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משרד הפנים- רשות האוכלוסין וההגירה המשיב:

ע"י הלשכה המשפטית

פסק דין

במסגרת הערר שבכותרת מלין העורר כנגד הוראת השהייה שהנפיק לו המשיב ביום  .1

12.2.17, מכוח סעיף 32ד' לחוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט), תשי"ד-1954, וטוען 

כי מן הדין לבטלה בשל מצבו הבריאותי. 

לאחר שבחנתי את כתב הערר, מצאתי כי דין הערר לסילוק על הסף בהתאם לסעיף 10(1)  .2

לתקנות הכניסה לישראל (סדרי הדין והמינהל בבית דין לעררים), תשע"ד-2014, באשר 

לעת הזו אינו מגלה עילה להתערבות בית הדין.

חוות הדעת הפסיכיאטרית עליה מסתמך העורר הונפקה רק ביום 6.12.17 וממילא לא  .3

עמדה בפני המשיב עת נתן החלטתו בעניין העורר. בנסיבות אלה, אין לקבל את הטענה 

לפיה מוטל היה על המשיב להתחשב בבעיותיו הרפואיות הנטענות של העורר, כפי שאלה 

עולות מחוות הדעת הרפואית. 

אין גם מקום כי דיון בטענות ייערך לראשונה במסגרת הערר, ויש לקבוע כי הערר מוקדם,  .4

מאחר וטרם מוצו ההליכים אל מול המשיב.

אשר על כן, הערר נמחק. עם זאת, אל נוכח ממצאי חוות הדעת, מצאתי לאפשר לעורר  .5

להביא את עניינו בפני המשיב בטרם יידרש להתייצב במרכז השהייה, ומשכך אני מתיר 

לעורר להגיש בתוך 7 ימים מהיום בקשה כתובה אל המשיב, בה יפרט את מלוא טענותיו, 
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ואליה תצורף חוות הדעת של פרופ' סירוטה מיום 6.12.17, כך שיתאפשר למשיב ליתן 

דעתו על הטענות. ככל שתוגש הבקשה במועד, אזי עד למסירת החלטת המשיב, לא ינקטו 

הליכי אכיפה כנגד העורר.

משלא נתבקשה תגובת המשיב, אין צו להוצאות. .6

זכות ערעור בפני בית המשפט המחוזי בתל אביב, בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים, בתוך 45 יום.

ניתן היום, א'  טבת   תשע"ח, 19/12/2017 בהעדר הצדדים.
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