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 לכבוד

 גב' מזל כהן

 מינהל האוכלוסין – מנהלת אגף אשרות ומעמד

 וההגירה האוכלוסין רשות

 

 שלום רב, 

 לישראל ידועים בציבור בתבחינים למתן היתר כניסה זוג בני הפליית הנדון:

 16.7.2020מענה הרשות מיום ו 30.6.2020מכתבנו מיום סימוכין:             

 

ביום  ואל התבחינים העדכניים שפורסמ הפניתבמכתבך  על תשובתך לפנייתי.אני מודה  .1

. עדכון התבחינים בא לידי (ההנחייה)להלן:  לעניין כניסתם של בני זוג זרים לישראל 12.7.2020

  .ביטוי בקביעה לפיה: "כל האמור על נשואים תקף גם עבור ידועים בציבור"

כי  ,נראהמאז פורסמה ההנחייה המעודכנת מפניות רבות שהתקבלו באגודה לזכויות האזרח  .2

לא קידם את מצבם של זוגות ידועים  ,הרשותלשכות לפחות בכמה מ ,המוישלמרבה הצער י

עדת ישיבת והובאו לידיעת הרשות, בין היתר במסגרת שקשיים זאת ועוד, שורה של בציבור. 

ליפוביצקי, שבה השתתף מנהל מינהל אוכלוסין, מר יואל , 6.7.2020ביום של הכנסת הקורונה 

 על הבעיות המרכזיותלהלן בהנחייה. נעמוד  חסות במסגרת תיקון התבחיניםילא זכו להתי

 הדורשות פתרון.

משולבים שאינם  ,על פי פרשנות הפקידים בחלק מהלשכות, בני זוג ידועים בציבור, ראשית .3

ור ממרשם נדרשים עתה להציג תיעוד רשמי להיותם ידועים בציב להסדרת מעמד, בהליך מדורג

דרישה  האוכלוסין במדינה שבה הם מקיימים את מרכז חייהם, כפי שנדרש מבני זוג נשואים.

זו יוצרת מכשול בלתי עביר בפני כניסתם של בני זוג ידועים בציבור לארץ, משום שבניגוד לבני 

דיר את רישום להס ,ולעיתים גם אינם יכולים ,בני זוג ידועים בציבור אינם  נדרשיםזוג נשואים 

המבחן שנקבע במדינות רבות אחרות. לא בישראל ולא  –הסטטוס הזוגי במרשם האוכלוסין 

לצורך הוכחה כי בני זוג הם ידועים בציבור הוא מבחן עובדתי, הדורש קיום חיי זוגיות  בפסיקה

עניק יחס דומה לידועים בציבור לה. על מנת לאפשר שוויון מהותי וושיתוף כדרכם של בני זוג

להיותם יש לבטל את דרישת הרישום הפורמאלי, ולאפשר לבני זוג שאינם נשואים להציג ראיות 

 בני הזוג ידועים בציבור.

, שאינם נשואים ושלהם ילדים משותפים. במקרים אלההורים נדרש פתרון למצבם של  ,שנית .4

ניתן וראוי להסתפק בהוכחת הקשר בין ההורים  בהם הורים מבקשים להיפגש עם ילדיהם,

  זוגי.קיום קשר קצר את זמן ההמתנה ולוותר על הדרישה להוכחת לילדיהם, לבין 
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שהוזמנו לארץ על ידי בן הזוג הישראלי בהתאם לנהלי בני זוג של פתרון למצבם ית, נחוץ שליש .5

בשל החלת נמנעה כניסתם לארץ , אך להסדרת מעמד הרשות כדי להתחיל בהליך מדורג

 זוג לבוא לישראל.האפשר לבני בחון בקשות אלה, וליש ל .מדיניות השמים הסגורים

חה גם וכל לבחון בקשות לאיחוד בני זוג ובני משפיחריגים ש של מנגנוןרביעית, בולט היעדרו  .6

. מדובר בבקשות שנסיבותיהן מגוונות שנקבעו בתבחינים םאינן עומדות בתנאיהבקשות אם 

חרף להכריע בכולן באופן מידתי וסביר באבחה אחת.  י אפשראולעיתים קשות ומורכבות, ו

אינם כוללים כל אפשרות לבחינה בעניין זה, התבחינים  עדיין של הכנסת ועדת הקורונה והערות 

לאישורים פרטניים  פרטנית של בקשות והפעלת שיקול דעת לגופו של מקרה, וזאת בניגוד

המבקשים להחריגם ממדיניות  ,סטודנטיםלאברכים ול ,לאנשי מקצועלמשל,  ,הניתנים

 יםהכרחילות ובלב פתוח ובנפש חפצה והפעלתו ביעיהקמת מנגנון חריגים  ים הסגורים.מישה

 משפחה. חיי לת, בפרט כאשר מדובר בפגיעה מתמשכת בזכות למידתייה יההנחלהפיכת 

ובהוצאתה אל  בגיבוש מדיניותההקורונה משבר התמשכות הרשות להתחשב בעל אם כן,  .7

ר כי מדובר רתבעתה מ ,תחילה נדמה היה שבפנינו תקופת חירום קצרה וחריגההפועל. אם 

נדרשת מדיניות שתתחשב במצבם של בני  זהבמצב נראה באופק. אינו במצב מתמשך שסיומו 

 סביריםשוויוניים, מגבלות נכפתה עליהם פרידה מתמשכת, וקביעת תבחינים ושמשפחה 

ברי, כי מי שיבואו לישראל  יים, שאינם בגדר גזירה שהציבור אינו יכול לעמוד בה.ומידת

כפי שחלות אף על אזרחים ותושבים השבים יצטרכו לעמוד בכל הדרישות לגבי הנכנסים לארץ, 

 מתאיין כל סיכון בריאותי שעלול להישקף מכניסתם.בכך ממילא לארץ, ו

 כי הרשות תתקן את הנחיותיה כדלקמן:נבקש , לנוכח כל האמור .8

יעוד ממרשם להוכחת קשר של ידועים בציבור באמצעות הצגת תביטול הדרישה   .א

 בדרך אחרת. קיום הקשרהוכחת ל מתן אפשרותו ,האוכלוסין או תיעוד רשמי

דרישה כניסה לישראל לילדים להורה ישראלי ולהוריהם הזרים, ללא  ותרשמתן א .ב

 הוכחה נוספת לקיומו של קשר זוגי.ל

שהוזמנו לישראל על ידי בן זוגם הישראלי לצורך כניסה לישראל למי שרות מתן א .ג

בשל להתאחד בארץ עד כה , אך נמנע מהם להסדרת מעמד תחילת הליך מדורג

 מדיניות השמים הסגורים. 

ופרסום קיומו, השיקולים לקבלת החלטותיו  גיםהקמת מנגנון לבחינת מקרים חרי .ד

 .ואופן הפנייה אליו
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 בכבוד רב,

 

 רעות שאער

 מנהלת פניות הציבור

 

 : יםהעתק

  , הכנסתביטון, יו"ר הוועדה המיוחדת לעניין נגיף הקורונה-ח"כ ד"ר יפעת שאשא

 רשות האוכלוסין וההגירהמר יואל ליפוביצקי, מנהל מינהל אוכלוסין, 

 עו"ד דניאל סלומון, היועץ המשפטי לרשות האוכלוסין וההגירה

 


