים במשר  –את חובתה  

הגשת בקשות מקלט שלא בהתייצבות  קלט, מאפשרת למבקשי מ ילה גם ר הפעתורים שכב

החלטו ומקיימת  לאמץ(  השכילה  הרשות  שבהמשך  )פתרונות  שיפוטיות  פיזית  היו    –ת 

נפגעי   להגישהמחיכולים  בק  דל  הכרעה  את  ובהיעדר  הקובע,  המועד  לפני  שותיהם 

,  5ג א/הייה מסו יון שם שמוצאם בדרפור, היו כעת זכאים לרישתיהם של אלו מהבבקשו

 ין בבג"ץ טגאל.  בהתאם לפסק הד

וסביר,  ב דברים  במצ .69 מונח על  בע  הנטל על הגשת בקשת מקלט עד למועד הקוהיה  תקין 

המקרה  גרת פס"ד בבג"ץ טגאל. אך  במסשנקבע  סעד  לת המבקש המקלט לצורך קבכתפי  

מפורט לעיל  יות כל ומשכשל המשיב במילוי חובותיו המנהלכלל וכלב סביר  נינו אינו מצלפ

עובר למועד  כשנה  רבים    המקלט בפני מבקשי מקלט   הלכה למעשה את שערי מערכת   וסגר

 יש להפוך את הנטל.  הקובע וכן כמעט כשנה לאחריו, 

ההערכאו .70 בעיפוטשת  ושוב  שוב  קבעו  השונות  בהם    בריות  במקרים  עומד י הכי  הפרט    ה 

אחרתל  בקריטריונים או  כזו  לזכות  מעמבהסדרואף    –  זכאות    מחדל מלא  אל  –דו  ת 

ו כאילו פעל  ו הפרט ויש לראותאותאין מקום לקפח את    ,המשיב לפעול במהירות הראויה

   הזמנים הנדרש.  מתחםב

נ'   8849/03עע"מ  ו של בית המשפט העליון ב דינ  פסקה בהלכה שנקבע הדבר עוגן ב  .71 דופש 

מינהל הא במזרח  מנהל  בנבו)  ירושלים וכלוסין   הסכים   ומסגרת ב  , אשר (2.6.08  , פורסם 

כ לא  המשיב  מעמדו  אם  גם  מבקש  של  מעמדו  לשדרג  יהיה  ניתן  המועד  י  לפני  שודרג 

אשר מוצדק  בלתי  עיכוב  מחמת  או  מטעות  נבע  השדרוג  אי  אם  וזאת  מן    נבע  הקובע 

זוה.  המשיב בבפסק  הוסברה    לכה  י הדין  )מינהליים  ליה  יו  31942-09-13ם(  -עת"מ 

הה האוכלוסין  רשות  נ'  הגבול  גירה  פודלוז'ניה  הפנים  -ומעברי  ב )  משרד    , נבופורסם 

 : (23(, פס' 26.01.2014

ההיגיון העומד מאחורי ההלכה האמורה הינו שאירוע בלתי צפוי מראש  "
ה  -)שם   החלטת  בלתי  ממשלקבלת  עיכוב  של  בחשבון  הבאה  מצדיק  ה( 

לכך שלאירוע תהיה תחולה    ם עיכוב זה גרםסביר מצידה של הרשות, א 
בעני בנסיבותינו שהפוגעת  היה הפרט    ל הפרט.  העיכוב  אלה, כשאלמלא 

 " .אותו אירוע, ירבוץ העיכוב לפתחה של הרשות "חומק" מפגיעתו של

לסו  בית .72 נדרש  העליון  בפיםנוס  במקריםגייה  המשפט  קבע  כך  ג'ינאלין    812/13עע"מ  . 

 : לפסק הדין( 10, ר' ס' 21.01.2014 ,נבוורסם בפ) באוטיסטה נ' שר הפנים

שבה החלט " בנקו  ה  המצב  עיניים  נבחן  עצימת  תוך  הנוכחית,  הזמן  דת 
הצדק   תחושת  תחת  חותרת  הרשות,  של  לפתחה  שהם  העבר  למחדלי 

 " .תבירוממתחם הס ורגתוההגינות השלטונית, ויש לראותה כהחלטה הח 

נקבע   .73 האוכלו  21464-03-19עמ"נ  ב  גםכך  נ'רשות  וההגירה  אלמוני  סין  פורסם )  פלוני 

אשר עמד בקריטריונים לקבלת מעמד  יוצא דרפור    ופן ספציפי לגביבא  ( 18.3.2018  בנבו,

ומנובמבר  מיולממשלה  ראש הת  ולפי החלט לא קיבלה בזמן החלטה    2017י  אך הרשות 

מוצאו  כי    2012ציין בעת כניסתו לישראל בשנת  אף ש, וזאת על  א דרפורכיוצלגבי זיהויו  

שבו מתן   "מקוםט קבע כי  פת המשבי  .2016גיש בקשת מקלט בשנת  העל אף שמדרפור ו
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שעומד  מי  של  זכאותו  את  לקפח  אין  בקריטריונים,  בעמידה  מותנית  ההטבה 

 . סק הדין(לפ  5)עמ'  ם במועד על ידי המערערת"בשל אי בדיקתבקריטריונים 

גם .74 י:  ר'  )מינהליים  ל 15430-05-14ם(  -עת"מ  מדאלכסיי  נ'  משרד יטויננקו  ישראל  ינת 

ב) הפנים )מי;  (06.03.2016  ,נבופורסם  ת"א(  עמ"נ  נ'   60062-02-16נהליים  נליוג  קריסה 

הפנים   ההגירה   -משרד  האוכלוסין  ב) רשות  בג"ץ    ;(27.01.2017  , נבופורסם 

נ 7373/02 פריש  שראיתן  ב) הביטחון  '  י   עת"מ;  (18.06.2007  ,נבופורסם  ם( -)מינהליים 

ישראלאווה   9651-08-14 מדינת  נ'  דוד  ב פורס)  בן  )י  ;(26.02.2015  , נבום  רושלים( עת"מ 

מעתוק 752-06 המזרחית 'נ ראניה  בירושלים  האוכלוסין  מינהל  לשכת  )פורסם   מנהל 

 (.  26.1.2009בנבו, 

מ .75 עולה  האמור  אחת:  מכל  המשיב  אחר  מסקנה  מחדל  מקלטשבשל  בקשות  עד   הגשת 

לפי    למועד טהקובע  כמעטבג"ץ  הייתה  אפשרי  גאל  ישבלתי  אותם   ת,  כל  את  לראות 

דרפובקשי  מ יוצאי  הגישו  מקלט  אשר  אפריל  בקשותאת  ר  לתחילת  עד  אז 2018יהם   , 

בבני ברק חפץ ה ה לכל  הגשת בקשאפשרה  ו  התייצבה מערכת קליטת בקשות המקלט 

 בג"ץ קבלת הסעד שנקבע ב בקשותיהם טרם המועד הקובע לצורך  ו את  הגישכמי שכך,  ב

    טגאל. 

 דבר סוף

 מפורט בראשית עתירה זו. ב כורות למשילה הנכבדהמשפט  מתבקש בית כל האמורלאור   .76

בנוסף, מתבקש בית המשפט הנכבד להורות על פסיקת הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד לטובת   .77

 .  תרהעו

 .רהעות   מטעםותצהיר   חכווי פיי "ב  צלעתירה זו מ .78

  

       __________ ____ _  

  "ד , עו חי-פססתיו            
 העותר ב"כ 


