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ערר (י-ם) 3296-19

בית הדין לעררים בירושלים 
לפני כב' הדיין חנניה גוגנהיים

העוררים:

XXXXXXX .1 (קטין)
 XXXXXXX 2.

ע"י ב"כ עו"ד טל חסין

נ  ג  ד

משרד הפנים- רשות האוכלוסין וההגירה המשיב:

ע"י הלשכה המשפטית

פסק דין

הערר דנן הינו "סבב שני" בבית הדין של בקשת העוררת 2 לקבלת מעמד מטעמים הומניטריים. 

בית הדין דן בעבר בבקשתה, ועניינה הושב למשיב לבחינה חוזרת וקבלת החלטה חדשה, כאשר 

המשיב נדרש למקד את הדיון בצרכיו של העורר 1 – בנה של העוררת 2, אזרח ישראלי בעל צרכים 

מיוחדים, ובהשלכות האפשריות הכרוכות בהרחקתו יחד עם אמו. לאחר העיון מחדש המשיב 

החליט לסרב את הבקשה – ומכאן הערר שבפנינו.

המסכת העובדתית הצריכה לעניינינו

כאמור לעיל, ערר זה הינו ערר שני הנוגע לבקשת העוררת. על כן נפרט בקצרה את העובדות  .1

הנדרשות לעניין שעמדו בפני בית הדין כבר בערר הראשון ועל ההתפתחות לאחר פסק הדין 

בערר הראשון.

העוררת 2 (להלן: "העוררת") הינה אזרחית גיאורגיה ילידת 1981 רווקה ואם לבן קטין אזרח  .2

ישראלי – העורר 1 (להלן: "הבן").
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העוררת נכנסה לישראל לראשונה בשנת 2007 באמצעות רישיון עבודה מסוג ב/1 בתחום  .3

הסיעוד אשר עמד בתוקף עד אמצע שנת 2009 ומאותו מועד המשיכה העוררת לשהות בישראל 

אף ללא שהחזיקה אשרה כדין.

בשנת 2011 בן זוגה דאז (להלן: "בן הזוג") הגיש בקשה להסדרת מעמדה בישראל מכח נוהל  .4

הטיפול במתן מעמד לבני זוג של ישראלים, אשר הופסק בשנת 2015 עוד בטרם ניתן לעוררת 

רישיון מסוג א/5 (דהיינו לפני שהעוררת נכנסה להליך המדורג). ביני ביני בשנת 2011 נולד הבן 

והוא הוכר כבנו של בן הזוג וכאזרח ישראלי.

ביום 16.6.2015 הגישה העוררת בקשה להסדרת מעמדה מטעמים הומניטריים (להלן:  .5

"הבקשה"), בה היא טענה כי היא עזבה את בן הזוג מאחר שנהג כלפיה באלימות ועברה 

להתגורר במקלט. הבן נולד עם עיכוב התפתחותי, והוא משולב בגן עבור ילדים עם צרכים 

מיוחדים. לבן צו עיכוב יציאה מן הארץ (להלן: "צו עיכוב היציאה") והוא בקשר עם אביו. 

הוא זקוק למסגרת חינוכית מיוחדת שאינה קיימת בגיאורגיה. 

בריאיון שערך לה המשיב הוסיפה העוררת, כי בן-הזוג רואה את הבן לכשעתיים בשבוע, והוא 

החל לשלם מזונות. אין לה ולבן קשר למשפחת בן הזוג, ואין לה קרובים בישראל, אך יש לה 

כאן חברים טובים. בגיאורגיה יש לה משפחה וחברים רבים. 

בשנת 2016 עדכנה העוררת, כי היא מחזיקה במשמורת בלעדית על הבן והוצא צו הרחקה נגד 

בן הזוג לאחר שנהג בבן באלימות. 

בשנת 2017 עדכנה העוררת כי בן הזוג אינו בקשר עם הבן ואינו משלם מזונות זה תקופה 

ארוכה. כן עדכנה העוררת כי הבן לומד בגן מיוחד ולו קושי בדיבור ובמוטוריקה וכן קשיים 

אמוציונליים, אך אנשי המקצוע אינם מצליחים לאבחן את בעיותיו.

ביום 26.7.2017 נערך דיון בוועדה הבינמשרדית, ובסופו התקבלה החלטה לסרב את הבקשה  .6

(להלן: "ההחלטה הראשונה"). על החלטה זו הוגש ערר 4707-17 (להלן: "הערר הראשון"); 

לאחר הדיון בערר שנערך ביום 9.5.2018 ובמעמד הצדדים ניתן פסק דין (ע"י כבוד הדיין א' 

אזר) לפיו יושב עניינם של העוררים לעיון חוזר בפני הוועדה הבינמשרדית. בית הדין הנחה את 

הוועדה למקד את הדיון בבקשה בצרכיו המיוחדים של הבן, בזמינות של טיפול הדרוש לו 

בארץ מוצא העוררת ולהשלכות אפשריות הכרוכות במעבר של הבן לאותה מדינה. כן נכתב כי 

"מצופה כי בפני הוועדה תוגש גם עמדה מקצועית מטעם משרד הרווחה או משרד הבריאות 

בנושא". 

בעקבות פסק הדין בערר הראשון הוגשו מסמכים משלימים ונערך לעוררת ריאיון נוסף, בה  .7

הוסיפה העוררת כי כבר כשנה וחצי אין קשר בין הבן לבן הזוג, אך נוצר קשר עם משפחת בן 

הזוג (הסבא והאח). העוררת שומרת על קשר עם משפחתה בגיאורגיה. בעיותיו של הבן 

עומדות בעינן.

ביום 27.2.2019 קיימה הוועדה הבינמשרדית דיון, בו הוועדה שוב בחנה את זיקותיה של  .8

העוררת, והגיעה למסקנה כי אין בזיקות אלו כדי להטות את הכף לקבלת הבקשה. כן בחנה 
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הוועדה את מצבו של הבן על פי המסמכים שעמדו בפניה לרבות עמדת נציגת משרד הבריאות 

כי הטיפולים הנדרשים לבן קיימים במדינת מוצאה של העוררת. על כן, לאחר שקילת מכלול 

השיקולים לרבות גילו של הבן הוחלט לסרב את הבקשה (להלן: "ההחלטה השנייה"). 

ביום 8.7.2019 הוגש הערר דנן במסגרתו ניתן צו המאריך את רישיון העוררת מסוג ב/1. לאחר  .9

החלפת כתבי בית דין התקיים דיון במעמד העוררת ובאי כח הצדדים, ולאחריה הגיש המשיב 

השלמת טיעון.

דיון והכרעה

השאלה העומדת במרכז ערר זה הוא האם יש מקום להתערבות בהחלטה השנייה, או במילים  .10

אחרות: האם חרג המשיב משיקול דעתו לאור פסק הדין בערר הראשון באופן הדורש 

התערבות בית הדין. לשם כך אנו נצעד בדרך שסלל בית הדין בערר הראשון, ונבחן אם המשיב 

קיים את פסק הדין הלכה למעשה או לחילופין לא קיים אותו, וזאת באופן הדורש התערבות 

נוספת. ניגש לבחינת ההחלטה לאור השלכותיה על הבן, כאשר כבר נקבע בפסק הדין בערר 

הראשון כי אין בטיעונים הנוגעים לעוררת טענות העולות כדי טעם הומניטרי המחייב מתן 

אשרה.

ראשית נסקור את מצבו הבריאותי וההתפתחותי של הבן כפי שהוא עולה מן המסמכים  .11

שהוגשו במסגרת הבקשה (לא נציין כאן את כל המסמכים, אלא רק את חוות הדעת 

המקצועיות העדכניות הנוגעות לעניין לגופו):

אבחון מיום 14.6.2016 במחלקה הנוירולוגית של בית החולים תל השומר ((ד"ר  א.

אנדראה ניסנקורן) (להלן: "האבחון הנוירולוגי"), אשר קבע ללא אבחונים כי מדובר 

על ילד עם איחור התפתחותי גלובלי.

חוות דעת מיום 8.8.2016 מטעם השירות הפסיכולוגי החינוכי של תל אביב-יפו (גב'  ב.

אפרת אשחר-סבו, מתמחה בפסיכולוגיה התפתחותית וגב' דפנה בינדל ילינק, 

פסיכולוגית התפתחותית וחינוכית מדריכה) (להלן: "חוו"ד השירות הפסיכולוגי"), 

המציין כי הבן לומד בגן חינוך מיוחד באפיון עיכוב התפתחותי בהיבט המוטורי 

והשפתי, והוא זקוק לסיוע ולטיפולים בתחום הריפוי בעיסוק, בתחום השפה 

והתקשורת וכן בתחום הרגשי. הבן נמצא בתהליך אבחון בשל העובדה כי טרם נמצא 

מקור לקשייו ההתפתחותיים. מעת קבלת טיפול סדיר בגן ניכרת התקדמות 

משמעותית בכל התחומים, כאשר נראה שאמו (העוררת) דואגת לכל צרכיו ומשקיעה 

בכל הדרוש לקידומו. על כן מומלץ על המשך לימודים בגן חינוך מיוחד ומעבר 

בהמשך למסגרת חינוך מיוחד בבית הספר, וכן המשך טיפול בקלינאית תקשורת, 

בריפוי בעיסוק ובטיפול רגשי. כמו כן מומלץ על המשך הליך האבחון הרפואי.

הערכה מסכמת מחודש אפריל 2017 מאת השירות הפסיכולוגי החינוכי של תל אביב  ג.

יפו (גב' תלמה בכר, פסיכולוגית חינוכית מדריכה וגב' רעות רון, פסיכולוגית חינוכית 
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מתמחה) (להלן: "ההערכה המסכמת"), אשר מתארת התקדמות הבן באופן 

משמעותי בשנותיו בגן בתחום השפה והתקשורת, בתחום המוטוריקה ובעצמאותו, 

אולם הוא עדיין זקוק לסיוע ותיווך אינטנסיבי לשם פיתוח יכולות בתחום השפה 

המוטוריקה ובתחומים חברתיים. ניכר כי גבולות וחיזוקים מסייעים לו. חשיפתו 

המאוחרת לשפה העברית מעצימים את הנמכת יכולותיו הקוגניטיביות. הומלץ על 

למידה במסגרת כוללנית לילדים עם לקויות למדיה מורכבות.

חוות הדעת מיום 18.10.2017 של ד"ר תמי שטיינברג, מנהלת המכון להתפתחות הילד  ד.

במרכז שניידר לרפואת הילדים (להלן: "חוו"ד מרכז שניידר"), אשר קובע כי "עתידו 

של ג. תלוי באיכות הטיפול שיוענק לו במערכת החינוך, ובפרט בשנים הקריטיות 

הללו בהן הוא מתפתח ומשיג מיומנויות שיסייעו לו בתפקודו בעתיד ... ללא טיפול 

נאות ילדים במצבו של ג. גדלים להיות בוגרים לא מתפקדים, בשולי החברה. עם 

המשך טיפול שיקומי כמו זה שמקבל היום יכול להיות אזרח חיובי ומתפקד".

סיכום ביקור מיום 14.5.2018 במחלקה הנוירולוגית של בת החולים תל השומר (ד"ר  ה.

אנדראה ניסנקורן) ("סיכום ביקור במחלקה הנוירולוגי") – הסיכום אינו מצביע על 

אבחונים שנערכו אלא קובע כי "ג. חייב להמשיך טיפול כוללני...".

חוות דעת פסיכולוגית מיום 28.5.2018 (גב' אפרת אשחר, פסיכולוגית) (להלן: "חוו"ד  ו.

פסיכולוגית"), אשר מציינת כי הבן לומד בבית ספר במסגרת חינוך מיוחד לילדים 

בעלי לקויות למידה מורכבות וצרכים מיוחדים. ניכרת התקדמות רבה, מצב הדיבור 

השתפר אך הוא זקוק לעזרה בכל תחומי החיים. חשיפותו של הבן לשפות זרות 

מוסיפות על הקושי הראשוני לרכישת שפה באופן ספונטני. כן נקבע כי "טובתו של ג. 

דורשת כי לפני כל מעבר שייעשה ייבחנו אפשרויות החינוך במיוחד בארץ הקולטת 

והמענים שהוא יקבל בהן לצרכיו המורכבים".

ניתן לסכם את חוות הדעת כדלהלן: הבן הינו ילד עם עיכוב התפתחותי בעיקר בתחום 

השפה והמוטוריקה (ומעט גם בתחום הרגשי), הנמצא במסגרות חינוך של החינוך 

המיוחד, ובמעקב ע"י אנשי המקצוע. טרם אובחנה מקור הבעיה, אך בשל טיפול מסור של 

האם בשילוב עם הטיפולים אותם הוא מקבל, הבן מתקדם טוב יחסית למצבו. ככל 

שתידרש יציאתו מישראל מומלץ לבחון את האפשרויות להמשך לימודיו במסגרת החינוך 

המיוחד. 

במסגרת הערר הוגשו מסמכים נוספים אשר לא עמדו בפני המשיב, אך הם בעיקר חוזרים  .12

על האמור במסמכים שעמדו בפני הוועדה, כאשר בעלי המקצוע ממשיכים באבחונים 

שונים למציאת מקור הבעיה. 

חוות הדעת של הוועדה הבינמשרדית וההחלטה השנייה חוזרים על המסכת העובדתית  .13

הידועה. נאמר בהחלטה כי "נציגת משרד הבריאות ציינה בוועדה כי הטיפולים 

הרפואיים הנדרשים לפי הנטען עבור הבן קיימים במדינת מוצאה של המבקשת".
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שתיים הן הטענות בפי העוררים: האחת, כי הוועדה לא מילאה אחר פסק הדין בערר  .14

הראשון משלא הוגשה לוועדה עמדה מקצועית מטעם משרד הרווחה או משרד הבריאות 

בנושא; והשנייה, כי לאור מצבו של הבן כפי שהוצג בפני הוועדה, ההחלטה אינה סבירה.

האם המשיב מילא אחר פסק הדין בערר הראשון? פסק הדין משתמש בשתי לשונות:  .15

"בית הדין מנחה את הוועדה למקד את הדיון בבקשה בצרכיו המיוחדים של הקטין..." ו-

"מצופה כי בפני הוועדה תוגש גם עמדה מקצועית...". לא בכדי בית הדין דייק בלשונו. 

אכן בסמכותו של בית הדין לבחון את שיקול דעת הוועדה, וממילא גם למקדו. אך אין זה 

בסמכותו של בית הדין לקבוע לוועדה את סדרי העבודה שלה. כך קבע גם סגן הנשיא, 

כבוד השופט י' נעם בעמ"נ 39476-10-17 מדינת ישראל – רשות האוכלוסין וההגירה נ' 

פלונים (פורסם בנבו):

"עם זאת, מצאתי כי קמה עילה לבטל את ההוראה הנלווית להחלטת בית-

הדין, שלפיה הוועדה לא תמסור המלצתה בטרם תוגש לה חוות-דעת מטעם 

משרד הבריאות בהתייחס לטיפול התרופתי הקונקרטי הקיים והתחליפי 

ההולם את מצבם הרפואי של משיבים 1 ו-2 ומידת זמינותו במדינת מוצאם. 

צודקת המערערת בטענתה, כי אין כל בסיס בדין למתן הוראה זו לוועדה 

הבינמשרדית, ומדובר בהתערבות בסדרי עבודתה. לוועדה שיקול דעת לבחון 

את הבקשה בהתאם למסמכים שיוצגו לה על-ידי המשיבים, ובכללם 

המסמכים הרפואיים. ככל שיוצגו לוועדה על-ידי המשיבים ראיות מינהליות 

בסוגיות רפואיות, ובין-השאר, בשאלת זמינות התרופות שהמשיבים זקוקים 

להן, ואשר בהיעדרן על-פי הנטען יהיו נתונים בסכנת חיים של ממש – תפעל 

הוועדה כהבנתה בשאלת הצורך לערוך בירורים מטעמה, בין באמצעות משרד 

הבריאות ובין בדרך אחרת (וזאת מעבר לאמור במכתבו של מנכ"ל משרד 

הבריאות מיום 28.6.15). לוועדה, כאמור, שיקול דעת בעניין זה, ורק לאחר 

מתן החלטתה יהיה מקום להפעיל ביקורת שיפוטית, ככל שיתעורר צורך 

בכך".

(ההדגשה במקור – ח.ג.)

הנה כי כן דייק בית הדין בלשונו, והבחין בין חיוב המוטל על הוועדה לבחון את עניינו של  .16

הבן, לבין מתן הצלצה כיצד על הוועדה לפעול. ובכן, נראה כי הוועדה השתמשה 

בסמכותה וערכה בירור בנוגע לשאלת קיומו של טיפול הולם עבור הבן במדינת נתינות 

העוררת, ותמצות הבירור עומד לפנינו בהמלצת נציגת משרד הבריאות בוועדה 

הבינמשרדית, והורחב עליה במסגרת הערר.

עתה עולה השאלה, אם יש מקום להתערבות בית הדין בהחלטה השנייה בשל שיקולים  .17

של פגם חמור בשיקול הדעת. לעניין זה עלינו לזכור כי מדובר על ילד אזרח ישראלי, אשר 

ישיבתו בישראל בזכות ולא בחסד. גם אין מחלוקת בין הצדדים בדבר קשייו 
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ההתפתחותיים של הבן כפי שהם עולים מהמסמכים שהוגשו במסגרת הבקשה. אף לא 

יכולה להיות מחלוקת בין הצדדים, כי ככל שקיימת מסגרת מתאימה עבור הבן במדינת 

נתינות העוררת, לא יהיה בעובדת אזרחותו של הבן בכדי למנוע את הרחקת העוררת: 

"מקומו של הקטין עם הוריו. באשר יישבו הם, שם יישב הוא ולא להיפך. קטין תלוי 

בהוריו, ואין הוריו נתלים בו" (בג"ץ 758/88 קנדל נ' שר הפנים (פורסם בנבו)). כלל זה 

נכון אף בהיות הקטין אזרח ישראלי – ראו בעע"מ 775/12 פלוני נ' שר הפנים (פורסם 

בנבו): "אין אזרחותו של הקטין מצדיקה מתן מעמד להורה". לעניין זה נזכיר, כי הקשר 

בין הבן לבן הזוג נותק זה תקופה ארוכה בשל אלימות בן הזוג, והוא נתון למשמורת 

מלאה אצל העוררת.

כמובן שטובת הילד הינו שיקול מכובד, והרחבנו על כך בעבר. אך נזכיר, כי שיקול טובת  .18

הילד נסוג בפני שיקולים אחרים. ראו בעע"מ 10993/08  פלוני ואח' נ' מדינת ישראל – 

משרד הפנים ואח' (פורסם בנבו):

"ברם, הזהירות מתבקשת. גם בדיני משפחה טובת הילד אינה שיקול על, 

הגובר בכל מקרה על כל שיקול אחר. קל וחומר אין זה המצב במשפט 

המנהלי. לעיתים, גם אם טובת הילד עולה בקנה אחד עם השארתו או עם 

השארת הוריו בארץ – אין כל הכרח להיעתר לבקשה כגון דא מחמת שיקולי 

מדיניות וקיומן של נסיבות שונות".

עם כן, כיצד עלינו לבחון את גבול סבירות החלטת המשיב? אין ספק כי בסוגיות שלנו אין  .19

לבחון את ההבדל ברמת חיים בישראל לבין רמת החיים במדינת נתינות העוררת (ראו 

דברי כבוד הדיין א' אזר בסעיף 28 לערר 1237-15 פלונית ואח' נ' משרד הפנים – רשות 

האוכלוסין וההגירה (פורסם בנבו)), אלא האם ניתן להגיע לתוצאה הנדרשת מבלי לגרום 

לנזק מיותר. כלל זה הוא שאף ומד בבסיס דרישת בית הדין בפסק דין בערר הראשון, לפיו 

יש לבחון את השלכות הרחקת הבן. ובמילים אחרות: לשם בחינת הבקשה אין צורך 

לוודא (ברמת השיקול המינהלי) כי לא ייגרם נזק ככל שהבן יורחק למדינת נתינות האם, 

אלא האם מדובר על נזק מיותר, או נזק שאינו מידתי ביחס לתועלת המבוקשת. אף אם 

הבן לא יקבל את מלוא הטיפולים להם זוכה בישראל, לא יהיה בעובדה זו בכדי להטות 

את הכף. נדרש כי ברמת השיקול המינהלי צפוי לבן נזק חמור עם הרחקתו (וזאת כמובן 

מעבר לקשיי ההסתגלות האינהרנטים לכל ילד העובר ממדינה למדינה אחרת). 

המסמכים שהוגשו רובם ככולם שמים דגש על חשיבות קבלת טיפול נאות או מסגרת  .20

נאותה למצבו של הבן. אין בהם אמירה, כי עצם ההרחקה היא תגרום נזק חמור. כך 

בחוו"ד מרכז שניידר, בה מצויין כי נדרשת מערכת חינוכית אשר תוכל לטפל בבעיות הבן. 

וכן בחוו"ד הפסיכולוגית. על כן עלינו לבחון אם על בסיס הנתונים שעמדו בפני הוועדה 

ובפני מנכ"ל המשיב ניתן יהיה למצוא מסגרת חינוך מיוחד עבור לבן.
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לשם הצגת מצה החינוך המיוחד בגיאורגיה מפנים העוררים לדו"חות משנת 2014 ו-2015.  .21

אך לאחר עיון רב בדו"חות האמורים לא מצאנו כי יש בהם להצביע על חוסר מתן מענה 

כללי לילדים עם צרכים מיוחדים. כך הדו"ח שמפורסם ב-www.theoi.org בשם 

"Situation of Childrens rights in Georgia -2014" מצביע על קשיים לקבלת מענה 

באזורי הרמה של גאורגיה (כגון באזורי Kabegi) אך באזורים אחרים ניתן לקבל מענה 

והממשל מתקצב חינוך מיוחד עד גיל 16– ראו בסעיף 2.6 לדו"ח. הדו"ח משנת 2013 

Left Behind The Exclusion of " בשם www.bettercarenetwork.org שפורסם  באתר

Children and Adults with Disabilities from Reform and Rights Protection in the 

Republic of Georgia" מתאר את השינויים שנערכו בעשור הקודם לדו"ח בנוגע למערך 

החינוך בגיאורגיה, אשר לא כלל את החינוך המיוחד. הדו"ח מצביע על ליקויים במוסדות 

לחינוך מיוחד – אך מדובר בעיקר על מצב בו הילדים (או גם המבוגרים) נמצאים או 

מוחזקים במוסד במשמורת, כגון בתי יתומים. מצויין בדו"ח ההבדל בין ילדים הנמצאים 

במוסדות אלו, לבין ילדים עם צרכים מיוחדים המקבלים טיפול פרטני. הדו"ח מצביע על 

מצב מורכב, בו המדינה הכירה בצורך לערוך שינויים, כך שלצד הליקויים קיימים גם 

שיפורים – בעיקר אצל ילדים שהולכים למוסדות לחינוך מיוחד לא ממורכזים. הדו"ח 

מצביע על מערכת מקבילה למערכת החינוך הממלכתית (כגון על ידי הכנסייה), אשר לא 

נבחן על ידי הדו"ח (והדו"ח מעלה חששות כלפיה). 

מאידך, הצביע המשיב על דו"חות שונים מהשנים האחרונות, לפיהם גאורגיה מחוללת  .22

שינוי בכל הנוגע למתן טיפול לילדים עם צרכים מיוחדים. נציין כי דו"ח עדכני שהתפרסם 

אך לאחרונה של UNICEF לשנת 2019 מצביע על הגדלת המודעות והטיפול לילדים עם 

צרכים מיוחדים, לרבות הוספת מאות מטפלים, והרחבת הפרוייקט לאזורים נוספים (ראו  

https://www.unicef.org/georgia/media/3916/file/newsletter_eng-FINAL.pdf בעמ' 16 וכו' - 

דו"ח שיצא בחודש מרס 2020). גם ארגונים פרטיים השקיעו בשנים האחרונות 

בפרוייקטים להגדלת זמינות לשירותים חברתיים וחינוכיים לילדים עם מוגבלויות 

.(Adria ראו למשל בפרוייקט) בגאורגיה

מכל אלה עולה, כי עדיין נדרש שיפור גדול במערך החינוך המיוחד בגיאורגיה, אך ניתן  .23

למצוא מענה ומסגרת חינוכית המתאימה לבן. במצב דברים זה הוצע לצדדים בעת הדיון 

כי הבקשה תועבר לעיון נוסף בפני הוועדה כאשר תונח בפני חברי הוועדה חוות דעת 

מקצועית של משרד הרווחה או של משרד הבריאות, כפי שהוצע כבר בפסק הדין בערר 

הראשון. אך משהמשיב התנגד להצעה אין לנו אלא לבחון את סבירות ההחלטה בהתאם 

לנתונים דלעיל.

לאחר שבחנו את הבקשה ואת ההחלטה על צרופותיהם לא מצאנו דופי בהליך קבלת  .24

ההחלטה השנייה, כאשר נראה כי המשיב בחן את הבקשה על בסיס מלוא החומר שהוצג 

בפניו ושקל את מגוון שיקוליו בהתאם לשיקול דעתו הרחב. לוועדה ולמנכ"ל הרשות 

http://www.bettercarenetwork.org
https://www.unicef.org/georgia/media/3916/file/newsletter_eng-FINAL.pdf
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שיקול דעת רחב. כתוצאה מכך, התערבות בתי המשפט בהחלטות "ממין זה מצומצם 

ויוגבל למקרים יוצאי דופן בהם נפל פגם חמור בהחלטה הנוגעת למתן אשרה או רישיון 

מטעמים הומניטאריים, כגון שיקול זר או פגם חמור אחר היורד לשורש העניין" (בג"צ 

2629/03 סבטלנה איבשין נ' שר הפנים, פסקה 8 (פורסם בנבו)). הממצאים העלו, כי 

העוררת מטפלת במסירות בבן, דבר התורם רבות להתקדמותו. כן נראה, כי ניתן למצוא 

במדינת נתינות האם מסגרות לחינוך מיוחד נאותים, עם כי נדרש מאמץ מסויים (כגון 

בחירת מגורים באזור בו פועלים מוסדות ברמה טובה). משכך לא נמצא כי במקרה דנן נפל 

פגם חמור, ועל כן אין מקום להשבת הבקשה לבחינת המשיב, או לקבלת החלטה אחרת 

חלף החלטת המשיב.

סוף דבר

לא נמצא כי נפל פגם חמור וחריגה מסמכות המשיב בעת קבלת ההחלטה, ועל כן לא  .25

נמצא מקום להתערבות בית הדין בהחלטה, וזאת בהתחשבות בשיקול דעתו הרחב של 

המשיב. עם זאת, מובן שבמצב הקיים, בו לבן צו עיכוב יציאה מן הארץ גם אין מקום 

להרחקת העוררת, בהיותה המשמורן היחיד של הבן. 

על כן הערר נדחה, אך ככל שצו עיכוב היציאה עדיין עומד בעינו המשיב יחדש לעוררת את  .26

רישיונה מסוג ב/1 ל-6 חודשים, בהם על המשיב לפעול לביטול הצו לעיכוב יציאה מן 

הארץ של הבן ועל העוררת לשתף פעולה בהליך זה בתום לב. כל עוד טרם מבוטל צו עיכוב 

היציאה  וזאת מסיבות שאינן קשורות לעוררת, יוארך רישיונה לתקופות של 6 חודשים. 

גם לאחר ביטול צו העיכוב יינתן לעוררת תקופת התארגנות בת 60 יום בטרם הרחקתה 

מישראל. בנסיבות העניין יישא כל צד בהוצאותיו.

זכות ערעור לבית המשפט המחוזי בירושלים, בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים, תוך 45 יום. 

ניתנה היום, י'  אייר  תש"ף, 04/05/2020, בהעדר הצדדים. 

חנניה גוגנהיים, דיין
בית הדין לעררים

http://www.nevo.co.il/case/5847491
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