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  לכבוד

  חברות וחברי הכנסת

  ירושלים

  

  ,שלום רב

  

  2011- א"התשע, )והוראת שעה 3' תיקון מס) (עבירות ושיפוט(מניעת הסתננות הצעת חוק ל: הנדון

  

, רהלפגהכנסת את יצילפני ורגע  הכנסתמושב החורף של יום הדיונים האחרון של ב, 30.3.2011, היום

ענישה של ומעצר שתכליתה  הצעה –שבנדון חוק ההצעת את מתכננת הממשלה להביא בפני המליאה 

דובר בהצעת מ. על מנת להרתיע פליטים ומבקשי מקלט אחרים מלבוא לישראל פליטים ומבקשי מקלט

. שמתנערת מחובותיה של מדינת ישראל כלפי פליטים ומבקשי מקלט, ובלתי מוסרית חוק דרקונית

וודאי שאין מעבירים אותה , אין מציעים הצעת חוק שכזו ,החרדה לזכויות האדם, במדינה דמוקרטית

אנו קוראים לחברות ולחברי הכנסת להתנגד להצעת . לפגרה הכנסתבמחטף ברגע האחרון לפני צאת 

  .החוק

  

ולפיה למדינת ישראל הזכות לשמור על , אף אנו שותפים לדעהכי , כבר בראשית הדברים נדגיש

כמדינה שקמה , יחד עם זאת. ולפקח על הבאים בשעריה אליהללים ביחס לכניסה לקבוע כ, גבולותיה

אמנה בדבר מעמדם של פליטים משנת הואשר היתה מעורבת מאוד בניסוח , כדי לספק בית לפליטים

בחשבון את החובה המוסרית והמשפטית שלא  להביאכל אמצעי הננקט על ידי המדינה חייב , 1951

    .לט ולא להענישםלכלוא פליטים ומבקשי מק

  

הצעת הינה , ום מושב החורףיומיים לפני ת, 28.3.2010ביום שהונחה על שולחן הכנסת , הצעת החוק

נאלצה למשוך את הצעת החוק הקודמת  2010לאחר שבחודש יולי , חדשה שגיבשה הממשלה חוק

שהתכסתה בנימוקים , בניגוד להצעת החוק הקודמת. בשל ביקורת ציבורית חריפה" למניעת הסתננות"

חושפת את  אלא, אינה מסתתרת עודבדברי ההסבר להצעת החוק החדשה הממשלה , בטחוניים

, מבקשי המקלט שנכנסים לישראל בשנים האחרונות מלבוא לארץהרתעתם של : תוה האמיתייתותכלי

התגברות על הוראות ו, של מבקשי המקלט והפליטים שכבר מצויים בישראל על ידי מעצר ממושך וזאת

   .מהארץ מי שאי אפשר לגרשואת שחרר ממעצר לשמחייבות , 1952- ב"התשי, חוק הכניסה לישראל

  

לתקופה של וכלו להיעצר שייכנסו לישראל דרך גבול מצרים יוילדיהם מקלט  ימבקש, ההצעהעל פי 

וזאת אפילו אין כל אפשרות או כוונה , )כפי שקובע חוק הכניסה לישראל, ימים 60-ולא ל( שלוש שנים
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 96הזכאים לבוא לפני דיין שיבחן את מעצרם בתוך , חוק הכניסה לישראלבניגוד לעצורים לפי . לגרשם

ביקורת תקופתית על המעצר . ימים 14רק לאחר  תיערךמעצרם של מבקשי המקלט ביקורת על , שעות

, עוד קובעת הצעת החוק. אלה מדי חודשיים, כפי שקובע חוק הכניסה לישראל, לא תתקיים מדי חודש

לישראל ממקום שבו לפי חוות דעתם של גורמי הבטחון מתבצעת פעילות גיע מכי אם מבקש מקלט 

אי אפשר יהיה לשחרר את מבקש , )סודאןחבל דארפור שבמ, למשל(העלולה לסכן את בטחון ישראל 

ואין כל עדות , אפילו ישנן נסיבות הומניטאריות המצדיקות את השחרור, זאת. המקלט וילדיו ממעצר

  .היה מעורב אי פעם בפעילות בטחוניתלכך שמבקש המקלט עצמו 

  

ההצעה אינה כוללת מנגנונים מיוחדים . תחמיר את מצבם של מבקשי המקלט הקטינים הצעת החוק

כעילת הנלווה להוריו את עקרון טובת הילד אינה קובעת ; לווים להוריהםנה המתאימים לקטינים

למעשה מפקירה את הילדים ו ;עורבות גורמי הרווחה בהליך המעצראינה מחייבת מ; שחרור

  .ראות המעצר הדרקוניות של הצעת החוקלשירותיות הו

  

שנועד במקורו להתמודד עם , 1954משנת למניעת הסתננות הצעת החוק הינה תיקון לחוק , ועודזאת 

מבטלת את תלותו של ההצעה . ותלוי בקיומו של מצב חירום, בעיות בטחוניות הנובעות מהסתננות

ת באותו קבועוש, את ההוראות הפליליות המחמירותאינה מבטלת אך , החוק בקיומו של מצב חירום

ההוראות  תמחילה אזאת היא במקום . ם עבירות בטחוניות בעת חירוםד עואשר נועדו להתמוד חוק

שלא דרך מעבר  ץאשר נכנס לאר, כל מי שאינו תושב או אזרח ישראלעל  1954הפליליות שבחוק משנת 

אפשר יהיה להעמיד לדין פלילי כל , ת החוקאם תתקבל הצע. )על פי ההצעה, "מסתנן(" גבול מוסדר

מסייע למבקש מקלט או נותן לו מי שזהו אף עונשו של . שניםועונשו יהיה מאסר חמש , מבקש מקלט

   . חמש עשרה שנות מאסרעונשו יהיה  –שוב מסייע או נותן מחסה מי ש .מחסה

  

 יש לציין.  החוק מבקשת לעגןשהצעת , הפגיעות המתוארות הן רק חלק מהפגיעות הקשות והחמורות

, ן או מאריתריאהאשל החוק הם מבקשי מקלט מסוד "ייתפסו ברשתו"כי רוב האנשים אשר , עוד

  .בשלב זה לגרש איש פשראי אמדינות שאליהן 

  

החקיקה על . עשות כמכלול ולא לשיעוריןיחסות לתופעת הכניסה לישראל בחקיקה חייבת להיההתי

ע ובלק על החקיקה. "הגרי עבודהמ"לבין " מבקשי מקלט"בין , "פליטים"לבין " מסתננים"בין  להבחין

 החקיקה .ים שיבטיחו את הטיפול המתחייבמנגנונ ולייסד, פליטים ובמבקשי מקלטשונה בטיפול אופן 

י חסר תוחלת של כל אדם מעצר מינהל לאפשראינה יכולה ועונשי מאסר כבדים אינה יכולה להטיל 

בדבר מעמדם של פליטים האמנה על פי חובותיה של מדינת ישראל עליה להתיישב עם  .ללא הבחנה

 1984בלתי אנושיים ומשפילים משנת , יחס ועונשים אכזריים, נגד עינוייםהאמנה על פי , 1951משנת 

  . 1989האמנה בדבר זכויות הילד משנת על פי ו

  

 ולפעול על מנת להבטיח שמדינת ישראל תקיים את חובתה, להצעה להתנגדבבקשה  אנו פונים אליכם

  .באנושיות ובכבודובילדיהם במבקשי מקלט  ,םהבסיסית לנהוג בפליטי

  

  ,רבוד בכב

  

  ד"עו, פלרעודד 

  לזכויות האזרח בישראלהאגודה 

  ד"עו, ברמןיונתן 

  סיוע לעובדים זריםמוקד 


