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"נפלטים מהמשפט" בעקבות בר"ם  2317/19פלוני נ' רשות
האוכלוסין וההגירה
הארת פסיקה זו עוסקת בהחלטת בית המשפט העליון ,אשר ניתנה בבקשת רשות ערעור
על החלטת בית המשפט המחוזי למתן סעד ביניים ,מכוחו נשלל מעמד ארעי שניתן
למבקש מקלט מדרפור.
מגיש בקשת רשות הערעור הוא אזרח סודן יוצא חבל דרפור ,שפנה בערר לבית הדין
לעררים נגד אי-ההכרעה בבקשתו למקלט .בית הדין קיבל את הערר וקבע כי יוענק לו
רישיון תושבות ארעית מסוג א ,5/עד שתתקבל הכרעה סופית בבקשת המקלט שהגיש.
פסקי דין דומים ניתנו בעררים רבים בעניינם של מבקשי מקלט מדרפור ,ומשרד הפנים
הגיש לבית המשפט המחוזי עשרות ערעורים מנהליים נגד החלטות אלה.
עם הגשת הערעור בעניינו של המבקש כאן לא הוגשה בקשה לעיכוב ביצוע ,והמבקש
קיבל את הרישיון הארעי .כחצי שנה לאחר הגשת הערעור ,הגיש משרד הפנים לבית
המשפט המחוזי בקשה למתן סעד זמני לתקופת הערעור ,לפיו יישלל מהמבקש המעמד
הארעי שקיבל .בית המשפט המחוזי קיבל את הבקשה ,תוך שקבע כי נוכח פסיקות אחרות
של בית המשפט המחוזי בתיקים שבהם התעוררה סוגיה דומה ,סיכויי ההליך "נושקים
לרף הגבוה" .באשר למאזן הנוחות ,ציין בית המשפט המחוזי כי המדינה מבקשת לשנות
את המצב הקיים ,וכי בקשה מעין זו תתקבל במקרים חריגים בלבד .כן צוין כי המדינה לא
הצביעה על נזק חמור אשר הסעד הזמני דרוש לשם מניעתו .מנגד ,נקבע כי היענות לבקשה
אינה חושפת את המבקש לסכנת הרחקה מישראל .בסיכומו של דבר ,בית המשפט המחוזי
קבע כי על אף ששיקולי מאזן הנוחות כשלעצמם אינם תומכים בקבלת הבקשה ,עצמתם
של סיכויי ההליך מכריעה את הכף .על כך הוגשה בקשת רשות הערעור.
בית המשפט העליון ,בהחלטת השופטת דפנה ברק-ארז ,דחה את הבקשה ,בשים לב
למידת ההתערבות המצומצמת של ערכאת הערעור בהחלטות הנוגעות לסעדים זמניים,
כמו גם נוכח פסיקות אחרות שניתנו בהליכים דומים בבית המשפט המחוזי בירושלים.
השופטת ברק-ארז התייחסה בהחלטתה גם לצו על תנאי שניתן בעתירה עקרונית נגד אי-
ההכרעה בבקשות המקלט של יוצאי דרפור ,ולצווים ארעיים שניתנו על ידה בהליכי בר"מ
על פסקי דין של בית המשפט המחוזי בעניין זה ,המותירים בידי מבקשי המקלט מדרפור
את הרישיונות עליהם הורה בית הדין לעררים .על אף התייחסות זו ,כאמור ,הבקשה
נדחתה.
עו"ד מירב בן זאב ועו"ד נמרוד אביגאל מאירים פסיקה זו.
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