
  
  
  

www.afiklaw.com 
0088111.doc\9\1000\s:   Afik & Co., Attorneys and Notary               וטריוןאפיק ושות', עורכי דין ו 

 

 

 

  1 עו"ד ייב פרידהוף,/  ישראלישל אזרח לבן זוג בישראל קבלת מעמד 

שר למי שהוא אזרח ישראלי להיות בקשר זוגי עם מי שאיו ישראלי ולבקש פהדין הישראלי מא

  מהמדיה ליתן מעמד לבן הזוג, אולם המדובר בהליך מורכב שעשוי להימשך מספר שים.

פחה בישראל היא זכות יסוד. על מת לאפשר לו לעשות כן זכותו של אזרח ישראלי להשא ולהקים מש

ן לבקבע מעמד  ליתן , בהתאם לחוק האזרחות,מדית ישראל מאפשרתעם מי שאיו אזרח ישראלי 

ועל מת לאפשר לבי הזוג  לקבלת מעמד, עד לבחית הבקשה. בהליך המכוה ההליך המדורגזוג ה

שיחודש אחת מוזמן רישיון שהיה ועבודה בישראל ייתן ל ,להמשיך ולהל את חייהם המשותפים

חיה ב הליךעקרוי מתבצע באופן ת אושרמהבקשה ככל ש . לתקופה ויחל הליך של בחית הזכאות

בן הזוג במשך  עשוי לקבל. בשלב הראשון הסופי עד לקבלת המעמד בעל שלושה שלבים ובדיקה קפדי

שלוש לפרק זמן של בן הזוג מעמד ארעי  לקבל עשויחודשים היתרי שהייה זמיים. בשלב השי  27

  . בישראל תושבות קבע מעמד שלקבל האחרון מתבשלב ו ,ת סוציאליותשים, המקה לו זכויו

אודות חייהם של בי הזוג  ביותר שורה של בדיקות מעמיקות מבוצעתלאורך שלושת השלבים 

מיעה פלילית , לקבל המעמד תויבטחעל מת לבדוק האם קיימת מיעה בין השאר בדיקות  הכוללות

ייהם של בי הזוג במטרה לבדוק הן את מהות הקשר שבין בדיקות אודות מרכז חשורה של וכן 

יהיה ן כי הליך זה יש לציי. והקשר לישראל כמרכז חייהם השיים והן את חייהם המשותפים בישראל

אך בכל מקרה ייארך  שואיםים אזוג הבי וממושך יותר כש זוג שואים ביקצר יותר כשמדובר ב

 לעתים אף דורשת המדיה הפקדה של ערבות בקאית כתאי למתן היתרי שהיה בישראל  .מספר שים

  עד תום הבדיקה. וכתאי לחידושם

גם בית המשפט בפסיקותיו  .דרמטיתדחיית בקשה של בי זוג למתן מעמד לאחד מהם היה החלטה 

ל ש והרת גורל ת מעמיקות ביותר בטרם קבלת החלטה קיצויתוהאחרוות קובע כי יש לבצע בדיק

להעדיף מתן אשרה זמית לצורך ממליץ בית המשפט  לכן .שעשויה להפריד בין בי זוג דחיית בקשה

ללא סף על החות בקשות דמקרים רבים בזאת, . עם בדיקה וספת על פי דחיית בקשה על הסף

על ידי היוועצות עם עורך דין הבקיא בתחום אשר יחה  , דבר שלפעמים יתן למועבדיקה מעמיקה

את בי הזוג בוגע לאופן הפיה לרשויות הרלווטיות, דרך בחירת המסמכים הכוים ועריכת טפסי 

ם אלו יצורפו אסמכתאות הבקשה. ככל שמסמכים אלו יערכו בהתאם לוהל וככל שלמסמכי

   . הצלחת ההליךרלווטיות, כך יגדל הסיכוי ל

, חשוב שהליך של בקשה למתן אזרחות ילווה על ידי עורך דין המתמחה בתחום ההגירה אשר על כן

  .לישראל כבר מהשלבים הראשוים

                                                 

ירה כללית אין בסק . והגירה דיי חברותתר במשפט המסחרי, , העוסק בין היעורך דין במשרד אפיק ושות' והי יב פרידהוףעו"ד י 1

  בטרם קבלת כל החלטה בושאים המתוארים בסקירה זו. המתמחה בתחום זהזו משום ייעוץ משפטי כלשהו ומומלץ להיוועץ בעורך דין 
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Israeli Status to a Non-Israeli Spouse of an Israeli Citizen / Yaniv Friedhof, Adv.2 

Israeli law enables an Israeli citizen to be in a relationship with a non-Israeli, and request 
grant of an Israeli status to such spouse. However, such procedure may be a very complex 
one and may take several years. 

An Israeli citizen's right to marry and raise a family in Israel is a fundamental 
constitutional right. To this end, Israeli Nationality Law enables the grant of permanent 
status to a non-Israeli spouse of an Israeli in a process known as the “Graduated Process”.   
Until an application for permanent status is fully reviewed and in order to allow the 
couple to continue their life together until a final decision is taken (a proses that may take 
a few years) the spouse may receive a temporary permit allows the spouse to live in Israel 
and work in Israel.  Once an application received a prima-facia approval it passes through 
a three stages process. In the first stage the spouse may receive up to an aggregate of 27 
months of temporary permits. At the second stage the spouse may receive temporary 
status for a period of up to three years in which the spouse is also entitled to social rights 
granted to Israeli residents and at the last stage the spouse may receive a permanent 
resident status in Israel. 

Through such three stages the couple will pass through a series of examinations to review 
their life as a couple which examinations include reviews to examine if there are any 
prevention due to national security issues, any criminal prevention and a series of 
examinations relating to the nature of the spousal relationship, the center of life and the 
connection to Israel.  The procedure will be shorter when the couple is married and longer 
when the couple are not married but in any case may take several years. In some cases the 
State may demand a deposit of a bank guarantee as a condition for granting the temporary 
permits and their renewal. 

Rejection of a motion for status is a dramatic result. The Israeli Court noted in several 
recent rulings that the Ministry of the Interior should make a thorough examination before 
deciding on a rejection and recommended to grant temporary permits for the purpose of 
further examination instead of rejecting a motion.  Nevertheless, motions are sometimes 
rejected without such thorough examination, something that may sometimes be avoided 
by consulting with an attorney who is experienced in such area and whom can guide the 
couple in the process, including as to the manner in which the authorities should be 
approached, which documents need be furnished and how to fill the applications.  If the 
applications are duly filled and are supported by proper references and supporting 
documents, the chances of the motion to succeed are higher. 

Therefore, it is important that the process of applying for a permanent Israeli status will 
be accompanied by a lawyer experienced in the field of immigration to Israel as of the 
early stages. 

                                                 

2 Advocate Yaniv Friedhof is an attorney at the law office of Afik & Co., Attorneys and Notary 
(www.afiklaw.com) whose main practice areas are commercial law, corporate law and immigration. Nothing herein 
should be treated as a legal advice and all issues must be reviewed on a case-by-case basis.  For additional details:  
+972-3-6093609 or at the e-mail: afiklaw@afiklaw.com 


