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  הודעת עדכון מטעם המשיבים

בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד )כבוד השופט פוגלמן(, מתכבדים המשיבים להגיש הודעת  .1

 ם.מעדכון זו מטע

 

הוגשה תגובת המשיבים, לפיה יש לדחות את הבקשה שהגישו המערערים לפי פקודת  25.1.22ביום  .2

על  הןעל טעמי הסף המצדיקים את דחיית הבקשה, הן ביזיון בית משפט. המשיבים עמדו בתגובתם 

, תוך התייחסות לאופן יישום פסק הדין שניתן בהליך המצדיקים את דחיית הבקשה לגופה עמיםהט

 . 11.1.22שבכותרת ביום 

 

להגיש לעיונו של  1ה המשיב תמתכבד, 26.1.22מיום בית המשפט הנכבד  כעת, ובהתאם להחלטת .3

 –: הנוהל הראשון וההגירה שני נהלים שפורסמו היום באתר רשות האוכלוסין הנכבד בית המשפט

, נוהל "בישראלנוהל זמני לטיפול במתן מעמד לבן זוג תושב אזור הנשוי לאזרח או לתושב קבע "

נוהל הסדרת עבודתה של הוועדה " –הנוהל השני  ;(הנוהל הזמני)להלן:  5.14.0001 מס'

הבינמשרדית המייעצת לקביעה ומתן מעמד בישראל לתושבי אזור מטעמים הומניטאריים 

 (.הנוהל ההומניטארי)להלן:  1.14.0001, שמספרו "מיוחדים

 

 .1מש/מצורף ומסומן  ,צילום הנוהל הזמני

 .2מש/מצורף ומסומן  ,צילום הנוהל ההומניטארי

 

לציין כי בעניין הנוהל ההומניטארי ייתכן ויוכנסו עדכונים ממוקדים נוספים, וזאת  המשיבים יבקשו .4

יעוץ וחקיקה בהמשך לשיח שעודנו מתקיים בנושא בין רשות האוכלוסין וההגירה לבין מחלקת 

 במשרד המשפטים.

 

 .מוסקוביץ תומר מר, וההגירה האוכלוסין רשות"ל מנכ זו נתמכת בתצהירו של ההודע .5
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נספח מש/1

צילום הנוהל הזמני

עמ' 3



 

 5.14.0001 מספר נוהל:  אשרות תחום: 

 נושא:
נוהל זמני לטיפול במתן מעמד 
לתושב אזור הנשוי לאזרח או 

 קבע  לתושב

 (1)מהדורה  2מתוך      1דף    

 1.02.2022 תאריך עדכון: 

 

 

 
 

 
 5.2.0080 מספר נוהל וההגירה אוכלוסיןה רשות

 

  
  

 

      נוהל זמני לטיפול במתן מעמד לבן זוג תושב אזור הנשוי לאזרח 

  או לתושב קבע בישראל
 

 מטרת הנוהל  .א

הנשואים לאזרחים ישראלים, בהתאם לסעיף  תושבי אזור לקבוע את אופן הטיפול בבקשות למתן מעמד לבני זוג

לחוק  2 יףסעאזור הנשואים לתושבי קבע, בהתאם ל יבני זוג תושבו 1952 –לחוק האזרחות, התשי"ב  7

ועד לסוף מושב החורף  2022לפברואר  1, בתקופה שבין הבקשות( -)להלן  1952-הכניסה לישראל התשי"ב 

 לפי המוקדם מבניהם.  ,החקיקה או עד להשלמת הליך ,24-השל הכנסת תשפ"ב 

  יהודה ושומרון. –אזור  -ין נוהל זה ילענ

 כללי  .ב

. 2003-פקע תוקפו של חוק האזרחות והכניסה לישראל )הוראת שעה( התשס"ג 2021ביולי  6ביום  .1. ב

בתקופה שלאחר מועד זה פועלת שרת הפנים לחקיקת חוק חדש, אשר יסדיר את נושא קבלת מעמד 

, יופעל תשפ"ב אזור. עד להשלמת הליכי חקיקה, ולכל המאוחר עד לסוף מושב החורףבישראל של תושבי 

 בקשות של תושבי אזור לגופן באופן שיפורט בנוהל. יטופלו הנוהל הזמני המפורט להלן. במסגרתו 

תעשה לפי סדרי בדיקת הבקשות לאור העובדה שמדובר בפרק זמן קצר ונדרשת בדיקה שאף היא דורשת זמן,  .2. ב

 . טחונייםיב , בשים לב למכלול שיקולים, ובפרט שיקוליםעדיפויות

פחותיהם שהוגשו ושתוגשנה שמשל תושבי האזור או בני סדרי עדיפויות לטיפול בבקשות קובע והל זמני זה נ

)ובכלל זה גיל ובשים לב לשיקולים נוספים  , מועד הגשתןנתן מספר הבקשות, סוג הבקשותילרשות. זאת, בה

ור או בני משפחותיהם זנועדו לתת קדימות לאוכלוסיות מסוימות מקרב מגישי הבקשות תושבי האשהמבקש( 

זור או בני משפחותיהם, כמו גם על פני בקשות שהוגשו או שיוגשו על ידי אוכלוסיות אחרות מקרב תושבי הא

של שירות הביטחון  בשים לב לשיקולים הנוגעים לביטחון המדינה כפי שהוצגו לשרת הפנים בחוות דעת עדכנית

  הכללי. 

בקשות לשדרוג מעמד  – טחוני הפחות ביותריהסיכון הבממנה נשקף הבדיקה תתחיל מקבוצת הגיל  .3. ב

קים בהיתר מת"ק המחזי , 50מעל גיל תושבי אזור לבני זוג  5שיון ישיבה ארעי מסוג א/ימהיתר מת"ק לר

 . זוגיות ד משפחות מכוח ואיחבמסגרת הליך  האחרונות שניםה 5ב 
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 5.14.0001 מספר נוהל:  אשרות תחום: 

 נושא:
נוהל זמני לטיפול במתן מעמד 
לתושב אזור הנשוי לאזרח או 

 קבע  לתושב

 (1)מהדורה  2מתוך      2דף    

 1.02.2022 תאריך עדכון: 

 

 

 
 

 
 5.2.0080 מספר נוהל וההגירה אוכלוסיןה רשות

 

  
  

 מתקבלותהבקשות  - מי שחוק הוראת השעה חל עליו בעברהמוגשות על ידי הבקשות ליתר בכל הנוגע  .4. ב

. המשך הטיפול במכלול ונכון ליום פרסום נוהל זה ניתן להם מספר בקשה בלשכות מינהל האוכלוסין

 הבקשות יהיה בהתאם למפורט להלן. 

 תנאים ודרישות  .ג

ם והעדר מניעה לכללי הבדיקות הרגילים בעניין קיום חיים משותפים, כנות קשר, מרכז חייכל האמור בנוהל זה כפוף 

  .5.2.0011ונוהל  5.2.0008טחונית או פלילית וכמפורט בנוהל יב

 הליך הטיפול:   .ד

  50מעל גיל  שבי אזורשדרוג תו .א1ד.

 על הלשכות לבדוק כדלקמן:

 כ "טחון והשביהוצאת שאילתות עדכניות לגורמי הב .א

 שנים אחרונות לפחות 5בדיקת עמידה בתנאי החזקה בהיתר מת"ק במועד פרסום הנוהל ובמשך  .ב

 ומסמכים עדכניים( קיומו של מרכז חיים, כנות קשר וחיים משותפים)בדיקת עמידה בתנאים  .ג

 יש להזמין  -ובדיקת עמידה בתנאי החזקת היתר המת"קלאחר קבלת עמדות גורמי הביטחון העדכניות  .ד

ללשכה לשדרוג מעמד. ככל שחסרים מסמכים יהיה עליהם להמציא את המסמכים החסרים בני הזוג את 

  במועד השדרוג.  

 בקשות חדשות למתן מעמד לבן זוג תושב אזור הנשוי לאזרח או לתושב קבע בישראל  .ב. 1.ד

ל  להגיש כואזור יין להגיש בקשה לאיחוד משפחות עבור בן/ בת זוג תושבי יאזרח או תושב קבע המעונ .א

 בקשה באתר המקוון בכתובת הבאה: 

 https://govforms.gov.il/mw/forms/Merital_application@piba.gov.ilc תשלום אגרה   תוך

  , ככל שלא ניתן להגיש באופן מקוון. או לפנות ללשכה בבקשה לקביעת תור להגשת בקשה

ועד ליום  2021ביולי  6החל מיום  באופן פיזי או באופן מקוון בכל הנוגע לבקשות שהתקבלו בלשכות .ב

)על פי מספר הבקשה שניתן הבקשה הלשכות יזמנו את הפונים בהתאם לתאריך קבלת  -פרסום נוהל זה

 ויעלו את התיק לתיק בקשות במערכת אביב.  ,ככל שחסרים ,לצורך תשלום אגרה והשלמת מסמכיםלה( 

 בבקשות שאושרו המשך טיפול בהארכות היתרים ורישיונות קיימים.ג. 1ד.

 1יטופלו במקביל לשדרוגים לפי סעיף ד.א. –בקשות שאושרו ונדרשת הארכה של רישיונות קיימים 

 ויינתנו הארכות לרישיונות והיתרים קיימים. 
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נספח מש/2

צילום הנוהל ההומניטארי

עמ' 6



 

 1.14.0001 מספר נוהל:  אשרות תחום:

 נושא:

י אזור בינמשרדית לתושבועדה 

למתן מעמד מטעמים 

  הומניטאריים

 (3מהדורה ) 5מתוך  1דף  

 1.2.2022 :תאריך עדכון 

 

 

 1.14.0001 מספר נוהל רשות האוכלוסין וההגירה

 
 

הסדרת עבודתה של הוועדה הבינמשרדית המייעצת לקביעה ומתן מעמד בישראל נוהל 

 מיוחדיםלתושבי אזור  מטעמים הומניטאריים 

 

 כ ל ל י .1

ומקבילה לוועדה   1952 –מכוח חוק הכניסה לישראל התשי"ב  תהפועלבינמשרדית מקצועית וועדה, הינה ועדה ה

למתן  בקשות ומיקצועיותה לבחינת  הועדה פועלת מכוח מומחיות. הו5.2.0022ית הפועלת מכוח נוהל שרדהבינמ

, כאשר עולה טענה לקיומם של איראן, עיראק, סוריה או לבנוןתושב של   /עבור תושבי אזור או אזרח מעמד

 הסמכות להיענות לבקשה או לדחותה.  דההפנים אשר בי תומגישה המלצותיה לשרטעמים הומניטאריים מיוחדים 

 מטרת הנוהל 2

מטרתו של הנוהל היא להגדיר את אופן הטיפול בבקשה למתן היתר מטעמים הומניטאריים, החל באופן הגשת 

הפנים  תהבקשה, אופן הטיפול בה טרם הדיון בוועדה, תהליך הדיון בוועדה, העברת ההמלצות להחלטת  שר

  .הפנים תוהמשך הטיפול בהתאם להחלטת שר

 

 התכנסות הוועדה וקבלת החלטות 3

 אחת לשבועיים.ה תקיים ישיבותיה הוועד .3.1

 בדעת רוב. נהתקבלתלכל חבר בוועדה וכן ליו"ר קול אחד. ההחלטות  .3.2

 

 שלבי הטיפול בבקשה 4

נוהל זה. מסמכי הבקשה עוברים בדיקה ראשונית של ל 9הבקשה מועברת לוועדה בהתאם לאמור בסעיף  .4.1

 -בן משפחה)השוהה כדין בישראל  ובשים לב לכך שהמזמין הינו בן משפחה ת הוועדה\תקינותם ע"י מרכז

תישלח הודעה למבקש להגיש בקשה מתוקנת. בקשה  ,. במידה והבקשה אינה מלאההורה או ילד( ,בן זוג

תקינה נכנסת לתור הטיפול בבקשות. ככלל הבקשות מטופלות על פי סדר הגעתן. יו"ר הוועדה רשאי 

 בקשה ובקשה.   לשנות הסדר. מרכז הוועדה ינהל מעקב לגבי הסטאטוס של כל

הוועדה תתכנס אחת לשבועיים. לכל ישיבת וועדה תוכן רשימת בקשות לטיפול על פי התור כאמור לעיל,  .4.2

וכן יידונו בה בקשות בשלב דיון שני, כפי שיפורט בהמשך. החומר לדיון יועבר לחברי הוועדה טרם הדיון 

6

מש/2



 

 1.14.0001 מספר נוהל:  אשרות תחום:

 נושא:

י אזור בינמשרדית לתושבועדה 

למתן מעמד מטעמים 

  הומניטאריים

 (3מהדורה ) 5מתוך  2דף  

 1.2.2022 :תאריך עדכון 

 

 

 1.14.0001 מספר נוהל רשות האוכלוסין וההגירה

 
 

כך שלדיון בוועדה , שם גיבוש עמדההרלוונטיים לו, ל לצורך בדיקה מקדימה, כל אחד בהתאם לנושאים

על פני הדברים במידה והוועדה גיבשה עמדתה כי  יגיעו כל החברים לאחר שעיינו בחומר וגיבשו עמדתם.

יש בבקשה טעם הומניטארי מיוחד, ישלח מרכז הוועדה למבקש דרישה למסירת קורות חיים. ייתכן ש

במקביל תעשה בדיקה ביטחונית. לאחר ווכלוסין ברשות הא ראיוןלאחר קבלת קורות החיים ייערך למבקש 

 .הבוועדה, אשר מגבשת את ההמלצה לשר –לדיון שני  –סיום שלבים אלה מובאת הבקשה שוב 

 .התועבר ההמלצה לשר ,אם החליטה הוועדה בשלב הדיון הראשון כי אין בבקשה טעם הומניטארי מיוחד .4.3

 . הת השרהחלטהודעה על למבקש  תישלח, הלאחר קבלת החלטת השר .4.4

בקשה בשל ניתוק הקשר הזוגי מטעמי גירושין, פטירת בן זוג או אלימות במשפחה, ככל שתוגש לוועדה  .4.5

יוארך תוקף היתר השהייה או רשיון  – 5וברשות  בן הזוג המוזמן היתר שהייה או רשיון ישיבה מסוג א/

 קבלת החלטה בעניינו.עד לזאת וכל פעם שנה בחצי בו מחזיק בן הזוג המוזמן   5מסוג א/הישיבה 

 

 מבנה הוועדה וחבריה 5

 בוועדה יכהנו, חמישה חברים )אחד מהם יו"ר( והיא תסתייע בעבודתה במרכז וועדה. חברי הוועדה הם: .5.1

הפנים והוא  תמנה שרתמי שכשיר להתמנות לשופט בית המשפט המחוזי, ש –יו"ר הוועדה  .5.1.1

 ראש הוועדה.-יהיה יושב

 .נציג מתפ"ש–חבר וועדה  .5.1.2

 .נציג שרות הבטחון הכללי–ועדה חבר ו .5.1.3

  .נציג רשות האוכלוסין וההגירה  -חבר וועדה  .5.1.4

  .נציג ציבור -חבר ועדה  .5.1.5

ייקח חלק בדיוני הוועדה מחליף לחבר הקבוע אשר ייקבע ע"י  ככל שחבר ועדה לא יכול להשתתף בדיון .5.2

לא  ולנציג הציבור דההגוף הממנה, וזאת רק אם המחליף בקיא בנהלים ובסמכויות הוועדה. ליו"ר הווע

 יתמנה מחליף.

 

 תפקידי יו"ר הוועדה 6

 יו"ר הוועדה יהיה נוכח בכל דיוני הוועדה. .6.1
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 1.14.0001 מספר נוהל:  אשרות תחום:
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יו"ר הוועדה יעיין בכל בקשה ובקשה, יבדוק את טעמיה וכל חומר רלבנטי אחר )לדוגמא: עתירות  .6.2

די רכזת מנהליות, בג"צים( ויביא לידיעת כל חבריה את תמצית הבקשה, לאחר הבדיקה שנערכה על י

 הוועדה.

 :יו"ר הוועדה יערוך את הדיון בוועדה בהתאם למפורט להלן .6.3

 כל חבר יקבל בעוד מועד את כל החומר הקשור לישיבה. .6.3.1

 כל אחד מחברי הוועדה יוסיף נתונים אשר ידועים לו מבדיקה שערך. .6.3.2

 כל חבר יביע את דעתו לגבי מהות הבקשה ואת המלצתו לגביה, ועמדתו תרשם בפרוטוקול. .6.3.3

 יו"ר הוועדה ידאג לרישום פרוטוקול מתומצת שיתייחס להמלצות הוועדה לכל בקשה ובקשה. .6.3.4

 

 תפקידי חבר הוועדה 7

 להיות נוכח בדיוני הוועדה. .7.1

 לעיין בתמצית הבקשה. .7.2

 לבדוק את החומר המצוי בתחום טיפולו של חבר הוועדה. .7.3

 להציג לוועדה עמדה מנומקת לגבי כל בקשה שעולה בדיון. .7.4

 וטוקול.לחתום על הפר .7.5

 

 מרכז הוועדה 8

ויוודא שלכל בקשה  "תיק בקשות", ירשום אותן, יעלה את הבקשה בקובץ "אביב" ביקבל את הבקשות .8.1

 מצורפים כל המסמכים הנדרשים ע"י הוועדה.

 יודיע למבקש בכתב אם חסרים מסמכים לצורך הדיון בוועדה. .8.2

 יבדוק את הבקשה מול הנתונים המצויים במרשם האוכלוסין. .8.3

 .שות איחוד משפחות של תושבי האזורהעוסקים בבק רשות האוכלוסיןבקשר עם גופי יעמוד  .8.4

 יעמוד בקשר עם הלשכה המשפטית ברשות האוכלוסין בקשר לבקשות כאמור. .8.5

8
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 יעמוד בקשר עם כל גורם ממשלתי, מקצועי או אחר בקשר לבקשות כאמור. .8.6

 יתעד כל שיחה ופעולה שבוצעה בבקשה.  .8.7

 על ידי יו"ר הוועדה הקשורים לעבודת הוועדה.  ועלי יטפל בכל הנושאים שיוטלו .8.8

 יתאם את ישיבות הוועדה עם יו"ר הוועדה ועם כל חברי הוועדה.  .8.9

 יעביר את תמצית הבקשות לכל חברי הוועדה לקראת הדיון בבקשה. .8.10

 מרכז הוועדה ינהל מעקב לגבי הסטאטוס של כל בקשה ובקשה.   .8.11

 סיכום. לפרוטוקול לדיונים + המלצות  ויכיןיסכם  .8.12

 יעמוד בקשר עם הפונים או באי כוחם. .8.13

 

 אופן הגשת הבקשות לוועדה 9

  .אל הוועדה ההומניטארית המיוחדת על ידי המבקש עצמו או על ידי בא כוחו נהוגשתהבקשות  .9.1

 תאריך מילוי הטופס. וחתם על ידי הפונה וירשם ביואמינה,  מולא בצורה ברורה, מדויקתיהבקשה טופס  .9.2

כל המסמכים הרשומים בטופס הבקשה ויצורף מכתב המפרט את הטעמים  אל הבקשה יצורפו .9.3

 ההומניטאריים המיוחדים בגינם מוגשת הבקשה וצילומי מסמכים התומכים בטענות אלה.

 א'(.  )מופיע כנספח www.piba.gov.il רשות האוכלוסין וההגירההטופס וכל צרופותיו נמצאים באתר  .9.4

  125העברת המסמכים תעשה על ידי משלוח בדואר לוועדה ההומניטארית המיוחדת ברח' מנחם בגין   .9.5

 בת"א קריית הממשלה. 

שלח למבקש הודעה על המסמכים י. תתטופלנהבקשות אשר לא יצורף אליהם כל החומר הרלבנטי לא  .9.6

 החסרים או המכתב המפורט, שעל המבקש להשלים. 

 מלצה ונימוקיה:רישום מדויק של הה 10
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; באפשרות הוועדה לדרוש השלמת פרטים , כולל דעת מיעוט ככל שישנההוועדה תרשום את המלצתה .10.1

 לפני מתן ההמלצה.

מפורטות ומנומקות ותתייחסנה לטענות העולות בבקשה. באפשרות הוועדה  ינההתהמלצות הוועדה  .10.2

 אחת מאלה:להמליץ על 

מאחר ואין בה טעם הומניטארי מיוחד; או כי  הפנים לדחות את הבקשה תהמלצת הוועדה לשר .10.2.1

 אינה בסמכות הוועדה.

או היתר לשהייה בישראל בידי מפקד בישראל ישיבה הפנים לתת רישיון  תהמלצת הוועדה לשר .10.2.2

 .ומניטארי מיוחדמטעם הר והאז

יש בבקשה עניין הומניטארי מיוחד, תבקש מהמוזמן למלא על פני הדברים נראה שראתה הוועדה ש .10.3

ת הוועדה בהקדם האפשרי, והיא  תעביר הבקשה לאבחון  ביטחוני, /רכזמס קו"ח מלא שיועבר לטופ

. לאחר שהתקבלו האוכלוסיןמינהל על ידי לשכות  ומשטרתי, ובדיקות מרכז חיים וזוגיות, אשר ייבדק

 . ה, תגבש את ההמלצה  הסופית אשר תועבר להחלטת השרןבהתוצאות הבדיקה ולאחר שהוועדה תעיין 

 .הלהחלטת השר נהועברת 10.2המלצות כאמור בסעיף  .10.4

 

 ההחלטות השר 11

 .תההפנים לקבלת החלט תלשר לאחר קבלת המלצה סופית בוועדה תועבר ההמלצה  .11.1

 .החתום על החלטתתחליט לגבי  כל בקשה, ות ,עיין בהמלצות הוועדהתהפנים  תשר .11.2

ועותק ממנה לידיעת א כוחו באו  לפונה על ידי הוועדה בכתב תישלח ההשר המנומקת של ההחלטת .11.3

 .לשכת הרשות

 

 נספחים: 12

 

  קורות חיים לבקשה לקבלת מעמד בישראל
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