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בהוצאת צו שוהים בלתי חוקיים אסירים שהם של 

 מישראל הרחקה
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 אסירים שהם שוהים בלתי חוקייםתניית קיצור תקופת המאסר של ה 10.12

 מישראל הרחקה בהוצאת צו

שהוא שוהה בלתי את שחרורו של אסיר התנתה  ועדת השחרורים בהםשהיו מקרים  ,בעבר .1

תברר הבדיעבד  אלא שלעתים,  מהארץ; הרחקהבכך שיוצא נגדו צו  ,המוחזק במאסרחוקי 

סיר, יש קושי במימוש הרחקתו מישראל, בין אם בשל מדיניות אי בשל נתינותו של האכי 

בעיקר בעניינם של  -2019נכון לשנת ההרחקה שנוקטת מדינת ישראל ביחס לנתיני מדינתו )

    מסתננים מאריתריאה וסודן( ובין אם בשל קושי אובייקטיבי אחר.

בסמכות משרד הפנים שוהים בלתי חוקיים בישראל מצויה ליובהר, כי הוצאת צווי הרחקה  .2

  ולא בסמכות וועדת השחרורים. ,(1952 –לחוק הכניסה לישראל התשי"ב  (ב)13)סעיף 

הן במישור  - לעיל 1 יףבמקרה שבו ועדת שחרורים פועלת כאמור בסע מצב זה יוצר קושי .3

על ידי משרד הפנים יימצא כי אין האפשרות שבמסגרת הפעלת שיקול הדעת בשל  - החוקי

בשל אי קיום  - והן במישור האנושי  שאין מקום להוצאת צו הרחקה כאמור,אפשרות או 

 .אלה אצל אסירים להיווצרשעשויה ציפייה 

 :יש לנהוג כדלקמןעדה, ועולה רעיון מעין זה בולפיכך, במקרים שבהם  .4

יוצא נגד האסיר וכי כי תקופת המאסר תקוצר  יםועדת השחרורים מציעהסניגור או אם 

כדי על הפרקליט המופיע בפני הוועדה לבקש דחייה של מועד הדיון,  ,מהארץהרחקה צו 

החלטה קבלת טרם  ,רחקהההוצאת צו ה בשאלת משרד הפנים על ידישתתקבל החלטה 

     על השחרור. 

   והעניין לא הועבר להחלטת משרד הפנים,  ם לא התקבלה הבקשה לדחיית מועד הדיוןא

הסמכות , יש להודיע לוועדה כי וף לתנאי האמורבכפ האסיר הוחלט על שחרורובכל זאת 

הרחקה יתכן שלא ניתן יהיה להוציא צו  למתן צווי הרחקה נתונה למשרד הפנים וכי

 .ועדהולבקש שעמדה זו תצוין בהחלטת הכן כאמור, ו
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