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נוהל ניסויי לטיפול בבקשות למתן אשרת כניסה ורישיון ישיבה
ליזמים מחו"ל (חדשנות)
א .מטרת הנוהל:
מטרתו של נוהל זה להסדיר את הליך הגשת בקשה לאשרת כניסה ולרישיון ישיבה בישראל ולהארכת תוקפם,
לנתינים זרים אשר נמצאו על ידי הגורמים המוסמכים ברשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (להלן" :רשות
החדשנות") ,אשר פעילותה החליפה את זו של לשכת המדען הראשי במשרד הכלכלה והתעשייה כמתאימים
להיכלל במסלול הטבה "ויזות חדשנות ליזמים מחו"ל (פיילוט)" של רשות החדשנות (להלן" :המסלול") ,שעניינו
סיוע ליזמים מחו"ל לצורך ביצוע פרויקט יזמי בישראל ,בהתאם לעקרונות שנקבעו על ידי רשות החדשנות.

ב .רקע:
במטרה לעודד חיזוק והעשרת התעשייה עתירת הידע בישראל סוכם ע"י לשכת המדען הראשי במשרד הכלכלה
והתעשייה וכיום ע"י רשות החדשנות ,בשיתוף משרד החוץ ורשות האוכלוסין וההגירה (להלן" :הרשות") על
החלת פרויקט ניסיוני של סיוע ליזמים זרים ,בעלי מיזם טכנולוגי חדש בישראל ,אשר יתרמו במישרין או בעקיפין
למיצובה של ישראל כמעצמת חדשנות ,שברצונם להקים ולפתח את מיזמיהם בארץ ובכך לחזק את ישראל
כמרכז חדשנות עולמי.
לצורך יישום הפרויקט הניסיוני כאמור ,נקבע נוהל זה של הרשות ,בשיתוף עם רשות החדשנות ומשרד החוץ
ומפורטים בו שלבי הטיפול בבקשה לרישיון ישיבה בישראל ליזם שהכרתו כיזם טכנולוגי זר אושרה על ידי רשות
החדשנות (להלן" :יזם" או "מבקש").
הפרויקט יהא ניסיוני ובמסגרתו יזמים זרים המעוניינים לקדם הקמת ופיתוח מיזמים טכנולוגיים בישראל יוכלו
להגיש בקשות אל רשות החדשנות להכרה כיזם טכנולוגי זר ,ולאחר מכן תיבחנה הבקשות על ידי הגורמים
המוסמכים לכך ,בהתאם לקריטריונים ותנאי הסף שנקבעו על ידי רשות החדשנות .בתום הליך הבדיקה ,וככל
שתאושר בקשתו של יזם והוא יוכר ע"י רשות החדשנות כיזם טכנולוגי זר ,תחולנה עליו הוראות נוהל זה.

ג .עקרונות כללים:
ג .1.נוהל זה יחול אך ורק על יזם מחו"ל שהוכר כיזם טכנולוגי זר ע"י הגורמים המוסמכים ברשות החדשנות ,בין
ממדינה שאזרחיה פטורים מהצורך להצטייד באשרת כניסה מראש ובין ממדינה שאזרחיה מחויבים להצטייד
באשרת כניסה בטרם הגעתם ארצה.
ג .2.לאחר אישור בקשתו של יזם כאמור ,תועבר הודעה בכתב על כך מהגורם המוסמך ברשות החדשנות אל
הרשות והמשך הטיפול בעניינו יהא בסמכות הרשות ,לצורך בחינת בקשתו להנפקת רישיון ישיבה בישראל
מסוג "ב 2/חדשנות" (להלן" :רישיון חדשנות") בהתאם להוראות נוהל זה.
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ג .3.יובהר ויודגש כי הטיפול במתן רישיון החדשנות או הארכת תוקפו מצוי בסמכותה הבלעדית של הרשות ואין
לרשות החדשנות או מי מטעמה סמכות לאשר לגורם כלשהו ,לרבות היזם ,הנפקת רישיון חדשנות ,וכי אין
בהמלצה שיעביר מנהל המסלול לפגוע בשיקול דעתה של רשות האוכלוסין וההגירה במתן רישיון החדשנות
או הארכתו כאמור לעיל.
ג .4.רישיון חדשנות כאמור מהווה רישיון שהייה וביקור בישראל ואינו רישיון עבודה .לפיכך יזם השוהה בישראל
ברישיון זה אינו רשאי לקבל שכר מאדם או מחברה בישראל ולא יתקיימו בינו לבין אדם או חברה בישראל
יחסי עובד-מעביד ,אלא הוא יפעל לפתח את הרעיון העסקי אשר בגינו הוכר כיזם טכנולוגי זר על ידי רשות
החדשנות .בהתאם לכך ,שהייה בישראל ברישיון זה אינה מותנית בדרישה להיתר העסקה.
ג.5.

ריכוז הטיפול מטעם הרשות בהתאם לאמור בנוהל זה ,יהא בלשכת רשות האוכלוסין האזורית בבני ברק
בלבד וכל הבקשות יועברו וירוכזו בה ולטיפולה.
פרטי הלשכה :רחוב ז'בוטינסקי  ,168מגדלי שקל קומה  ,6בני ברק ,פקס מספר .972-2-6469584

ג .6.ככל שאושרה הבקשה לרישיון חדשנות על ידי הרשות ,ליזם ממדינה שאזרחיה מחויבים להצטייד באשרת
כניסה מראש יונפק הרישיון בנציגות ישראל בחו"ל ,ואילו במקרה בו היזם הינו נתין ממדינה שאזרחיה
פטורים מאשרה כאמור ,יוזן אישור ממוחשב (גיליון רישום ממוחשב באביב והערה ברותם) ע"י לשכת הרשות
האזורית בבני ברק ,והיזם יהא רשאי להיכנס לישראל ברישיון ביקור מסוג ב 2/שתוקפו יהא ל 30-ימים .בתוך
 30ימים ממועד כניסתו לישראל של היזם לישראל ,על היזם לסור ללשכת הרשות האזורית בבני ברק לקבלת
הרישיון הייעודי לתקופה המאושרת .הרישיון יינתן בלשכה באותו היום.
ג .7.ניתן לאשר ליזם גם אשרת כניסה רב פעמית שתאפשר כניסה ויציאה מישראל במהלך תקופת הרישיון.
ג .8.תוקפו של רישיון חדשנות יהא בהתאם לתקופה אשר תומלץ על ידי רשות החדשנות ולא יעלה על 24
חודשים במצטבר ,החל מהיום בו ניתן לראשונה .לצורך כך יהא על היזם להגיש בלשכת הרשות האזורית
בבני ברק בקשה להארכת תוקף הרישיון שלושה חודשים טרם תום תוקפו ולעמוד בהוראות נוהל זה.
ג .9.לאחר תקופת שהייה של שנתיים ברישיון מסוג ב 2/חדשנות או מוקדם מכך ,וככל שהיזם מבקש להוסיף
ולשהות בישראל לשם קידום אותו המיזם הטכנולוגי שאושר ע"י הגורמים המוסמכים ברשות החדשנות ולשם
עבודה בשכר בתאגיד ,ובכלל זה תאגיד חדש בישראל שהמבקש הוא בעל מניות בו ,יפנה היזם באמצעות
החברה המבקשת להעסיקו בבקשה לפי נוהל הטיפול בבקשות למתן היתר העסקה ורישיון שהייה ועבודה
למומחים זרים (נוהל מספר  5.3.0041המפורסם באתר האינטרנט של הרשות ,להלן" :נוהל מומחים"),
לאישור העסקה כמנהל או כמומחה ביוזמה העסקית.
ג .10.יודגש כי אם הבקשה לקבלת אישור העסקה כמנהל או כמומחה תוגש כל עוד רישיון החדשנות של המבקש
הוא בתוקף ,אזי המבקש יוכל להגיש את הבקשה באמצעות התאגיד המעסיק ,גם בעת שהותו בישראל
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באמצעות רישיון החדשנות התקף שברשותו ,ללא צורך ביציאת המבקש מישראל .הבקשה לפי נוהל מומחים
תוגש שלושה חודשים לפחות טרם תום תוקפו של הרישיון מסוג ב 2/חדשנות.
ג .11.הבקשה להיתר העסקה לפי נוהל מומחים תטופל על ידי מינהל שירות למעסיקים ועובדים זרים ברשות.
ובכפוף לקבלת המלצת רשות החדשנות ,אשר תינתן בהתאם להוראות המסלול של רשות החדשנות .ככל
שתאושר בקשת היזם להעסקתו כמנהל או כמומחה בהתאם להוראות נוהל מומחים ,יהא עליו להגיש בקשה
לקבלת רישיון ישיבה מסוג ב 1/מומחה בהתאם לנוהל מומחים ,ובהמשך לבקש הארכתו עד לתקופה
מצטברת בסך  63חודשים לכל היותר (עד שנה בכל הארכה) והכל בהתאם להוראות נוהל מומחים.
ג .12.לצד האמור ,לאור המאפיינים הייחודיים של יזמי החדשנות הזרים המגיעים לישראל במסגרת המסלול,
תחולנה על בקשות להסדרת העסקתם בישראל לפי נוהל מומחים ,ההוראות הייחודיות הבאות:
ג.12.א מאחר שהיזם שוהה בישראל ברישיון חדשנות ומעוניין להוסיף ולפתח את המיזם הטכנולוגי שלו
בישראל ,תתאפשר הגשת בקשה לקבלת היתר העסקה ורישיון עבודה לפי נוהל מומחים ,בעת
שהייתו בישראל.
ג.12.ב כאשר הבקשה להעסקת היזם לפי נוהל מומחים מוגשת על ידי חברה מקומית חדשה ,לא תידרש
החברה להמציא את המסמכים הבאים :העתק טפסי  102שהוגשו למוסד לביטוח לאומי לגבי עובדים
ישראלים בשלושת החודשים האחרונים; אישור רו"ח המבקר של החברה כי החברה פעילה וכי לא
נרשמה לה אזהרת עסק חי לשנת המס שקדמה למועד הגשת הבקשה .יחד עם זאת ,במקרה של
בקשה להארכת היתר לתקופה נוספת ,תידרש החברה להציג אישורים אלה בהתאם להוראות נוהל
מומחים.
ג.12.ג לצורך בחינת הבקשה ,תידרש המלצת רשות החדשנות ,אשר תינתן בהתאם להוראות המסלול.
מאחר שבמסגרת בקשת היזם לרישיון חדשנות כבר הועברו אישור רפואי ותעודת יושר ,לא יידרשו
מסמכים אלה במסגרת הבקשה לפי נוהל מומחים .יחד עם זאת ,טרם מתן רישיון ב 1/מומחה וטרם
הארכתו ,יהא על לשכת הרשות לשלוח שאילתה למטא"ר.
ג .13.במידה ובני משפחה מקרבה ראשונה (בן/בת זוג ,ילדים עד גיל  )18של היזם מעוניינים להגיע עימו לישראל,
ממדינה שאזרחיה מחויבים להצטייד באשרת כניסה מראש יש להגיש עבורם בקשה מתאימה בהתאם לנוהל
 – 5.4.0001הזמנת תייר בנציגות ישראל בחו"ל ,ואילו במקרה בו הינם נתינים ממדינה שאזרחיה פטורים
מאשרה כאמור ,יהיו רשאים בני המשפחה להיכנס לישראל ברישיון ביקור מסוג ב .2/בתוך  30ימים ממועד
כניסתם לישראל עליהם לסור ללשכת הרשות האזורית בבני ברק להארכת תוקף הרישיון .הארכת הרישיון
תהא בהתאם לתקופה שאושרה ליזם.
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ג .14.רשות האוכלוסין וההגירה או קונסול ישראל רשאים לבטל את הרישיון שניתן מכוח נוהל זה ,בכפוף לעריכת
שימוע ,במידה ונמצאה אי עמידה בחוק ובתקנות ו/או בנהלים ו/או התגלה כי לא נמסר כל המידע הנדרש או
שנמסר מידע כוזב ממקבל הרישיון ו/או במקרה שבו התקבלה המלצה מנומקת מרשות ציבורית ,לרבות
מרשות החדשנות ,לביטול הרישיון.
ג .15.הוראות נוהל זה באות להוסיף על ההוראות הקבועות בחוק ובתקנות שהותקנו לפיו ובהחלטות הממשלה
הרלוונטיות.
ג .16.תוקפו של נוהל ניסויי זה יהא לתקופה של עד שלוש שנים ממועד פרסומו .בתום שנתיים ,יוחלט ע"י רשות
החדשנות ורשות האוכלוסין וההגירה האם ובאיזה אופן להמשיך בהפעלת הנוהל.

ד .תנאים ודרישות להגשת בקשה לרישיון חדשנות:
ד .1 .המלצת וועדת הזנק של רשות החדשנות ,כהגדרתה בהוראות המסלול( .נספח י)3.
ד .2 .נוכחות אישית :במידה והיזם נתין מדינה שאזרחיה מחויבים להצטייד באשרת כניסה  -יתייצב בקונסוליה
הישראלית במדינת מוצאו.
במידה והיזם נתין מדינה שאזרחיה פטורים מאשרת כניסה ,יתייצב בלשכת הרשות
האזורית בבני ברק בתוך  30ימים ממועד הגעתו לישראל.
ד .3 .מילוי טופס בקשה (אש )1/נספח י'.1
ד .4 .תוקף הדרכון יהא ל 18-חודשים לפחות ממועד הגשת הבקשה.
ד .5 .תעודת יושר מקורית – נדרש כי תעודת היושר תועבר עוד בעת הגשת הבקשה הראשונה לרשות
החדשנות.
ד .6 .אישור רפואי ממשרד העבודה או הבריאות במדינת המוצא על בדיקות רפואיות שנערכו בבית חולים או
מוסד רפואי מוכר ,במהלך שלושת החודשים שקדמו להגשת הבקשה ,בהן נקבע כי המבקש בריא ובפרט כי
אינו נשא או חולה באחת מן המחלות הבאות :שחפת ,דלקת כבד ,עגבת ,זיבה ואיידס .האישור הרפואי
יועבר עוד בעת הגשת הבקשה לראשונה לרשות החדשנות.
ד .7 .תמונת פספורט חזותית של המבקש ובני משפחה במידה ונלווים.
ד .8 .אגרת שירות – השירות כרוך בתשלום אגרה כמפורט בלוח האגרות.
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ה .הליך הטיפול:
בקשה לקבלת רישיון ישיבה מסוג "ב 2/חדשנות" לראשונה:
ה .1 .המלצת וועדת הזנק ברשות החדשנות להנפיק ליזם ויזת חדשנות (נספח י )3תישלח לגורם המטפל
במחלקת אשרות בלשכת הרשות האזורית בבני ברק ולכתובת מייל  . nehalim@piba.gov.ilהאישור יכלול
את מלוא פרטיו של היזם ופרטי בני משפחה הנלווים אליו אם ישנם .עוד יישלח טופס בקשה אש ,1/צילום
מהדרכון הזר של היזם ובני משפחתו ,אישור רפואי ותעודת היושר.
ה .2 .עובד הלשכה יבדוק את פרטי הבקשה למול מערכת אביב ,ובכללם פרטי כניסות ויציאות" ,חוצץ "אשרות"
תיק זר במערכת אביב וכן את המסמכים הרלוונטיים ואמתותם ,ויעדכן הבקשה ופרטיה ב"גיליון רישום".
ה .3 .יש לוודא שברשות המבקש דרכון תקף לתקופה של  18חודשים לפחות מעבר לתקופת הרישיון המבוקש.
ה .4 .יש לוודא שאין הגבלה כלשהי למתן השירות .במידה ויש הגבלה יש לפעול בהתאם ל"נוהל מתן שירותים
המצריכים בירור מקדים" מספר .1.2.0001
ה .5 .במידה והבקשה עומדת בתנאים ובדרישות המפורטים לעיל ,תאושר הבקשה בתוך  14ימים מיום קבלתה
במלואה ,יבוצע עדכון בחוצץ אשרות שבמערכת אביב ,יעודכן בגיליון רישום ותיק בקשות ,אם נדרש ,אישור
הבקשה ומשך תקופת השהייה המאושרת.
ה .6 .במידה והיזם מגיע ממדינה שאזרחיה מחויבים באשרת כניסה מראש ,תבוצע הברקה לקונסוליה על ידי עובד
הלשכה בבני ברק ותימסר הודעה לרשות החדשנות בדבר אישור הבקשה והודעה כי על היזם לפנות לנציגות
ישראל בחו"ל לקבלת האשרה והרישיון .עם הגעת היזם לישראל ,יונפק במעבר הגבול רישיון מסוג ב2/
חדשנות בהתאם לתקופה שאושרה על ידי הלשכה ועד לתקופה מקסימלית של שנה.
ה .7 .במידה והיזם מגיע ממדינה שאזרחיה פטורים מאשרת כניסה ,תוזן הערה ברותם כי על בקר הגבול להפנותו
ללשכת הרשות בבני ברק להסדרת רישיונו בתוך  30ימים ממועד כניסתו .עם הגעת היזם ללשכה ,תונפק לו
מדבקת רישיון מסוג ב 2/חדשנות בהתאם לאישור הלשכה המעודכן בקובץ .יודגש כי מתן הרישיון יינתן
במועד הגעת היזם ללשכת בני ברק.
ה .8 .ביקש היזם אשרת כניסה רב פעמית ,יפנה לאחר כניסתו לישראל ללשכת הרשות האזורית בבני ברק .ניתן
לאשר הבקשה לאשרת כניסה רב פעמית לאשרת כניסה רב פעמית לכל תקופת תוקפו של הרישיון.
ה .9 .מצא עובד הלשכה מניעה לאישור הבקשה (לדוגמה :נמצא שהיזם הורחק בעבר מישראל ,או שסורבה
כניסתו לישראל ,או שנכנס לישראל שלא כדין ,או שוהה/שהה בארץ שלא כדין ,או שקיבל מעמד בישראל
בעבר מכוח נישואין או חיים משותפים ומעמדו בוטל בגין פיקטיביות הקשר הזוגי ,או שסורבה בקשתו למעמד
מכוח נוהל אחר ונדרש לעזוב את ישראל ,או שבעברו נסיבות רלוונטיות אחרות) ,תועבר הבקשה להחלטת
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מנהל הלשכה אשר בסמכותו להחליט ,בהתאם לנסיבות הרלוונטיות ובהתייעצות עם המטה אם נדרש ,לסרב
את הבקשה .במידה והחליט מנהל הלשכה לסרב הבקשה ,ישלח מכתב סירוב מנומק לרשות החדשנות.
סירוב הבקשה יעודכן במערכת "אביב" ב"הגבלות" ויצוין אופן מתן הסירוב ותוכנו בגיליון הרישום הממוחשב
ותיסגר הבקשה.

ו.

הארכת תוקף הרישיון:
ו .1 .תנאים ודרישות:
ו.1.א .נוכחות אישית חובה בלשכת הרשות האזורית בבני ברק.
ו.1.ב .אישור רשות החדשנות להארכת הרישיון לתקופה נוספת ,בהתאם להוראות המסלול.
ו.1.ג .הגשת טופס בקשה להארכת רישיון ישיבה (אש)3/
ו.1.ד .תמונת פספורט חזותית של המבקש ובני משפחה במידה ונלווים.
ו.1.ה .דרכון זר תקף של המבקש לתקופה של שמונה עשר חודשים מעבר לתקופת הרישיון המבוקשת.
ו.1.ו .אגרת שירות – השירות כרוך בתשלום אגרה כמפורט בלוח האגרות.
ו .2 .עובד לשכת הרשות בבני ברק המקבל את טופס הבקשה יזהה את המבקש אל מול הדרכון והתמונה ,יבדוק
את פרטי הבקשה מול מערכת אביב ובכללם פרטי כניסות ויציאות ,חוצץ "אשרות" תיק זר במערכת "אביב"
(סירובים ואישורים אל מול הקונסוליה בחו"ל) האם בעבר הגיש היזם בקשות נוספות לקבלת רישיון ישיבה
ומה סטטוס הטיפול בהן ,ויוודא כי הבקשה עומדת בתנאים ובדרישות וכי הומצאו כלל המסמכים הנדרשים.
כמו כן יעדכן בגיליון הרישום הממוחשב כי הוגשה בקשה להארכת הרישיון ויבדוק האם קיימות הגבלות
למבקש .במידה ונמצאה הגבלה יש לפעול בהתאם ל"נוהל מתן שירותים המצריכים בירור מקדים" מס'
.1.2.2001
ו .3 .יש לוודא שברשות המבקש דרכון זר תקף לתקופה של  18חודש מעבר לתקופת הרישיון המבוקשת.
ו .4 .עובד לשכת הרשות בבני ברק יעביר שאילתה למשטרה ביחס לעבר פלילי או מידע מודיעיני ,ובמידת הצורך
גם לגורמי הביטחון .אם נמצאה מניעה ביטחונית ו/או פלילית יש להעביר הבקשה להחלטת הדסק הרלוונטי
במטה הרשות.
ו .5 .השתכנע רע"נ אשרות בלשכה כי לא נמצאה כל מניעה לאישור הבקשה בהתאם להוראות נוהל זה ,יאשר
הארכת תוקף הרישיון ויעדכן גיליון הרישום בדבר ההחלטה .רישיון הישיבה יינתן לשנה אחת בלבד בכל

רשות האוכלוסין וההגירה

מספר נוהל

5.3.0029

תחום:
נושא:

אשרות

מספר נוהל:

רישיון ישיבה ליזמי חדשנות
מחו"ל

5.3.0029

דף  7מתוך 7
תאריך עדכון:

(מהדורה שניה)

22.12.2016

הארכה ,בכפוף לעמידה בתנאים בנוהל זה ועד לתקופה מקסימלית של  27חודשים .ניתן לאשר אשרת
כניסה חוזרת רב פעמית (אינטר ויזה) למשך תקופת הרישיון המאושרת.
ו .6 .במידה ולא מצא רע"נ אשרות מקום לאשר הבקשה ,יעבירה לבחינת מרכז אשרות בלשכה.
ו .7 .במידה והחליט מרכז אשרות לאשר הבקשה ,המשך הטיפול יהא בהתאם לסעיף ו 5.לעיל .במידה ומצא
מרכז אשרות כי המבקש אינו עומד בתנאים הנדרשים ו/או למבקש קיימות הגבלות (כרם ,רותם/רשב"ג וכו'),
או שנכנס לישראל שלא כדין ,או שוהה/שהה בארץ שלא כדין ,או שסורבה בקשתו למעמד מכוח נוהל אחר
ונדרש לעזוב את ישראל ,או שבעברו נסיבות רלוונטיות אחרות ,תועבר הבקשה להחלטת מנהל הלשכה אשר
בס מכותו לקבוע ,בהתאם לנסיבות הרלוונטית ,שלא להעניק הרישיון ולדרוש יציאתו של המבקש מן הארץ
בתוך  14ימים .החלטת מנהל הלשכה תישלח במכתב מנומק למבקש ולרשות החדשנות ,יבוצע עדכון בגיליון
הרישום הממוחשב ועותק ממכתב הסירוב יועבר למינהל אכיפה וזרים.

ז .נמצאה אי עמידה בנהלים ו/או התגלתה אי מסירה של מידע מלא ומקיף על היזם או מסירת מידע כוזב ביחס אליו
או על ידו ו/או התקבלה המלצה מנומקת לביטול הרישיון ע"י רשות ציבורית לרבות ע"י רשות החדשנות ,יועבר
התיק למנהל הלשכה שבסמכותו לבטל רישיון הישיבה שניתן ליזם .לצורך כך ,יוזמן היזם לשימוע בלשכת הרשות,
שלאחריו תתקבל החלטה בעניינו .לאחר קבלת החלטה על ביטול רישיונו ,יוזמן היזם ללשכת הרשות ותינתן לו
הודעה מנומקת על ביטול רישיונו .במידה ולא הגיע ללשכה לקבלת ההודעה ולביטול רישיונו ,תישלח אליו ההודעה
בדואר רשום ,ותוכנה יעודכן בגיליון הרישום תוך ציון מספר הדואר הרשום .העתק מההודעה יישלח לרשות
החדשנות.
ח .ככל שבני משפחתו השוהים בישראל ברישיון ב 2/תייר מבקשים להוסיף ולשהות לצד היזם בישראל ,יהא עליהם
להגיש בקשה להארכת תוקף רישיונותיהם בהתאם לנוהל  ,5.4.0007אך יודגש כי תנאי לטיפול בבקשותיהם יהא
אישור בקשתו של היזם להארכת תוקף רישיונו וכי תוקף הרישיון שניתן יהא לאשר להם לא יעלה על תוקף
הארכת הרישיון שאושר ליזם.
ט .החוק וסעיפיו
חוק הכניסה לישראל תשי"ב1952-
י .נספחים
י .1.טופס בקשה למתן אשרת כניסה לישראל אש1/
י .2.טופס בקשה להארכת רישיון ישיבה אש3/
י .3.המלצה לוויזת חדשנות של רשות החדשנות (נספח  5לנהלי מסלול ויזות חדשנות ליזמים מחו"ל)
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מ ד י נ ת י ש ר א ל – מ ש ר ד ה פ ני ם
State of Israel – Ministry of the Interior
ר שו ת ה או כ לו ס י ן ו ה ה ג י ר ה
Population and Immigration Authority

תמונה

ב ק ש ה ל מ ת ן א ש ר ת כ נ י ס ה לי ש ר א ל מ ס ו ג
Application for entry visa to Israel category of

Photograph

הוראות למילוי הטופס

Instructions for completing Application form:

מספר התיק
לשימוש המשרד בלבד
For official use only

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

. נא לצרף תמונה שצולמה לאחרונה.1
 אם מדובר בכניסה לישראל שאינה למטרת ביקור נא לצרף.2
.מכתב הסבר ומסמכים
 נא למלא את הפרטים הבאים בעברית או בלועזית.3

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

שם האב
Father’s name

השם הפרטי
Given name

שם המשפחה
Family name
בעברית
In English

דת
Religion

הלאום
Nationality

השמות הקודמים
Previous family name

שם נעורים של האם
Mother’s maiden name
בעברית
In English

משלח יד
Occupation

האזרחות
Citizenship

תאריך הלידה
Date of birth

ארץ הלידה
Country of birth
בעברית
In English

תעודת מעבר
Laisser passer
ניתן בתאריך
Issued at

בתוקף עד
Valid until



 דרכון
Passport
מספר
Number

המצב המשפחתי
Family Status
Married - אה/ נשוי

Single - ה/ רווק

Widowed - ה/ אלמנ

Divorced - ה/ גרוש

:מטרת הכניסה לישראל

Purpose of entry into Israel:

Particulars of dependants included in the application פרטים של הנכללים בבקשה
Spouse בת הזוג/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 under the age of 18 ילדים עד גיל
תאריך הלידה
Date of birth
In English
בעברית

ארץ הלידה
Country of birth
In English
בעברית

השם הפרטי
Given name
בעברית

In English

1
2
3
4

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

:ת קבע או בכל מעמד אחר/ת או כתושב/ת ארעי/שהות קודמת בישראל כתושב

 Permanent (dates):
 Any other status:
Was your status in Israel ever been cancelled? And why?

11/2112 מהדורה

The form continues on the back of the page

:)ת (תאריכים/ כארעי
:)ה (תאריכים/ כקבוע
:) בכל מעמד אחר (תאריכים
?האם בוטל בעבר מעמדך בישראל? ומדוע

המשך מעבר לדף

1 / אש

מ ד י נ ת י ש ר א ל – מ ש ר ד ה פ ני ם
State of Israel – Ministry of the Interior
ר שו ת ה או כ לו ס י ן ו ה ה ג י ר ה
Population and Immigration Authority
ב ק ש ה ל מ ת ן א ש ר ת כ נ י ס ה לי ש ר א ל מ ס ו ג
Application for entry visa to Israel category of
לא כן : ברשות הפלסטינית או ברצועת עזה ובקשתך נדחתה,האם הגשת בעבר בקשה לביקור בישראל
?אם כן מתי והיכן הוגשה

If so when and where filed?

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

Yes No

: 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
?אם כן מתי והיכן הוגשה
If so when and where filed?

מספר הטלפון
Telephone No.

הרחוב ומספר הבית
Street and house no.

המען הקבוע בחו"ל
Permanent address abroad
העיר
Town

הארץ
Country
בעברית
In English

:את ההודעה על אישור הבקשה נא להעביר לנציגות ישראל ב
On notification of permit, please inform Israeli Representative Office in:

Declaration

הצהרה

 לא.ה בזה שלא עברתי עבירה פלילית/ אני מצהיר, כמו כן.ה שהפרטים שנמסרו לעיל נכונים ונמסרו בהכרה שהם מהווים יסוד לדיון בבקשתי/אני מצהיר
ת ע"י/ לא קיים נגדי צו מאסר שיפוטי ואינני מבוקש. לא חליתי במחלה העלולה לסכן את בריאות הציבור.פעלתי נגד העם היהודי ובטחון מדינת ישראל
.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.
) אני(ו) אחראי(ים.אני(ו) מאשר(ים) שהפרטים שמסרתי(נו ) הם נכונים והנני(ו) מתחייב(ים) להעסיק את הנ"ל לאחר כניסתו לארץ לתקופה האמורה
) הודעה על כך אמסור(נמסור. לפי המועד המוקדם יותר,שהמוזמן והנלווים אליו יעזוב(ו) את ישראל עם תום מועד הרשיון או בגמר תפקידו במוסדנו
. אני(ו) מתחייב(ים) לסלק לממשלה כל הוצאה שתהיה לה בקשר להחזרת הנ"ל לחו"ל אם תהיינה הוצאות כאלה. משרד ה פנים,ללשכה למרשם האוכלוסין
. לא יקבל* שכר או תשלום כלשהו במטבע חוץ/ הנני(ו) מצהיר(ים) בזה שהמוזמן יקבל
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

ת/חתימת המבקש
Signature of applicant

התאריך
Date

המקום
Place

* נא למחוק את המיותר

*Delete whichever is inapplicable
ה וחותמת המפעל או המוסד/חתימת המזמינ
Signature and official stamp fo establishment o institute
For official use only / לשימוש המשרד

מקום להטבעת חותמת הרשיון

תאריך

-הלשכה ב

ת/שם הבודק

ת הבקשה/שם מקבל

 רצ"ב החומר

 אין הערות

 הבקשה סורבה

 הבקשה אושרה

נבדק ברמ"ש

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

11/2114 מהדורה

:ה/שם וחתימת הפקיד

:תאריך

1 / אש

State of Israel

מדינת ישראל

Population and Immigration Authority רש ו ת הא וכ ל וס י ן ו ה הג יר ה

להחלפת סוג האשרה/בקשה להארכת רשיון ישיבה
Application for the extension of permit of residence/change of visa category

תמונה
Photograph

: במשבצת המתאימהx נא לסמן

Please mark "x" in the appropriate square:

 Application to extend present permit of
residence for the period
מספר התיק
לשימוש המשרד בלבד
For official use only

בקשה להארכת תוקף רשיון ישיבה
לתקופה של ___________ חודשים

months

 Application to change visa category to:



: בקשה להחלפת סוג האשרה ל
הוראות למילוי הטופס
. נא לצרף תמונה שצולמה לאחרונה.1
. נא למלא את הפרטים הבאים בעברית ובלועזית.3

Instructions for completing Application form:
1. Please attach a recent photograph.
2. Please fill in following details in Hebrew and English.

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

שם האב
Father’s name

השם הפרטי
Given name

שם המשפחה
Family name
בעברית
In English

דת
Religion

הלאום
Nationality

השמות הקודמים
Previous family name

שם נעורים של האם
Mother’s maiden name
בעברית
In English

משלח יד
Occupation

האזרחות
Citizenship

תאריך הלידה
Date of birth

ארץ הלידה
Country of birth
בעברית
In English

תעודת מעבר
Laisser passer
ניתן בתאריך
Issued at

בתוקף עד
Valid until

מספר הטלפון
Telephone No.

הרחוב ומספר הבית
Street and house no.

 דרכון
Passport
מספר
Number



המצב המשפחתי
Family Status
Married - אה/ נשוי

Single - ה/ רווק

Widowed - ה/ אלמנ

Divorced - ה/ גרוש

המען הקבוע בחו"ל
Permanent address abroad
העיר
Town

הארץ
Country
בעברית
In English

מספר הטלפון
Telephone No.

הרחוב ומספר הבית
Street and house no.

המען בישראל
Address in Israel

העיר
Town
בעברית
In English

רשיון הישיבה עד תאריך
Resident permit valid until

הכניסה לישראל
Entry to Israel
במקום
בתאריך
Place
Date

תאריך ההנפקה
Issued on

אשרת כניסה לישראל שהונפקה בחו"ל או בגבול
Entry visa for Israel
מקום ההנפקה
הסוג
Issued at
Category

תעבוד המבקש/ת או י/המפעל או המוסד בו עובד
Establishment or institution where applicant is employed or will be employed
הכתובת
Address

המספר
No.

השם
Name
בעברית
In English

0//103 מהדורה

The form continues on the back of the page

המשך מעבר לדף

3 / אש

State of Israel מדינת ישראל
Population and Immigration Authority רשות האוכלוסין וההגירה
להחלפת סוג האשרה/בקשה להארכת רשיון ישיבה
Application for the extension of permit of residence/change of visa category

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

:ת קבע או בכל מעמד אחר/ת או כתושב/ת ארעי/שהות קודמת בישראל כתושב
:)ת (תאריכים/ כארעי
:)ה (תאריכים/ כקבוע

 Permanent (dates):
 Any other status:

:) בכל מעמד אחר (תאריכים
?האם בוטל בעבר מעמדך בישראל? ומדוע

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

:נימוקים לבקשה ואמצעי מחייה

Reasons for application and means of support

Particulars of dependants included in the application פרטים של הנכללים בבקשה
Spouse בת הזוג/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 under the age of 18 ילדים עד גיל
תאריך הלידה
Date of birth
In English
בעברית

ארץ הלידה
Country of birth
In English
בעברית

השם הפרטי
Given name
בעברית

In English

1
/
3
4

ה בקשה/ה עם מגיש/ה כלול/בת הזוג אם אינו/פרטים של בן
Particulars of wife or husband in the event that spouse is not included in the application
מספר התיק
File No.

מספר הזהות
Identity No.

)המעמד (לנמצא בישראל
Status (present in Israel)
Visitor –  מבקר
Temporary resident –  ארעי
Permanent resident –  קבע

Declaration

ת בישראל/נמצא
In Israel
Yes - כן
No - לא

השם הפרטי
Given name

שם המשפחה
Family name




הצהרה

 לא פעלתי נגד העם.ה בזה שלא עברתי עבירה פלילית/ אני מצהיר, כמו כן.ה שהפרטים שנמסרו לעיל נכונים ונמסרו בהכרה שהם מהווים יסוד לדיון בבקשתי/אני מצהיר
.ת ע"י המשטרה של מדינה כלשהי/ לא קיים נגדי צו מעצר שיפוטי ואינני מבוקש. לא חליתי במחלה העלולה לסכן את בריאות הציבור.היהודי וב טחון מדינת ישראל
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.

ת/חתימת המבקש
Signature of applicant
0//103מהדורה

התאריך
Date

For official use only / לשימוש המשרד

קבלה מספר
_________________________

מקום להטבעת חותמת הרשיון

המקום
Place

3 / אש

תאריך

-הלשכה ב

ת/שם הבודק

ת הבקשה/שם מקבל

 רצ"ב החומר

 אין הערות

 הבקשה סורבה

 הבקשה אושרה

נבדק ברמ"ש

ת במכתב שהעתק ממנו מצורף לתיק/ הודעה על סירוב נשלחה למבקש
:ה/שם וחתימת הפקיד

:תאריך

