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 להסדרת מעמד לבני זוג של ישראליםנוהל הטיפול בהפסקת הליך 
 

 מטרת הנוהל .א
 .המדורג להסדרת מעמד לבני זוג של ישראליםהליך היטה לטיפול בהפסקת  לקבוע את הש1.א

 

 תנאים ודרישות .ב

 :מקרים בהם יופסק ההליך המדורג     
 .גירושין 1.ב

  פטירת בן הזוג הישראלי2.ב

 

 הליך הטיפול .ג
 .ליךיבדוק את התיק האישי והמסמכים המצורפים לההמידע ד קבלת קהל המקבל את  פקי1.ג

 

יש להכניס הערה בגיליון הרישום הממוחשב , אם התקבלה הודעה על ניתוק הקשר הזוגי 2.ג

יודגש כי חובה לערוך שימוע בטרם (ולזמן את שני בני הזוג לשימוע באמצעות מכתב רשום 

 ).ל הנתין הזרתתקבל החלטה בעניין מעמדו ש

 

יש לבטל את רשיונו ולשלוח מכתב בדואר רשום , במידה ובן הזוג הזר לא התייצב לשימוע  3.ג

 עותק ממכתב . ימים14ביטול הרשיון ודרישת יציאה תוך , המודיע על הפסקת ההליך המדורג

 .זה יש לשלוח גם לבן הזוג הישראלי

 

 פקיד  -ת ההליך המדורג הוחלט על הפסקוהיה . בתיקתתקבל החלטה ,  לאחר עריכת שימוע4.ג

 ,ללשכה ויודיעם על ההחלטה שנתקבלהאת בני הזוג ) טלפונית או בדואר רשום(הלשכה יזמן 

 ממנובקש י,  יום14כי עליו לעזוב את הארץ תוך על כך וויודיע לו יבטל רישיון בן הזוג הזר 

 .ך לגורמי חוץכיש להודיע על ,ז שברשותו ויתייקה בתיק האישי"את תלהפקיד 

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

 .ההחלטה לכתובתם הרשומה בדואר רשום

 

 . בגיליון הרישום הממוחשב–ההחלטה בקובץ יש לעדכן  5.ג
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רה לאחר קבלת ההחלטה בדבר הפסקת ההליך המדורג תיבחן האפשרות להעביר את המק 6.ג

כמפורט בסעיף ד , )הועדה: להלן(לדיון בפני הועדה הבינמשרדית לעניינים הומניטאריים 

, במקרה בו בן הזוג הזר עומד בתנאי הסף לצורך העברת עניינו לדיון בפני הועדה.  להלן

פקיד הלשכה ישלח לבן הזוג הזר הודעה בדבר המשך הטיפול בעניינו והעברת התיק לדיון 

ה בו בן הזוג הזר אינו עומד בתנאי הסף הקבועים לצורך העברת עניינו במקר. בפני הועדה

פקיד הלשכה יישלח לבן הזוג הזר הודעה בדבר ההחלטה שלא להעלות , לדיון בפני הועדה

ועל האפשרות העומדת בפניו לפנות בבקשה להעברת עניינו לדיון , את עניינו בפני הועדה

 . הומניטאריים מיוחדים אחריםבפני הועדה אם מתקיימים בעניינו טעמים

 

 .הזהות'  ולבצע סגירה למס58-על פקיד הלשכה לעדכן את סמל האזרחות ל 7.ג

 

 .האכיפה' פקיד הלשכה ישלח הודעה ליח 8.ג

 

 מקרים בהם יש להעביר את התיק לוועדה בינמשרדית למתן מעמד מטעמים הומניטריים. ד

 

יועבר התיק לדיון , ולבני הזוג ילדים משותפים במקרה בו פקע קשר הנישואין בשל גירושין 1.ד

 :בוועדה הבינמשרדית בהתקיימותהתנאים המפורטים להלן

 במרשם האוכלוסין וכן קיבל רישיון היה נשוי בנישואים כנים ונישואיו נרשמוהזוג בת /בן.1

 . במסגרת ההליך המדורג5/ישיבה בישראל מסוג א

 

 .זוג עבר יותר ממחצית מתקופת ההליך המדורגבת ה/בן. 2

 

לבני הזוג ילדים משותפים המצויים במשמורת בן הזוג הזר או שבן הזוג הזר מקיים אתם . 3

וחוות דעת מקצועית מטעם פקיד סעד עובד ,  ורצוף ודואג למזונותיהם וצרכיהםקשר קרוב

 .ותי בילדיםציבור קבעה כי עזיבת בן הזוג הזר את הארץ תפגע באופן משמע

 

 ולבני הזוג ילדים במקרה בו פקע קשר הנישואין בשל פטירת בן הזוג הישראלי. א 2.ד

יועבר התיק לדיון בפני הוועדה הבינמשרדית בהתקיימות בתנאים המפורטים , משותפים

 :להלן

 .1.1.כאמור סעיף ד .1 

 )5/קבל רישיון ישיבת ארעי מסוג א(.בת הזוג החל בהליך המדורג/ בן .2 
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במידה והילדים אינם מצויים . לבני הזוג ילדים המצויים במשמורת בן הזוג הזר . 3       

תיעשה פנייה לשירותי הרווחה על מנת לקבל מידע רלוונטי , במשמורת בן הזוג הזר

 .בעניין השמתם ומשמורתם של הילדים

 

ני הזוג איןילדים  ולבבמקרה בו פקע קשר הנישואין בשל פטירת בן הזוג הישראלי .       ב

יועבר התיק לדיון בוועדה הבינמשרדית בהתקיימות התנאים המפורטים , משותפים

 :להלן

 .1.1.כאמור סעיף ד .1  

 

בן הזוג עבר יותר ממחצית מתקופת ההליך המדורג קודם פטירת בן הזוג  .2

 .הישראלי

 

 .לא היה ספק בכנות הקשר בין בני הזוג לאורך ההליך המדורג .3

 

עובר ,  לעיל3, 2, 1ב .2.יה והתקיימו התנאים המפורטים בסעיפים דה .4

רשות ייערך לבן הזוג הזר שימוע בלשכת , להבאת התיק לדיון בועדה

לבחינת זיקתו לישראל ביחס לזיקתו למדינת , האוכלוסין באזור מגוריו

קיומם של קרובי , משך התקופה בה שוהה הזר בישראל, ובכלל זה(אזרחותו 

.  ל הזר בארץ או בארץ מוצאו ומידת התערותו בחברה הישראליתמשפחה ש

העתק מן השימוע יונח בפני חברי הועדה על מנת לבדוק את נסיבות העניין 

בכללותן ומידת קיומה של זיקה ממשית וחזקה של המבקש למדינת ישראל 

 . יותר מזיקתו למדינה הזרה

 

 להביא את עניינו של המבקש שלאראש הדסק במטה הרשות בכל מקרה בו בדעת  .3.ד

,  ברשות האוכלוסיןתחום אשרותיובא המקרה להכרעתו של ראש , לדיון בפני הועדה 

אשר יבחן היעדר קיומם של טעמים מיוחדים המצדיקים , ההגירה ומעברי הגבול

 .העברת המקרה לדיון בפני הועדה

 החוק וסעיפיו .ד
 1952-ב" לחוק הכניסה לישראל התשי11, 3 פים סעי1.ד

  לחוק האזרחות7 סעיף 2.ד
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