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 !בהול
        :לכבוד

 אמנון בן עמימר 

 ר רשות האוכלוסין וההגירה"יו

 משרד הפנים

 2482922-34, 2482923-34, 2482923-34: באמצעות פקס

 

 זימוני בעלי משפחות למתקן חולות : בהול

 

חרף התכתובות , לצערנו". חולות"בעניינם של בעלי משפחות שמזומנים למתקן , בבהילות, הרינו לפנות שוב .0

 .ע לקיום השימועים ולהנפקת מסמכיםבעיקר בכל הנוג ,הסוגיה טרם נפתרה ,הקודמות ופניותינו

כי האחריות לקביעת פרוצדורה לבחינת עניינם של מי שיש כוונה להוציא בעניינו , נבקש לשוב ולהבהיר .4

 .מוטל על הרשות, הוכן החובה לערוך להם שימוע בטרם מתן ההחלט" חולות"הוראת שהייה למתקן 

 אשר להגעה ללשכות

נתבקשנו  "חולות"בכל פעם שפנינו בעניינם של בעלי משפחות שמזומנים למתקן , בשבועות האחרונים .0

כשהגענו עם אותם אנשים , פעמים רבות. מנת שייערך להם ראיון-להגיע ללשכות עלעליהם להודיעם מתי 

וכך , להגיע ביום אחרנתבקשו או , נשלחו ללשכה אחרת, ולאחר פנייה נוספת, סירבו לקבלם אלו, ללשכות

 .מבלי שנערך להם ראיון, טורטרו מיום אחד ליום הבא עד שקרב המועד לזימונם

ועליה לעשות כן באופן , הרשותכי האחריות לקיים שימועים לאנשים בטרם זימונם לחולות מוטלת על , מובן .2

עליהם  והיכןודיע לאנשים מתי ולמהגרים לגורם מתווך שילהפוך את המוקד לפליטים  לאו, ישיר מול הפונים

 .וללוותם לאותם ראיונות, ראיוןקיום הלהתייצב לצורך 

 .הקפיא את הזימון עד לאחר השימועול, יש לקיים את השימועים בטרם הזימון, כפי שהבהרנו בעבר, כמו כן .2

 אשר לדרישות למסמכים

 ,או לצורך ביטול הוראת השהייה, את רישיון הישיבה שלהםת על מנת לחדש וללשכבעלי משפחות רבים שפנו  .2

לרבות העתק נאמן למקור של , ונשאו עימם מסמכים להוכחת אבהותם, וילדיהםנשותיהם הגיעו בליווי 

המשפחות היו נכונות לעבור ריאיון תשאול . תעודת לידת חי מבית החולים בו רשומים פרטי שני ההורים

 .כפי שהונחו פקידי הלשכות לעשות, לצורך הוכחת הקשר ביניהם

ונדחו אלה שביקשו לבטל את הוראת השהייה , יתה בידם אשרהישה אלובוטלה אשרתם של , אף על פי כן .9

  .על תעודת הנישואין שהם נושאים עימם" אישור נוטריוני"להביא  בטענה שהיה עליהם ,שבידם

בתעודת לידת " מסתפקים"פקידי הלשכה היו , אילו בני הזוג לא היו נושאים תעודת נישואין, באופן אבסורדי .9

 ממי שנושאשאין מקום לדרוש המצאת אישור נוטריוני , מכאן. חי ולא דורשים מהם להמציא תעודת נישואין

 .תעודת הנישואין שאינם, ומסמכים אחרים המאמתים טענותי

פרוצדורה שניתן לבצע גם  – העתק נאמן למקור של מסמך קייםמהווה אישור על " נוטריוניאישור ", כמו כן .8

 !שכן האנשים באים עם התעודה המקורית בידם, במשרד הפנים
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 –להמציא תרגום נוטריוני על מסמכים הכתובים בשפה האנגלית  בעלי משפחותבמקרים שונים אף נתבקשו  .03

, כפי שהתרענו בעבר, לבסוף .שאינה דורשת תרגום, ה רשמית בישראלשכן מדובר בשפ, דרישה מופרכתוגם זו 

אף על פי שמדובר בכנסיה רשמית , אנשים שהגיעו עם תעודת נישואין מהכנסייה האתיופית נדרשו לתרגמה

 .ומוכרת בישראל

 .מדובר בהכבדה מיותרת שגובה מבעלי המשפחות עול כספי כמו גם טרחה רבה .00

 : לקמןנוכח האמור לעיל נבקשך כד .04

  .פניכםכאשר המסמך המקורי מוצג ב, יש לוותר על הדרישות לאישור נוטריוני על מסמכים .א

 .יש לוותר על דרישה לתרגום מסמכים באנגלית .ב

 .לתרגום תעודות נישואין מהכנסיה האתיופיתיש לוותר על דרישה  .ג

דרוש דרישות ודאי שאין צורך ל, הודעת לידת חיכגון , כאשר ניתן להסתפק במסמכים מסויימים .ד

 .כגון תעודת נישואין, כים נוספיםנוספות לגבי מסמ

 .יש לערוך שימוע, כאשר אין די מסמכים .ה

, יש להשהות את ההחלטה ליתן בידם הוראת שהייה, משפחה הינם בעליכאשר אנשים טוענים כי , כמו כן .31

 .במהלכו יוזמנו לשימוע ולהצגת מסמכיהם, וליתן בידם זמן בטרם קבלת ההחלטה

 .בכתב, כח דחיפות מכתבנו נודה לתשובתך המהירהנו .02

   

 ,ובברכה בכבוד רב

 

 ד"עו, נמרוד אביגאל

 המוקד לפליטים ולמהגרים

 

 34-2482902: באמצעות פקס, רשות האוכלוסין וההגירה, צין-ד ענת פישר"עו :העתק

 39-8998048: באמצעות פקס, ממונה ביקורת גבולות, אורית שרמי' גב 

  34-2038490: באמצעות פקס, רשות האוכלוסין וההגירה –א "מנהל מרחב ת, מר עידן כהן

     

 


