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ה מ שי בי ם

* mminto ttkrtm M mטעם המשיבים
בחתאם להחלטת כב׳ השופט נ* הגדל מיום  , 30.3.17המשיבים מתכבדים להגיש תגובה מקדמית
מתוקנת מטעמם ,כדלקמן.
.1

עצימה של העתירה בבקשת העותר ג(להלן :״העותד״ן בי בית המשפט הגכבד יורח
למשיבים לבוא וליתן טעם מדוע לא ייקבע בי ״יוארך מעמדו של בל מי ששחה בישראל
בדין מכוח איחוד משפחות ואשר ההליך געמינו נקטע מטעמי אלימות במשפחה! גירושין,
התאלמנות וביו׳׳ב ,בל עוד בקשתו הלויה ועומדת בפגי חוועדח החומניטאריה» ,ובתוך בך
גם מעמדו של העותר.
בגדרי העתירה ,התבקש בית המשפט הגבבד ליתן צו ביניים ו מד ת ״להמשיך ולהאריך את
הוישיון לישיבת ארעי של העותד  ,1אשר הוקפו עומד לפוג ביוה  ”9.2,2015נחטעות
כמקור -הח״מ.£

.2

העותר הוא תושב איו״ש ,יליד שנת  , 1955אשר(ישא בשנת  1997לתושבת קבע בישראל.
מעיון במערכת הממוחשבת של המשיבים ,עולה כי העותר שוהה בישראל מכוח איחוד
משפחות החל משנת  .2000תחילה קיבל העותר היתרי שהייה ,והחל משנת  2009קיבל
העותר רישיון לישיבת ארעי(א ,>5/אשר התחדש מדי שנה ,כאשר כאמור! תוקפו של
הרישיון האחרון חיה עד ליום .9*2.17

.3

על פי הנטען בעתירה ,העותר ואשתו התגרשו בשנת  .2015על פי הנטען ,המשמורת על
ילדיהם המשותפים ניומח לעותר.

ביום  24,8.15הגיש העותר בקשה לוועדה המקצועית המייעצת לפי סעיף גא 1לחוק
האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעח) ,תשס״ג( 2003-לחלף .״תמעדת
ההומני טאדית,׳).
.4

המשיבים יבקשו לעדכן כי ביום  5.4.17שר הפנים החליט ,בהמלצת הוועדה
חחומניטארית ,להעניק לעותר רישיון לישיבת ארעי(מסוג א ,)5/מן הטעם שהעותר חינו
בעל רישיון לישיבת ארעי משגת  2008ועד חיום ,וכן בחיותו חמשמורן של הילדים .לגוכח
חילופי גברי בוועדה חהומניטארית ,טרם הועבר מכתב תשובח בעניין לעותרים ,ומכתב
זח יועבר בהקדם,

.5

בנסיבות אלו ,המשיבים יטענו פי העמידה במתפתתה הטבחית התייתיה ,ודמה

להימחק
.6

באשר להיבט הרוחבי העולה מן העתירה ,המשיבים יבקשו לעדכן כי לאחר בחינה
מעמיקה של החיבט המהותי של הסוגיה ,חוחלט כי במקרה של ניתוק הקשר הזוגי
מטעמי גירושין ,פטירת בן זוג או אלימות במשפחה ,וככל שתוגש לוועדה החוממטארית
בקשה למעמד מטעמים הומניטאריים ,תוקף היתר השחייה או רישיון הישיבה בו מחזיק
בן חזוג חזר יוארך לתקופה חנדרשת ,ועד לקבלת החלטה בעניינו .זאת ,בדומח
להוראותיו של נוחל מס* « - 5.2.0017נוהל הטיפול בהפסקת הליך מדורג לבן זוג של
ישראלי״.

.7

על כן ,המשיבים יבהירו נושא זח ייכלל בנוהל מס׳  1.14,0001של רשות האוכלוסין -
״נוחל עבודה של הוועדה הציבורית לבחינת בקשות לקבלת היתר/רלשיון לשחייה ארעית
מטעמים הומניטאריים מיוחדים ,,,אשר מסדיר את עבודת הוועדה חהומניטארית ,כך
שיכלול את ההוראות האמורות.

.8

נוכח האמור ,יטענו המשיבים כי העתירה חתייתרה ,ודינה להימחק.

.9

העובדות המפורטות בתגובה זו נתמכות בתצהירה של חגב ,מזל כחן ,מנחלת תחום
אשרות במטח רשות האוכלוסין וההגירה.
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