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 ליהלומנים בבקשות למתן היתר העסקה ורישיון שהייה ועבודה נוהל הטיפול 

 ובני משפחותיהם

 :מטרת הנוהל .א

מנהל או איש אמון בתחום היהלומים לקבלת היתר להעסקת את הליך הגשת בקשה מטרתו של נוהל זה להסדיר 

יון ישיבה ועבודה בישראל את הליך הגשת בקשה לאשרה וריש של היתר ההעסקה, הארכתולו ("יהלומן" )להלן:

הארכת תוקפם, וכן את אופן הטיפול בבקשות כאמור, הן באגף ההיתרים במינהל לו היהלומן ובני משפחתועבור 

האזוריות )להלן:  מינהל האוכלוסין"( והן בלשכות אגף ההיתריםשירות למעסיקים ועובדים זרים )להלן: "

  . "(הרשות"של רשות האוכלוסין וההגירה )להלן:  "(הלשכות"

 כללי:  .ב

מתן רישיון ישיבה ו/או עבודה בהתאם לנוהל זה כפופה לשיקול דעת  על החלטה על מתן היתר העסקה ו/או  .1.ב

שראל וחוק עובדים זרים הגורמים המוסמכים ברשות האוכלוסין וליתר נהלי הרשות וכן להוראות חוק הכניסה לי

 והחלטות ממשלה רלבנטיות. ותקנותיהם

בהיתר או ברישיון, או התחייבות שניתנה במסגרת הבקשה להיתר או לרישיון,  ושנקבע םנאיתמו הקיייתלא  .2.ב

 .יןילבטל, לסייג או לסרב להאריך  את ההיתר או הרישיון, לפי הענ , בכפוף לשימוע,רשאית הרשות

בודה הטיפול בבקשות למתן היתר העסקה ורישיון שהייה ועאין באמור בנוהל זה כדי לגרוע מהאמור בנוהל  .3.ב

 . 5.3.0041שמספרו למומחים זרים 

 המטפלעובד הרשות  סבר אלא אם כן, לממונהועדה המייעצת ותטופל ללא צורך בדיון בבקשה להיתר  ככלל, .4.ב

 , והכל בהתאם לשיקול דעתו בהתחשב במכלול נסיבות הבקשה.שיש לקיים דיון כאמור

בני משפחה מדרגה ראשונה )בן/בת זוג  יהלומן שאושרה בקשתו להיתר ורישיון בישראל רשאי לצרף אליו .5.ב

 בהתאמה לתוקף הרישיון של היהלומן. 2(. לבני המשפחה יאושר רישיון ביקור מסוג ב/21וילדים עד גיל 

 הגשת בקשה להיתר העסקה ותנאי היתר העסקה:  .ג

ם, לחוק עובדים זרי 1כהגדרתו בסעיף  ("הממונה")אישור הבקשה ניתן לשיקול דעתו הבלעדי של הממונה  .1.ג

, וכן עובד משרדו שהוסמך מטעמואו רשות המנכ"ל  שהוא ,)להלן: "חוק עובדים זרים"( 1991-התשנ"א

 בהתחשב, בין היתר, בהוראות החוק והחלטות הממשלה הרלוונטיות.

לצו הפיקוח על יהלומים, ייבואם ייצואם,  2חברה הרשומה בישראל אשר לה רישיון בתוקף לפי סעיף  .2.ג

תחילה להגיש בקשה לקבלת היתר לפי  תנדרשיהלומן "( המבקשת להעסיק חברה)להלן:" 1979-התשל"ט
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בהתאם  5.3.0041 והלכמפורט בנ ("היתר העסקה")להלן:  1991,-תשנ"איג' לחוק עובדים זרים, ה1סעיף 

 להנחיות ובצירוף הטפסים והנספחים שבהם.

 .הכלכלההמפקח על היהלומים במשרד המלצת לבקשה בנוסף לאמור תצורף  .3.ג

ענף מומחים של הרשות. כתובת האגף מופיעה  –בקשה לקבלת היתר להעסקת מומחה תוגש באגף ההיתרים  .4.ג

)להלן: "אתר האינטרנט"(, או באופן מקוון בכתובת:  www.piba.gov.ilבאתר האינטרנט של הרשות 

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getHtmlForm.aspx?formType=Experts@piba.gov.il 

עובד רשות האוכלוסין וההגירה יבדוק את מסמכי הבקשה, וכן יבדוק במערכות הממוחשבות של הרשות כי אין  .5.ג

 יו מניעה לאשר את הבקשה.מידע ברישומי רשות האוכלוסין וההגירה המעלה על פנ

במקרה שמן המידע האמור או מנסיבות הבקשה, בהתאם לבדיקות הנ"ל, מתגלה על פניו מניעה לאישור  .6.ג

, אשר תהיה רשאית לפנות לכל גורם 5.3.0041הבקשה, הבקשה תועבר לדיון בוועדה המייעצת לפי נוהל 

לת הבקשה. בתום דיוניה תמליץ הועדה רלוונטי אחר לפי שיקול דעתה, על מנת לקבל מידע שיסייע בשקי

למנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה לעניין אישור או דחיית הבקשה, ובמקרה של המלצה לאישור הבקשה, גם 

 לגבי משך תקופת ההיתר שיינתן ו/או תנאים מיוחדים שיש לקבוע.

בקש היתר העסקה במקרה שבדיקות עובד הרשות לא גילו מניעה לאישור הבקשה, ינפיק עובד הרשות למ .7.ג

אשר תוקפו יהא בכפוף לתנאי נוהל זה ולתנאים שיפורטו בהיתר ובבקשה ו/או במסמך נלווה להיתר, והמעסיק 

 ליהלומןיופנה ללשכת הרשות הרלוונטית, כמפורט בהיתר, לשם הגשת בקשה לקבלת רישיון ישיבה ועבודה 

רישיון ביקור בישראל לבן/בת הזוג ולילדיו עד וכן לצורך קבלת אשרה ו ימי עבודה מיום קבלת ההיתר 7ובתוך 

 ., ככל שישנם21גיל 

המבוקשת, לפי לתקופה  , או בהתאםשנתייםתוקפו של היתר שאושר לראשונה יהא לתקופה מרבית של עד  .8.ג

עד לתקופה של בכל פעם  תהאשיקול דעת הממונה. הארכת תוקפו של ההיתר בהתאם ל הנמוך מביניהן,

  .ופה המבוקשת, לפי הנמוך מביניהןק, או בהתאם לתשנתיים

במידה והוחלט ע"י הממונה לסרב הבקשה להיתר, יעודכן הסירוב בקובץ אביב והחלטה מנומקת בכתב תישלח  .9.ג

, בציון האפשרות להגשת עתירה מינהלית לבית המשפט לעניינים למינהליים למעסיק המזמין/ מיופה כוחו

 יום. 45-בירושלים ללא שיהוי ולא יאוחר מ

 ליך הטיפול בלשכת הרשות:ה .ד

 יהלומןלבקשה להנפקת אשרה ורישיון שהייה ועבודה , יש להגיש יהלומןבמידה ואושר מתן היתר להעסקת ה .1.ד

, מינהל האוכלוסין לשכותמבאחת  "(חוק הכניסה לישראל)להלן: " 1952-, תשי"בלפי חוק הכניסה לישראל

  בכתובת המצוינת בהיתר ההעסקה שניתן למעסיק.

 כלהלן: למלא תנאים ודרישותהגשת הבקשה יש  לצורך  .2.ד

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getHtmlForm.aspx?formType=Experts@piba.gov.il
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)במידה  עמו, המיופה בייפוי כוח נוטריונינוכחות חובה בלשכת הרשות של בעל ההיתר או נציג מט (1

  בארץ, אין חובת נוכחות שלו להגשת הבקשה( הלומןיו

בישראל  רישיון שהייה ועבודה)נספח א( ובקשה לקבלת  1מילוי טופס בקשה לאשרה ורישיון כניסה אש/ (2

 . 3אש/

)במידה ואינם  וכן של הנלווים ככל שצורפו לבקשהלפחות  חודשים 18-בתוקף ל יהלומןהדרכון זר של  (3

 (.יש לצרף צילום שוהים בארץ

, יש למלא טופס בקשה . להלן9ד., כמוגדר בסעיף מבקש כי יתלוו אליו בני משפחה יהלומןבמידה וה (4

לצרף מסמכים רשמיים וכן  לפחות חודשים 18-בתוקף לבנפרד לכל בן משפחה וכן צילום דרכון זר 

ותעודות ציבוריות מקוריות, מאומתות ובמידת הצורך אף מתורגמות, המעידות על הקשר המשפחתי בין 

 המבקש לנלווה )תעודות לידה, תעודת נישואין וכו'(. 

שראל, נדרשת הסכמתו ( אינו מגיע ליהיהלומןכאשר הנלווים הנם ילדים קטינים אך ההורה השני )שאינו  (5

בכתב של ההורה השני המאומתת בחתימת נוטריון במדינתו ומאושרת על ידי הקונסול או לחילופין 

 תימסר הסכמת ההורה השני בפני קונסול ישראל במדינתו. 

 יש לוודא כי ההיתר מעודכן במערכת אביב ועודנו בתוקף. (6

 תאם לקבוע בתקנות.  י' לחוק עובדים זרים ובה1תשלום אגרה שנתית לפי סעיף  (7

 .1974-בתקנות הכניסה לישראל, תשל"דהשירות כרוך בתשלום אגרה כמפורט  –אגרת רישיון (8

המוזמן במערכת "אביב", בהתאם לנתוני צילום  היהלומןעובד הרשות המטפל בבקשה, יקלוט את פרטי  .3.ד

כי הבקשה עומדת בתנאים  עובד הרשות מעסיק. עוד יוודאהון שהוגש, ויבצע קישור תיקים בינו לבין הדרכ

במידה ולא הומצאו  היתר מעודכן בקובץ.כי קיים ובדרישות וכי הומצאו כלל המסמכים הנדרשים כמפורט לעיל ו

 לצורך המשך טיפול בבקשה.  יום  14בתוך להשלימם  המעסיקכלל המסמכים הנדרשים, ידרש 

יבוצע קישור  ,בעברבישראל כי שהה הה בישראל בעבר. במידה ונמצא ש יהלומןהעובד הרשות יבדוק האם  .4.ד

חוקיות כניסותיו לישראל, משך שהיותיו בישראל בשנה  –לתיקיו הקודמים, וכן ייבדקו הנתונים הבאים 

האחרונה במצטבר, חוקיות שהיותיו, סוג הרישיון שהיה ברשותו, ואופן יציאותיו מישראל. עוד ייבדק כי אין 

וכד'( או כל מניעה אחרת לאישור הבקשה. אם יש הגבלה  וב כניסה, סיר)שהייה בלתי חוקית בעבר "הגבלות"

 .1.2.0001יש לפעול בהתאם ל"נוהל מתן שירותים המצריכים בירור מקדים" מספר 

נכנס לישראל שלא כדין/סורבה כניסתו לישראל בעבר/שהה שלא כדין, נעצר  יהלומןהבמידה ויימצא כי  .5.ד

משפחתו שוהים בישראל שלא כדין/מסר פרטים כוזבים וכיוב',  והורחק/ניסה לקבל מעמד כלשהו בישראל/בני

 תועבר הבקשה להזמנתו להחלטת מרכז אשרות בלשכה. 
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במקרים בהם מדינת מוצאו/אזרחותו של המוזמן מוגדרת כמדינת אבחון ע"י גורמי הביטחון יוודא עובד הלשכה  .6.ד

אבחון. יש לוודא כי בהיתר יצוין כי ( טרם העברתו ל22כי מולאו כל העמודות בטופס פרטים אישיים )אש/

 .ןע"י גורמי הביטחו הספורטאיממדינת האבחון בכפוף לבדיקת ולאישור  הספורטאימאושרת העסקת 

, על ידי מרכז אשרות בלשכה במידה והבקשה עומדת בתנאים ובדרישות המפורטים לעיל, תאושר הבקשה .7.ד

ון רישום אישור הבקשה ומשך תקופת השהייה יבוצע עדכון בחוצץ אשרות שבמערכת אביב, יעודכן בגילי

  .המאושרת

ממדינות פטורות מאשרת למוזמנים כולל  ,תישלח הברקה לנציגות ישראל ,בחו"לשוהה  יהלומןהו במידה .8.ד

  לגשת לנציגות ישראל לקבלת האשרה והרישיון. יהלומןהעל  ויהא, כניסה

( המבקשים להגיע עימו לישראל, 21ים עד גיל וילדבני משפחה מקרבה ראשונה )בן/בת זוג  יהלומןולבמידה  .9.ד

 .בתקופת שהייתו בישראל בני משפחה מקרבה ראשונה יוכל להגיש בקשה לצרף

ונלווים  יהלומןעל הן הבקשה להזמנת הנלווים תוגש בלשכת הרשות טרם הגעתם לישראל. האמור יחול  .10.ד

ממדינה הפטורה מאשרת כניסה  םונלווי יהלומןוהן על ממדינות המחויבות באשרת כניסה מוסדרת מראש 

 מוסדרת מראש.

 חודשים 18-להיות בתוקף ל דרכוניהםיש לצרף לבקשה צילום דרכוניהם של בני המשפחה הנלווים. על  .11.ד

 לפחות. 

רישיון ישיבה זהה הקטינים  וולילדי 2יוענק רישיון תייר מסוג ב/ היהלומןשל לבן/בת זוג ככל שתאושר הבקשה,  .12.ד

יש לעדכן האישור עבור כל אחד מהנלווים  .היהלומןלתוקף הרישיון של  זהה שתוקפם 2מסוג א/רישיון או 

אביב. במידה והנלווים ממדינות המחויבות באשרת כניסה מוסדרת מראש, יש במערכת בנפרד בחוצץ אשרות 

 לבצע הברקה לקונסוליה.

 .  תקופת הרישיוןכל משך ל כניסה רב פעמית )אינטר ויזה( תאשררשאים לקבל  והנלווים היהלומן .13.ד

, יעודכן הסירוב ו/או להזמנת הנלווים היהלומןעבור  1לרישיון מסוג ב/ הוחלט ע"י מרכז אשרות לסרב הבקשה .14.ד

בציון האפשרות להגיש ערר בכתב ללא שיהוי ולא יאוחר  למעסיקבקובץ אביב והחלטה מנומקת בכתב תישלח 

 יום. 21-מ

לשכה או סגנו. במידה ויוחלט לדחות את הערר, תישלח החלטה במידה ויוגש ערר, הוא יועבר לבחינת מנהל ה .15.ד

מנומקת בכתב בה תצויין האפשרות להגשת ערר לבית הדין לעררים או עתירה מינהלית, בהתאם לאזור אליו 

משוייכת הלשכה, כמפורט בטבלה שבנוהל קליטת בקשות ועררים על החלטות בלשכות ומטה רשות האוכלוסין 

 .(1.6.0001וההגירה )נוהל מספר 

 אופן קבלת אשרה ורישיון בנציגות ישראל בחו"ל:  .ה

 רישיון עליו להמציא:אשרה והלקבלת ה נציגות ישראלל היהלומןעם הגעת  .1.ה

 .ממועד הרישיון המבוקש לפחות חודשים 18-ל ףדרכון בתוק (1



 
 5.3.0015 מספר נוהל:   אשרות תחום: 
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 5.3.0015 מספר נוהל וההגירה אוכלוסיןה רשות

 

 .החודשים שקדמו להגשת הבקשה 6תעודת יושר מקורית, מאומתת ומתורגמת, אשר הונפקה במהלך  (2

 .ישור רפואיא  (3

לסרב לדרוש מסמכים נוספים ו/או בהתאם לסמכויותיו הקונסולריות, רשאי הקונסול בנציגות ישראל בחו"ל  .2.ה

הבקשה למתן רישיון הישיבה כאשר יש טעם המצדיק זאת. במידה ולקונסול השגות בעניין החלטת הרשות 

ותיו בכתב באופן מיידי למאשר לישראל, יעכב את מתן האישור למבקש ויעביר השג היהלומן לאשר כניסת

 הבקשה בלשכת רשות האוכלוסין.

במקרים מתאימים מנהל הלשכה יעביר את ההשגות השגותיו של הקונסול תועברנה להחלטת מנהל הלשכה.  .3.ה

בתום בדיקת הסתייגות הקונסול, והיה והוחלט לאשר את הבקשה, יועבר למנהל אגף ההיתרים להיוועצות. 

סח: "למרות ההסתייגויות שהועברו, יש לאשר הבקשה". במידה והערות הקונסול מברק נוסף לקונסול בנו

 .ב3ד.בהתאם להוראות סעיף מובילות לשינוי ההחלטה למתן רישיון, יש להודיע למזמין בדבר סירוב הבקשה 

 ולעדכן בהתאם במערכת "אביב".לעיל 

 1ישיבה מסוג ב/רישיון ויסה לישראל אשרת כנ ליהלומןמצא הקונסול כי אין מניעה למתן הרישיון, יעניק  .4.ה

 .ה לעיל.2ה שאושרה כאמור בסעיף ד.בהתאם לתקופ מומחה" יהלומן"

, יעניק הקונסול הרישיון נלווים ממדינה המחויבת באשרת כניסה מוסדרת מראששאושרה גם כניסת ככל  .5.ה

הווה רישיון שהייה וביקור כאמור מ 2יובהר כי רישיון ביקור מסוג ב/ לעיל. .ו2ד.בהתאם לאישור על פי סעיף 

בישראל ואינו רישיון עבודה. לפיכך זר השוהה בישראל ברישיון זה אינו רשאי לקבל שכר מאדם או מחברה 

 מעביד.-בישראל ולא יתקיימו בינו לבין אדם או חברה בישראל יחסי עובד

 הארכת תוקף היתרים ורישיונות  .ו

גיש לאגף ההיתרים נדרש לה ,לתקופה נוספתזר  מןיהלולהעסקת המבקש להאריך את תוקף ההיתר  מעסיק .1.ו

 .ובטופס מקוון בקשה להארכת תוקף ההיתר, בצירוף כל הנספחים כנדרש בבקשה ראשונה

 ימים טרם תום תוקף ההיתר.  60 -הבקשה להארכת ההיתר תוגש לא יאוחר מ .2.ו

למעט ות הרשות, לנוהל זה לרבות הגשת בקשה בלשכ 5ד' – 1ד' סעיפיםהמשך הטיפול בבקשה יהא לפי  .3.ו

 הברקת רישיון לקונסוליה. 

לתקופה של עד שנה  יוארךהתוקף בלשכת הרשות האזורית ותבצע תולנלווים  יהלומןלהארכת רישיון הישיבה  .4.ו

 בהתאם לתוקף ההיתר.ו בכל פעם

צו הכניסה לישראל )נסיבות מיוחדות וחריגות של תרומת עובד זר ופטור מתקופת רישיון מרבית התאם לב .5.ו

שהוא מנהל , "(הודייהלומן יהלומן אזרח הרפובליקה של הודו )להלן: ", 2018-ומנים מהודו(, התשע"ח ליהל

, לפחות מהמניות בחברה, אשר קיבלה היתר להעסיקו בהמלצת המפקח על היהלומים 25%פעיל ובעל 

( לחוק הכניסה 1גא)3ייחשב כמי שקיימות בעניינו נסיבות מיוחדות וחריגות של תרומת עובד זר כאמור בסעיף 

 .לישראל
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ליהלומן ההודי והנלווים לו  הישיבה רישיוןחודשים של ההיתר ו 63הארכה מעבר לתקופה המרבית של  (1

 .שנים בכל הארכה 3לתקופות של עד תתאפשר , )בן/בת/זוג וילדים קטינים(

ף ההיתרים גיש לאג, נדרש להלתקופה נוספתלהעסקת יהלומן זר המבקש להאריך את תוקף ההיתר  מעסיק (2

 .בקשה להארכת תוקף ההיתר, בצירוף כל הנספחים כנדרש בבקשה ראשונה

 ימים טרם תום תוקף ההיתר.  60 -הבקשה להארכת ההיתר תוגש לא יאוחר מ (3

למעט הברקת זה לרבות הגשת בקשה בלשכת הרשות )לנוהל  ד' סעיפיםהמשך הטיפול בבקשה יהא לפי  (4

רישיון הישיבה כך גם ויוארך תוקפו של ההיתר לשלוש שנים  ה,(. לאחר אישור הבקשרישיון לקונסוליה

 ובכפוף לתוקפו של הדרכון הזר שברשותו.ליהלומן 

תוקף רישיונם של בני המשפחה הנלווים יוארך אף הוא בהתאמה לתוקף הרישיון של היהלומן ההודי ולתוקף  (5

 דרכונם הזר. 

 החוק וסעיפיו .ז

 1952-, תשי"בחוק הכניסה לישראל

 1974-תשל"ד – )א( לתקנות הכניסה לישראל5סעיף 

 1991-, תשנ"אחוק עובדים זרים

צו הכניסה לישראל )נסיבות מיוחדות וחריגות של תרומת עובד זר ופטור מתקופת רישיון מירבית ליהלומנים 

 2018 –מהודו( התשע"ח 

 ,1979–צו הפיקוח על היהלומים יבואם ויצואם, התשל"ט

 נספחים .ח

 יסהטופס בקשה לאשרת כנ
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Application for entry visa to Israel category of   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 שם המשפחה 
Family name 

 השם הפרטי
Given name 

 שם האב
Father’s name 

 שם האם
Mother’s name 

 בעברית
    

In English 
    

 

 שם נעורים של האם 
Mother’s maiden name 

 השמות הקודמים
Previous family name 

 הלאום
Nationality 

 דת
Religion 

     בעברית

In English     

 

 ארץ הלידה 
Country of birth 

 תאריך הלידה
Date of birth 

 האזרחות
Citizenship 

 משלח יד
Occupation 

     בעברית

In English     

 

 המצב המשפחתי
Family Status 

  דרכון  
Passport 

 תעודת מעבר 
Laisser passer 

 
 

  רווק/ה- Single   נשוי/אה- Married 

  גרוש/ה- Divorced   אלמנ/ה- Widowed 

 מספר
Number 

 ניתן בתאריך
Issued at 

 בתוקף עד
Valid until 

 

  

  :Purpose of entry into Israel  מטרת הכניסה לישראל:  

  

                   
 
 
 
 
 

 משפחהשם ה
Family name 

 השם הפרטי
Given name 

 שם הנעורים
Maiden name 

 שם האב
Father’s name 

 ארץ לידה
Place of birth 

 תאריך לידה
Date of birth 

      

 
 

 
 

 השם הפרטי 
Given name 

 ארץ הלידה
Country of birth 

 תאריך הלידה
Date of birth 

 In English בעברית In English בעברית In English בעברית

1       

2       

3       

4       
 

 

 :או בכל מעמד אחר קבע /תאו כתושב /תארעי /תשהות קודמת בישראל כתושב

 

 תאריכים(:  /תכארעי(  

 תאריכים(:  /הכקבוע(  

  :)בכל מעמד אחר )תאריכים   

  האם בוטל בעבר מעמדך בישראל? ומדוע? 

 

Previous stays in Israel as temporary or permanent resident or any 
other status: 
  Temporary (dates):   

  Permanent (dates):   

  Any other status:   

Was your status in Israel ever been cancelled? And why?   

 

 1אש / 

 

 
 
 
 

 תמונה
 

Photograph 

 

 מספר התיק
 לשימוש המשרד בלבד
For official use only 

 Particulars of the Applicant  פרטי המבקש 

 11/2112מהדורה  The form continues on the back of the page המשך מעבר לדף

 

 הוראות למילוי הטופס

 נא לצרף תמונה שצולמה לאחרונה. . 1

אם מדובר בכניסה לישראל שאינה למטרת ביקור נא לצרף  . 2

 מכתב הסבר ומסמכים.

 לועזיתאת הפרטים הבאים בעברית או בנא למלא  . 3

Instructions for completing Application form: 

1.  Please attach a recent photograph. 

2.  If application is not for the purpose of visit, specify 

reasons and supply documentation. 

3.  Please fill in following details in Hebrew or English 
 

    Children under the age of  18ילדים עד גיל

 Particulars of dependants included in the application פרטים של הנכללים בבקשה

 Spouse   בן/בת הזוג



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 המען הקבוע בחו"ל
Permanent address abroad מספר הטלפון 

Telephone No.  הארץ 
Country 

 העיר
Town 

 הרחוב ומספר הבית
Street and house no. 

 בעברית
    

In English 
   

 

   את ההודעה על אישור הבקשה נא להעביר לנציגות ישראל ב:

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

 
 
 

בזה שלא עברתי עבירה פלילית. לא  /הבקשתי. כמו כן, אני מצהירשהפרטים שנמסרו לעיל נכונים ונמסרו בהכרה שהם מהווים יסוד לדיון ב /האני מצהיר
ע"י  /תשפעלתי נגד העם היהודי ובטחון מדינת ישראל. לא חליתי במחלה העלולה לסכן את בריאות הציבור. לא קיים נגדי צו מאסר שיפוטי ואינני מבוק

 המשטרה של מדינה כלשהי.

I declare that the particulars contained in this application are correct and have been made in awareness of the fact that they are to 
serve as basis for the consideration of my application. I also declare that I have not committed any criminal offence or any act 
directed against the Jewish people or the security of the State of Israel and that I am not affected with any illness which might 
endanger the public health. There is no judicial warrant of arrest against me and I am not wanted by the police of any country. 

( הם נכונים והנני)ו( מתחייב)ים( להעסיק את הנ"ל לאחר כניסתו לארץ לתקופה האמורה. אני)ו( אחראי)ים( אני)ו( מאשר)ים( שהפרטים שמסרתי)נו
תום מועד הרשיון או בגמר תפקידו במוסדנו, לפי המועד המוקדם יותר. הודעה על כך אמסור)נמסור(  עםשהמוזמן והנלווים אליו יעזוב)ו( את ישראל 

 פנים. אני)ו( מתחייב)ים( לסלק לממשלה כל הוצאה שתהיה לה בקשר להחזרת הנ"ל לחו"ל אם תהיינה הוצאות כאלה., משרד הלמרשם האוכלוסיןללשכה 

 הנני)ו( מצהיר)ים( בזה שהמוזמן יקבל / לא יקבל* שכר או תשלום כלשהו במטבע חוץ.

I (we) certify that the particulars contained in this application are correct and I (we) undertake to employ the a/m, after his arrival to 
Israel, for the period stated. I (we) am (are) responsible that the said person and the persons accompanying him will leave Israel 
before the expiry of his (their) permit of residence or upon the termination of his employment by me (us) whichever is the earlier 
event. I shall notify the district office of the Population Administration, Ministry of the Interior, of his departure. I undertake to 
reimburse the Government for any expense which may be incurred in connection with the deportation of the said person or 
persons.  

I declare that the person for whom the visa is requested *will / will not receive a renumeration of other payment in foreign currency 

 
 

     

 המקום
Place 

 התאריך 
Date 

 חתימת המבקש/ת 
Signature of applicant 

 

 Delete whichever is inapplicable* * נא למחוק את המיותר
 

   

 חתימת המזמינ/ה וחותמת המפעל או המוסד 
 Signature and official stamp fo establishment o institute  

 

 

 

 Declaration הצהרה

 
 
 

  תאריך     -הלשכה ב
 

   /תשם הבודק   הבקשה  /תשם מקבל
 

 רצ"ב החומר  אין הערות  נבדק ברמ"ש

  הבקשה אושרה   הבקשה סורבה 

  הודעה על סירוב נשלחה למבקש/ת במכתב שהעתק ממנו מצורף לתיק 

   הפקיד/ה: וחתימת שם     תאריך: 

  For official use only /   לשימוש המשרד
 
 

 
 
 
 
 
 

 מקום להטבעת חותמת הרשיון

 1אש / 

 מספרקבלה 

_____________________________ 

 

 

ם –מדינת ישראל   משרד הפני

State of Israel – Ministry of the Interior 

ן וההגי סי  רה  רשות האוכלו
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 11/2114מהדורה 

 

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

 אם כן מתי והיכן הוגשה?

Have you previously request to visit Israel,  the Palestinian Authority and the Gaza Strip and the request was rejected?  

 :האם הוגשה בקשה לביקור בישראל, ברשות הפלסטינית או ברצועת עזה במקביל  להגשת בקשה זו

Is a request to visit Israel and the Palestinian Authority and the Gaza Strip while submitting this request 

 אם כן מתי והיכן הוגשה?

 
 

 

 

Yes  No  

If so when and where filed? 

If so when and where filed? 


