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כניסה לתוק 2.1.2011

נוהל הטיפול במבקשי מקלט מדיני בישראל
מטרת הנוהל
לקבוע את הלי הטיפול במבקשי מקלט בישראל ובמי שהוכרו כפליטי על ידי שר הפני מכוח
האמנה בדבר מעמד של פליטי משנת  11951והפרוטוקול בדבר מעמד של פליטי משנת
) 21967להל "אמנת הפליטי "(.
הוראות נוהל זה אינ גורעות מסמכויות שר הפני המוקנות לו מכוח חוק הכניסה לישראל,
תשי"ב   .31952ע זאת ,לא יורחקו מישראל שוהי שלא כחוק שהגישו בקשה למקלט מדיני ,עד
לקבלת ההחלטה המנהלית הסופית בבקשת.
כללי
הטיפול בבקשות למקלט מדיני ייעשה בהתא לדי בישראל ובשי לב למחויבויות שנטלה על
עצמה מדינת ישראל לפי אמנת ג'נבה בדבר מעמד של פליטי משנת  1951ולפי הפרוטוקול בדבר
מעמד של פליטי משנת  ,1967הגורמי המוסמכי יוכלו להסתייע ג בספר העזר של נציבות
האו" לפליטי.
אי בנוהל זה כדי לגרוע מההלכה הפסוקה ,לפיה אי לגרש אד למקו שבו צפויה לו סכנת
נפשות על פי עיקרו .Non- Refoulement
הגדרות
בנוהל זה
"הועדה" ועדה מייעצת לענייני פליטי לשר הפני או למי שהוסמ על ידו ,שהרכבה:
 (1שופט בדימוס או מי שכשיר להיות שופט בית משפט מחוזי ,שאינו עובד מדינה ,ואשר
ימונה ע"י שר הפני בהתייעצות ע שר המשפטי  יו"ר;
 (2נציג משרד המשפטי חבר;

 1כתבי אמנה  ,65עמ' 5
 2כתבי אמנה  ,690עמ' 23
 3ס"ח תשי"ב ,מס'  111מיום  ,5.9.52עמ' .354
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 (3נציג משרד החו +חבר;
 (4נציג רשות האוכלוסי ,ההגירה ומעברי הגבול במשרד הפני – חבר.
"מבקש" נתי זר ,אשר השלי את הלי הרישו והזיהוי בעניינו ,כאמור בסעי 2 .לנוהל זה.
.Refugee Status Determination – RSD
 .1הגשת בקשה
א .נתי זר המבקש להגיש בקשה למקלט מדיני בישראל ,יגיש בקשתו במשרדי רשות
האוכלוסי ,ההגירה ומעברי הגבול )להל הרשות( שנקבעו ,בתו שנה מיו כניסתו
לישראל .נתי זר המצוי במשמורת ומבקש להגיש בקשה ,יגיש בקשתו לנציגי הרשות
במתק המשמורת.
הרשות תוודא כי במקומות משמורת ,במשרדי הרשות ובאתר הרשות ברשת
האינטרנט ימצאו דפי מידע אודות אופ הגשת בקשה למקלט מדיני בישראל ,נוהל
הטיפול בבקשות ,חובותיו של מבקש המקלט ואודות זכויותיו של מבקש מקלט
ליצור קשר ע נציג משפטי על פי בחירתו ועל היק .הייצוג שלו הוא זכאי בהלי.
ב .הטיפול בבקשה למקלט שהגיש קטי בלתי מלווה ,אד הסובל מבעיות נפשיות או
קורב של עינויי ייעשה תו תשומת לב מיוחדת ורגישות לנסיבותיה הספציפיות.
ג (1) .נתי זר אשר יפנה לראשונה בבקשה למקלט מדיני לאחר שחלפה שנה מיו
כניסתו לישראל ,בקשתו תידחה על הס..
) (2הציג הנתי הזר במעמד הפנייה טעמי מיוחדי להגשת בקשתו באיחור ,תיבח
פנייתו על ידי ראש צוות באג .המסתנני ומבקשי המקלט ברשות ,שיהיה מוסמ
להחליט על קבלת הבקשה לטיפול על א .האיחור.
 .2רישו וזיהוי
א .לנתי זר שהגיע למשרדי הרשות להגיש בקשה כאמור בסעי ,1 .ייער הלי רישו
וזיהוי ,במסגרתו יצול הנתי הזר ,יינטלו ממנו אמצעי זיהוי ביומטריי ,וימסרו
כתובתו המלאה ,פרטי התקשרות עימו ופרטי מזהי נוספי ככל שידרשו .הנתי
הזר יתבקש לעדכ מיידית את הכתובת ואת פרטי ההתקשרות עימו ,א יחולו
שינויי בפרטי אלה.
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ב .תותר נוכחות עו"ד המייצג את מבקש המקלט ,במהל הלי הרישו והזיהוי ,כל עוד
השתתפותו תוגבל להערות אשר יוכל להעיר לפני ההלי ,או בסיומו ,א לא במהלכו.
 .3ראיו בסיסי
א (1) .בתו הלי הרישו והזיהוי ,היה ועלה חשד כי הנתי הזר אינו מי שהוא טוע
להיות או שאינו נתי המדינה עליה הצהיר כמדינת אזרחותו ,באופ שאינו מאפשר
להמשי בראיו יועבר עניינו לבחינת ראש צוות מיחידת ה  RSDבאג .המסתנני
ומבקשי המקלט ברשות ,אשר יכריע בשאלת זהותו ונתינותו של הנתי הזר .הכריע
ראש הצוות כי הנתי הזר אינו מי שהוא טוע להיות ,או שאינו נתי המדינה עליה
הצהיר כמדינת אזרחותו ,תידחה בקשתו על הס .ותימסר לו החלטה בה יינת הטע
לדחיית הבקשה .העדר תיעוד ,כשלעצמו ,אינו עילה לדחייה על הס..
) (2בתו הלי הרישו והזיהוי היה וזהותו ונתינותו של הנתי הזר לא הופרכו,
ייער לו במקו ראיו בסיסי.
מבקש המצוי במשמורת ,ייער הראיו המקי .בעניינו במתק המשמורת .אג.
המסתנני ומבקשי המקלט ,במסגרת עבודתו ,יית עדיפות למבקשי הנמצאי
במשמורת ,ככל שהדבר נית.
ב.

) (1הראיו הבסיסי יער בשפה הרשמית של אר +מוצאו של המבקש אותה דובר
המבקש או בכל שפה אחרת המובנת לו ,ובמידת הצור הראיו ייער באמצעות
מתורגמ.
המתורגמני הנוכחי בראיונות יהיו עובדי היחידה או יוזמנו מחברת מתורגמני
ידועה שעמה התקשרה המדינה.
) (2המבקש יתבקש לאשר בכתב כי הבי את תוכ הראיו .במידה והראיו נער
באמצעות מתורגמ ,יאשר המתורגמ בכתב כי המבקש אישר כי הראיו נער בשפה
המובנת לו.
) (3תותר נוכחות עו"ד ,המייצג את מבקש המקלט ,במהל הראיו הבסיסי ,כל עוד
השתתפותו תוגבל להערות אשר יוכל להעיר לפני הראיו ,או בסיומו ,א לא
במהלכו .א מסר מבקש המקלט שהוא מיוצג על ידי עו"ד מסוי ,או שעו"ד הציג
ייפוי כוח ממבקש מקלט ,תימסר ,ככל הנית ,לאותו עו"ד הודעה על הראיו ע
מרשו  48שעות לפני הראיו.
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) (4מבקש מקלט רשאי לבקש כי ראיו בעניינו ייער על ידי ב מינו והיחידה תפעל
ככל הנית ובמגבלות כוח האד לקיו בקשה זו.
ג .בתו הראיו הבסיסי ,יחליט המראיי במקו הא להפנות את המבקש לעריכת
ראיו מקי .בעניינו כפי שיפורט להל בסעי ,5 .או להעביר את עניינו של המבקש
להלי של דחייה על הס .כפי שיפורט להל בסעי.4 .
 .4דחייה על הס
א (1) .בתו הראיו הבסיסי ,היה ומצא המראיי על יסוד הראיו הבסיסי ,כי הטענות
והעובדות העומדות בבסיס הבקשה ,ג א יוכחו כול ,אינ מגבשות א .לא אחד
מהיסודות הקבועי באמנת הפליטי ,יעביר את החומר בעניינו של המבקש לראש
צוות אשר עבר הכשרת  ,RSDלאישור דחיית הבקשה על הס..
) (2החלטה מנומקת ומפורטת ככל שנית ,הדוחה על הס .את הבקשה למקלט מדיני
תימסר ביד למבקש ונית יהיה להרחיקו מישראל .מי שנדחתה בקשתו על הס,.
יקבל בנוס .להחלטה ג העתק של פרוטוקול הראיו הבסיסי שנער לו.
בתשובה שתימסר למבקש המקלט בעניי דחיית בקשתו על הס .יצוי ,כי המבקש
רשאי לעתור כנגד ההחלטה לבית המשפט לענייני מנהליי.
הערכת אג .המסתנני ומבקשי המקלט לא תועבר למבקש המקלט .אול ,ככל
שיהיו סתירות בממצאי שעולי מהראיו הבסיסי ,יפורטו בהחלטת הדחייה
הנימוקי והטעמי לדחייה.
ב .לא תהיה דחייה על הס .של בקשה שבה עולה חשד להדרה על בסיס סעי)1 .ו(
לאמנת הפליטי ,אלא בכפו .להחלטה של הוועדה המייעצת.
ג .מבקשי מקלט לא יורחקו מישראל בטר חלפו  72שעות ממסירת ההחלטה הסופית
בעניינ לידיה .החלטה על הרחקה לפני קבלת החלטה סופית תתקבל על ידי מנכ"ל
רשות האוכלוסי בלבד.
 .5ראיו מקי
א .החליט המראיי בתו הראיו הבסיסי כאמור לעיל בסעי ,3 .להפנות את המבקש
לעריכת ראיו מקי ,.תינת למבקש הזמנה לראיו מקי ,.וככל שהמבקש שוהה
בישראל שלא כחוק ,תינת לו אשרה מכוח סעי)2 .א() (5לחוק הכניסה לישראל,
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שתוקפה עד למועד שנקבע לראיו המקי ,.א היא תואר מעת לעת עד לקבלת
ההחלטה המנהלית בבקשתו ,וזאת כל עוד הוא משת .פעולה במהל ההלי בעניינו.
מבקש המצוי במשמורת ,ייער הראיו המקי .בעניינו במתק המשמורת .אג.
המסתנני ומבקשי המקלט ,במסגרת עבודתו ,יית עדיפות למבקשי הנמצאי
במשמורת ,ככל שהדבר נית.
ב .הזמנה לראיו המקי .תימסר למבקש בכתב ,וייכלל בה מועד הראיו .ההזמנה
תכלול הבהרה ,לפיה א לא יגיע המבקש לראיו המקי .במועד שנקבע לו ,תידחה
בקשתו ותיקו ייסגר ,אלא א יציג טעמי מוצדקי לאי ההתייצבות בתו שבועיי
מהמועד שנקבע לראיו המקי..
ג (1) .להזמנה לראיו המקי .יצורפו טפסי ,שעל המבקש למלא ולמסור במשרדי
האג .למסתנני ומבקשי המקלט לא יאוחר מארבעה עשר יו לפני מועד הראיו
המקי .שנקבע.
)(2לא הגיש המבקש את הטפסי במועד שנקבע ,תידחה בקשתו ותיקו ייסגר .הציג
המבקש טעמי מיוחדי להגשת הטפסי באיחור ,תיבח פנייתו על ידי ראש צוות
אשר עבר הכשרת  RSDבאג .המסתנני ומבקשי המקלט ברשות ,שיהיה מוסמ
להחליט על קבלת הטפסי לטיפול על א .האיחור בהגשת.
ד (1) .התייצב המבקש לראיו המקי .בתארי שנקבע ,ייער הראיו בשפה הרשמית
של מדינת אזרחותו של המבקש אותה דובר המבקש או בכל שפה אחרת המובנת לו,
ובמידת הצור הראיו ייער באמצעות מתורגמ .הראיו ייער על ידי עובד באג.
המסתנני ומבקשי המקלט שעבר הכשרת .RSD
המתורגמני הנוכחי בראיונות יהיו עובדי היחידה או יוזמנו מחברת מתורגמני
ידועה שעמה התקשרה המדינה
)(2המבקש יתבקש לאשר בכתב כי הבי את תוכ הראיו .במידה והראיו נער
באמצעות מתורגמ ,יאשר המתורגמ בכתב כי המבקש אישר כי הראיו נער בשפה
המובנת לו.
) (3תותר נוכחות עו"ד ,המייצג את מבקש המקלט במהל הראיו המקי ,.כל עוד
השתתפותו תוגבל להערות אשר יוכל להעיר לפני הראיו ,או בסיומו ,א לא
במהלכו .א מסר מבקש המקלט שהוא מיוצג על ידי עו"ד מסוי ,או שעו"ד הציג
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ייפוי כוח ממבקש מקלט ,תימסר ,ככל הנית ,לאותו עו"ד הודעה על הראיו ע
מרשו  48שעות לפני הראיו.
) (4מבקש מקלט רשאי לבקש כי ראיו בעניינו ייער על ידי ב מינו והיחידה תפעל
ככל הנית ובמגבלות כוח האד לקיו בקשה זו.
ה .בתו הראיו המקי ,.יחליט עובד שעבר הכשרת  RSDהא להעביר את הבקשה
לבחינת הועדה בסדר די מקוצר כפי שיפורט להל בסעי 6 .או לדיו בוועדה כפי
שיפורט להל בסעי .7 .ההחלטה תימסר למבקש המקלט.
 .6בחינת הבקשה על ידי יו"ר הועדה המייעצת בסדר די מקוצר
א .הוגשה בקשה למקלט מדיני המבוססת לכאורה על אחד מהיסודות הקבועי באמנת
הפליטי ,אול נמצא על יסוד הראיו המקי .כי המבקש אינו אמי ,טענותיו חסרות
בסיס או כי הפחד שהציג מבקש המקלט אינו מבוסס היטב ,ומשכ הבקשה אינה
מגלה בסיס עובדתי או משפטי מינימאלי לקבלת מקלט מדיני ,תועבר הבקשה לרבות
המסמכי והטיעוני שמבקש המקלט העביר ,טפסי הראיו הבסיסי ,הראיו המקי.
וחוות הדעת מטע אג .המסתנני ומבקשי המקלט .ליו"ר הוועדה לבחינת הבקשה
בסדר די מקוצר ככלל ,בתו שבועיי ימי מיו הראיו המקי..
תינת האפשרות ליו"ר הוועדה לקבל סיוע משפטי ,במידת הצור מנציג הלשכה
המשפטית ברשות האוכלוסי .הייעו +המשפטי יינת על ידי משפט שאינו היוע+
המשפטי של אג .המסתנני ומבקשי המקלט.
ב .רכז הועדה יעביר את המלצת יו"ר הועדה והערכת אג .המסתנני ומבקשי המקלט
להחלטת מנכ"ל הרשות.
ג .מנכ"ל הרשות יבח את הבקשה ויחליט הא לקבל את המלצת יו"ר הועדה ולדחות
את הבקשה למקלט מדיני ,או שיש להעביר את הבקשה לדיו במליאת הועדה
בהתא לסעי 7 .להל.
ד .החליט מנכ"ל הרשות בבקשה למקלט מדיני ,הודעה על ההחלטה תימסר למבקש
בהתא להוראות סעי 8 .להל.
ה .מבקש שנדחתה בקשתו למקלט מדיני על ידי מנכ"ל הרשות ,נית יהיה להרחיקו
מישראל.
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ו .מבקשי מקלט לא יורחקו מישראל בטר חלפו  72שעות ממסירת ההחלטה המנהלית
הסופית בעניינ לידיה .החלטה על הרחקה לפני קבלת החלטה סופית כאמור
תתקבל על ידי מנכ"ל רשות האוכלוסי בלבד.
 .7דיו במליאת ועדה
א .החליט מנכ"ל הרשות להעביר בקשה לדיו במליאת הועדה ,או במקרה בו לאחר
עריכת הראיו המקי .נמצא כי אי מקו לדחות את הבקשה על הס .לפי סעי4 .
לעיל ,או כי אי מקו לדו בבקשה בסדר די מקוצר כאמור בסעי 6 .לעיל ,וככלל,
בתו חודשיי מיו הראיו המקי ,.יובא התיק לדיו בפני מליאת הועדה .עובר
לדיו בוועדה ,יועבר לחברי הועדה ,באמצעות רכז הועדה תיקו של המבקש שיכלול
את כל המידע שנאס .לגביו ,לרבות המסמכי והטיעוני שמבקש המקלט ביקש
להעביר לידי הוועדה ,טפסי הראיו הבסיסי ,הראיו המקי .וחוות הדעת מטע אג.
המסתנני ומבקשי המקלט .החומר הנוגע למבקש יישלח במידת הצור ג לגופי
ממשלתיי רלוונטיי נוספי ,כגו :משטרת ישראל ,שב"כ וצה"ל ,לש קבלת
הערות ,מידע משלי וכ עמדת ,במידת הצור ,באשר לבקשה.
ב .מבקש שהוחלט להעביר את עניינו לדיו במליאת הועדה ,יופנה ללשכת רשות
האוכלוסי שבאזור מגוריו ,לש הארכת רישיו הישיבה שבידו עד למועד הדיו
בועדה.
ג .בדיו הועדה ,המידע שהתקבל בהליכי שפורטו לעיל יוצג בפני חברי הועדה על ידי
נציג אג .המסתנני ומבקשי המקלט .הועדה תגבש המלצה על יסוד כל החומר
שהובא בפניה.
היה ובישיבת הועדה לא נוכח יו"ר הועדה ,יכה נציג משרד המשפטי בוועדה כיו"ר
ממלא מקו לצור הדיו.
המלצת הועדה תועבר להחלטתו של שר הפני.
ד .שר הפני יבח את הבקשה בשי לב להמלצת הועדה ויחליט הא יש מקו להכיר
במבקש כפליט או שיש לדחות את בקשתו למקלט מדיני.
ה .לאחר שיחליט שר הפני בבקשה למקלט מדיני ,הודעה על ההחלטה תימסר למבקש
בהתא להוראות סעי 8 .להל.
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ו .החליט שר הפני להכיר במבקש כפליט ,יוענק למבקש רישיו ישיבה מסוג א5/
לשנה אחת .המש הטיפול בעניינו יעשה בהתא לסעיפי  11,12להל.
ז .מבקש שנדחתה בקשתו למקלט מדיני על ידי שר הפני ,נית יהיה להרחיקו
מישראל.
ח .מבקשי מקלט לא יורחקו מישראל בטר חלפו  72שעות ממסירת ההחלטה המנהלית
הסופית בעניינ לידיה .החלטה על הרחקה לפני קבלת החלטה סופית כאמור
תתקבל על ידי מנכ"ל רשות האוכלוסי בלבד.
 .8מסירת החלטות
א .מבקש שהוכרעה בקשתו למקלט מדיני על ידי שר הפני או על ידי מנכ"ל הרשות,
יוזמ טלפונית ובכתב בהתא לפרטי ההתקשרות שמסר בעת הלי הרישו והזיהוי
או לפי פרטי ההתקשרות שעודכנו על ידו ,להגיע למשרדי הרשות לקבלת הודעה
מנומקת ומפורטת ככל שנית בכתב בדבר החלטת שר הפני או מנכ"ל הרשות ,וזאת
בתו  14יו מהיו בו התקבלה ההחלטה על ידי השר או המנכ"ל.
ב .מבקש שלא התייצב במשרדי הרשות לקבלת ההודעה בכתב על החלטת השר או
מנכ"ל הרשות ,וזומ בהתא להוראות ס"ק א' לעיל ,תישלח לו ההודעה המנומקת
בדבר החלטת השר או מנכ"ל הרשות לכתובת אותה מסר כאמור לעיל ,והוא ייחשב
כמי שנמסרה לו ההודעה בדבר החלטת השר או מנכ"ל הרשות ,במועד אליו זומ.
ג .יש למסור למבקש המקלט החלטה מנומקת בעניינו כאמור בסעי8 .א לעיל ,אשר
תכלול תמצית מהערכת יחידת ה  ,RSDוככל שנמצאו פערי בי הראיו המקי.
וראיו הבסיסי תציי ההחלטה ג את הפערי העיקריי .אי להיענות לבקשתו
לקבלת מסמכי פנימיי שהועברו ברשות ויוגדרו כתרשומות פנימיות מדיוני
ברשות .כמו כ ,אי לחשו .מידע סודי שחשיפתו עלולה להוות סכנה לשלו וביטחו
הציבור.
למבקש יימסר עותק מהפרוטוקול של הראיו המעמיק .הפרוטוקול יכיל את
השאלות שנשאל המבקש ותשובותיו בלבד ,ויימסר בשפה שבה נכתב .המבקש זכאי
לקבל את הפרוטוקול מבלי שיידרש להמציא לש כ ייפוי כוח של עו"ד.
מבקשי מקלט יהיו זכאי לבקש את פרוטוקול הדיו של מליאת הוועדה המייעצת
שדנה בעניינ.
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 .9עיו מחדש
א (1) .מי שנדחתה בקשתו למקלט מדיני על ידי מנכ"ל הרשות או על ידי שר הפני,
רשאי לפנות בתו שבועיי מיו קבלת ההודעה על דחיית בקשתו ,למשרדי אג.
המסתנני ומבקשי המקלט ולהגיש בקשה לעיו מחדש ,א חל שינוי בנסיבות
הרלוונטיות להחלטה ,לרבות גילוי מסמכי וממצאי חדשי .נתי זר המצוי
במשמורת יגיש בקשתו לנציגי הרשות במתק המשמורת.
) (2מי שנדחתה בקשתו למקלט מדיני על ידי מנכ"ל הרשות או על ידי שר הפני ,ולא
הגיע למשרדי אג .המסתנני ומבקשי המקלט לקבלת ההודעה על החלטת מנכ"ל
הרשות או השר במועד שנקבע לו ,כפי שפורט לעיל בסעי ,8 .לא יהיה רשאי להגיש
בקשה לעיו מחדש.
ב .בקשה לעיו מחדש ,אשר לא תוגש במועד או אשר לא תכלול פירוט של שינוי
הנסיבות הרלוונטיות להחלטה ,תימחק על הס .והחלטה על כ ,אשר תהיה חתומה
על ידי ראש צוות באג .המסתנני ומבקשי המקלט תימסר לידי המבקש במקו
הגשת הבקשה ונית יהיה להרחיקו מישראל.
ג .בקשה לעיו מחדש אשר תוגש במועד ואשר תכלול פירוט של שינוי הנסיבות
הרלוונטיות להחלטה ,תועבר עובד באג .המסתנני ומבקשי המקלט אשר עבר
הכשרת  RSDואשר לא ד בבקשה בערכאה הראשונה .חוות דעת בעניי הבקשה
תועבר לעיו יו"ר הועדה בתו שבועיי מיו קבלת הבקשה.
ד .חברי הועדה יגבשו המלצת בנוגע לבקשה ,ככלל בתו שבועיי מיו קבלת המלצת
חוות הדעת מטע אג .המסתנני ומבקשי המקלט.
ה .מי שנדחתה בקשתו למקלט על ידי מנכ"ל הרשות ,המלצת הועדה בעניי בקשתו
לעיו מחדש תועבר להחלטת מנכ"ל הרשות .מי שנדחתה בקשתו למקלט על ידי שר
הפני ,המלצת הועדה בעניי בקשתו לעיו מחדש תועבר להחלטת שר הפני.
ו .מי שהגיש בקשה לעיו מחדש על ההחלטה הדוחה את בקשתו למקלט מדיני,
והבקשה לעיו מחדש לא נמחקה על הס ,.לא יורחק מישראל עד לסיו הטיפול
בבקשתו לעיו מחדש.
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 .10נתיני מדינות אויב או מדינה עוינת
מדינת ישראל שומרת לעצמה את הזכות שלא לקלוט בישראל ולא להעניק אשרת שהיה
בישראל לנתיני מדינות אויב או מדינות עוינות כפי שיקבעו מעת לעת על ידי הרשויות
המוסמכות ,וכל עוד ה במעמד זה ,ושאלת שחרור בערבות תיבח בכל מקרה לגופו,
בהתא לנסיבות ,ועל פי שיקולי ביטחו.
ישראל מעריכה את הודעת נציבות האו" לפליטי כי עד להסדר פוליטי כולל באזורנו
ייעשה על ידה כל מאמ +למצוא לפליטי אר +מקלט במדינה אחרת.
 .11הארכת רישיו למי שהוכר כפליט
א .עד ארבעה חודשי לפני תו תוק .הרישיו ,על מי שהוכר כפליט לפנות ללשכת
רשות האוכלוסי באזור מגוריו בבקשה להארכת תוקפו.
ב .על פקיד הלשכה אליה פנה מי שהוכר כפליט לעדכ את רכז הועדה בדבר הגשת
הבקשה מטע הפליט להארכת מעמדו.
ג .במקרי בה קיימי נתוני חדשי או נסיבות חדשות ,על אג .המסתנני ומבקשי
המקלט להעלות תיקו של הפליט לבחינה מחודשת בוועדה לפני תו תקופת הרישיו.
במקרי בה אי שינוי בנסיבות ,ההחלטה בדבר הארכת רישיונו של פליט תתקבל
על ידי מנכ"ל הרשות בכפו .להמלצת אג .המסתנני ומבקשי המקלט.
ד .מנכ"ל הרשות רשאי להארי את רישיונו של הפליט ,הארכה ראשונה לשנה ,הארכה
שנייה לשנתיי וכל הארכה נוספת לשלוש שני ,בכפו .לכל החלטה אחרת אשר
תתקבל על ידי שר הפני.
ה .במידה ויש שינוי נסיבות בטר קבלת החלטה בעניינו של הפליט ,הוא יוזמ להשמיע
טענותיו בראיו אשר יער בפני ראש צוות באג .המסתנני ומבקשי המקלט.
ההמלצה בעקבות הראיו תובא בפני הוועדה המייעצת אשר תעביר את המלצתה
לשר הפני.
ו .מי שהוכר כפליט ופנה במועד האמור בסעי .קט א' ,א מטעמי שאינ תלויי בו
לא התקבלה החלטה בעניינו במשרד הפני ,תואר אשרתו עד לקבלת החלטה.
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 .12בני זוג וילדי קטיני של מי שהוכר כפליט
א .מי שהוכר כפליט על ידי שר הפני ,וקיבל רישיו ישיבה מסוג א 5/יהיה רשאי להגיש
במשרדי הרשות בקשה לקבלת רישיו ישיבה עבור ב /בת הזוג וילדיו הקטיני.
הבקשה תועבר לרכז הועדה ,ותיבח על ידי הועדה המייעצת ,אשר תית חוות דעתה
בנוגע לבקשה .חוות הדעת מטע הועדה תועבר להכרעת מנכ"ל הרשות.
ב .הועדה תית את הדעת ,במסגרת גיבוש חוות דעתה ,בי היתר למועד נישואי הפליט
המוכר ,וא מדובר בפליט שנישא עובר לכניסתו לישראל לשאלה הא הצהיר על
נישואי אלה בעת מילוי טפסי הבקשה למקלט מדיני ,לכנות הקשר בי בני הזוג,
לשאלת מוצאו של ב הזוג ,דהיינו הא ב זוג הינו ממדינת מוצאו של הפליט המוכר,
הא מדינת מוצאו של ב הזוג היא מדינה שהיא צד לאמנת הפליטי ,הא קיימת
אפשרות להגר למדינת מוצאו של ב הזוג ,ולשיקולי רלוונטיי נוספי.
ג .מי שהגיעו לישראל כבני זוג והגישו בקשה למקלט מדיני ,אי להרחיק את ב /בת
הזוג שבקשתו למקלט נדחתה עד לתו בירור בקשתו של ב /בת זוגו .ע זאת,
הוראה זו לא תחול על בני זוג שמערכת היחסי ביניה נרקמה בישראל
 .13שיתו הפעולה בי מדינת ישראל לנציבות האו" לפליטי
כללי
במהל העברת הטיפול במבקשי מקלט מדיני בישראל לידי משרד הפני ,סייעה נציבות
האו" לפליטי למשרד הפני בהיערכות לטיפול בבקשות למקלט מדיני ,ובכלל זה,
בהכשרת עובדי אג .המסתנני ומבקשי המקלט ,באיסו .מידע ובמת חוות דעת ,ככל
שהתבקשה.
ישראל מעריכה את נכונותה של נציבות האו" לפליטי להמשי ולסייע בהעשרת
המקצועית של עובדי האג ,.בהתא לצרכי ולאמצעי העומדי לרשות הנציבות.
ישראל מעריכה את נכונותה של הנציבות לסייע בהקמת מאגר מידע עבור האג ,.אשר
יכלול חומרי הכשרה רלוונטיי ,מידע ביחס לארצות המוצא ,חוות דעת מומחי וכיו"ב.
ישראל מעריכה את נכונותה של הנציבות לסייע בהכנת מסמכי ופרסומי רלוונטיי
עבור מבקשי מקלט ופליטי.
המש שיתו .הפעולה בי נציבות האו" לפליטי למשרד הפני יהיה בהתא
לעקרונות המפורטי להל.
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א .מסמכי ואישורי
נציבות האו" לפליטי הסכימה שלא להעניק החל מיו  1.7.09למבקשי מקלט
ולמי שהוכרו כפליטי כל מסמ מזהה או אישור לגבי מעמד ,לרבות כל מסמ
הקובע כי הפונה זכאי להגנה מפני מעצר או הרחקה ,במישרי או בעקיפי ,למעט
בנסיבות יוצאות דופ המוסכמות על ידי נציבות האו" לפליטי ומשרד הפני.
נציבות האו" לפליטי קיבלה על עצמה לעדכ את אג .המסתנני ומבקשי המקלט
בדבר כל פנייה בבקשה למקלט מדיני שהוגשה לה ,ולהעבירה מיידית לאג.
המסתנני ומבקשי המקלט .הוסכ כי נציבות האו" לפליטי לא תבצע את
המוטל על אג .המסתנני ומבקשי המקלט לפי נוהל זה אלא א הוסכ אחרת או
התבקשה נציבות האו" לפליטי לעשות כ על ידי משרד הפני.
ב .העברת מידע
נציבות האו" לפליטי ויחידת הטיפול יספקו זו לזו ,במידת הצור ,וככל שנית,
נתוני סטטיסטיי הרלוונטיי לטיפול במבקשי המקלט ,ובכלל זה נתוני לגבי
מספר הבקשות המוגשות וההחלטות המתקבלות לגביה.
ככל שנותרו בידי נציבות האו" לפליטי תיקי אשר העתק טר הועבר לאג.
המסתנני ומבקשי המקלט ,קיבלה על עצמה הנציבות להעביר העתק מלא של
התיקי שנפתחו על ידה ,בכל שלב של הטיפול ,ובכלל זה תיקי שהטיפול בה
הושל ,לידי יחידת הטיפול .בנוס ,.קיבלה על עצמה הנציבות להעביר לאג.
המסתנני ומבקשי המקלט רשימה של התיקי אשר טופלו על ידה אשר תכלול
פירוט של סטטוס הטיפול בכל תיק ותיק ,ותתייחס למדינות המוצא ולמועד הפנייה
לנציבות .לרשימה יצורפו מסמכי רלוונטיי.
ג.

סיוע בטיפול בבקשות
) .1א( נציבות האו" לפליטי תהיה רשאית לבקר במתקני המשמורת ,ובתיאו
ע אג .המסתנני ומבקשי המקלט ונציגי הרשות העובדי במתקני המשמורת,
להיפגש ע מבקשי מקלט המצויי בה.
)ב( מבלי לגרוע מהוראות נוהל זה ,מבקשי מקלט ומי שהוכרו כפליטי יוכלו
לפנות לנציבות האו" לפליטי ככל שיבקשו.
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) .2א( עובדי קבועי מנציבות האו" לפליטי יורשו להיות נוכחי בראיונות
הנערכי על ידי עובדי אג .המסתנני ומבקשי המקלט .מתנדבי ועובדי
זמניי לא יורשו להיות נוכחי בראיונות.
)ב( במקרה בו עובדי יחידת הטיפול יראו צור ,הסכימה נציבות האו" לפליטי
לסייע באיסו .מידע רלוונטי לגבי ארצות המוצא והמעבר של מבקשי המקלט
ובמת חוות דעת בדבר אמיתות של מסמכי וטענות שונות של מבקשי מקלט.
 .3עובד נציבות האו" לפליטי יוזמ ,ככלל ,להיות נוכח בחלק הפתוח של דיוני
מליאת הועדה.
ד .המש הקשר ע נציבות האו" לפליטי בג'נבה
 .1נציבות האו" לפליטי בישראל הסכימה להמשי לשמש ,בהתא לבקשת
ישראל ,כמקשרת ע משרדי נציבות האו" לפליטי בג'נבה וככל האפשר ע
נציגויות נציבות האו" במדינות המוצא והמעבר של מבקשי המקלט.
 .2נציבות האו" לפליטי קיבלה על עצמה לספק למשרד הפני ,מעת לעת ,את
כל המסמכי הרלוונטיי ,אשר הוכנו על ידי הנהלת הנציבות בג'נבה.
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