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 :כללי .א

בישראל, בלי רישיון ישיבה )בחוק , ונמצא 1950-שאינו אזרח ישראלי או עולה לפי חוק השבות, תש"יאדם 

  שוהה שלא כדין(, יורחק מישראל בהקדם האפשרי אלא אם כן יצא מרצונו קודם לכן. –זה 

בידי מי הרחקתו מישראל של שוהה שלא כדין תהיה על פי צו הרחקה שניתן עליו בידי שר הפנים, או 

 ששר הפנים הסמיכו לכך.

שוהה שלא כדין יוחזק במשמורת עד ליציאתו  ,1952 –התשי"ב א לחוק הכניסה לישראל, 13על פי סעיף 

אלא אם כן שוחרר בעירבון כספי, בערבות בנקאית או בערובה מתאימה  ,מישראל או עד להרחקתו ממנה

 אחרת. 

החזקה במשמורת של שוהה שלא כדין תהיה על פי צו משמורת שניתן על ידי ממונה ביקורת הגבולות 

 .("ממונה ביקורת הגבולותאו " "הממונה" –)להלן 

 :הנוהל מטרת .ב

בהתאם לשוהה שלא כדין  וההרחקה המשמורת וימטרתו של נוהל זה להסדיר את הליך הוצאת צו

 .1952 –חוק הכניסה לישראל, תשי"ב להוראותיו של 

 דגשים .ג

 .סביר הסבר בלא ישיבה רישיון להציג בידו אין אם כדין שלא בישראל שוהה אדם כי חזקה .1.ג

  ביקורת הגבולות הוא בעל הסמכות להורות כי מי ששוהה בישראל שלא כדין יושם במשמורת.ממונה  .2.ג

 ןרישיוהזר בידי אם מכל סוג שהוא בתוקף. רישיון נוהל זה עניינו בשוהה שלא כדין אשר אין בידו  .3.ג

 עוד טרם הפעלה ומימוש הוראות נוהל זה.הרישיון תקף, נדרש לפעול בהליך לביטול של 

משבע שעות יאוחר יקורת הגבולות לערוך לשוהה שלא כדין שימוע בהקדם האפשרי ולא ממונה בעל  .4.ג

, אלא אם קיימות נסיבות חריגות שירשמו למתקני היחידהמרגע הגעתו של השוהה שלא כדין 

 בעניינו.

, יעשו בשים לב להוראות קטיניםילדים  הליכי אכיפה שננקטים כנגד שוהה שלא כדין אשר לו  .5.ג

 .10.8.0002בנוהל הפעלת סמכויות פקח שמספרו הרלוונטיות 

קטין בישראל אך הקטין אינו ילד ננקטו הליכי אכיפה כנגד שוהה שלא כדין אשר טוען כי יש לו  .6.ג

יעשו מאמצים לאיתור הקטין ועל השוהה שלא כדין לשתף פעולה ולמסור בנמצא, מסיבות שונות, 

 3ד. סעיףעניינו יבחן בהתאם למפורט להלן ב אותר הקטין,מידע אודות מקום הימצאותו של הקטין. 
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אין בהיעדרו של הקטין מהשימוע כדי למנוע הליכי אכיפה כנגד השוהה שלא כדין והכל לנוהל זה. 

  .1952-( לחוק הכניסה לישראל, תשי"ב 3ו)13בכפוף לסעיף 

לווים מיום נוהל הטיפול בקטינים זרים בלתי מזרים בלתי מלווים יטופלו בהתאם להוראות קטינים  .7.ג

1.7.2011.  

)למעט הנהלים המוזכרים  פנימי ערר / בקשה להגשת תור קביעת או פנימי ערר / בקשה הגשת עצם .8.ג

 בהוראת אחרת נקבע כן אם אלא, משמורת צו או מישראל הרחקההוצאת צו  מונעות אינןבנוהל זה( 

 הליכי אכיפה.נעת נקיטת המו שיפוטית החלטה שניתנה או ,הרשות מנהלי ספציפי נוהל

 הטיפול הליך .ד

 כדלהלן:ייערך הליך הטיפול בשוהה שלא כדין 

 טרם עריכת השימוע .1.ד

 חשוב.המהשוהה שלא כדין במערכת  לאיתור טביעת האצבע של ככל שניתן רך בדיקהתע .1.1.ד

 ככל שניתן ממונה ביקורת הגבולות יאתר, טביעת האצבע של השוהה שלא כדיןבנוסף לאיתור  .1.2.ד

כדי לבחון האם השוהה שלא כדין שהה ב המחשובפרטי השוהה שלא כדין במערכת את 

האם החזיק ברישיון ישיבה כלשהו , הורחק בעברישראל, האם בישראל, אופן כניסתו ל בעבר

את כל המסמכים יפעל בכדי לאתר ממונה ביקורת הגבולות  וכיו"ב. ורישיונמתי פג ו

 שלא כדין.עניינו של השוהה הזמינים בהרלבנטיים 

 פרטי השוהה שלא כדין במערכת, יש לפעול להקמתו במערכת המחשוב.לא אותרו  .1.3.ד

  חומר שנאסף בעניינו של השוהה שלא כדין.כל ה, יסקור ויעיין הממונה בטרם עריכת השימוע .1.4.ד

ככל שבמערכת מוזנת הערה כי קיים בעניינו של השוהה שלא כדין תיק בטיפול משפטי, יש  .1.5.ד

 המשפטי המטפל בעניינו. ליצור קשר עם היועץ

 אותה  מוצאו ארץ של הרשמית בשפה יערךיוסבר לשוהה שלא כדין כי השימוע  השימועטרם  .1.6.ד

, ככל שעורך השימוע, הצורך במידת. אחרת המובנת לושפה כל שוהה שלא כדין או בה דובר

ן שהוא עובד מתורגמ באמצעות ייערך שימועה אינו דובר את שפתו של השוהה של כדין,

רשאי ממונה ביקורת  –. ככל שאין בנמצא מתורגמן תרגוםחידה או עובד של חברת הי

 .הגבולות להסתייע גם בתרגום טלפוני
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ורך ליידע את השוהה שלא כדין שעומדת לו הזכות להיוועצות עם ע טרם תחילת השימוע, יש .1.7.ד

על  ותועדיותשובת השוהה שלא כדין  להיוועצות ולייצוג יידוע הזכותוכן לייצוג בשימוע.  דין

 ממונה ביקורת הגבולות ישאל את השוהה שלא כדין האם הנו מיוצג .גבי פרוטוקול השימוע

עליו להעביר לממונה ביקורת הגבולות את פרטי ההתקשרות עם עורך דינו  וככל שהוא מיוצג

של השוהה שלא כדין ויעדכנו על הכוונה  צור קשר עם עורך דינווממונה ביקורת הגבולות י

השוהה שלא השיב  .ורת והרחקהלערוך לו שימוע לצורך בחינת חוקיותו והוצאת צווי משמ

 גביאינו מיוצג או לחילופין כי הוא מוותר על זכותו להיות מיוצג, יש לתעד זאת על כי כדין 

 פרוטוקול שמיעת הטענות.

 והה שלא כדין, בכפוף להצגת ייפוי כוח. עורך דין, המייצג את השעורך דיןתותר נוכחות  .1.8.ד

למשרדי האכיפה בהקדם האפשרי ובלבד נדרש להגיע שביקש להיות נוכח בהליך השימוע, 

ממונה ביקורת הגבולות ימתין לעורך  שאין בכך כדי לעכב את עבודת ממונה ביקורת הגבולות.

ההחלטה כאשר  וימוע ללא נוכחותהדין זמן סביר וככל שזה לא יגיע, יהיה רשאי לערוך את הש

 .תתועד על גבי השימועונימוקיה  עורך דין לערוך את השימוע ללא נוכחות

 יםינמעוני כדין שלא והשוהה הדין עורך באם .השימוע ךהלמב נוכח להיות יורשה הדין עורך .1.9.ד

  .זאת לאפשר יש, השימוע עריכת טרם חוהכ ייפוי על לחתום

ציין זאת נוכח בהליך השימוע, ממונה ביקורת הגבולות ילא להיות שעורך דין שבחר  .1.10.ד

 פרוטוקול שמיעת טענות.ב

סוג , לישראלאת פרטי השוהה שלא כדין, מועד ואופן כניסתו  יכלול הטענות שמיעת פרוטוקול .1.11.ד

צו הרחקה,  הוצא כנגדו בעבר, האם האם יש ברשותו דרכון בתוקףהאחרון שהחזיק,  ןהרישיו

כך למשל, וכן כל מידע עובדתי שעשוי להיות רלבנטי לעניינו ) ןרישיוהאם נערך הליך לביטול 

הליכים פליליים ומשפטיים קודמים, כניסות קודמות ו/או שהייה קודמת שלא כדין, צווי הרחקה 

 (. וכיו"ב הטיפול בהןוסטטוס קודמים, בקשות קודמות למעמד 

 טרם הוצאת צו משמורת  השימועמהלך  .2.ד

ממונה ביקורת הגבולות בפני השוהה שלא כדין תוך ציון שמו את עצמו בתחילת השימוע יציג   .2.1.ד

הינה   מטרת השימועכי ותפקידו, כמו כן, יסביר ממונה ביקורת הגבולות לשוהה שלא כדין 

 .כנגדו והוצאת צווי משמורת והרחקה של השוהה שלא כדין בישראל חוקיותו את לבחון 

 הזדמנות נאותה לשוהה שלא כדין להעלות את מכלול טענותיו. בשימוע תינתן .2.2.ד

 גבי ידי ממונה ביקורת הגבולות ועל על בכתב שה יע שוהה שלא כדיןל שימועתיעוד מהלך ה .2.3.ד

השאלות שנשאל ובכלל זה  מהלך השימועכל . התיעוד יכלול  את שמיעת טענות פרוטוקול

 .  שנשאל השוהה שלא כדין ותשובותיו לשאלות
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במהלך השימוע תותר נוכחות עורך דין המייצג את השוהה שלא כדין, כל עוד השתתפותו  .2.4.ד

ת אלו יוהתייחסותוגבל להערות אשר יוכל להעיר לפני השימוע, או בסיומו, אך לא במהלכו. 

 פרוטוקול.בבאופן מלא  הדין  יתועדועורך  ה של וכל הער

השוהה שלא כדין או לכל גורם אחר כי ממונה ביקורת הגבולות יבהיר לעורך דין המייצג את  .2.5.ד

לצורך תיעוד מהלך  )מצלמות, מחשבים ניידים וכו'( הכנסת אמצעים דיגיטלייםלאין אישור 

  הדין רשאי לנהל תרשומת בכתב יד של מהלך השימוע.עורך יחד עם זאת, השימוע. 

הגבולות ממונה ביקורת , לעניינו יםרלוונטיהשוהה שלא כדין מסמכים אשר לטענתו הציג  .2.6.ד

)דרכון, מסמך מזהה,  והוצגו בפנישמסמכים ה תטענות אהפרוטוקול שמיעת על גבי פרט י

מסמכים רפואיים, החלטות בית המשפט, וכיו"ב(. המסמכים שהוצגו יסרקו למערכת 

 המחשוב. 

מסמך נסיעה, ייעשה ניסיון לברר עם השוהה שלא כדין האם יש השוהה שלא כדין לא הציג  .2.7.ד

והאם מישהו מטעמו  היכן הםיש לברר , נסיעה וככל שהתשובה לכך חיוביתברשותו מסמכי 

אין ברשותו של השוהה שלא כדין מסמך נסיעה תקף, אם  יכול להביאם למתקן המשמורת.

וככל  והוא יתבקש למלאם טפסי בקשה לתעודת מעבר למדינתו לשוהה שלא כדיןיימסרו 

 שהשוהה שלא כדין יסרב יש לציין זאת על גבי פרוטוקול שמיעת הטענות. 

שוהה שלא כדין אשר במסגרת השימוע, טרם הוצאת צו משמורת, טען כי בן זוגו הוא אזרח  .2.8.ד

ישראלי או תושב קבע ומבדיקה של ממונה ביקורת הגבולות עולה כי קיים תור ללשכת מנ"א 

ן רישום במערכת המחשוב על כך שקיימת פניה או בקשה בהליך או כי קיימת אינדיקציה בגיליו

המתאים בלשכת מנ"א, רשאי ממונה ביקורת הגבולות לשקול נתונים אלו במסגרת שיקוליו 

טרם קבלת החלטה בדבר הוצאת צו משמורת. לאחר הוצאת צו משמורת בעניינו של שוהה 

ראשונית של הקשר הנטען  שלא כדין, רשאי הממונה לשקול את האפשרות לעריכת בדיקה

בתאום עם לשכת מנ"א במקום מגוריו של הישראלי, ובהתאם לתוצאות הבדיקה יחד עם 

הלשכה הרלוונטית, יש להחליט האם להמשיך בהליכי הרחקה או לדרוש הגשת בקשה 

 בלשכה על ידי הישראלי ולאחר מכן לשקול בשים לב לממצאי הבירור, שחרור בערובה.  

אם תורגם השימוע י פרוטוקול שמיעת הטענות את השפה בה נערך השימוע. יש לציין על גב .2.9.ד

  באמצעות עובד המשרד, יש לציין את פרטיו.

בסיוע מתורגמן יש לציין את פרטיו )שם פרטי + שם משפחה, שפת התרגום  השימוע ערךנאם  .2.10.ד

בנסיבות  .וכן את אופן עריכת התרגום )תרגום פרונטלי, טלפוני וכיו"ב( ושם חברת התרגום(

בהן יש קושי בנוכחות מתורגמן רשאי ממונה ביקורת הגבולות לערוך את השימוע באמצעות 

תרגום טלפוני, הן של מתורגמן מטעם חברת תרגום והן באמצעות עובד המשרד שדובר את 



 

  10.3.0001 מספר נוהל:   אכיפה תחום:

 הוצאת צווי הרחקה ומשמורת נושא:
 

 (4)מהדורה  9מתוך      6דף   

  2023מרץ,  15תאריך עדכון:  
 

 
  

 10.3.0001 מספר נוהל וההגירה אוכלוסיןה רשות
 

כמו כן, בנסיבות חריגות בהן לא ניתן לאתר מתורגמן לשפתו השפה של השוהה שלא כדין. 

באישור זאת רשאי ממונה ביקורת הגבולות להסתייע באדם אחר ו –ין של השוהה שלא כד

 על גבי פרוטוקול שמיעת טענות.  האישור יתועדמנהל מרחב. 

ממונה ביקורת הגבולות יציין בפרוטוקול שמיעת טענות כל בירור או שיחה שנערכה בעניינו  .2.11.ד

 של השוהה שלא כדין.

החלטה המורה על  החלטה בהתאם לסמכויותיו:ממונה ביקורת הגבולות  ןייתבתום השימוע  .2.12.ד

 ממונה המורה על שחרור ממשמורת.החלטה השמתו במשמורת לצורך הרחקתו מישראל, או 

תוך התייחסות לטענות ולמסמכים שהציג השוהה שלא  את החלטתו ביקורת הגבולות ינמק

השימוע וההחלטה כי הבין את תוכן  כדין שלא השוהה לשאול את להקפיד יש .כדין, ככל שהציג

 יצורף השימוע פרוטוקול. ולתעד זאת על גבי פרוטוקול שמיעת הטענות שנתקבלה בעניינו

 .מסר לזריוכן העתק י המחשוב במערכת כדין שלא השוהה של לתיקו

 טרם הוצאת צו משמורת להוריהם הליכי שימוע מסגרת שמיעת קטינים ב .3.ד

ובהתאם הוא )כל עוד לא נקבע אחרת(  הקטינים ההורה הוא האפוטרופוס הטבעי של ילדיו .3.1.ד

 בשימוע בפני ממונה ביקורת הגבולות.מייצגם 

תנאים כפוף לבו שנים 12 -שגילם מעל לקטינים כשמדובר בשימוע לקטינים לא יתקיים אלא  .3.2.ד

 הבאים:

הסכמת   .או בע"פ בכתב וקבלת הסכמתכפוף לבו ההורהבנוכחות  תתקייםקטין שמיעת  .א

 תתועד על גבי פרוטוקול שמיעת טענות.  הההור

 . ן תעשה במסגרת השימוע שנערך להוריושמיעת הקטי .ב

, וככל שהוא דבריוהאפשרות להשמיע את  קטיןע ל, תוצהלאחר קבלת הסכמת ההור .ג

במסגרת זו תינתן לקטין האפשרות  .שמיעת הטענות יסכים, דבריו יתועדו בפרוטוקול

 תוך מתן משקל ראוי לדבריו.   בחופשיות להשמיע את דבריו

 הורה, ביקורת הגבולות שמע על ידי ממונהיהוא יככל שיש הסכמה לשמיעת הקטין,   .ד

יורשה  ,אך עם סיום שמיעת הקטין ,ןלא יורשה להתערב במהלך שמיעת הקטי הקטין

 יתועדו במסגרת פרוטוקול שמיעת הטענות.  ואלו הקטין דברילהוסיף על 

המפורטות בפרק זה לעניין אופן עריכת שימוע יחולו בשינויים המחויבים, גם ביחס  תההוראו .3.3.ד

  .מסגרתו מתאפשרת שמיעת קטיניםלשימוע ב

ממונה ביקורת הגבולות  ןיית ,12קטין מעל גיל  במסגרתו התאפשרה שמיעתבתום השימוע 

 הוצאת צו משמורת ןלעניי החלטה .2.11ובהתאם לסעיף ד. החלטה בהתאם לסמכויותיו
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, תהיה מנומקת 12חלה בעניינם של קטינים, גם כאשר מדובר בקטינים שטרם מלאו להם ה

, ככל תייחסות לטענות ולמסמכים שהציגו הורי הקטין או באי כוחו במעמד השימועתוך ה

 . תילקח במכלול השיקולים בהחלטה של ממונה ביקורת הגבולות הילד של וכן טובתו ושהציג

 צו משמורתהוצאת  .ה

הפרטים  תן צו משמורת תוך ציון ייממונה ביקורת הגבולות על הוצאת צו משמורת,  חליטה .1.1.ה

  .צו המשמורת טופס גביעל  המלאים של השוהה שלא כדין

ולא להעבירו למשמורת מאחר ממונה ביקורת הגבולות לשחרר את השוהה שלא כדין  החליט .1.2.ה

יפרט ממונה ביקורת ו )א( לחוק הכניסה לישראל, 13והתקיימה אחת העילות הקבועות בסעיף 

 .על גבי טופס צו המשמורת הגבולות את תנאי השחרור ומועד יציאתו מישראל

שוהה במידה שה משמורת.הצו על גבי ממונה ביקורת הגבולות יחתים את השוהה שלא כדין  .1.3.ה

 "מסרב לחתום". על גבי הצו גבי צו המשמורת, יש לצייןלחתום על  מסרבשלא כדין 

המסמכים שהציג ת ואת כל פרוטוקול שמיעת הטענוממונה ביקורת הגבולות יסרוק את  .1.4.ה

 צו המשמורת החתום למערכת המחשוב.וכן את במהלך השימוע השוהה שלא כדין 

יט ממונה ביקורת הגבולות על השמה וככל שהחלבסיום תהליך הוצאת צו המשמורת  .1.5.ה

יועבר השוהה שלא כדין לרשות שירות או לחילופין קבע תנאי שחרור שטרם מולאו,  במשמורת

 בצירוף עותק מקורי של המסמכים הבאים:הסוהר בתי 

 עותק מצו המשמורת המקורי חתום ע"י ממונה ביקורת הגבולות וע"י השוהה שלא כדין. .א

 טענות המקורי חתום ע"י ממונה ביקורת הגבולות.פרוטוקול שמיעת עותק  .ב

 צילום הדרכון /תעודת מעבר.  עותק .ג

 כל מסמך רפואי שקיים בעניינו. .ד

 הוצאת צו הרחקה .ו

אם אין בידו להציג רישיון ישיבה בלא הסבר סביר.  נתן כנגד שוהה שלא כדיןיצו הרחקה י .1.1.ו

בולות יעביר את כל החומר ממונה ביקורת הגחלטה בעניינו של שוהה שלא כדין, לשם קבלת ה

ין הרחקה יהחלטה לענ בעניינו של שוהה שלא כדין לבעל הסמכות להוצאת צו הרחקה.

מישראל בעניינו של שוהה שלא כדין תינתן לא יאוחר מעשרים וארבע שעות ממועד תחילת 

החזקתו במשמורת, אלא אם כן הדבר נמנע בשל הצורך להבהיר את זהותו של השוהה שלא 

 ו מטעם ענייני אחר. כדין, א
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 שוהה שלא כדיןיוסבר ל כן הצותו ,כנגד השוהה שלא כדין צו הרחקהעל הוצאת שהוחלט ככל  .1.2.ו

  .הגבולותעל ידי ממונה ביקורת 

סירב לחתום על  שוהה שלא כדיןהשבמידה . הרחקהיחתום על גבי צו ההשוהה שלא כדין   .1.3.ו

שוהה שלא עותק מצו ההרחקה יימסר ל "סירב לחתום".יש לציין על גבי הצו גבי צו ההרחקה, 

 .כדין

 הצו החתום ייסרק למערכת המחשוב. .1.4.ו

)ג( לחוק מי שניתן עליו צו הרחקה חייב לצאת מישראל ולא לשוב אליה כל 13בהתאם לסעיף  .1.5.ו

שהוצא בעניינו צו הרחקה, לא יורחק מישראל לפני תום שוהה שלא כדין . עוד לא בוטל הצו

בכתב אלא אם הביע רצונו לצאת קודם לכן ואישר זאת ו לידי ממסירת הצושלושה ימים 

 .ובחתימתו

המתייחסים לזוגיות עם אזרח  םהרלוונטייעצם הגשת בקשה למעמד בישראל בהתאם לנהלים  .1.6.ו

 או תושב ישראלי אינה מונעת הוצאת צו הרחקה מישראל. 

משמורת והרחקה והגיש בעת שהוא שוהה במשמורת בקשה למעמד  ויבעניינו צו נומי שנית .1.7.ו

בישראל בהתאם לנהלים הרלוונטיים המתייחסים לזוגיות עם אזרח או תושב ישראל, אין 

 הבקשה מעכבת את הליכי הרחקתו מישראל. 

הסדרת עבודתה של הוועדה מי שניתן עליו צו הרחקה ומתברר שהגיש בקשה לפי "נוהל 

( 5.2.0022" )נוהל המייעצת לקביעה ומתן מעמד בישראל מטעמים הומניטריים הבינמשרדית

לתקופה  2רישיון לישיבת ביקור מסוג ב/או לפי "נוהל הטיפול בבקשה לעיכוב הרחקה/מתן 

( לפני השמתו במשמורת, יש ליצור קשר מידי 5.2.0038" )נוהל מוגבלת במצב חירום רפואי

כון בדבר הוצאת צו הרחקה, בירור סטטוס הטיפול עם הלשכה המטפלת בבקשה לצורך עד

ככל שלא . בבקשה וקידום הטיפול בה, וכן יש לשקול האם יש מקום לשחרור בערובה בתנאים

יום ממועד  14 תוך ,לפי העניין  ,במינהל אוכלוסיןהגורם הרלוונטי מתקבלת החלטה על ידי 

 מקום לשחררו בתנאים.ממונה ביקורת הגבולות יבחן האם יש הוצאת צו ההרחקה, 

המשפחה שוהה ובעניינם של משפחה עם קטינים,  ומשמורת הרחקה ויצוככל שהוצאו  .1.8.ו

בהתאם לנוהל ת .ת סוציאלי.ייפגשו עם עובד קטינים, המשמורת בנתב"גבמשמורת במתקן 

סוציאלי אודות דו"ח  יערוך.אשר ת, 10.7.0002הפעלת מתקן המשמורת בנתב"ג שמספרו 

דו"ח זה יילקח . משמעות של הרחקתם מישראל בהקשר של טובת הילדמצבם, ואודות ה

חלטה המקורית הבהחלטה האם לשנות מה להוצאת צו הרחקה בחשבון על ידי בעל הסמכות

 להרחיק את המשפחה.
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לשקול לעניין טובת הילד שעל בעל הסמכות להוצאת צו הרחקה השיקולים לעניין זה יובהר כי 

הפסקת השהייה בישראל, ולא לכך שהמדינה אליה מורחק הילד  צריכים להיות קשורים לעצם

נחשבת למדינה פחות "מפותחת" מישראל. האם, מעבר לקושי המובנה, שיש לכל ילד הנעקר 

מהמקום שאליו הורגל למקום אחר, כרוכה העקירה במקרה פרטני בפגיעה עודפת, שהיא 

  בישראל. וקשה לאותו הילד, ומשום כך מצדיקה את הישארות

 

 וסעיפיו החוק .ז

 1952 - ב"תשי ,לישראל הכניסה חוק
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