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נוהל הטיפול בהסדר מעמד לבני זוג של אזרחים ישראלים ,לרבות בני אותו מין
א.

מטרת הנוהל

א 1.לקבוע את השיטה לטיפול בבקשות לשינוי מעמד לבני זוג זרים של אזרחים ישראלים
המקיימים חיים משותפים ללא נישואין ,לרבות בני אותו מין.
תנאים ודרישות
על מגיש הבקשה לקיים את התנאים הבאים:
ב1.

בקשה לקבלת/הארכת רשיון ישיבה )אש(3/

ב2.

נוכחות אישית של שני בני הזוג בלשכה חובה

ב3.

תמונות חזותיות של כל אחד מבני הזוג

ב4.

תעודת זהות של בן הזוג הישראלי

ב5.

דרכון זר של המוזמן ,בתוקף לשנתיים

ב6.

תעודת לידה של הזר

ב7.

הוכחות לקשר ולחיים משותפים )תמונות משותפות  ,מכתבים מקרובי משפחה
וחברים  ,שכ"ד ,חשבונות משותפים וכו'(

ב8.

מכתב הסבר מבני הזוג על חייהם המשותפים  ,אופן ומשך היכרותם

ב9.

תצהיר של בני הזוג על אמיתות החומר שהוגש ועל חובת בני הזוג להודיע
למשרד הפנים על כל שינוי בנסיבות

ב10.

הצהרת בריאות).כפי שמופיע על גבי טופס הבקשה אש(3/

ב11.

הצהרה על העדר עבר פלילי של הזר )כפי שמופיע על גבי טופס הבקשה אש(3/
* באם יתגלה כי לזר עבר פלילי ,תועבר הבקשה להחלטת מטה הרשות.
יש לבצע בדיקת מטא"ר לגבי הישראלי .במידה וקיימים נגדו תיקי מב"ד ,או נמצא
בעל עבר פלילי משמעותי המשליך על הבקשה ,תועבר הבקשה להחלטת המטה.

ב12.

במידה ובוצעו שינויי שם )פרטי/משפחה( של הזר ,יש להציג תעודה המעידה על
שינויי שם
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ב13.

תעודת יושר של בן הזוג הזר )כולל שמות מקוריים( .במידה והזר מסיבה מוצדקת,
אינו יכול להציג תעודת יושר ,תועבר הבקשה להחלטת מטה הרשות בצירוף
מסמכים התומכים בטענתו

ב14.

מסמכים רשמיים המעידים על מצב אישי קודם של הזר.

ב15.

המלצת לשכת הקשר כשמדובר באזרחי חב"מ או מזרח אירופה

ב16.

ככלל ,מצבו האישי של הישראלי ושל הזר המוזמן צריך להיות פנוי ) גרוש ,אלמן,
רווק(
במידה ומצבם האישי של בני הזוג/אחד מהם מופיע כ"נשוי" ,יש לקיים תיחקור
מעמיק ולקבל הסבר לסיבה המונעת גירושין בצירוף תימוכין לכך וכן הוכחה כי אינם
בקשר זוגי עם בני הזוג להם נשואים .כמו כן תערך בדיקת שאלת בלעדיות,
ויחודיות הקשר בין בני הזוג .הבקשה תועבר להחלטת ראש הרשות ,באמצעות
המחלקה לאשרות.

ב17.

הצהרה חתומה ע"י המבקש כי ידוע לו שאם תוך  30יום לא יומצאו המסמכים
המבוקשים ולא ניתנה הארכה להגשתם ע"י משרד הפנים ,הרי יש לראות הבקשה
כמבוטלת ותישלח הודעת סרוב בהתאם) .נספח א' – הודעת סרוב(

ב18.

המסמכים הנדרשים לטיפול בבקשה ,כאמור לעיל ,יומצאו מקוריים ,מאומתים
וחותמת אפוסטיל כנדרש.

ב19.

תשלום אגרה  -השירות כרוך בתשלום אגרה כמפורט בלוח אגרות.

ג .הליך הטיפול
ג 1.פקיד קבלת קהל המקבל את טופס הבקשה יבדוק את הפרטים ויצרף לתיק את כל
המסמכים הנדרשים והעתק של הדרכון ות.ז ,ויוודא שהמבקש ממלא אחר כל התנאים
לזיהוי בני הזוג.
ג 2.במידה והזר מוזמן מחו"ל יש לבדוק פרטי הזר אל מול תיק זר כדי לוודא שלא קיימות
הגבלות )רמ"ש ,רותם ,רשב"ג וכו'( .במקרים בהם קיימת הגבלה מסוג כר"ם/רשב"ג
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למוזמן ,יש לוודא כי חלפו ככלל חמש שנים ממועד תחילת ההגבלה .במידה ולא חלפו 5
שנים ,תועבר הבקשה על פי המלצת מנהל הלשכה לדיון במטה רשות האוכלוסין.
ג3.

זר שהורחק בעבר מישראל ,ונכלל בהגבלות ,בקשתו תועבר להחלטת המטה לאחר
בדיקת הסיבה להרחקתו/עברו של המזמין והמלצת מנהל הלשכה.

ג4.

במידה והזר שוהה בארץ שלא כחוק  /הוצא נגדו צו הרחקה  /קיבל מעמד בישראל בעבר
מכוח נישואין ומעמדו בוטל בגין נישואין פיקטיביים ,יש להעביר הבקשה להחלטת מטה
רשות האוכלוסין.
מקרים בהם קיבל המוזמן מכתב עם דרישה ליציאה מישראל ,יועבר עניינו על פי המלצת
מנהל הלשכה לדיון במטה.

ג5.

כאשר הזר שהה בארץ באופן לא חוקי ונדרש לצאת את הארץ ויצא מרצונו ,ניתן לאשר
את כניסתו של הזר חזרה לארץ כנגד ערבות בנקאית באם מתעורר חשד בדבר כנות
הקשר ,וזאת באישור מנהל הלשכה .גובה הערבות הנדרשת יהא  .₪ 30,000במקרים
חריגים תישקל העלאה או הורדה של סכום הערבות על פי המלצת מנהל הלשכה
ובאישור המטה.

ג 6.יש לבדוק פרטי הישראלי אל מול "תיק אדם" כדי לוודא שלא קיימת הגבלה .באם קיימת
הגבלה יש לפעול בהתאם לנוהל טיפול בהגבלות מספר .1.2.0001
ג 7.באם פרטי הזר אינם מופיעים בקובץ זרים או לחילופין לא מעודכנות הארכות של רשיון
הביקור שלו ,יש לעדכן את כל הפרטים כולל הארכות.
ג 8.יש לעדכן קובץ בקשות.
ג 9.יש לאתר את תיקו של הזר בלשכה ולצרף את הבקשה יחד עם כל המסמכים שנדרשו
)צילום דרכונו של הזר ,צילום ת.ז .של המזמין וכו'( במידה ולא קיים תיק יש לפתוח תיק
לפי נוהל פתיחת תיק.
ג 10.פקיד הלשכה יעביר בקובץ שאילתא למשטרה על עבר פלילי ומידע מודיעיני ובמידה
ונדרש גם לגורמי הביטחון.
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ג 11.במידה והזר מוזמן ממדינות אבחון/סיכון יש למלא טופס קורות חיים מלא אשר יועבר
לגורמי הביטחון לאבחון וקבלת אישור.
ג 12.ההחלטה לאישור הבקשה וכניסת בני הזוג להליך המדורג ,תתקבל לאחר בדיקה מקיפה
לרבות ראיון אישי בהתאם לנוהלי הראיון ,לגבי המרכיבים הבאים:
א.

כנות קשר הנישואים בין בני הזוג והמשך קיומו.

ב.

בדיקת מרכז חייהם בישראל.

ג.

בהעדר מניעה ביטחונית או פלילית לאישור הבקשה )במידה ותשובות הגורמים עדיין
בתוקף )בתוקף שנה ( אין צורך בפניות חדשות(.

ג 13.במידה וסורבה הבקשה בתחילת ההליך או במהלכו מנימוקים ביטחוניים או פליליים ,ניתן
יהיה להגיש בקשה חדשה רק בחלוף שנה מיום בו ניתנה ההחלטה האחרונה בבקשה )סרוב
הלשכה /דחיית ערעור /דחיית עתירה לבית המשפט(.

*יש להדגיש כי כל הבדיקות האמורות יערכו בכל שלב ושלב לפני הארכת תוקף
הרישיון  .במידה ולא אושרה הבקשה – תישלח תשובת סירוב מנומקת ודרישה
ליציאה מן הארץ תוך זמן מוגדר ,עותק מתשובת הסירוב ישלח ליחידת האכיפה.
ג 14.במקרים של ספק בתהליך הבדיקה  /מסמכים וצורך בבדיקה נוספת ,יועבר התיק לאחר
ביצוע וועדה לשכתית לדסק הרלוונטי במטה הרשות עם המלצה לבדיקה של יחידת
האכיפה.
ג 15.השתכנע מרכז אשרות שאכן מדובר בחיים משותפים ובקשר זוגי כן ,יאשר מעמד מסוג
ב 1/כללי לשנה.
ג 16.לאחר שנה ,בכפוף לבדיקת מרכז חיים וכנות הקשר ,והמשך קיום חיים משותפים וכן
בהיעדר מניעה פלילית  /ביטחונית ,יוארך המעמד מסוג ב 1/לשנה נוספת ובסך הכל 3
שנים מצטבר ,כאשר בתום כל שנה ייערכו בדיקות כמתואר לעיל של חיים משותפים
וכנות קשר במלואן.
ג 17.לאחר  3שנים בהם שהה הנתין הזר ברישיון ב 1/ובהיעדר מניעה ואחזקת דרכון זר
תקף )לשנתיים לפחות( ,ישודרג מעמדו של הזר לתושב ארעי מסוג א 5/לשנה ובסך
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הכל  4שנים במעמד זה ,כאשר בתום כל שנה ייערכו בדיקות כמתואר לעיל של חיים
משותפים וכנות קשר במלואן.
ג 18.באחריות בני הזוג להגיש בלשכת משרד הפנים הבקשה להארכת האשרה  90ימים
טרם תום מועד האשרה הנוכחית.
ג 19.בתום התקופה המצטברת של שבע שנים ) 3שנים ב 4 + 1/שנים א (5/ולאחר עמידה
בכל התנאים הנדרשים ובהיעדר מניעה ,יקבל בן/בת הזוג מעמד קבע.
ג 20.במידה והבקשה סורבה יש להזמין את שני בני הזוג ללשכה ולהודיע להם בכתב על
סירוב הבקשה ודרישה ליציאה מן הארץ של הזר תוך תקופת זמן מוגדרת.
ג 21.יש לעדכן בתיק זר שהבקשה סורבה ב"מסורב שהייה" ולשלוח עותק ממכתב הסירוב
ליחידת האכיפה ולציין סיבת הסירוב.
ג 22.במקרים בהם הבקשה סורבה מסיבה כלשהי ובדרכונו של הזר מצויה אשרת שהייה
תקפה ,על הפקיד בלשכה לבטל האשרה בשני קווים מלוכסנים ולהטביע חותמת משרד
הפנים וחותמת "מבוטל "Cancel -על גבי המדבקה.
ד.

תחולה:

ד 1.נוהל זה יחול רק לגבי בקשות חדשות המוגשות בלשכות החל מיום  8בפברואר,
.2009
ד 2.בקשות שהוגשו לפני מועד זה וטרם נתקבלה החלטה לגביהם – יטופלו בהתאם
לתנאי נוהל זה.
ד 3.בעלי רישיון ב 1/שאושר טרם  8בפברואר  ,2009יימשך טיפולם בהתאם לנוהל הישן.
ה.

החוק וסעיפיו
ה 1.חוק הכניסה לישראל התשי"ב1952-

ו.

נספחים
ו 1.בקשה להארכת רשיון ישיבה  /החלפת סוג אשרה )אש(3/
ו 2.נספח א – הודעת סרוב
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מדינת ישראל – משרד הפנים

State of Israel – Ministry of the Interior

מינהל האוכלוסין

תמונה

Population Administration

 להחלפת סוג האשרה/ בקשה להארכת רשיון ישיבה

Photograph

Application for the extension of permit of residence/change of
visa category
: במשבצת המתאימהx נא לסמן

Please mark "x" in the appropriate square:

 Application to extend present permit of
months

residence for the period
מספר התיק
לשימוש המשרד בלבד
For official use only

בקשה להארכת תוקף רשיון ישיבה
חודשים
לתקופה של

 Application to change visa category to:

: בקשה להחלפת סוג האשרה ל

Instructions for completing Application form:
1. Please attach a recent photograph.
2. Please fill in following details in Hebrew and English.

השמות הקודמים
Previous family name

שם נעורים של האם
Mother’s maiden name

שם האם
Mother’s name

האזרחות
Nationality

משלח יד
Occupation

תעודת מעבר
Laisser passer
בתוקף עד
Valid until

שם האב
Father’s name

תאריך הלידה
Date of birth

הדרכון
Passport





ארץ הלידה
Country of birth

השם הפרטי
Given name

שם המשפחה
Family name

דת
Religion

הלאום
Nationality

המצב המשפחתי



-ניתן ב
Issued at

הוראות למילוי הטופס
. נא לצרף תמונה שצולמה לאחרונה.1
. נא למלא את הפרטים הבאים בעברית ובלועזית.3

Family Status
מספר
Number

Married - אה/ נשוי

Single - ה/ רווק

Widowed - ה/  אלמנDivorced - ה/ גרוש

המען הקבוע בחו"ל
Permanent address abroad
העיר
Town

מספר הטלפון
Telephone No.
הרחוב ומספר הבית
Street and house no.

המען בישראל
Address in Israel

מספר הטלפון
Telephone No.
הרחוב ומספר הבית
Street and house no.

רשיון הישיבה עד תאריך
Resident permit valid until

הארץ
Country

הכניסה לישראל
Entry to Israel
במקום
בתאריך
Place
Date

תאריך ההנפקה
Issued on

Previous stays in Israel as temporary or permanent residentor any
other status:
 Temporary (dates):

 Permanent (dates):
 Any other status:
Was your status in Israel ever been cancelled? And why?
Reasons for application and means of support

* The form continues on the back of the page

העיר
Town

אשרת כניסה לישראל שהונפקה בחו"ל או בגבול
Entry visa for Israel
מקום ההנפקה
הסוג
Issued at
Category

המספר
No.

:ת קבע או בכל מעמד אחר/ת או כתושב/ת ארעי/שהות קודמת בישראל כתושב
:(ת )תאריכים/ כארעי
:(ה )תאריכים/ כקבוע
:( בכל מעמד אחר )תאריכים
?האם בוטל בעבר מעמדך בישראל? ומדוע
:נימוקים לבקשה ואמצעי מחייה

* המשך מעבר לדף

3 / אש

תעבוד המבקש/ת או י/המפעל או המוסד בו עובד
Establishment or institution where applicant is employed or will be employed
הכתובת
Address

Particulars of dependants included in the application
Spouse
תאריך לידה
Date of birth

ארץ לידה
Place of birth

שם האב
Father’s name

השם
Name

פרטים של בני משפחה הנכללים בבקשה

בת הזוג/בן
השם הפרטי
Given name

שם הנעורים
Maiden name

שם המשפחה
Family name

Children under the age of 18 ילדים עד גיל
ארץ הלידה
Country of birth
In English
בעברית

תאריך הלידה
Date of birth
In English

בעברית

השם הפרטי
Given name
In English

בעברית

1
2
3
4

ה בקשה/ה עם מגיש/ה כלול/בת הזוג אם אינו/פרטים של בן
Particulars of wife or husband in the event that spouse is not included in the application
מספר התיק
File No.

מספר הזהות
Identity No.

(המעמד )לנמצא בישראל
Status (present in Israel)

ת בישראל/נמצא
In Israel

Visitor –  מבקר
Temporary resident –  ארעי
Permanent resident –  קבע

Declaration

Yes - כן
No - לא

השם הפרטי
Given name

שם המשפחה
Family name




הצהרה

 לא פעלתי נגד העם היהודי.ה בזה שלא עברתי עבירה פלילית/ אני מצהיר, כמו כן.ה שהפרטים שנמסרו לעיל נכונים ונמסרו בהכרה שהם מהווים יסוד לדיון בבקשתי/אני מצהיר
.ת ע"י המשטרה של מדינה כלשהי/ לא קיים נגדי צו מעצר שיפוטי ואינני מבוקש. לא חליתי במחלה העלולה לסכן את בריאות הציבור.ובטחון מדינת ישראל
I declare that the particulars contained in this application are correct and have been made in awareness of the fact that they are to serve as basis for
the consideration of my application. I also declare that I have not committed any criminal offence or any act directed against the Jewish people or the
security of the State of Israel and that I am not affected with any illness which might endanger the public health. There is no judicial warrant of arrest
against me and I am not wanted by the police of any country.
Signature:

:חתימה

Date:

:התאריך

Place:

For official use only
:ביום

:המקום

לשימוש המשרד
:הבקשה נתקבלה במקום
:ת/ה המקבל/שם הפקיד

:ת/ה המקבל/חתימת הפקיד
רצ"ב החומר



אין הערות



הבקשה סורבה



הבקשה אושרה



ת במכתב שהעתק ממנו מצורף לתיק/הודעה על סירוב נשלחה למבקש



:ה/חתימת הפקיד

:ה/שם הפקיד

נבדק ברמ"ש

:תאריך

'קבלה מס
תאריך
מקום להטבעת
חותמת הרשיון

3 / אש

משרד הפנים

Ministry of Interior

רשות האוכלוסין ,ההגירה ומעברי הגבוÏ
לשכת ____________________

Population Immigration
and Border Authority

מדינת ישראל
State of Israel

לכבוד

נוהל בני זוג על סמך חיים משותפים  – 5.2.0009המצאת מסמכים נדרשים
.1

בתאריך_________ הוגשה על ידך בקשה לקבלת מעמד על סמך חיים משותפים עם
אזרח ישראלי _______________________________ ובה מסמכים חסרים.
שם ומשפחה

.2

תעודת זהות

בהתאם לנוהלי רשות האוכלוסין ,על מנת להתחיל הטיפול בבקשה עליך להשלים המסמכים הבאים :



___________________________________________________



___________________________________________________



___________________________________________________



___________________________________________________

.3

במידה ולא יועברו המסמכים האמורים בתוך  30ימים ממועד מכתב זה ,רשות האוכלוסין תראה
בקשתך כמבוטלת ותידרש לצאת מהארץ.

.4

לידיעתך.

תאריך

מנהל הלשכה

