כותרת – איך סווטה נשארה באופן חוקי בישראל אחרי גירושין מאזרח ישראלי ושהות לא חוקית
בישראל.
הכותבת – גילה ברזילי ,עו"ד  -מתמחה בתחום המשפחה ,משרד הפנים ,זכויות אדם ,דיני
הגירה  -הסדרת כל סוגי המעמד עד אזרחות – לבני משפחה ולבני זוג של ישראלים
לפני שנה הגיע אלי זוג יחסית צעיר באמצע שנות ה  03לחייהם ,סווטה וסרגיי.
סרגיי סיפר כי הוא אזרח ישראלי רווק וכאן בישראל הכיר את סווטה שהיא אזרחית אוקראינה
והגיעה לישראל כי היתה אשתו של אלכסי ,אזרח ישראלי ,והתגרשה ממנו ויש לה גם ילדה שהיא
אזרחית ישראלית.
אחרי הגירושין נותרה סווטה כשהיא אם לילדה קטנה וחברים משותפים שידכו בינה ובין סרגיי
שהיה עד אז רווק וביישן מאד.
בין סווטה לסרגיי נרקמו יחסים קרובים ואחרי שלושה חודשי הכרות סווטה עברה לגור עם סרגיי

כאשר עברו לגור יחד פנו סווטה וסרגיי למשרד הפנים וביקשו עבור סווטה מעמד לפי נוהל חיים
משותפים ,אולם דחו אותם באופן מיידי בטענה כי סווטה מנסה להישאר בישראל בכל מחיר וכי
אין די הוכחות לכנות הקשר בינה לבין סרגיי.
הנימוקים של משרד הפנים היו הרקע של סווטה – מבחינת משרד הפנם ,העובדה שהתחתנה עם
אזרח ישראלי ולאחר הגירושין ממנו לא חזרה לאוקראינה ,אלא החלה מערכת יחסים חדשה עם
אזרח ישראלי ,סרגיי .מבחינת משרד הפנים יש מקום לחשוד בכנות כוונותיה של סווטה ולכן דחו
את הבקשה שלה ושל סרגיי על אף שכל מי שרואה אותם מבין מייד כי מדובר בזוג מאוהב.
עובדה נוספת שהקשתה על בני הזוג לקבל מעמד עבור סווטה מכוח נוהל חיים משותפים ביניהם
היתה זה שלאחר גירושיה מאלכס היא נותרה בישראל ללא אשרה ,היא לא היתה יכולה לעזוב את
ישראל כי יש לה ילדה מאזרח ישראלי שלא הסכים שהיא תיקח אותה איתה וסווטה לא ידעה מה
עליה לעשות מול משרד הפנים כדי להישאר כאן באופן חוקי ,וכמובן שיש מה לעשות לשם כך.
הישארות בישראל ללא מעמד חוקי היא מצב שקשה מאד לתקן או במילים אחרות ,כתם שקשה
מאד מאד להלבין אותו.
כאשר סרגיי וסווטה התחילו אצלי את ההליכים להסדרת המעמד החוקי של סווטה ,הגשתי
מחדש בקשה חדשה בטענת שינוי נסיבות.
משרד הפנים נותר בעמדתו המקורית ,דחה את הבקשה באופן נחרץ משום הרקע של סווטה והיא
נדרשה לצאת מישראל באופן מיידי.
הבקשה נדחתה בשל מספר טענות אולם לא ויתרתי והמשכתי את ההליכים מול משרד הפנים.
על מנת להביא למצב בו תוכל סווטה להישאר בישראל כבת זוגו של סרגיי ,באשרה כחוק היה
צורך בהליכים מורכבים אשר מצריכים ידע בנבכי נהלי משרד הפנים והתנהלות מול משרד הפנים.
לאחר התנהלות נכונה שנמשכה על פני מעל חצי שנה ,הגיע השלב המיוחל וסווטה קיבלה אשרה
לשהות בישראל כדין.
והחשוב  -היום יש לסווטה תעודת זהות ישראלית זמנית ובניהול נכון של המשך התהליך תקבל
סווטה תעודת זהות של תושבת קבוע בישראל.

