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מסורבי כניסה לישראל והגשת ערר על החלטת משרד הפנים
בהתאם למשפט הבינלאומי לכל מדינה ריבונית שמורה הזכות לאשר או לסרב את כניסתם של מי שאינם
תושביה או אזרחיה לגבולותיה .במדינת ישראל ,בשל סיבות הגירה וביטחון ייחודיות הקשורות לאופייה
ומיקומה של הארץ ,להיסטוריה של עם ישראל ולסכסוך היהודי ערבי ,מדיניות ההגירה מותירה רבים
מחוץ לגבולות המדינה .לפקידי ביקורת הגבולות יש סמכות למנוע כניסתם של תיירים או מבקרים
לישראל ,לחקור אותם ,לעצור אותם ולגרשם .סמכות זו ניתנת להם כיוון שהם נחשבים לנציגיו של שר
הפנים ומשרד הפנים במעברי הגבול ובשדות התעופה .סירוב כניסה לישראל עשוי לנחות על תייר ,מבקר
או בן משפחה כרעם ביום בהיר ,לשבש את תוכניותיו ולגרום עגמת נפש רבה ,אשר לעתים אינה
מוצדקת .בנוסף לסבל ולמפח הנפש הנגרמים למי שנמנעת ממנו הכניסה לארץ במועד מסוים ,מסורבי
כניסה לא יוכלו לשוב ולהיכנס לישראל שנים ארוכות לאחר הסירוב .עו”ד אסף דוק מסביר במאמר הבא
הכל על הליך סירוב הכניסה לישראל וכן כיצד ניתן לבטל סירוב כניסה וגירוש מישראל.

חוק הכניסה לישראל – הסמכות למתן צו סירוב כניסה וגירוש מישראל
חוק השבות קובע כי לכל יהודי החפץ בכך עומדת הזכות לעלות לישראל ולהשתקע בה ,אולם אינו מפרט מה
יעשה מבקש כניסה לישראל שאינו יהודי.
אוכלוסיית המבקשים להיכנס אל בין גבולות הארץ כוללת מגוון של בני אדם בני מוצא ומעמד שונים ,המגיעים
מרחבי העולם ומבקשים להיכנס לארץ למטרות שונות .לא כל מי שמבקשים להגיע לישראל יוכלו לעשות זאת –
מבין אלו המבקשים להיכנס לארץ כתיירים ,מבקרים או מבקשי עבודה ,יהיו מי שכניסתם תסורב.
חוק הכניסה לישראל תשי”ב –  1952מסדיר את כניסתם לארץ של מי שאינם אזרחי המדינה ואשר חוק השבות
אינו תקף לגביהם .החוק קובע כניסתו של מי תאושר ובאילו תנאים ,מי צריך אשרת כניסה ואיזו אשרת כניסה צריך
כל אחד ,מה זמן ואופי השהייה שכל אשרה מאפשרת וכן הלאה.
חוק הכניסה לישראל מפרט גם את סדרי הכניסה והיציאה מהארץ בשדות התעופה ,בתחנות הגבול ובמעברי
הגבול ,את סמכויות ביטול אשרות כניסה ואת הליך ההרחקה מהארץ של מי שכניסתו סורבה.
מי שנכנסים לארץ במסגרת חוק הכניסה לישראל עושים זאת באמצעות אשרות כניסה ושהייה המוענקות להם.
אשרות אלו ניתנות תחת הגבלות של משך שהייה ,אופי השהייה וכן הלאה ,בהתאם לסיטואציה ולנסיבות.
מי שנשאר בישראל לאחר פקיעת תוקפה של אשרת השהייה שניתנה לו ,נחשב על פי חוק לשוהה בלתי חוקי.
שוהים בלתי חוקיים המאותרים על ידי יחידת עוז – יחידת האכיפה של משרד הפנים ,מועברים למתקן כליאה עד
להרחקתם מן הארץ.
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בנוסף ,חוק הכניסה לישראל מסדיר הקמה ופעילות של בתי דין הבוחנים ומבקרים את פעולותיה של רשות
ההגירה האוכלוסין:
◻️ בית הדין לעררים – מהווה ערכאה לביקורת שיפוטית על החלטות רשות ההגירה והאוכלוסין הנוגעות לענייני
הסדרת מעמד ושהייה בישראל ,החל לפעול בשנת .2014
◻️ בית הדין לביקורת משמורת – ערכאה לביקורת שיפוטית על החלטות רשות ההגירה והאוכלוסין ,החל לפעול
בשנת .2001

חוק הכניסה לישראל – נוסח מלא ומעודכן
חוק הכניסה לישראל

מי רשאי לעכב את כניסתו של אזרח זר לישראל
שר הפנים הוא הקובע את השיקולים המנחים סירוב או אישור כניסת נתין זר לישראל .בהתאם להנחיותיו של שר
הפנים ולמדיניות ההגירה אותה קבע ,ניתנת לעובדי רשויות ההגירה סמכות לסרב או לאשר כניסתו של אזרח זר
לישראל.
כאשר פקיד ביקורת גבולות חושד כי נתין זר שהגיע לשדה התעופה אינו מוסר פרטי אמת בנוגע למטרת ביקורו
בארץ ,או שעולה בו חשד שמטרת ביקורו של אותו אדם בארץ אינה ”כשרה” ,רשאי פקיד ביקורת הגבולות לסרב
לבקשתו של התייר להיכנס לארץ.
במקרה שסורבה כניסתו של נתין זר לארץ ,הוא יישלח למתקן כליאה המיועד למסורבי כניסה וישהה בו עד למועד
הרחקתו מישראל והשבתו למדינה ממנה הגיע.

סיבות נפוצות לסירוב כניסה של אזרח זר לישראל
קיימות סיבות שונות בגינן תסורב כניסתו של נתין זר לישראל .הסיבות קשורות למדיניות ההגירה ,לחשש מניסיונות
של נתינים זרים להשתקע בארץ באופן שאינו חוקי ולסיבות ביטחוניות.
הנסיבות המיוחדות של מדינת ישראל מחייבות יתר זהירות במתן אישורי כניסה לארץ ,הן מכיוון שישראל מהווה יעד
נחשק למהגרי עבודה ,והן בשל הסכסוך היהודי ערבי והישראלי פלשתינאי.
פקידי ביקורת הגבולות רשאים לאסור כניסתם לארץ של מי שמגיעים ממדינות שאינן מחייבות אשרת כניסה לארץ,
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וכן ממי שבידיו אשרת כניסה ,לכן החשש מסירוב כניסה לארץ רלוונטי ומאיים עבור רבים.
סירוב כניסה המתבצע בשדה התעופה יכול להפתיע כל אחד ,מי שכניסתו סורבה נשלח למתקן כליאה עד למועד
שליחתו חזרה למקום ממנו הגיע .מרגע שסורבה כניסתו של אדם ,נותר מרווח זמן קצר מאוד בו ניתן
לפעול לשינוי ההחלטה.
חשוב לזכור שמי שכניסתו סורבה ,גם אם מסיבה שאינה מוצדקת ,לא יוכל להיכנס לישראל באופן חוקי למשך
כעשר שנים.
כאמור ,קיימות סיבות מגוונות בגינן עשויה להישלל זכותו של נתין זר להיכנס לארץ ,להלן העיקריות שבהן:
◻️ עבודה בלתי חוקית – כאשר עולה חשד לכך שמבקש הכניסה מגיע לישראל על מנת לעבוד ללא היתר ובאופן
לא חוקי .לצורך זה חשוב להזכיר שתיירים המבקרים בארץ ומקבלים רישיון ביקור מסוג ב ,2/אינם רשאים לעבוד
בישראל ,איסור זה כולל גם התנדבות.
◻️ שהייה לא חוקית בעבר – מי ששהו באופן בלתי חוקי בישראל בעבר ,בייחוד מי שגורשו בעבר מישראל בשל
שהייה בלתי חוקית או מי שלא מסרו פרטי אמת בנוגע לשהייתם בישראל בעבר צפויים לקבל סירוב כניסה לארץ.
חשוב להבין :גם מי שסיימו באופן חוקי תקופת שהות מירבית בארץ כעובדים זרים ומי שעבדו בארץ כעובדים זרים
בעבר ומגיעים בהווה כתיירים עשויים להיתקל בסירוב כניסה.
◻️ השתקעות בישראל – כאשר עולה החשד שכוונתו של מבקש הכניסה היא להשתקע בישראל שלא על פי דין.
במקרים אלו תסורב כניסתו של אותו אדם ,גם אם הסיבות בשלהן הוא מעוניין להשתקע בישראל הינן
הומניטאריות ,כמו איחוד משפחות .מה שמביא לסירוב כניסה במקרים אלו הוא כוונתו של מבקש הכניסה
להשתקע בישראל שלא על פי חוק ועל פי דין .חשוב להבין שגם אם הסיבות לרצונו של מבקש הכניסה להשתקע
בארץ הינן הומניטאריות וקבילות ,הרי שככל שהוא מנסה לבצע זאת באופן שאינו חוקי ,כך הוא מסתכן בסירוב
כניסה לישראל.
◻️ פעילות אנטי ישראלית – מבקש כניסה העוסק בפעילות אנטי ישראלית בארגונים הקוראים להחרמת ישראל,
כמו פעילות במסגרת .BDS
◻️ אשרות כניסה ומטרות ביקור – מי שמגיע ללא אשרת כניסה נדרשת ,מי שמגיע לבקר אדם שאינו תושב קבע
או אזרח ,מי שיש לו בני משפחה מדרגה אשונה העובדים כעובדים זרים בישראל ,אלו ועוד צפויים לסירוב כניסה
לארץ.
◻️ סיבות ביטחוניות – מי שיש לגביו מידע המורה שהוא מהווה סיכון בטחוני או פלילי ,מי שגילה התנהגות אלימה,
מי שיש לגביו נחשד להחלפת זהות ,התחזות וכדומה.
◻️ ניסיונות הונאה והסתרה – מי ששיקר במעברי הגבול ,או נמנע ממסירת מידע רלוונטי.

כל הזכויות שמורות לאסף דוק  -חברת עורכי דין ©

09/01/2023

מסורבי כניסה לישראל והגשת ערר על החלטת משרד הפנים

077-5006206
052-6885006

ההשלכות של סירוב כניסה לישראל
חשוב להבין שלסירוב כניסה לישראל יש השפעה ארוכת טווח ,שאינה מתמצה במניעת כניסה חד פעמית של אותו
אדם לארץ .מי שהפך למסורב כניסה לא יוכל להיכנס לישראל במשך שנים רבות ,כאשר מדובר בבן משפחה של
תושב ישראלי ,התוצאה עשויה להיות כואבת במיוחד.
מי שכניסתו לארץ סורבה בשדה התעופה בן גוריון או במעבר גבול אחר ,נכנס אוטומטית לרשימת נתינים זרים
שאינם רשאים להיכנס לישראל למשך עשר שנים לאחר מועד ההרחקה והסירוב.
המסורב יכנס לרשימה האמורה גם אין חותמת בדרכונו המעידה על סירוב הכניסה ,שכן נתוניו נמצאים במערכת
הממוחשבת המנוהלת על ידי רשות האוכלוסין.
יש מי שטוענים שגם לאחר חלוף תקופת עשר השנים ,כיוון שתיעוד הסירוב נשמר במערכת ,יתייחסו רשויות ההגירה
וביקורת הגבולות בחשד כלפי המסורב.
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עיכוב או איסור כניסה בנתב”ג
עיכוב או איסור כניסה לארץ המתבצעים בשדה התעופה הם חוויה קשה הן עבור המסורב והן עבור מי שממתינים
בארץ לבואו .החוויה קשה עבור מי שמסורב בשל סיבות תקפות ,וקשה שבעתיים עבור מי שמסורב בשל חשדות
שאינם מוצדקים .רשויות ההגירה וביקורת הגבולות אינן מכוונות למנוע כניסתם של תיירים תמימים למדינה ,אך
טעויות מצערות קורות ,קרו ועוד יקרו בעתיד.
שוו בנפשכם את העגמה שחש מי שבא לבקר בני משפחה שלא ראה זמן רב ,וכניסתו לארץ נמנעת ,שוו בנפשכם
את מצוקתם של בני משפחה או חברים המצפים לפגישה עם אדם יקר אותו לא ראו שנים ,כאשר כניסתו של אותו
אדם לארץ נמנעת באופן פתאומי אך מוחלט על ידי רשויות ביקורת הגבולות .גם תייר תמים ,אשר תכנן את
הביקור בארץ וכניסתו נמנעת במחי החלטה של פקיד ביקורת הגבולות חווה עגמה ותסכול .נתין זר ,המבקש
להיכנס לישראל ובביקורת הגבולות מתעורר חשד כי בכוונתו להישאר בישראל מעבר לתקופת הביקור המוצהרת,
יתבקש להמתין לתחקור בתור של מעוכבי כניסה.
בעת ההמתנה לתחקור יישאר בידי הנתין הזר מכשיר הטלפון שלו ,זה הזמן ליצור קשר עם מי שמחכה לו בארץ,
שכן עם כניסתו של הנתין הזר לתחקור יילקח ממנו מכשיר הטלפן הנייד .במידה וכניסתו של הנתין הזר לארץ
תסורב ,יושב לו מכשיר הטלפון רק עם עלייתו למטוס שישיב אותו לארץ ממנה הגיע.
עד למועד הרחקתו ישהה מסורב כניסה במתקן כליאה המיועד לכך .במקרים מיוחדים ניתן לשחרר מסורב ממתקן
הכליאה בערבות.
על פי רוב יישלח מסורב הכניסה למדינה ממנה הגיע בתוך מספר שעות עד מספר ימים .מי שכניסתם לארץ
מסורבת במעבר יבשתי נשלחים מיידית לצדו השני של מעבר הגבול.

מה צריך לעשות במקרה של סירוב כניסה לארץ או עיכוב בנתב”ג
כפי שנכתב לעיל ,מכשיר הטלפון הנייד של מעוכב כניסה יישאר בחזקתו במשך המתנתו לתחקור .עם הכניסה
לתחקור יילקח ממנו מכשיר הטלפון לכן חשוב להבין שמרגע שמבקש כניסה נשלח לחכות בתור של מעוכבי
הכניסה לארץ יש לפעול בזריזות וללא דיחוי.
על המעוכב להודיע לאנשי הקשר שלו בארץ את דבר העיכוב ,בכדי שיוכלו לפעול למניעת סירוב כניסתו .עם
קבלת הודעה מאורח שאתם מצפים לו על היותו מעוכב ,עליכם לפעול בנחישות ובמהירות .עליכם להצטייד
במספר דרכונו של המעוכב ובכל פרט הקשור לעיכוב שביכולתכם לקבל .במידה ויש מועד לטיסה חזרה של
המעוכב לארץ מוצאו ,עליכם לברר את מועד הטיסה.
בקשות לטיפול בעניינו של מסורב כניסה יתקבלו רק עד  3שעות לפני מועד הטיסה שנקבע להרחקתו.
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ככל שבקשתכם לדון בסירוב תוגש זמן רב יותר לפני מועד ההרחקה ,כך יגדלו הסיכויים שידונו בה בכובד ראש.
ככל שהבקשה לדון בסירוב כניסה תימסר בהתראה קצרה יותר ,כך יעלו הסיכויים שהבקשה תידחה על הסף.
במידה ויתקבל ערעור על סירוב כניסה ,תידרש הפקדת ערבות כספית על מנת להבטיח את צאתו של הנתין הזר
מישראל עם תום תקופת הביקור המאושרת.
עם קבלת הודעה על עיכוב אורח שלכם בשדה התעופה ,עליכם לפעול באופן מיידי .עם קבלת ההודעה ,פנו
מיידית לעורך דין מומחה בתחום סירוב כניסה ,אשר יש לו ניסיון רב ומוצלח בסיוע למסורבי כניסה .עורך דין מנוסה
ידע כיצד לפעול במהירות המירבית להגשת ערעור על החלטת פקידי ביקורת הגבולות ולביטולו של איסור כניסה
שאינו מוצדק.

הגשת ערר על צו איסור כניסה לישראל
רשויות ההגירה וביקורת הגבולות מודעות לבעייתיות של סירוב כניסה הניתן שלא בצדק ,לעוגמה הנגרמת למסורב
וליקיריו ,ולצורך למצוא את האיזון בין שמירה על בטחון המדינה ויציבותה הכלכלית ובין מתן אפשרות לתיירים
לבוא לבקר בארץ.
כדי לאפשר את האיזון הזה הוקמו במסגרת חוק הכניסה לישראל שני בתי דין שמטרתם קיום ביקורת שיפוטית על
החלטות רשות האוכלוסין וההגירה ,ועל צווי משמורת המוצאים על ידי ממונה ביקורת הגבולות ברשות ההגירה
והאוכלוסין.
◻️ בית הדין לביקורת משמורת – החל לפעול בשנת  ,2001מקיים ביקורת שיפוטית על צווי משמורת שהוצאו על
ידי ממונה ביקורת הגבולות ברשות ההגירה והאוכלוסין .תפקידו של בית הדין לביקורת משמורת הוא לבחון את
חוקית ההחזקה במשמורת בהקדם האפשרי .על פי חוק הכניסה לישראל מוסמך בית הדין לאשר את צו
המשמורת ,לשנותו או לבטלו .בית הדין מוסמך להורות שחרור בערובה ולהורות על שינוי תנאי ערובה .בהתאם
לחוק הכניסה לישראל ,תשי”ב ,1952-יש להביא מוחזק במשמורת לפני בית הדין לביקורת משמורת בהקדם
האפשרי ולא יאוחר מתום  96שעות מהחלטת ממונה ביקורת גבולות .במקרה בו אישר בית הדין החזקה
במשמורת ,בית הדין יקיים ביקורת שיפוטית יזומה על המשך ההחזקה במשמורת אחת לתקופה שלא תעלה על 30
ימים.
◻️ בית הדין לעררים – החל לפעול בשנת  ,2014משמש ערכאה לביקורת שיפוטית על החלטות רשות ההגירה
והאוכלוסין בנושא הסדרת מעמד ושהייה בישראל .בית הדין לעררים הוא בית דין מנהלי המהווה ערכאת ביקורת
ראשונה לדיון בנושא החלטות רשות האוכלוסין וההגירה בענייני כניסה לישראל ,שהייה וישיבה בה ובענייני אזרחות,
בהתאם לאמור בהוראות התוספת השנייה לחוק הכניסה לישראל ,תשי”ב.1952-
בקשות ערר על החלטות משרד הפנים הנוגעות לביטול אשרה או להעמדה לגירוש ניתן להגיש לאורך כל שלבי
התהליך.
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במקרה שאדם סורב והורחק מן הארץ ,עדיין ניתן להגיש ערר בבקשה לביטול הסירוב ,על מנת שמסורב הכניסה
יורשה לבקר בישראל לפני תום תקופת עשר השנים.
הגשת ערר בטרם הורחק המסורב מן הארץ מעכבת את הליכי ההרחקה והגירוש ,ומאפשרת למועמד
לגירוש להישאר בארץ עד תום הדיון בערר ללא חשש וללא סכנת מעצר.
לבית הדין לעררים מוענקת הסמכות לדון בהחלטות בנושאים כגון :הסדרת מעמד בני זוג זרים של אזרח או תושב
ישראל ,כולל נשואים וידועים בציבור .טיפול בהליך מדורג של מתן אזרחות ,כולל טיפול בעניינם של קטינים נלווים
להליך מתן אזרחות מדורג .פקיעת תושבות ,אשרות עבודה עבור עובדים זרים ,הסדרת מעמד קטין שאחד מהוריו
תושב קבע בישראל ,בקשות לקבלת מעמד של פליט ,מתן מעמד מסיבות הומניטאריות ועוד.
על פסק דין של בית הדין לעררים או בית הדין לביקורת משמורת ניתן לערער בזכות בפני בית המשפט המחוזי,
בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים.
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הליך הגשת ערר על סירוב כניסה לארץ
הליך הגשת ערר בעניין סירוב כניסה בנתב”ג הוא הליך מורכב שיש לבצעו במהירות ,לכן מומלץ לבצעו באמצעות
עורך דין מקצועי מומחה לענייני הגירה.
◻️ הגשת הבקשה – את בקשת הערר יש להגיש עד תום  30ימים ממועד מתן החלטת הסירוב .לפני הגשת הערר
יש לשלם אגרה על סך  669ש”ח ולצרף את הקבלה לבקשת הערר .על הערר להיות מודפס בעברית והבקשה
צריכה לכלול את שמות העוררים,אזרחותם ,נתינות או תושבות של העוררים ,מספר ת.ז .או מספר דרכון של
העורר .אם העורר מחזיק במספר דרכונים יש לציין את מספרו של כל דרכון שנמצא ברשותו .כמו כן ,יש לצרף
לבקשה צילום של ת.ז .ודרכונו של העורר .לטופס בקשת הערר יש לצרף כתובת אליה ניתן לשלוח הודעות
ומסמכים וכן מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני של העורר .אם העורר מיוצג על ידי עורך דין יש לציין את שמו
של עורך הדין ,ייפוי כוח תקף ומען ופרטי התקשרות של עורך הדין המייצג .יש לתאר בטופס את נושא הערר ,כולל
פירוט עובדות המקרה וכן הנימוקים והחוקים עליהם מתבסס הערר ,בנוסף ,יש לציין בטופס את הסעד אותו
מבקש העורר .את הערר יש להגיש כשהוא נושא את חתימתם של העורר או באי כוחו.
◻️ ההליך המשפטי – ההליך המשפט בבית הדין לעררים מתחיל עם הגשת הערר .במידה ומוחלט לקיים דיון בבית
הדין תישלח לעותר הזמנה לדיון עד שבוע לפני מועד הדיון .אי התייצבות לדיון עשויה להביא לדחיית הערר ,כיוון
שלא תינתן לעותר אפשרות להשמיע את דבריו .במידה ובקשת ערר נדחית על ידי בית הדין לעררים ,ניתן לערער
על החלטת בית הדין לעררים באמצעות הגשת בקשה לבית משפט לעניינים מנהליים בתוך  45ימים ממועד קבלת
ההחלטה.

חשיבותו של איכות הייצוג המשפטי עבור מסורבי כניסה לישראל
משום שמדובר בהליכים מורכבים אשר יש לבצעם במסגרת זמן קצרה ,חשוב שהטיפול במסורבי כניסה ייעשה על
ידי גורמים מנוסים ומקצועיים .ניסיון לטפל בנושא בכוחות עצמכם עלול להביא לתוצאה שאינה רצויה .חשוב
לפנות לעורך דין בעל ניסיון ומומחיות בטיפול בנושאי הגירה ,כדי להבטיח שההליך יסתיים בדרך הטובה ביותר
עבורכם .היזהרו מעורכי דין בלתי מנוסים המבטיחים לכם ניסים ונפלאות מבלי שיש להם ניסיון בתחום ,גם אם
התעריף מפתה .בטיפול בענייני הגירה וסירוב כניסה לישראל ,לניסיון ולמומחיות אין מחיר .עורך דין מנוסה מכיר
היטב את הנהלים והמערכת ,הוא יבחן את המקרה שלכם וימליץ על דרך הפעולה המתאימה.

אסרו עליך להיכנס לישראל שלא בצדק?
מדי יום נאסרת כניסתם של נתינים זרים לישראל על ידי פקידי ביקורת הגבולות בנתב”ג ובמעברי הגבול היבשתיים.
הליך האיתור ,התחקור וההרחקה של מסורבי כניסה הוא מהיר ומחייב פעולה זריזה ,נחושה ומדויקת .כל שיהוי
בטיפול בעניין עשוי להסתיים בהרחקת הנתין הזר וכניסתו לרשימת מסורבי הכניסה לארץ למשך שנים רבות.
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התמודדות עם הליכי סירוב כניסה היא מורכבת ,ניסיון להתמודד לבד מול המערכת הבירוקרטית יסתיים במרבית
המקרים בהתשת הפונה מבלי להניב תוצאות .למרבה המזל ,אין הכרח להתמודד לבד – לעזרתם של מסורבי
הכניסה ומי שמצפים להם בארץ עומדים עורכי דין מומחים ומנוסים בנושאי הגירה .אל תישארו לבד מול רשויות
ההגירה ,עם הפנייתו של מבקש הכניסה להמתנה בתור לתחקור ,אשר בסופו יקבע אם כניסתו לארץ מאושרת או
מסורבת ,יש ליצור קשר עם עורך דין מומחה לנושאי הגירה.
על מבקש הכניסה להודיע מיידית למארחו או למי שהזמינו לארץ על דבר עיכובו ,ועל המארח לפנות לעורך דין
מומחה לנושאי הגירה ולהתחיל מיידית בהליכים למניעת סירוב כניסתו לישראל .עורך הדין יבחן את נסיבות העיכוב
ויפעל בדרך הטובה והנכונה ביותר עבורכם .במידה ומבקש הכניסה יסורב ויורחק מישראל ,יפעל עורך הדין לבטל
את הסירוב בדיעבד ,כך שלא תימנע כניסתו של הנתין הזר לישראל במשך שנים ארוכות.
נוכח סד הזמנים הקצר בטיפול במסורבי כניסה לישראל יש לפנות לעורך דין מומחה בתחום בהקדם האפשרי על
מנת ולאפשר את כניסתו של מסורב הכניסה בערבות או לחילופין להגיש ערר על החלטת הסירוב בפני בית הדין
לעררים בצירוף בקשה לעכב את הגירוש וההרחקה מישראל עד הכרעה בערר.
משרדנו מספק ייעוץ וייצוג משפטי למסורבי כניסה לישראל מול רשויות ההגירה וביקורת הגבולות .צוות עורכי הדין
שלנו ,ביניהם גם יוצאי הפרקליטויות השונות ורשויות האכיפה ,פועל במקצועיות ומסירות על מנת ולהגן על
זכויותייך .המשרד מונה צוות אנשים מוכשר וייחודי המתורגל בחשיבה “מחוץ לקופסה” למציאת פתרונות מקוריים
ופועל תמיד למען לקוחותיו ללא מורא ובנאמנות ,תוך לחימה עיקשת ,רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים
עד לכיבוש היעד לשביעות רצון המטופל .במידה ועיכבו או אסרו עליך להיכנס לישראל ,פנה ללא דיחוי להתייעצות
עימנו בטלפון  052-6885006או השאר פרטים ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה
אישית .הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדך .סודיות מלאה מובטחת.
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