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 כללי .1

במסגרת שיקול הדעת של שר הפנים על פי חוק הכניסה לישראל  וחוק האזרחות, רשאי שר הפנים  .1.1

עלולה ליצור סכנה לביטחון לשקול, בין היתר, את השאלה אם היענות לבקשה של זר לשהות בישראל 

מידע פלילי וזאת תוך כדי אבחנה בין  הציבור, לשלומו, לביטחון המדינה או לאינטרסים החיוניים שלה

 המבוצעות בתחומי מדינת ישראל לבין אלה שבוצעו מחוצה לה.או עבירות 

 
 ישראלילמעמד בישראל מכוח קשר זוגי עם בבקשות המסדירים את אופן הטיפול במסגרת הנהלים  .1.2

על רשות האוכלוסין , המוגשות על ידי אזרחים ותושבי קבע ישראלים לקבלת מעמד עבור בן זוגם הזר

מהם מידע וההגירה להפנות לגורמי הביטחון והמשטרה )להלן: הגורמים( את פרטי הבקשה ולקבל 

חוות את  יש לקבל במקרים בהם קיים מידע בדבר קיום עבירות שבוצעו בישראל, יודגש כי .רלוונטי

האם יהא באישור הבקשה משום יצירת סיכון לביטחון הציבור, לפיה המהווה המלצה בלבד,  דעתם

  .הלביטחון המדינה או לאינטרסים החיוניים של

 
ה הגורמים, והחלטקבלת חוות דעת מן עבירות אשר בוצעו מחוץ לתחומה של מדינת ישראל, אין חובת 

אין מדובר יובהר כי  .זה לנוהל 2.4-ו 2.3 פיםבסעישיפורטו  שיקוליםיכולה להתקבל בהתאם ל בבקשה

  .של שר הפנים בנושאיקול הדעת בשכדי לפגוע  אין בהברשימה ממצה, ו

 

ראשונה להן במועד הגשת הבקשה  ,הפניה לגורמים הכרחיתבכל בקשה להסדרת מעמד לבן זוג זר  .1.3

בטרם מתן  -ובודאי בשלב האחרון של ההליך ההליך המדורג  משלבי  דאחוהן בכל  ,ובטרם אישורה

 מעמד של אזרח ישראלי או תושב קבע ישראלי לבן הזוג הזר.

 
או חוות הדעת )בעבירות שבוצעו מחוץ לישראל( המענה מתן חנם את הבקשה ובוגורמים, בבה .1.4

, מלבד שאלת חומרת המידע שנמצא, לרשות האוכלוסין וההגירה )בעבירות שבוצעו בישראל(

ים הן לשאלה האם המידע המצוי בידם הוא בעניינו של בן הזוג הישראלי או הזר, הן לשאלת מתייחס

והן לשלב ההליך המדורג  ;תיקים תלויים ועומדים ו/או מידע מודיעיני ו/או סוג המידע שנמצא: הרשעות

 בו נמצאים בני הזוג.

שקול את ת, כאמור לעיל הגורמיםהמענה או חוות הדעת של את  הת, בקבלרשות האוכלוסין וההגירה .1.5

  .בנוהל זהבהתאם לאמור  החלטתה

ובגיליון הרישום, לרבות עדכון הגבלה ככל  של הרשות כל החלטה תעודכן במערכת הממוחשבת .1.6

 סריקת החומר לארכיון הממוחשב. תוך ,עליה שהוחלט
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והחלטות הממשלה  לפיושהותקנו ההוראות הקבועות בחוק ובתקנות אינן גורעות מהוראות נוהל זה  .1.7

 הרלוונטיות. 

 אופן הטיפול .2

בכל שלב כאשר על פי הנוהל הרלוונטי נדרשת פנייה לגורמים בטרם מתן החלטה בבקשה, תועבר  2.1

המבקש, מי הוא  –השאילתה לגורמים, תוך פירוט מי הוא בן הזוג הישראלי  בהליך המדורגושלב 

 בני הזוג.המוזמן ושלב ההליך המדורג בו נמצאים  –בן הזוג הזר 

 אופן הטיפול במקרים בהם קיים מידע על עבירות שבוצעו מחוץ לישראל: 

להציג תעודת בן הזוג הזר יהא על עבירות שבוצעו מחוץ לישראל,  קיים מידע פלילי או מידע עלכאשר   2.2

גזר דין מארץ מוצאו וכן מסמכים נוספים אשר יידרשו  בצירוףיושר עדכנית מאומתת ומתורגמת 

 .מפורט להלןכ בהתאם לשיקול דעתו של המטפל בבקשה

במקרה בו נעברה אחת מן העבירות שיצויינו להלן, ההחלטה בבקשה תועבר למנהל תחום )דסק  2.3

איחוד משפחות( במטה מינהל האוכלוסין ברשות האוכלוסין וההגירה. העבירות הן: רצח, סרסרות, 

עבירות מין חמורות. לגבי יתר העבירות והלבנת הון, סחר בבני אדם, עבירות אלימות )לרבות שוד(, 

 .בסמכות מנהל לשכההינה חלטה בבקשה הה

בשים לב לכך שאין מדובר ברשימה בין יתר השיקולים אותם יש לשקול במסגרת ההחלטה,  2.4

 :יובאו בחשבון גם השיקולים הבאיםממצה,

 גיל המבקש בעת ביצוע העבירה. .א

 .המבקש לאחריה התנהלותחומרתה ו, והתיישנותה מועד ביצוע העבירה .ב

 מספר העבירות שבוצעו וכן תדירותן.  .ג

 גזר הדין בדגש על חומרת העונש שנגזר.  .ד

 תקופת המאסר בפועל, מועד השחרור והתנהלות המבקש לאחריה.  -מאסרבבמידה ומדובר  .ה

 חלוף הזמן בין מועד השחרור ממאסר למועד הגשת הבקשה.  .ו
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החליטו לאחר שקילת הבקשה כמצויין לעיל כי יש מקום  מנהל התחום במטה או מנהל הלשכה, כאשר 2.5

יישלח מכתב סירוב עם פירוט סיבת הסירוב. בשולי ההחלטה יש לציין כי ניתן לסרב את הבקשה, 

 בנהלי הרשות.   1.6.0001בהתאם לנוהל זאת ההחלטה ו פנימי כנגדלהגיש ערר 

 בעבירות שבוצעו בישראל:אופן הטיפול במקרים בהם מתקבלת חוות דעת מגורמי הביטחון 

 

הערות הגורמים נראה כי לכאורה קיימת מניעה פלילית או בטחונית לאשר את המידע או אם לאור  2.6

יש להודיע לבן הזוג הישראלי בכתב )בדואר רשום,  ,3הבקשה, בהתאם לפירוט המופיע להלן בסעיף 

המידע שהתקבל מגורמי הביטחון/המשטרה )לפי  בעקבותלכתובת שנמסרה בטופס הבקשה(, כי 

לסרב את הבקשה מן הטעמים המצוינים בתמצית שתפורט,  תשוקל רשות האוכלוסין וההגירההענין( 

וזאת תוך  ,ביחס לאמור ("התגובה"להלן: )לפי הענין, וכי באפשרות בני הזוג להעביר תגובתם בכתב 

 ימים ממועד משלוח המכתב.   30

במכתב יש לציין כי ככל שבתגובת בני הזוג נטענות עובדות בנוגע לאחד מבני הזוג יש לתמוך התגובה 

בתצהיר )בהמשך לתצהיר שנדרש מבני הזוג עם הגשת הבקשה(. למכתב יש לצרף את נוסח 

התמצית מן המידע שהתקבל מאת גורמי הביטחון או את תמצית המידע הפלילי, כפי שנמסר 

 מהמשטרה.  

, יש במסגרת ההליך רישיון ישיבה או היתר שהייהמוזמן קיבל כבר בבקשה שאושרה והל שמדובר ככ 

להודיע לבני הזוג כי באפשרותם להשלים טיעונים בעל פה, כהשלמה למתן תגובה בכתב, אלא אם 

  מועד לשימוע בלשכה יצוייןכן יבחרו להעביר תגובתם בכתב בלבד. במכתב שיישלח לבני הזוג 

עימם שימוע בעל פה בלשכה )במקרים בהם החל ההליך המדורג(, על בני הזוג להביא  נערךבמידה ו

. בשימוע תינתן לבני יום( 30)במקום לשלוח התגובה בכתב ללשכה בתוך תגובתם בכתב  לשימוע את

 הזוג אפשרות להתייחס לתמצית שפורטה במכתב שנשלח אליהם על ידי הלשכה.  

  .א1ונספח  1כנספח מצ"ב  יםנוסח מכתב

תועבר הבקשה  ,בדואר רשום ימים ממועד משלוח המכתב 30כמפורט לעיל, תוך  א התקבלה תגובהל 2.7

תישלח , כאמור לסרב את הבקשההוחלט  הבקשה.את מנהל הלשכה שבסמכותו לסרב  תלהחלט

ערר  להגיש בשולי ההחלטה יש לציין כי ניתן . למבקשים של מנהל הלשכה תשובת סירוב מנומקת

  .1952  -לחוק הכניסה לישראל, תשי"ב 'כד13מכוח סעיף  לבית הדין לעררים 

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/visas_forms/he/5.2.0015_1.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/visas_forms/he/5.2.0015_1a.pdf
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, כאשר מדובר בעובדות בנוגע לאחד מבני במידה והתקבלה תגובה, יש לוודא כי צורף תצהיר כנדרש 2.8

בטרם העברת התגובה להתייחסות )כאשר הדבר דרוש( . במידה ולתגובה לא צורף תצהיר הזוג

 יום. 14בתוך  יש לדרוש בכתב השלמת תצהירהגורמים 

להחלטת מנהל  ., תועבר הבקשהימים 14ככל שלא הועבר תצהיר כנדרש במכתב המשלים תוך  2.9

תשובת סירוב תישלח , כאמור לסרב את הבקשההבקשה. הוחלט את הלשכה שבסמכותו לסרב 

לבית הדין לעררים  ערר של מנהל הלשכה למבקשים. בשולי ההחלטה יש לציין כי ניתן להגיש  מנומקת

  .1952  -כד' לחוק הכניסה לישראל, תשי"ב 13מכוח סעיף 

 וכן סיכום השימוע בעל פה במידה ונערך, ,מגובה בתצהיר כאשר הדבר דרוש ,הלאחר קבלת תגוב 2.10

ובמקביל  לקבלת עמדת הגורם הרלוונטי במטא"ר / גורמי הביטחוןיועברו התגובה וסיכום השימוע 

 במטה מינהל האוכלוסין. איחוד משפחות( דסקמנהל תחום )ל ולחייש

ימים. ככל שנדרש בירור  30תוך  איחוד משפחות( דסקמנהל תחום )לתגובת הגורם הרלוונטי תועבר  2.11

תשובת תוציא , אשר איחוד משפחות( דסקמנהל תחום )נוסף של הגורמים, יעדכנו הגורמים את 

 בבדיקה מול הגורמים. הבקשה מצויה ביניים לבני הזוג לפיה 

מנהל תחום ת החלטתתקבל  ,עם קבלת התייחסות הגורם הרלוונטי במטא"ר / גורמי הביטחון לתגובה 2.12

מנהל מטעם  ישלחתהוחלט לסרב את הבקשה, במידה ו. ימים 30תוך בבקשה  איחוד משפחות( דסק)

 . 3בהתאם לפירוט המופיע להלן בסעיף תשובה  איחוד משפחות( דסקתחום )

על  לערערמכיוון שניתנה אפשרות תגובה בטרם מתן החלטה סופית, לא תינתן אפשרות יובהר כי  2.13

ערר לבית  במכתב התשובה יש לציין כי על ההחלטה ניתן  להגיש , ומשכך ההחלטה פעם נוספת

 .1952 -לחוק הכניסה לישראל, תשי"ב 'כד13מכוח סעיף הדין לעררים 

 :בעבירות שבוצעו בישראל בשלבי הבקשה תשובות הגורמיםקבלת החלטות בהתאם ל .3

 
 :)הזר( טעמים הקשורים לבן הזוג המוזמן –בעת הגשת הבקשה  3.1

 
תחום  תמנהלו, כאשר הגורמים ימליצו לסרב את הבקשה מטעם הטמון בהרשעות של בן הזוג המוזמן 3.1.1

מבקש לתשלח כי יש לאמץ את ההמלצה ולסרב את הבקשה,  הומצא השקל איחוד משפחות( דסק)

עבור בן זוגו סורבה וזאת מאחר ובן הזוג הזר הורשע בעבירות  למתן מעמדבקשתו  לפיומכתב 

 .2כנספח נוסח מכתב הסירוב מצ"ב  במכתב הסירוב. כמפורט

 

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/visas_forms/he/5.2.0015_2.pdf
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כאשר הגורמים ימליצו לסרב את הבקשה מטעם הטמון בתיקים תלויים ועומדים של בן הזוג המוזמן  3.1.2

כי יש לאמץ את ההמלצה ולסרב את הבקשה,  הומצא השקלאיחוד משפחות(  דסקומנהלת תחום )

וזאת מאחר וכנגד בן הזוג  ,עבור בן זוגו סורבה מתן מעמדלבקשתו  לפיומכתב תישלח למבקש 

באפשרותו להגיש  יהא ין כיוציבמכתב הסירוב וכמפורט   –המוזמן תלויים ועומדים תיקים פלילים 

 .3כנספח נוסח מכתב הסירוב מצ"ב  אם וכאשר יסגרו תיקים אלו. בקשה עבור בן הזוג המוזמן

 
הנוגע לבן הזוג המוזמן כאשר הגורמים ימליצו לסרב את הבקשה מטעמים הטמונים במידע מודיעיני  3.1.3

כי יש לאמץ את ההמלצה ולסרב את הבקשה,  הומצא השקלאיחוד משפחות(  דסקומנהלת תחום )

בהודעת הסירוב תרשם תמצית  סורבה.עבור בן זוגו  מעמד ןבקשתו למת לפיומכתב תישלח למבקש 

 היווה את הבסיס לסירוב. ,אשרניתןככל ש ,המודיעיני )להלן:"פרפרזה"( מן המידע

  
 .4נספח כמצורף נוסח הסירוב אליו יש להוסיף את הפרפרזה אשר נמסרה ע"י הגורמים 

 
  

כאמור לעיל, תוצא תשובת  במקרים חריגים בהם לדעת הגורמים לא ניתן לפרט את תמצית הפרפרזה, 3.1.4

תוך ציון העובדה כי הבקשה סורבה מטעמים של מעורבות בפלילים או בשל  ,הסירוב ללא הפרפרזה

סיכון לביטחון המדינה או לאינטרסים חיוניים שלה וכי לא ניתן לפרט מעבר לכך בשל טעמי ביטחון או 

 טובת הציבור.

 
פעילות שיש בה לסכן את בטחון המדינה ולא ניתן לפרט מעבר לכך,    נוכחהסירוב מכתב נוסח  -

 .5נספח  רףמצו

 .6נספח  מצורף ולא ניתן לפרט מעבר לכך, הסירוב נוכח פעילות פליליתמכתב נוסח  -

 
 ) להלן:" המבקש"( טעמים הקשורים בבן הזוג הישראלי –בעת הגשת הבקשה  3.2

תסורב מטעמים הקשורים במבקש, במקרים חריגים,  למתן מעמד עבור בן זוג זר הבקשבאופן כללי,  3.2.1

כגון כאשר המבקש מרצה תקופת מאסר או מעצר ו/או תלוי ועומד כנגדו תיק, אשר בגינו צפוי להיגזר 

 המבקש בזמן הקרוב מאסר ממושך, או שהוא עצור עד תום ההליכים . על

 
ון בהרשעות המבקש שבגינן טעם הטמהלכן, במקרים בהם ימליצו הגורמים לסרב את הבקשה מ 3.2.2

ומנהלת  ,מרצה או אמור לרצות המבקש תקופת מאסר ארוכה ו/או הוא במעצר עד לתום ההליכים

תישלח  ,שקלה ומצאה כי יש לאמץ את ההמלצה ולסרב את הבקשהאיחוד משפחות(  דסקתחום )

ולציין כי עם שחרורו ממעצר/מאסר יוכל להגיש בקשה  ,בהתאםתסורב הבקשה  לפיומכתב למבקש 

 חדשה לאיחוד משפחות עבור בן זוגו הזר וכי בשלב זה על בן זוגו לצאת מן הארץ.

 

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/visas_forms/he/5.2.0015_3.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/visas_forms/he/5.2.0015_4.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/visas_forms/he/5.2.0015_5.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/visas_forms/he/5.2.0015_6.pdf
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 . 7כנספח  ףמצורנוסח מכתב הסירוב בגין הרשעות  -

נוסח מכתב הסירוב בגין תיקים תלויים ועומדים, שבגינם צפוי להיגזר דינו של המבקש בקרוב  -

 .8כנספח מצורף למעצר/מאסר ממושך או שהוא עצור עד תום ההליכים 
 

 
 "(המוזמןהזר )להלן:"טעמים הקשורים בבן הזוג  –תוך כדי ההליך המדורג  3.3

 :הרשעות   1.3.3

 
 יהא בהתאם.  התשובותונוסח  דלעיל 3.1אופן הטיפול יהא כאמור בסעיף 

 :מב"ד 3.3.2

 
תועבר , במהלך ההליך המדורג ככלל, כאשר כנגד המוזמן תלויים ועומדים תיקי מב"ד אשר נפתחו 

ל שיקול דעת פרטני יפעראש הדסק אשר תאיחוד משפחות(  דסקמנהלת תחום )הבקשה להחלטת 

לאחר  לסוג העבירה, חומרתה, חומרת תוצאותיה, מספר העבירות שבגינן נפתחו התיקים וכד'. בהתאם

וסח נ מנומק ומפורט. מכתבלמבקש איחוד משפחות(  דסקומנהלת תחום )קבלת החלטתה תשלח 

  . 9 כנספח מצורףמכתב 

 מידע מודיעיני 3.3.3

 

תועבר הבקשה להחלטת  ,המוזמןבנוגע למעורבותו של מידע מודיעיני  בידי הגורמים מצויככלל, כאשר 

להיקף המעורבות,  בהתאםל שיקול דעת פרטני יפעאשר תאיחוד משפחות(  דסקתחום ) מנהלת

למבקש איחוד משפחות(  דסקמנהלת תחום )לאחר קבלת החלטתה תשלח לחומרת המעורבות וכד'. 

 . 9 כנספח מצורףמכתב  וסחנמנומק ומפורט. מכתב

 

  טעמים הקשורים לבן הזוג הישראלי –תוך כדי ההליך המדורג  3.4

 
כאשר המבקש, תוך כדי ההליך המדורג נכנס למעצר/מאסר ו/או תלוי ועומד כנגדו תיק, אשר בגינו  3.4.1

תועבר צפוי להיגזר כנגד המבקש בזמן הקרוב מאסר ממושך, או שהוא עצור עד תום ההליכים, 

 בהתאםל שיקול דעת פרטני יפעאשר תאיחוד משפחות(  דסקמנהלת תחום )הבקשה להחלטת 

המעצר/מאסר תילקח בחשבון בין היתר יישקלו: משך הזמן שחלף מאז אישור  לנסיבות. עובדת

מרכז חיים בישראל והעדר מניעה פלילית או  ,הבקשה, משמורת על קטינים, מידת הזיקה לישראל

 וכד'. הבקשהביטחונית נוספת לסירוב 

 

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/visas_forms/he/5.2.0015_7.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/visas_forms/he/5.2.0015_8.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/visas_forms/he/5.2.0015_9.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/visas_forms/he/5.2.0015_9.pdf
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 סוף ההליך המדורג  3.5

 תיערך בדיקה נוספת מול (אזרחות ישראליתרישיון לישיבת קבע או ), לפני מתן המעמד הסופי 3.5.1

 :הרלוונטילנוהל –בהתאם ו על ידי הגורם המוסמך  ייבחנוהגורמים. תשובות הגורמים 

 (נוהל הטיפול במתן מעמד לבן זוג זר הנשוי לאזרח ישראלי) 5.2.0008נוהל   א. 

 (נוהל הטיפול במתן מעמד לבן זוג הנשוי לתושב קבע) 5.2.0011ב.  נוהל 

 (נוהל הטיפול במתן מעמד לבני זוג של ישראלים, לרבות בני זוג מאותו המין) 5.2.0009נוהל   ג.

 

 תחולה: .4

 תטופלנה בהתאם לתנאי נוהל זה. –בקשות שהוגשו לפני מועד עדכון נוהל זה וטרם נתקבלה החלטה לגביהן 

 


