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בקשה דחופה למתן צו ביניים
בית המשפט הנכבד מתבקש ליתן צו ביניים ,עד להכרעה בעתירה ,לפיו לא יוצאו הוראות שהייה
חדשות מכוח סעיף 32ד(א) לחוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) ,התשי"ד( 1954-להלן – התיקון
לחוק או החוק) ,ולפי הקריטריונים המינהליים החדשים מיום .14.7.2015
העתק הקריטריונים מיום  14.7.2015מצ"ב כנספח א' לבקשה זו.
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העתק הקריטריונים הקודמים מצ"ב כנספח ב' לבקשה זו.
כן מתבקש בית המשפט הנכבד ליתן צו ארעי עד להכרעה בבקשה זו.

מבוא
.1

עניינו של צו המניעה המבוקש הוא הקפאת המצב שהתקיים מאז בוטל צו הארעי שהוציא בית משפט
זה (בין הימים  18.12.2014ל ,)30.12.2014 -וזאת עד למתן פסק דין בעתירה .מדובר רק באיסור על
הוצאתן של "הוראות שהייה" חדשות לפי קריטריונים חדשים שנקבעו על-ידי מנכ"ל רשות
האוכלוסין וההגירה – ללא הליך מינהלי מינימלי וללא הנמקה – ביום .14.7.2015

.2

למען הסר ספק ,כפועל יוצא ממתן הצו המבוקש ,ניתן יהיה להמשיך ולהוציא הוראות שהייה בהתאם
לקריטריונים שהיו בתוקף עד לאחרונה (להלן" :הקריטריונים הקודמים") ומאליו מובן שהצו
המבוקש לא מתייחס ולא ישפיע על הוראות שהייה שכבר ניתנו בעבר ואשר מכוחן מוחזקים
ב"חולות" מבקשי מקלט רבים.
ההבדל בין הקריטריונים הקודמים לאלו החדשים

.3

השוני בין הקריטריונים מתבטא בשינוי דרמטי של "פוטנציאל" המזומנים למתקן שירות בתי הסוהר
"חולות" ,כך שזה יכלול כל אזרח סודן שנכנס לישראל עד ליום ( 31.12.2011במקום עד ליום
 )31.5.2011וכל אזרח אריתראי שנכנס לארץ עד ליום ( 31.7.2011במקום עד ליום .)31.5.2009
משמעות הדבר היא שהחלטה מינהלית שנעשתה "סתם כך" ,כלומר לא בחקיקה ראשית וללא הליך
מינימלי של היוועצות או הנמקה ,תכניס למאגר הפוטנציאלי של המוחזקים במתקן שירות בתי
הסוהר "חולות" אלפים רבים נוספים ,שעד היום ובהתאם לקריטריונים הקודמים ,לא ניתן היה
לפגוע בחירותם ובכבודם ולשלחם אליו.
תצהירה של הגב' רעות מיכאלי מנכ"לית המוקד לפליטים ולמהגרים מצ"ב כנספח ג' לבקשה זו.

.4

שינוי הקריטריונים האמור נעשה שעה שבית משפט נכבד זה טרם הכריע בדבר חוקתיותו של התיקון
לחוק וממילא אף לא התווה את שיקול הדעת של הרשות בקשר לשאלות המינהליות המטרידות
האופפות את אופן יישומו של החוק .בקשר לכך נזכיר שלאחרונה הובהר שהכרעה בעניינים מינהלים-
פרטניים הקשורים בחוק תדחה עד לאחר מתן פסק הדין החוקתי (ר' עע"ם  ,3325/15החלטה מיום
.)8.7.2015
הנימוקים למתן הצו המבוקש

.5

צו הביניים המבוקש נועד לצמצם את הפגיעה ההרסנית ,הקשה והבלתי הפיכה בזכויות יסוד
חוקתיות של מעגל מתרחב של אלפי בני אדם נוספים ,רבים מהם מבקשי מקלט ,ואת כולם ,ללא יוצא
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מהכלל ,לא ניתן להרחיק למדינת מוצאם בשל מדיניותה המוצהרת של מדינת ישראל .כל זאת עד
למועד בו יכריע בית המשפט אם פגיעתו הרעה של התיקון לחוק עומדת במבחנים החוקתיים שנקבעו
על ידי בית משפט נכבד זה בעניין אדם (בג"ץ  7146/12אדם נ' הכנסת (פסק דין מיום ))16.9.2013
ובעניין איתן (בג"ץ  7385/13איתן נ' ממשלת ישראל (פסק דין מיום  .))22.9.2014כמפורט בהרחבה
בעתירה וכפי שעלה גם בדיון שנערך עוד ביום  ,3.2.2015התיקון לחוק מעלה תמונה קשה של פגיעה
בזכויות חוקתיות בניגוד לקביעות מפורשות של בית משפט זה.
.6

אמנם ,בהחלטתו מיום  ,30.12.2014החליט כב' השופט דנציגר שלא להיעתר "בשלב זה" לבקשה למתן
צו ביניים ,אלא שהובהר שם שהעתירה תיקבע לדיון בדחיפות .אכן ,עוד באותו היום הורה הנשיא
גרוניס על הוצאתו של צו על תנאי עקב "הצורך להכריע בעתירה בהקדם" (סעיף  1להחלטת הנשיא
מיום  .)30.12.2014חלוף תקופה של למעלה מחצי שנה מאז נקבע שיש צורך להכריע בעתירה בהקדם
מוביל לכשעצמו למסקנה שיש ,לכל הפחות ,להקפיא את המצב הקיים עד למועד מתן פסק הדין
החוקתי.

.7

חיזוק נוסף לאמור עולה מהתצהיר המשלים שהגישה המדינה בהליך זה ביום  .16.2.2015זאת בהינתן
שעלה ממנו שהרוב המוחלט של המוחזקים במתקן הם מבקשי מקלט שהגישו בקשות פרטניות שלא
נבחנו כלל על-ידי המשיב ושאלו ממשיכים להיות מזומנים למתקן שירות בתי הסוהר "חולות" בזמן
שהמדינה טרם גיבשה "עמדה סדורה" ביחס למבקשי מקלט מחבל דארפור שבסודן.
העתק מכתבה של הגב' שונית שחר מיום  2.6.2015המעיד על האמור ניתן לצפייה כאן:
http://hotline.org.il/wp-content/uploads/2015/06/MoIResponseRSDDarfur.pdf
העתק פניה מיום  12.7.2015לפרקליטות המדינה בבקשה לקבל פרטים אודות קצב בחינתן של בקשות
המקלט של המוחזקים ב"חולות" מצ"ב כנספח ד' לבקשה זו (מכתב זה לא נענה עד למועד הגשת
בקשה זו).

.8

בנוסף ,ייושמו הקריטריונים החדשים על קבוצה גדולה של מי שהוחזקו כבני ערובה על ידי מבריחים
במחנות זוועה בסיני במטרה לסחוט דמי כופר מבני משפחותיהם .יש ביניהם אף כאלה שמעולם לא
תכננו להגיע לישראל ,אלא נחטפו בסודן על ידי מבריחים והוחזקו בחצי האי סיני במטרה לסחוט כספים
מבני משפחותיהם .המוחזקים במחנות הם קורבנות לכליאה ,לעינויים ,להרעבה ,לאלימות קיצונית,
לאונס ולתקיפות מיניות ,לקצירת איברים ,לעושק ולסחיטה .מתי המעט מבניהם שהוכרו כקרבנות סחר
לא יישלחו ל"חולות" (ר' סעיף 32ד(ב)( )6וסעיף 32ד(ג) לתיקון לחוק) ,אך קרבנות העינויים ,הכליאה
והאונס יישלחו גם יישלחו .ר' בעניין זה ,למשל" :עונו במדבר ,נכלאו בישראל" (רופאים לזכויות אדם
ומוקד סיוע לעובדים זרים ,אוקטובר :)2012
http://www.hotline.org.il/hebrew/pdf/TorturedInSinaiJailedInsraelHEB.pdf
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היעדר ביקורת שיפוטית על הוצאתה של הוראת שהיה – טעם נוסף מצטבר למתן הצו המבוקש
.9

כאמור ,מהחלטת בית משפט זה בעע"ם  3325/15לעיל ,עולה שעד להכרעה החוקתית יתכן שלא ידונו
כלל הליכים שקשורים בהיבטים המינהליים של הוצאתן של הוראות שהייה .מכך יוצא שהזכות
החוקתית לפנות לערכאות – זכות שחשיבותה מתעצמת שעה שמדובר בפגיעה בזכויות יסוד חוקתיות
ובפרט בזכות לחירות (ר' בר"ם  1512/14פלוני נ' שר הפנים ( )19.3.2014ובר"ם  2459/15פלוני נ'
משרד הפנים ( – ))13.5.2015נפגעת בצורה קשה דווקא כל עוד ההליך החוקתי תלוי ועומד בפני בית
משפט זה .במתן הצו המבוקש יש כדי לצמצם במעט את הפגיעה המצערת הזו.
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נזכיר כי בפסק הדין בעניין איתן ציין השופט פוגלמן ,כי "במבנהו הנוכחי של פרק ד' לחוק ,שאלה היא
אם לא נדרשת בי קורת שיפוטית יזומה גם ביחס לעצם הוראת השהייה שמכוחה נדרש מסתנן
להתייצב במרכז השהייה ,וזאת בגדרי הזכות החוקתית להליך הוגן( ".ר' את הסיפא לסעיף  179לפסק
דינו של השופט פוגלמן) .בהינתן שמדובר באוכלוסיה המוחלשת והשנואה ביותר בישראל ומאחר
שכיום לא רק שאין ביקורת שיפוטית יזומה ,אלא שאפילו הליכים שמגיעים לבית משפט זה מושעים
והדיון בהם נדחה למועד לא ידוע ,הקפאת המצב הקיים היא המעט המתחייב.

.11

מכל האמור ,ובהתווסף למכלול טענותיהם של העותרים בעתירה החוקתית ובבקשה לצו ביניים
שהוגשה בד בבד עמה ,מתבקש בית המשפט להורות כמבוקש.
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