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בשנים האחרונות אנו עדים לתופעה חדשה, אשר הולכת ומתגברת, של "תיירות מקלט". במסגרתה, מגיעים 
פונים ליחידת הטיפול במבקשי  ממדינות מסוימות אשר מיד עם כניסתם לישראל   לישראל אלפי אזרחים זרים

ברשות האוכלוסין וההגירה( ומגישים בקשה למקלט מדיני, במטרה לקבל רישיון   RSD-מקלט )יחידת ה
 האכיפה, כל עוד בקשתם למקלט בבחינה.-המאפשר להם לעבוד בישראל כדין מכוח מדיניות אי

מקלט בפרט, באופן שמאריך את תופעה זו יצרה עומס רב על המערכת בכלל ועל יחידת הטיפול במבקשי 
הטיפול בבקשות למקלט מדיני ומונע מהיחידה לטפל במקרים אותנטיים של בקשות למקלט מדיני, כך שאותם 

( לחוק 5)א()2נתינים מנצלים לרעה את ההליך בקשת המקלט ויוצאים נשכרים על ידי קבלת רישיון לפי סעיף 
 הכניסה שניתן למבקשי מקלט מדיני.

בו נכנס לתוקפו ההליך  2017שך לתיקון נוהל הטיפול במבקשי מקלט מדיני מחודש פברואר אי לכך בהמ
הירה של בקשות למקלט מדיני של נתיני מדינות מסוימת, החליט מנכ"ל רשות המהיר המאפשר בחינה מ

האוכלוסין וההגירה , לאחר שהובאה בפניו סקירה מעמיקה של משרד החוץ, להחיל את הנוהל המהיר גם על 
אזרחי מדינת רוסיה. עוד החליט מנכ"ל הרשות במטרה להיאבק בתופעה של ניצול לרעה של הליך המקלט כי 

השוהה בישראל מעל שנה ואינו מחזיק   יתוקן באופן זה שמבקש מקלט  הטיפול במבקשי מקלט מדינינוהל 
( לחוק הכניסה והעסקתו תיאכף למשך 5)א()2ברישיון שהיה תקף, יקבל רישיון לישיבת ביקור זמני מכח סעיף 

זיק ברישיון שהיה מבקש מקלט, ששוהה בישראל פחות משנה ואינו מח  חודשים מיום הגשת בקשת המקלט. 6
חודשים  3והעסקתו תיאכף למשך   ( לחוק הכניסה5)א()2תקף, יקבל רישיון לישיבת ביקור זמני מכח סעיף 

 מיום שהגיש את בקשת המקלט.
  

 מעסיקים לתשומת לבכם!
שיעסיקו מבקשי  יינקטו פעולות אכיפה כלפי מעסיקים  27.10.19בהתאם לאמור בתיקון לנוהל, החל מיום 

( לחוק הכניסה שאינו כולל 5)א()2בפרק הזמן בו יהיה ברשותם רישיון לישיבת ביקור זמני מכח סעיף מקלט 
 סעיף של "אי אכיפה".

רשות האוכלוסין וההגירה מבהירה כי העסקת עובדים זרים בניגוד לחוק היא עבירה פלילית ודינה קנס או כתב 
 ול בילדים אסורה בהחלט.אישום. העסקת עובדים בעבודות משק בית, שיפוצים וטיפ

 מידע נוסף באתר הרשות

 

https://www.gov.il/he/Departments/Guides/employment_of_foreignworkers_and_infilitrators_information_guide

