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:ןייטשניבור 'א טפושה

דחוימב( תוחפשמ דוחיא ישקבמ יפלכ הנידמה ימרוג לע תלטומה עומישה תבוח ירדג םהמ.א

תוחפשמ דוחיאל העינמהש ,)לארשי ימוחתב םייקוח יתלב םיהוש םקלח ,ש"ויא יבשותב ןניקסע

תיב לש ןיד יקספ השולש םניינע רשא ,םתעימש הדחואש םירוערע ינש ונינפל ?תינוחטב איה םהיבגל

לאידע אישנה ןגס לש וניד קספ לע רוערע-1038/08 ם"עע :םילשוריב םיילהנימ םיניינעל טפשמה

ם"עעו ;870/07 ם"תעב23.1.08 םוימ לבוס טפושה לש וניד קספ לעו514/07 ם"תעב31.12.07 םוימ

םירקמה לכב .8104/08 ם"תעב11.6.08 םוימ לאידע אישנה ןגס לש וניד קספ לע רוערע-7493/08

ימ יבגל )הנידמה ןלהל( תרערעמה הלביקש הטלחה םיילהנימ םיניינעל טפשמה תיב לטיב וללה

.תיפוס הטלחה םרטב עומיש םייקל הילע יכ הרוהו ,םיבישמהמ

עקר

תבשות ,2 הבישמהו ,לארשי בשות ,1 בישמה:)1038/08 ם"עעב15 םיבישמה( 514/07 ם"תע.ב

דוחיאל השקב1 בישמה שיגה26.1.06 םויב .)35 םיבישמה( םידלי השולש םהלו ,םיאושנ ,רוזאה

הקידבמ" יכ ,רמאנו ,םיינוחטב םימעטמ השקבל בוריס לע הנידמה העידוה16.11.06 םויב .תוחפשמ

לע םינפה דרשמל ררע ."רורט ןוגרא ליעפל רושק היחא ,עוגיפ עצבל תנמזומה תנווכב יכ הלע הכרענש

הנידמה תטלחה יכ ,רבד לש ורקיעב ,ןעטנ אמק טפשמה תיבל םיבישמה תריתעב .החדנ וז הטלחה

ימרוג לצא לואשתל2 הבישמה הנמזוה הריתעב ןוידה ךלהמב ;ןועיט תוכז םהל הנתינש אלב הלבקתה

;)בתכב( עומיש הוהמ ררעה ךילה יכ ,הנידמה תנעט תא לביק טפשמה תיב .הבצייתה אל ךא ,ןוחטבה

הלטבל שי ךכשמו ,תירוקמה הטלחהב םגפה תא אפרל ידכ וב יד אל הז "רחואמ עומיש" יכ עבק ךא

תיטנבלרה הירטאמב יכ ,רמאנ ראשה ןיב .עומיש םויק רחאל שדחמ םיבישמה לש םניינע תא לוקשלו

הניא הנידמה הטלחה תלבקל דע ,םיינוחטב םילוקישב רבודמש לככו( םדקומ עומיש ךורעל העינמ ןיא

בייחתמ םדקומ עומיש אלב הלבקתהש הטלחהה לוטיב יכ ;)ץראב2 הבישמה תייהש תא ריתהל תבייח

ץ"גב לע ךמתסהב( דובכל תיתקוחה תוכזהמ קלח איהש ,החפשמ ייחל תוכזה– העגפנש תוכזה יפואמ

,םסרופ אל(םינפה רש 'נ לארשיב יברעה טועימה תויוכזל יטפשמה זכרמה– הלאדע7052/03

.לוספ גהונל רשכה ןתמ התועמשמ רחואמה עומישב תוקפתסה יכו ;)הלאדע ןיינע ןלהל ,)14.5.06

,7 הבישמל יושנ ,לארשי בשות ,6 בישמה:)1038/08 ם"עעב611 םיבישמה( 870/07 ם"תע.ג

השקב6 בישמה שיגה29.1.06 םויב .)811 םיבישמה( םידלי העברא םהלו ,תירבה תוצרא תיחרזא

 דידיכ ףרטצהל2 תשקבמה םשב
:טפשמה תיב

ללה ןב םתוי ד"וע

רלפ דדוע ד"וע

ןיד-קספ
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םימעטמ התחדנ השקבה .)6.8.03 םויב הברוס ,20.3.01 םוימ ,תמדוק השקב( תוחפשמ דוחיאל

ררע ."רורט ןוגרא יליעפל םירושק ]7 הבישמה לש[ התחפשמ ינב" יכ רמאנו ,15.11.06 םויב םיינוחטב

קספ לע הכמתסה ראשה ןיבו ,ןועיטה תוכזב העיגפה לע הססבתה םיבישמה תריתע .החדנ הטלחהה לע

.הנידמה תמכסהב םיבישמל הרסמנ ותיצמתו ,יניעידומ רמוח גצוה הריתעב ןוידב .514/07 ם"תעב ןידה

םהל רבעוה אל ןוידב םיבישמל גצוהש עדימהש ועבקב ,הריתעה תא טפשמה תיב לביק רצק ןיד קספב

.השדח הטלחה תלבק םרטב עומישב ויבגל ןועטל םהל רשפאל שי ןכ לעו ,םניינעב הטלחהל רבוע

,לארשיב עבק תבשות ,1 הבישמה תשקב:)7493/08 ם"עעב םיבישמה( 8104/08 ם"תע.ד

,7219/01 ץ"גבב םיבישמה תריתע תובקעב .23.11.99-ב הברוס ,2 בישמה םע תוחפשמ דוחיאל

תיבל םיבישמה תריתע .הנש לש הפוקתל לארשיל הסינכ רתיה2 בישמל קינעהל הנידמה התואינ

תב תפסונ הפוקתל רתיהה ךראוי היפל ,המכסה הבינה )619/04 ם"תע( םיילהנמ םיניינעל טפשמה

אצוה הנשל רתיה .הנושארה הנשה םותב העינמ היהת אל םא תפסונ הנשו ,ןושאר בלשב הנש– םייתנש

החלשנ22.1.08 םויב .תפסונ הנשב רתיהה לש הכראה םיבישמה ושקיב4.3.07 םויב .21.2.06 םויב

רושק2 בישמה יחאמ דחא יכ ,רמאנ ;םיינוחטב םימעטמ השקבה הברוס היפל ,העדוה םיבישמל

תא טפשמה תיב לביק הז הרקמב םג .רורט ןוגראב ליעפ ףסונ חאו ,רורט ינוגרא לש המיחל יעצמאל

םרטב עומיש םיבישמל םייקל הנידמה לע יכ הרוהו ,514/07 ם"תעב ןידה קספל הינפה ךות ,הריתעה

.םניינעב הטלחה תלבק

םירוערעב םיכילהו תונעט

:םדקומ עומישל תנגומ תוכז םיבישמל הדמע אל יכ ,תישאר ,הנידמה תנעוט םירוערעה ינשב.ה

,תאז ;םניינעב הטלחה תלבקל רבוע עומישל תוכז- לארשיב ןידכ אלש םיהושה- םירזל ןיא יכ ,ןעטנ

דוע .יטפשמה םדמעמ תא הנשמ וניא ץראב םתייהש תא ריתהל השקבל בוריסש קומינה ןמ ,ראשה ןיב

,1952-ב"ישת ,לארשיל הסינכה קוח לש ותילכת חכונו ,רבודמ ןהב תוינוחטבה תורטמה חכונ יכ ,רמאנ

וקלחנ הלאדע ןיינעב יכ ,ןעטנ דוע .םיירוביצ םיסרטניאב תעגופ עומיש םויקל דע הטלחהה תייחד

יבשותל תעגונ וז תוכז םוקמ לכמו ,החפשמ ייחל תוכזה לש השומימ ןפואו הפקיהל רשאב תועדה

גישהל תוכזה תוברל ,תוחפשמ דוחיאל תושקבב לופיטה להונ יכ ,הנידמה תנעוט תינש .דבלב לארשי

םינפה רש 'נ לארשיב חרזאה תויוכזל הדוגאה7016/01 ץ"גבב רשואו ןודנ ,התלבק רחאל הטלחה לע

היה יוארש החנהב ףא יכ ,ןעטנ תישילש .)חרזאה תויוכזל הדוגאה ןיינע ןלהל( )25.2.04 ,םסרופ אל(

לוטיבל איבהל ךירצ וניא עומישה םויק-יא ,םניינעב הטלחה תלבק םרטב עומיש םיבישמל ךורעל

רשא ,דמעמ ישקבמל רשפאתי םא םרגיתש ירוביצה סרטניאב העיגפה חכונ ,תיצמתב ,תאז .הטלחהה

.םניינעב הטלחה תלבקו עומיש םויקל דע ץראב תוהשלו ךישמהל ,תינוחטב הנכס םהמ תפקשנ

םתקחרה תא ענמיש ,םייניב וצל השקב7493/08 ם"עעב םיבישמה ושיגה26.10.08 םויב.ו

םייניב וצ אלב ףא יכ ,םכסוה )21.12.08 םויב( השקבב ןויד רחאל .הנידמה רוערעב הערכהל דע ץראהמ
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 .)22.1.09 ,21.12.08 םימימ תוטלחה( התע תעל ץראב םיבישמה וקחרוי אל

לש ןידה יקספ לע םהידי1038/08 ם"עעב םיבישמה םיכמוס ,8.12.08 םוימ ,רוערעל םתבוגתב.ז

רבדבו ,החפשמ ייחל תוכזהו ןועיטה תוכז לש ןתובישח רבדב רובידה בחרוה .אמק טפשמה תיב

הרשוא אלו הנודנ אל חרזאה תויוכזל הדוגאה ןיינעב יכ ,רמאנ דוע .רחואמה עומישה לש ויתונורסח

שי יכ ,תונעטה ושגדוה ,1.1.09 םוימ ,הנידמה תבושתב .םדקומ עומיש םיוקמ ןיא היפל הקיטקרפה

תנגומ הניא החפשמ ייחל רז ןיתנ לש ותוכז יכ ;רוביצה לש ונוחטבו ומולש לע הנגהל לקשמ ןתיל

 .חרזאה תויוכזל הדוגאה ןיינעב רשוא תוחפשמ דוחיא יקיתב הנידמה תלעופ ויפל להונה יכו ;ןידב

ןויד .וידחי ועמשיי )7493/08 ם"עעו1038/08 ם"עע( םירוערעה ינשש טלחוה21.9.08 םויב.ח

דקומה ,טפשמה תיב ידידיכ ךילהל ףרטצהל םישקבמה םג ופתתשה ובו ,4.2.09 םויב םייקתה דחואמ

דוחיאל תושקבב לופיטל םייקה להונה יכ ,ןעטנ הנידמה םעטמ .חרזאה תויוכזל הדוגאהו טרפה תנגהל

,שגדוה .ריבסו ןזואמ להונב רבודמו ,חרזאה תויוכזל הדוגאה ןיינעב הריתעה תובקעב שבוג תוחפשמ

םולש תא םינכסמה םימרוג לש ץראה ןמ םתקחרה תא בכעל לולע הטלחה םרטב עומיש םויק יכ

עדימה לע ףרוג ןפואב קלוח טרפהש םוקמ ,םדקומ עומיש םויקב שממ לש םעט ןיא יכ ןעטנו ,רוביצה

תלבק םרטב טרפה תדמע תא עומשל אלש הביס ןיא יכ ,רמאנ םיבישמה םעטמ .וניינעב יניעידומה

לש ויתויוכזמ תרזגנ ןדיד ןודנב עומישל תוכזה יכ ,ןעטנ חרזאה תויוכזל הדוגאה םשב .וניינעב הטלחה

הנתינש הטלחהבו ;עומיש םייוקי םיינטרפה םיבישמל יכ ,הנידמה םעטמ רסמנ .לארשי בשות גוזה ןב

יכו ,)ובצייתיש החנהב( עומיש רחאל לבקתת םיבישמה לש םניינעב תיפוס הטלחה יכ ,עבקנ םויב וב

.ונתערכה אופיא וז .דרפנב ןתנית תינורקע הערכה

הערכה

,תילארשי תוידוחיי הב שי .םינווג תברו תבכרומ איה הילא םישרדנ הלא םירוערעש תואיצמה.ט

לככ ,לארשי תנידמ ,אסיג דחמ .המוד ןווגב תויעבב תולקתנה תונידמה ןמ ןהמ שי םא םג ,רבסויש יפכ

ורספ1031/93 צ"גבב .הב םיבשויהו הילע םיסנכנה םרזב טולשל תבייחו תיאכז ,תונקותמה תונידמה

םניא םירבדה ךא ,םש טועימ תעדב( לט טפושה ןייצ704 ,661 )4(טמ ד"פ ,םינפה רש 'נ )ןייטשדלוג(

וצראל הסינכה תא ליבגהל ןוטלש לכ לש וחוכ" יכ ,)ןיינע ותואב תקולחמה תבילל רשקהב םיאבומ

:הריגה יקוח לש תירוביצה םתועמשמ יכ )705 'מע( ףיסוה ןלהלו ,"תונובירה ןורקעמ רזגנ

 ,הילא םירז לש םתסינכ לע תולבגה הליטמ הנידמ לכש ךכל האיבה"
 תולבגהל רשא ...חרזאל וא בשותל ךופהל שקבמה לע תופסונ תולבגהו
 טולשל טלחומה חוכה תא המצעל תרמוש הנידמ לכ ,הנידמל הסינכ לע
."הילא םיסנכנה םרז לע

 :436 )4(מ ד"פ ,םינפה רש 'נ קרלק682/71 צ"גבב ןוזנרב טפושה יפמ לט טפושה טטיצ הז ןינעל

 איה ןיא ,הב הבישיו לארשיל םירז לש הסינכ יניינעל עגונה לכב"
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 תא המצעל תרמוש ץרא לכ ,ללכ ךרדב .ןפוד תאצוי וא הנימב תדחוימ
 םקיחרהל וא המוחתל סנכיהל תוכזה תא םירז םישנאמ עונמל תוכזה
 לכ אלל ףאו ,תרחא וא וז הביסמ ,דוע םייוצר םניא רשאכ המוחתמ
 ."הביס

יפמ טטיצ רתיה ןיב ;)706-705 'מעב םש ואר( וז חורב הילגנאו ב"הרא תקיספמ לט טפושה איבה דועו

:Schmidt v. Secretary of State (1969) 1 All E.L. 904 (C.A.) תשרפב גנינד דרולה

"…at common law no alien has any right to enter this country except by leave 

of the Crown: and the Crown can refuse leave without giving any reason".

תובר תונידמ ,ןכאו .רורבו קהבומ ךרוצבו רשיה לכשב םג םה םינגועמו ,אטישפ תניחב םה ולא םירבד

ןניא- םירחאו םיילכלכ םימעטמ ,םירזל הכישמ דקומ תווהמה הלאכ דוחיבו ןהבש תונקותמה ןהבו-

םייקוח יתלב םיהושמו םירז לש םתוננתסהמ ווכנש ןהמ שי .יעבד ןאמ לכל ןהירעשב אובל תונתונ

 .תאז דגנ םיעצמא תוליעפמ ןהו ,םיבורמ

.ןהיתולובגל םיאבה םע ןלוכ תונידמה תודדומתה ןיבל ונתודדומתה ןיבש הושה דצה ןאכ דע.י

ךומסב םינכוש ונא .אוה ידוחיי ,הלא םירוערע אושנ םירקמב ףקתשמכ ,ילארשיה בצמה ,אסיג ךדיאמ

,תיתחפשמו תינושל ,תיתד ,תימואל הברק חכונל ,אוה יעבט ךא .תיאניטסלפה תושרה יחטשל

היגוסה התיה וז .םיבשות וא םיחרזא ,םילארשי םיברע םע ןותיח ירשקב םיאב תושרה ןמ םיאניטסלפש

תייגוס ,תמיוסמ הדימב ,דחוימב השק התרגסמב .הלאדע ןיד קספב הז טפשמ תיב בשי התכודמ לעש

םניא לודגה םבורו לארשי יבשות םהש ,םילשורי חרזמ ייברע םע תושרה יבשות לש ןותיח ירשק

םימיה רבכשמ םהל רשפואו ,םימכסה יפ לע ינידמ ןתמו אשמב ודוע יכוישה םדיתעשו ,היחרזא

אלש םיהוש וא םיהוש לארשיב םייוצמ תחא אל יכ ,אלפיי אל .תיאניטסלפה תושרל תוריחבב עיבצהל

הבצמ םא םג ,לארשיב םייברע םיבשות וא םיחרזא םע ןיאושינ ירשקב ואבש ,םיחטשה ןמ קוחכ

תושרה לומ לא יאדובו ,היתונכש לכמ הבוטל רתויב אוה טלוב ,ריהזמ וניא לארשי לש ילכלכה

ילבמ .לארשיב רוגל ,םבור יכ חינהל שי ,םיאשינה ןמ םיבר םיפידעמ ןכ לע .הדילש תיאניטסלפה

םניאש ימ םע ןיאושינ לש הלא םירקמ ,הלאדע ןיד קספ תובקעב תוחפשמה דוחיא תייגוסל סנכינש

:אמלע ילוכמ םירז םע תוחפשמ דוחיאמ םיינשב םה םינוש ,תוחפשמ דוחיא םישקבמהו םילארשי

וא לארשי יחרזא ןיב םיבר ןיאושינ ירקמל ןעבטמ ןמצע תוחתופ תויללכה תוביסנהש ךכב ,תישאר

- םיינוחטבה םיאשונה .ידוחייה ינוחטבה בצמה לשב ,תינש ;ש"ויאמ גוז תונב/ינב ןיבל היבשות

ץוחמש םירחא םיאניטסלפ וא תושרה יבשות יבגל םיחיכש- העיגפ תנווכ אלב םירמאנ םירבדהו

םהל םאתומ אהי עומישה יאשונל םינושה םירקמב סחיה יכ ,אופיא תנתונ תעדה .לארשיל

עובקל וז תונמדזהב םיאב ונניא ,ןכ לע.הנידמה לש םיסרטניאלו הרקמה תודבועל ,םהיתוביסנלו

רש ךמסומ ןהל תוחפשמ דוחיאב תוטלחהה יגוס לכ תלבק ינפל ןועיטה תוכז אשונב תפרוג תוינידמ

השקב תייחד ינפל ןועיטה תוכז- הלא םירוערעב ונחתפלש המוחתה היגוסב ךא ונא םינד אלא ,םינפה

,החיכשה המגודה וז( ש"ויא תבשות וא בשות םע ,םיבשות וא םיחרזא ,םילארשי לש תוחפשמ דוחיאל

טנגמ" עקר לע םג הז אשונ תוארל ןבומכ שי ,רומאכ .תינוחטב תועינמ עקר לע )הדיחי הניא םג םא
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ףא יכ ,רוכזל שי תאז םע .לארשי הוהמש- םירומאה הברקה יסחיל ףרטצמה- ילכלכה "הכישמה

השומימ םאה- תבכרומ היבגל תואיצמה ,ישונאה םויקב תשרשומו תנבומ איה החפשמ ייחל תוכזהש

ונילע ,םוקמ לכמ .הלאדע תשרפב קרפה לע הדמע וז היגוס ףא ?אקווד לארשיב תויהל ךירצ תוכזה לש

.תינוחטב תועינמ רבדב הטלחה ןיינעל עומישה אשונל שרדיהל

תיביטמרונה תרגסמה

תוכמסה תא םינפה רשל הנקמ ,ונא םייוצמ וירדגבש ,1952-ב"ישת ,לארשיל הסינכה קוח.א"י

תונוישרה תא ךיראהל ,עבק תבישיל ןוישר ןכו תונוש תופוקתל הבישי תונוישרו תורשא קינעהל

קיחרהלו תורשא לטבל ןכו ,רתוי ךורא גוסמ הבישי ןוישרב רצק גוסמ הבישי ןוישר ףילחהל ,םינושה

4156/01 ץ"גב( רתויב בחר תעד לוקיש יפ לע הלא לכו ,ןוישר אלל הב יוצמש ימ תא לארשימ

הערכהב םינפה רשל רוסמה תעדה לוקיש תרגסמב .)293 ,289 )6(ונ ד"פ,םינפה דרשמ 'נ בורטימיד

ןוחטבל שקבמה ןמ ףקשנה ןוכיסל םירושקה םילוקיש לולכל וילע ,לארשיב רזל דמעמ ןתיל תושקבב

ןוחטב ילוקיש תא ףידעהל רשה יאשרו ,הלש םיינויח םיסרטניא וא הנידמה ןוחטב ,ומולש ,רוביצה

ד"פ,לארשי תלשממ 'נ 'חאו ןאדמח9993/03 מ"עע( שקבמה לש תויפיצהו םיסרטניאה ינפ לע רוביצה

 .))םסרופ אל(ןיסולכוא להנמל תירוזאה הכשלה להנמ 'נ הקודנס דייס1889/06 מ"עע ;134 ,)4(טנ

יבגל– םינפה דרשמ לעופ ,ילארשי בשות וא חרזא םע ןיאושינ עקר לע דמעמ תלבקל תושקבב.ב"י

ןתינ ותליחתב רשא ,יתגרדה ךילה םויק ותיצמתש ,"גרודמה רדסהה" להונ יפ לע– דמעמה ישקבמ ללכ

7 ףיעס יפ לע חרזאתהל גוזה ןב לוכי ,ויאנת ומיוקש לככ ,ופוסבו ,לארשיב ינמז דמעמ רזה גוזה ןבל

תומדקתהה .)481 )3(זנ ד"פ ,םינפה רש 'נ הצב-סאבע7139/02 ץ"גב( 1952-ב"ישת ,תוחרזאה קוחל

לארשיב יתחפשמה אתה לש ומויק ךשמהב םינתומ וב םיבלשה ןיב רבעמהו גרודמה רדסהה תרגסמב

דרשמ 'נ דיעסא2527/03 ץ"גב( ינוחטב וא ילילפ ןוכיס תוברל ,םיירוביצ םיסרטניאב העיגפ רדעיהבו

תוחרזאה קוחל2005 תנשמ םינוקיתה תרגסמב יכ ,םיעטהל ונמע םוקמ ןאכ .)139 )1(חנ ד"פ ,םינפה

רדגב זא דע התיהש ,תורשפאה 'ד3 ףיעסב הנגוע ,2003-ג"סשת ,)העש תארוה( לארשיל הסינכהו

תווחל םאתהב ,םינפה רש עבק םא לארשיב הבישיל ןוישר וא הייהש רתיה קינעהל אל ,תילהנימ הארוה

ינוחטב ןוכיס תווהל םילולע םתחפשמ ןב וא םישקבמה דחא יכ ,םיכמסומה ןוחטיבה ימרוג תאמ תעד

.לארשי תנידמל

להנימ לש5.2.0015 להונ שבוג ,חרזאה תויוכזל הדוגאה ןיינעב הריתעה תשגה תובקעב.ג"י

דוחיאל תושקבב םימרוג תורעה להונ" ותרתוכ רשא ,)29.11.07 םויב הנורחאל ןכדועש( ןיסולכואה

רידסמו ,תוחפשמ דוחיא ישקבמל עגונה ינוחטב עדימ לש ותליקשו ותלבק ןפואב קסועה ,"תוחפשמ

רקיע .םיינוחטב םילוקישמ השקבה תייחד לש הרקמב ,בוריסה תעדוה תרגסמב לולכל שיש עדימה תא

תווחל ,הרטשמהו ןוחטיבה ימרוגל השקבה תא הנפמ םינפה דרשמ :ןלהלכ אוה ,טרופמ אוהש ,להונה

םיקדוב וללה םימרוגה .הנידמה וא רוביצה ןוחטבל ןוכיס תריצי םושמ השקבה רושיאב אהי םאה העד
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גוסל ,)רזה וא ילארשיה גוזה ןבל( סחייתמ אוה ימל הלאשל ,ותרמוחלו ונכותל םישרדנו עדימה תא

– םיינוחטבה םימרוגה ןמ לבקתהש עדימה תא לקוש םינפה דרשמ .גרודמה ךילהב בלשלו עדימה

תעדוהב ןיוצמ רבדה ,דמועו יולת ילילפ קית וא העשרה לש םמויק עקר לע אוה בוריסהש לככ .טילחמו

יניעידומה עדימה תיצמת תא בוריסה תעדוה תללוכ ,יניעידומ עדיממ עבונ בוריסהש לככ .בוריסה

זאו ,ירשפא וניא תיצמתה ןתמ םהב םיגירח םירקמ טעמל ,הזרפרפ לש ךרדב בוריסל סיסבה הויהש

תא ןכסל ידכ הב שי רשאו ,ןמזומה גוזה ןב ברועמ הב תוליעפ לע עדימ חכונ" איה הייחדהש קר רמאנ

רבד .םינפה דרשמ ינפב םוי45 ךותב בוריסה תעדוה לע גישהל תוכזה תדמוע עגפנל ."הנידמה ןוחטב

לע קלוח בישמה ןיא יכ חרזאה תויוכזל הדוגאה ןיינעב ןידה קספב רמאנ ךא ,ומצע להונב עיפומ וניא הז

.הגשהה תוכז

םימרוגה לש תעדה תווח תלבק רחאל םאה ,רומאכ ,איה וז הריתעב תררועתמה הלאשה.ד"י

םישקבמל רשפאלו עומיש םייקל םינפה דרשמ לע ,השקבל ברסל הטלחהה תלבק םרטבו ,םיינוחטבה

םהבש ,אנד םירקמב הנידמה תא דירטמ המ ימצע יתלאש .םניינעב הנתינש תעדה תווח לע ביגהל

תאטבתמה המגמה ןפ ששחה איה הבושתה יכ ינמוד ?רוערעה ירדגב יפיצפסה עומישל המיכסה

ול שוכרי אוה רשאב רז ויפלש ,"השקונ"ו עובק ללכל ךופהת םירוערעה אושנ ןידה יקספב התטישל

.םיבורמה םירוערעהו םיררעה ךותב ,ץק ןיא דע תכשמנ היהש ררגית הירחא לבושכ רשא ,עומיש תוכז

לש התבחרהל איבי תמדקומ תוכזכ "עומישה עוביק"ש ,הנידמה ימרוג םיששוח יכ ,תנתונ תעדה

.תינוחטב העינמ תמייקש העשב ,החיצנהל טעמכו ,םינוש םירקמב תיקוח יתלבה היהשה

ןועיטה תוכז לע

הישרושו ,לארשיב ילהנימה טפשמב דסומ דוסי אוה- עומישה תבוח- ןועיטה תוכז ןתמ.ו"ט

םתטפשו םכיחא ןיב עֹמש" :ארקמב םייוצמ ,אקווד תיטופישה הריזב םנמא ,תוכזה לש םייכרעה

'נ חרזאה תויוכזל הדוגאה4112/90 צ"גבב ןולא אישנל הנשמה ירבד םג ואר ;ז"ט ,'א םירבד( "קדצ

ידי תאצל" הרמאמב ,ץיבורוה לכימ ר"ד תדמולמה .)638-637 ,626 )4(דמ ד"פ ,םורדה דוקיפ ףולא

שדקומ רמאמה ;311 ,)2008-ח"סשת( 'ט םיקסעו טפשמ( "יטילנא טבמב עומישה ןורקע- עומיש

יטפשמ רוקמכ )ד ,'כ תישארב( ךלמיבא הרקמ תא הריכזמ ,)ןירוטיפ ירדגב דבועל עומישל ורקיעב

שורדל שיש תוכזכ" םש גצומ רבדה ;317-314 'מע( "!גורהת קידצ םג יוגה" ;עומישה תוכז תחטבהל

ןועיטה תוכז תא הטריפ הבר הקיספ .))318 'מע( "םידדצה ינש לש םיסרטניאה ןיב בלשמה ןורקיעכו

תוטילקרפ 'נ יקטסומ3379/03 צ"גב( תונגוהל יוטיבכו ,יעבט קדצ לש ללככ ,הימוחתלו היפנעל

'נ יקאב2911/94 צ"גב( קדצה ינפ תיארמלו )רוא אישנל הנשמה יפמ ,890 ,865 )3(חנ ד"פ ,הנידמה

הז עבקנ דוע.)יקאבןיד קספ ןלהל ,רימז טפושה יפמ ,304-303 ,291 )5(חמ ד"פ ,םינפה דרשמ ל"כנמ

תא לולשל תנמ לע- רבד לש וכופיה אלא ,קוח תארוה לש המויקב היולת הניא ןועיטה תוכז יכ ,רבכמ

חתפ תיריעב דוכילה תעיס531/79 ץ"גב( תשרופמו הרורב ,תיפיצפס קוח תארוה השורד ןועיטה תוכז

הגיצמ )328 ,םש( ץיבורוה תרבחמה .)575-574 ,566 )2(דל ד"פ,הוקת חתפ תייריע תצעומ 'נ הוקת
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אסיג ךדיאמו ,עומיש תונמדזה ןתיל תושרה תבוח דחאה הדצמש ,תלבלבמ תוינשל ןותנכ ןורקיעה תא

הנגהה תוכזל תרזגנ" ןיעמכ עומישה תוכז תא איה האור דוע .טילחהל שי וניינעבש םדאה לש ותוכז

 .)339 'מע( תיתקוח הגרדל התטישל הלעומ ףא ןכ לעו ,)336 'מע( "תימצעה

;ןגומ סרטניאב ;העיגפ :עומישה ללכל הלוחת תונקהל תנמ לע םישרדנ םיירקיע םיאנת השולש.ז"ט

9187/07 מ"עע ;797 ,'ב )ו"נשת ,ינש ךרכ(תילהנימה תוכמסה ,רימז קחצי האר( ישממו רישי ןפואב

םינפה דרשמ לש ובוריסש ,םידדצה ןיב תקולחמ ןיא יכ הארנ .))םסרופ םרט(םינפה דרשמ 'נ ןוזול

הבסנ תקולחמה .החפשמב- תישממו הרישי- העיגפ הב שיש הטלחה אוה תוחפשמ דוחיאל השקבל

תוכז תומיקמה ,לארשיב תונגומ תויוכז רזל םאה :ןגומ סרטניא לש ומויק תלאש לע הנושארו שארב

.ןניקסע תינוחטב העינמ בקע וברוסש תוחפשמ דוחיא תושקבב יכ ריכזנ .ןועיט

ילארשיה גוזה ןב לש ןועיטה תוכז

ילארשיה גוזה ןבב העיגפה ,בשות וא חרזא ,ילארשי אוה גוזה ינבמ דחא םהבש םירקמב ןניקסע.ז"י

לארשיב רוביצה תנקתמ קלח הוהמ החפשמה תומלש לע הרימש .ןועיט תוכז תקנעה הקידצמ המצעלשכ

לש דוסיה תויוכזמ קלחו )749 ,)1(זמ ד"פ ,ןיסולכואה םשרמ לע הנוממה 'נ תרפא693/91 ץ"גב(

.ילארשיה גוזה ןב לש איה תיסיסבה ןועיטה תוכז ,ןכ לע .)הלאדע ץ"גבב םיטפושה בור יפ לע( טרפה

לש םתוחרזאתה תלאשב קסעש ,728 ,)2(גנ ד"פ ,םינפה רש 'נ הקמטס3648/97 ץ"גבב ,המוד ןפואב

םתוא לש ןועיטה תוכז תלאש ,רתיה ןיב ,התלעוה ,םידוהי םילארשי םיחרזאל םיאושנה םידוהי-אל םירז

ןישח )זא וראתכ( טפושה עבק ןינע ותואב .םתוחרזאתה ןיינעב הטלחה תלבק ינפל םירז גוז ינב

 :תושרופמ

 השקבב ולש סרטניאהש ,ילארשיה דיחיה לש ותוכזב םג ונא םירבדמ"
 ינב ןיב םידירפמ םא .רזה וגוז ןב לש סרטניאל ,הרואכל ,ךרע-הווש וניה
 רזה לש סרטניאה קר אל ןירשימב עגפנ...ל"וחל רזה תא םיחלשמו גוזה
 ,ילארשיה גוזה ןבל רשאבו .אוה ףא ילארשיה חרזאה לש ותוכז אלא
 ועמשיי אל וירבדו ותוכזב עוגפל ןתינ יכ הנעטה עמשית אל יאדווב
.)776 'מע( "הליחת

חנומה ,ינוחטבה אשונה תא יפיצפס ןפואב ללקשל ונילעש אלא .קפס ןכתי אל ךכבו ,אנד הרקמב םג ךכ

.ךילהב ותועמשמו ומוקמ תא עובקלו ,הנידמה תדמע דוסיב

רוזאה יבשות לש ןועיטה תוכז

תא םישיגמה הלא םיבשות יכ תנעוט הנידמה ,ןיוצש יפכ ,רוזאה יבשות לש ןועיטה תוכזל רשא.ח"י

ןיא ולא תושקבל בוריסב ,ןכל ;לארשיב דמעמ לכ ילוטנ הליחתכלמ םה תוחפשמ דוחיאל תושקבה

אל יכ ,ןעטנ דוע .התלבק ינפל עומיש תכירעל הבוח המיקמ הטלחהה ןיאו ,םדמעמ לש הערל יוניש

ןיא ,וזכ תוכז תמייק םא ףאש ןויכ ,החפשמ ייחל תיתקוח תוכז לש המויק חוכמ וזכ הבוח םיקהל ןתינ
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 .לארשיב ןידכ אלש ההושה רזל תינקומ איה

,טפשמה תיב רמא ,1508 ,1493 בי ד"פ ,םינפה רש 'נ ןמרב3/58 צ"גבב ,לבוימ הלעמל ינפל.ט"י

 :הלעמ ונרביד רבכ וחורבשו ,אטישפ רדגב ילוא אוהש המ ,)גרבליז- זא וראתכ- טפושה( יפמ
 אל( רוהט יביטרטסינימדא וליפא- יביטרטסינימדא ףוג השרוי אל"
 אצויכו דמעמ ,עוצקמ ,שוכר ,ףוג תעיגפ חרזאב עוגפל )יטופיש ןיעמ
 ינפמ ותנגה תעמשהל תנגוה תונמדזה עגפנל תנתינ ןכ םא אלא ,הזב
."הדיתעה העיגפה

ץעויה 'נ לארשיל ישארה ברה3495/06 צ"גבב ,םימיל .חרזאב העיגפ איה םש תטקננה ןושלה

:שיניב האישנה יפמ רמאנ ,)םסרופ אל( הלשממל יטפשמה

 ענמית תילהנימ תושר יכ וניה תיטפשמה ונתטישב שרשומ דוסי ןורקע"
 ול הנתינש רחאל אלא ,םדא לש ודמעמבו ויתויוכזב תעגופה הטלחהמ
."ןיינעב ויתונעט איבהל התואנו תנגוה תונמדזה

ןיבש םינשה לבוי לש ךרדה תרבכ ןכא יכ ,רמול ךכב זחאיא ;חרזא אלו ,םדא ןושל הטקננ ןאכ

םיחטשה ונמע םייוצמ1967 זאמ( תויטקרפו תוירוטסיה תויוחתפתה חכונ םג ,הביחרה ןידה יקספ ינש

וניאש ימל ףא תיעומישה הנגהה תא ,)םיבר םירז םידבוע ונמע םייוצמ םיעשתה תונשמ ,םיקזחומה

-ח"סשת( תוברעתהה תוליע ,ילהנימה טפשמה ,רחש יעורו אגרש דעילא ואר תינכדע הריקסל .חרזא

הז ןיינעל לפוטי )םילשורי חרזמ ייברע ןוגכ( לארשי בשות יכ ירב ,םוקמ לכמ .89-59 'מע )2008

.ילארשיכ

הירטאמב בשחתהב ,ללככ שי תוחפשמ דוחיא םישקבמה רוזאה יבשותל יכ ,עובקל שי ,ידידל.כ

ךכל ונכתי יכ ,ןאכ רבכ ןייצנ .םניינעב הטלחה תלבקתמש ינפל תושרה ינפב ןועיט תוכז ,רבודמ הב

הבחרה הלאשב עירכהל ךרוצ ןיא ןנד הרקמב יכ ,רמאנו בושנ .ךשמהב שרדנ םהילא םיגירחו תולבגמ

ןניקסעש ןויכ ,לארשיב םדמעמ ןיינעב הטלחה תלבקתמש ינפל ןועיט תוכז שי םירז םיניתנל םאה רתוי

האבוה תינוחטב העינמש ,וניתוביסנב העבטמ השיגר הירטאמ ,תוחפשמ דוחיאל תושקב לש םירקמב

 .קוסיע ימוחתב לשמל ,תויושרה ןמ רוזאה יבשות לש תורחא תושקב תודמוע ןיא םג ונינפל .םדגנכ

,לשמל ריכזנ .ןהל תובורק וא הלא ןיעמ תויגוס םע ןה ףא תודדומתמ תורחא תונידמ יכ ,ונרמא.א"כ

תשקבמ איהש ,ןידב דמעמ אלב החטשב םיהושב לפטל ךרוצב איה םג תלקתנה ,תירבה תוצראב יכ

- "הריגה טפוש" ינפב עומיש ךרענ םירחאל ןהו סנכיהל םישקבמל ןה ,םינוש םימעטמ םקיחרהל

רדסומ הז אשונ .שוריגה םרטב– ילהנימ טפוש לש גוסכ שמשמה יללכה עבותה הנימש ןטפשמ

,תינוחטב הביס איה םדא ותוא תקחרהל הביסה םהב םירקמב םג.U.S.C §1229, 1229(a) 8-ב הבחרהב

רז הנידמה ןמ שרגל תשקבמ הנידמהשכ :ןועיט תוכז תקנעומ ,ןאכ םהב םינד ונאש םירקמל המודב

אלא וקיחרהל ןתינ אל ,הנידמה לש םיינויח םיסרטניא וא רוביצה ןוחטב תא תנכסמה תוליעפב דושחה
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תוכז תקנעה .הז עומיש לש ותכירע יללכ תא תטרופמ הרוצב תעבוק הקיקחהו ,עומיש תכירע רחאל

תכלה תוקיחרמ תוכלשהה ןמ תעבונ- שוריג ,תרחא ןושלב- הקחרהל הטלחה תלבקתמש ינפל ןועיט

:ב"הרא לש ןוילעה טפשמה תיב לש ונושלב .רבדב םיעגונה לש םהייח לע הטלחהה לש

"…since he is a person, an alien has the same protection of his life, liberty, and 

property under the Due Process Clause as is afforded to a citizen",

:קומינה הנהו

"Deportation may, as this court has said in Ng Fung Ho v. White, 'deprive a 

man of all that makes life worth living'; and as it has said in Fong Haw Tan v. 

Phelan, 'Deportation is a drastic measure, and at times the equivalent of 

banishment or exile'" (Galvan v. Press, 347 U.S. 522 (1954)).

שקבמה םדא לש הרקמב עומיש רתיימה גירח שי ינקירמאה טפשמב םג יכ ,ןייצנ בוטה רדסה ןעמל

קוסעל תנמ לע סנכיהל שקבמ אוה יכ עדימ וילא עגונב שיש ,)ןיידע הב ההוש וניאו( ב"הראל סנכיהל

הריגה טפוש ,םדא ותואל סחיב .)U.S.C §1225(c) 8( רורט תוליעפ וא תיתרתחמ וא תילילפ תוליעפב

תילמרופ .תויושרל ךכ לע עידומ אוהש ךות ,עומיש םויק אלל בוריס לע הרומ )ליגר ילהנימ ףוג אל ךא(

.םיינוחטבה םימרוגה םע ץעייתמו וניינעב יוסחה רמוחב ןייעמה ,Attorney General-ל העדוהה תנתינ

ףושחל ןתינ אל יכו ,ינוחטב ששחמ ותסינכ תא ריתהל ןיאש הלוע ןכא רמוחה ןמ יכ ענכתשמ אוה םא

עומישל סחיב תוחנהל םג ודיב ;עומיש אלל הקחרה לע תורוהל ודיב ,תוינוחטב תוביסמ רמוחה תא

.Lozada v ואר( שוריג יכילהב גוצייה תלאשל םישרדנ םג ב"הראב .ךורעל שיש עומישה תרוצלו

10d, 2 F.857Immigration and Naturalization Service,(, תקולחמב יונש היהש אשונ

 .םינוש םילשממ ןיב תימושייו תינשרפ

יניעידומ רמוח לע תססובמ הטלחההש םוקמ עומיש םויק

,עומיש תכירעב שממ לש םעט ןיא ונניינע אושנ הלא ןוגכ םירקמב יכ ,רומאכ ,הנעט הנידמה.ב"כ

ימעטל .רמוחה לש תפרוג השחכהב קפתסי ןכלו ,יניעידומה עדימל ףשחיהל לוכי וניא שקבמהש ןויכ

תא תטמוש ,רקיע לכ ןועטל המ םדאל שי םאה הלאשב תושרה דצמ המידקמ העיבק ;וז הנעט לבקל ןיא

העד העבק וזש אלל תושרה ינפב הדמע תעמשה איה עומישה תילכת .עומישה ןורקעל תחתמ עקרקה

,דועו .םעט רסח אוה עומישה םירקמ וליאב שארמ עובקל תושרה ידיב ןיאש ךכ ,תשבוגמ וא המודק

רתוימ אוה הארנ םהב םירקמב עומיש תכירעמ תושרל רוטפ ןתמ אמש ,קלקלח ןורדמל ששח ונשי

דמע .)810 ,ליעל ,תילהנמה תוכמסה ,רימז האר( ץוחנל רבעמ תוחונ וא תוליעי ימעטמ חתמיי ,היניעב

 :303 ,ליעל ,יקאב ץ"גבב רימז טפושה ךכ לע

 ךא .העודי הניא הבושתה ?ןועטל רתועה יפב היהי וא היה המ יכו"
 .ןועטל שי המו שי םא עומשל ידכ :עומישב ךרוצ שי ךכ לשב אקווד
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 ,תושרה תטלחהמ עגפיהל יושעש םדאמ ,עומיש עונמל הביס וז ןיאו
 הניאש הנעט וא הבוט הניהש הנעט םדא ותוא יפב ןיא תושרה תעדלש
 ,רבדה ךכ םא םג .תאזמ הריתי .תעדל ןיא םלועל .הטלחהה דגנ העודי
."קדצה ינפ תיארמ ןעמל קר ולו ,עומיש רשפאל יואר ןיידע

יכ ,ןאכ קר רמוא .עומישה םויק םרטב שקבמל קינעהל שיש טוריפה ףקיה תלאשל בושא ךשמהב

ןווגמש ,דמלמ- ילארשיה ירוביצה להנימב יתנקז םגו יתייה רענ- ילהנימהו ישונאה ןויסינה

.דואמ דע בחר אוה ונלשכ תבכרומ תואיצמב תויורשפאה

עומישה דעומ

ששח ררועתמ התרגסמבש תוחפשמ דוחיאל השקבב הטלחהב ןניקסעש םוקמ יכ ,ונרמא ןאכ דע.ג"כ

טפשמה לש וימצעמ םצע איהש הטלחה איה השקבב םינפה דרשמ תערכה ,הנידמה וא רוביצה ןוחטבל

תוכז איה ןועיטה תוכז ,תאז םע דחי .עומיש תבוח ,תינורקעה המרב ,הב הלח וזככו ,ילארשיה ילהנימה

תויפוסה תדימו העיגפה תמצוע ,תוכמסה תוהמ תוברל ,תוביסנה לולכמ תא הניינעל ןוחבל שיש ,תיסחי

תלבק ינפל עומיש תכירע רבדה בייחמ םאה הלאשה תלאשנ .)ישארה ברה תשרפ( הטלחהה לש

 .השקבב הטלחהה

,םויה גהונה להונה רשואו שבוג ,חרזאה תויוכזל הדוגאה ץ"גב תרגסמב יכ ,תנעוט הנידמה.ד"כ

המכ דע( יניעידומה עדימה לש הזרפרפהו בוריסה יקומינ תא תללוכה ,בוריסה תעדוה תלבק רחאל ויפל

הגשהה .העדוהב ורסמנש םיקומינה דגנכ ןועטלו הטלחהה לע בתכב גישהל םינופה ידיב ,)ןתינ רבדהש

רבדב עגונל ןתינ ,השעמל הכלה ,ךכ .םתדמע תלבק ךרוצל הרטשמהו ןוחטיבה ימרוג לא תרבעומ

ןיב םלוה ןפואב ןזאמ הז להונ ,הנידמה תנעטל .העדוהה יקומינל סחייתהב ויתונעט תא תולעהל

םוקמ ןיא- הז טפשמ תיב ידי לע ןעטנכ רשואש ןויכו ,קרפה לע םידמועה םינושה םיסרטניאה

 .וב תוברעתהל

יאדוב ,רושיא הוהמ חרזאה תויוכזל הדוגאה ץ"גבב הנתינש הטלחהה יכ םולהל השק ,תישאר.ה"כ

התנפוה ,םינש רפסמ ךשמב הלהנתהש ,הריתעה .תמדקומ ןועיט תוכז ןתמ-יאל ,שרופמ רושיא אל

שבוג הריתעב ןוידה ךלהמב .תוחפשמ דוחיאל תושקבל וברסב םינפה דרשמ תוינידמ דגנכ תיללכ

בוריסה יקומינ תריסמב ךרוצה איהו ,תרתועה תא זא הדירטהש תיזכרמה היגוסל הנעמכ ,יחכונה להונה

הז ןבומב הוהמ תיחכונה הריתעהו ,תמדקומה ןועיטה תוכז אשונב טרופמ ןויד זא להונ אל .םישקבמל

 .ןידה קספב רמאנה לש חותיפו ,םשד רצקה ןידה קספו הריתע התואל ךשמה

לש דוסי םג תללוכה תוכזכ ,המימי םימימ דועו ,רבעב םירקמ טעמ אלב ,הרדגוה ןועיטה תוכז.ו"כ

תייריע שאר 'נ רגתלא290/65 ץ"גב ;1493 )2(בי ד"פ,םינפה רש 'נןמרב3/58 ץ"גב( םדקומ יותיע

ךרד– הטלחה לע עיפשהל דעונ ,ותוהמב ,עומישהש ןויכ יכ ,לקנ ןובנל תעד .)29 )1(כ ד"פ,ןג תמר

,הדובעל יצראה ןידה תיב 'נ דלוגניג654/78 ץ"גב( הטלחהה םרטב ,םדקומ עומיש תכירע איה ךלמה
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ןיב שממ לש םילדבה םימייק .שונא ינב ןויסינבו רשיה לכשב ןגועמ םג הז רבד .)656 ,649 )2(הל ד"פ

,ןהכ 'מ( תילהנימה תוליעיה רושימב ןהו טרפה לע הנגהה רושימב ןה ,רחואמ עומישל םדקומ עומיש

תונמדזה" עגפנל תנתינ ןיא רחואמ עומישב .)95 )ז"נשת( 'ד לשממו טפשמ ,"השעמ רחאל ןועיט תוכז"

המישמה וינפל :ותערל רבכ הטונ םירבדה בצמש ןויכ ,ןועיטה תוכז לש התוהמ רקיע איהש ,"תנגוה

עבטמ טושפ וניא רבדהו ,יבמופ הל ןתינ ףא םימעפו ,השבגתנ רבכש רחאל תושרה תדמע תא תונשל

רוביצה ןומאב עוגפל לולע ךכבו ,קדצה ינפ תיארמב םג םגופ רחואמ עומיש ,ךכל רבעמ .שונאה

תרוצב דבלב תרחואמ ןועיט תוכז תרשפאמה תוינידמ ,ףסונב .)305 'מע ,ליעל יקאב ץ"גב( תושרב

:טרפה יפתכל תושרה יפתכמ עומישה תבוח לש "לטנה תרבעה" ןיעמ הב שי ,הטלחהה לע טרפה תגשה

הטלחהה לע גישהל עגפנה תושקעתהב היולת אלא ,תושרה לע דוע לוכיבכ תלטומ הניא עומישה תבוח

תונשל תלוכיב הנומא רסוחו תוימיספ ךותמ רותיול םישנאה ןמ קלח לצא איבהל לולעש המ ,וניינעב

.)328 ,םש ,ץיברוה לכימ ואר ןכו ;104 ,השעמ רחאל ןועיט תוכז ,ןהכ 'מ וארו(

םיסרטניא ינפמ תוחדיהל איה הלולע תוכז לככו ,תולבגמ תמדקומה ןועיטה תוכזל םג ,םלוא.ז"כ

ידכ ,ההובג המרב סרטניאב רבודמ אהיש ךירצ ;ןבומכ אוה רשאב סרטניא לכ ינפמ אל יכ םא ,םירחא

ילוקיש ,אמגודל .תרחא וא וז תושרב עוגפל ילבמ םירמאנ םירבדהו ,הלילח ,ץוריתו הצרפ הוהי אלש

,ךוניחה רש 'נ דומחמ685/78 ץ"גב( ןועיטה תוכזב העיגפ םמצעלשכ םיקידצמ םניא תילהנימ תוליעי

תושרהש רחאל םייקתהל לוכי עומישה יכ ,יקאב תכלהב העבק הקיספה .)778 ,767 )1(גל ד"פ

םע וא תוכמסה תוהמ םע בשייתמ וניא םדקומ עומיש" םהב םירקמב קר ,התטלחה תא הלביק תילהנימה

עוגפל ידכ וב שיש וא ,תילהנימה תושרה לש ןיקתה דוקפתה תא לכסל לולע אוהש וא ,קוחה תילכת

ד"פ ,םינפה רש 'נ חאלס4706/02 ץ"גב ואר ןכ ;304 דומע ,םש( "רחא בושח סרטניאב ישממ ןפואב

 .)824-827 ,תילהנימה תוכמסה ,רימז ;695 )5(ונ

וא רוביצה ןוחטבב העיגפל ששח עקר לע השקבל ברסל שיש אצמנשמ יכ ,תנעוט הנידמה.ח"כ

ונא םייוצמ ןכ לעו ,הנידמה לש םיינויח םיסרטניאב עגופ עומיש םויקל דע הטלחהה בוכיעו ,הנידמה

זחאנ .וז הנעט םולהל ללככ השק ,תואיצמה לומ לא יכ הארנ ךא .יקאב תשרפב עבקנש גירחה ירדגב

םיפיסה תומא תוענ ויה ,תינוחטב העינמ התהוזשמ ,הבש תואיצמב ונרביד וליא .וינרקב רושה תא

רחאל עומישה םיוקיו הטלחהה לבקתת ,רמול תלוכי ילוא ,תושיחנבו תוריהמב תולעופ ויה תויושרהו

םוחתב םייוצמה םיהושב רבודמ וב ,ליגרה הרקמב ,ןכ לע .הקיטקרפה וז ןיא ;ןניקסע ךכב אל ךא .ןכמ

.הטלחהה םרטב עומישה תא םייקל שי ,הכורא הפוקת םתחפשמ ירדגב לארשי

הלאכ םה םימיוסמ ןוחטיב יאשונו- םיגירח ומע ןיאש ללכ ןיא אלהו- םיגירחל ונא םיאב.ט"כ

)6(ונ ד"פ ,ל"הצ תוחוכ תדקפמ 'נ רמאע6696/02 צ"גב ;639-638 ,חרזאה תויוכזל הדוגאה תשרפ(

לוקיש יפ לע ,העוציבו הטלחהה תלבקב שממ לש תילילפ וא תינוחטב תופיחד שיש העשב .)114 ,110

לע אהיו ,גירחה טועימה רדגב ויהי ולא םירקמ ךא .רחואמ עומיש ןתיל רשפא ,םיאתמ םרוג לש תעד

הגירחה תא הקידצהש ,וזכ תינוחטב תופיחד התיה עודמ ענכשמ ןפואב ריבסהל תלגוסמ תויהל תושרה
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.יפיצפסה הרקמב םדקומה עומישה ללכמ

עומישה תרוצ

םתשקבב הטלחה תלבק םרטב תמדקומ ןועיט תוכז םישקבמל קינעהל םינפה דרשמ לע יכ ונרמא.ל

יכרד" :תונוש תורוצ שובלל הלוכי ןועיטה תוכז ךא .ןניקסע תינוחטב העינמבשכ ,תוחפשמ דוחיאל

לעב איה העימשהש שיו בתכב איה העימשהש שי .תוביסנה יפ לע תונתשמו תונווגמו ןה תובר העימשה

איהש שיו ,רבדב םיעגונה לכ תוחכונבו אדח אתווצב תישענ איהש שי הפ לעב איה העימשה רשאכ .הפ

ד"פ,םינפה רש 'נ מ"עב לטוה לימדניוו תרבח161/84 ץ"גב( "ורותב דצ לכ רשאכ ,םיבלשב תישענ

התמלשהו הבותכ תיתשת תחנה– בוליש לש תורשפא ףידעמ רשיה לכשה ,ידידל .)796 ,793 )1(במ

תיתשתה .בותכה ןמ תולועה תולאש לואשלו ומצע םדאה ןמ םשרתהל םג רשפאמה ,הפ לעב עומישב

;חוכ אב תועצמאב םג תאזו ,הדפקהו תוירחא ךות ויתונעט תא יעבדכ ךורעל םדא תבייחמ הבותכה

תוטלחומו תוחישק תויחנה עובקל םוקמ האור יניא ךא .תורהבהל תורשפא תחתופ הפ לעב המלשהה

ןיב התואנ הרוצב ןזאיש ,םדקומה עומישל להונ שבגל םינפה דרשמל ריתוהל שי יכ יל הארנו ,אשונב

שקבמה יוצמ םא ,אמגודכ .רשיה לכשהו תוליעיה ילוקיש ןיבל ,יתימאו ןגוה עומישל םישקבמה תוכז

.הפ לעב עומישה רשפאתי דימת אל ,הנידמל ץוחמ

תייחד תלקשנ הניגבש הביסה רבדב ןתינה לככ תטרופמ העדוה רחאל אובל עומישה ךילה לע.א"ל

תחופ ןועיטה תוכז לש הכרע .ותארקל יוארכ םמצע תא ןיכהל םישקבמה ולכויש תנמ לע ,השקבה

.םהל ךרענה עומישה תא תוצמל םישקבמה ולכוי הנתניהב וליאו ,וזכ תמדקומ העדוה אלל הבר הדימב

ןהשכ קר רותסל רשפא דגנכש דצה תונעט תא" יכ ,יודנל– זא וראתכ- טפושה רבכמ רמא הז רשקהב

םעו .)541 ,534 ז ד"פ ,םינפה רש 'נ ןמפואק111/53 ץ"גב( "חכוותהל רשפא יא סקניפס םע ;תועודי

,גווסמ יניעידומ רמוח לע תססובמ םיינוחטבה םימרוגה לש תעדה תווח םיבר םירקמב יכ ירב ,תאז

- תוילארשיה תוביסנב םייח תאיצמ תניחב אוה הז רבד .םישקבמה ינפב ףושחל ןתינ אל ותוא

ךותו ,ןתינה לככ טוריפ ךות ,רמוחה לש תוזרפרפ תריציל ץמאמ שורד ולא םירקמב .תויאניטסלפ

םניא םלועל תוחוכה יסחי תושרה םע טרפה תודדומתהב .תוינוקל תורימאב קפתסהל אל תולדתשה

ףואשל שיו ,תאש רתיב רבדה ןוכנ ,ויניעמ רתסנ שקבמה ןיינעב רמוחהשכ ,הלא םירקמב ךא ,םילוקש

 .שרדנה םומינימל דע וז הלבגמ םצמצלו

רחאל ,יזוחמה טפשמה תיב ןוכנל האר ,11-6 םיבישמל עגונב יכ ריכזנ ,רומאה תא שיגדהל ידכ.ב"ל

.םניינעב םיינוחטבה תודשחה תוהמ תא םיבישמה ינפב הנושארל טרפל ,דחא דצ דמעמב רמוחב ןויע

יפ לע םיאולכ לש םניינעל רבכ אל הז תושרדיהב הז אשונל ,תינויער הברקב ךא ,רחא רשקהב יתלקתנ

יחרכהה םומינימל דע גגופל" ךרוצב רבוד םש ;2008-ח"סשתה ,םייקוח יתלב םימחול לש םתאילכ קוח

וא ,עומישה ינפל אולכל ןתינה טוריפה תא ביחרהל היה ןתינ יכ יתרבסו ,"אולכה יוצמ וב לפרעה תא

2595/09 ם"מע ;)םסרופ אל(לארשי תנידמ 'נ חאלצ1949/09 ם"מע( האילכה וצב עיפומה הז תא
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.))םסרופ אל(לארשי תנידמ 'נ יפוס

יאקירמאה קוחב שבוגש רדסהה רכזוי ,ב"הרא ןיבל וניניב ינושב ונריכהב םג ,האוושה םשל.ג"ל

תנכסמה תוליעפב דושחהרז לש ושוריג םרטב עומישה יכילה תרגסמב גווסמ רמוחב לופיטה ןיינעב

תא ךרועה טפושה ינפב שיגהל תושרה לע יכ ,עבקנ םש .)U.S. Code § 1533 8( רוביצה םולש תא

לע .גווסמ וניאש ןפואב רמוחה לש םוכיס ןהו גווסמה רמוחה תא ןה ,דחא דצ דמעמב ןויעל ,עומישה

ךרוע רזל הנוממ ,הזכ רושיא ןיאש לככ .שרדנכ ותנגה תא ךורעל רזל רשפאמ םוכיסה יכ רשאל טפושה

תא ףושחל ילבמ ,ותנגהל ןועטל וסיסב לעו ,גווסמה רמוחה לע רובעל ךמסומה ,ינוחטיב גוויס לעב ןיד

,רמוחה תפישח תא רשפאמ וניאש ,הנידמה ןוחטב ןיב ןזאל ךרוצב ריכמ הז רדסה .חוקלה ינפב רמוחה

לע ,רעצמל ךכמ דומלל ןתינ ילוא .ויפלכ תודשחה ינפב רתויב הבוטה הרוצב ןנוגתהל דיחיה תוכז ןיבל

.לארשיל רשאב םג ,םיביוחמה םייונישב ותבוטל םיטקננש םידעצהו ןיינעה תובישח

יכ ,חיטבהל ךרוצה בושח התרגסמב ךא ;איה הבושח ןועיט תוכז תקנעה :וז הדוקנ םוכיסל.ד"ל

,אוה יתימא ךילהל עומישה תכיפהל חתפמה .ןכותמ קיר ילמרופ ךילהל ךופהי אלו ,ישממ אהי עומישה

ןנוכתהל םהל רשפואיש ךכ ,תונבומ תולבגמב םג םא ,ןתינה לככ ,ישממ עדימ ןתניי םישקבמל יכ

 .יוארכ ךילהל

בושל םוקמ אהי ללככ ,הטלחה הנתינו םדקומ עומיש ןתינ אל םהבש םירקמב רבודמהש לככ.ה"ל

 .הלעמ רומאל ףופכב ,ויתובקעב תשדוחמ הטלחה לבקלו עומיש ןתילו

םויס םרט הרעה

דוחיאה שקבמ ההוש םא רבדה אהי בור יפ לע .תוחפשמ דוחיא ירקמב לוחיש ךירצ רומאה לכ.ו"ל

הנידמה ןמ עונמל ידכ ךכב ןיא .סנכנ הב ךרדל רשאב הנימ אקפנ ןיא יכ המודו ,ןידכ אלש לארשיב

.ןידכ ליבקמ רתיה וא הרשא אלב לובג רבעמל וא הפועת למנל עיגהש ימ לש ותסינכ שארמ עונמל

רבד ףוס

4.2.09 םוימ ונתטלחהב הטקננש השיגל ךשמהב ,ירבחל עיצא ,רומאה לכ חכונ ,רבד לש ומוכיס.ז"ל

תוכז תוחפשמ דוחיאל תושקבב םישקבמל קינעהל שיש העיבק ךות ,םדוסיב םירוערעל רתעיהל אלש ,

םינפה דרשמ .םיינוחטבה םימרוגה לש תעדה תווח ךמס לע םניינעב הטלחה תלבקתמ םרטב ןועיט

עומישל םישקבמה תוכז ןיב ןוזיא ךות ,וז תמדקומ ןועיט תוכז ןתנית וב ןפואה תא םיאתמ להונב עבקי

רשפאל ןתינ ,תדחוימ תינוחטב תופיחד ילעב ,םיגירח םירקמב .םיריבס תוליעי ילוקיש ןיבל ןגוה

לע הקזח ;ץראה תא שקבמה אציש רחאל ףא םיתעלו ,הטלחהה לע העדוהה רחאל ,רחואמ עומיש

וצ ןיא .םירוערעל ,רומאכ ,םירתענ ונניא ךכל ףופכב .הז גירחב לכשומ שומיש השעתש הנידמה
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.תואצוהל

ט פ ו ש

:שיניב 'ד האישנה

התויזכרמל רשאב וחותינל תפרטצמו ןייטשניבור 'א טפושה ירבח לש וניד קספ םע ינא המיכסמ

םדא תויוכזב העיגפ םרטב עומישה תוכז לש התובישח לעו ,תיטפשמה ונתטישב עומישה תוכז לש

ידכ יתורעה ףיסוהל ינא האור תאז םע .ןוטלשה תויושרמ תושר ידיב טרפה לש םינגומ םיסרטניאבו

.ירבח לש וניד קספב ולעש םיניינע רפסמ שיגדהל

תויוכזל הדוגאה7016/01 ץ"גבב ונניד קספמ דומלל ןתינ אל יכ ,ןייצא םירבדה חתפב רבכ

רשא תא )חרזאה תויוכזל הדוגאה ןיינע :ןלהל( )25.2.2004 ,םסרופ אל(םינפה רש 'נ לארשיב חרזאה

הגהנש הקיטקרפה חכונל השגוה חרזאה תויוכזל הדוגאה ןיינעב הריתעה .דומלל הנידמה תשקבמ

שבוג ,היתובקעבו ,הריתעב לופיטה תרגסמב .הקמנה אלל וברוס תוחפשמ דוחיאל תושקב תע ,רבעב

תורעה להונ :ןלהל ,"תוחפשמ דוחיאל תושקבב םימרוג תורעה להונ" םויהד ותרתוכש( 5.2.0015 להונ

יעבדכ הנבול ותרגסמבש ילבמ תאזו ,הריתעב ונניד קספ ןתינ המלשוה ושוביג תכאלמש רחאל .)םימרוג

וא םיינוחטיב םימעטמ תוחפשמ דוחיאל השקב ןיינעב בוריס תטלחה תלבק םרט עומישה תייגוס

ידכ ןיא ,הז להונ שוביג רחאל הקחמנ חרזאה תויוכזל הדוגאה ןיינעב הריתעה יכ הדבועב .םיילילפ

ללכבו ושומימב םיכורכה םיימושיי םיטביהל עגונה לכב טפשמה תיב דצמ יביטיזופ רושיא לע דמלל

קספמ ףא ,ךכל רבעמ .תוחפשמ דוחיאל השקבב הטלחה תלבק םרט עומיש לש ותכירע יותיעו ןפוא הז

רשאכו םא" טפשמה תיבל תונפלו בושל םירתועה לש םתוכז הרמשנ יכ דומלל ןתינ ומצע ןידה

 .ולא םירוערע השעמל הכלה םיבוסנ ךכ לעו– "להונה םושייל רשאב תולאש הנררועתת

חכמ היפל ,הנידמה ינועיטב יוטיב ידיל האבה תפרוג הסיפת התוא יכ ריעהל ינא תשקבמ דוע

םוי רבד .דוע תלבוקמ הניא רז ותויה לשב םדא יפלכ גוס םושמ הבוח הנידמה לע תלטומ אל התונוביר

רזה שקבמ םא ןיב ךכ .תועגפנ תויסיסבה םהיתויוכז רשא םירז לש םהיניינע ונינפב םיאב ומויב

םא ןיבו ירטינמוה טלקמ ימעטמ םא ןיב ,"תוחפשמ דוחיא" לש םימעטמ הנידמה לש המוחתב ראשיהל

םדא אוה רשאב םדאה תויוכזל תועדומה הלדגו תכלוה יחכונה ןדיעב.תורחא תוידוחיי תוביסנמ

לש םהיתויוכזב תוכורכה תויעב םע תודדומתמ הריגה לע תולבגהב תונד ןה רשאכ תובר תונידמו

וניינע תוביסנל םאתהב ,אופיא ,תונחבנ רזה לש ויתויוכזו לארשיב ותייהש .ןהירעשב םיאבה

,ןוטלשה תויושר תא תבייחמה םינוזיאה תכרעמ לע םירבדה עבטמ הכילשמ וז השיג .תויטרקנוקה

ירוביצה סרטניאה םהיניבו ,םיפסונ םיירוביצ םיסרטניא ןיבל רזה לש ויתויוכז ןיב ןזאל תושרדנה

וק4542/02 ץ"גב :וושהו( הירעשב ואובי רשא ולא םה ימ עובקל הנידמה לש התונוביר תרימשב

םרט(םינפה דרשמ 'נ גנורוג קוס1347/07 מ"עע ;)30.3.2006 ,םסרופ םרט(לארשי תלשממ 'נ דבועל
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.))21.6.2007 ,םסרופ

רבכ ,ונינפל ןוידל תדמועה איהש ,תוחפשמה דוחיא תייגוסב ,ירבח ביחרהש יפכו ,הרקמ לכב

רתיה ןתיל אלש הטלחהמ עגפיהל לולעה ילארשיה בשותה וא חרזאה לש איה תוכזה אליממ יכ ונרהבה

יברעה טועימה תויוכזל יטפשמה זכרמה– הלאדע7052/03 ץ"גב :וארו( וגוז ןבל דמעמ וא היהש

( 728 )2(גנ ד"פ ,םינפה רש 'נ הקמטס3648/97 ץ"גב ; )14.5.2006 ,םסרופ אל(םינפה רש 'נ לארשיב

ןיינעה תוביסנש ךכ ,))16.3.2006 ,םסרופ אל(ןרוא רנבא 'נ לארשי תנידמ4614/05 מ"עע ; )1999

 .אוצמ תעל וריתונו ,תונוש תוביסנב םירז יפלכ הנידמה תובוחב הצממ ןויד תובייחמ ןניא ונינפלש

ןוחטיבה יכרצו רוביצה סרטניא ןיב סחיה תלאש יכ קלוח ןיא ,ירבח דמע ךכ לע ףאו ,תאז םע

יוארה ןוזיאה תאיצמ תלאש .םילטובמ אל םיישק תררועמ אסיג ךדיאמ טרפה תויוכז ןיבל אסיג דחמ

-לע ,םלוא .הנידמה ןוחטיבל ןוכיסו רורט ינוכיס לומ לא דחוימה ונבצמ חכונ ונתוא הדירטמ אד ןוגכב

תשרדנה הדיחיה הנידמה דוע ונניא תבכרומה תימלועה תואיצמבש ירה לארשי לש דחוימה הבצמ ףא

תויטרקומד תונידמב ךרד ימימת םישנא לש םנוחטיב תא ןכסמה רורטה עגנ .הז ןוזיא םע דדומתהל

ששחה ןיב ןזאל שי וב ןפואל רשאב השקה הלאשה םע דדומתהל תופסונ תונידמ םויה בייחמ תונוש

שומישהמ עגפיהל לולע רשא םדאה ןיבל ,ןוחטיבה לע הנגהל שורדה יוסח ינוחטב עדימ תפישחמ

גהונה תא וניד קספל ג"ל הקספב ירבח ןייצ ,לשמל ךכ .וינפמ ןנוגתהל וידיב שיש אלב עדימ ותואב

לוכי וניא רשא םדא לש וגוצייל ןמאנ ןיד ךרוע הנוממ ויפל ,הריגה לש רשקהב תירבה תוצראב םייקה

תופסונ תונידמ ידי-לע טקננ הז ןורתפ .ינוחטב ןויסיח לש םימעטמ ודגנ רבצנש רמוחה תא לבקל

S.C. 2001, c.27(Immigration and(-ל85 ףיעס תוארוה תועבוק ,לשמל ,הדנקב .םינוש םירשקהב

Refugee Protection Act, ןיינעב ידנקה ןוילעה טפשמה תיב לש וניד קספ תובקעב קקחנ רשא

Charkaoui V. Canada, 1 S.C.R 350, 2007 SCC9 [2007], דחוימ ןיד ךרוע לש יונימ רבדב םירדסה

)"Special Advocate"( ףא אוצמל ןתינ המוד רדסה .ינולפ תבוחל ףקזנה יוסחה רמוחב ןייעל ךמסומה

Secretaryהנורחאה תעה ןמ םידרולה תיב לש וניד קספ תרגסמב הז ןיינעב הבחרה וארו ,ילגנאה ןידב

of State for the Home .Department V. AF, UKHL 28 [2009]

ורמאמב תובר םינש ינפל דוע התלעוה איהו ,וניתומוקמב השדח הניא הז ןיעמ רדסהל העצה

תטישב ץמוא אל הכ דע .)1989( 17 ט"י םיטפשמ "הנידמהןוחטבו םדאה תויוכז" רימז קחצי לש

.טרופש יפכ םויה םייקה םירבדה בצמ ררועמש םיברה םיישקה ףרח ,המוד רדסה תילארשיה טפשמה

םושמ וב היהיו לוכי ןכש ,ונלש ונתטישב ףא הז ןיעמ ןורתפ לש וצומיא ןוחבל תעה הלשב יכ הארנ

ןויסח לע הנגה ךות הנידמהןוחטב לע הרימשב ךרוצה ןיבש יטנרהניאה ישוקל– יקלח ולו– הנעמ

תורגסמבו רידת ןפואב ונלצא ררועתמה ,ול סחוימה עדימה םע דדומתהל טרפה לש ותוכז ןיבל עדימה

 .תונוש

םינפה דרשמ ילהנ םויקלע הדפקהב שממ לש תובישח תמייק יכ ,םויסל ריעהל שקבא דוע
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םישבו תנחבנ דמעמ ןתמל ותשקבש טרפה ינפב ףושחל ןתינ ותוא עדימה תיצמת תגצה ןפואל םיעגונה

הסיפתה הדמע "םימרוג תורעה להונ" לש ושוביג סיסבב ,רוכזכ .ולא םילהנ לש םתילכתו םתוהמל בל

םינותנ טרפל קפסל- יוסחה רמוחה תולבגמל בל םישב– ותלוכיבש לכ תושעל םינפה דרשמ לע היפל

.םירחאו םיינוחטיב םימעטמ לארשיב דמעמ ול קינעהל אלש הטלחה סיסבב דמועה עדימל רשאב

דמועה ,ול סחוימה עדימה תיצמת דמעמה שקבמ טרפל קפוסת ויפל הוותמ שבוג להונה תרגסמב

תיבטימ אל םא םג– רתוי הבוט הרוצב טרפל רשפאתי ךכ .ןתינה לככ בחר ןפואב ,בוריסה תליע סיסבב

ששח ונבילב ולעה ונינפלש םירוערעה אושנ בוריסה תוטלחהמ קלח תניחב .ול סחוימה םע דדומתהל-

ןניאו ןייד תוטרופמ ןניא בוריסה תוטלחהב תורכזנה תויולגה )תוזארפרפ( עדימה תויצמת אמש

התעד ןתית תושרה יכ יואר ,ונתעדל .ודגנ תולעומה תונעטל טרפה דצמ היואר תוסחייתה תורשפאמ

רמוחה תפישח לש הז טביהל םלוה הנעמ יתימא ןפואב ןתונ םויהד םירבדה בצמ םאה ןחבתו הז טביהל

תלבקתמ וב םוקמ תועגפנה תויוכזה לש ןביטמו ךילהה לש וביטמ בייחתמכ ,דמעמה שקבמ ינפב

.ינוחטבה ץוליאב בשחתהב לכהו ,בוריסה תטלחה

תוביסנב םיבישמל םיעומיש ךורעל אליממ התואינ הנידמהש תעמו ,ונעגה הילא האצותה חכונ

לפנש םגפה ןמ תועבונה תוישעמה תואצותה תלאשב ןוידב ךרוצה רתייתמ ,ולא םירוערע לש תוינטרפה

 .תוחפשמה דוחיאל תושקבה תניחב יכילהב

ה א י ש נ ה

:רצלמ 'ח טפושה

:ךכ ,ראשה ןיב ,תעבוק ןייטשניבור 'א טפושה ,ירבח לש ותעד תווחל היתורעהב ,האישנה.1

רבכ ,ונינפל ןוידל תדמועה איהש ,תוחפשמה דוחיא תייגוסב ירבח ביחרהש יפכו ,הרקמ לכב")א(

ןתיל אלש הטלחהמ עגפיהל לולעה ,ילארשיה בשותה וא ,חרזאה לש איה תוכזה אליממ יכ ונרהבה

יברעה טועימה תויוכזל יטפשמה זכרמה– הלאדע7052/03 ץ"גב :וארו( וגוז ןבל דמעמ וא ,היהש רתיה

( 728 )2(גנ ד"פ ,םינפה רש 'נ הקמטס3648/97 ץ"גב ;)14.5.2006 ,םסרופ אל(םינפה רש 'נ לארשיב

ןניא ונינפלש ןיינעה תוביסנש ךכ ,))16.3.2006 ,םסרופ אל(ןרוא 'נ לארשי תנידמ4614/05 מ"עע ;)1999

.)מ"ח– ילש השגדהה( "אוצמ תעל וריתונו ,תונוש תוביסנב םירז יפלכ הנידמה תובוחב הצממ ןויד תובייחמ

תוביסנב םיבישמל םיעומיש ךורעל אליממ התואינ הנידמהש תעמו ,ונעגה הילא האצותה חכונ")ב(

לפנש םגפה ןמ תועבונה תוישעמה תואצותה תלאשב ןוידב ךרוצה רתייתמ ,ולא םירוערע לש תוינטרפה

."תוחפשמה דוחיאל תושקבה תניחב יכילהב

,4.2.2009 ךיראתמ ונתטלחהב בשחתהב םלואו ל"נה תועיבקה יתשל יתמכסה ףרצמ ינא
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ררועתהל תויושע ויהש תויגוסה ראש תא ריאשהל יוארש רובס יננה ,הנידמה תמכסהב האצוהש

 .ןויע ךירצב– הז לולכמב

דרשמ לע יכ ,ןייטשניבור 'א טפושה ,ירבח תפקשהל ףרטצמ ינא ןיא– ליעל רומאל בל םישב.2

םירקמבו( תמדקומ ןועיט תוכז ןתנית וב ןפואה רדסוי ותרגסמב ,םייקה הז לע ףסונ להונ עובקל םינפה

רומאכ ,םיברוסמ םייקוח יתלב םיהושל )רחואמ עומיש– תדחוימ תוינוחטיב תופיחד ילעב םיגירח

תיולת דימת איה– )התרפה תואצותו( הפקיה ,התוהמ– ןועיט תוכזו רחאמ .ותעד תווחל ז"ל הקסיפב

ןיב הליחתכלמ ןיב ,ןותנ הרקמ לכב םיברוסמל ןועיטה תוכז ןתמ תא ריאשהל שיש יל הארנ תוביסנ

 .ךמסומה לש ותעד לוקישל–דבעידב

 :לולכמל רשקהב תורעה שולש– תורמסמ עובקל ילבמ ,הרצקב ריעהל םוקמה הז.3

יעוריאל רבוע ושענ ,רורט לש תושק תויעב םע איה םג ,עודיכ ,תדדומתמה ,תירבה תוצראב)א(

,)םש הקיספב הנחבנ םרט םתויתקוחש(םינוש הקיקח ינוקית םהירחאל תאש רתיבו11.9.2001

.ידוס עדימ סיסב לעו םדקומ עומיש אלל ןידכ אלש תירבה תוצראל וסנכנש םירז קוליס םירשפאמה

,Kelley Brooke Snyder:ואר– םהילע תיטפשמה תורפסב תרוקיבו ל"נה םייתקיקחה םייונישה רואיתל

A Clash of Values: Classified Information in Immigration Proceedings, 88 VA. L. REV 447 (2002);

Note: Secret Evidence in the War on Terror, 118 HARV. L. REV. 1962 (2004-2005); Stephen

Townley, The Use and Misuse of Secret Evidence in Immigration Cases: A Comparative Study of

the United States, Canada and the United Kingdom, 32 YALE J. INT’L L. 219 (2007); Arthur

Chaskalson, What’s Happening to the Right to a Fair Hearing, 41 ISR. L. REV :ןלהל((2008) 522

Arthur Chaskalson(.תולאשב הבר תוטבחתה שי הינטירבבו הדנקב ףא יכ םידמלמ ל"נה םירמאמה

,שיניב 'ד תטפושה ,האישנה לש התעד תווחב רכזנה ,םידרולה תיב לש וניד קספב םג ונייע .ולא

 .Secretary of State for the Home Department V. AF, UKHL 28 [2009] :הנורחאל םסרופש

התוא הדמעל– תירוטוטטס– השעמל תירבה תוצרא הרזח ל"נה הקיקחה ינוקית תועצמאב

Knauff v. Shaughnessy, 338– הקירמא תא ותעשב הריעסהש ,השרפב בורה תעד האטיב

U.S. תעדב םידדצמה ןיב קסופ יתלב יטפשמ חוכיו זאמ תררועמו )Knauff תשרפ :ןלהל( (1950) 537

תעדש םירובס םיילרביל םינטפשמש ריענ( םש טועימה תעדב םידדצמה ןיבל ןיד קספ ותואב בורה

.Charles D :ונייע .ןמזה ןחבמבו השרפה תוכופהתב המצע החיכוה ףאו רתוי תענכשמ טועימה

Weisselberg, The Exclusion and Detention of Aliens: Lessons from the Lives of Ellen Knauff and

Ignatz Mezei, 143 U. PA. L. REV. 993 (1994-1995)(. 

קספ ,םינפה רש 'נ תיברעה טועימה תויוכזל יטפשמה זכרמה– הלאדע7052/03 ץ"גבב יכ ןיוצי

ךותמ רכזיא ,םש בחרומה בכרהב בורה הנחמב היהש ,ןישח 'מ טפושה ,).מידב( אישנל הנשמה לש וניד

)1(זכ ד"פ ,םינפה רש 'נ קרלק482/71 ץ"גב תכלה תובקעב תאזו ,Knauff ןיד קספ תואצות תא המכסה
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113 )1972(.

תושחרתההמ הרואכל רתוי םישק ונינפלש םירקמה ,הטילחמה תושרה תניחבמ יכ שגדוי דוע

)היקבולסוכ'צבו הינמרגב היחו הינמרגב הדלונש( Knauff 'בג םש .Knauff תשרפ סיסבב הדמעש

הסנכנ איה .הפוריאב- הירחאלו היינשה םלועה תמחלמב תרישש יאקירמא לייחל הינמרגב האשינ

דחוימ קוח לע ךמתסהב ,יאקירמאה לייחל היאושינ חוכמ הב חרזאתהל השקיבו ןידכ תירבה תוצראל

היואר ןועיט תוכז הל הנתינש אלל הברוס איה .THE WAR BRIDES ACT– הלא ןיעמ םיבצמל קקוחש

תיב .)םייכ'צ לוגיר ימרוג םע רשקב התיהש התוא דישחה יכ ררבתה דבעידבש( ידוס רמוח דוסי לע

,ןכמ רחאל םלואו ,בוריסה תא השולש דגנכ םיטפוש העברא לש בורב רשיא יאקירמאה ןוילעה טפשמה

הראשוה ויתובקעבש ,הניינעב שדוחמ ןויד רשפיאAttorney General-ה– סרגנוקה תוברעתה תובקעב

 .תירבה תוצראב רבד לש ופוסבKnauff 'בג

ץראב םיהושה הלאכב םניינעו הנוש םהבש היצאוטיסהש ,ונינפלש םירקמל רמוחו לקה

,רורב– ול המוד ןיא טעמכש ,לארשי הנידמ הנותנ ובש דחוימה בצמב לכהו– ןידכ אלש הליחתכלמ

 .טרפא אלו

יונימ לש רדסה לע בושחל יואר– ןועיט תוכז םהב קינעהל שיש םירקמ םתואב יכ רובס ינא ףא)ב(

 .וב תונעל קקוחמל ןיינע אוה הז אשונ םלואו ,)Special Adcovate( דחוימ ןיד ךרוע

:ואר .םלועב התע חוורה ללכה םג הזו ילארשיה טפשמב דסומ דוסי ןכא םויכ איה ןועיטה תוכז)ג(

Arthur Chaskalson, םש ,םש.

תא אצמו וז תוכז לש הישרוש תא רקח ,הבוטה ותואיקב דיכ ,ןייטשניבור 'א טפושה ,ירבח

רפסב אבומהמ וז תוכז הדמלנ ילגנאה טפשמב יכ ריכזהל םוקמה אופיא והז .ארקמב דוע היתורוקמ

Fortescue טפושה רמא ךכו .ןדע ןגמ ןושארה םדאה שוריג יבגל ,)אי-ט םיקוספ ,'ג קרפ(תישארב

R. v. University of Cambridge (1723) 93( ילטנב ר"ד לש םייאמדקאה ויראת תלילשב הנדש השרפב

Eng. Rep. 698, 704( )ילטנב ר"ד תשרפ :ןלהל(:

“…Even God himself did not pass sentence upon Adam before he was called to make his defense…”

ל"נה טוטיצה .)ו"נשת( 96-95 ,95 'ד לשממו טפשמ "השעמ רחאל ןועיט תוכז" ןהכ תיגרמ :םג ונייע

רש 'נ ןמרב3/58 ץ"גב-ב גרבליז 'מ טפושה ידי לע םגרות ילטנב ר"ד תשרפמ ולוכ יטנבלרה עטקהו

תינרדומה ןועיטה תוכז תא ןגיעש ןידה קספ תא וב םיאורה שיש ,)1958( 1493 )2(בי ד"פ ,םינפה

:)1507 'מעב,םש( ןמקלדכ ,ונצרא טפשמב

 .םלועל הילע רבגתהל ןיא ,תמדקומ העדוה רדעה לשב תודגנתהה ....."
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 תא ךורעל תורשפאה תא דצל םינתונ דחי םג שונא יקוחו לאה יקוח
 יל רמא דמולמ דאמ דחא שיא יכ ינרוכז .תאזכ ול שי םא ,ותנגה
 לש וניד ץרח אל ומצעבו ודובכב םיהלא וליפא יכ ,וז ןיעמ תונמדזהב
 ?הכיא )םיהלא רמוא( םדא .ותנגה תא ךורעל הליחת ונימזהל ילב םדא
 הפוג הלאש התואו ?תלכא ונממ לכא יתלבל ךיתיוויצ רשא ץעה ןמה
 ".....הוחל םג הגצוה

תושרב סנכנ וילא םוקממ ושרגל הנווכ התיה תיכ"נתה היצאוטיסבש ימ יבגל ורמאנ ולא םירבד

אוהש ימ יפלכ לוחל ךירצ ,ןועיטה תוכזל רשקהב ,הנוש ןיד יכ הארנ .)רתיהה יאנתמ הרואכל גרחו(

 וא ,רורטב דושחה יקוח יתלב ההוש לש דמעמב

ןוחטיבה ימרוג תעד-תווח ךמס לע– היחרזאל וא לארשי תנידמל ינוחטיב ןוכיס תווהל לולע

 .תיטופיש תרוקיבל ,עודיכ ,הנותנה ,םיכמסומה

ט פ ו ש

םיאתמ להונב העיבקב רבודמהש לככ ;ןייטשניבור 'א טפושה לש ותעד תווחב רומאכ טלחוה

.תועד בורב ןידה קספ ןתינ ,תמדקומה ןועיטה תוכז לש השומימל רשאב םינפה דרשמ ידי-לע

.)11.8.09( ט"סשת באב א"כ ,םויה ןתינ

_________________________
פמT13.doc_08010380.חוסינו הכירע ייונישל ףופכ קתועה
www.court.gov.il,טנרטניא רתא ; 6593666-02 'לט ,עדימ זכרמ

ט פ ו שט פ ו שה א י ש נ ה
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