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)מוקד סיוע לעובדים זרים (ע"ר
"וגר לא תונה ולא תלחצנו כי גרים הייתם
' פסוק כ, שמות כ"ב,"בארץ מצרים

Hotline for Migrant Workers
“You shall not wrong a stranger, nor oppress him, for
you were strangers in the land of Egypt”, Exodus 22:20

THE REFUGEE RIGHTS PROGRAM
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התכנית לזכויות פליטים

עקרונות מנחים להגנה על פליטים ומבקשי מקלט* במדינת ישראל

 .1היחס לפליטים ולמבקשי מקלט בישראל יתבסס בראש ובראשונה על ההכרה בערך האדם ,בקדושת חייו,
בכבודו ובהיותו בן-חורין.
 .2מדינת ישראל תעניק מקלט בטוח ומעמד לאנשים נרדפים ועקורים ,בהתאם להתחייבויות הבין-לאומיות
שנטלה על עצמה כאשר הצטרפה לאמנת הפליטים הבין-לאומית משנת  ,1951ובהתאם לאמנות
בין-לאומיות נוספות בדבר זכויות האדם ,שלהן היא חברה .על מדינת ישראל לקלוט פליטים מתוך הכרה
בלקח ההיסטורי שהביא לגיבוש אמנת הפליטים הבין-לאומית ,כביטוי לחברותה במשפחת העמים,
וכמתחייב מערכי הדמוקרטיה וזכויות האדם.
 .3מדינת ישראל לא תגרש ולא תחזיר אדם למקום בו צפויה סכנה לחייו ,לשלמות גופו או לחירותו.
אדם הצפוי לסכנה כאמור ,יהיה זכאי להגנה אשר תאפשר לו קיום נאות בכבוד.
 .4אדם שקיים לגביו חשש מבוסס כי יירדף בגין גזעו ,דתו ,זהותו הלאומית ,השקפתו הפוליטית או
השתייכותו לקבוצה חברתית מסוימת ,הוא פליט הזכאי להגנה.
 .5על מדינת ישראל לייסד מערכת מקלט נגישה ,הוגנת ויעילה.
 .6יש להבטיח שיישמר עקרון השוויון בין מבקשי מקלט לכל אורך הליך הבירור של בקשת המקלט.
 .7על מדינת ישראל להימנע ממעצרם של מבקשי מקלט.
 .8על מדינת ישראל להבטיח כי ישמרו זכויותיהם של ילדים מבקשי מקלט ,ובכלל זה זכויותיהם לחיים,
להתפתחות ,לזהות ,והזכות שלא להיות מופרדים מעל הוריהם .בכל החלטות הנוגעות לילדים תהא טובת
הילד שיקול ראשון במעלה.
 .9על מדינת ישראל להבטיח את זכותם של מבקשי המקלט והפליטים לקיום נאות בכבוד .בכלל זה יש
להבטיח את הזכויות לעבודה ,לדיור ,לרווחה ,לבריאות ולחינוך.
 .10על מדינת ישראל להגן על זכותם של פליטים ושל בני משפחתם לקיים חיי משפחה.
 .11על מדינת ישראל לפעול למען שילובם של פליטים בחברה הישראלית ,ולאפשר להם ,לאחר פרק זמן
שיקבע ,לרכוש מעמד של קבע בישראל.

* פליטים במסמך זה משמעם אנשים שהוכרו כפליטים על-פי האמנה הבין-לאומית בדבר מעמדם של פליטים משנת ‘ ;1951מבקשי מקלט’ הם מי
שביקשו הגנה על-פי האמנה אך בקשתם טרם הוכרעה.
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דברי הסבר לעקרונות המנחים

עיקרון 1
מקור ההשראה לעיקרון זה הוא חוק יסוד :כבוד
האדם וחירותו .סעיף  1לחוק פורש את חלותו על כל
אדם ,ולפיכך חל ממילא על מבקש מקלט או פליט
הנמצאים בישראל .מצאנו לנכון לחזור ולהדגיש זאת,
שכן זהו הצידוק העיקרי העומד גם בבסיסה של אמנת
הפליטים הבין-לאומית.
עיקרון 2
עיקרון זה מבטא את מחויבותה העמוקה של מדינת
ישראל ,החוקית והמוסרית ,להגן על פליטים ועל מבר
קשי מקלט .רוב מדינות העולם ( 147מדינות) חברות
כיום לאמנה הבין-לאומית או לפרוטוקול שלה משנת
 .1967על רקע שואת יהודי אירופה ,מדינת ישראל
וארגונים יהודיים רבים ייחסו חשיבות רבה להשתר
תפות בניסוח האמנה ובקידומה .מדינת ישראל חברה
עד היום במוסדות האמנה .הזכות לבקש מקלט הוכרה
כזכות אדם בסיסית גם בהכרזה הבין-לאומית בדבר
זכויות האדם משנת .1948
עיקרון 3
זהו עקרון ה( Non-Refoulement-איסור
גירוש או החזרה) ,עיקרון יסוד באמנת הפליטים
הבין-לאומית .העיקרון מקובל כיום כחלק מן המר
שפט הבין-לאומי המנהגי ,המחייב גם מדינות שאינן
חתומות על אמנת הפליטים או על הפרוטוקול שלה.
בית המשפט העליון קבע בפרשת אל-טאי כב’ כי
עיקרון זה מהווה חלק מן המשפט הפנימי הישרר
אלי ומחייב כל רשות בהפעלת סמכויותיה (בג”ץ
 .)4702/94עיקרון זה מעוגן גם באמנה נגד עינויים
שישראל חברה לה.
ההגנה המוקנית לפי עיקרון זה אינה מתמצה באיר
סור על גירוש או החזרה של אדם למקום סכנה ,אלא
גם מחייבת את מדינת המקלט לספק את צרכי הקיום
שלו ולכבד את זכויות האדם שלו .הזכויות שלהן זכר
אים פליטים ומבקשי בישראל מעוגנות באמנות בין-
לאומיות כמו האמנה בדבר זכויות אזרחיות ופוליטיות
משנת  ;1966האמנה בדבר זכויות חברתיות ,כלכליות
ותרבותיות משנת  ;1966האמנה בדבר ביעור כל הצור

רות של ההפליה הגזעית משנת  ;1956האמנה בדבר
זכויות הילד משנת  ;1989האמנה הבין-לאומית בדבר
ביעור כל צורות האפליה נגד נשים משנת  ,1979ואמ
מנות אחרות.
עיקרון 4
עיקרון זה מתבסס על הגדרת הפליט כפי שהיא
מופיעה באמנת הפליטים הבין-לאומית משנת .1951
מדינות החברות לאמנה אינן רשאיות לצמצם את ההר
גדרה (אך יכולות כמובן להרחיב אותה ולכלול בה
אנשים נוספים) .במהלך השנים ,זכתה ההגדרה של
פליט לפירוש בידי נציבות האו”ם לפליטים ובידי
בתי-משפט גבוהים במדינות שונות .כיום מקובל לכר
לול בקבוצה של “שייכים לקבוצה חברתית מסוימת”
גם נשים הנרדפות על רקע מגדרי ,או אנשים הנרדפים
על רקע נטייתם המינית .כמו כן נקבע במדינות רבות
כי הרדיפה אינה חייבת בהכרח להיות בידי רשויות
המדינה או מטעמן ,וכי אם המדינה אינה מסוגלת או
אינה מעוניינת לספק הגנה מפני רדיפתו של גורם לא
מדינתי ,יכול העניין להיחשב “רדיפה”.
עיקרון 5
על-פי דיני הפליטים ,אדם הוא פליט כאשר הוא
עומד בתנאי ההגדרה הקבועה באמנת הפליטים .כאשר
מדינה מכירה באדם מסוים כ“פליט” ,היא מכירה במר
צבו של מבקש המקלט ומתחייבת להעניק לו הגנה .זו
החלטה גורלית מבחינתו של מבקש המקלט ,ותוצאור
תיה עלולות להיות הרות אסון (החזרת אדם למקום בו
צפויה לו סכנת חיים) ובלתי הפיכות .מכאן החשיבות
של הליך הבחינה של בקשת המקלט וההכרה כפליט.
החברות באמנת הפליטים הבין-לאומית מחייבת
להקים מנגנון לבחינת בקשות המקלט .מנגנון כזה
לא הוקם במדינת ישראל עד היום ,וישראל נשענת,
במידה רבה ,על שירותיה של נציבות האו”ם לפליר
טים כדי לבחון את בקשות המקלט המוגשות בתחומה.
בשל הגידול שחל בבקשות למקלט המוגשות בישראל,
הבקשות מתעכבות זמן רב .מצב דברים זה מחייב את
מדינת ישראל להקים מערכת עצמאית לבחינת הבקר
שות .למדינה וכן למבקשי המקלט יש אינטרס ביעילור
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תה של המערכת ,כדי שמבקשי מקלט לא יאולצו להמר
תין להחלטות בדבר גורלם מעבר לפרק הזמן המתחייב
לצורך קיומם של הליכים הוגנים.
מערכת בחינת מקלט זו חייבת להיות נגישה לכל
אדם ,שכן כאמור ,הזכות לבקש מקלט היא זכות אדם
בסיסית .על מערכת זו לשמור על כל כללי הוגנות
ובכלל זה :להכיר בזכותם של מבקשי המקלט להיות
מיוצגים; להעמיד לרשותם מתורגמנים; לספק להם
הסברים ברורים ומפורטים על ההליך; להבטיח כי
ההחלטה תתקבל בידי מי שהוכשרו לקבלה; לאפשר
זכות שימוע לכל מבקש מקלט ,לרבות הזכות להגיב
על טענות או השגות המתייחסות לבקשתו; להעמיד
לרשות מבקשי מקלט את הפרוטוקולים של עדותם
וכל מידע אחר המשמש לצורך הכרעה בעניינם; לנמק
בפירוט כל החלטה הדוחה בקשה למקלט; להעניק
זכות ערעור לערכאה עצמאית ,ועוד.
עיקרון 6
הזכות לשוויון היא מערכי היסוד של שיטת המשפט
הישראלית ,והיא מחייבת את הרשויות גם במסגרת
הליכי הטיפול בבקשות מקלט והענקת הגנה לפליטים
ולמבקשי מקלט .גם אמנת הפליטים הבין-לאומית
עצמה אוסרת להפלות בין מבקשי מקלט על בסיס
גזעם ,דתם או מדינת מוצאם (סעיף  3לאמנה).
עיקרון 7
מבקשי מקלט הנמלטים מארצותיהם נאלצים לער
תים קרובות לחצות גבולות ללא היתר .אמנת הפליטים
הבין-לאומית הכירה במציאות זו ,והורתה (בסעיף )31
כי בתנאים מסוימים ,אין לנקוט סנקציות כלפי מבקשי
מקלט בגין כניסה לא חוקית לשטח מדינת המקלט.
נציבות האו”ם לפליטים ,הפרשנית המוסמכת של
אמנת הפליטים הבין-לאומית ,חיוותה דעה עקרונית כי
מעצרם של מבקשי מקלט ,מטבעו ,אינו רצוי .נראה,
כי מעצרם של פליטים ומבקשי מקלט הפך בישראל
לברירת המחדל .חמור מכך ,מעצרם של מבקשי מקלט
רבים משמש אמצעי כדי להרתיע מבקשי מקלט פוטנר
ציאליים העשויים לבוא לישראל .מעצר הרתעתי כזה
אף אסור לפי הדין בישראל (פרשת אל טאיי שנזכרה
לעיל) .נקודת המוצא לגבי מעצר של מבקשי מקלט
חייבת להיות הפוכה .בשם הזכות הבסיסית לחירות
והזכות לבקש מקלט ,אין לעצור מבקשי מקלט אלא
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במקרים חריגים של צורך ,וחובה לשקול תחילה קיומן
של חלופות למעצר.
נציבות האו”ם לפליטים קובעת כי מעצר מבקשי
מקלט יכול להיות מוצדק רק במקרים הבאים:
.1
.2
.3

.4

כאשר זהות המבקש אינה ידועה או שנויה
במחלוקת;
לצורך ריאיון ראשוני לבירור עילת המקלט (לא
מעצר למשך כל תקופת בחינת בקשת המקלט);
כאשר מבקשי מקלט השמידו את מסמכי הנסיעה
שלהם או הציגו מסמכים כוזבים בכוונה להונות
את הרשויות הבוחנות את בקשת המקלט באשר
לזהותם;
כדי להגן על בטחון הציבור והסדר הציבורי ,וזאת
כאשר הוכח כי למבקש המקלט עבר פלילי או קש
רים אשר בעטיים הוא עלול להוות סכנה.

במקרים החריגים בהם המדינה עוצרת מבקשי
מקלט ,עליה לעשות כן בהתאם לחוק ולתקופה המיר
נימאלית הדרושה .כן יש להקפיד על כללים נוספים
שהתוותה נציבות האו”ם לפליטים (למשל ,איסור להר
חזיק מבקשי מקלט עם עצירים או אסירים פליליים).
אין לעצור מבקשי מקלט קטינים.
עיקרון 8
על פי האמנה הבין-לאומית בדבר זכויות הילד לה
חברה מדינת ישראל (סעיפים  ,9 ,8 ,7 ,6 ,3ו ,)12-על
ישראל להכיר בילדים כאוכלוסיה פגיעה ,לספק את
זכותם לדיור מתאים ולחינוך ,להיות קשובה לצרכיהם
המיוחדים במהלך הליך בחינת המקלט ,וכן להבטיח
לילדים המסוגלים לכך ,את הזכות להביע את דעתם
בחופשיות בכל עניין הנוגע להם ,תוך מתן משקל ראוי
לדעותיהם ,בהתאם לגיל ולמידת הבגרות.
עיקרון 9
הזכות לעבודה ,לרווחה ,לרמת חיים נאותה (ובכלל
זה לדיור) ,והזכות לבריאות ולחינוך הן זכויות יסוד
באמנה הבין-לאומית בדבר זכויות חברתיות וכלכליות
עליה חתומה ישראל (סעיפים  ,12 ,11 ,9 ,6ו.)13-
גם חוק יסוד :כבוד האדם וחירותו התפרש בפסיקה
כמבטיח זכויות אלה ,לפחות ברמתן הבסיסית .מטרר

תו של עיקרון זה הוא למנוע מצבים ,שלמרבה הצער
הפכו שכיחים בישראל ,בהם נותרים מבקשי מקלט
ברחובות ,ללא מחסה ,ללא מזון וללא יכולת לקיים
את עצמם.

פחתיים שהקימו מבקשי מקלט ופליטים בעת שהותם
בישראל .חשיבות המשפחה צריכה להנחות את הרר
שויות גם בטיפולן בקטינים לא מלווים (לצורך מציאת
אפוטרופוס ,או במקרה הצורך ,לצורך אימוצם).

עיקרון 10
המשפט הבין-לאומי והמשפט הישראלי מכירים
במשפחה כיחידה חברתית טבעית ויסודית ,הזכאית
להגנת המדינה .יש לכבד זכות זו גם ביחס לפליטים
ובני-משפחתם .פליטים ומבקשי מקלט מופרדים ,לער
תים קרובות ,במהלך מנוסתם מעל בני-משפחתם .על
מדינת ישראל להכיר בחשיבות התא המשפחתי ולאפר
שר לפליטים כאלה להתאחד עם בני-משפחתם הקרור
בים בישראל .על מדינת ישראל להגן על תאים משר

עיקרון 11
סעיף  34באמנת הפליטים הבין-לאומית מורה למד
דינות חברות להקל ככל יכולתן על השתלבותם של
פליטים בחברה ועל התאזרחותם בקרבה .העיקרון
מכיר בטראומה הנובעת מפליטות ,ומבקש להבטיח ,כי
מי שהיה פליט ומצא מקלט בטוח ,לא ייאלץ להיעקר
לאחר מספר שנים ולהתמודד מחדש עם קשיי המער
בר והקליטה במקום אחר .לכן יש ליצור גם בישראל
מתווה ,שבסיומו יוכלו פליטים לקבל מעמד של קבע.
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הפורום לזכויות פליטים
املنتدى حلقوق الالجئني

Refugees' Rights Forum

הפורום לזכויות פליטים כולל שמונה ארגוני זכויות האדם,
הפועלים בשיתוף פעולה לקידום ההכרה בזכויותיהם של מבקד
שי מקלט ופליטים בישראל .הפורום הוקם בסיוע הקרן החדשה
לישראל כדי לגבש מסמך מדיניות מעמיק ,אשר יעסוק בכל ההיב
בטים הנוגעים להגנה על פליטים ועל זכויותיהם ,כולל פתרונות
לטווח ארוך .הפורום מבקש להצביע על הליקויים במדיניות המד
משלה ,ולהביא לתיקונם באופן ההולם את מחויבויותיה החוקיות
והמוסריות של מדינת ישראל .מחויבויות אלה נובעות הן מחתימד
תה על האמנה הבינלאומית להגנה על זכויות פליטים והן מכיבוד
ערכי הדמוקרטיה וזכויות האדם.

הפורום מורכב מהארגונים הבאים:
האגודה לזכויות האזרח בישראל  -ארגון זכויות האדם הגד
דול והוותיק בישראל .מטרתו היא להגן על כל קשת זכויות האדם
עבור כל בני האדם בישראל ,בשטחים הכבושים ובכל מקום שבו
נפגעות זכויות על-ידי הרשויות הישראליות .האגודה פועלת לקיד
דום זכויות אדם באמצעות ייזום חקיקה ,התדיינויות משפטיות,
חינוך ,הסברה ,התכתבות עם גורמי ממשל וטיפול בפניות ציבור.
מוקד סיוע לעובדים זרים (ע"ר)
"וגר לא תונה ולא תלחצנו כי גרים הייתם
בארץ מצרים" ,שמות כ"ב ,פסוק כ'

Hotline for Migrant Workers
“You shall not wrong a stranger, nor oppress him, for
you were strangers in the land of Egypt”, Exodus 22:20

מוקד סיוע לעובדים זרים  -העמותה פועלת מאז שנת 1998
כדי להגן על זכויותיהם של מהגרי עבודה ופליטים ,וכדי למגר
את הסחר בבני אדם בישראל – הן סחר בעובדים והן סחר בנד
שים למטרות זנות .פעילותה מתמקדת במתן מידע על זכויות,
בייעוץ ובייצוג משפטי ,בהגברת מודעות הציבור ובשינוי המדיד
ניות הממשלתית במטרה למנוע התפתחות תנאים של עבדות
מודרנית בישראל.
רופאים לזכויות אדם  -העמותה נאבקת למען זכויות אדם בכלל,
והזכות לבריאות בפרט ,בישראל ובשטחים הכבושים .עמותת רופד
אים לזכויות אדם מאמינה כי לכל אדם יש זכות לבריאות ,וכי זכות
זו היא הבסיס למימושן של זכויות אדם אחרות .רופאים לזכויות
אדם מאמינים כי זוהי חובתה של מדינת ישראל ליישם זכות זו
באופן שוויוני כלפי כל הקהילות וכל הפרטים תחת שליטתה.

התכנית לזכויות פליטים
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התכנית לזכויות פליטים בפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן
באוניברסיטת תל-אביב – עוסקת הן בהיבטים האקדמיים של
פליטים ומבקשי מקלט ,כמו הוראת דיני פליטים וחקר הנושא,
והן בהיבטים מעשיים כמו הענקת סיוע משפטי לפליטים ולמבד
קשי מקלט ,ופעילות לקידום מדיניות המקלט של מדינת ישראל.
התכנית מכשירה מדי שנה כעשרים סטודנטים למשפטים לייצג
פליטים ומבקשי מקלט.

אמנסטי אינטרנשיונל  -ארגון פעילים בינלאומי ,הפועל למניע
עת הפרות חמורות של זכויות אדם .אמנסטי ישראל פעיל בהגנה
על זכויותיהם של פליטים ומבקשי מקלט בישראל ,ברמה הציבוד
רית ,הממשלתית והפרלמנטרית .הארגון פועל להעלאת המודד
עות בקרב הציבור ומקבלי ההחלטות למחויבויות החוקיות והד
מוסריות שיש למדינת ישראל כלפי הפליטים ומבקשי המקלט.
א.ס.ף .ארגון סיוע לפליטים ולמבקשי מקלט  -נוסד בתחיל
לת  2007במטרה לסייע בחיזוק יכולות ההתמודדות של פליטים
ומבקשי מקלט עם מציאות חיי הפליטות בארץ .א.ס.ף מספק
סיוע חירום הומניטארי ,סיוע פסיכו-סוציאלי ועוסק בהעצמה
קהילתית .הארגון מסייע בהכוונתם של פליטים ומבקשי מקלט
למקומות עבודה ומגורים ברחבי הארץ.
המרכז לפיתוח פליטים אפריקאים ( - )ARDCנוסד בשנת
 200¥במטרה לסייע ,לתמוך ולהעצים את קהילת מבקשי המקל
לט והפליטים האפריקאים בישראל ,ולקדם מדיניות מקלט הוגנת
ואנושית .המרכז מייצג פליטים מקרוב לעשר מדינות בכל רחבי
אפריקה .עבודתו מתמקדת במתן סיוע הומניטארי ופרטני ,וכן
בהעצמת ואיחוד הקהילות שונות של מבקשי המקלט והפליטים
האפריקאים בישראל.
קו לעובד הנה עמותה ללא כוונת רווח שמטרתה להגן על זכויות
העובדים המקופחים ביותר במשק הישראלי ,בעיקר :מהגרי
עבודה ,פלסטינים מהשטחים הכבושים ,ואזרחים ישראלים בעלי
הכנסה נמוכה.
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The Refugee Right Clinic is a legal aid and advocacy program devoted solely to refugees. Situated at the Tel Aviv
University Buchmann faculty of Law, the Clinic is devoted
to the teaching, researching and practicing of refugee law.
Operating since October 2003, the Clinic provides free legal
aid to dozens of asylum seekers and refugees every year in a
variety of issues. In addition, the Clinic advocates the implementation of a fair asylum policy in Israel.
Amnesty International is an international organization
aimed at preventing human rights abuses. Amnesty Israel
is active in ensuring the rights of asylum seekers and refugees in Israel by campaigning on the public, parliamentary
and governmental levels. The organization works to educate
the public and decision makers in Israel in order to make
them stand up to their obligations.
ASSAF - Aid Organization for refugees and asylum seekers
was founded in the beginning of 2007 in order to fill a gap
in psychosocial assistance to refugees and asylum seekers in
Israel. ASSAF provides emergency humanitarian assistance,
psychosocial assistance and community empowerment.
The African Refugee Development Center (ARDC)
founded in 2004, is a registered non-profit organization
established to assist, support and empower the African
refugees and asylum seekers in Israel and to promote a humane and fair Israeli asylum policy. ARDC represents refugee
communities from close to ten countries from East, Central
and West Africa. ARDC divides its work between humanitarian and direct service provision, individual casework, advocacy and work to enhance community building among
refugees.
Kav LaOved (Worker’s Hotline) is a nonprofit non governmental organization committed to protecting the rights
of disadvantaged workers employed in Israel and by Israelis
in the Occupied Territories, including Palestinians, migrant
workers, subcontracted workers and new immigrants. Kav
LaOved is committed to principles of democracy, equality
and international law concerning human and social rights.
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Refugees' Rights Forum

The “Refugees’ Rights Forum” consists of the eight Human Rights Organizations active in promoting the rights of
refugees and asylum seekers in Israel, as well as implementing activities on their behalf. The aim of the group is to work
together to find strategies for dealing with changing realities
on the ground and on the governmental level. The Forum
was established with the assistance of the New Israel Fund
in order to develop in-depth policy papers which relate to all
aspects of refugee protection and rights, including long
terms solutions. The Forum’s objective is to achieve legislation which addresses the legal and moral obligations that Israel has committed to by signing the International Refugees
Convention. These obligations are based on the values of
democracy and human rights.

The Association for Civil Rights in Israel (ACRI) is Israel’s
oldest and largest human rights organization, and is dedicated to protect the entire spectrum of human rights of all
people in Israel, the occupied territories, and all places that
human rights are violated by the Israeli authorities. ACRI advances human rights through a wide range of legal, public
outreach and educational activities.
)מוקד סיוע לעובדים זרים (ע"ר
"וגר לא תונה ולא תלחצנו כי גרים הייתם
' פסוק כ, שמות כ"ב,"בארץ מצרים

Hotline for Migrant Workers
“You shall not wrong a stranger, nor oppress him, for
you were strangers in the land of Egypt”, Exodus 22:20

The Hotline for Migrant Workers is a non governmental,
not for profit association, dedicated to protecting the rights
of migrant workers and refugees and eliminating human
trafficking in Israel. Our activities include providing information, offering consultation services and legal representation,
heightening public awareness, and promoting public policy
that eliminates modern slavery in Israel.
Physicians for Human Rights-Israel (PHR-IL), established in 1988, is committed to ensuring human rights, and
the right to health in particular, for all individuals living in
Israel and the Occupied Palestinian Territories. PHR-Israel
promotes the equal right to health through advocacy work,
legal action, lobby work, awareness raising and publications.
In addition PHR-Israel provides medical aid through volunteer clinics.
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All the principles noted in this section are
drawn from the Convention on the Rights of
the Child, to which Israel is party (Articles
3, 6, 7, 8, 9, and 12).
The child’s right to appropriate housing
and to education should be added to the
rights included in this principle.

Section 9
This principle is based mainly on the International Covenant on Economic, Social
and Cultural Rights, which defines such
rights as the right to work, the right to welfare, the right to an adequate standard of
living (including the right to housing), the
right to health, and the right to education by
way of basic rights (Articles 6, 9, 11, 12, and
13). It is worth noting that the Basic Law:
Human Dignity and Liberty has also been
interpreted in case law as guaranteeing these
rights, at least at their basic level. The purpose of the principle is to avoid situations
that have regrettably become common in Israel in which asylum seekers are left on the
street without shelter or food and without
any possibility of supporting themselves.

Section 10
International law and domestic Israeli law
both recognize the family as a natural and

fundamental unit in society worthy of the
state’s protection. Rights granted to refugees should also be granted to their families. Refugees and asylum seekers are often
separated from their families during their
flight to freedom. The State of Israel should
recognize the importance of the family unit
and enable such refugees to be reunited with
their close relatives in Israel. The State of
Israel should protect the family units established by refugees and asylum seekers during their stay in Israel. The importance of
the family should also guide the authorities
in their attention to unaccompanied minors
(in terms of the need to find guardians or, in
appropriate cases, to arrange adoption).

Section 11
Article 34 of the Refugees Convention instructs member states to do everything possible to facilitate the integration and naturalization of refugees within society. This
principle recognizes the trauma that is inherent in refugee status and seeks to ensure
that refugees who have found a save haven
will not be obliged to uproot themselves after several years and to cope once again with
the difficulties of moving and settling in a
new place. Accordingly, a course should be
delineated at the end of which refugees can
acquire permanent status.
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asylum and in granting protection to refugees and asylum seekers. It should be noted
that the Refugees Convention prohibits discrimination between asylum seekers on the
grounds of race, religion, or country of origin (Article 3 of the Convention).

Section 7
Asylum seekers are often forced to cross
international borders without permits when
fleeing from their own country. The Refugees Convention recognizes this reality and
establishes (in Article 31) that, under certain conditions, sanctions are not be taken
against asylum seekers on account of unlawful entry. The UN Commission for Refugees, the authorized interpreter of the Refugees Convention, has stated its opinion that
the detention of asylum seekers is inherently
undesirable.
In Israel, the detention of refugees and
asylum seekers appears to have become
the default course of action. More seriously
still, the detention of large numbers of asylum seekers is used to deter other potential
asylum seekers likely to come to Israel. The
use of detention as a deterrence in this manner is contrary to Israeli law (see the Al-Tai’i
case mentioned above). The starting point
regarding the detention of asylum seekers
should be the opposite: In view of the basic
right to liberty and the right to seek asylum,
asylum seekers should be detained only in
exceptional cases of need. Consideration
must first be given to alternatives to detention. The UN Commission for Refugees has
determined that detention of asylum seekers
may be justified only in the following conditions:
1. When the identity of the applicant is
unknown or disputed.
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2. For the purpose of an initial interview to
clarify the grounds for asylum (this
exception does not permitdetention for
the entire duration of the examination
of the asylum application);
3. When the asylum seekers have
destroyed their travel documents or have
presented false documents with the
intention of deceiving theauthorities
examining the requestfor asylum with
regard to their identity;
4. In order to protect public safety and
order, when an asylum seeker is proven
to have a criminal record or connections
liable to present a danger.
In those exceptional cases in which the
state detains asylum seekers, it must do so
in accordance with the law and for the minimum period required.
The state must strictly adhere to the rules
formulated for this purpose by the UN
Commission for Refugees (including, for
example, the prohibition against holding
asylum seekers together with criminal detainees or prisoners; the diagnosis of asylum seekers suffering from trauma, and so
forth).
Minor asylum seekers are not to be detained.

Section 8
Children must be recognized as a vulnerable population with special needs to which
Israel must be sensitive during asylum proceedings. Children capable of expressing
their opinion must enjoy the right to state
their opinion freely on any matter relating to
them. Proper weight must be given to their
opinions according to their age and level of
maturity.

this definition constitutes a minimum definition from which the state is not entitled
to derogate (the state is entitled, of course,
to extend the definition of “refugee” to include additional persons). Over the years
the definition has been interpreted by the
UN Commissioner for Refugees and by the
supreme courts of various countries. Today,
for example, women who are persecuted
due to their gender or persons persecuted
for their sexual orientation or gender identity are customarily regarded as “members
of a specific social group” for the purpose of
the Convention.
Similarly, many countries have established that the persecution involved need not
necessarily be at the hands of the authorities
of the state or on their behalf. If the state is
unable or unwilling to provide a persecuted
person with protection against the actions of
non-state elements, this may constitute “persecution” as defined by the Convention.

Section 5
According to refugee law, a person who
meets the definition established in the Refugees Convention is a refugee. The declaration by the state that a given person is a
“refugee” thus constitutes recognition of a
given factual situation. However, the process of recognition of asylum seekers as
refugees must constitute the starting point
for the granting of protection by the state,
or for the decision not to grant such protection. This is a fateful decision for the
asylum seeker since its outcomes may be
disastrous (repatriation to a place in which
the individual faces mortal danger) and irreversible. Membership of the Refugees
Convention requires the establishment of
a mechanism for recognizing refugees. To
date the State of Israel has not established

an independent mechanism to examine applications submitted in this field; it relies
largely on the services of the UN Commission for Refugees.
The significant increase in the number of
applications for asylum submitted in Israel
leads to the unavoidable conclusion that Israel must establish the necessary bureaucratic mechanism to diagnose refugees. This
system must be accessible to all persons
since, as already noted, the right to request
asylum is a basic human right.
The asylum system in Israel must observe
all the rules of administrative behavior, including: Recognizing the applicants’ right
of representation; providing asylum seekers
with interpreters; providing clear and detailed explanations of the procedure; ensuring that the persons making the decision are
trained to do so; to ensure that every asylum
seekers enjoys the right of hearing, including the right to respond to claims or reservations regarding the application; to furnish
every asylum seekers with the minutes of
their testimony, as well as other information
providing the foundation for the decision in
their case; to provide detailed grounds for
a decision rejecting the application for asylum; to grant the right of appeal to an independent tribunal, etc.
Both the state and the asylum seeker have
an interest in the efficiency of the system, so
that asylum seekers will not be obliged to
wait for the decision on their fate beyond the
period of time required for the maintenance
of fair procedures.

Section 6
The right to equality is one of the basic
values of the Israeli legal system, and applies to the authorities in the context of the
procedures for processing applications for
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Explanatory Comments on the Guiding Principles
Section 1
The wording of section 1 is drawn from
Article 1 of the Basic Law: Human Dignity
and Liberty. It should be noted that Article 1
of the Basic Law applies to all persons per se
and thus already applies to an asylum seeker
or refugee present in Israel. Nevertheless,
we felt it was important to emphasize these
values, since they also form the underlying
justification for the Refugees Convention.

Section 2
This section seeks to express Israel’s profound commitment to protecting refugees
and asylum seekers. Most of the nations of
the world (147) are now members of the
Refugees Convention, or of the 1967 Refugees Protocol. From the outset the State of
Israel and numerous Jewish organizations
attached importance to participating in drafting the Convention, which was introduced
in part against the background of the Holocaust of European Jewry. Israel continues to
be a member of the Convention institutions.
It should also be noted that the right to seek
asylum was recognized as a fundamental
right in the 1948 Universal Declaration of
Human Rights.

Section 3
This aim of this section is to manifest
the principle of “non-refoulement” (the
prohibition against deportation or repatriation), which forms the cornerstone of the
Refugees Convention. Non-refoulement has
become an accepted part of international
custom law, and thus binds countries even if
they have not signed the Refugees Convention or the Protocol. In the case of Al-Tai’i,
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then Supreme Court President Aharon Barak
determined that this principle forms part of
domestic Israeli law and binds any authority in exercising its powers (HCJ 4702/94,
published in Piskei Din 49(3) at p. 843). It
should be noted that this principle was also
integrated in the Convention against Torture
and Other Cruel, Inhuman or Degrading
Treatment or Punishment, to which Israel is
party.
The latter part of this section reflects the
important principle that protection is not
confined to the prohibition against deportation or repatriation to a place of danger,
but also includes the obligation to meet the
individual’s existential needs.
The refugee’s right to protection is mirrored by the obligation incumbent on the
state to provide asylum. This section also
notes other human rights conventions that
relate mainly to the manner and scope of the
rights to which refugees and asylum seekers
in Israel are entitled. These include the 1966
Convention Regarding Civil and Political
Rights; the 1966 Convention Regarding
Social, Economic and Cultural Rights; the
Convention Relating to the Status of Refugees, as mentioned above; the 1956 Convention on the Elimination of All Forms of
Racial Discrimination; the 1989 Convention
on the Rights of the Child; the 1979 Convention Regarding the Elimination of All
Forms of Discrimination against Women;
and other conventions.

Section 4
This section adopts the definition of the
term “refugee” as used in the 1951 Refugees
Convention. According to the Convention,

9.

The State of Israel must ensure the right of asylum seekers and refugees to an
adequate and dignified existence. Within this, rights to work, housing, welfare,
health, and education must be ensured.

10.

The State of Israel must protect the right of refugees and their families to
family life.

11.

The State of Israel must act to integrate refugees in Israeli society and to enable
them, after a period of time to be determined, to acquire permanent status in Israel.
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Refugees and asylum seekers in Israel* will be protected in accordance with the
following basic principles:
1.

The protection of refugees and asylum seekers in Israel will be based, first and
foremost, on recognition of the value of the human being, the sanctity of human
life, and the principle that all persons are free.

2.

The State of Israel will absorb refugees as an expression of its membership of the
family of enlightened nations and its recognition of the historical lesson underlying
the Convention, and in light of the values of democracy and human rights.

3.

The State of Israel will not deport or expatriate any person to a place in which they
can be expected to face danger to their life, person, or liberty. A person facing such
danger shall be entitled to protection enabling adequate and dignified existence.

4.

Where there are substantiated grounds to fear that a person will be persecuted due
to their race, religion, nationality, political beliefs, or affiliation to a particular
social group, that person is a refugee entitled to protection.
		The State of Israel will grant a safe haven and status to persecuted and uprooted
persons in accordance with the international undertakings it assumed on joining
the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees (hereinafter: “the Refugees
Convention”) and the other international human rights conventions to which Israel
is party.

5.

The State of Israel must establish an accessible, fair, and efficient asylum system.

6.

The State of Israel must ensure that the principle of equality is maintained among
asylum seekers throughout the proceedings for clarifying the asylum application.

7.

The State of Israel must refrain from detaining asylum seekers.

8.

The State of Israel must ensure that the rights of minor asylum seekers are
maintained, including their right to life, to development, to identity, and their right
not to be separated from their parents.
In any decision relating to children, the good of the child will be a supreme
consideration.

* In this document, “refugees” refers to persons recognized as refugees in accordance with the 1951 Convention

Relating to the Status of Refugees; “asylum seekers’ are persons who requested protection in accordance with the
Convention but whose application has not yet been determined.
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)מוקד סיוע לעובדים זרים (ע"ר
"וגר לא תונה ולא תלחצנו כי גרים הייתם
' פסוק כ, שמות כ"ב,"בארץ מצרים

Hotline for Migrant Workers
“You shall not wrong a stranger, nor oppress him, for
you were strangers in the land of Egypt”, Exodus 22:20
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Refugees' Rights Forum

75 Nahalat binyamin St., Tel Aviv 65154
Tel: 03-5602530, Fax: 03-5605175
E-mail: sigal@hotline.org.il

The ”Refugees' Rights Forum” consists of the eight Human Rights
Organizations active in promoting the rights of refugees and asylum
seekers in Israel, as well as implementing activities on their behalf. The
aim of the group is to work together to find strategies for dealing with
changing realities on the ground and on the governmental level. The
Forum was established with the assistance of the New Israel Fund in
order to develop in-depth policy papers which relate to all aspects of
refugee protection and rights, including long terms solutions. The Forum’s
objective is to achieve legislation which addresses the legal and moral
obligations that Israel has committed to by signing the International
Refugees Convention. These obligations are based on the values of
democracy and human rights.h
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