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לפני כב' הדיין מרט דורפמן

העורר:                     פלוני

                                 ע"י ב"כ עו"ד דניאל כפיר
 

נ  ג  ד

המשיב:                   משרד הפנים - רשות האוכלוסין וההגירה

                                 ע"י הלשכה המשפטית, עו"ד מיטל פרי ועו"ד אורון בולגנים

פסק דין

לפניי ערר שהוגש ביום 27.11.18. עניינו של ערר זה בתקיפת החלטת המשיב מיום 16.10.18,  .1

שלא להעניק לעורר מעמד פליט בישראל, משנמצא כי עניינו אינו עולה בקנה אחד עם תנאי 

נוהל הטיפול במבקשי מקלט מדיני בישראל ואמנת הפליטים. 

כרקע עובדתי אציין בתמצית, כי העורר אזרח אתיופיה, יליד שנת 1980, נוצרי בדתו. העורר  .2

הסתנן לישראל ביום 13.03.10 דרך גבול מצרים. בו ביום נעצר העורר על ידי כוחות הביטחון 

הישראליים והוחזק במתקן צבאי. בהמשך הועבר לידי המשיב. ביום 23.03.10 נערך לעורר 

שימוע בפני ממונה ביקורת גבולות, והוצא נגדו צו משמורת. במסגרת השימוע העורר הצהיר 

כי נולד באריתריאה, וכי הגיע לישראל למטרת עבודה. למחרת, ביום 24.03.10, הוצא נגדו צו 

הרחקה. בהמשך שוחרר העורר מן המשמורת. ביום 17.10.10 נערך לעורר ראיון רישום וזיהוי 

(להלן: "ראיון רישום") במשרדי המשיב. ביום 01.12.13 הגיש העורר בקשה למקלט מדיני 

בישראל. עם הגשת בקשת המקלט, נופקה לעורר אשרה זמנית מכוח ס' 2(א)(5) לחוק הכניסה 

לישראל, התשי"ב-1952, אשר הוארכה מעת לעת, עד לפקיעתה ביום 13.11.18.

ביום 21.05.14 נערך לעורר ראיון ביחידת הטיפול במבקשי מקלט במסגרת בחינת בקשתו  .3

(להלן: "ראיון מקיף"). במסגרת הראיון המקיף, העורר הצהיר כי התגורר באתיופיה בסמוך 

לגבול עם אריתריאה. לטענתו הוא הואשם על ידי ממשלת מדינתו כי הוא מרגל בין אתיופיה 

לאריתריאה וכן מעביר מידע ואנשים בגבול. עוד הצהיר, כי בשנת 2008 הגיע לביתו שליח 

מטעם הממשלה ובידו זימון המורה לעורר להתייצב בבית המשפט. בהגיעו לבית המשפט, 

התגלע ויכוח עם אחד מעורכי הדין שהיו שם, ומשכך ניתן לו זימון למועד חדש. עם קבלת 

הזימון למועד החדש, העורר ניצל את שחרורו והחליט לעזוב את אתיופיה, וחצה את הגבול 
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לאריתריאה. לטענתו, בשל עזיבתו, נעצר אחיו. העורר הוסיף וטען כי שהה באריתריאה כשנה, 

במהלכה הצטרף לארגון הדמהיט (DEMHT) והחל להתאמן עם אנשיו. בשנת 2009, לאחר 

שהצהיר כי לא היה לו טוב בארגון, עזב את אריתריאה לסודן. כעבור שבוע המשיך העורר 

לסיני, שם שהה כחודשיים עד שבחודש מרץ 2010 הסתנן לישראל דרך הגבול עם מצרים, 

כאמור לעיל. העורר טען כי הוא חושש לשוב לאתיופיה, שכן הממשלה צפויה לעצור אותו.

ביום 31.07.18 אושרה חוות דעת פרטנית בעניינו של העורר שנכתבה ביחידת הטיפול במבקשי  .4

מקלט מדיני, במסגרתה נבחנו טענותיו ונקבע כי בקשתו אינה עומדת בקריטריונים הקבועים 

באמנת הפליטים והומלץ לדחותה. בחוות הדעת צוין שהעורר נמצא לא אמין בהצהרותיו. כמו 

כן, נמצא כי העורר לא הוכיח קיומו של פחד מבוסס היטב מפגיעה חמורה בחייו או בחירותו 

באם ישוב לארצו. לאחר מכן, ביום 31.08.18 ניתנה חוות דעתו של יו"ר הוועדה המייעצת 

לענייני הפליטים, אשר גם המליץ על דחיית בקשתו של העורר. בחוות הדעת נקבע כי לא ניתן 

לקבל את גרסת העורר כאמינה. למעלה מן הצורך נקבע, כי העורר לא הוכיח קיומו של פחד 

מבוסס היטב מפגיעה חמורה בחייו או בחירותו באם ישוב לאתיופיה. ביום 03.09.18 מנכ"ל 

המשיב קיבל את המלצת יו"ר הוועדה המייעצת, ודחה את בקשת העורר למקלט מדיני. ביום 

16.10.18 הוצא מכתב רשמי בדבר דחיית בקשת העורר למקלט מדיני בישראל. העורר סירב 

לחתום על קבלתו ולא השלים עם דחיית בקשתו. מכאן הערר שלפניי.

דיון והכרעה

כבר בפתח הדיון אומר, כי לאחר עיון בחוות הדעת אשר נערכה ע"י היחידה לטיפול במבקשי  .5

מקלט וביתר מסמכי התיק, לא מצאתי מקום להתערב בקביעתו של המשיב לפיה העורר לא 

הוכיח פחד מבוסס היטב מרדיפה באם ישוב לארצו. הרי הוראות אמנת הפליטים חלות אך על 

אדם אשר הוכר כפליט ובהתאם לאחד מחמש יסודות הרדיפה הקבועים באמנה. בנסיבות 

המקרה העורר לא עמד בנטל השכנוע והוכחת קיומו של פחד להיות נרדף בארצו. לאותו פחד 

צריך להיות בסיס ראייתי מוחשי. כפי שכבר נקבע בפסיקת בתי המשפט, ראו לדוגמה עת"מ 

31600-03-11 אוקפור נ' משרד הפנים (פורסם באתר נבו, פס"ד מיום 19.09.11), הנטל להוכחת 

קיומו של "פחד מבוסס להיות נרדף" מוטל על מבקש המקלט, ואין המדובר על נטל של מה 

בכך, אלא שעליו להיות מבוסס ומגובה בממצאים אובייקטיבים ממשיים. אין זה המקרה 

שלפניי, כפי שיפורט להלן. 

ראשית, בנוגע לאמינותו של העורר. מקובלת עלי עמדת המשיב לפיה אצל העורר נתגלו קשיי  .6

אמינות מהותיים וסתירות משמעותיות ביותר, בנוגע לטענות בסיסיות בבקשתו ובאשר 

לסכנה אשר לטענתו נשקפת לו בארצו. כך במהלך הריאיון המקיף התגלו סתירות בהצהרותיו 

ביחס לפרטים מהותיים של בקשתו, בין היתר, באשר לנסיבות שהביאו לעזיבתו את מדינת 
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מוצאו, אתיופיה. משניתנה לעורר אפשרות להסביר את השוני בין טענותיו, הוא מסר תשובות 

חסרות שלטעמי אינן מניחות את הדעת. בתחילה טען העורר כי נחשד כמרגל בין אתיופיה 

לאריתריאה, לאחר מכן טען כי נחשד שעזר לחיילים מאריתריאה, ולבסוף טען שנחשד על 

העברת מידע צבאי של אתיופיה לחיילי אריתריאה. בנוסף לכך, טען העורר כי היה עובר את 

הגבול בין אתיופיה לבין אריתריאה, ומגיע לאזור SENAFE, מבלי שיבחינו בו. לאחר מכן, 

שינה את גרסתו וטען כי אנשים ראו שחצה את הגבול. בהמשך סיפק גרסה נוספת לפיה 

שומרי הגבול הם שהבחינו בו. אלא שבכך לא הסתיימו טענותיו. לאחר מכן טען העורר, כי 

נציגי הכפר הם שהעבירו את שמו לרשויות החוק. לאחר שמיעת שלל גרסאותיו, טען העורר כי 

מעולם לא חצה הגבול ולא הגיע ל-SENAFE. כאמור, העורר לא יישב את הסתירות הרבות. 

זאת ועוד, העורר טען שבעקבות הבעיות שחווה באתיופיה גמלה בלבו ההחלטה לצאת 

לאריתריאה ולהצטרף לארגון בשם "דמהיט". בהמשך שינה גרסתו וטען כי ברח לאריתריאה 

לבקש בה מקלט מדיני, ולאחר מכן טען כי צורף בכוח לארגון. בדומה לסתירות שלעיל, גם 

במקרה זה לא ניתן הסבר המניח את הדעת לשינויים בגרסאותיו של העורר. כמו כן, העורר 

לא ידע לספק פרטים בסיסיים אודות הארגון, אשר לטענתו נמנה על חבריו. מעבר לכך, רק 

במסגרת הריאיון המקיף הודה העורר כי הוא אתיופי ולא אריתריאי, ושעשה זאת כי חשש 

שיחזירו אותו לארצו. מכל מקום, במסגרת חוות הדעת אשר נערכה בעניינו של העורר, הוחלט 

לבחון את בקשת העורר כאילו זאת נמצאה אמינה על כל פרטיה.

גם אם בוחנים את טענותיו של העורר כהווייתן, עדיין מסקנתי היא כי אמנת הפליטים אינה  .7

חלה על העורר. מחוות הדעת של המשיב עולה כי מקורות מידע ממדינת מוצאו של העורר 

מראים כי ארגון "דמהיט" נחשב כארגון טרור הפועל בצפון אתיופיה ובין היתר תוקף מטרות 

צבאיות ומשטרתיות באתיופיה. העורר טען כי היה חלק מהארגון ואף התאמן איתם. משכך, 

יש לומר כי הפחד הנטען על ידו, הוא אינו מרדיפה אמיתית וכנה, אלא פחד מפני העמדה לדין 

לגיטימית עקב פעילות שאינה חוקית. מכל מקום, העורר הצהיר כי באתיופיה לא יודעים על 

פעילותו בארגון ״דמהיט״ (ראו עמ׳ 15 לראיון המקיף). כמו כן, יצוין כי חלקו בארגון אף הוא 

אינו ודאי, שכן העורר לא הציג תעודת חבר ולא ידע פרטים בסיסיים אודות הארגון, ומשכך 

נראה כי לא נשקפת לו סכנה ממשית בהקשר הזה, באם ישוב לארצו. מעבר לכך, העורר 

הצהיר כי הואשם על ידי הממשל במספר עבירות, ועל כן זומן לבית המשפט. כאמור, עם 

התייצבותו התגלע ויכוח, לאחריו זומן למועד נוסף ושוחרר לביתו. בהתאם לאמנת הפליטים 

והפרוטוקול המשלים לאמנה, כאשר אדם נרדף, יש לבדוק האם הרדיפה אותה חווה מבקש 

המקלט נעשית בשל רדיפה אמיתית וכנה, או שמא בשל העמדה לדין צודקת שאותה מבקש 

הממשל להחיל על אותו מבקש מקלט. בענייננו, העורר לא הצביע על כך שמדובר ברדיפה 

כמשמעה באמנת הפליטים, ומשכך נראה שמדובר בפעילות אכיפה לגיטימית וחרף ההזדמנות 
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שניתנה לעורר לשטוח טענותיו בפני בית המשפט באתיופיה, בחר הוא לברוח ממדינתו, מבלי 

למצות את ההליכים המשפטיים כנגדו. 

אתייחס כעת למספר טענות עיקריות שעלו מכתב הערר. באשר לאמור בסעיף 4 לכתב הערר,  .8

לפיו נשקפת לעורר סכנה ממשית בשל מכירת נשק למורדים באריתריאה, הרי שמדובר כאן 

בהרחבת חזית, והדבר לא נטען בשום שלב של בחינת בקשתו. כמו כן, בנוגע לנטען בסעיף 21 

לכתב הערר, לפיה לא התאפשרה לעורר המצאת מסמכים, דין טענה זו להידחות. הרי בהתאם 

לנוהל הטיפול במבקשי מקלט מדיני בישראל, מי שנדחתה בקשתו למקלט מדיני בישראל על 

ידי מנכ״ל המשיב או שר הפנים, רשאי לפנות בתוך שבועיים ולהגיש בקשה לעיון מחדש אם 

חל שינוי בנסיבות הרלוונטיות להחלטה, לרבות גילוי מסמכים וממצאים חדשים. בענייננו, 

לא הוגשה בקשה לעיון מחדש והעורר לא סיפק כל הסבר המניח את הדעת מדוע לא עשה כן 

אם באמת סבר כי לא ניתנה לו הזדמנות להמציא מסמכים במהלך בחינת בקשתו בערכאה 

הראשונה. טענתו של העורר בסעיף 22 לכתב הערר, לפיה אחיו של העורר נעצר ושהה בכלא 

אתיופי, נטענה בעלמא, וללא כל ביסוס ראייתי. זאת ועוד, במסגרת הריאיון המקיף, העורר 

שינה גרסתו באומרו בתחילה כי המעצר של אחיו נמשך 6 שנים, ולאחר מכן טען כי מדובר על 

מעצר של 6 חודשים (עמ' 15 לריאיון המקיף).

כעת אבחן האם חל עיקרון "אי-ההחזרה" בעניינו של העורר? בהקשר הזה מן הראוי לציין, כי  .9

עיקרון "אי-ההחזרה" (Non Refoulement) לפיו אין להרחיק אדם למקום בו יועמדו חייו או 

חירותו בסכנה, הוא עיקרון כללי המעוגן בסעיף ל"ג לאמנת הפליטים, הקובע כי מדינה לא 

תרחיק ולא תחזיר פליט באיזו צורה שהיא אל גבולות הארצות שבהן יהיו חייו או חירותו 

בסכנה מטעמי גזע, דת, אזרחות, השתייכותו לקיבוץ חברתי מסוים או להשקפה מדינית 

מסוימת. כאמור, הכלל הבסיסי המונח בבסיס העיקרון הוא שאין להחזיר אדם למדינה בה 

נשקפת לו סכנת חיים המבוססת היטב, ובלבד שהסכנה קיימת בכל רחבי המדינה, נובעת 

מהטעמים המנויים באמנה ואין באפשרות מדינת המוצא להעניק הגנה מספקת מפני אותה 

סכנה. נוכח כל הדברים שצוינו לעיל, עמדתי היא כי תנאים אלו אינם מתקיימים בעניינו של 

העורר. 

לסיכום, לאחר בחינת מכלול נסיבות המקרה, ושקילת השיקולים הרלבנטיים, מסקנתי היא  .10

כי בעניינו של העורר לא הוכחה עילה להכרה בו כפליט עפ"י הוראות אמנת הפליטים ונוהל 

הטיפול במבקשי מקלט מדיני בישראל, ואף לא הוכח לפניי כי יש להחיל על העורר את עיקרון 

"אי-ההחזרה".

לאור כל האמור לעיל, הערר נדחה.  .11
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על העורר לעזוב את ישראל תוך 30 יום מהיום, שאם לא כן, יהיה צפוי להליכי אכיפה מצד  .12

המשיב.

הנני מחייב את העורר לשלם למשיב הוצאות בסך של 3,000 ₪. ההוצאות ישולמו תוך 30 יום  .13

מהיום.

זכות ערעור בפני בית המשפט המחוזי בירושלים, בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים,  .14

בתוך 45 יום.

 ניתן היום, 19.11.19, כ"א בחשוון התש"פ, בהעדר הצדדים.

_____________                                                                                                             

                            מרט דורפמן, דיין 

                                                                                                              בית הדין לעררים 




