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שלחו להדפסה  

לחצו כאן
להגדיל הטקסט

מספר הבקשות לדרכון פורטוגלי עלה על הילודה ב-2019

לפני חמש שנים אושר החוק שמאפשר למגורשי ספרד לקבל אזרחות פורטוגלית, ו-51 אלף
בקשות הוגשו מצד יהודים ספרדים ברחבי העולם. למרות ההצלחה, נוצר עומס חריג במיוחד

על הרשויות בפורטוגל
איתמר אייכנר

ב-1 במרץ ימלאו חמש שנים ל"חוק המגורשים" הפורטוגלי, חוק שבא לתקן עוול היסטורי, ומאפשר ליהודים צאצאי
מגורשי ספרד ופורטוגל להגיש בקשה לקבלת אזרחות. החוק מוגדר כהצלחה גדולה ועל פי לורדש סראנו, מנהלת

לשכת הרישום האזרחי המרכזית בליסבון, עד לתחילת פברואר הוגשו כ- 51,000 תיקי אזרחות של יהודים
ספרדים ברחבי העולם.

 

כ-80% מהבקשות מגיעות מישראל, ובשנתיים האחרונות הנתון נשמר. ב-2019 בלבד הוגשו 25 אלף בקשות על
ידי ישראלים. כ-20% הנותרים מגיעים בעיקר מטורקיה ומברזיל, אחריהם שאר מדינות דרום אמריקה, בעיקר

ארגנטינה, לצד ריבוי בקשות שמוגשות מתוך הקהילה היהודית במרוקו. בקשות מעטות מגיעות גם מארה"ב
ובריטניה, אם כי בגלל הברקזיט צפויה לחול עלייה בפניות לאזרחות מהממלכה, של אלה המעוניינים "לשמר" את

הגישה החופשית לאירופה באמצעות דרכון EU פורטוגלי.

 

(shutterstock :צילום) רוב הבקשות מגיעות מישראל
 

עו"ד אדם ידיד ממשרד דוד ידיד עורכי דין ונוטריון, המתמחה בהנפקת דרכון פורטוגלי, ומי שגם ליווה את הליך
חקיקת החוק בפורטוגל, אמר כי "החוק מהווה הצלחה, ומותיר את שני הצדדים מרוצים. הפורטוגלים מתקנים עוול

היסטורי ומקבלים 'דם חדש' לכלכלה הפורטוגלית, וגם היהודים - בעיקר הישראלים - מקבלים את כל הזכויות
שמקנה דרכון אירופי – אפשרות לעבודה, לימודים ומגורים בכל אירופה, וגם אפשרות לכניסה לארצות נוספות ללא

צורך ויזה. בישראל הדרכון הפורטוגלי כבר הפך לטרנד, ולפי הנתונים עד עכשיו, נראה שאנחנו רק בתחילת
הדרך".

 

ידיד מציין כי עד היום הונפקו כ-12 אלף תעודות לידה פורטוגליות (מהם כ-9,500 לישראלים), שמשמעותן
אזרחות פורטוגלית שמאפשרת להנפיק דרכון למי שרוצה. עוד כ-4,000 ממתינים להנפקת רישום הלידה - כלומר,

מדובר בכאלו שאושרו במשרד המשפטים ונחשבים לאזרחים דה-יורה שעדיין לא יכולים להנפיק דרכון (ויהפכו
לאזרחים מלאים בקרוב).

 

עפ"י גורמים בשטח, הזמן הממוצע לאישור בקשה לאזרחות מעת הגשתה, נע בין שנה וחצי לשנתיים, אך במקרים
בהם מגיש הבקשה שהה בחו"ל בשנים שלפני הגשת הפנייה, מתארך התהליך. עלות תהליך הנפקת נעה ביו

7,000 ל-15 אלף שקלים לאדם.

 

חרף ההצלחה, החוק הערים עומס בלתי נתפס על הרשויות בפורטוגל. ב-2019 עלה מספר הבקשות לאזרחות
פורטוגלית, שהגיעו מחוץ לפורטוגל, על כמות התינוקות שנולדו במדינה.
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חדשות ב-SMS - עדכונים מחדר החדשות של ynet ישירות לסלולרי שלכם. 
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