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2023.2.20  

 לכבוד

 , מיכאל מלכיאלישר הפניםמ"מ 

 sar@moin.gov.ilבאמצעות דוא"ל 

 שלום רב, 

תיקון נוהל "הוצאת צווי הרחקה ומשמורת לפי  – ילדי מהגרים שלא כדין של מעצרהנדון: 

 חוק הכניסה לישראל" 

 3.11.2021תנו מיום יפניימוכין: ס

, במה שמסתמן רשות האוכלוסין וההגירה שמבצעת ילדים יל מעצרש אנו עדים לתופעה בחודשים האחרונים

תוך פגיעה  ישנה, אשר חותרת תחת ההגנות המשמעותיות שמקנה הדין לקטינים-כמדיניות חדשה

התקינה,  ועל התפתחותםובני נוער, של ילדים  הנפשית והפיזית על בריאותם, ואשר השלכותיה בזכויותיהם

ולתקן את נהליה ממעצרי קטינים, רשות לחדול לאלתר ממך להורות לאנו דורשים היא הרסנית. בשל כך, 

 . בהתאם

 נוהל רשות האוכלוסין וההגירהמעורר בה התרענו על הקשיים ש ,3.11.2021נו מיום פנייתל מצטרפתפנייה זו 

ופירטנו אלו שינויים יש לערוך , 2020ביולי ואשר פורסם  ,צווי הרחקה ומשמורת הוצאתאשר מסדיר הליכי 

 פניה זו, ותזכורות לה, לא זכו לכל מענה. באופן שיעלה בקנה אחד עם הדין המחייב. בו 

 1מצ"ב ומסומנת  3.11.2021פנייתנו מיום  ***

בנוסף, וכל עוד לא מתבצעים השינויים המפורטים מטה  ימים. 30תוך בשל האמור, נבקש את התייחסותך 

 נגד קטינים. אכיפההליכי בנוהל, נבקש שלא יבוצעו כל 

 לפנייההרקע 

"הוצאת צווי הרחקה ומשמורת לפי  10.3.0001נוהל רשות האוכלוסין וההגירה פורסם  27.7.2020 יוםב .1

 1החליף את נוהל "הוצאת צווי הרחקה"אשר ה, "הנוהל"(להלן: ) "1952-חוק הכניסה לישראל, התשי"ב

נועד להסדיר את הליך הוצאת צווי המשמורת וההרחקה הנוהל  2.ואת נוהל "הוצאת צווי משמורת"

ם הליכיאת אופן ניהולם של  מסדיר לראשונה, ובהתאם להוראות חוק הכניסה לישראל )להלן: "החוק"(

 קטינים. אלה בעניינם של

                                                        

 ."1952-צווי הרחקה לפי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב"הוצאת  10.4.0001נוהל  1
 ".1952-"הוצאת צווי משמורת לפי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב 10.3.0001נוהל  2
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ילדי שוהים  משמורת והרחקה של הנחיות שהוציא משרד המשפטים בנושאהוא שתי הנוהל  לניסוחהרקע  .2

פס"ד )לופז נ' רשות האוכלוסין וההגירה  8707/19בר"מ וסוגיות שעלו במסגרת ההתדיינות ב 3שלא כדין,

בהנחיות, אשר ניתנו בהסכמת כלל הגורמים הרלוונטיים . ("לופזעניין "( )להלן: 15.10.2020 מיום

רשות בכל הקשור להליכי הלערוך התאמות בנהלי יש שבין היתר נקבע  4פסיקה,בממשלה ואומצו ב

תינתן , בהם ומעלה 12מגיל הליכי שימוע לילדים  הסדרתובכלל זאת,  הרחקה של ילדי שוהים שלא כדין

אמצעים שקילת  עיגון ;לילד הזכות להביע דעה משלו בחופשיות בעניינו, תוך מתן משקל ראוי לדבריו

 או כגון העברת מכתב מטעמו של הילד לממונה ביקורת הגבולותעמדת קטין שלא נשמע, אחרים לקבלת 

 בהחלטות בנושא הרחקה ומשמורת;כשיקולים מרכזיים הילד וטובתו שקילת רצון ; שימוע בפני עו"ס

על הדרך הראויה , בסיועם של הגופים הרלבנטיים בממשלה ומחוצה לה, ממוני ביקורת הגבולותהדרכת 

את החובות וההנחיות הרלבנטיות מהמשפט אשר תכלול והנכונה לשימוע וקבלת החלטה בנוגע לקטינים, 

ילדים  ,מישראל ת משפחהטרם תתקבל החלטה סופית בנוגע להרחקכי בבהנחיות עוד נקבע  .לאומי-ןהבי

אשר תכין דו"ח סוציאלי אודות מצבם, רצונם והמשמעות של הרחקתם מישראל בהקשר  עם עו"סיפגשו 

 .של טובת הילד

 האמצעי האחרוןשככלל, החזקה במשמורת של קטינים היא הנחיות משרד המשפטים הבהירו בנוסף,  .3

, שאמצעים בסבירות גבוההשניתן לנקוט בו לצורך הבטחת יציאתם מישראל; וזאת רק כאשר עולה, 

אחרים להבטחת היציאה לא יהיו אפקטיביים. לכן, מורות ההנחיות, כאשר מדובר במשפחה עם קטינים 

המעצרים האחרונים  5בתנאים שיבטיחו את יציאתה מישראל.הכלל הוא שחרור  המיועדת להרחקה,

 מלמדים, כי הנחיות אלה לא הופנמו.

לאוכלוסייה מוחלשת אשר שירותי ייצוג  הדגיש שהליכי הרחקה ומשמורת נוגעים לופזפסק הדין בעניין  .4

קטינים משפחות ועוצמת הפגיעה הפוטנציאלית בהרחקת , ועמד על משפטיים אינם בהכרח זמינים לה

במקרים שבהם נשקלת הרחקתם של קטינים, "נקבע בפסק הדין כי על כן, . שנולדו וגדלו בישראל

כי לצורך קבלת  ההנחה היאמדובר בילדים שנולדו במדינה והתגוררו בה שנים ארוכות,  אםובמיוחד 

נדרשת תשתית עובדתית מורכבת יותר מן המקרה הטיפוסי, אשר לא ניתן  הרחקתםהחלטה בעניין 

 6."שננקט צעד מעין זה(לאחר תחילת ההחזקה במשמורת הזמנית )ככל  שעות 24לגבשה בפרק זמן של 

לעניין  וההחלטה דחיית מועד השימועלעריכת שימוע תקין, בהם כללים  קבע, פסק הדין על רקע זה .5

הזדמנות הוגנת להשמיע דברם בהתייחס שיאפשר להם במקרים המערבים קטינים לפרק זמן ההרחקה 

מתן  טרם השימוע;יידוע על זכות ההיוועצות בעו"ד ; תימוכיןלכך ולהביא  םלמשמעות ההרחקה עבור

                                                        

מיום  נושא "הרחקת ילדי שוהים שלא כדין"מינהלי( במשרד המשפטים ב-מכתבים מטעם מחלקת ייעוץ וחקיקה )משפט ציבורי 3
 .3.12.2019מיום ו 10.10.2019

34635-יפו( -(; עמ"נ )מנהלי תל אביב29.11.2020)נבו  מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה נ' פלונית 3646/20ר' למשל בר"מ  4
 4605/19יפו( -ת"אחוק הכניסה לישראל  –ערר )בי"ד לעררים ( 06.01.2020)נבו  רקסקהן נ' רשות האוכלוסין וההגירה 09-19

 4627/19יפו( -חוק הכניסה לישראל ת"א –ערר )בי"ד לעררים (; 3.11.2019) רשות האוכלוסין וההגירה – קפיטולו נ' משרד הפנים
 (.3.11.2019) רשות האוכלוסין וההגירה –אנטיגו נ' משרד הפנים 

 .לופזלעיל. הרשות הגישה מכתב זה בתגובתה בעניין  3, ה"ש 3.12.2019מכתב מיום  5
 .38, פס' לופזעניין  6

https://hotline.org.il/wp-content/uploads/2019/10/Ministry-of-Justice-101019-Children-Deportation-Heb-1.pdf
https://hotline.org.il/wp-content/uploads/2019/10/Ministry-of-Justice-101019-Children-Deportation-Heb-1.pdf
https://hotline.org.il/wp-content/uploads/2019/10/Ministry-of-Justice-101019-Children-Deportation-Heb-1.pdf
https://hotline.org.il/wp-content/uploads/2019/12/%D7%9E%D7%9B%D7%AA%D7%91-%D7%9C%D7%93%D7%95%D7%93%D7%99-3.12-1.pdf
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הזכות לנוכחות עו"ד במהלך השימוע, עו"ד להגיע למתקני הרשות לצורך ייצוג בשימוע; סביר לפרק זמן 

, תוך סיפוק השימוע בשפה המובנת לנשמע קיום בתחילת השימוע ובסיומו; הטיעוניהציג לוכל תאשר 

 .ב"כ בסיום השימועללנשמע ו סדור ומסירתופרוטוקול תיעוד השימוע ב; שירותי תרגום מתאימים

מקל וחומר שיש שהרשות עורכת בהליכי הרחקה ומשמורת, ולכן לכל שימוע אלה נקבעו ביחס כללים 

 .להקפיד עליהם בהליכים המערבים קטינים

גם הדגיש שנקיטת הליכי הרחקה נגד אדם אינה מחייבת השמתו במשמורת )ואף  לופזפסק הדין בעניין  .6

לא מחייבת השמתו במשמורת זמנית(, ושראוי להימנע מהליכי משמורת במקרים בהם החשש מקושי 

בהקשר של הליכי הרחקה המערבים  באיתור אותו אדם או מהימלטותו מההליכים אינו משמעותי.

משמעות לא מבוטלת גם להחלטה בעניין ההחזקה חלטה בנושא ההרחקה יש לדחיית ההכי נקבע קטינים, 

 ילדים עם משפחה, ככללובהקשר זה בית המשפט הפנה להנחיית משרד המשפטים לפיה  ,במשמורת

 .מישראל יציאתה את שיבטיחו בתנאים תשוחררלא תיעצר, אלא  להרחקה המיועדת

בניגוד מוחלט לעיקרון טובת  עומדיםלא רק  מיושם הואבו כפי שנפרט בהמשך, הוראות הנוהל והאופן ש .7

 .לופזאת הנחיות משרד המשפטים ואת קביעות בית המשפט העליון בעניין  מפרים אף הםהילד, 

, בשל משבר הקורונה צומצםרשות האוכלוסין וההגירה  ף פעולות האכיפה שלהיקפרסום הנוהל  בתקופת .8

לפליטים  המוקד, פעולות האכיפה התגברותלמדינותיהם. עם  אנשיםוהקושי בביצוע פעולות הרחקה של 

 מקרים. לנוהלהכפופים רשות העובדי  של ובלתי חוקית על התנהלות פוגענית עדויות לקבל זרחולמהגרים 

 2021,7במאי  בדבר פעולה נגד סחר בבני אדם לאמנת מועצת אירופההצטרפות מדינת ישראל ו, לצד אל

 .בתיקונואת הצורך  הדגישו לאחר פרסום הנוהל, והחלטות שיפוטיות שניתנו

אביטל  עו"דלברשות, ו מינהל אכיפה וזרים , ראשיוסי אדלשטיין הגיש למרד המוק 3.11.2021ביום  .9

המפרט מסמך במשרד המשפטים,  ייעוץ וחקיקהבמחלקת  , ממונה על משפט מינהלי ואוכלוסיןשטרנברג

המסמך  לאומי.-ןבקנה אחד עם הוראות הדין המקומי והבי כדי שיעלהאת השינויים שיש להטמיע בנוהל, 

  להתעלמות.זכו גם תזכורות ששלחנו . תקבל וייבחןוא השה אף שקיבלנו אישור לע זכה להתייחסותלא 

 2מצ"ב ומסומנות  ורשות האוכלוסין וההגירהתכתובות דוא"ל עם מחלקת ייעוץ וחקיקה  ***

שלא , כך נמנעה הרשות מלבצע פעולות אכיפה נגד משפחות עם קטיניםככל הידוע לנו, מאז פרסום הנוהל  .10

ככל מצב זה השתנה . כדיןהרשות פועלת , והאם במקרים אלו כיצד הוראותיו מיושמותבחון ניתן היה ל

  .קטיניםלעצור ולגרש משפחות עם הידוע לנו בנובמבר האחרון, אז החלה הרשות 

הפרו פקחי הרשות  12.1.2023ביום  באמצע יום לימודים. 8בן היה מעצרו של תלמיד אחד מאותם מקרים  .11

                                                        

 (.1.9.2021-ב לתוקף נכנסה, 28.5.2021-ב אושררה( )16.5.2005בדבר פעולה נגד סחר בבני אדם ) 197אמנת מועצת אירופה מס'  7



 

 michal@hotline.org.il; WWW.HOTLINE.ORG.IL: דוא"ל ;03-6844812פקס:  ;, תל אביב18רח' הצפירה 

לאחר , מהגרתעם הגיעו ו 8במוסדות חינוך ובמסגרות לילדים,פעולות אכיפה  את התחייבותם לא לבצע

באמצע יום לימודים. בית ספר ביפו, ב 8תלמיד בן את בנה, לעצור  ,שהתייצבה במתקן האכיפה בבית דגן

לצורך , לאימו את התלמיד מחוץ למוסד להוציאוביקשו ממנה בית הספר  הערימו על מנהלת הפקחים

הוצא מבית וכשהילד , לא הגיעה למקום עובדת סוציאלית בפועל עם עובדת סוציאלית.לכאורה שיחה 

שהיה אמור באותו , וזאת למרות למשמורת במתקן יהלו"םהמבוהלת  מויהוא נלקח יחד עם אהספר 

  .שלא נעצר ,במשמורת אביו לשהותהיום 

התנהלות קיים בעניינם של הילד ואימו, כפי שעולה מפרוטוקול הדיון שבית הדין לביקורת משמורת  .12

נשלח  הילד, שצוינו מעלה להפרותבנוסף  .סביב אותו מקרה לקתה בהפרה שיטתית של הדיןהרשות 

 ורצונו לא נשמעו הילדכלל לא נשקלה, טענותיו של  הילדה לכך, טובתו של למעצר למרות שהייתה חלופ

  .לא הועבר אליה או לבאי כוחה השימוע שנערך לאמוופרוטוקול 

בית הדין לביקורת משמורת העביר ביקורת על התנהלות הרשות, וציין כי טיעוני נציגה נגד שחרור הילד  .13

ואמו מבוססים על נתונים שאינם נכונים. לאחר דיון ממושך הוחלט בהסכמת הצדדים כי הילד ואמו 

 ררו בכפוף להפקדת ערבות ותנאים נוספים.ישוח

בתנאים שאינם ראויים לשום אדם, ודאי שלא הילד ואמו הוחזקו במתקן יהלו"ם למשך חמישה ימים,  .14

כ"לא ערוך להחזקת  מתאר אותושרת הפנים הקודמת דוח שערך מבקר המתקן שמונה ע"י לקטין. 

היעדר רדים עד זוב דם בשל עקיצות יתושים; ילדים שמתגומדווח על תנאים מזעזעים, בכלל זאת ילדים" 

 9ומחסור בתרופות.מתאים לילדים; היעדר מזון ; שמיכות, כריות ומברשות שינייםציוד בסיסי כמו 

 3מצ"ב ומסומן  15.1.2023האם ובנה מיום בעניינם של בביה"ד לביקורת משמורת פרוטוקול דיון *** 

 מהגרת ברחוב בבני ברק, ויחד איתהארע ימים ספורים לאחר מכן, כאשר פקחי הרשות עצרו  מקרה נוסף .15

 3.5-ו 1.5ו בנותיה )בנות נאספהילדים האחרים, שם, לעיני  .הפעוטותשל בנותיה  ילדיםה נינכנסו לג

 ימים במעצר, וזאת למרות שהאם 12האם והפעוטות הוחזקו  מעצר בביס"ר גבעון.ונלקחו ל ,שנים(

בהקדם, ולמרות  שנערך לה במועד המעצר כי היא מעוניינת לשוב לארצה עם בנותיה הודיעה עוד בשימוע

על פי פרוטוקול הדיון  שלא היה כל קושי באיתור המשפחה, בהינתן שהילדות משולבות במסגרות חינוך.

 טובתן של הקטינות לא נשקלה בשום שלב. שלא הייתה מיוצגת, שנערך בעניינה של האם,

 4מצ"ב ומסומן  18.1.2023פרוטוקול דיון בביה"ד לביקורת משמורת בעניינם של האם וילדיה מיום *** 

נציגי הרשות בהליכי של התנהלות בלתי חוקית של מקרים חוזרים ונשנים מצטרפים ל ירועים אלהא .16

הובילו לא  , וחרף זאתהגורמים הרלוונטיים זה מכבראשר הובאו לידיעת , הוצאת צווי הרחקה ומשמורת

                                                        

המיוחדת לעובדים זרים בכנסת מיום ישיבת הוועדה מנהל מינהל אכיפה וזרים ברשות, מר יוסי אדלשטיין, בר' הצהרתו של  8
"אנחנו לא אוכפים בבתי הספר ואנחנו לא אוכפים בגנים. אנחנו לא מחפשים את הילדים לא בצופים ולא בנוער  :13.12.2021

, פרוטוקול ישיבת הוועדה המיוחדת לעובדים זרים בכנסת, 24-הכנסת ה) העובד ולא בשום מקום, אנחנו אוכפים כנגד ההורים"
 (.13.12.2021 ,16מס' 

 .26.1.2023הארץ  דו"ח ביקורת: מתקן המעצר לזרים בנתב"ג אינו ערוך לקליטת ילדיםבר פלג  9

https://www.haaretz.co.il/news/education/2023-01-26/ty-article/.premium/00000185-ea58-d532-abdd-ebfc0f4f0000
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 (. 1)נספח  3.11.2021כמפורט בפנייתנו מיום  לתיקונים הנדרשים בנוהל

ומטה מינהל אכיפה וזרים מיום  (מרחב ת"א) תלונה מטעם המוקד לממונה חקירות זריםראה למשל 

מטה מינהל אכיפה לראש מינהל אכיפה וזרים, מנהל מרחב תל אביב, היא"ס  מטעםתלונה ; 24.5.2021

מרחב ) תלונה מטעם המוקד לממונה חקירות זרים; 8.8.2021מיום והלשכה המשפטית ברשות  וזרים

; תלונה מטעם המוקד למטה מינהל אכיפה וזרים מיום 26.10.2021מטה מינהל אכיפה וזרים מיום ו (ת"א

יועמ"ש משרד המשפטים, ראשת בתי הדין לפי חוק הכניסה לישראל מוקד למטעם התלונה ; 8.3.2022

לממונה חקירות זרים תלונה מטעם עו"ד כרמל פומרנץ ; 15.4.2022אש מינהל אכיפה וזרים מיום ור

עמ"נ )מינהליים ת"א( בגם פסק הדין  ה. רא8.12.2022)מרחב ת"א( וללשכה המשפטית ברשות מיום 

חוק  – ערר )בי"ד לערריםפסק הדין ב; (17.01.2022)נבו  א.א נ' רשות האוכלוסין ההגירה 41621-09-19

; (20.10.2022)נבו  מרדכי סיליקו נ' רשות האוכלוסין וההגירה 2612/22יפו( -ת"אהכניסה לישראל 

  .30.12.2021מיום  9170730החלטת בית הדין לביקורת משמורת בתיק 

מדגיש את הצורך הדחוף לתקן את הנוהל באופן  ,והאופן שבו בוצעו, חידוש פעולות האכיפה נגד ילדים .17

באופן מיידי להלן נפרט את השינויים שיש להכניס . לאומי-ןביההדין המקומי ואחד עם  שיעלה בקנה

 .כדי להבטיח שמירה על זכויותיהם של קטינים המעורבים בהליכי הרחקה ומשמורת בנוהל

 הדין הייחודי החל על קטינים

מיוחדת, בשל ליכי הרחקה והחזקה במשמורת של קטינים או בני משפחותיהם מחייבים הסדרה ה .18

השיקולים והעקרונות הספציפיים העומדים בבסיס החלטות אלה. בראש ובראשונה, על הליכים אלה 

חולש עיקרון טובת הילד, שהוא ערך יסוד במשפט הישראלי בכל הליך הנוגע בליבתו לעניינם של קטינים, 

( לאמנת האו"ם בדבר 1)3עיקרון טובת הילד מעוגן בסעיף  10גם כאשר מדובר בהפעלת סמכות מינהלית.

, בין אם ננקטות בידי מוסדות רווחה סוציאלית בכל הפעולות הנוגעות לילדיםהקובע ש" 11זכויות הילד,

תהא טובת הילד שיקול ציבוריים או פרטיים ובין בידי בתי משפט, רשויות מינהל או גופים תחיקתיים, 

כרעה על מעמדם האזרחי של תושבים ". הפסיקה הכירה בטובת הילד כשיקול הכרחי בהראשון במעלה

לכן, בעת החלטה בדבר הרחקה או השמה במשמורת של קטין או של הורהו, על ממונה  12זרים וילדיהם.

 כשיקול עיקרי. ביקורת הגבולות לשקול את טובת הילד ואת השפעת ההחלטה על מצבו

( מחייב את 1) "קלאמנה. ס 12עיקרון נוסף החל על הליכים אלה הוא עיקרון ההשתתפות, המעוגן בסעיף  .19

                                                        

פלונים נ' היועץ המשפטי  549/75גם ע"א (. ור' 2011) 319( 3, סד)מדינת ישראל נ' הודא מחמד יוסף סרור 5718/09עע"מ  10
"האמת היא שאין לך ענין שיפוטי הנוגע לקטינים, אשר בו טובתם של הקטינים אינה השיקול  (:1975) 459( 1ל) לממשלה,

 ."""הראשוני והעיקרי
ות הילד" או: "האמנה"(. ( )להלן: "אמנת זכוי1991-, אושררה ב1990-)נחתמה ב 221(, 31) 1038אמנה בדבר זכויות הילד, כ"א  11

( 1)2המדינה מחוייבת למלא אחר הוראותיה, והיא הוכרה ככלי פרשני שיש ליישם בכל החלטה הנוגעת לילדים בישראל. סעיף 
לאמנה קובע שהמדינות החברות בה יבטיחו ויכבדו את הזכויות המפורטות באמנה לכל ילד שבתחום שיפוטן, ללא אפליה משום 

 זאת ללא קשר למוצא הילד או מעמדו.סוג שהוא, ובכלל 
 .8(, פס' 06.07.2003)נבו  מינהל האוכלוסין -מריו דימיטרוב נ' משרד הפנים  8916/02דנג"ץ  12
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המדינה להבטיח לכל קטין המסוגל לחוות דעה משל עצמו את הזכות להביא דעה זו בחופשיות בכל עניין 

, יש לתת (2ס"ק )הנוגע לו, תוך מתן משקל ראוי לדעותיו בהתאם לגילו ולמידת בגרותו. למטרה זו, קובע 

י הנוגע לו במישרין או בעקיפין, באמצעות נציג או לקטין הזדמנות להישמע בכל הליך שיפוטי או מינהל

 .גוף מתאים, בצורה המתאימה לסדרי הדין המקומי

קטינים אינם אחראים לכניסת הוריהם לישראל ולשהותם בה שנדגיש, כי בתי המשפט כבר הכירו בכך  .20

ת מוחלטת בוודאי שאין להחיל עליהם אמצעי אכיפה פוגעניים תוך התעלמועל כן ללא רישיון ישיבה, 

 עליהם ומטובתם. הרחקה והמגילם, מהשלכות המעצר 

"ילדיהם ]של שוהים ללא רישיון[ "מצאו עצמם" בישראל, לעתים לתקופות 

על אף שגם  –ארוכות ובשנים בעלות חשיבות מיוחדות להתפתחות הילד, ועל כן 

"שוהים בלתי חוקיים", ברי כי יש להתייחס אליהם -הם נחשבים משפטית כ

כ"תינוקות שנשבו". היחס השונה נדרש גם מכיוון שקיימים  –בצורה שונה 

מצבים שבהם קריעתם של הילדים מן המדינה, בגיל מבוגר יחסית ומבלי שיש 

מוצא להם סיכוי אמיתי להשתלב במדינת מוצאם )שהינה, לעתים, רק מדינת ה

של הוריהם( עלולה, פעמים, שלא לעלות בקנה אחד עם אופיה היהודי והדמוקרטי 

של מדינת ישראל, עם מחויבותה לשמירה על זכויות האדם, או עם התחייבויותיה 

 13הבינלאומיות לשמור על "עקרון טובת הילד"".

 מעצר קטינים 

 אין לעצור קטינים במעצר הגירתי

שמורת, שהיא מעצר לכל דבר ועניין, פוגעת פגיעה אנושה בשלל זכויות, ביניהן הזכויות החוקתיות מ .21

לכן, החלטה על החזקה במשמורת כפופה לדרישת  14.ולחופש תנועהלכבוד האדם, לחירות, לפרטיות 

בחן "מבחן המידתיות השני" שנקבע בפסיקה )מובכלל זאת עליה לעמוד ב 15המידתיות שבפסקת ההגבלה,

א)ב( לחוק, אשר מכוחו מסמיך הנוהל את 13פרשנות חוקתית של סעיף  16האמצעי שפגיעתו פחותה(.

ממונה ביקורת הגבולות להוציא צו משמורת, היא שסמכות זו תופעל רק בהיעדר אמצעי חלופי, פוגעני 

ת "מעצר ללא קביע. זאת, כאשר נקודת המוצא היא שהמועמד להרחקהפחות, להבטחת הרחקתו של 

                                                        

 .13(, פס' 04.03.2013)נבו קרן אסטריד סנצ'ס נ' משרד הפנים  9094/07עע"מ  13
לפסק דינה  72(, פס' 2013) 717( 1סו) ,סרג' אדם נ' הכנסת נג'ט 7146/12בג"ץ ; 7, 5-2חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, סעיפים  14

 ."(אדםשל הש' ארבל )להלן: "עניין 
לפסק  106(, פס' 28.08.2017)נבו  אלמסגד גריוסוס צגטה נ' שר הפנים 8101/15עע"מ ; 8חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, סעיף  15

 "(.צגטהדינה של הנשיאה נאור וההפניות שם )להלן: "עניין 
 .)2010( 779כרך ב  משפט מינהלידפנה ברק ארז  16
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ובהתאם לפסיקת בית המשפט העליון,  17",אחריות פלילית צריך להתקיים רק במקרים חריגים ומיוחדים

במשמורת רק אם ההחזקה במשמורת נחוצה לשם הבטחת הרחקתו  ]אדם[ "ניתן להחזיקלפיה 

 18ל".מישרא

ה העיקרון לפיו שימוש במשמורת צריך להיות אמצעי אחרון נכון על אחת כמה וכמה לגבי החלט .22

הנפשית , המסכן את בריאותם אירוע טראומטיהיא עבור ילדים  חוויית המעצר. המשליכה על קטינים

ת הכליאה יוחווי, למצב של עקה )סטרס( אדם מעצר מכניס .והפיזית, וחותר תחת עקרון טובת הילד

, לקטיניםהדבר נוגע פגיעות אלה מתעצמות כאשר  .ופגיעה עצמיתקשורה בקשר הדוק לתחלואה נפשית 

 .סוציאליות-מוגבר לבעיות פסיכומהווים אוכלוסייה בסיכון , החסרי מעמדילדים בפרט כאשר מדובר בו

לפיתוח הפרעה סיכון לפגיעה ביכולת ההתקשרות של הילד,  בהןהשפעות הרסניות על ילדים,  כליאהל

 .להפרעות התנהגות, לאובדנות ועוד ,לחרדה, לדיכאון, להפרעות הסתגלות(, PTSDטראומטית )-פוסט

גורמת לתחושות דומות בקרבם, ולחוסר האונים של הוריהם הכלואים בנוסף, חשיפת הילדים לייאוש 

 19להוביל לטראומטיזציה. בפני עצמה ועשויה

ל הסתדרות הפסיכולוגים בישרא, 2019בתקופת גל המעצרים הקודם של ילדי מהגרים בקיץ בהתאם,  .23

עת חריף בו התריעה על הפוטנציאל הטראומטי וההרסני לבריאות ולהתפתחות הנפשית פירסמה גילוי ד

 .מגולם במעצר הגירתי; וקראה לחדול לאלתר מנקיטת פעולות אכיפה נגדםהשל ילדים 

 (29.7.2019) הסתדרות הפסיכולוגים בישראלשל  גילוי דעת בנושא מעצרים וגירוש ילדי מהגרות עבודה*** 

 5ומסומן מצ"ב 

הפגיעה בשלומם של ילדי מהגרים כתוצאה מהליך בנושא של מומחים בתחום בריאות הנפש  נייר עמדה*** 

 6, מצ"ב ומסומן השימוע על ידי ממונה ביקורת הגבולות

סוציאליות של גירוש ילדים -השלכות נפשיות ופסיכובנושא של מומחים בתחום בריאות הנפש  נייר עמדה*** 

, פסיכיאטר מומחה בתחום הפסיכיאטריה של תצהיר של פרופ' יובל בלוךו ;עבודהשנולדו בישראל למהגרי 

  7 ניםמצ"ב ומסומ הילד והמתבגר,

                                                        

 לפסק דינה של הש' ארבל וההפניות שם. 74, פס' אדםעניין  17
 .וההפניות שם 28-23, פס' לופזר' גם עניין  לפסק דינה של הנשיאה נאור. 106פס' צגטה, עניין  18
הפגיעה זמיר ואח'  ;(29.7.2019) מהגרות עבודהגילוי דעת בנושא מעצרים וגירוש ילדי הסתדרות הפסיכולוגים בישראל  19

הילדים השלכות על בריאותם הנפשית של  –של ילדי מהגרים כתוצאה מהליך השימוע על ידי ממונה ביקורת הגבולות  םבשלומ
תחומי המרכז הבינ –הקליניקה לייצוג בני נוער וצעירים ע"י . מסמך זה הוגש נייר עמדה –והמלצות לשינויים הנדרשים בהליך 

סוציאליות של גירוש ילדים -ופסיכוהשלכות נפשיות לוריא ואח' ; לופזבקשה להצטרף כידידת בימ"ש הליך בעניין הרצליה ב
, פסיכיאטר מומחה בתחום פרופ' יובל בלוךשל  29.8.2019מיום ; תצהיר נייר עמדה –שנולדו בישראל למהגרי עבודה 
 מדיניות. העתירה הוגשה נגד פלוני נ' שר הפנים 5544/19בג"ץ בתמיכה לעתירה באשר הוגש  הפסיכיאטריה של הילד והמתבגר,

גם עמדת נציבות האו"ם לפליטים  'ר בנימוק של אי מיצוי הליכים. 5.9.2019 , ונדחתה ביוםהמעצר וההרחקה של ילדי מהגרים
 UNHCR's position regarding the detention of refugee and migrant children in the migration context, January: בנושא

2017 

https://www.refworld.org/docid/5885c2434.html
https://www.refworld.org/docid/5885c2434.html
https://www.refworld.org/docid/5885c2434.html
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רק כאמצעי אחרון כי מעצרו או כליאתו של קטין יהיו בהתאם לחוק וישמשו אמנת זכויות הילד מורה  .24

בחוק הנוער )שפיטה,  פלילייםעיקרון זה עוגן בהקשר של מעצר ומאסר  20.ולפרק זמן מתאים הקצר ביותר

המסדיר את נושא כליאתם של קטינים בחוק מיוחד, נפרד מחוק  ,1971-תשל"א ענישה ודרכי טיפול(,

חשוד ומציב תנאים מחמירים ומגבלות נוספות לשלילת חירותם. ביחס למעצר  21המעצרים הכללי,

טרת המעצר בדרך שפגיעתה , קובע החוק כי אין לעצור קטין "אם ניתן להשיג את מבביצוע עבירה

בחירותו פחותה, והמעצר יהיה לפרק הזמן הקצר ביותר הנדרש לשם השגת המטרה כאמור"; וכי 

"בקבלת החלטה על מעצרו של קטין, יובאו בחשבון גילו והשפעת המעצר על שלומו הגופני והנפשי ועל 

ביצע מעשה שמוגדר כעבירה  גם אם ,12-בכל מקרה, לא ניתן לעצור קטין שגילו מתחת ל 22התפתחותו".

ביחס לקטין  23חמורה וגם אם נשקפת ממנו מסוכנות גבוהה, שכן הוא אינו נושא באחריות פלילית.

טרם מלאו לו ארבע עשרה  דינוקטין שבשעת גזירת , קובע החוק שבכל מקרה, "שהורשע בביצוע עבירה

 24".שנה, לא יוטל עליו מאסר

ציונל של הכלל לפיו "מעצרו של נאשם קטין מאחורי סורג ובריח הרלצד המחויבות לעקרון טובת הילד,  .25

היעדר בשלות הוא הפגיעה המשמעותית שנגרמת לקטין עקב כליאתו, בשל  25"הוא דבר חריג שבחריגים

הפגיעות הנפשיות והפיזיות שלהן קטין חשוף ; והמוכרות והמסגרות הניתוק מהסביבהוחוסן נפשי; 

לגבי קטין במיוחד לה זקוקים קטינים, ובכך ש"מוגברת ההגנה הכירו בבתי המשפט . במהלך המעצר

 26." )ההדגשה הוספה(כלא יש בהם כדי לגרום להלם ולזעזוע נפשיים חמורים-תנאי מעצר ובית

שלא ביצע כל עבירה ולא נשקפת ממנו כל סכנה ואם כך בהליכים פליליים, קל וחומר שאין לכלוא קטין  .26

  .במעצר הגירתי

הקיים. הנזק החמור שכליאה גורמת לקטין הופך את החזקתו הישראלי מהדין גם ו נובעת פרשנות ז .27

אף נופל בגדר "טעם הומניטרי מיוחד" המצדיק שחרור כפי שנקבע בפסיקה, במשמורת ללא מידתית, ו

  27( לחוק.3ו)א()13בערובה, בהתאם לסמכות הממונה כאמור בסעיף 

קובעים שבשום מצב אין לכלוא המפקחים על יישום האמנות שישראל חברה בהן, לאומיים, -ןגם גופים בי .28

עמדת הדווח המיוחד של האו"ם  הראלעניין זה . הוריהםשל או  ההגירתי שלהםבשל המעמד  ילדים

מידתי בעליל  מהווה אמצעי בלתיד, של ילדים לעולם אינו לטובת היל הגירתימעצר לענייני עינויים, לפיה 

                                                        

 ( לאמנת זכויות הילד.2)37סעיף  20
 .1996-מעצרים(, תשנ"ו –חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה  21
 א.10סעיף , 1971-חוק הנוער )שפיטה, ענישה ודרכי טיפול(, תשל"א 22
 ו.34, סעיף 1977-חוק העונשין, התש"ז 23
 )ד(.25, סעיף 1971-חוק הנוער )שפיטה, ענישה ודרכי טיפול(, תשל"א 24
 .13(, פס' 19.05.2019)נבו  מדינת ישראל נ' פלוני 3313/19בש"פ  25
 )התשע"א(. 240-241המעצר: שלילת החירות טרם הכרעת הדין , ציטוט מתוך רינת קיטאי סנג'רו 14שם, פסקה  26
 . 55(, פס' 29.8.2019) ולסקו נ' משרד הפנים 19-08-49899עמ"נ  27
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לחדול ממעצר הגירתי של על מדינות ש ,העמדה קובעתות יחס אכזרי, בלתי אנושי או משפיל. ועלול להו

יש ש במדיניותו להבהיר בחקיקה, בנהלים; ובמהירות ובאופן מוחלט ,עם הוריהם או בלעדיהם, ילדים

עמדתן גם  הרא 28.נהליים אחריםיעיקרון טובת הילד על פני מדיניות הגירה ושיקולים מלתת עדיפות ל

הוועדה להגנת זכויותיהם של כל מהגרי העבודה ובני והוועדה לזכויות הילד המשותפת של 

  30.של ילדי פליטים ומהגרים הגירתי בנוגע למעצר עמדת נציבות האו"ם לפליטיםו 29;משפחותיהם

הדרישה לערוך התאמות בנהלי הרשות הנוגעים להליכי הרחקה ומשמורת נגד קטינים הוצבה  כאמור, .29

מדובר כאשר ש אשר הבהירו 32,בפסיקהו 31עוד לפני פרסום הנוהל דנן, בהנחיות משרד המשפטים

 .בתנאים שיבטיחו את יציאתה מישראל הכלל הוא שחרור במשפחה עם קטינים המיועדת להרחקה,

חובת את  . כן יש לעגןיש לעגן בנוהל מפורשות את ההוראה לפיה אין להחזיק קטין במשמורתלכן,  .30

החלטה על טובת הילד כשיקול הלשקול את השלכת  ,בטרם הוצאת צו משמורת להורה לקטין ,הממונה

 .בהמשך כאמור, המשפחה של בעניינה שיוגש סוציאלי לדוח בהתאם וזאת, ראשון במעלה

 שימוע לקטינים 

ומעקרון  ,כותם של קטינים לשימוע טרם קבלת החלטה המשליכה עליהם נובעת מזכות הטיעוןז .31

לאמנה קובע תנאים בסיסיים למימוש זכות  12מעוגן באמנה לזכויות הילד. סעיף הההשתתפות 

ההשתתפות של הקטין: יש לאפשר לקטין להביע את דעתו בנוגע לכל הליך הנוגע לו, במישרין או בעקיפין; 

על השימוע להתנהל באופן המאפשר לקטין להביע את דעתו בחופשיות; על השימוע להיערך באמצעות 

גוף מתאים באופן המתאים לסדרי הדין המקומי; ויש לתת משקל ראוי לדעותיו בהתאם לגילו  נציג או

א)ד( לחוק 13 עיףולמידת בגרותו. בהקשר של הוצאת צו משמורת, הזכות לשימוע של קטין נובעת גם מס

 .החלטה בעניין זהלשימוע טרם  כל אדםאת זכותו של , המעגן הכניסה לישראל

קטינים טרם הוצאת צו משמורת )ובמשתמע, גם טרם הוצאת צו הרחקה( מוסדר הליך שמיעתם של  .32

לנוהל. להלן נראה כיצד נוסח הסעיף מפר את חובת הרשות לשקול כשיקול ראשון במעלה את  3בסעיף ד.

ואף אינו עומד בדרישות המינימליות להישמע הקטין עיקרון טובת הילד, מונע את מימושה של זכות 

 .נוהלנציג את התיקונים הדרושים ב. בהתאם, פטים בנושאשהציב משרד המש

                                                        

28UN Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading  
, para. 80ent or punishment, 5 March 2015, A/HRC/28/68treatm 

29UN Committee on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (CMW),  
(2017) of the Committee on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Joint general comment No. 4 

Members of Their Families and No. 23 (2017) of the Committee on the Rights of the Child on State obligations 
tional migration in countries of origin, transit, regarding the human rights of children in the context of interna

.para. 5, CRC/C/GC/23-destination and return, 16 November 2017, CMW/C/GC/4 
30ldren in the migration context, January 2017UNHCR's position regarding the detention of refugee and migrant chi  
 לעיל. 3ה"ש  31
 .לעיל 4ה"ש ר'  32
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 מיוחדתוהסמכה איש טיפול בלתי תלוי ובעל הכשרה שימוע לקטין יערך ע"י 

חווה אירועים מחוללי , זאת בפרט כאשר הוא מגיע אליו לאחר שקשה הליך הואבור קטין, שימוע ע .33

; חשיפה ללובשי מדים שלו או של הוריו מעצר, כליאה וגירושחיים בצל איום ופחד מפני  – טראומה

 . הפחשיפה לפעולות אכיובהקשר מאיים; 

לתשאול ילדים, תצייד את עורך השימוע בכלים עריכת שימוע לקטין מחייבת הכשרה מתאימה, אשר  .34

יכולת ההבנה שלהם את הסיטואציה, הפגיעות הנפשית שלהם וההשלכות להבנת צרכיהם, ו

אחרים בהם נערך בהתאם, במצבים  33.התפתחותם ובריאותם הנפשית של השימוע על הפוטנציאליות

ם פליליים, רק שוטר שהוסמך כחוקר הליכיב 34שימוע לקטינים בישראל, הוא מתבצע ברשויות הרווחה.

 35.מיוחדת רשאי לחקור קטין נוער ועבר הכשרה

פנייה ישירה לקטין על ידי גורם שאינו איש מקצוע מתאים ושלא הוכשר לכך, ובסביבה שאינה מתאימה  .35

סותרת את ההגנות שמקנה הדין לקטינים, מתוך הבנה לגילם ולפגיעותם; ואף לכך )מתקני האכיפה(, 

 תורמת לכך שהשימוע יהווה מעשה פלסתר, אשר לא יאפשר לקטין הזדמנות אמת להישמע.

מאיימת, עוינת, שהיא סביבה ב לקטין ומתוך הכרה בכך שלא ניתן לקיים שימוע אפקטיבי, ע זהרקעל  .36

 שקיומם הכרחי להגשמתים קבעה כללועדת האו"ם לזכויות הילד , חסרת רגישות או לא מתאימה לגילו

 ;לילד תאםולהיות נגיש ומ צריך השימועהליך . בין היתר, הוועדה קובעת שזכותו של קטין להישמע

בעל  גורם השימוע יערך על ידישו ;לילדים-ידידותיים להיותצריכים המידע שנמסר ואופן מסירתו ש

  36.הכשרה מתאימה

 12בנוהל אין כל ערובה לכך שממונה ביקורת הגבולות, הגורם המוסמך בו לערוך שימוע לקטינים מגיל  .37

הנוהל אינו מציב דרישה  37קטינים, ד(, יענה על דרישה זו. בניגוד להליכים אחרים המערבים.3.2)סעיף ד.

של הליך בשל הפוטנציאל ההרסני  יעבור הכשרה מיוחדת לשמיעת קטינים טרם הסמכתו לכך. הואכי 

שימונה לתפקיד זה לאחר  איש טיפולעל הגורם השומע להיות של הקטין,  תהשימוע על בריאותו הנפשי

 שעבר הכשרה מתאימה.

לעריכת השימוע על ידי איש טיפול מוכשר יש חשיבות נוספת, והיא יכולתו להעריך את השלכות  .38

מושכלת אשר ההחלטות בדבר הרחקה ומשמורת על הקטין. הערכה זו הכרחית לשם גיבוש החלטה 

                                                        

השלכות על בריאותם  –הפגיעה בשלומם של ילדי מהגרים כתוצאה מהליך השימוע על ידי ממונה ביקורת הגבולות זמיר ואח'  33
 .6 , מצ"ב כנספחנייר עמדה –הנפשית של הילדים והמלצות לשינויים הנדרשים בהליך 

 .1960-; חוק הנוער )טיפול והשגחה(, תש"ך2020-ראה למשל תקנות בית משפט לענייני משפחה )סדרי דין(, תשפ"א 34
 .1, ס' 1971-חוק הנוער )שפיטה, ענישה ודרכי טיפול(, תשל"א 35
36the Child, General comment No. 12 (2009): The right of the child to be heard, 20  UN Committee on the Rights of 

July 2009 
; חוק הנוער 1955-; חוק לתיקון דיני הראיות )הגנת ילדים(, תשט"ו1960-הליכים לפי חוק הנוער )טיפול והשגחה(, תש"ך 37

 .1971-)שפיטה, ענישה ודרכי טיפול(, תשל"א

https://www.refworld.org/docid/4ae562c52.html
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טובת הילד, והיא דורשת מומחיות שאין לממונה. היא מחייבת בירורים עובדתיים מרכיב מרכזי בה הוא 

כבים, ובכלל זאת פנייה וקבלת חומר רלוונטי ממוסדות רפואיים, מורים ומנהלים בבתי ספר, מדריכי מור

 38הם.תנועות נוער, קרובי משפחה, חברים והורי

הדרישות המינימליות שהציבו כלל הגורמים הרלוונטיים בממשלה, לפיהן ממוני מעגן את הנוהל אף אינו  .39

בנושא הדרך הראויה והנכונה לשימוע וקבלת החלטה בנוגע  ביקורת הגבולות יעברו הדרכה מקצועית

לאומי בנושא; וכי הדרכה זו תועבר בסיועם -ןנטיות מהמשפט הביוולקטינים, והחובות וההנחיות הרל

 39של הגופים הרלוונטיים העוסקים בסוגיה, בממשלה ומחוצה לה.

 לאחרה עם גורם טיפולי הוא רק על פי הנוהל, המפגש היחיד שיש לקטין שננקטות כלפיו פעולות אכיפ .40

אם הוא מוחזק עצור במתקן יהלו"ם רק במשמורת, וזאת  ולעצרו רחיקולהשכבר התקבלה החלטה 

, כפי שהיא אמורה לעלות מהדוח הסוציאלי שעורכת טובת הילדשאלא  40., בפגישה עם עו"סשבנתב"ג

ההרחקה והמשמורת, ולא אמורה להישקל טרם קבלת ההחלטה בעניין העו"ס במתקן המשמורת, 

זאת במיוחד לנוכח הפגיעה בחינת טובת הילד לאחר קבלת ההחלטה מעקרת אותה מתוכנה, ו. בדיעבד

הקשה בזכויות היסוד של הקטין המגולמת בהחלטה. כפי שנקבע זה מכבר בפסיקה, והודגש שוב בעניין 

 ,לופז

שפיע על מושכלות יסוד במשפט המינהלי הן כי השימוע במהותו, נועד לה"

דרך המלך היא עריכת שימוע מוקדם, ההחלטה שקבלתה עומדת על הפרק ולכן "

. על הגיונו של כלל זה עמד השופט )כתוארו אז( א' ]...[" בטרם ההחלטה

, בשימוע מאוחר אין ניתנת לנפגע 'הזדמנות הוגנת'רובינשטיין באחת הפרשות: "

ים נוטה כבר לרעתו: לפניו שהיא עיקר מהותה של זכות הטיעון, כיון שמצב הדבר

המשימה לשנות את עמדת הרשות לאחר שכבר נתגבשה, ופעמים אף ניתן לה 

, שימוע מאוחר פוגם גם פומבי, והדבר אינו פשוט מטבע האנוש. מעבר לכך

, ובכך עלול לפגוע באמון הציבור ברשות ]...[ בנוסף, מדיניות במראית פני הצדק

יש בה בצורת השגת הפרט על ההחלטה,  המאפשרת זכות טיעון מאוחרת בלבד

מעין 'העברת הנטל' של חובת השימוע מכתפי הרשות לכתפי הפרט: חובת 

השימוע אינה מוטלת כביכול עוד על הרשות, אלא תלויה בהתעקשות הנפגע 

 להשיג על ההחלטה בעניינו, מה שעלול להביא אצל חלק מן האנשים לויתור

. בענייננו לא הונחה הצדקה ]...[" מתוך פסימיות וחוסר אמונה ביכולת לשנות

אין מקום להעביר את הנטל לכתפי העומדים לפני  ]...[.להיפוך סדר הדברים 

. הרחקה לדרוש דיון נוסף בעניינם לאחר שכבר התקבלה החלטה על הרחקתם

                                                        

 .34, פס' לופזר' עניין  38
 לעיל. 3ה"ש  39
 .5.8.4(, ס' 10.7.0002לנוהל; נוהל הפעלת מתקן המשמורת בנתב"ג )מס' נוהל  1.9סעיף ו. 40
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ש לעתים לבצע כך ככלל וכך במיוחד נוכח לוחות הזמנים הקצרים שבהם מבוק

את ההרחקה בפועל, בשים לב לכך שעסקינן באוכלוסייה מוחלשת של מהגרי 

עבודה אשר שירותי ייצוג משפטיים אינם בהכרח זמינים לה ובהינתן עוצמת 

הפגיעה הפוטנציאלית כאשר מדובר בהרחקת נתינים זרים וילדיהם הקטינים 

 41.)ההדגשות הוספו( "שנולדו וגדלו בישראל

כי ניתן לערוך לקטינים שהוצא נגדם צו הרחקה באותו הליך נקבעו בהתייחס לטענת המדינה  דברים אלה .41

"שימוע בדיעבד", אך הם יפים גם לענייננו. על מקבל ההחלטה לקבל את מלוא המידע הרלוונטי לעניינו 

  של הקטין, את עמדתו ואת הערכת טובתו לפני קבלת ההחלטה, ולא בדיעבד.

בכל הנוגע להשמתו ף לא קובע את חובת העו"ס שפוגש בקטין לבחון את טובתו יצוין עוד שהנוהל א .42

קטין במשמורת עומדת בניגוד מוחלט  במשמורת )ניתן לקוות שמתוך ההבנה שבכל מקרה, השמת

 .ביחס להליכים הנוגעים לו של הקטין עמדתוהנוהל אף לא קובע את חובת העו"ס לשמוע את  לטובתו(.

יש לקבוע בנוהל שכל קטין המסוגל לחוות דעה משלו יישמע בפני איש טיפול בלתי תלוי ובעל  לכן, .43

; שיפעל בהתאם לכללי האתיקה המקצועית בסיכון נפשי מיוחדת לשמיעת ילדיםוהסמכה הכשרה 

בתחומו; ויסכם בכתב בדיווח מטעמו את עמדתו של הקטין, אשר תוגש לממונה ביקורת הגבולות ולבעל 

 . להוציא צו הרחקה הסמכות

, שכן להבדיל מבגירים, מטרתה יש להוסיף הבהרה כי שימוע לקטין לא יכלול רכיב חקירתי או תשאולכן  .44

של שמיעת הקטין היא אך ורק לתת לו הזדמנות להישמע ולהשתתף בהליך שיש לו השפעה מכרעת על 

, 3.11.2021ראו פנייתנו מיום  ורכים ממוני ביקורת הגבולות)לאופיים החקירתי של השימועים שע חייו

 .(1-5פס' 

דוח יערוך  ;יאסוף את מלוא המידע הרלוונטי בעניינו של הקטיןהטיפול  שאישיש לקבוע בנוהל בנוסף,  .45

דיווח על הקטינים מן המסגרות החינוכיות,  , אשר יכלולסוציאלי כולל בנוגע למשפחה בדגש על ילדיה

; אבחונים והערכות רפואיות ופסיכולוגיות שנערכו לגביהם, אם נערכו, והערכת כוחותיה של המשפחה

 .לממונה ביקורת הגבולות ולבעל הסמכות להוציא צו הרחקהויעביר דוח זה יחד עם המלצתו 

 במתקני אכיפה לקיים שימוע לקטיניםאין 

יש לקבוע די לא לגרום לקטין פגיעה נוספת, וכדי לאפשר לקטין להביע את עמדתו בצורה אפקטיבית, כ .46

בה הוא חש בטוח ומוגן ויוכל להביע את  ,וצרכיו בנוהל ששימוע לקטין יערך בסביבה מותאמת לגילו

 .עמדתו בחופשיות, ובכל מקרה לא במתקני האכיפה

.ב לנוהל(. 3.2ד.-ו 4)ס' ג. כמו לבגירים, ייערך במתקני האכיפהשימוע לקטינים, כי נוהל קובע אלא שה .47

                                                        

 .36, פס' לופזעניין  41
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 מובאים עצורים אחרים,אליו ו נמצאים אנשים במדים, חלקם נושאים נשק , בוההגעה למתקן האכיפה

החוויות הטראומטיות שהקטין חווה בעת המעצר שלו כרוכה בסבירות גבוהה מאוד בשחזור והעצמה של 

הוא אף נחווה על ידם כמאיים, לא רק שאינו מותאם לצורכיהם של ילדים, . מתקן האכיפה ושל משפחתו

להיווצרותה והעמקתה של חרדה  למעצר של הוריהם. בתנאים אלה, הסיכוןהוא מתקשר  במיוחד כאשר

  42טראומטית אצל הקטין מתעצם.-ואף הפרעה פוסט

, עליהן כבר התרענו במתקן האכיפה בבית דגן זכויות נשמעיםשל  לעניין זה נזכיר את ההפרות החוזרות .48

ר' התלונות אליהן ) והתעמרות, היעדר שירותי תרגום מתאימים, פגיעה בפרטיות יםלרבות פגמים בשימוע

 ((.1)נספח  3.11.2021לעיל וכן פנייתנו מיום  16הפנינו בפס' 

 לכל קטין המסוגל לחוות דעה משל עצמוהזכות לשימוע  עיגון

כלל לפיו קטין ייוצג בשימוע בפני ממונה ביקורת הגבולות על ידי הורהו; ולצדו,  3.1סעיף ד.נוהל קובע בה .49

שנים ובהתקיים תנאים נוספים. הוראות  12, חריג לפיו קטין יהיה זכאי לשימוע אם מלאו לו 3.2בסעיף ד.

 שנים. 12אלו שוללות באופן גורף את זכות ההשתתפות והשימוע מכל קטין שטרם מלאו לו 

הזכות להשתתפות בהליך קבלת החלטה בעניין הרחקה או השמה במשמורת של קטין או של בני משפחתו  .50

. השתתפות זו הכרחית לעמידת הרשות בחובתה לתת לכל קטין המסוגל לחוות דעה משל עצמועומדת 

 אך יש לה גם ערך עצמאי כזכות יסוד פרוצדורלית.  43משקל ראוי לדעותיו של הילד בהחלטתה,

זכותו של קטין להישמע לגבי החלטות הנוגעות בו מושרשת היטב בדין הישראלי. כך למשל, בהליכים  .51

שנים,  6בפני בית משפט לענייני משפחה, הגיל המינימלי לשמיעת קטין על ידי בית המשפט עומד על 

ית המשפט קובע שב)טיפול והשגחה(, חוק הנוער  44ובנסיבות מסויימות ניתן אף לשמוע קטין צעיר מכך.

החוק אינו מציב מגבלת גיל לשמיעת הקטין, כל עוד  45טרם שמיעת הקטין. לפי חוק זה החלטה ייתןלא 

בתי המשפט  46אינה עלולה לסכן את שלומו. בית המשפטהקטין מסוגל להבין את העניין והבאתו בפני 

יעה של הקטין, וגם מחייב שמ לאהכירו בזכות להשתתפות גם במקרים בהם חוק הנוער )טיפול והשגחה( 

 47קובע גיל מינימלי לשמיעת הקטין. לאלאמנה אשר  12שנים, בהתבסס על סעיף  12-בגילאים צעירים מ

( קובע את זכותו של כל קטין להביע בעצמו את עמדתו, רצונו חוק הנוער )שפיטה, ענישה ודרכי טיפולגם 

                                                        

השלכות על בריאותם  –הפגיעה בשלומם של ילדי מהגרים כתוצאה מהליך השימוע על ידי ממונה ביקורת הגבולות זמיר ואח'  42
 .6, מצ"ב כנספח נייר עמדה –והמלצות לשינויים הנדרשים בהליך הנפשית של הילדים 

 לאמנת זכויות הילד. 12סעיף  43
 .2020-לתקנות בית משפט לענייני משפחה )סדרי דין(, תשפ"א 51תקנה  44

 .8, סעיף 1960-חוק הנוער )טיפול והשגחה(, תש"ך 45
 .9שם, סעיף  46
פלוני נ'  492/17רע"א : 10לחוק הנוער )טיפול והשגחה( בעניינן של קטינות בנות  12למשל, בנוגע להחלטת ביניים לפי סעיף  47

גם בע"מ  ור' (.17.01.2002)נבו  פלוני נ' אלמוני 1034/01יפו( -ע"מ )מחוזי תל אביב (;19.01.2017)נבו  מחלקת רווחה -עיריית חולון 
 (.05.12.2005)נבו  פלוני נ' פלוני 10480/05
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ההזדמנות להביע עמדה יגרום לפגיעה  ורגשותיו לעניין החלטה לגביו, למעט במקרים מיוחדים בהם מתן

  48ממשית בקטין.

יושמעו באמצעות הוריהם, לא עונה על חובת הרשות  12ההסדר שקובע הנוהל, לפיו קטינים מתחת לגיל  .52

להבטיח לכל קטין המסוגל לחוות דעה משל עצמו את הזכות להביא דעה זו בחופשיות. זאת במיוחד בשל 

ים חסרי מעמד, נעדרי הידע, השפה וההיכרות עם מוסדות השלטון. מעמדם המוחלש של הוריהם של ילד

בנסיבות אלה, פעמים רבות הם לא יכולים לייצג את ילדיהם בצורה מיטבית ולהציג בפני מקבלי 

 ההחלטות את התמונה המלאה.

מהליך השימוע מובילה אם כן להפרת זכויות משולשת: הפרת הזכות  12הדרה של ילדים מתחת לגיל  .53

מע, הפרת זכותו של הקטין שרצונו יילקח בחשבון בעת קבלת ההחלטה, והפרת זכותו של הקטין להיש

יש לקבוע בנוהל שכל לכן, שטובתו תישקל כשיקול ראשון במעלה )שכן טובתו יכולה להילמד מעמדתו(. 

קטין המסוגל לחוות דעה משל עצמו זכאי להשמיע טענותיו בפני גורם טיפולי מוכשר טרם קבלת 

 .החלטה בנושא הרחקה או משמורת שיש לה השלכה עליו

 לשימוע שעוברים הוריו אין לחשוף את הקטין

.ב ששמיעת הקטין תיעשה במסגרת השימוע שנערך להוריו. חשיפת הקטין 3.2נוהל קובע בסעיף ד.ה .54

 לשימוע ולחקירה שהוריו עוברים לא רק שאינה נחוצה, אלא אף עלולה להזיק לבריאותו הנפשית של

הקטין, בכך שהוא עד למצוקה בה נתונים הוריו. זאת על אחת כמה וכמה לנוכח המתכונת המעמתת שבה 

עצם האיום באכיפה חושף את הילד לידיעה נערכים שימועים כיום, כאשר חלקם העיקרי הוא חקירה. 

בטאת שיש גורם שרודף אותו ואת בני משפחתו, ומהווה גורם לפגיעה מתמשכת בבריאות הנפשית, המת

בין היתר בחוויית סטרס מתמיד, בידוד, חוסר אונים וטראומטיזציה. בסיטואציה בה ההורה, שבימים 

כתיקונם הוא המשענת הרגשית של הילד ומהווה גורם המתווך את הסביבה עבורו, מצוי בחרדה מפני 

וויה המתרחש, הוא אינו זמין לספק תמיכה מתאימה ומספקת לילד. נסיבות אלה מעצימות את הח

 49הטראומטית גם כך, מה שעלול לפתח אצל הילד חרדה.

אותו מלהשמיע את דעתו, לאחר שייחשף לחקירה  אלהניבנוסף, חשיפת הקטין לשימוע הוריו עלולה  .55

 הצולבת שהוריו עוברים.

  .קטין לא יהיה נוכח בשימוע הוריו, אלא אם טובתו מחייבת זאתכי יש לתקן את הנוהל ולקבוע לכן,  .56

  

                                                        

 ב.1, סעיף 1971-)שפיטה, ענישה ודרכי טיפול(, תשל"אחוק הנוער  48
השלכות על בריאותם  –הפגיעה בשלומם של ילדי מהגרים כתוצאה מהליך השימוע על ידי ממונה ביקורת הגבולות זמיר ואח' 49

-ופסיכו השלכות נפשיותלוריא ואח'  ;6, מצ"ב כנספח נייר עמדה –הנפשית של הילדים והמלצות לשינויים הנדרשים בהליך 
  , מצ"ב(29.8.2019; תצהיר של פרופ' יובל בלוך )נייר עמדה –סוציאליות של גירוש ילדים שנולדו בישראל למהגרי עבודה 

 .7כנספח 
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 היערכות סבירה לקראתועריכת שימוע במועד שיאפשר 

נוהל לא קובע הוראה ספציפית לעניין מועד קיום השימוע כאשר ההחלטה בנושא ההרחקה והמשמורת ה .57

שעות ממועד  שבע , לפיו השימוע ייערך תוך4נוגעת לקטינים, כך שגם בעניינם חל הכלל הקבוע בסעיף ג.

 ות נסיבות חריגות שיירשמו.ההגעה למתקני היחידה, אלא אם קיימ

בהן נשקלת הרחקת קטינים, מתקיים טעם ענייני לדחיית מועד השימוע שכי בנסיבות  ,נקבע לופזבעניין  .58

השעות ממועד תחילת ההשמה במשמורת  24בעניין ההרחקה, כך שהוא לא יתקיים בפרק הזמן של 

ג לחוק. עוד נקבע 13בסעיף הזמנית ועד לקבלת החלטה בנושא ההחזקה במשמורת וההרחקה הקבוע 

בפסק הדין כי על דחיית מועד השימוע במקרים המערבים קטינים להיות לפרק זמן שיבטיח איזון בין 

 .לקראתוהנשמעים  יעילות ההליכים לבין מתן אפשרות סבירה להיערכות

 שימוע לפני החלטה בנושא הרחקה המערבת קטינים דורש היערכות מיוחדת, הכוללת איסוף מידע .59

ומסמכים משלל גורמים הבאים במגע עם הקטין או משפחתו, ובחלק מהמקרים הסדרת ייצוג משפטי. 

לצד זאת, מאחר שבמקרים אלה מדובר בילדים הרשומים למסגרות חינוכיות ובמשפחות בעלות כתובת 

רשומה וידועה, אין כל דחיפות לקיים לבני המשפחה את השימוע ולהחליט בדבר השמה במשמורת 

קה בטרם הספיקה המשפחה להיערך לשימוע ובטרם גובשה התשתית העובדתית המלאה הדרושה והרח

 לקבלת החלטות אלו.

יש להטמיע בנוהל את שנקבע בעניין לופז, ולקבוע ששימוע לפני החלטה בנושא הרחקה המערבת לכן,  .60

שפטי ואיסוף קטינים ייערך במועד שיאפשר למשפחה היערכות סבירה לשימוע, לרבות הסדרת ייצוג מ

 .מסמכים רלוונטיים

 סיכום

 נוכח האמור, יש להטמיע בנוהל את השינויים הבאים:ל .61

 .יש לעגן בנוהל מפורשות את ההוראה לפיה אין להחזיק קטין במשמורת (א)

 .חובה לשקול את טובת הילד כשיקול ראשון במעלה בכל החלטה הנוגעת לוה יש לעגן בנוהל את (ב)

יש לקבוע בנוהל שכל קטין המסוגל לחוות דעה משלו יישמע בפני איש טיפול בלתי תלוי ובעל הכשרה  (ג)

; שיפעל בהתאם לכללי האתיקה המקצועית בתחומו; בסיכון נפשי מיוחדת לשמיעת ילדיםוהסמכה 

ויסכם בכתב בדיווח מטעמו את עמדתו של הקטין, אשר תוגש לממונה ביקורת הגבולות ולבעל 

 .להוציא צו הרחקה הסמכות

רק את המטרה שלשמה אלא ישרת  ,שימוע לקטין לא יכלול רכיב חקירתי או תשאוליש להבהיר כי  (ד)

  .להישמע ולהשתתף בהליךלקטין ממשית מתן הזדמנות  –נועד 

דוח ; יערוך יאסוף את מלוא המידע הרלוונטי בעניינו של הקטיןשאיש הטיפול בנוהל יש לקבוע  (ה)
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דיווח על הקטינים מן המסגרות החינוכיות,  , אשר יכלולע למשפחה בדגש על ילדיהסוציאלי כולל בנוג

אבחונים והערכות רפואיות ופסיכולוגיות שנערכו לגביהם, אם נערכו, והערכת כוחותיה של 

לממונה ביקורת הגבולות ולבעל הסמכות להוציא צו ; ויעביר דוח זה יחד עם המלצתו המשפחה

 .הרחקה

צרכיו, בה הוא חש בטוח ומוגן ויוכל לששימוע לקטין יערך בסביבה מותאמת לגילו ויש לקבוע בנוהל  (ו)

 .להביע את עמדתו בחופשיות, ובכל מקרה לא במתקני האכיפה

יש לקבוע בנוהל שכל קטין המסוגל לחוות דעה משל עצמו זכאי להשמיע טענותיו בפני גורם טיפולי  (ז)

 שיש לה השלכה עליו. מוכשר טרם קבלת החלטה בנושא הרחקה או משמורת

 .קטין לא יהיה נוכח בשימוע הוריו, אלא אם טובתו מחייבת זאתש בנוהל יש לקבוע (ח)

ששימוע לפני החלטה בנושא הרחקה המערבת קטינים ייערך במועד שיאפשר בנוהל יש לקבוע  (ט)

 .למשפחה היערכות סבירה לשימוע, לרבות הסדרת ייצוג משפטי ואיסוף מסמכים רלוונטיים

. , ולא קיבלה מענהקודמת אשר פירטה את התיקונים שיש לבצע בנוהלפנייתנו זו מצטרפת לפניה  ,כאמור .62

שעל הנפגעות הזכויות ; בשל מפעולות האכיפה שהרשות מבצעת נגד קטינים לנוכח הנזק החמור שנגרם

ככל  ימים. 30תוך  ךנבקש את תשובת מת,הובאו בפנייה הקודכבר והיות שטענותינו בפנייה זו  ;הפרק

 נשקול פניה לערכאות. ,שלא נקבל מענה

נגד  אכיפהבנוהל, נבקש שלא יבוצעו כל הליכי  המבוקשיםבנוסף, וכל עוד לא מתבצעים השינויים 

 .קטינים

 בברכה,

 מרוד אביגאל, עו"דנ טל חסין, עו"ד מיכל שוורץ, עו"ד

 היא"ס ישראל האגודה לזכויות האזרח המוקד לפליטים ולמהגרים

 :יםמכותב

 "ר הוועדה המיוחדת לזכויות הילדיו ,אלי דללח"כ 

 מנהלי(-המשנה ליועצת המשפטית לממשלה )משפט ציבוריד"ר גיל לימון, 

 , משרד המשפטיםייעוץ וחקיקה, ממונה על משפט מינהלי ואוכלוסין, אביטל שטרנברג עו"ד

 אכיפה וזרים, רשות האוכלוסין וההגירה ראש מינהל, מר יוסי אדלשטיין

 וההגירה יועמ"ש רשות האוכלוסיןעו"ד דניאל סלומון, 

 עו"ד ורד וינדמן, מנכ"לית המועצה לשלום הילד

 

 


