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נוהל הטיפול במסתננים המעורבים בהליך פלילי
 .0מסתנן המעורב בפלילים יגיע לטיפול רשות האוכלוסין וההגירה באחת ממספר דרכים:

א .מסתנן המצוי עדיין בידי המשטרה בסמוך לביצוע העבירה:
המסתנן מצוי עדיין בידי משטרת ישראל לאחר שנתפס ונעצר מיד בסמוך למועד ביצוע העבירה,
וישנה כוונה לסגור את תיקו מכיוון שאין די ראיות להעמידו לדין פלילי או מחוסר עניין לציבור ככל
שעניינו יועבר למסלול המנהלי.
א .0.ראש ענף חקירות מחוזי (רענ"ח) הרלוונטי יעביר למטה מינהל אכיפה וזרים:
 .1.1חומר החקירה בתיק לרבות פראפרזה מודיעינית רלוונטית.
 .1.1סיכום תיק החקירה ובו פירוט הראיות כנגד המסתנן.
 .1.1חוות דעת משפטן ולפיה המסתנן עומד בתבחינים אשר אושרו על ידי המשנה ליועמ"ש
(פלילי):
 .1.1.1מדובר בעבירת עוון ונמצא כי אין עניין ציבורי בהעמדה לדין או שמדובר בעבירות
פשע או עוון ואין די ראיות להעמדה לדין פלילי ,הכל בהתאם לתבחינים שנקבעו
על ידי המשטרה.
 .1.1.1אישור כי העבירה שבה נחשד המסתנן היא עבירה המסכנת את ביטחון המדינה
או שלום הציבור לפי סעיף 13א(ד)( )1לחוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט),
תשי"ד  .1591 -בחוו״ד יינתן ביטוי לסכנה לשלום הציבור וביטחונו ,נכון למועד
קבלת ההחלטה ועל בסיס הקבוע בתבחינים.
 .1.1.1אישור כי הראיות לביצוע העבירה על-ידי המסתנן הן ראיות ברורות ,חד-
משמעיות ומשכנעות הקרובות לרמת הראיות הנדרשת בהליך הפלילי (ככל
שהתיק נסגר מחוסר ראיות) או שיש בתיק די ראיות להעמדה לדין פלילי אך אין
עניין ציבורי בהעמדה לדין (ככל שהתיק נסגר מחוסר עניין לציבור).
א .2.ראש תחום תכנון ובקרה או ראש תחום חקירות זרים או ראש תחום זרוע הרחקה או ראש תחום
סהרונים-קציעות יבחנו האם יש מניעה כלשהי בנסיבות העניין להעברת המסתנן להליך מנהלי
ולהוצאת צו גירוש בעניינו בהתאם לחוק למניעת הסתננות לצורך העברה למשמורת.
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א .4.המסתנן ,המצוי עדיין בידי משטרת ישראל במסגרת המעצר הפלילי ,ילווה על ידי משטרת
ישראל בתוך תקופת המעצר למרחב האכיפה הרלוונטי של רשות האוכלוסין וההגירה.
א .4.במרחב יערך שימוע למסתנן ,וככל שנמצא שהמסתנן עומד בתבחינים וככל שהרישיון הזמני
לישיבת ביקור שניתן לו מכוח סעיף (1א)( )9לחוק הכניסה לישראל עדיין בתוקף ,יבוטל הרישיון
על ידי הגורם המוסמך ,ויוצא כנגדו צו גרוש לפי החוק למניעת הסתננות לצורך החזקה
במשמורת.
א .5.מהמרחב יועבר המסתנן למשמורת על ידי פקחי רשות האוכלוסין וההגירה.

ב .מסתנן שתיקו נסגר בטרם הפעלת הנוהל:
מסתנן שביצע עבירה פלילית ותיקו נסגר בטרם הפעלת הנוהל ,מחוסר עניין לציבור או מחוסר ראיות
מספיקות להליך פלילי והוא שוחרר על ידי משטרת ישראל.
ב .0.ראש ענף חקירות מחוזי (הרענ"ח) הרלוונטי יעביר למטה מינהל אכיפה וזרים:
ב 1.1.רשימת מסתננים בהתאם לתת סעיף זה ,אשר עומדים בתבחינים שאושרו על ידי
המשנה ליועמ"ש (פלילי)
ב 1.1.חומר החקירה בתיק לרבות פרפראזה(איבחון) מודיעינית רלוונטית.
ב 1.1.סיכום תיק החקירה ובו פירוט הראיות כנגד המסתנן.
ב 1.1.חוות דעת משפטן ולפיה המסתנן עומד בתבחינים אשר אושרו על ידי המשנה ליועמ"ש
(פלילי):
 .1.1.1מדובר על מי שהינם רצידיביסטיים (עבריינים חוזרים) בהתאם לתבחינים שנקבעו על-ידי
המשטרה ,או שמדובר בעבירת עוון שהינה ברשימת העבירות הנבחרות שנקבעו
בתבחיני המשטרה והתיק נסגר מאין עניין ציבורי או שמדובר בעבירות עוון או פשע שאין
די ראיות להעמדה לדין פלילי.
 .1.1.1אישור כי נשקפת סכנה לביטחון המדינה או לשלום הציבור לפי סעיף 13א(ד)( )1לחוק
למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) ,תשי"ד –  .1591בחוו״ד יינתן ביטוי לסכנה לשלום
הציבור וביטחונו ,נכון למועד קבלת ההחלטה ועל בסיס עמידה בתבחינים.
 .1.1.1אישור כי הראיות לביצוע העבירה על-ידי המסתנן הן ראיות ברורות ,חד-משמעיות
ומשכנעות הקרובות לרמת הראיות הנדרשת בהליך הפלילי (ככל שהתיק נסגר מחוסר
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ראיות) או שיש בתיק די ראיות להעמדה לדין פלילי אך אין עניין ציבורי בהעמדה לדין
(ככל שהתיק נסגר מחוסר עניין לציבור).
ב .2.ראש תחום תכנון ובקרה או ראש תחום חקירות זרים או ראש תחום זרוע הרחקה או ראש תחום
סהרונים-קציעות יבחנו את התיק לגופו ויחליטו האם קיימת בנסיבות העניין מניעה להוציא
למסתנן צו גירוש בהתאם לחוק למניעת הסתננות לצורך העברה למשמורת.
ב .4.ככל שיוחלט כי על פני הדברים יש מקום להוצאת צו גירוש למסתנן לשם החזקה במשמורת,
יכניס ראש תחום תכנון ובקרה או ראש תחום חקירות זרים או ראש תחום זרוע הרחקה או ראש
תחום סהרונים-קציעות הערה בתיקו של המסתנן במערכת אביב ולפיה כאשר יגיע המסתנן
ללשכת רשות האוכלוסין וההגירה לצורך חידוש הרישיון הזמני לישיבת ביקור שבידו (מכוח סעיף
(1א)( )9לחוק הכניסה לישראל) יש לערוך לו שימוע.
ב 1.1.בלשכה יערך למסתנן שימוע כדי לאמת את פרטיו ,לוודא שההערה במערכת המחשב
מתייחסת אליו ולבחון את ביטול הרישיון הזמני לישיבת ביקור שבידו.
ב 1.1.ככל שהרישיון הזמני לישיבת ביקור של המסתנן כבר פג לא יהיה צורך לבטלו וככל
שהרישיון הזמני לישיבת ביקור שלו טרם פג ,יהיה צורך לבצע ביטול בלשכה עצמה.
ב 1.1.לאחר ביטול הרישיון ,אנשי הלשכה יזמנו את נציג האכיפה אשר יגיע ללשכה וילווה את
המסתנן למרחב האכיפה הרלוונטי.
ב 1.1.במרחב יערך שימוע למסתנן ,וככל שנמצא שהמסתנן עומד בתבחינים ואין מניעה כלשהי
בנסיבות העניין להעברת המסתנן להליך מנהלי ולהוצאת צו גירוש בעניינו ,יוצא כנגדו צו
גרוש לפי החוק למניעת הסתננות לצורך החזקה במשמורת.

ג .מסתנן שביצע עבירה פלילית הורשע וסיים לרצות את עונשו:
מסתנן שביצע עבירה פלילית ,הועמד לדין והורשע בטרם הפעלת הנוהל וסיים לרצות את עונשו.
ג .0.ראש ענף חקירות מחוזי (הרענ"ח) הרלוונטי יעביר למטה מינהל אכיפה וזרים:
ג 1.1.רשימת מסתננים בהתאם לתת סעיף זה ,אשר העבירות שבגינן הורשעו עומדות
בתבחינים שאושרו על ידי המשנה ליועמ"ש (פלילי).
ג 1.1.פסק דין חלוט (גזר דין והכרעת הדין).
רשות האוכלוסין וההגירה
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ג 1.1.חוות דעת משפטן ולפיה:
ג 1.1.1.העבירה בה הורשע המסתנן עומדת בתבחינים שנקבעו על-ידי המשטרה ואושרו
על ידי המשנה ליועמ"ש (פלילי).
ג 1.1.1.אישור כי העבירה שבה הורשע המסתנן היא עבירה המסכנת את ביטחון
המדינה או שלום הציבור לפי סעיף 13א(ד)( )1לחוק למניעת הסתננות (עבירות
ושיפוט) ,תשי"ד  .1591 -בחוו"ד יינתן ביטוי לסכנה לשלום הציבור וביטחונו ,נכון
למועד קבלת ההחלטה ועל בסיס עמידה בתבחינים.
ג .2.ראש תחום תכנון ובקרה או ראש תחום חקירות זרים או ראש תחום זרוע הרחקה או ראש תחום
סהרונים-קציעות יבחנו את התיק לגופו ויחליטו האם קיימת בנסיבות העניין מניעה להוציא
למסתנן צו גירוש בהתאם לחוק למניעת הסתננות לצורך העברה למשמורת.
ג .4.ככל שיוחלט כי על פני הדברים יש מקום להוצאת צו גירוש למסתנן לשם החזקה במשמורת,
יכניס ראש תחום תכנון ובקרה או ראש תחום חקירות זרים או ראש תחום זרוע הרחקה או ראש
תחום סהרונים-קציעות הערה בתיקו של המסתנן במערכת אביב ולפיה כאשר יגיע המסתנן
ללשכת רשות האוכלוסין וההגירה לצורך חידוש הרישיון הזמני לישיבת ביקור שבידו (מכוח סעיף
(1א)( )9לחוק הכניסה לישראל) יש לערוך לו שימוע.
ג .4.בלשכה יערך למסתנן שימוע כדי לאמת את פרטיו ,לוודא שההערה במערכת המחשב מתייחסת
אליו ולבחון את ביטול הרישיון הזמני לישיבת ביקור שבידו.
ג .5.ככל שהרישיון הזמני לישיבת ביקור של המסתנן כבר פג לא יהיה צורך לבטלו וככל שהרישיון
הזמני לישיבת ביקור שלו טרם פג ,יהיה צורך לבצע ביטול בלשכה עצמה.
ג .6.לאחר ביטול הרישיון ,אנשי הלשכה יזמנו את נציג האכיפה אשר יגיע ללשכה וילווה את המסתנן
למרחב האכיפה הרלוונטי.
ג .7.במרח ב יערך שימוע למסתנן ,וככל שנמצא שהמסתנן עומד בתבחינים ואין מניעה כלשהי
בנסיבות העניין להעברת המסתנן להליך מנהלי ולהוצאת צו גירוש בעניינו ,יוצא כנגדו צו גרוש
לפי החוק למניעת הסתננות לצורך החזקה במשמורת.
.2
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