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-ןובי מדיניות השפעות" בנושאזה נכתב לקראת דיון בוועדה המיוחדת לבעיית העובדים הזרים  מסמך

 בישראל פליטות מעמד לקבלת ההליכים יוצגו מסמךב ."לציון יום הפליט פליטים קליטת של לאומיות

 הבלעדית, עת רשות האוכלוסין וההגירה קיבלה לידה את הסמכות 3112 יולי אזמ בהם שחלו השינוייםו

 בישראל השוהים והמסתננים המקלט מבקשייוצגו במסמך נתונים על  כן כמו. ההליכים את נהלל

 הפליטים שהוכרו בישראל.   מספרעל  נתוניםו

 

  תמצית

 נועדה, 8298באוגוסט  8-מעליה  חתומה שישראל, פליטים של מעמדם בדבר"ם האו אמנת 

( 3להסדיר את מעמדם של פליטים בעקבות מאורעות מלחמת העולם השנייה והשואה. סעיף א)

לאמנה קובע חמישה טעמים להגדרת אדם כפליט: גזע, דת, אזרחות, השתייכות לקיבוץ חברתי 

ה "איסור גירוש או החזרה", מדינ ,לאמנה"ג ל סעיף פי-עלהשקפה מדינית מסוימת. ומסוים 

 נשקפת סכנה לחייו.  בהשאינה יכולה לגרש או להחזיר אדם שהוכר כפליט למדינה 

 אדם כל עבורבבאופן פרטני  הבקשה דורשת הגשת בקשה ובירור פליט מעמד קבלת (RSD – 

refugee status determination הוא בעניינו הוכרע לאאו  נבחנה לא(. כל עוד בקשתו של האדם 

מהם ההליכים הנדרשים להכרה  במפורש קבעה לא הפליטים אמנת. מקלט מבקשל נחשב

 . העצמבמדינה קובעת אותם  כלו ,לכךבמבקש מקלט ואילו גופים אחראים 

 את ההליכים  3112שנת  עד ניהלה, 01-, הפועלת בישראל משנות הלפליטים"ם האו נציבות

הבקשות נאספו ונבדקו  3118 שנתהכרוכים בהגשת בקשות לקבלת מעמד פליט בישראל. עד 

 את הנציבות אספה 3112ועד יולי  3118בישראל והועברו לז'נבה להחלטה. משנת  נציבותב

 המייעצת משרדית-ןוהעבירה אותן לוועדה הבי לבירורן הדרושים ההליכים את ניהלה ,הבקשות

 . הפנים לשר פליטים לענייני

 ליחידת ה ואובמלבמבקשי המקלט  הטיפול הועבר 2999ביולי  5-ב-RSD (refugee status 

department) היחידכיום עובדים בהאוכלוסין וההגירה.  רשותל היוםשייכת של משרד הפנים, ש 

 במתקןשל ארבעה עובדים ראשי צוותים. היחידה מפעילה שלוחה  ארבעהובהם עובדים,  90

 . קבעדרך  מאוישתה "סהרונים"

 קבלתהנוהל הליך  פי-. על3188 בינואר עודכןבישראל  מדיני מקלט במבקשי הטיפול נוהל 

מקיף, דיון  איוןיר, בסיסי איוןיר, וזיהוי רישום, הבקשה הגשת: שלביםכמה ביעשה י מקלט

 על הבקשה תדחיי. הפנים שר החלטתופליטים  ענייניב לשר הפניםבמליאת הוועדה המייעצת 

. מבקש מקלט שעבר המקיף הריאיון וטרם הבסיסי הריאיון או הרישום בשלבי תתאפשר הסף

 רישיון יקבל, יטלהחליט להכיר בו כפ – בהמלצת הוועדה המייעצת – הפנים ושר השלביםכל את 

 המפורטים בנוהל.  נסיבותבו מועדיםב האשרה, ולאחר מכן תוארך לשנה 9/א מסוג ישיבה

  כמו . לאריתריאה איםיאריתרהרחקה זמנית של -אישל  מדיניותישראל נוקטת  מדינתכיום

מדינת ל (סודן של)הרפובליקה  ןאסוד-צפון אזרחי ישירותהחזיר למ, מדינת ישראל נמנעת כן

 המעשי הקושימ בעיקר, אלא משברב הכמדינ ןאסודבאינה נובעת מהכרה  זו ההימנעותמוצאם. 

 עםואין שום קשר  המדינות בין דיפלומטיים יחסים, משום שאין ןאסוד-לצפוןהחזיר סודאנים ל

 .ןאסוד-הרשויות בצפון



 
   

 1 מתוך 3 עמוד  

 

 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 קיבלו בישראל  3183ועד סוף  3112ההגירה ומעברי הגבול, מיולי  ,האוכלוסין רשות נתוני פי-על

 בקשת לעהאוכלוסין וההגירה לא השיבה  רשות .נשים 1-גברים ו 81 – אנשים מעמד פליט 33

על על מספר הבקשות שהוגשו,  נתוניםמסרה  ולאהמחקר והמידע של הכנסת  מרכזהמידע של 

   .שנדחו הבקשות מספרעל ו שנדונו הבקשות מספר

 

 פליטים של מעמדם בדבר"ם האו אמנת .5

 את להסדיר נועדה, 8298באוגוסט  8-מחתומה עליה  שישראל, פליטים של מעמדם בדבר"ם האו אמנת

מובאות ו פליטמגדירה  האמנה 1.והשואה השנייה העולם מלחמת מאורעות בעקבות פליטים של מעמדם

( לאמנה קובע חמישה טעמים 3א) סעיף .וזכויותיהם הפליטים של החוקי המעמד בדבר הנחיותבה 

 להגדרת אדם כפליט: 

"בגלל פחד מבוסס להיות נרדף מטעמי גזע, דת, אזרחות, השתייכות לקיבוץ חברתי מסוים או להשקפה מדינית 

אותה ארץ או אינו רוצה בכך בגלל הפחד האמור; או הנמצא עקב מסוימת ואיננו יכול להיזקק להגנתה של 

המאורעות האמורים מחוץ לארץ שבה היה קודם לכן מקום מגוריו הקבוע, והוא חסר אזרחות, ואינו יכול לחזור 

".לאותה ארץ או אינו רוצה בכך בגלל הפחד האמור
2  

 RSD – refugee) אדם כל עבורבפרטני  באופןוזו תיבחן  ,פרטניתבקשה  שיהגיש ל פליט מעמדלקבל  כדי

status determination) .מבקשל נחשב הוא בעניינו הוכרע לא או נבחנה לא האדם של בקשתו עוד כל 

 ת פליטלהגדר מתאימים שהם מצאו והרשויות פרטני באופן נבחן שמעמדם מקלט מבקשי. מקלט

 ההליכים מהם במפורש קבעה לא הפליטים אמנת, זאת עםהפליטים זכאים לקבל מעמד פליט.  אמנתב

מדינת  3.בעצמהכל מדינה קובעת אותם ו ,לכךגופים אחראים  אילוו מקלט במבקש להכרה הנדרשים

 3188.4 בינוארעודכן לאחרונה והנוהל ישראל הסדירה את הטיפול במבקשי מקלט מדיני בנוהל, 

עקב משברים המתחוללים במדינת  רבים מקלט מבקשי קצר בזמן מדינה אל נכנסים בהםש במצבים

 קבוצתית הגנה המקלט למבקשיאפשר לתת , בקשותהכל  את לבחוןמתקשה  הקולטת מדינההו, מוצאם

היא מתארת את דוחות תקופתיים ובהם  תממפרסהנציבות הראשית של האו"ם לפליטים בז'נבה  .זמנית

 הגנהמתן על  ההחלטה .קבוצתית הגנהממליצה על מתן ומבקשי המקלט  של מוצאם במדינות מצבה

סוגי האשרות,  – זומהגנה  הנגזרות זכויותעל ה הההחלט, וכמוה המדינה בידי נתונה זמנית קבוצתית

שמקבל הגנה  מי 5.תוהאשר חידוש מועדיוחינוך ורווחה  ,בריאות רותיישמתן , עבודה אשרות מתן

עוד לא הוסרה ההגנה. נציבות האו"ם לפליטים  כלממנה הרחקה -בר אינוהקולטת  מהמדינהקבוצתית 

 . (people in refugees like situation)פליטות  דמוי במצבמגדירה את הזכאים להגנה קבוצתית כאנשים 

"איסור גירוש או החזרה"  ,לאמנהג ל סעיף פי-על – המקלט מדינת מגבולות פליטים הוצאת

(refoulement) ,חייו שבהן הארצות גבולות"אל  כפליט שהוכר אדם להחזיר או לגרש יכולה אינה מדינה 

 מדינית להשקפה או מסוים חברתי לקיבוץ השתייכות, אזרחות, דת, גזע מטעמי בסכנה חירותו או

                                                 

ולאירועים  8298בינואר  8בג'נבה והגבילה את מתן מעמד פליט לנסיבות שאירעו לפני  8298ביולי  32-האמנה נחתמה ב 1
 בוטלו הגבלות הזמן והמקום של האמנה.  8290-שאירעו באירופה בלבד. בפרוטוקול מ

 (. 3אמנת האו"ם בדבר מעמדם של פליטים, סעיף א) 2
 .3182ביוני  80, פרק ראשון, תאריך כניסה: 3119ולחשבונות שנת הכספים  3110ב לשנת 91וח שנתי דמבקר המדינה,  3
 .3188בינואר  3, כניסה לתוקף: נוהל הטיפול במבקשי מקלט מדיני בישראלרשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול,  4
 .3182בפברואר  1שרון הראל, נציבות האו"ם לפליטים, פגישה,  5

http://www.mevaker.gov.il/serve/contentTree.asp?bookid=514&id=190&contentid=&parentcid=undefined&sw=1280&hw=954
http://www.piba.gov.il/Regulations/Procedure%20for%20Handling%20Political%20Asylum%20Seekers%20in%20Israel-he.pdf


 
   

 1 מתוך 2 עמוד  

 

 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 של( resettlement) מחדש יישוב ידי-אפשרית על המקלטהוצאת פליטים מגבולות מדינת  6".מסוימת

. פתרון זה מתאפשר בין היתר במקרים לפליטים"ם האו נציבותנת רגשמא שלישיות במדינות פליטים

 שירותיםהמקלט  מבקשינדרשים ל בהםשהומניטריים  במקריםו אויב ממדינות מגיעים הפליטים בהםש

 בהש תקופהמתאים ב פתרוןלזה נחשב  פתרוןמסוימים שיוכלו לקבל ביתר קלות במדינה שלישית. 

 . הוא קטןמקלט ממדינות אויב גם מבקשי ה ומספרקטן מספר מבקשי המקלט 

 

 בישראל פליט מעמד קבלת הליכי .2

 הכרוכים ההליכים את 3112 שנת עד ניהלה, 01-ה שנותאז מ בישראל פועלתה ,לפליטים"ם האו נציבות

נאספו  הבקשות 3118 שנתעד  7.ישראל מדינת לבקשת, בישראל פליט מעמד לקבלת בקשות בהגשת

 את אספה הנציבות 3112יולי  עד 3118והועברו לז'נבה להחלטה. משנת  בישראלהנציבות  ידי-על ונבדקו

 לענייני המייעצת משרדית-ןהביוהעבירה אותן לוועדה  לבירורן הדרושים ההליכים אתניהלה  ,הבקשות

ליחידת  ואובמל המקלט במבקשי הטיפול הועבר 2999 ביולי 5-ב. טרם החלטת השר הפנים לשר פליטים

האוכלוסין וההגירה.  רשותכפופה היום לש, של משרד הפנים RSD (Refugee Status Department)-ה

 8התקיימה הכשרה של נציבות האו"ם לפליטים לעובדי היחידה. הפנים משרד לידי המנגנוןלפני שהועבר 

ארבעה ראשי צוותים. היחידה מפעילה שלוחה במתקן  םובהעובדים,  90מונה היום  RSD-ה יחידת

   9.קבעדרך  מאוישתהעובדים  ארבעהשבה  "סהרונים"

 לקבלת הבקשה הליך הנוהל פי-על 2955.10 בינואר עודכןהטיפול במבקשי מקלט מדיני בישראל  נוהל

 עלבסיסי )שבסופו תתאפשר דחייה  איוןיר, וזיהוי רישום, הבקשה הגשת: שלביםתנהל בכמה י מקלט

 לשר הפניםתתאפשר דחייה על הסף(, דיון במליאת הוועדה המייעצת  בסופוגם )ש מקיף איוןיהסף(, ר

לפני תתאפשר בשלבי הרישום או הריאיון הבסיסי ו הסף על דחייה. הפנים שר החלטתו ליטיםפ ענייניב

שהצהיר , אינו נתין המדינה שהואעולה כי הנתין אינו מי שהוא טוען  בהםשהמקיף במקרים  הריאיון

הקבועים  העקרונותאינן עולות בקנה אחד עם מצא שטענותיו  המראייןאזרחותו או אם  מדינתשהיא 

ערכאות שונות ברשות  בפני בתהליך אחרות החלטות ועל החלטהעל  לערעראפשר באמנת הפליטים. 

 .  נהלייםימלעניינים  המשפט-בית בפני –מסוימים  במקריםוהאוכלוסין וההגירה, 

זר  לנתיןהרשות ובמתקני המשמורת בפני נציגים של הרשות.  במשרדילמקלט  בקשותאפשר להגיש 

 ביומטריים זיהוי אמצעי ממנו יינטלו, יצולםובו הוא , וזיהוי רישום הליךשהגיע למשרדי הרשות ייערך 

אפשר להגיש בקשה המלאה, פרטי התקשרות ופרטים מזהים נוספים שיידרשו.  כתובתוהוא ימסור את ו

 מיוחדים טעמים הפנייה במעמד הזר הנתין הציגכן לישראל, אלא אם  הכניסהמיום שנה  בתוךולהירשם 

 אמינות ותיבחן היחידה עובדי ידי-על בירור עשהיי והזיהוי הרישום הליך בתום. באיחור בקשתו להגשת

ייערך לו  ,הופרכו לא המקלט מבקש הצהרותאם מוצאו.  למדינתו לזהותונוגע ב הנתין שמסר ההצהרות

שהיא  הצהירשאו אינו נתין המדינה  שהואבסיסי. אם נמצא כי הנתין אינו מי שהוא טוען  איוןיבמקום ר

                                                 

 יף ל"ג באמנת הפליטים.  סע 6
 .3182בפברואר  1שרון הראל, נציבות האו"ם לפליטים, פגישה,  7
 . 3182ביוני  80, תאריך כניסה: (RSD)טיפול במבקשי מקלט רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול,  8
 81, דוא"ל RSDתשובת רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול על פניית מרכז המחקר והמידע של הכנסת, פעילות יחידת  9

 . 3182ביוני 
 . 3188בינואר  3, כניסה לתוקף: נוהל הטיפול במבקשי מקלט מדיני בישראלרשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול,  10

http://www.piba.gov.il/AuthorityUnits/Pages/RSD.aspx
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 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 בקשתלדחות את להחליט בתום הבדיקה  יוכלוזה אזרחותו הוא יועבר לבדיקת ראש צוות,  מדינת

 . טוען שהוא אם יימצא כי הנתין אינו מי שהוא הסף על המקלט

זיהוי ואימות הנתונים בשפה הרשמית של ארץ  ,רישום לאחר המקלט מבקשייערך ל הבסיסי הריאיון

באמצעות מתורגמן.  ייערךהוא  צורך; אם יש מוצאו של מבקש המקלט או בשפה אחרת המובנת לו

אפשר להיענות והיחידה תפעל ככל ה ,מינו בן ידי-על ייערך הריאיון כי לבקש רשאי מקלט מבקש

 אתנתב ל או מקיף איוןילר המבקש את להפנות אם. בתום הריאיון הבסיסי יחליט המראיין לבקשתו

אם נמצא כי "הטענות והעובדות העומדות בבסיס הבקשה, גם אם  ,הסף על דחייה של להליך הבקשה

שעבר הכשרת  צוות ראש. 11יוכחו כולן, אינן מגבשות אף לא אחד מהיסודות הקבועים באמנת הפליטים"

RSD נהלייםימלעניינים  המשפט-לבית ההחלטה כנגד לעתור רשאי הנתין. צריך לאשר דחייה על הסף  . 

יקבל ו ריאיוןיקבל הזמנה ל מקיף איוןילרלשלוח אותו מקלט שלאחר הריאיון הבסיסי הוחלט  מבקש

בבקשתו. הריאיון המקיף  נהליתיהמההחלטה  קבלתעד  תוארךמועד הריאיון; האשרה  עדשהייה ת אשר

ולאחר שמסר את הטפסים הנדרשים. בתום הריאיון המקיף  הזר לנתין המובנת בשפההוא ייערך גם 

פליטים )בהליך רגיל או בהליך מקוצר(.  עניינילשר הפנים ב המייעצת הוועדה לבחינתתועבר הבקשה 

 בקשות. וההגירה האוכלוסין שותר"ל מנכ לאישור יועברו דחייתן על החליטהובהן  דנהבקשות שהוועדה 

 .לשם החלטה הפנים לשר יועברו למבקש פליט מעמד ולהעניק לאשרן המליצה הוועדה שמליאת

, כפליט בו להכיר החליט, המייעצת הוועדה בהמלצת, הפנים וששרמקלט שעבר את השלבים  מבקש

 נסיבותבו מועדיםב ה שלואשרהלשנה אחת, ולאחר מכן תוארך  9יקבל רישיון ישיבה מסוג א/

 וילדיו הקטינים.  וזוג-בןעבור בפליט רשאי להגיש בקשה לקבלת רישיון ישיבה  .בנוהל המפורטים

נתיני מדינות אויב לנוהל קובע כי מדינת ישראל שומרת לעצמה את הזכות שלא לקלוט בישראל  81 סעיף

 . בארץשהייה  אשרתלהם להעניק  ולא או מדינות עוינות

, מאפשר החזקת מסתנן 5918-"דתשיהלחוק למניעת הסתננות )עבירות שיפוט(,  2952משנת  תיקון

 13בלבד.יום  91לפני חקיקת התיקון לחוק היה אפשר להחזיק מסתנן  12;שנים שלושל עדבמשמורת 

 לחוק 21 סעיף 3189.14בינואר  81-ב פוגוהיא אמורה לההוראות הנוגעות למשמורת נחקקו כהוראת שעה, 

 שלושה ושחלפו מקלט לקבלת בקשה שהגיש מסתנן לשחרר רשאי הגבולות ביקורת ממונה כי קובע

 הגשת ממועד חודשים תשעה שחלפו או בבקשה הטיפול החל וטרם הבקשה הגשת ממועד חודשים

"נועדו להבטיח  ואל שחרור עילות החוק להצעת ההסבר דברי לפי. בבקשה החלטה ניתנה וטרם הבקשה

כי אם הגיש המסתנן בקשה לאשרה ורישיון ישיבה בישראל, למשל בנימוק שהוא פליט, הטיפול בבקשתו 

 למניעת חוקהתיקון לשל  חוקתיותהאת  התוקפת עתירה הוגשה העליון המשפט-לבית 15לא יעוכב".

 .הסתיים לא עדיין בעתירה הדיון 16.הסתננות

 

  

                                                 

 שם. 11
 .3183-והוראת שעה(, התשע"ב 2ן מס' )תיקו לחוק למניעת הסתננות )עבירות ושיפוט(( 2א)ג()21סעיף  12
, הצעת חוק 3188-והוראת שעה(, התשע"א 2הצעת חוק למניעת הסתננות )עבירות ושיפוט( )תיקון מס' ראו דברי ההסבר ל 13

 .921, עמ' 900 –הממשלה 
 .3183-והוראת שעה(, התשע"ב 2לחוק למניעת הסתננות )עבירות ושיפוט( )תיקון מס'  2סעיף  14
, עמ' 900 –, הצעת חוק הממשלה 3188-והוראת שעה(, התשע"א 2הצעת חוק למניעת הסתננות )עבירות ושיפוט( )תיקון מס'  15

921. 
 .הכנסת ואח' ''ט סרג' אדם ואח' ננג 0819/83בג"ץ  16

http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/F7844F16-FEA5-4863-9070-763F957D1AE1/26847/577.pdf
http://www.knesset.gov.il/laws/heb/template.asp?Type=1
http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/F7844F16-FEA5-4863-9070-763F957D1AE1/26847/577.pdf
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 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 בישראל בפליטים הכרהעל ו מקלט בקשות הגשת על נתונים .6

 בקשות הגשת על חלקייםונתונים  המקלט ומבקשי המסתננים אוכלוסיית על נתוניםזה יוצגו  פרקב

 הפליטים שהוכרו בישראל.  מספרעל ו מקלט לקבלת

 ומסתננים מקלט מבקשי כניסת על נתונים .6.5

 מצרים עם הגבול דרךנכנסו לישראל  3182נתוני רשות האוכלוסין וההגירה, עד לסוף אפריל  פי-על

 ;כמסתננים המוגדרים זרים אזרחים 91,911 בישראל שוהים כיום. מקלט ומבקשי מסתננים 91,912

 ממדינות אחרות.  הגיעו 2% .(82,119) ןאסוד-צפון אזרחי – 39%-(, ו29,881אריתריאה ) אזרחימהם  99%

 

 ומבקשי מקלט לישראל מסתננים כניסתא:  טבלה

 3182 3183 3188 3181 3112 3111 3110 3119 עד

3,092 9,819  1,292 9,319 81,012 80,931 81,183 93 

 17ומעברי הגבול.ההגירה  ,: רשות האוכלוסיןמקור

 

לאריתריאה.  איםיאריתרהרחקה זמנית של -אי מדיניותישראל נוקטת  מדינתכיום זה נציין כי  בהקשר

, מדינתםלישירות  (ןאסוד של הרפובליקה) ןאסוד-צפון אזרחילהחזיר מ נמנעת ישראל מדינתכמו כן 

 דיפלומטיים יחסיםאלא בשל קשיים מעשיים: אין  משברב הכמדינ בהלא משום שישראל מכירה אולם 

עמדה זו  לאחרונההמדינה הציגה  18.ןאסוד-הרשויות בצפון עםקשר לרשויות בישראל אין ו המדינות בין

  3182.19 וביוני במאי"ץ בבג בדיונים

 ןאסודאזרחי  911-כאהוד אולמרט, הוענקה ל דאז בהחלטת ראש הממשלה ,3110 בשנתנציין כי  עוד

 אפשרות עם לשנה ניתנה האשרה 9.20/שהייה בישראל מסוג תושב ארעי א אשרת דארפורתושבי חבל 

  21פרטני. RSD הליךשל אזרחים שזוהו כתושבי החבל, ללא  הקבוצוהיא יוחדה ל ,הארכה

 

 מקלט לקבלת בקשות הגשת .6.2

פנה מרכז המחקר והמידע  הזרים העובדים לבעיית המיוחדת בוועדה הדיון לקראת המסמך הכנת לצורך

ההגירה ומעברי הגבול בבקשה לקבל נתונים על מספר הבקשות לקבלת  ,של הכנסת אל רשות האוכלוסין

 של והמידע המחקר מרכז ביקש כןכמו הפליטים שהוכרו.  מספרעל ועד היום ו 3112מעמד פליט משנת 

                                                 

 81, תאריך כניסה: 3182, מאי 2/3182, מהדורה מס' נתוני זרים בישראלרשות האוכלוסין וההגירה, האגף לתכנון מדיניות,  17
פי הגדרת רשות האוכלוסין מסתננים הם זרים שנכנסו לישראל דרך הגבול עם מצרים שלא כחוק ואותרו -. על3182ביוני 

 . 3/3182, מהדורה מס' נתוני זרים בישראלבגבול )עם כניסתם( או בתוך תחומי מדינת ישראל )לאחר זמן(. להגדרה ראו: 
 .'ט סרג' אדם ואח' נ' הכנסת ואח'נג 0819/83לכתב התשובה של המדינה בבג"ץ  11-22סעיפים  18
ותשובה משלימה מטעם  3182במאי  82-, כתב התשובה של המדינה מכנסת ואח''ט סרג' אדם ואח' נ' הנג 0819/83בג"ץ  19

 .3182ביוני  2-המדינה מ
, 3110באוקטובר  80, 80-של הכנסת ה 899ישיבה  "דברי הכנסת", דברי ראש הממשלה אהוד אולמרט במליאת הכנסת, 20

 . 3182ביוני  81תאריך כניסה: 

, 3112באוקטובר  31, פליטי דארפורל 9-8הוראת שעה בדבר הארכת אשרת אהאוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול,  רשות 21 
 . 3182ביוני  81תאריך כניסה: 

http://www.piba.gov.il/PublicationAndTender/ForeignWorkersStat/Documents/560843nnew4.pdf
http://www.piba.gov.il/PublicationAndTender/ForeignWorkersStat/Documents/%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9C%202013.pdf
file:///C:/Users/nettam/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/RIEKXQ4A/knesset.gov.il/plenum/data/05712807.doc
http://www.piba.gov.il/PublicationAndTender/News/Pages/PliteyDarfur.aspx


 
   

 1 מתוך 9 עמוד  

 

 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 מספר, של מגיש הבקשה המוצא ארץ, הבקשה הוגשה בוש החודש פי-על הבקשות של פילוח הכנסת

 את מסרה לא האוכלוסין רשות. "סהרונים" מתקןב שהוגשו בקשותה מספרו הסף על שנדחו הבקשות

יובאו בסעיף הבא. לא  , ואלהשהוכרו הפליטים מספרעל חלקיים  נתוניםאלא  המבוקשים הנתונים

 שנדחו על הסף. והבקשות שהוגשו  מספרעל התקבלו נתונים 

 במתקןרשות האוכלוסין בסיור של הוועדה המיוחדת לבעיית העובדים הזרים  נציגת השמסר נתוניםמ

 מדיני מקלט לקבלת בקשה הגישו 8,111-כ, במתקן השוהים 8,911-מ כיעולה  3182 ביוני "סהרונים"

 22עדיין ממתינים לתשובה. שארה ;יתקיבלו תשובה שליל םהמ 80. בארץ

 בפליטים הכרה .6.6

בהליך של הכרה  פליטים 811-כ בישראל הוכרו 01-ה תושנאז מ ,לפליטים"ם האו נציבות נתוני פי-על

 מהם אינם חיים כיום בישראל.  עשרותמעריכה כי  הנציבות. פרטנית

 מעמד פליטקיבלו  3183ועד סוף  3112ההגירה ומעברי הגבול, מיולי  ,האוכלוסין רשות נתוני פי-על

 3188בשנת  שמונה, 3181בשנת  שישה, 3112בשנת  שניים: נשים שמונהגברים ו 81 – אנשים 33 בישראל

 תיקים הםזולת אחד התיקים  כללדברי גב' שרון הראל מנציבות האו"ם לפליטים,  3183.23בשנת  ושישה

 לאחרנציבות מסרה אותם וה, למדינה הסמכויות העברתלפני יבות האו"ם לפליטים נצ ידי-על שטופלו

 מספרעל  3111מבקר המדינה לשנת  מדוח נתונים מובאים בנספח 24.המדינה להחלטת 3112 יולי

 . 3110-3111 בשנים בישראל שהוכרו הפליטים מספרעל ו מקלט לקבלת הבקשות

 מוצא וארץ מין, שנה לפי פליט מעמד מקבלי': ב טבלה

 .3182ביוני  83, דוא"ל, ההגירה ומעברי הגבול ,האוכלוסין רשותהאגף לתכנון מדיניות ב: מקור

 

                                                 

נציגת רשות האוכלוסין וההגירה אמרה בסיור במתקן  ,לעיתונותדעה הוועדה המיוחדת לבעיית העובדים הזרים, הו 22
אריך ת, 3182ביוני  89, סורבו והיתר ממתינים לתשובה 80 ,ביקשו מקלט מדיני מסתננים 8,111: "סהרונים"הכליאה 

 . 3182ביוני  80כניסה: 
 .3182ביוני  83נתונים שהועברו מהאגף לתכנון מדיניות ברשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול, דוא"ל,  23
 . 3182ביוני  82שרון הראל, נציבות האו"ם לפליטים, שיחת טלפון,  24

 3183 3188 3181 )מיולי ( 3112 מוצאה ארץ  

 
 נקבה זכר נקבה זכר נקבה זכר נקבה זכר

 8 3  8  8   אתיופיה

     8    זימבבואה

   3 8    8 חוף השנהב

 8        מונגוליה

       8  נפאל

    8 8 8   קוריאה הצפונית

 8        קמרון

      8   מרכז אפריקה ובליקתרפ

  8  2  8   אחר

 9 1 9 3 סך הכול

http://main.knesset.gov.il/Activity/Committees/Foreign/News/Pages/press170613.aspx
http://main.knesset.gov.il/Activity/Committees/Foreign/News/Pages/press170613.aspx
http://main.knesset.gov.il/Activity/Committees/Foreign/News/Pages/press170613.aspx
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 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 נספח

. בישראל מדיני מקלט במבקשי הטיפול את שסקר 3111 לשנת המדינה מבקר דוחמ נתוניםמוצגים  להלן

הפליטים שהוכרו  ולמספרשנה המקלט שהוגשו בכל  לבקשותנוגעים ו בדוח שהוצגו כפי מובאים הנתונים

 ןאי ולכן, שניםממושכים ועלולים להימשך בקשות המקלט  ה שלבדיקה הליכי ,זאת עם. שנהבכל 

  קבוצת מבקשי המקלט באותה שנה.  םלהסיק כי הפליטים שהוכרו בשנה מסוימת נמנים ע

 

 2997-2999: בקשות לקבלת מעמד פליט שהוגשו ושאושרו, טבלה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .3182 ביוני 80: כניסה תאריך, ראשון פרק, 3119 הכספים שנת ולחשבונות 3110 לשנתב 91 שנתי וחד: מבקר המדינה, מקור

 

 

 

 

  

 שהוכרו הפליטים מספר שהוגשו הבקשות מספר שנה

3111 899 81 

3118 222 81 

3113 312 29 

3112 8,212 82 

3111 233 83 

3119 212 88 

3119 8,211 9 

3110  
 8)עד 
 (בספטמבר

3,291 2 

http://www.mevaker.gov.il/serve/contentTree.asp?bookid=514&id=190&contentid=&parentcid=undefined&sw=1280&hw=954
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 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 מקורות

 

 המדינה ומבקר הכנסת מסמכי

 נציגת רשות האוכלוסין וההגירה אמרה , לעיתונות הודעה, הזרים העובדים לבעיית המיוחדת הוועדה
והיתר ממתינים  סורבו 80 ,ביקשו מקלט מדיני מסתננים 8,111: "סהרונים"בסיור במתקן הכליאה 

 . 3182ביוני  89, לתשובה

 3183-"בתשעהוהוראת שעה(,  2)תיקון מס'  (ושיפוט)עבירות  הסתננות למניעת חוק. 

 3188-"אתשעהוהוראת שעה(,  2)תיקון מס'  (ושיפוט)עבירות  הסתננות למניעת חוק הצעת. 

 ראשון פרק, 3119 הכספים שנת ולחשבונות 3110 לשנתב 91 שנתי וחד ,המדינה מבקר. 

 3110באוקטובר  80, 80-ה הכנסת של 899 ישיבה . 

 

 

 וההגירה האוכלוסין רשות

 3: לתוקף כניסה, בישראל מדיני מקלט במבקשי הטיפול נוהלההגירה ומעברי הגבול,  ,האוכלוסין רשות 
 .3188 בינואר

  ,במבקשי מקלט  טיפולשם(RSD) . 

  ,3182 מאי, 2/3182, מהדורה מס' בישראל זרים נתונילתכנון מדיניות,  האגףשם . 

  ,3/3182מהדורה מס' , בישראל זרים נתונישם, שם.  

 3112 באוקטובר 31, דארפור פליטיל 9-8שעה בדבר הארכת אשרת א הוראת, שם. 

 

 המשפטים משרד

 8290משנת  האמנהפרוטוקול  ;8298משנת  פליטים של מעמדם בדבר"ם האו אמנת . 

 תשובה ,3182במאי  82-מ כתב התשובה של המדינה, הכנסת ואח' ''ט סרג' אדם ואח' ננג 0819/83"ץ בג 
 . 3182ביוני  2-מ משלימה מטעם המדינה

 

 טלפון שיחות, פגישות, מכתבים

 3182ביוני  83 ,"לדוא, הגבול ריההגירה ומעב ,האוכלוסין רשותב מדיניות לתכנון האגף. 

 מרכז המחקר והמידע של הכנסת, פעילות  פניית, תשובה על ההגירה ומעברי הגבול ,האוכלוסין רשות

 .3182ביוני  81 ,"לדוא, RSDיחידת 

 3182ביוני  82טלפון,  שיחת; 3182בפברואר  1פגישה, האו"ם לפליטים,  נציבות שרון, הראל . 
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