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 הנדון: בקשה לצירוף תמונה למסמך חידוש האשרה האוטומטי 

2020-1138שמספרה   19.7.2020; תשובתכם מיום 8.7.2020ניתינו מיום פסימוכין:   

 

בשם המוקד לפליטים ולמהגרים, הרינו לפנות אליכם בבקשה דחופה להוספת תמונה של מבקשי המקלט על גבי 

פלט המחשב של הארכת אשרת השהייה האוטומטית. זאת, בדומה לפלטי ההארכה המונפקים לעובדים זרים דרך  

 המערכת הממוחשבת וכוללים את תמונתם. 

 

 והכל כדלקמן:  

החידוש  פנינו    8.7.2020  ביום .1 מסמך  של  נפקותו  אודות  רשמי  הבהרה  מסמך  לקבל  בבקשה  אליכם 

של מבקשי    מעסיקיהםבעקבות פניות רבות שהגיעו למשרדינו מאת    , זאת  .האוטומטי של אשרות השהייה

אשר הצביעו על כך כי גופים אלו התקשו    וסניפי הביטוח הלאומי  סניפי בנק שוניםמקלט, כמו גם מאת  

כך   לקבלו,  וסרבו  האוטומטית  ההארכה  מסמך  משמעות  את  את  להבין  איבדו  רבים  מקלט  שמבקשי 

 עבודתם, את גישתם לחשבונות הבנק שלהם או את זכותם לקבלת קצבה מאת הביטוח הלאומי ועוד. 

הרשות ערה לקשיים המתעוררים  כתב כי  פניה, בה נקיבלנו התייחסותכם המבורכת ל  19.7.2020כבר ביום   .2

אף  זו,  במסגרת  הזרים.  ואוכלוסיית  המעסיקים  קהל  על  הניתן  ככל  להקל  ונכונה  זו  מורכבת  בתקופה 

 פורסם באתר האינטרנט של הרשות מסמך ההבהרה הנדרש בנוגע לפלט הארכת האשרה האוטומטית.  

לפנייתראשית,   .3 והמסור  המהיר  טיפולכם  על  לכם  להודות  למבקשי  נבקש  רבות  סייע  אשר  הקודמת,  נו 

    . אשר באים במגע ישיר עם אוכלוסיית הזריםמקלט רבים, לארגוני הסיוע ולציבור העסקי והפרטי 

בשימוש בפלט ההארכה  התעוררו  קשיים חדשים ש   אנו נאלצות לפנות אליכם פעם נוספת, עקבלצד זאת,   .4

הזמן הרב שחלף מאז החלו החידושים האוטומטיים, אשר הולך ומתרחק    האוטומטי של אשרות השהייה.

גופים   מעסיקים,  )בנקים,  רבים  גופים  כי  לכך  מוביל  המקורית,  האשרה  על  המופיע  האחרון  מהתאריך 

( מסרבים לקשר בין האשרה הפיזית האחרונה שהונפקה, אשר  כאמור מעלה  -פיננסים, בריאותיים ועוד 

.  שאינו כולל את תמונתו  אל מסמך חידוש האשרה האוטומטי  – ט  קש המקלכוללת את תמונתו של מב

בהיעדר תמונה על גבי הפלט האוטומטי, מתקשים הגופים האמורים לייצר הלימה בין שני המסמכים  

   השונים ולקבלם כמקשה אחת המעידה על זהותו הברורה של מבקש המקלט ותוקף שהייתו בישראל.

סיונות סיוע פרטניים אינם מספקים מענה הולם בהקשר זה,  יהמוקד ונ   למרבה הצער, הסבריו של צוות .5

 מול שוקת שבורה.   ומותירים מבקשי מקלט רבים

  בפרט אוכלוסיות מבקשי המקלט בתקופה רגישה זו, בה מצויה המדינה כולה, ו  כאמור בפנייתנו הקודמת, .6

איבוד    -  בכבוד  םלקיים עצמ  הל קהיחברי התחת משבר הומניטרי כבד אשר מקשה ממילא על יכולתם של    -

 ביותר.  של מקור פרנסה, כספים או זכויות סוציאליות הן קריטיות 
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 כי מדובר במצוקה רוחבית וקשה שמצריכה את התייחסותה הדחופה של הרשות.מובן  .7

הרינו לפנות אליכם בשנית, בבקשה כי תעודכן מערכת החידוש האוטומטית, כך שפלט המחשב משכך,   .8

תמונה   יכלול  האשרה  תוקף  על  תהא המעיד  אשר  זו,  תמונה  החידוש.  ניתן  לגביו  המקלט  מבקש  של 

תואמת לאשרה המקורית האחרונה המצויה בידיו של מבקש המקלט תוכל לסייע בזיהוים של מבקשי  

 ים. יי הגופים הרלוונטהמקלט על יד 

לא למותר לציין כי הנפקת פלט הארכה האוטומטי בו מתנוססת תמונת הזר נעשית כדרך קבע בהנפקת   .9

דומה בכל   נוהל  לכלול  כל קושי או מניעה  כי אין  נראה  זרים. משכך,  עובדים  הארכות ממוחשבות של 

 הקשור לאשרותיהם של מבקשי המקלט גם כן.  

כל להקל, ולא במעט, על הקשיים הבירוקרטיים של מבקשי המקלט בימים קשים  אנו תקווה כי צעד זה יו .10

 אלו.  

 לטיפולכם הדחוף נודה.   .11

 

 

 ענבר בראל, עו"ד  

 המוקד לפליטים ולמהגרים  

 

    

 מטה מינהל אכיפה וזרים ברשות האוכלוסין    –: הגב' אורית שרמי העתק
 


