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נוהל הטיפול במעמד לבן זוג של פליט מוכר
 .1הדיון בבקשות למתן מעמד לבן/בת זוג של פליט מוכר יהיה ע"פ החלוקה הבאה:
.0א .פליט מוכר המבקש להביא את בני משפחתו ממדינת המוצא  -בקשתו תטופל ותידון ע"י ועדת
הפליטים בתיאום ובאחריות מינהל אכיפה וזרים.
.0ב .פליט מוכר אשר הכיר את בת/בן זוגו הזרה בישראל ונישא לה בישראל ומבקש לתת לה מעמד מכח
נישואין –בקשתו תטופל בלשכות הרשות ע"פ כתובת מגורים.
 .2להלן יפורט הליך הטיפול לגבי מקרים כמצוין בסעיף  3ב':
.2א .הפליט יפנה ללשכת הרשות עם בן/בת זוגו ויציג בלשכה:
)1

בקשה לקבלת/הארכת רישיון ישיבה (אש.)3/

)2

תמונות חזותיות של כל אחד מבני הזוג.

)3

מסמך זיהוי ישראלי של הפליט המוכר.

)4

דרכון זר של בן/ת הזוג ,בתוקף לשנתיים.

)5

תיעוד ציבורי של בן/ת הזוג ,מקורי ,מאומת (מתורגם במידת הנדרש) כדלהלן:
 תעודת יושר (הכוללת גם שמות מקוריים) מעודכנת שהונפקה בשנה האחרונה.
 במידה ובוצעו שינויי שם (פרטי/משפחה) ,יש להציג תעודה ציבורית המעידה על שינויי שם .
 תעודות ציבוריות המעידות על מצב אישי נוכחי וקודם.
 תעודת לידה.

)6

תעודה המעידה על היעדר רישום פלילי לפליט המוכר.

)7

תעודת נישואין.

)8

תעודות לידה של ילדים משותפים.

)9

הוכחות לקשר ולמרכז חיים משותפים בישראל .

 )11מכתבים והמלצות לגבי היכרות בני הזוג מבני משפחה וחברים .יש לצרף צילום ת .זהות של כל
ממליץ.
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 )11מכתב הסבר מבני הזוג על חייהם המשותפים ,אופן ומשך היכרותם.
 )12תצהיר של בני הזוג על אמיתות החומר שהוגש ועל חובת בני הזוג להודיע ללשכת רשות
האוכלוסין על כל שינוי בנסיבות.
 )13הצהרה חתומה ע"י הפליט המוכר כי ידוע לו שאם בתוך  31יום לא יומצאו המסמכים
המבוקשים ,בקשתו תיסגר.
 )14תשלום אגרה  -השירות כרוך בתשלום אגרת בקשה לרשיון לישיבת ארעי ,כמפורט בלוח
אגרות.
.2ב .הלשכה תערוך תשאול ראשוני לבדיקת כנות הקשר ובמידה וההתרשמות הינה של היעדר קשר זוגי
של ממש ,היעדר משק בית משותף וכיוצא בזה-יש לסרב הבקשה ,לעדכן את הפונים ולסגור את
התיק.
.2ג .לא סורבה הבקשה על רקע האמור בסעיף קטן (ב) ועל יסוד התרשמות הלשכה וכלל המסמכים
שהוצגו הלשכה השתכנעה לגבי כנות הקשר והזוגיות והושלמו כל המסמכים המתחייבים ,תעביר
הלשכה את פרטי בני הזוג (ולא את התיק עצמו או את המסמכים שבו) לאגף תיאום קונסוליות
במינהל אכיפה וזרים).
.2ד .בסיוע אגף תיאום קונסוליות תיבחן האפשרות של מעבר בני הזוג למדינת בן הזוג של הפליט המוכר.
אגף תיאום קונסוליות יכול להנחות את הלשכה להפנות את בני הזוג עצמם לנציגות של מדינת בן
הזוג (שאינו הפליט המוכר) וכן רשאי אגף תיאום קונסוליות לקבוע כי יבצע את הפנייה לנציגות בעצמו
או בסיוע משרד החוץ וכיוצא בזה.
.2ה .אגף תיאום קונסוליות ינחה את הלשכה בתשובתו בדבר המשך הטיפול ,למי עליהם לפנות ,כיצד יש
לענות לפונים וכו'.
ה .1.במידה ויתברר כי לזוג אפשרות לחיות יחד במדינת מוצאו של בן הזוג ,יופנה הזוג ל"ממונה
יציאה מרצון" במינהל האכיפה.
ה .2.במידה ויתברר כי אין לזוג אפשרות לחזור לחיות בארץ המוצא של בן/בת הזוג יבוצע ראיון מלא
בלשכה לשני בני הזוג.
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.2ו .בתקופת הביניים שבין קבלת תשובת הקונסוליה של מדינת בן הזוג שאינו פליט ועד להשלמת הברור
הנדרש וביצוע הראיון המלא ,ינתן רישיון ישיבה מסוג ב 2/לבן הזוג שאינו פליט מוכר.
.2ז .התברר כי קיימת כנות בקשר הזוגי ומרכז חיים בישראל  -יאושר רישיון ישיבה ב 1-כללי לשנה אחת.
המשך הצורך ברישיון הישיבה ונסיבות הבקשה יבחנו בטרם כל הארכה .על בן הזוג שאינו פליט
לפנות ללשכה  3חודשים לפני תום רישיון הישיבה לצורך הארכתו.
.2ח .תום תוקף רישיון הישיבה ב 1-לא יהיה מאוחר יותר מתוקף רישיון הישיבה א 5-שיש לפליט.
.2ט .לילדים משותפים נלווים ניתן לאשר רישיון ישיבה א.5/
הערה -ככל שמדובר בבקשה של מי שמחזיק רישיון ישיבה מסוג א 5-רק בשל כך שזוהה כמי שמוצאו
דרפור ,ולא נבחנה או שלא הגיש בקשת מקלט פרטנית בעניינו ,יש להפנותו מיד עם פנייתו ללשכה לצורך
פתיחת הבקשה ליחידת הטיפול במבקשי מקלט לצורך עריכת ראיון זיהוי לנ"ל על מנת לאמת את זהותו.
לאחר מכן יוחלט בדבר אופן המשך הטיפול בעניינו.
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