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 שלום רב,
קיומו של מתווה לקביעת תורים למחזיקי היתרי שהייה, אשרות  הנדון:

וטומטי עד ליום ורישיונות  שהוארכו בשל משבר הקורונה באופן א
30.6.2020 

 
כידוע לכם, בשל משבר הקורונה האריכה רשות האוכלוסין וההגירה באופן   .1

את מעמדם החוקי בישראל של מחזיקי היתרי שהייה,   30.6.2020אוטומטי עד ליום  

אשרות ורישיונות ישיבה ארעיים בישראל ששהו בישראל כדין ושתוקף מעמדם פג 

 ואילך.  12.3.20202מיום 

רה בהם פונה אדם ללשכת רשות האוכלוסין הואיל ואין מדובר בימים שבשג .2

שלושה חודשים עובר למועד בו פג תוקף המעמד שבידיו וקובע תור להארכת 

תוקפו, והואיל ולצד  הציבור שתוקף מעמדו הוארך באופן אוטומטי עד לסוף חודש 

יוני, ישנו מטבע הדברים ציבור אחר, אשר ללא קשר למשבר הקורונה, המועד 

דו חל  בחודשים יולי אוגוסט, אנו צופים כי בחודשים יולי להארכת תוקף מעמ

אוגוסט תיאלץ הרשות בכלל ולשכתכם בפרט להתמודד עם עומסים גדולים של 

 טיפול בבקשות להארכות תוקף מעמד.

משכך, אנו סבורים כי מן הנכון והראוי ליידע את הציבור הרחב מבעוד מועד כיצד  .3

וזכויותיו ומכאן אף שאנו פונים אליכם בעניין   עליו לנהוג על מנת לשמור על מעמדו

 מבעוד מועד.

טובת הציבור הרחב, כמו גם טובת עובדי הרשות והסדר הטוב, מחייבים להבנתנו  .4

את קביעתו של מתווה ברור לעניין הארכות  תוקפם של היתרי שהייה, אשרות 

 ורישיונות לישיבה בישראל, ופרסומו לציבור הרחב מבעוד מועד. 

זה דרוש, הן על מנת למנוע מצבים בהם פונים השוהים כדין בישראל  מתווה .5

ופועלים כשורה יימצאו עצמם על לא עוול בכפם בשל תקלות או כשלים 

בירוקרטיים כשוהים בלתי חוקיים בישראל, והן על מנת למנוע מצבים של עומס 

הרחב   בלתי נסבל בלשכתכם, עניין הגורם אף הוא מן הסתם עגמת נפש רבה לציבור

 ולעובדי הלשכה כאחד.

לאור האמור, נבקש להבין כבר כיום האם תכננתם מתווה סדור לעניין, ולחלופין   .6

 האם בכוונתכם לקבוע מתווה שכזה, ואימתי בכוונתכם לפרסמו לציבור הרחב. 



ככל ואין מתווה בנמצא, ואף אין כוונה לקבוע מתווה ולפרסמו לציבור הרחב, נבקש  .7

ר עתה כיצד על הציבור הרחב לנהוג וכיצד בכוונתכם להתמודד כי תבהירו לנו כב

 עם הסוגייה המועלית בפנייתנו זו.

 לאור חשיבות העניין, נודה להתייחסותכם הדחופה והעניינית לפנייה זו.  .8
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