
 

  

 اشعار لطالبي اللجوء على ضوء القانون الجديد

عدة جمعيات حقوق انسان التمست لدى محكمة . 1122ديسمبر \األول كانون 21التسّلل دخل حيز التنفيذ بدأ من  التعديل الرابع لقانون منع

 .العدل العليا على التعديل الجديد، اال ان التماسنا ما زال قيد االنتظار

لالشخاص الذين ال يمكن ترحيلهم ( "حولوت" )"مركز سكن مفتوح"كما انه اّسس . القانون الجديد وضع أوامر جديدة تخص طالبي اللجوء

حاليا، فان حولوت يخدم . 1122ديسمبر \األول موجود في جنوب اسرائيل وبدأ تشغيله في أواسط كانون" حولوت. "الى دولهم االصلية

 .للرجال فقطكمركز سكن 

اكثر من ثالثين يوما قد يتم وضعهم قيد منذ ( 5(a)2من صنف )بموجب القانون الجديد، فان االشخاص الذين انتهت صالحية تأشيراتهم 

 :، كما يلي(شارونيم، جيفعون، الخ)االحتجاز في منشآت االحتجاز القائمة 

يوما، بعدها سيتم تحويلهم  01قد يحتجزون لمدة  يوم 03-03ما بين ( 5(a)2من صنف فيزا )االشخاص المنتهية صالحية تأشيراتهم . 2

 ".حولوت"الى 

يوما، بعدها سيتم تحويلهم  281قد يحتجزون لمدة  يوم 023-03ما بين ( 5(a)2من صنف فيزا )صالحية تأشيراتهم االشخاص المنتهية . 1

 ".حولوت"الى 

قد يحتجزون لمدة سنة، بعدها سيتم تحويلهم الى  يوم 023الكثر من ( 5(a)2من صنف فيزا )االشخاص المنتهية صالحية تأشيراتهم . 2

 ".حولوت"

 ، 5(a)2ممارسات الحالية، هناك اهمية قصوى ان يقوم كافة االشخاص ممن يحملون تأشيرة الجديد والبسبب القانون 

 !بتجديد التأشيرات بشكل دائم

 :(immigration)وزارة الداخلّية لدى مكاتب  5(a)2يمكن لطالبي اللجوء تجديد تأشيرات 

 20:11-8:11الخميس،  –، االحد 2شارع توفا : تل ابيب 

 20:11-8:11الخميس،  –االحد  ،20شارع رمبام : خضيرة 

 22:11-8:11والخميس  28:21-21:11، االربعاء 4شارع هاموتسار : ايالت 

 (انتبهوا ان المكتب في بئر السبع مغلق بشكل مؤقت بسبب الوضع في جنوب اسرائيل)

 :هيوزارة الداخلّية ، بحسب ما اعلنته "حولوت"المعايير الصدار امر بالحضور الى 

  1122\10\22قبل الرجال السودانيين الذين دخلوا اسرائيل. 

  1110\10\22قبل الرجال االريتيريين الذين دخلوا اسرائيل ( يشمل حامليB1.) 

  حولوت"من  معفيونالرجال الذين لديهم عائالت." 

  حولوت"يتم بعثهم الى الرجال الذين شاركوا في نشاطات اجرامية او انهوا عقوباتهم بعد ادانتهم بجريمة يمكن ان." 

، سيتم تسليمكم دعوة الى جلسة، وتأشيرة صالحة "حولوت"مع تجديد التأشيرة، اذا فكر ضابط سلطة الحدود في اصدار امر بالحضور الى 

 .حتى تاريخ الجلسة

 :عند الحضور الى الجلسة، خذ معك كل االوراق التي تخص الموضوع، كما يلي

 :واالوراق التي تثبت ادعائك، مثل مع شريكتكوزارة الداخلّية او لديك عائلة، اتجه الى مكتب \اذا كنت متزوجا، و  .أ

  مع ارقام الجوازات مفصلة على اسم الوالدين، مع (اصلية او نسخ موثقة مع توقيعات)اشعارات عن الوالدات من المستشفى ،

 .الورق

  الدولة التي ولد فيها االوالدوثائق والدة من اسرائيل او من. 

  اذا ما كانت الوثائق بالتيغرينية او االمهارية، اهتم بان تكون . الكنائس في اسرائيل اما من دولتك او من –وثيقة الزواج او العماد

 .باالنجليزية ايضا

 طفالوثائق من المدارس او الحضانات مع اسماء الوالدين وجوازات سفرهم، باالضافة الى اسماء اال. 

 المشغلين او اي شخص يعرف العائلة يمكنه ان \اصحاب االرض\المحامون\االطباء\العاملين االجتماعيين\رسائل من خدمات الرفاه

 .ال تنسى ان تذكر االسماء  وارقام جوازات السفر. يشهد

  وارقام جوازات السفر الزوجينبنكية او اي وثيقة اخرى قانونية او مالية تذكر اسماء  \فواتير  \اوراق ايجار. 

 نتائج فحص الحمل 

  اذا ما سجلت العائلة لدى مكتبUNHCRفانهم يستطيعون ان يعطوكم وثائق حول من تم تسجيله لديهم ،. 

 زواج\صور عائلة. 



 

  

فيها اسمك، رقم  رسالة من مدرستك او من المؤسسة ما قبل المدرسة تذكروزارة الداخلّية اعطي تعلمت في جهاز التعليم االسرائيلي،  اذا. ب

 .ارفق وثائق تؤكد. جواز السفر، وعدد   السنوات التي تعلمت هناك

وثائق تؤكد ذلك، مثل وزارة الداخلّية اذا كان هناك خطأ، اعطي . يجب ان يتم ذكر ذلك على تأشيرتكعام فما فوق،  03اذا كان عمرك . ج

 .هوية، وثيقة والدة، او جواز سفرمن دولتك

 .وثائق تؤكد ذلكوزارة الداخلّية واعطي اذكر ذلك عندما تطالب بتجديد التأشيرة، وخالل الجلسة ظروف خاصة،  اذا كانت لديك. د

 لست مجبرا على احضار كل هذه االوراق. احضر كل االوراق التي تملكها. 

  بالعربية واالنجليزية ال تحتاج للترجمةاالوراق انتبه ان اللغات العربية والعبرية واالنجليزية هي لغات معتمدة في اسرائيل وان. 

اذا لم تكن تالئم المعايير المذكورة اعاله، مثل تاريخ الدخول، . اذكر كل االدعاءات خالل الجلسة حتى وان لم تكن لديك وثائق تثبت ذلك

 .اذكر ذلك

 الحضور؟ اصدار امروزارة الداخلّية تلغي لم \اذا فعلت كل هذا ومع هذا اعطتني

 .توجه الينا للخط الدافئ مع كافة الوثائق خالل ساعات عملنا كما مفصل أدناهعندها 

اذا ما تعلمت في جهاز ( ب)او مع عائلة، \اذا ما كنت متزوجا و( أ: )انتبه ان في هذه الحالة يستطيع الخط الدافئ فقط الحاالت التالية

 .في حاالت استثنائية اخرى( د)عام،  03اذا ما كنت فوق جيل ال( ج)التربية والتعليم االسرائيلي، 

 اذا كانت لدي مشكلة صحية؟

اذا ". حولوت"خذ معك ملفك الطبي واعرضه على الطبيب عندما تصل الى ". حولوت"مشكلة صحية ليست حجة اللغاء امر الحضور الى 

 .، يافا0احتجت مساعدة في تحضير ملفك الطبي، يمكنك التوجه الطباء لحقوق االنسان، في شارع درور 

 وانا بحاجة الن احصل على دفع من المشغل او انه قد تم طردي من العمل بسبب استدعائي؟" حولوت"واذا كان يجب ان اذهب الى 

 .نحاالت بنيامين، تل ابيب، الطابق الرابع 00: في اسرع وقت ممكن ("كاف العوفيد") "عنوان العامل"جمعية  في هذه الحالة، توجه الى

 المعايير ولم يستطع الخط الدافئ مساعدتي اللغاء امر الحضور، ماذا يمكنني ان افعل؟اذا الئمت 

في حاالت لم يستطع الخط الدافئ مساعدتي لمنع او الغاء امر الحضور، من المهم انه وان لم تستطع العودة الى دولتك بسبب خوفك من 

التسجيل لطلب لجوء قد يساعد المنظمات التي .اذا لم تستطع فعل ذلك حتى االن، افعل ذلك االن. االذى، يمكنك التقدم بطلب لجوء في اسرائيل

يمكنك التسجيل كطالب لجوء بمساعدة . او امكانية الغاء امر الحضور" حولوت"تعديل الجديد مع انه ال يؤثر طلب الحضور الى تعارض ال

ARDC ( محطة الباصات المركزية، الطابق الرابع4919-23الوحدات ،)وفي بعض المراكز المجتمعية ،. 

 وماذا افعل اذا اضعت او سرقت تأشيرتي؟

 .وزارة الداخلّية، والذي يمكن القيام به في مكاتب (صبعتشخيص بصمة األ) بتعريف بيومتري القياميتوجب عليك 

 

 1124يوليو \تموز 11

 

 ين والمهاجرينالمركز لالجئ

 نحاالت بنيامين، تل ابيب، الطابق الثاني 00

 03-5605175: فاكس 03-5602530: هاتف رقم

 20:11-24:11، و21:11-0:11: االحد

 28:11-24:11: واالربعاءاالثنين 

 22:11-0:11: الثالثاء والخميس


