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 תעותרה

 (תארונה פרננדו ווארנקולאסורייה )עציר                        

 
 נגד
 

 משרד הפנים                         משיבה
 

#<6># 

 ם<נוכחי
 ב"כ העותרת עו"ד חאתם נעאמנה
 העותרת הובאה באמצעות שב"ס

 ב"כ המשיב עו"ד תמי ברעם
 
 

שופטים9  ארונה פרננדו ווארנקולאסורייה נ' משרד הפנים 11-13-4121עתמ (9 1111-13-11להחלטה במנהלי )
 אברהם יעקב, עו"ד9 חאתם נעאמנה, תמי ברעם 

שופטים9  ארונה פרננדו ווארנקולאסורייה נ' משרד הפנים 11-13-4121עתמ (9 1111-14-13להחלטה במנהלי )
 אברהם יעקב, עו"ד9 חאתם נעמנה, שרה בלו 

שופטים9  ארונה פרננדו ווארנקולאסורייה נ' משרד הפנים 11-13-4121עתמ (9 1111-15-17חלטה במנהלי )לה
 אברהם יעקב, עו"ד9 שפיק חאתם נעמנה, נועה מיכאלי 

שופטים9 א'  ארונה פרננדו ווארנקולאסורייה נ' משרד הפנים 5126311עעמ (9 1111-17-21להחלטה בעליון )
 רובינשטיין, עו"ד9 משה פולק 

 

 

 

שופטים9  ארונה פרננדו ווארנקולאסורייה נ' משרד הפנים 11-13-4121עתמ (9 1111-13-11להחלטה במנהלי )
 אברהם יעקב, עו"ד9 חאתם נעאמנה, תמי ברעם 

שופטים9  וארנקולאסורייה נ' משרד הפניםארונה פרננדו ו 11-13-4121עתמ (9 1111-14-13להחלטה במנהלי )
 אברהם יעקב, עו"ד9 חאתם נעמנה, שרה בלו 

שופטים9  ארונה פרננדו ווארנקולאסורייה נ' משרד הפנים 11-13-4121עתמ (9 1111-15-17להחלטה במנהלי )
 יעקב, עו"ד9 שפיק חאתם נעמנה, נועה מיכאלי  אברהם

שופטים9 א'  ארונה פרננדו ווארנקולאסורייה נ' משרד הפנים 5126311עעמ (9 1111-17-21להחלטה בעליון )
 רובינשטיין, עו"ד9 משה פולק 

שופטים9 א'  ארונה פרננדו ווארנקולאסורייה נ' משרד הפנים 5126311עעמ (9 1111-18-11להחלטה בעליון )
 רובינשטיין, עו"ד9 רועי שויקה, משה פולק 

 

 

 

שופטים9  ארונה פרננדו ווארנקולאסורייה נ' משרד הפנים 11-13-4121עתמ (9 1111-13-11להחלטה במנהלי )
 אברהם יעקב, עו"ד9 חאתם נעאמנה, תמי ברעם 
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שופטים9  ארונה פרננדו ווארנקולאסורייה נ' משרד הפנים 11-13-4121עתמ (9 1111-14-13להחלטה במנהלי )
 אברהם יעקב, עו"ד9 חאתם נעמנה, שרה בלו 

שופטים9  ארונה פרננדו ווארנקולאסורייה נ' משרד הפנים 11-13-4121עתמ (9 1111-15-17להחלטה במנהלי )
 אברהם יעקב, עו"ד9 שפיק חאתם נעמנה, נועה מיכאלי 

שופטים9 א'  נ' משרד הפניםארונה פרננדו ווארנקולאסורייה  5126311עעמ (9 1111-17-21להחלטה בעליון )
 רובינשטיין, עו"ד9 משה פולק 

שופטים9 א'  ארונה פרננדו ווארנקולאסורייה נ' משרד הפנים 5126311עעמ (9 1111-18-11להחלטה בעליון )
 ולק רובינשטיין, עו"ד9 רועי שויקה, משה פ

שופטים9 דנה  ארונה פרננדו ווארנקולאסורייה נ' משרד הפנים 5126311עעמ (9 1111-11-14להחלטה בעליון )
 כהן לקח

 

 

 

 פסק דין

 

 העותרת שוהה בישראל פחות משלוש שנים. 

סיעודית, עבדה בתחום הסיעוד כחמישה חודשים וניתנו לה ארבע  העותרת נכנסה לישראל כעובדת

 הזדמנויות שונות להסדיר את מעמדה בארץ.

העותרת לא הצליחה לעשות זאת ורק במסגרת הליך זה מצאה העותרת מעסיקה המוכנה להעסיק 

 אותה, כאשר מעסיקה זו מחזיקה בהיתר להעסקת עובד זר בענף הסיעוד.

נים משורת הדין, יש לקחת בחשבון גם גורמים אישיים ואנושיים כאשר מדובר בהחלטה לפ

 הספציפיים לעותרת.

מדובר בעותרת אשר נטיותיה המיניות מהוות גורם רב משקל בהתנכלות הסביבה הקרובה בסרי 

 לנקה כנגדה.

לאחר שהגיעה העותרת לארץ רווח לה מבחינה זו ונראה כי לאור התקופה הקצרה יחסית שהעותרת 

 ארץ, מן הראוי לאפשר לה לחדש את עבודתה כעובדת בתחום הסיעוד.שוהה ב

אני סבור שיש מקום לגלות חמלה במקרים מסוימים ואני סבור שמקרה זה הוא אחד מאותם 

 מקרים.

לפיכך אני מקבל את העתירה במובן זה שאני מורה כי העותרת תועסק על ידי הגב' סורי אברהם 

 לה.ברמ :מרח' זכריה  65;6:5>8ת.ז. 

 ₪. 9,444העותרת תשוחרר בתנאי שתפקיד במזומן או בערבות בנקאית סך של 

אם קיים פיקדון של העותרת במשרד הפנים, ישמש פיקדון זה כערובה על פי פסק דין זה, ויתרת 

 הפיקדון תוחזר לה.

 
#<8># 

 
 במעמד הנוכחים. 76455;5674, י' תמוז תשע"אניתן והודע היום 
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 שופט, יעקב אברהם

 

 החלטה

 

 .56:44בשעה  55.;.58מעכב ביצוע ההחלטה עד ליום 

 היה והמדינה תבחר שלא להגיש ערעור, תודיע על כך מיידית לב"כ העותרת.
#<:># 

 
 

956=7;5 

 
 757>;:98אברהם יעקב 

 במעמד הנוכחים.  76455;5674ניתנה והודעה היום י' תמוז תשע"א, 757>;:98
 

 שופט, יעקב אברהם

 

 יהודית בן צבי9 ידי הוקלד על
 נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה

 
 הקש כאן –בעניין עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו 

 

http://www.nevo.co.il/advertisements/nevo-100.doc

