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 פסק דין
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 2,  הדין לביקורת משמורת של שוהים שלא כדין המוחזקים במתקן מיכלבפניי ערר על החלטות בית

 3  .1/12/08 ומיום 27/11/08מיום 

  4 

 5השוהה בארץ לאחר שנכנס לישראל , אזרח אריתראה, כי המערער הינו קטין, יצויין למען הסדר

 6המערער מוחזק . ם לפליטים"עניין הגדרתו כפליט מצוי בבדיקה אצל נציבות האו.  שלא כחוק

 7במסגרת ,  נדון עניינו לראשונה בפניי24/6/08ביום . 26/2/08מתאריך , מורת כבר קרוב לשנהבמש

 8נבחנה , בהמשך.   ימים14ש זה לבחון חלופת משמורת בעניינו בתוך " ואז הורה ביהמ225/08נ "עמ

 9ד "באותו פס. 7906/11/08נ "במסגרת עמ, חלופת משמורת ונדחתה ועניינו של העורר נדון שוב בפניי 

 10  .  ש כי על בית הדין לקיים דיון בשאלת שחרורו של המוחזק לידי משמורנית שהוצעה"הורה ביהמ

  11 

 12וקבע כי אותה משמורנית שהוצעה אינה יכולה ,  קיים בית הדין למשמורת דיון27/11/08ביום 

 13ס "ד העו"מחוו, ולאור העובדה שהתבררו, לשמש כמשמורנית עקב בעיות במעמדה ויכולת כלכלית

 14עובדות הקשורות במערכת יחסים לא תקינה שלא המשמורנית עם בעלה , שה לעיון בית הדיןשהוג

 15כ המוחזק תודיע מי המשמורן "הורה בית הדין כי ב, בהתאם.  אדם אלים, ככל הנראה, שהוא 

 16על הארכת צו , בית הדין הורה עוד. המוצע במקום המשמורנית שנפסלה  כדי שתיבחן התאמתה

 17  . כ העורר"התקיים שלא בנוכחות בדיון זה . המשמורת

  18 

 19בית הדין לביקורת . שוב שלא בנוכחות בא כוחו,  התקיים שוב דיון בעניינו של המוחזק1/12/08ביום 

 20כ המוחזק והבהיר בהחלטתו כי יש לפעול בדחיפות לבדיקת חלופת משמורת "משמורת עיין בפניית ב

 21לא הוצגה בפניי כל החלטה או ראיה . עתד קוב" ימים נוספים לקבלת חוו14אחרת וקבע כי ימתין 

 22  . על החלטה זו הוגש הערר שבפניי.  ימים14לקיום דיון לאחר חלוף 

  23 
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 1 ומיום 27/11/08סבור אני כי נפל פגם דיוני בשתי החלטותיו של בית הדין לביקורת משמורת מיום 

 2בניגוד , המוחזק לטעון טענותי/כ העורר"זאת בשעה שניתנו החלטות בלא שזומנה ב, 1/12/08

 3מיוצגים על ידי , שהם קטינים, ש ובניגוד להחלטה כללית שניתנה ולפיה המוחזקים"להחלטות ביהמ

 4כ " התקבלה בהתייחס לפניית ב1/12/08יצויין כי ההחלטה מיום . ד מטעם הלשכה לסיוע משפטי"עו

 5 בהחלטה לא ברור מהאופן שבו רשום פרוטוקול אם אכן התקיים דיון או שמדובר, המערער ואולם

 6כי הפרוטוקולים למעשה רשומים באופן שבו , לעניין זה יוער. שהיא תגובה לבקשה שהוגשה בכתב

 7זאת מאחר והמסמך הנושא כותרת , לא ניתן לדעת אם אכן מתקיים דיון או שניתנת החלטה

 8כאשר בסיומו מתווספים פרטים , פרוטוקול מיום דיון הוא למעשה העתקה של פרוטוקול קודם

 9וספק בפניי כי , בצורה זו של עריכת פרוטוקול לא ברור אם בכלל נערך דיון.  לדיון האחרוןהקשורים

 10ככל הנראה נכנס בית הדין למסמך המצוי במחשביו ומוסיף לפרוטוקול שמפרט . אכן היה דיון כזה

 11יצויין עוד כי מעיון באותו פרוטוקול . החלטה חדשה, רשימה של החלטות מתאריכים קודמים

 12מאחר ולא , היא ככל הנראה שיטת עבודה , מוחזק לדיון/ כ העורר"לה כי אי הזמנת במתמשך עו

 13בחלק . כ העורר"מצאתי באף אחד מהתאריכים המפורטים בפרוטוקולים כי נוכחת בדיון ב

 14  .מהתאריכים נרשם כי בית הדין עיין בבקשתה

  15 

 16פסולה היא ולמעשה מהווה , כ המוחזקים ולא מזמנת אותם לדיון"שיטת עבודה זו המתעלמת מב

 17מדובר . המוחזקים נמצאים למעשה במעצר תקופה ממושכת. פגם בסיסי בשיטת עבודת בית הדין

 18בהתאם .  חודשים במשמורת שהיא סוג של מעצר11בקטין אשר מוחזק כבר , במקרה זה שבפניי

 19קטין זה אמור להיות מיוצג על ידי , החלטות משרד המשפטים, ה ובהמשךש ז"להחלטות ביהמ

 20, עם זאת. כפי שעולה מהחלטותיו, ד מצויים בתיק בית הדין "פרטי עוה. הלשכה לסיוע משפטי

 21ועל אף , למעשה. ד אינה מוזמנת לדיונים ולא ניתנת ההזדמנות לטעון את הטענות הנדרשות"עוה

 22  . ולל ממנו בית הדין את זכות הייצוגש, בפועל, ד"שמונתה לעורר עו

  23 

 24  .ודי בכך כדי לקבוע כי נפל פגם מהותי בסדרת החלטות בית הדין בעניינו של העורר, אשר על כן

  25 

 26סבור אני כי לא ניתן להורות על שחרורו של העורר ממשמורת וזאת מאחר ולדעת , לעת הזו, ואולם

 27ת עקב יחסים בלתי תקינים בין וזא, הגורמים המקצועיים קיימת בעיה בחלופה המוצעת

 28אלא הורה , בית הדין לא השלים את בדיקת החלופה המוצעת. המשמורנית המוצעת לבין בעלה

 29סבור אני כי . 1/12/08בהתאם להחלטה מיום , למערך הסוציאלי לבדוק חלופות נוספות וזאת כאמור

 30על בסיס , ס"עוההחלטה לכשעצמה ראויה במובן זה שאם סברה ה, על אף הפגמים הדיוניים

 31כי אז נכונה היתה ההחלטה להשלים את הבדיקה של , כי קיים קושי בחלופה המוצעת, מקצועי

 32  . או של חלופה אחרת, חלופה זו

  33 
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 1ל וכפועל יוצא מכך לא טופלו עניינים של מוחזקים "ס במתקן מיכ"כי בעבר לא היתה עו, אוסיף עוד

 2ל והיא מצויה בימים "ס לעבוד במתקן מיכ"עוש כי בשבוע שעבר החלה "הודע לביהמ. באותו מתקן

 3  . אלו בשלבי כניסה לעבודה

  4 

 5אני דוחה את הערר במובן זה שלא , וחרף כל התקלות החמורות שבעבודת בית הדין, אשר על כן

 6, ס"ל עו"ולאחר שקיימת במתקן מיכ, אני מורה כי כעת, עם זאת. אורה כעת על שחרורו של העורר

 7באופן , כ העורר"בנוכחות במוצעת ובית הדין למשמורת יקיים דיון ס את החלופה ה"תבדוק העו

 8לאותו דיון יזומנו המשמורנים . ד נוכחת בדיון"שניתן יהיה לראות בפרוטוקול הדיון כי אכן עוה

 9ד תהיה "ד או שחווה"זאת גם אם לא תושלם חוו, המוצעים כך שבית הדין יוכל להתרשם  מהם

 10ד את המשמורת המוצעת ויתן את "וביחד עם קבלת חוו, לתי אמצעיבית הדין יבחן באופן ב. שלילית

 11   . ד בדיון בפניו"לאחר שמיעת טענות עוההחלטתו 

  12 

 13  .  09/125/ד והמוחזק עד לא יאוחר מיום "יתקיים במעמד עוה, דיון כאמור

 14כ המוחזק להתייצב "באופן שיאפשר לב, י מועד הדיון יקבע בהתרעה של שלושה ימים מראש לפחות

 15  .יון ולזמן את המשמורנים המוצעיםלד

  16 

 17  .כ הצדדים"יש להעביר החלטה זו בדחיפות לב

  18 

 19  .אני מורה כי ההחלטה תפורסם ללא שמו של הקטין

  20 

 21  .בהעדר הצדדים, 2009 ינואר 09, ט"ג טבת תשס"י,  ניתן היום
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