
 

 

13.5.2020היום,   

 לכבוד 

 דר' אביחי מנדלבליט  נציבות פניות הציבור

 היועץ המשפטי לממשלה  צבא ההגנה לישראל

 6467001-02באמצעות פקס  idf.gov.il@1111באמצעות מייל 

  שלום רב,

 של אזרחים סודנים בגבול לבנון "החזרה חמה"הנדון: 

ארגון  –המוקד לפליטים ולמהגרים, האגודה לזכויות האזרח בישראל, רופאים לזכויות אדם, א.ס.ף בשם 

להחזרתם של אזרחים  הרינו לפנות אליכם בנוגע סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל והיא"ס ישראל,

כפי שפורסם באמצעי התקשורת, וזאת בניגוד  3.5.2020נכנסו לישראל דרך גבול לבנון ביום סודנים ש

, מחויבותה הבינלאומית של מדינת ישראל לאמנת הפליטים 7320/07להתחייבויותיה של המדינה בבג"ץ 

 ולעקרון אי ההחזרה.  

 והכל כדלקמן: 

והבינלאומית אודות חמישה אזרחים הופיעו מספר דיווחים בתקשורת הישראלית  3.5.2020ביום  .1

סודנים אשר חצו את גדר המערכת בגבול לבנון, נתפסו על ידי צה"ל ולאחר תשאול קצר בו עלה כי 

 מדובר ב"מהגרי עבודה" )כך על פי הדיווח באמצעי התקשורת(, הם הוחזרו ללבנון בתיאום עם יוניפי"ל.

 , ישראל היוםמלבנון לעבור שניסו בעת נתפסו ר' למשל: 

 -"החזרה חמה" של אזרחים סודנים  למעשהמדובר בדיווחים מטרידים ביותר, אשר מהווים  .2

מוקד סיוע לעובדים זרים ואח' מ'  7302/07בבג"ץ  לטעמנו איננה חוקית, ואשר נידונהפרקטיקה אשר 

לאחר . העתירה נדחתה באותו מקרה תוך שמירת טענות הצדדים, (7.7.2011)פורסם בנבו,  שר הביטחון

, ועל כן הדיון התייתר באותה גבול מצריםבשהמדינה הודיעה כי תחדול מהחזרתם של מבקשי מקלט 

  עת )לפירוט השתלשלות ההליך ראו בפסק הדין(.

הצביעה המדינה על מספר  על אף שלא ניתן צו מוחלט באותו הליך, במסגרת ההליכים המשפטיים הנ"ל .3

סף אשר התקיימו לטעמה באשר להחזרות דנן בגבול מצריים, המהווים לגישתה את התנאים -תנאי

המינימליים הנדרשים לצורך החזרת אנשים המבקשים להיכנס את גבולות המדינה שלא דרך מעבר 

 גבול מוסדר:

דרות מראש בין ההחזרה מבוצעת במסגרת "החזרה מתואמת", הנסמכת על הסכמות מוס .א

 לפסק הדין(; 5המדינות, תוך  שמירה על עקרונות המשפט הבינלאומי )פסקה 

ההחזרה אינה מבוצעת ביחס למבקשי מקלט שהעלו טענת פליטות במסגרת תשאול שנערך  .ב

 לפסק הדין(; 8-ו 6להם על ידי גורמים שהוכשרו במיוחד לצורך זה )ראו פסקאות 

נה ממנה הגיעו לישראל )שאינה מדינת מוצאם של תיערך החזרה של מבקשי מקלט למדי .ג
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המגיעים( רק בתנאי שיהיו מוגנים שם מפני החזרה למדינת מוצאם ובתנאי שיקבלו יחס אנושי 

ופסקה  23.9.2007לתשובת המדינה מיום  12בסיסי עד למציאת פיתרון הולם עבורם )ר' פסקה 

 לפסק הדין(.  4

תה הגמורה של "החזרה חמה", אף בתנאים להם הסכימה חוקיו-מבלי למצות את הטענות באשר לאי .4

נעשתה  שדווחו בנסיבות ללבנוןשל האזרחים הסודנים  החזרתםהמדינה, נראה על פני הדברים כי 

מחויבותה הבינלאומית של . החזרה זו נעשתה גם בניגוד לבאופן המנוגד להתחייבויות אלו של המדינה

 4702/94בג"ץ ו 1951לאמנת הפליטים משנת  33ן בסעיף מדינת ישראל לעקרון "אי ההחזרה" המעוג

 .848, 846( 3פ"ד מט ) אל טאיי נגד שר הפנים,

לנוכח העובדה כי האזרחים הסודנים  ,מתואמת בצורה בוצעהלא  ההחזרהלמיטב ידיעתנו, , ראשית .5

ל. זאת בניגוד להתחייבות המדינה מדינת אויב, עימה אין לישראל יחסים דיפלומטיים כלגורשו ללבנון, 

הנ"ל, ובאופן שדי בו לכשעצמו להעמיד את חייהם בסכנה עם חציית הגבול  7302/07במסגרת בג"ץ 

 טחונית בין ישראל ללבנון. יבחזרה ללבנון, לנוכח המתיחות הב

 טענת בפיהם יש והאם הסודנים האזרחים של מצבם של ראויה בחינה נעשתה, לא נראה כי שנית .6

 מענה מספק אינו( הדיווחים פי על כך) האירוע במקום ל"צה נציגי ידי על שנערך קצר תשאול. לטמק

 אינם בשטח הגורמים. לאו אם מקלט מבקש בפניה האם יסודי באופן לבחון המדינה של לחובתה הולם

 לחובה תחליף להוות יכולים אינם וממילא, המורכבת המקלט סוגיית לבחינת ומוסמכים ערוכים

  1.הרחקתו טרם ראויה בצורה טענותיו לפרוש לאדם יתאפשר בו ומותאם מוסדר שימוע לערוך

לא למותר לציין כי הכלל היסודי והראשון המחייב את ישראל מכוח חברותה באמנת הפליטים הוא  .7

 8192/18)ר' בר"ם  מתן אפשרות להגיש בקשות מקלט למגיעים לשטחה, אף אם כניסתם אליה סורבה

 םהליכיאשר עסק ב (2.12.2018)פורסם בנבו,  ואח' ediridinhage lesli pol silvaראל נ' מדינת יש

 (. שהגישו בקשת מקלט בישראללנקה -עשר מסורבי כניסה מסרי-שניהלו שלושה

לעיל, אז גיבשה המדינה נוהל שכותרתו "נוהל החזרה  7302/07סוגיה זו אף קיבלה התייחסות בבג"ץ  .8

בכללו נקבע מנגנון שנועד לאתר מבקשי מקלט מצרים", -מתואמת מיידית של מסתננים בגבול ישראל

בקרב הזרים הנכנסים לישראל באופן שיאפשר את העברת עניינם למשרד הפנים; הוכשרו גורמים 

באיים במיוחד לצורך תשאול וזיהוי זה; גובשו טפסי תשאול; והוגדרו בעלי סמכויות מיוחדים לביצוע צ

 לפסק הדין(.  8הסמכות כאמור )פסקה 

 שנמלטו מקלט מבקשי למעשה הם כי מעלה היה, המורחקים של בעניינם יסודי תשאול כי ייתכן, ואכן .9

 נקבע ל"הנ 7302/07 ץ"בבג כי ויוזכר.  עם מרצח שנמלטו כמותם רבים מקלט מבקשי שעשו כפי מסודן

 כי העובדה נוכח והחריפה העצימה במסגרתה שהועלתה הבעיה העתירה הגשת במועד" כי בבירור

 לגבי. דרפור מפליטי חלקם, סודנים אזרחים הדרומי הגבול דרך הבאים מבין רבים היו העת באותה

  .לפסק הדין( 5)פסקה  "למקלט זכאים הם כי חולק היה לא, האחרונים

 לשם הסודנים האזרחים של שהחזרתם כבד חשש קיים, בלבנון הנוכחי המצב לנוכח, שלישית .10

                                                 
( 2, פ"ד נג)סטמקה נ' שר הפנים 3648/97בג"ץ (, 11.8.2009)פורסם בנבו, מדינת ישראל נ' חסין געאביץ  1038/08עע"מ ראו  1

 (. 18.12.06)פורסם בנבו,  זורב אלקנוב נ' בית הדין לביקורת משמורת של שוהים שלא כדין 696/06(, בבר"ם 1999)  775, 728
 



 

 

וכן בניגוד לקביעת בית המשפט  ההחזרה אי לעיקרון בניגוד וזאת, בסכנה וחירותם חייהם את העמידה

ההחזרה המתואמת... "נוכח הקשיים שמעוררות מדיניות  לעיל, אשר קבע כי 7302/07בבג"ץ העליון 

אנו מניחים אם וככל שיוחלט על חידוש מדיניות ההחזרה למצריים ובהתאמה על חידוש הנוהל, הדבר 

יעשה בהתאם לסטנדרטים המקובלים במשפט הבינלאומי ותוך מתן ערובות מתאימות שיבטיחו 

 לפסק הדין(.  12)פסקה  במידת וודאות גבוהה את שלומם של המוחזרים"

 הניתנת ההגנה, בהתאם. 1951 משנת הפליטים אמנת את אשררה או חתמה לא מעולם לבנוןנזכיר כי  .11

 המקלט מבקשי של לצרכיהם מותאם אינו המדיני החוק כאשר, ביותר מוגבלת היא במדינה לפליטים

  2.והפליטים

 גם כמו במדינה העדתיים המאבקים בשל הפוליטית היציבות היעדר, בלבנון הקשה הכלכלי המצב .12

 האזרחים של במצבם קשה להתדרדרות הובילו המדיניים והמוסדות החיזבאללה ארגון בין המאבקים

 מבקשי של מצבם במיוחד הדרדר, שבמקביל אלא. בלבנון אזרחים ומרד רבות למחאות, במדינה

, אפליה של חריפות צורות עם יום מידי ממילא מתמודדים אשר, במדינה אפריקאי ממוצא המקלט

 מספר כך בגין הפגינו האחרון ינואר בחודש רק. שרירותיים ומעצרים שלטונית התעמרות, גזענות

  3.בלבנון לפליטים ם"האו נציבות משרדי מול סודנים מקלט מבקשי

 מוכרים פליטים ואף מקלט מבקשי גירוש של פרקטיקה לבנון ממשלת הפעילה אחת לא – מכך חמור .13

 בחזרה מקלט מבקשי שני גורשו 2019 בשנת, האמריקאית המדינה מחלקת ח"דו פי על .לסודן בחזרה

  4(.לעירק שהוחזרו מקלט ומבקשי פליטים שלושה עוד עם) לסודן

 שגירוש לאחר זאת, לסודן מקלט מבקש של הרחקתו על והחלטה ממושך מעצר על דווח כחודשיים לפני .14

  5.בסודן אנושי ובלתי אכזרי ויחס מעינויים שספג לכך הוביל לסודן 2016 בשנת שלו נוסף

 שהוכרו סודנים שלושה של מעצרם על Human Rights Watch ארגון דיווח 2018 נובמבר בחודש .15

 אגף גירש 2018 שנת במהלך, הדיווח פי על. לסודן בחזרה לגרשם ניסיונות תוך, ם"האו ידי על כפליטים

 לאחר זאת, מוצאם למדינות( סורים שאינם) מוכרים פליטים שבעה לפחות לבנון של הכללי הביטחון

 של מעצרם. חייהם על ואיום עינויים, לרדיפה ממשית בסכנה חייהם העמדת ותוך ביותר ממושך מעצר

  6.מעצרם על מוסדר תיעוד כל שנעשה ומבלי ד"לעו גישה להם שניתנה מבלי נעשה הפליטים

 ארגון של דיווח למשל' ר. האחרון העשור לאורך תדיר באופן ונמשכת, בלבנון חדשה אינה זו פרקטיקה .16

"Legal Agenda ,"עמד אשר, החוק למערכת בלבנון היהאוכלוסי של הנגישות את להגביר שמטרתו 

 מבקשי של ממושך ומעצר שרירותית חירות שלילת של בלבנון ידועה פרקטיקה קיימת כי כך על בעבר

 פליטים לאותם מחדש יישוב של הליכים לקדם לפליטים ם"האו נציבות על ללחוץ במטרה, זאת. מקלט

  7".מרצונם" לבנון את לעזוב להם לגרום לחלופין או

 חייהם את העמידה ללבנון הסודנים האזרחים של שהחזרתם, סביר חשש קיים כי עולה לעיל מהאמור .17

                                                 
 .סקירת מצב בלבנון, UNHCR Global Appeal 2014-2015ראו   2
 ."OpenDemocracy  ,"Where are my Rightsראו   3
 .: לבנון2019דו"ח מחלקת המדינה האמריקאית לזכויות אדם לשנת  epartment of StatUS Dראו  4
 ."iddle East EyeM  ,"Sudanese activist risking deportation from Lebanon could be torturedראו  5
 .Human Rights Watch  ,Lebanon: Deportation Threat for Sudan Refugeesראו  6
  :Legal Agenda  ,Refoulement-How Lebanon Evades the International Principle of NonForced Departureראו  7
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 פליט איננו המדובר אדםה אם גם חל כזכור אשר, ההחזרה אי עיקרון את הפרה ךובכ, בסכנה וחירותם

 . הפליטים אמנת להגדרות בהתאם

, התקשורת בכלי דווח עליה, ללבנון הסודנים האזרחים החזרתעל פני הדברים  כי נראה, לסיכום .18

 במסגרת העליון המשפט בית בפני המדינה של התחייבויותיה הפרת תוך, חוקי בלתי באופן נעשתה

 . 7302/07  ץ"בג

תפיסתם והרחקתם של אזרחים אלו, וכן העביר לידינו כל מידע הנוגע לנסיבות ל נבקשכם, משכך .19

וכל מידע נוסף הנוגע לעניין זה.  המתשאלים גורמיםהעתק מן התשאול שנערך להם, הסמכתם של ה

 בהתאם תתנהל – להבא ומכאן, זה מסוג מהחזרות מיידי באופן תחדול כינבקש כי המדינה תצהיר  עוד

, לרבות העברת האדם כפי שהובאו בפני בית המשפט העליון ולהתחייבויותיה הבינלאומי לדין

 . ליחידת הטיפול במבקשי מקלט לצורך הגשת בקשה

 . בהקדם תשובתכם לקבלת נודה .20

  בברכה,

 

 ענבר בראל, עו"ד

 המוקד לפליטים ולמהגרים

 העתק: 

 דמטאו דסאלנייה, נציבות האו"ם לפליטים מר

  , צבא ההגנה לישראללשכת פיקוד צפון

  חיים אפרים, ראש יחידת הטיפול במבקשי מקלט מר

 


