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 למדינות השלישיות  הרחקהנוהל 

 הנוהל מטרת .1

 .למדינות השלישיות מסתננים של מישראל הרחקתם הליך הסדרת הינה זה נוהל מטרת

 כללי .2

נדרש לפעול לחידוש כל מסתנן נדרש להחזיק ברישיון זמני לישיבת ביקור בתוקף ו ,בהתאם לדין .2.2

  רישיונו במועד שנקבע לו בפני ממונה ביקורת הגבולות.

)א( לחוק הכניסה לישראל, 23הסמכות להרחיק זרים שאינם שוהים כדין בישראל מעוגנת בסעיף  .2.2

 . סמכות ההרחקה חלה גם על הרחקתם של שוהים שלא כדין למדינות שלישיות.2952-תשי"ב

"(, המדינות השלישיותשתי מדינות אפריקאיות שונות )להלן: "  מדינת ישראל הגיעה להסדרים עם .2.3

הסדרים אלו . המאפשרות לקלוט לתחומן מסתננים אשר הסתננו לישראל באופן בלתי חוקי

מעניקים בידי המדינה את האפשרות להעמיד בפני המסתנן את האפיק הדרוש לו לשם יציאתו 

אלו מבטיחים בין היתר אף את אי הרחקתו . הסדרים הבטוחה מישראל אל אותה מדינה שלישית

 מאותה מדינה שלישית למדינת מוצאו.

פרסמה רשות האוכלוסין וההגירה קול הקורא למסתננים מאריתריאה וסודן לפיו  2.2.28ביום  .2.2

עליהם לצאת מישראל למדינתם או למדינה שלישית בטוחה וזאת תוך שלושה חודשים. מסתננים 

$. בתום התקופה האמורה 3500זו יקבלו מענק כספי בסכום של  שיצאו מישראל במסגרת תקופה

בהודעת הרשות, יקטן סכום המענק המוצע לכלל המסתננים השוהים בארץ שלא כדין. כנגד 

מסתננים שנקצבה להם על ידי רשות האוכלוסין וההגירה תקופת יציאה מהארץ, ינקטו פעולות 

 נקטו אף כנגד מעסיקי אותם מסתננים. אכיפה בהתאם למפורט בנוהל זה. פעולות אכיפה י

ביום  הוראות נוהל זה אינן חלות על מסתננים אשר שוהים במרכז השהייה למסתננים חולות .2.5

 .20.9.0003 וההוראות המחייבות לגביהם הן אלו המופיעות בנוהלנוהל זה, פרסומו של 

 להרחקה למדינות השלישיות:  מיועדתהאוכלוסיה ה .3

 

 אשר עומדים בתנאים הבאים:  סודןומסתננים ממדינות אריתריאה  .3.2

 ביחידת הטיפול במבקשי מקלט מדיני. מדיני למקלט בקשה הגישו לא אשר מסתננים .3.2.2

 .נדחתה מדיני למקלט בקשתם אשר מסתננים .3.2.2

 .2.2.28 תאריך  לאחר מדיני למקלט בקשה גישוי אשר מסתננים .3.2.3
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 האוכלוסיות הבאות:בשלב זה, לא ייושם הנוהל על  .3.2

 נשים  .3.2.2

 קטינים .3.2.2

 סמוך על שולחנו. ההורה לקטין  .3.2.3

מי שמשטרת ישראל הודיעה לגביו כי ישנן ראיות לכאורה לכך שנעברה לגביו עבירה לפי  .3.2.2

 א)א( או )ב( לחוק העונשין.377  א או375סעיפים 

עצם הגשת בקשה למקלט מדיני לא תהווה חסם מפני הרחקה למדינה שלישית  3.2.3לעניין סעיף  .3.3

א יעכבו את הדרישה ליציאתו של ל 2.2.28תאריך  בקשות למקלט מדיני שיוגשו לאחרבטוחה. 

למקלט תעבור להמשך  מסתנן למדינה שלישית. ככל שמסתנן כאמור יצא למדינה שלישית, בקשתו

 .טיפול בהתאם

 למדינות להרחקה שמיועדת האוכלוסייה תשקול את הרחבת וההגירה האוכלוסין רשות כי יובהר .3.2

 .ועומדת תלויה למקלט שבקשתו למי ביחס לרבות, השלישיות

 סדר פעולות .4

לחידוש  אשר רישיונו עומד לפוג והוא הגיע ממדינת אריתריאה או סודןמסתנן , 2.2.28החל מיום  .2.2

 בגדר נופל הוא הדברים פני על כי הגבולות ביקורת ממונה ומצא רישיונו במשרדי הרשות

 לכאורה שהוא כך על בכתב הגבולות ביקורת ממונה לו יודיע ,זה נוהל ליישום מיועדתה האוכלוסייה

 המסתנן יוזמן, זו הודעה במסגרת .השלישיות למדינות להרחקה המיועדת האוכלוסייה בגדר נופל

 יצוין, כן כמו. ההודעה מתן מיום ימים 7-מ יפחת לא אשר שיקבע יותר מאוחר קרוב במועד, לשימוע

 המסמכים בכל להצטייד עליו וכי ד"עו ידי על מיוצג להיות המסתנן באפשרות כי הזימון גבי על

  ימים. 60 -. במועד מתן ההודעה רישיונו של המסתנן יוארך בלעניינו הרלוונטיים

המסתנן יאשר בחתימתו כי הבין את ההסבר שניתן לו, עותק מהודעת הממונה יתויק בתיקו של  .2.2

 המסתנן במערכת הממוחשבת. 

וכן  מלוא המידע על מדינת היעדאת למסתנן ימסור  ממונה ביקורת הגבולותבמעמד השימוע,  .2.3

לו הוא זכאי  לרבות המעמד קליטתו שם הליכי ,השלישיתהליך היציאה אל המדינה  פירוט אודות

ההוצאות הנוגעות להליך היציאה  כל וסבר לו כיכן, י כמו .ההסדרוהזכויות המוקנות לו מכוח 

 מישראל, לרבות הסדרת מסמך נסיעה, כרטיסי טיסה, בתי מלון, מענק יציאה  ימומנו ע"י המדינה.

 תוכן ההודעה יוסבר למסתנן בשפה המובנת לו. 

ככל שלא  , וכישיונויעד תום תוקף ריציאתו מישראל וזאת להשלים הליכי עליו  למסתנן כי יובהרעוד  .2.2

על פי הסמכויות הנתונות לממונה  הליכי אכיפה והרחקהינקטו נגדו למדינה שלישית,  מישראל יצא

 .2952 –תשי"ב   בקורת הגבולות לפי חוק הכניסה לישראל,
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 לרבות, טענותיו מלוא את לטעון האפשרות לו תינתן, באופן מלאיירשמו בפרוטוקול דברי המסתנן  .2.5

תן החלטה ילאחר השימוע, ממונה ביקורת הגבולות י .מישראל לצאת סירובו בדבר טענותיו

 מנומקת בהתבסס על כל החומר שנמצא בפניו, לרבות טענות שהעלה המסתנן במעמד השימוע. 

 שניתנה בעניינו. מנומקת ההחלטה עותק מה מסתנןלימסור ממונה ביקורת הגבולות  .2.6

עליו להשלים  ,ביחס ליציאתו למדינה שלישיתשל מסתנן  והתקבלה החלטה הדוחה טיעוניובמידה  .2.7

 פעם נוספת. יוארךורישיונו לא עד תום תוקף רישיונו יציאתו מישראל 

לסיוע יציאה מרצון שם  הופנה ליחידהוא יבטוחה ככל שהמסתנן מסכים ליציאה למדינה שלישית  .2.8

מועד  מסמכים הרלוונטיים להסדרת יציאתו ותתואם לו טיסה בהקדם האפשרי.ה את מלאלתבקש י

ככל ומועד  במידת האפשר במעמד זה ויתועדו בכתב ובמחשב. מסתנןלופרטי הטיסה יימסרו 

חתימת הטיסה נקבע לאחר תום תוקף הרישיון שניתן למסתנן, יוארך הרישיון עד למועד הטיסה.  

 . יעודי לשם כךומועד יציאתו המתוכנן יתועדו בטופס יהמסתנן על הסכמתו כאמור 

 

 אכיפה הליכי .5

על ידי ממונה ביקורת ליציאה מישראל שנקצבה לו התקופה בתום ישראל אשר לא יצא את מסתנן  .5.2

תינתן לו  ושימוע, במסגרתלממונה ביקורת הגבולות יובא בפני , לעיל 2בהתאם לפרק  הגבולות

ממונה ביקורת הגבולות יתעד בפרוטוקול את כל טענותיו של  .האפשרות לטעון את מלוא טענותיו

 להלן. 5.3החלטת הממונה תינתן בהתאם למפורט בסעיף המסתנן. 

טרם פקע אשר לא התייצב לחידוש רישיונו ו וללא רישיון בתוקףשוהה בישראל שלא כדין המסתנן  .5.2

ממונה ביקורת יובא בפני , בהתאם לחוק או מסתנן אשר מוחזק במשמורתלעיל,  2.2כאמור בסעיף 

להרחיקו למדינה שלישית בטוחה.  הכוונהשימוע במסגרתו יודיע לו על אשר יערוך בעניינו הגבולות 

המסתנן יקבל את מלוא המידע על מדינת היעד  ויימסר לו דף הסבר אשר מפרט את הליך היציאה 

במסגרת השימוע תינתן למסתנן האפשרות לטעון את  .י קליטתו שםאל המדינה השלישית והליכ

ממונה ביקורת הגבולות יתעד מלוא טענותיו, לרבות טענותיו בדבר סירובו לצאת מישראל. 

 להלן. 5.3החלטת הממונה תינתן בהתאם למפורט בסעיף בפרוטוקול את כל טענותיו של המסתנן. 

,  5.2-ו 5.2שהובא בפניו בהתאם לסעיפים מסתנן אין בסירובו של ככל שהממונה הגיע למסקנה כי  .5.3

ככל כי הוא יועבר למשמורת ובמעמד השימוע  לצאת לאחת המדינות המוצעות ממש, יודיע לו

סירובו נחשב כחוסר שיתוף פעולה שיש בו למנוע או לעכב את כי והמסתנן במשמורת, יודיע לו 

. 2952 –( לחוק הכניסה לישראל, תשי"ב 2ו)ב()23 סעיףהרחקתו או יציאתו מישראל בהתאם ל

בתום השימוע, יקבל ממונה ביקורת הגבולות החלטה מנומקת בעניינו של המסתנן בהתאם 

 .2952 -לסמכויות הנתונות לו על פי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב
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מורת בעניינו צווי מש אשר קיימיםמסתנן של  השלישית למדינה הרחקתו בהליכי הטיפולהמשך  .5.2

 יעשו במתקן המשמורת. והרחקה 

 החוק וסעיפיו: .6

2952 –חוק הכניסה לישראל, תשי"ב      

2952-חוק למניעת הסתננות )עבירות ושיפוט(, תשי"ד        

 


