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עמד לבני זוג של ישראלים  כתוצאה ך מדורג להסדרת מנוהל הטיפול בהפסקת הלי
 מאלימות מצד בן הזוג הישראלי

 
 מטרת הנוהל .א

המדורג להסדרת מעמד לבני זוג של הליך ה לקבוע את השיטה לטיפול בהפסקת 1.א

במקרים בהם הקשר הזוגי נותק כתוצאה מאלימות מצד בן הזוג , ישראלים

 .הישראלי

 

 תנאים ודרישות .ב

 :גמקרים בהם יופסק ההליך המדור
 .גירושין 1.ב

י בני הזוג או "פ מידע שנמסר ע"ע,  נותק הקשר הזוגי בין בני זוג נשואים ללא גירושין2.ב

 .וזאת בעקבות אלימות מצד בן הזוג הישראלי,גורם אחר

 

 הליך הטיפול .ג

רלבנטיים יבדוק את התיק האישי והמסמכים ההמידע  פקיד קבלת קהל המקבל את 1.ג

 .להליך

 הזוגי יש להכניס הערה בגליון הרישום  על ניתוק הקשר דעההתקבלה הו אם 2.ג

 יודגש כי חובה לערוך  (.הממוחשב ולזמן את שני בני הזוג לשימוע באמצעות מכתב רשום

 ).שימוע בטרם תתקבל החלטה בענין מעמדו של הנתין הזר

על הפקיד לנסות ולברר האם יש הסבר , במידה ובן הזוג הזר לא התייצב לשימוע 3.ג

יש לפעול , היה ולא הוצג בפני הפקיד הסבר סביר לכך. סביר להיעדרות מן השימוע

לבני זוג של להסדרת מעמד בהפסקת הליך  לנוהל  הטיפול 4.בהתאם לאמור בסעיף ג

 .ישראלים
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היה והוחלט על הפסקת ההליך . תתקבל החלטה בתיק,  לאחר עריכת שימוע4.ג

עת ומצא הפקיד כי הנתין הזר סבל מאלימות מצד בן הזוג הישראלי עובר לפקי,המדורג

ויינתן לו פרק זמן , לא תידרש יציאתו המיידית של הנתין הזר את הארץ, הקשר הזוגי

יוודא הפקיד כי רשיון הישיבה אשר בידי בן הזוג הזר יהיה , לשם כך. להתארגנות

 . בתוקף עד שלושה חודשים מיום קבלת ההחלטה על הפסקת ההליך המדורג

לתקופה , שיבה אשר בידי בן הזוג הזריאריך הפקיד את רשיון הי,      במידת הצורך

 .בהתאם לנהלים, הנדרשת לעיל

את בני הזוג ללשכה ויודיעם על ) טלפונית או בדואר רשום(פקיד הלשכה יזמן 

 . ההחלטה שנתקבלה 

יש , לאחר השימוע ולאחר שזומנו ללשכה,      במידה ובני הזוג לא התייצבו בלשכה

 .רשוםלשלוח ההחלטה לכתובתם הרשומה בדואר 

 .יש לעדכן ההחלטה בקובץ 5.ג

 
 .מקרים בהם יש להעביר את  התיק לועדה בינמשרדית לעניינים הומניטריים .ד

ובן הזוג הזר טען כי סבל מאלימות מצד בן הזוג ,  במקרה בו נותק קשר הנישואין. 1.ד

יועבר התיק , ולבני הזוג ילדים משותפים, הישראלי עובר לפקיעת הקשר הזוגי

ה מינהל האוכלוסין ולדיון בועדה הבינמשרדית בהתקיימות התנאים לבחינת מט

 :המפורטים להלן

בת הזוג היה נשוי בנישואים כנים ונישואיו נרשמו במרשם האוכלוסין וכן קבל /בן.1

 . במסגרת ההליך המדורג5 -רשיון ישיבה בישראל מסוג א

לעניין נוהל זה לא תידרש . בת הזוג עבר לפחות שנה מתקופת ההליך המדורג/בן .2

להסדרת מעמד נוהל הטיפול בהפסקת הליך תקופה של שנתיים הנדרשת על פי 

 ).5.2.0017' נוהל מס(ישראלים לבני זוג של 

בת הזוג הזר טען כי סבל מאלימות מצד בן הזוג הישראלי עובר לפקיעת /  בן .3

 : וטענתו הוכחה באחת מן הדרכים הבאות, הקשר הזוגי
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שהייה של חודש או יותר במקלט לנשים מוכות במסגרת הגנה וטיפול  .א

 .לנשים נפגעות אלימות וילדיהן

בת  הזוג הזר הגיש תלונה במשטרה כנגד בן הזוג הישראלי בגין / בן .ב

 .אלימות ונמצא כי יש ממש בתלונה זו

בת הזוג הזר קיבל צו הגנה מפני בן הזוג הישראלי מבית משפט / בן .ג

 .לאחר דיון במעמד שני הצדדים, לענייני משפחה

אישור מטעם המחלקה לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות או  .ד

במשרד הרווחה כי בן הזוג " המרכז לטיפול ומניעת אלימות במשפחה"מ

או מטופל על ידם בשל אלימות במשפחה מצד בן הזוג /הזר מוכר ו

 .הישראלי

ן הזוג הזר או שבן הזוג הזר מקיים לבני הזוג ילדים משותפים המצויים במשמורת ב. 4

וחוות דעת מקצועית מטעם פקיד , אתם קשר קרוב ורצוף ודואג למזונותיהם וצרכיהם

סעד עובד ציבור קבעה כי עזיבת בן הזוג הזר את הארץ תפגע באופן משמעותי 

 .בילדים

 

ג ובן הזוג הזר טען כי סבל מאלימות מצד בן הזו, במקרה בו פקע קשר הנישואין 2.ד

יועבר התיק , ולבני הזוג אין ילדים משותפיםהישראלי עובר לפקיעת הקשר הזוגי 

 :לדיון בועדה הבינמשרדית בהתקיימות התנאים המפורטים להלן

 .1.1.כאמור בסעיף ד.1

 .בת הזוג עבר מחצית מתקופת ההליך המדורג /בן. 2

 .3. 1.כאמור בסעיף ד. 3

 זיקה ממשית וחזקה של המבקש בדיקת נסיבות העניין בכללותן הצביעה על .4

מקום , בין היתר, לעניין זה יבדק. (למדינת ישראל יותר מזיקתו למדינה זרה

 ).מגוריהם  של קרובי משפחה מדרגה ראשונה
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 דיון בועדה הבינמשרדית לעניינים הומניטריים .ה

 
במקרה בו מועבר התיק לדיון בועדה הבינמשרדית לעניינים הומניטריים . 1.ה

 :וכל להמליץ על אחת מאלהת, והועדה סבורה כי יש מקום להמליץ על מתן מעמד

,  לתקופה קצובה שלא תעלה על שלוש שנים5/מתן מעמד מסוג א .א

 .ובסופה בחינת בקשה למעמד של תושב קבע בהתאם לנהלים הקיימים

ובסופה דיון ,  לתקופה קצובה שלא תפחת משנתיים5/מתן מעמד מסוג א .ב

 .מחודש בועדה הבינמשרדית לבחינת שינוי בנסיבות

 

 החוק וסעיפיו .ו
 1952-ב" לחוק הכניסה לישראל התשי11, 3 פים סעי.1.ו

  לחוק האזרחות7 סעיף 2..ו
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