תם המועד לבקשת אזרחות ספרדית לצאצאי
המגורשים 130 ,אלף בקשות הוגשו
אתמול הסתיימה מסגרת הזמן להגשת הבקשות בתום ארבע שנים ,ולפי משרד המשפטים
הספרדי  -את רובן הגישו אזרחי אמריקה הלטינית .במהלך השנים דווח כי אלפי ישראלים ביקשו
אזרחות ספרדית ,אך לא נמסר כמה קיבלו אותה
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 130אלף בקשות לאזרחות ספרדית של צאצאי מגורשי ספרד הוגשו עד אתמול )שלישי( ,המועד
האחרון שממשלת ספרד הקציבה להגשת הבקשות .כך לפי משרד המשפטים הספרדי .לאורך השנים,
חברות שפעלו בישראל שהציעו סיוע בהגשת הבקשות דיווחו כי אלפי ישראלים קיבלו אזרחות
ספרדית ,אך לא פורסמו נתונים רשמיים בנושא.
עורך הדין אדם ידיד ,שטיפל בחלק מהבקשות ,אמר ל"הארץ" כי עיקר מקבלי האזרחות הספרדית היו
מקרב יהודי טורקיה" .לצאצאי המגורשים פתוחה האפשרות לקבל אזרחות פורטוגלית בצורה יחסית
מקלה" ,הוסיף .לדבריו ,כ 13-אלף אנשים קיבלו אזרחות דרך מסלול זה ,רובם יהודים מברזיל,
מטורקיה ומישראל .הוא אף ציין כי ידוע לו שמשרד המשפטים הפורטוגלי מטפל בעוד כ 30-אלף
בקשות לקבלת אזרחות.
ספרד ציינה כי מרבית הבקשות הוגשו בידי אזרחי אמריקה הלטינית ,בעיקר ממקסיקו ,מוונצואלה
ומקולומביה ,ויותר מחצי מהן הוגשו בחודש האחרון .לא נמסר כמה מהבקשות אושרו .המועד האחרון
להגשת הבקשות פקע אתמול 1 ,באוקטובר  ,2019לאחר הארכה של שנה נוספת.
בשנת  2015אושר בספרד חוק שאיפשר לצאצאי היהודים שגורשו מהמדינה ב 1492-להגיש בקשה
לקבלת אזרחות ספרדית ,בלי לוותר על אזרחותם הקיימת .החוק נועד ליהודים יוצאי מדינות שאליהן
הגיעו המגורשים ,בהן מרוקו ,תוניס ואלג'יריה ,ולאלה מהם שעלו לישראל או התפזרו במקומות
אחרים ברחבי העולם.
הליך הגשת הבקשה היה קשה יחסית ,שכן מעבר להוכחת קשר משפחתי למגורשים ,בין היתר על
סמך שם המשפחה של מגיש הבקשה ,הוא דרש תנאים נוספים  -בהם ידיעת השפה ועמידה במבחן
על ההיסטוריה ועל החוקה הספרדית.
בשנים האחרונות הופצה באינטרנט רשימה הכוללת אלפי שמות משפחה של זכאים פוטנציאליים
לאזרחות הספרדית ,והיא העניקה תקווה לרבים שקיוו לקבל את הדרכון המיוחד .הרשימה כללה
שמות משפחה נפוצים בישראל ,בהם אברבנאל ,אבקסיס ,אבוטבול ,אמסלם ,הלוי ,זוארץ ,סלומון,
עוזיאל ,פחימה ,צרפתי ,מימון ,מזרחי ,ביטון ומדינה.
כעת ,לצאצאי המגורשים שלא הגישו בקשה או שמשרד המשפטים הספרדי דחה את בקשתם ,נותר
מסלול נוסף ,קל יותר – הגשת בקשה לאזרחות פורטוגלית ,שלא הערימה קשיים דומים לאלה של
שכנתה ,כמו ידיעת השפה ועמידה במבחן.

