State of Israel – Ministry of the Interior
Population and Immigration Authority

מ די נ ת י ש ר א ל – מ ש ר ד ה פ נ י ם
ר שו ת ה א ו כ לו ס ין ו ה ה גי ר ה

ב ק ש ה ל מ תן א ש ר ת כ ני ס ה לי ש ר א ל מ ס ו ג
Application for entry visa to Israel category of
הוראות למילוי הטופס

Instructions for completing application form:
1. Please fill in All the following details in the Form

. נא למלא את כל הפרטים בטופס.1

2. An explanatory letter and supporting documents
must be attached.

. נא לצרף מכתב הסבר ומסמכים תומכים.2

2  מתוך1 דף

1/אש

Details of the Israeli Applicant פרטי המזמין הישראלי
מספר סלולרי
Cellphone number

קשר בין המזמין למוזמן
Relation to the applicant

שם פרטי ומשפחה
First and Family name

ע"ר/פ. מספר ח/זהות.מ
I.D. No. Or Company I.D

 העמותה/שם החברה
Company Name

Particulars of the Applicant פרטי המוזמן
שם האם
Mother’s name

inviter

שם האב
Father’s name

השם הפרטי
Given name

שם המשפחה
Family name
In English

דת
Religion

הלאום
Nationality

השמות הקודמים
Previous family name

שם נעורים של האם
Mother’s maiden name

משלח יד
Occupation

האזרחות
Citizenship

תאריך הלידה
Date of birth

ארץ הלידה
Country of birth

מגדר
Gender
male 

זכר

בתוקף עד
Valid until

תעודת מעבר
Laisser passer
ניתן בתאריך
Issued at

 דרכון
Passport
מספר
Number



female  נקבה

המצב המשפחתי
Family Status
Married - אה/ נשוי

Single - ה/ רווק

Widowed - ה/ אלמנ

Divorced - ה/ גרוש

Spouse of the invitee בת הזוג של המוזמן/בן
תאריך לידה
Date of birth

ארץ לידה
Place of birth

שם האב
Father’s name

שם הנעורים
Maiden name

השם הפרטי
Given name

שם המשפחה
Family name

Children of the invitee ילדים של המוזמן
תאריך הלידה
Date of birth

ארץ הלידה
Country of birth

השם הפרטי
Given name

1
2
3

:מטרת הכניסה לישראל

Purpose of entry into Israel:

: שהות קודמת בישראל של המוזמן

Previous stays in Israel of the invitee :

:)סוג מעמד (תאריכים

Any status (dates):

:מספר זהות ישראלי

Israeli I.D No:

:מספר דרכון זר קודם

Previous foreign passport number:
Was your status in Israel ever been cancelled? why?
_____________________?אם כן מתי והיכן הוגשה

?האם בוטל בעבר מעמדך בישראל? ומדוע

לא כן : ברשות הפלסטינית או ברצועת עזה והבקשה נדחתה,האם הגשת בעבר בקשה לביקור בישראל

Have you previously request to visit Israel, the Palestinian Authority and the Gaza Strip and the request was rejected?
 YES  NO If so when and where filed?
__________________?לא אם כן מתי והיכן הוגשה כן : ברשות הפלסטינית או ברצועת עזה במקביל להגשת בקשה זו,האם הוגשה בקשה לביקור בישראל
Is a request to visit Israel and the Palestinian Authority and the Gaza Strip while submitting this request?  YES  NO

If so when and where filed?

State of Israel – Ministry of the Interior
Population and Immigration Authority

מ דינ ת י שר אל – מ שר ד הפ ני ם
ר שות ה או כ לו סין והה גי רה

ב ק ש ה ל מ תן א ש ר ת כ ני ס ה לי ש ר א ל מ ס ו ג
Application for entry visa to Israel category of
2  מתוך1 דף

1/אש

Particulars of the Applicant פרטי המוזמן
האזרחות
Citizenship

השם הפרטי
Given name

מספר דרכון
Passport No.

שם המשפחה
Family name
In English

המען הקבוע בחו"ל
Permanent address abroad
הרחוב ומספר הבית
העיר
Street and house no.
Town

מספר הטלפון
Telephone No.

הארץ
Country
In English

המען בו ישהה המוזמן בישראל
Permanent address in Israel
הרחוב ומספר הבית
Street and house no.

כתובת דואר אלקטרוני של המוזמן
Applicant's Email Address
העיר
Town

On notification of permit, please inform Israeli Embassy Office in:

__________
Declaration

:את ההודעה על אישור הבקשה נא להעביר לנציגות ישראל ב

הצהרה

ה שהפרטים שנמסרו לעיל נכונים ונמסרו בהכרה שהם מהווים יסוד לדיון בבקשתי והנני(ו) מתחייב(ים) שלא להעסיק את המוזמן לאחר כניסתו/אני מצהיר
 אני(ו) אחראי(ים) שהמוזמן והנלווים אליו יעזוב(ו) את ישראל עם תום מועד. אינו רשאי לעשות כן,לארץ לתקופה האמורה אם בהתאם לתנאי האשרה
 אני(ו) מתחייב(ים) לסלק לממשלה כל הוצאה שתהיה לה בקשר להחזרת. הודעה על העזיבה אמסור(נמסור) ללשכת מינהל האוכלוסין משרד הפנים,הרשיון
. לא יקבל שכר או תשלום כלשהו במטבע חוץ/  הנני(ו) מצהיר(ים) בזה שהמוזמן יקבל.הנ"ל לחו"ל אם תהיינה הוצאות כאלה

I hereby declare that the details hereby given, are correct, and confirm that they form the basis for this application. I undertake not
to employ the afore mentioned quest (s) after his/their entry into the country of Israel, for the said period, in accordance with the
conditions set out. I/We undertake to pay the government any expenses that may be incurred in connection with the person (s)
return abroad. I/We hereby deciare he/they will not receive any salary or cash payment in any currency domestic or foreign.

ה/חתימת המזמינ
וחותמת המפעל או המוסד
Signature and official stamp
Of establishment or institute

ת/חתימת המבקש
Signature of applicant

התאריך
Date

המקום
Place

.ה שהפרטים שנמסרו לעיל נכונים ונמסרו בהכרה שהם מהווים יסוד לדיון בבקשתי/אני מצהיר
 לא. לא חליתי במחלה העלולה לסכן את בריאות הציבור. לא פעלתי נגד העם היהודי ובטחון מדינת ישראל.ה בזה שלא עברתי עבירה פלילית/אני מצהיר
 אני מתחייב כי שהותי בישראל.  אין כנגדי צו הרחקה או סירוב כניסה במדינת ישראל,ת ע"י משטרה של מדינה כלשהי/קיים נגדי צו מאסר שיפוטי ואינני מבוקש
.תהיה בהתאם לתנאי האשרה והרישיון ומתחייב לצאת את ישראל עם תום תוקף הרישיון

I hereby declare that the details hereby given herein, are correct, and have been given in accordance with the rules of agreement in
my application. I declare, that I have not committed any criminal offense. I have committed no crime against the Jewish people and
neither against the security of the state of Israel. I undertake, that my stay in Israel will be in strict sure to leave Israel accordance
and terms of my visa and agree to ensure to leave Israel upon the expiration date of my visa/license.

)ת (המוזמן/חתימת המבקש
Signature of applicant

התאריך
Date

המקום
Place

For official use only / לשימוש המשרד

קבלה מספר
_____________________________

תאריך

-הלשכה ב

ת/שם הבודק

ת הבקשה/שם מקבל

:ה/שם וחתימת הפקיד

:תאריך

