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נוהל הטיפול בהפסקת הליך מדורג לבן זוג זר של ישראלי
א .מטרת הנוהל
א 1.לקבוע את אופן הטיפול בהפסקת הליך מדורג בו החל בן/ת זוג זר/ה (להלן" :זר") מכוח קשר זוגי עם
ישראלי/ת (להלן" :ישראלי").
א 2.נוהל זה יחול על זרים שהחלו בהליך מדורג עם ישראלי (אזרח או בעל רישיון לישיבת קבע להלן
"ישראלי") על סמך נישואין או חיים משותפים.

ב .תנאים ודרישות
מקרים בהם יופסק ההליך המדורג:
ב 1.הפסקת חיים משותפים ו/או ניתוק קשר זוגי.
ב 2.פטירת בן הזוג הישראלי.

ג .הליך הטיפול
ג .1.עם קבלת דיווח אודות ניתוק הקשר הזוגי /גירושין  /פטירת בן הזוג הישראלי  -וזאת באמצעות עדכון
מטעם אחד מבני הזוג או שניהם /דיווח מחלקת מרשם על רישום גירושין או פטירה  /מקור אחר  -רע"ן
אשרות בלשכת הרשות יתעד קבלת הדיווח בגיליון הרישום הממוחשב של שני בני הזוג ויבדוק את
התיק האישי והמסמכים הרלבנטיים.
לאחר מכן יזמן את שני בני הזוג ,או במקרה של פטירת בן הזוג הישראלי יזמן את הנתין הזר בלבד,
לראיון בלשכת הרשות באמצעות מכתב רשום (יש לעדכן מספר הדואר הרשום בגיליון הרישום
הממוחשב) .ניתן לזמן את בני הזוג לראיונות במועדים נפרדים במידה ואינם מעוניינים להגיע יחדיו.
הראיון בלשכת הרשות ייערך בתוך  45ימים ממועד קבלת הדיווח כאמור בסעיף ג.1.
ג .2.במהלך הראיון יש לתשאל אודות כוונות הנתין הזר בנוגע להמשך שהייה והשתקעות בישראל .יודגש כי
אין לקבל החלטה בעניין מעמדו של הזר ללא עריכת ראיון בהתאם לסעיף זה.
ג .3.לאחר עריכת הראיון ,יועבר סיכום התיק להחלטת מרכז אשרות בלשכה ,אשר בסמכותו להורות על
הפסקת הליך מדורג וכן להחליט על המשך טיפול בהתאם לעמידת הזר בהוראות נוהל זה כמפורט
להלן.
ג .4.לא תידרש יציאתו המיידית של הנתין הזר את הארץ עד לקבלת החלטה בעניינו .במידת הצורך ,יאריך
רע"ן אשרות בלשכה את תוקף רשיון הישיבה של בן הזוג הזר לתקופה הנדרשת ועד לקבלת החלטה
בעניינו.
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ג .5.במקרה בו בן הזוג הזר לא התייצב לראיון ,על רע"ן אשרות בלשכת הרשות לבטל את רשיונו (במידה
ועודנו תקף) ולשלוח בדואר רשום לכתובתו המעודכנת בקובץ הודעה על הפסקת ההליך המדורג ועל
ביטול הרשיון ,בציון דרישה ליציאה מישראל תוך  14ימים .עותק מהודעה זו יש לשלוח גם לבן הזוג
הישראלי ולמינהל אכיפה וזרים.
ג .6.מצא מרכז אשרות כי לא מתקיים עוד הקשר הזוגי אשר מכוחו הוגשה בקשה להסדרת מעמד בן הזוג
הזר ,יורה על סגירת תיק הבקשה וכן על הפסקת ההליך המדורג ככל שהחל.
ג .7.כמו כן יבחן מרכז אשרות האם יש מקום להעברת עניינו של הזר לדיון בוועדה הבינמשרדית למתן
מעמד בישראל מטעמים הומניטריים (להלן":הוועדה הבינמשרדית") ,בהתאם לעמידתו בתנאים
המצטברים הבאים:
ג 7.1.במקרה בו פקע הקשר הזוגי בשל ניתוק הקשר הזוגי ולבני הזוג ילדים משותפים:
ג .7.1.1.בן הזוג הזר היה מצוי בקשר זוגי כן ואמיתי והגיש בקשה להסדרת מעמדו בישראל מכוח קשר
זוגי זה.
ג .7.1.2.בן הזוג הזר קיבל רישיון לישיבת ארעי בישראל מסוג א 5/במסגרת ההליך המדורג.
ג .7.1.3.בן/בת הזוג עבר יותר ממחצית מתקופת ההליך המדורג .לעניין סעיף זה ,תקופת ההליך
המדורג תיחשב החל ממועד השדרוג לרישיון לישיבת ארעי מסוג א.5/
ג .7.1.4.לבני הזוג ילדים משותפים המצויים במשמורת בן הזוג הזר או שבן הזוג הזר מקיים איתם קשר
קרוב ורצוף ודואג למזונותיהם ולצרכיהם ,וחוות דעת מקצועית מטעם פקיד סעד /עו"ס עובד
ציבור קבעה כי עזיבת בן הזוג הזר את הארץ תפגע באופן משמעותי בילדים.
ג 7.2.במקרה בו נותק הקשר הזוגי בשל פטירת בן הזוג הישראלי ולבני הזוג ילדים משותפים:
ג .7.2.1.בן הזוג הזר היה מצוי בקשר זוגי כן ואמיתי והגיש בקשה להסדרת מעמדו בישראל מכוח קשר
זוגי זה.
ג .7.2.2.בן הזוג הזר קיבל רישיון לישיבת ארעי מסוג א 5/במסגרת ההליך המדורג.
ג .7.2.3.לבני הזוג ילדים המצויים במשמורת בן הזוג הזר .במידה והילדים אינם מצויים במשמורת בן
הזוג הזר ,תועבר פנייה לשירותי הרווחה על מנת לקבל מידע רלוונטי בעניין השמתם
ומשמורתם של הילדים.
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ג .7.3.במקרה בו פקע הקשר הזוגי בשל פטירת בן הזוג הישראלי ולבני הזוג אין ילדים משותפים:
ג .7.3.1.בן הזוג הזר היה מצוי בקשר זוגי כן ואמיתי והגיש בקשה להסדרת מעמדו בישראל מכוח קשר
זוגי זה.
ג .7.3.2.בן הזוג הזר קיבל רישיון לישיבת ארעי מסוג א 5/במסגרת ההליך המדורג.
ג .7.3.3.בן/בת הזוג עבר יותר ממחצית מתקופת ההליך המדורג .לעניין סעיף זה ,תקופת ההליך
המדורג תיחשב החל ממועד השדרוג לרישיון לישיבת ארעי מסוג א.5/
ג .7.3.4.לא היה ספק בכנות הקשר בין בני הזוג לאורך ההליך המדורג.
ג .7.3.5.במידה והתקיימו במלואם ארבעת התנאים לעיל ,עובר להבאת התיק לדיון בועדה ,ייערך
בלשכת הרשות ראיון לבן הזוג הזר ,לבחינת זיקתו לישראל ביחס לזיקתו לחו"ל .הראיון ייערך
בהתאם ל"נוהל עריכת ראיונות" ובמסגרתו ייבחנו בין היתר :משך התקופה בה שוהה הזר
בישראל (בכלל זה יינתן גם משקל לחוקיות שהייתו בישראל) ,עבודה בישראל ,קיומם של קרובי
משפחה של הזר בארץ ומידת התערותו בחברה הישראלית ,קיומם של קרובי משפחה בחו"ל,
קיומם של נכסים בחו"ל ,זיקת ביקורים לחו"ל במשך תקופת השהייה בישראל ,זכויות סוציאליות
בחו"ל וכיו"ב.
העתק מן הראיון יועבר לעיון לחברי הועדה הבינמשרדית לצורך שקילת מכלול נסיבות הבקשה
וזיקותיו של המבקש.
ג .8.במידה והחליט מרכז אשרות בלשכה על הפסקת ההליך ,ומצא כי המקרה עומד בקריטריונים המפורטים
לעיל להעברה לדיון בוועדה הבינמשרדית ,המשך הטיפול בעניינו של הזר יהא בהתאם להוראות "נוהל
הסדרת עבודתה של הוועדה הבינמשרדית המייעצת לקביעה ומתן מעמד בישראל מטעמים הומניטריים"
( .)5.2.0022בהתאם לכך ,הלשכה תיידע את הזר כי עניינו מועבר לדיון בוועדה הבינמשרדית ,ותאריך את
תוקף רישיונו הנוכחי עד למועד קבלת החלטת הוועדה.
ג .9.במידה והחליט מרכז אשרות בלשכה על הפסקת ההליך ,ומצא כי המקרה אינו עומד בקריטריונים המפורטים
לעיל להעברה לדיון בוועדה בינמשרדית ,יוזמנו שני בני הזוג בנפרד ,או בן הזוג הזר במקרה של פטירה,
ללשכת הרשות באמצעות מכתב רשום ,לקבלת הודעה על הפסקת ההליך המדורג.
ג .10.עם התייצבות בן הזוג הזר בלשכה ,רע"ן אשרות יבטל במערכת "אביב" וכן בדרכון הזר את רישיון בן הזוג
הזר ,יסגור תיק בקשות ותיק אדם ,וימסור לו הודעה מנומקת בכתב על הפסקת ההליך המדורג ,בציון דרישת
יציאה מן הארץ תוך  14יום .במידה וברשות בן הזוג הזר תעודת זהות ישראלית ,יידרש להשיבה ללשכת
הרשות .ההחלטה תעודכן בגיליון רישום במערכת "אביב" ,תבוצע הוספת הגבלה מסוג "הפסקת הליך",
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ועותק מההודעה על הפסקת ההליך המדורג יישלח למינהל אכיפה וזרים ויתוייק בתיק לצד תעודת הזהות
שהוחזרה.
ג .11.במידה ובן הזוג הזר לא התייצב בלשכה ,לאחר שזומן ללשכה ,ישלח רע"ן אשרות את ההחלטה לשני בני
הזוג לכתובתם הרשומה בקובץ בדואר רשום (יש לעדכן מספר הדואר הרשום בגיליון הרישום) עם העתק
למינהל אכיפה וזרים.
ג .12.במקרה שאינו עומד בקריטריונים דלעיל ,אולם מרכז אשרות התרשם כי על פניו קיימים טעמים הומניטריים
מיוחדים שאינם נובעים מניתוק הקשר הזוגי או הפטירה ,יעביר התיק בצירוף המלצתו והמלצת מנהל הלשכה
להחלטת ראש הדסק במטה .הלשכה תיידע את הזר כי עניינו מועבר לבחינת ראש הדסק ותאריך תוקף
רישיונו הנוכחי עד למועד קבלת ההחלטה.
ג .13.אופן הטיפול בתיק לאחר העברתו מן הלשכה לראש הדסק ,בצירוף המלצת הלשכה ,כאמור בסעיף הקודם,
יהא בהתאם להוראות "נוהל הסדרת עבודתה של הוועדה הבינמשרדית המייעצת לקביעה ומתן מעמד
בישראל מטעמים הומניטריים" (.)5.2.0022
ג .14.ככל שלא מצאה ראש הדסק לנכון להביא את עניינו של המבקש לדיון בפני הוועדה הבינמשרדית ,תעביר
המקרה להכרעת מנהלת תחום אשרות וזרים במטה רשות האוכלוסין וההגירה ,אשר תבחן היעדר קיומם של
טעמים מיוחדים המצדיקים העברת המקרה לדיון בפני הועדה.
ג .15.במידה והוחלט על ידי מנהלת תחום אשרות במטה שלא נמצא מקום להעלאת המקרה לוועדה הבינמשרדית,
תישלח למבקש הודעה בכתב ,בה יפורטו נימוקי החלטתה ,ותצויין האפשרות להגשת ערר ללא שיהוי ולא
יאוחר מ 21-יום .המשך הטיפול יהא לפי סעיפים ג .8-10.ככל שיוגש ערר ,יועבר לבחינת מנהל אגף מרשם
ומעמד במטה הרשות.
ג .16.במידה והוחלט ע"י מנהלת תחום אשרות במטה כי נמצאו טעמים הומניטריים מיוחדים ,יועבר המקרה לדיון
בפני הוועדה הבינמשרדית בהתאם לנוהל .5.2.0022
ד .תחולה:
בקשות שהוגשו לפני מועד עדכון נוהל זה וטרם נתקבלה החלטה לגביהן – תטופלנה בהתאם לתנאי נוהל זה.
ה .החוק וסעיפיו
ד 1.חוק הכניסה לישראל התשי"ב1952-
ד 2.סעיף  7לחוק האזרחות התשי"ב 1952 -
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