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 זרים מתנדביםבהזמנה והארכת רישיון לנוהל הטיפול 

 כללי .א

, לאפשר לארגוני רווחה הנועד -מתנדב  - 4/ב מסוג רישיון ישיבהיתן רשות האוכלוסין וההגירה להסמכות ל 1.א

 נדבהתלהמוכן  ,להיעזר בכוח אדם זר ,ומוסדות פילנטרופייםמושבים,  ,בריאות, מוסדות דת, קיבוצים

, לימודי העשרה מקום לינה קיום,אלא תמורת דמי  וגיות או הומניות ללא תמורה ושכרסיבות אידיאולמ

  ."(/זר"מתנדב )להלן: וכלכלה

תוגש מטעם ארצה  המוזמן)להלן:"רשיון מתנדב"( למתנדב  4רישיון ישיבה מסוג ב/אשרה ובקשה לככלל,  2.א

ונפק תככל ותאושר הבקשה,  .לישראל וועוד בטרם הגעת כאשר הזר המוזמן שוהה בחו"להגוף המזמין 

  .בנציגות ישראל בחו"ל בישראל ורישיון ישיבה אשרת כניסה למתנדב 

בהתחשב באופן ובמטרת ההתנדבות, שכאמור לעיל הינה למטרה אידיאולוגית וללא שכר, ועל מנת למנוע  3.א

או פגיעות בזרים שיגיעו לישראל באשרת מתנדב, רישיון מתנדב ו/ניצול לרעה של ההסדרים לפי נוהל זה 

לפחות  50%יא ינתן רק עבור מתנדבים שהם אזרחים בעלי דרכון בתוקף של מדינה שהתמ"ג לנפש שלה ה

מהתמ"ג לנפש של מדינת ישראל, בהתאם לדירוג של קרן המטבע הבינלאומית )דירוג המדינות ניתן למצוא 

  /product-domestic-comparison/indexes/gross-https://www.idi.org.il/policy/world בקישור זה(

לפעול להזמנת מתנדבים לישראל )להלן: "גוף ע"י רשות האוכלוסין וההגירה ארגונים המוכרים יודגש כי רק  4.א

 הארגונים המורשים:להזמנת מתנדב ארצה. להלן רשימת  נוהל זהלפי יוכלו להגיש בקשה מתאימה  ,מזמין"(

 תנועת הקיבוצים המחלקה המשותפת למתנדבים מחו"ל. –מתנדבי תק"מ  .א.4. א

 תנועת המושבים / מועצה איזורית. –מתנדבי מושבים  .ב.4. א

 עמותת שראל / צה"ל. –מתנדבי שראל  .ג.4. א

 מול ארגון בני עקיבא / הסוכנות היהודית. –מתנדבי בני עקיבא העולמי  .ד.4. א

 מתנדבי הסוכנות היהודית. .ה.4. א

 מול האגף לדתות במשרד הפנים. –מתנדבים במוסדות / ארגונים דתיים  .ו.4. א

 מתנדבי בית המשפט העליון. .ז.4. א

 מתנדבי ארגון יד ושם. .ח.4. א

 : (אמצעות האגודה להתנדבותב)גופים הבאים ב םמתנדבי .ט.4. א

 משרד החוץ( 2     משרד הבריאות (1

 משרד לאזרחים וותיקים( 4      משרד החינוך (3

 שרד החקלאות  ( מ6     משרד הפנים( 5            

 ( בתי חולים8      שרד הכלכלה( מ7

 ( נעמת10      ( ויצו 9

https://www.idi.org.il/policy/world-comparison/indexes/gross-domestic-product/
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האגודה להתנדבות בלבד. יובהר כי האגודה להתנדבות היא הגוף  באמצעות המשרדים לעיל יטופלו 

 אלו. ממשלה המורשה הבלעדי על נושא הטיפול במתנדבים מול הרשות במשרדי

מול המוסד בכפוף להמלצת משרד הרווחה, תחום יטופלו  –מתנדבים במוסדות של משרד הרווחה  .י.4. א

 להתנדבות / מחלקת יחסים בינלאומיים.

 12 תקופה רצופה של עלה עלתלא בהתאם לנוהל זה  אושרישמתנדב  4הרישיון ב/תקופת באופן עקרוני,  5.א

 המתנדב של ישיוןרתוקף הין יהא רשאי להגיש בקשה להארכת מזמגוף הה ,אחר תקופה זול חודשים.

לא מתנדב  4רישיון ב/תוקפו של המתנדב מהארץ.  ללא חובת יציאתחודשים ו 12של עד נוספת לתקופה 

 יובהר, כי לא יינתנו הארכות נוספות מעבר לתקופה זו.  חודשים במצטבר. 24תקופה של למעבר וארך י

 מוסדות גריאטריים ודיור מוגן לניצולי שואהבהתנדבות לצורך  ןוזמשהמתנדב הבמידה ף האמור, על א

 24ל -המתנדב מעבר נו שלרישיו תוקףהאריך את להגיש בקשה ל ,הגוף המזמיןיוכל  ,בלבד )"בתים לחיים"(

ברישיון של הזר לישראל  ראשונהה לכניסהמיום  שנים 5לתקופה מירבית של עד ו שנה בכל פעם,,חודשים

כי המתנדב יצא את ישראל לתקופה של כן ו , המלצת משרד הרווחה לבחינת הבקשה הוא תנאי נדב.מת

 חודש לפחות, אחת לשנתיים.

באחריות הגוף המזמין לוודא יציאתם של המתנדבים בגמר תקופת התנדבותם ובהתאם לתקופת הרשיון  6.א

 המאושרת.

בהיותו בישראל ויהא עליו לצאת מישראל  הישיבה שברשותו רישיוןתנדב לא יהא רשאי להחליף את סוג מ 7.א

 ./רישיון מתנדב מוארךרישיון המתנדב פו שלתום תוק םע

לענין מתן רישיון מתנדב וסין לסרב בקשה לרישיון, לרשות האוכנציג  של דעתהליות שיקול מבלי לגרוע מכל 8.א

 הוראות כלהלן: היחולו 

  .כמתנדב שהורחק מישראל והוצא נגדו צו הרחקה, אינו רשאי להיכנס לישראל זר .8.1.א

רק לאחר כמתנדב סורבה במעבר גבול בינלאומי יוכל לשוב ולהיכנס לארץ לישראל שכניסתו  זר  .8.2.א

 חמש שנים מיום סירובו. 

  אינו רשאי לחזור לישראל כמתנדב. 1ברישיון שהייה ועבודה מסוג ב/ אשר שהה ועבד בארץ זר .8.3.א

ף הרישיון, יוכל להגיש בקשה יום ועד שנה מתום תוק 30ששהה בישראל באופן בלתי חוקי מעל  זר  .8.4.א

 מרחבהבסמכות  ,במקרים חריגיםבפועל.  מיום יציאתו שנים חמש, רק בחלוף רישיון מתנדבל

 לאשר כניסתו קודם לכן.  ,מינהל האוכלוסין מטהות עם בהתייעצו

במקרים כמתנדב. ששהה בישראל באופן בלתי חוקי מעל שנה אינו רשאי להיכנס לישראל  זר .8.5.א

 לאשר כניסתו. מינהל האוכלוסין  מטהחריגים בסמכות 

במצטבר מעל  שהה בעבר בישראלאשר זר  ,חשש להשתקעות בישראל, ובכלל זה לגביו זר שקיים .8.6.א

במקרים  .לסרב את הבקשה ש, ימהארץהאחרונה שנים לפני יציאתו הבמהלך חמש  שנתיים

  לאשר הבקשה.מינהל האוכלוסין מטה בסמכות , חריגים
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על  אישור, ל"בחו פלילי רקע או פלילי רישום היעדר להוכחת בכפוף אלא לישראל  מתנדב הזמנת תאושר לא 9.א

אמצעים בפניו שיש למתנדב כח תחייבות הגוף המזמין כי הוצהרה והוהנדב תקינה של המתה ובריאות

בעל אמצעים מתנדב י הן ככו, תקופת שהותו כמתנדב בישראלמשך בעבור מחייתו המספיקים כלכליים 

 ללא נטילת הלוואות.  לארצו, וזאת  לרכישת כרטיס טיסה חזור

הרשות תהיה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה, לקבוע תנאים, בדיקות, התחייבויות ו/או מגבלות מספריות  10.א

סוגי מתנדבים, לגבי  או אחרות שיהוו תנאים להזמנת מתנדבים זרים בכלל, או במקרים מסוימים, או 

של ם במתנדבי הלמנוע שימוש לרעה בנוהל ומניעת החלפ במטרה בהתחשב במלוא נסיבות ההזמנה, 

, ובצורך למנוע בענפים לגביהם נקבעו מכסות ממשלתיות מירביות , לרבותעובדים ישראלים או עובדים זרים

 ואח'(.  2405/06ניצול לרעה של ההסדרים לפי הנוהל כאמור לעיל )ראה לענין זה גם פסיקת בג"ץ בתיק 

בני משפחה לצרף אליו  לבקשבתקופת שהייתו בישראל רשאי  אינו לפי נוהל זה אושרה כניסתוש מתנדב 11.א

 18לעניין נוהל זה, בני משפחה מקרבה ראשונה הינם בן/בת זוג וילדיו הקטינים עד גיל  .מקרבה ראשונה

 .מתנדבשל ה

, בהתאםשרה ורישיון ישיבה שאושרה בקשתו בהתאם לתנאי נוהל זה וקיבל א מתנדב –אשרת כניסה חוזרת  12.א

רוצה לצאת לחו"ל ולשוב לישראל במהלך תוקפו של הרישיון, חייב להצטייד מראש באשרת כניסה חוזרת הו

תוקף רישיון הישיבה שברשותו פג עם יציאתו מישראל וכניסתו לארץ תתאפשר  –)"אינטר ויזה"( שאם לא כן 

 ואישורה. אך לאחר הגשת בקשה על פי נוהל זה ובכפוף לבחינתה

מבלי לגרוע מכל סמכות אחרת של הרשות, יובהר כי הרשות תהיה רשאית לבטל כל הרשאה שניתן לגוף  13.א

ו/או  מזמין להזמנת  מתנדבים, לקבוע תנאים מיוחדים בקשר להרשאה שניתן לגוף מזמין להזמין מתנדבים,

הוראה המזמין לפי נוהל זה, ככול שימצא, לאחר שימוע, כי המזמין או מי מטעמו הפר  לסרב להסכים לבקשת

עדה ו/או מחויבויות לפי נוהל זה ו/או ניצל לרעה את ההסדרים לפי נוהל הזה שלא למטרות שלשמה נואו 

  .או כי נפתחה חקירה בענינוו/, פגע פגיעה חמורה במתנדבים או זרים אחרים

במידה ונמצאה אי עמידה בנהלים ת כלליות של הרשות לבטל רישיון או אשרה, יודגש לי לגרוע מסמכויובמ 14.א

ו/או התגלתה אי מסירה של מידע מלא ומקיף ו/או התקבלה המלצה מנומקת מרשות ציבורית לביטול הרישיון 

 במסגרת בקשות קודמות או בקשה –מעמד רישיון או ו/או שימוש במסמכים מזויפים לצורך קבלת למתנדב 

 למתנדב נוכחית, רשות האוכלוסין וההגירה רשאית, בכפוף לעריכת שימוע, לבטל לאלתר כל רישיון שניתן

 מכוח נוהל זה. 

 מטרת הנוהל .ב

 4א. בסעיףמפורט כפי הו מזמיןהגוף האצל להתנדבות במדינת ישראל  זריםהזמנת  הליךאת  זה קובענוהל 

לרבות הסדרת הארכת הרישיון בע את אופן הטיפול בבקשות למתן ווקמתנדב"  4/ב"ברישיון מסוג , זה לנוהל

 . בישראלפו תוק



 

 5.6.0001 מספר נוהל:   אשרות תחום: 

 ( 7)מהדורה  8מתוך      4דף     רישיון ישיבה למתנדבים נושא:

 14.11.2022 : תאריך עדכון 
 

 
 
 

 5.6.0001 מספר נוהל וההגירה אוכלוסיןה רשות

 

 תנאים ודרישות .ג

 הבאים:המסמכים  בצירוףוהאזורית בלשכת מינהל האוכלוסין הבקשה את גיש הגוף המזמין להעל 

  .(נספח א' - 1אש/) כניסה אשרתלטופס בקשה  .1.ג

 .המבוקש רשיוןהתום  מעבר לתקופתלפחות חודשים  6-תקף להשל המתנדב המוזמן, זר ן דרכוצילום  .2.ג

 . במולדתו מהרופא המטפלשל המתנדב אישור על בריאות תקינה  .3.ג

ממדינת המוצא )הכוללת גם שינויי שם( שהונפקה בחצי השנה האחרונה מתורגם ומאומת מסמך רשמי  .4.ג

הצורך תידרש גם תעודת המאשר שאין לו עבר פלילי או הרשעות כלשהן )להלן: "תעודת יושר"(,  במידת 

 יושר פדראלית או תעודה מן המחוז אליו משתייך המוזמן, לפי העניין.

 כלהלן: , בין היתר,אשרמפרט ומ מטעמו מורשההנציג הבו זמין של הגוף המהתחייבות הצהרת   .5.ג

שהות לה ה וכן פירוט בדבר משך ההתנדבות צעובבו ת מקוםהפירוט בדבר מטרת ההתנדבות,  (1

 .בישראלנדרש המתנדב 

 השנים שקדמו לתאריך הגשת הבקשה. לגבי ביקורים קודמים של המתנדב בישראל בעשרפירוט  (2

אל )הכולל כיסוי ביטוח רפואי בתוקף במהלך כל תקופת שהייתו בישריהא מתנדב להתחייבות כי  (3

 . רלוונטי(נדרש למגפה, ככל ש

בשפה בכתב ובעל פה מידע אמין ומפורט קודם הסכמתו להתנדבות ניתן למתנדב התחייבות לפיה  (4

ובכלל תנאי המחיה שיספק המזמין  ,ות וימי ההתנדבותההתנדבות, שע הוא מבין  לגבי מהותאותה 

לא יקבל שכר עבור ההתנדבות,  מספר שהמתנדב  העובדהגובה דמי המחיה וסוג המגורים, זה 

 יד של נציג המזמין לשאלות או תלונות, וכל מידע רלוונטי אחר אודות ההתנדבות. יטלפון נ

יש למתנדב אמצעים ומהם עולה כי  שורים והמסמכים שהמציא המתנדבאיהתחייבות לפיה נבדקו ה (5

כלכליים המספיקים עבור מחייתו במשך תקופת שהותו כמתנדב בישראל, וכן כי המתנדב בעל 

אישור על בריאותו וכן הומצא  ללא נטילת הלוואות למדינתו,  יסה חזוראמצעים לרכישת כרטיס ט

  .התקינה של המתנדב

שעות  35עמוד בתנאים כלהלן לענין ההתנדבות: שעות ההתנדבות לא יעלו על התחייבות המזמין ל (6

חופשה מההתנדבות  ,שבועיים ימי מנוחה ,, המתנדב יקבל ימי חופשותשעות ביום 7ועד  שבועיות

, מגורים הולמים מטעם המזמין העשרה וטיולים בארץהפסקות סבירות ביום ההתנדבות, ימי ו גיםבח

מספר טלפון של נציג המזמין לצורך ויחס הולם ומכובד. וכן המתנדב יצוייד ב על חשבון המזמין

 שאלות ותלונות, מספרי טלפון של משטרת ישראל, כבאות והצלה.

 מישראל בתום תקופת הרישיון. סייע למתנדב לצאת לי הגוף המזמין אחראהתחייבות כי ידוע ש (7

 ב המאשר את קליטת המתנדב אליו. תנד/הגוף אליו ישובץ המשל הארגוןמכתב נלווה  .6.ג
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החלפת סוג אשרה רשיון ישיבה/ מתנדב טופס בקשה להארכתה, ימלא 4הארכת רישיון מתנדב מסוג ב/ב .7.ג

  .והמלצת הגורם המזמין , בצירוף מכתב הסבר'(נספח ב -3)אש/

  .השירות כרוך בתשלום אגרה כמפורט בלוח אגרות -תשלום אגרה  .8.ג

 הליך הטיפול .ד

שת על ידי נציג מורשה של גהבקשה מוכי יוודא  בלשכה )להלן: "עובד הלשכה"(ומעלה נציג שירות עובד  1.ד

 מבקש את המתנדב לצורך התנדבות בתחום פעילות רלוונטי למזמין , וכי הגוף המזמין הגוף המזמין

במקרה של . רק להתנדבות במושב(אך ולדוגמה נציג תנועת המושבים יכול להזמין מתנדב הצפוי להגיע )

בקשה להארכת תוקף רישיון של מתנדב הנמצא בישראל לתקופה נוספת, רשאי המתנדב בעצמו להגיש 

 המלצת הגוף המזמין. את הבקשה בלשכה תוך צירוף

פרטי הבקשה של המזמין והזר המוזמן למול מערכות המקבל את טופס הבקשה יבדוק את עובד הלשכה  2.ד

המחשוב ברשות, ובכללם פרטי כניסות ויציאות של המוזמן, סירובים ואישורים אל מול הקונסוליה בחו"ל, 

קים נוספים ביחידות הרשות ו/או תי ,מספר זהות פעיל כי אין לוו קישור תיקים נוספים על שם המתנדב

טיה ב"גיליון יעדכן הבקשה ופרו וכיוב' מעמדם, אלהימצאות בני משפחה מדרגה ראשונה בישריבדוק  ,השונות

פי "נוהל מתן -יש לפעול על ככל ונמצאה הגבלה למתנדב המוזמן, תיק מעסיקבהמזמין ורישום" של 

 .1.2.2001שירותים המצריכים בירור מקדים" מס' 

 ןמעבר לתקופת הרישיו חודשים 6 של לפחותמוזמן דרכון תקף לתקופה ה מתנדבברשות הודא כי יש לו 3.ד

 . לעיל .3כאמור בסעיף א. של אחת מהמדינותהינו אזרח  כיכן יש לוודא ו המבוקש

המזמין ואף המלצה של הגוף  לרבות הומצאו כלל המסמכים הנדרשים בבקשהכי יבדוק עוד עובד הלשכה  4.ד

אחר כל התנאים בנוהל. בין ממלא כי המתנדב עוד יבדוק . של הארגון הקולט את המתנדב מכתב הנלווהה

בקשתו  -לא התנדב בארץ וכי אין מניעה להזמנתו. אם נמצא כי התנדב המתנדב המוזמן וודא כי יהיתר, 

  .סרוק כל החומר לארכיון הממוחשביש לתסורב. 

מקרים בהם המזמין הגיש בקשות דומות בעבר, יש לוודא כי מוזמניו עזבו את הארץ ועמדו בתנאי האשרה.  5.ד

 .והמוזמנים לא עזבו במועד או בכלל, תסורב הבקשה במידה

 במקרים בהם מדינת מוצאו/אזרחותו של המוזמן מוגדרת כמדינת אבחון/סיכון, יוודא עובד הלשכה כי מולאו  6.ד

 ( טרם העברתו לאבחון.22אש/קורות חיים מקוצר, כל העמודות בטופס פרטים אישיים )

ככלל, בקשה להזמנת זר ממדינת אבחון/סיכון תהיה תמיד ממדינת אזרחותו של הדרכון הזר שעימו  (1

 מוגשת הבקשה. 

 לנשים אינה מחייבת אבחון בטחוני. 35לגברים ומעל גיל  45בקשות להזמנת זר ממדינת אבחון מעל גיל  (2
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תוך  בטחוני לאבחון ( יישלח22, אש/הגשת הבקשה והגשת טופס פרטים אישיים )קורות חיים מקוצר (3

-פחות מ בטחוני בקשה אשר תישלח לאבחוןימים בטרם מועד הכניסה המבוקש.  30-45תקופה של 

 .ידי גורמי הביטחון-ימים טרם מועד הכניסה, לא תאובחן על 14

תוקף האבחון בכל בקשה יהיה לאשרת הכניסה המבוקשת בלבד בעת הגשת הבקשה. במקרים של  (4

מגורמי הביטחון תירשם הערה של "אין הערות או אין התנגדות". ובמקרים אחרים אבחון בו אין התנגדות 

במטה מינהל  אוכלוסיות זמניות ניתן לאשר כניסה רק לאחר קבלת אישור אגף ,בהם התשובה "שלילית"

 האוכלוסין ברשות.

כה מכתב ו/או לא הושלם כל התיעוד הנדרש, ישלח עובד הלשבמידה והבקשה אינה עומדת בתנאי הנוהל  7.ד

סירוב הבקשה על הסף. ההחלטה תעודכן במערכת הממוחשבת ובגיליון הרישום, לרבות עדכון הגבלה 

 ככל שהוחלט, סגירת הבקשה וסריקת החומר לארכיון הממוחשב. 

וגוף מזמין  2לא תאושר החלפת סוג רישיון במקרים בהם תייר נכנס ארצה למטרת ביקור ברישיון מסוג ב/ 8.ד

החלפת  לאשרולאחר התייעצות עם מטה מנ"א המרחב בסמכות מבקשו כמתנדב. במקרים חריגים בלבד, 

לא תעלה  בלשכות הרשות. סך הכל תקופת ההתנדבות והתיירות 4ב/ לרישיון מתנדב 2רישיון מתייר ב/

 חודשים. 12על 

לאחר וידוא עמידה בתנאי הנוהל, השלמת התיעוד הנדרש, ובמידה ונמצא כי אין מניעה לאישור הבקשה,  9.ד

 ההתנדבות,בסמכות עובד הלשכה לאשר הבקשה. במידה ולא השתכנע עובד הלשכה באשר למטרות 

 תועבר הבקשה לבחינת ראש צוות בלשכה שבסמכותו להחליט.

ימים, תוך פירוט  30יישלח מכתב למזמין על סירוב הבקשה בתוך  ,וות לסרב הבקשההחליט ראש הצ 10.ד

. 1.6.0001-ובציון האפשרות להגשת ערר פנימי בהתאם לנוהל הטיפול בבקשות ועררים נימוקי הסירוב 

סיכום תיק ונימוקי ההחלטה יעודכנו במערכת הממוחשבת ובגיליון הרישום, לרבות עדכון הגבלה ככל 

 , סגירת הבקשה וסריקת החומר לארכיון הממוחשב. שהוחלט

הוחלט לאשר הבקשה, יעודכן האישור, סיכום התיק ונימוקי ההחלטה במערכת הממוחשבת בגיליון  11.ד

הרישום. תבוצע הברקה באמצעות מערכת "אשרות" לנציגות הישראלית בחו"ל, בצירוף הערות ככל שישנן 

להגיע לקונסוליה הישראלית תנדב מימסר למזמין(, ויהא על ה)עותק אחד מההודעה יצורף לתיק ועותק שני 

  במדינתו לשם קבלת הרישיון בדרכונו הזר.

עם אישור הבקשה יש לבצע קישור בין המתנדב המוזמן לגוף המזמין, במידה ולא קיימת החברה בקובץ,  12.ד

בהתאם  נדבותיש להזין בלשכה פרטי ח.פ. לשם העלאת פרטי המזמין לקובץ ולעדכן כתובת מקום ההת

 לטבלה להלן:
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 עדכון כתובת תיק מעסיק תת רישיון )מסוג( שם הארגון

התנועה הקיבוצית נכסי  מתנדב תק"מ
 תרבות בע"מ

 שם הקיבוץ

תנועת 
 המושבים

 שם המושב תנועת המושבים מתנדב

מתנדב/מתנדב זכאי  שראל
 שבות )אם הוכח(

הכתובת המצוינת  צה"ל
 בבקשה

בני עקיבא 
 העולמי

מתנדב/מתנדב זכאי 
 שבות )אם הוכח(

הכתובת המצוינת  בני עקיבא העולמי
 בבקשה

סוכנות 
 היהודית

מתנדב/מתנדב זכאי 
 שבות )אם הוכח(

הכתובת המצוינת  הסוכנות היהודית
 בבקשה

מוסדות וארגונים דתיים  מתנדב אגף הדתות
 בכפוף להמלצה

הכתובת המצוינת 
 בבקשה

בית המשפט 
 העליון

מתנדב/מתנדב זכאי 
 שבות )אם הוכח(

הכתובת המצוינת  בית משפט עליון
 בבקשה

מתנדב/מתנדב זכאי  יד ושם
 שבות )אם הוכח(

הכתובת המצוינת  יד ושם
 בבקשה

הכתובת המצוינת  המוסד הקולט מתנדב רווחה רווחה
 בבקשה

האגודה 
 להתנדבות

מתנדב האגודה/מתנדב 
 זכאי שבות )אם הוכח(

הממשלתי/ שם המשרד 
 נעמת/ בית החולים/

 ויצו 

הכתובת המצוינת 
 בבקשה

   

שגויה, יעכב את מתן האישור למבקש  המתנדב בקשתהחליט הקונסול כי ייתכן והחלטת הרשות לאשר  13.ד

השגותיו של הקונסול תועברנה  .מנ"אויעביר השגותיו בכתב באופן מיידי למאשר הבקשה בלשכת 

בדיקת הסתייגות הקונסול, והיה והוחלט לאשר את הבקשה, ישלח עדכון להחלטת מנהל הלשכה. בתום 

נוסף לקונסול בנוסח: "למרות ההסתייגויות שהועברו, יש לאשר הבקשה". במידה והערות הקונסול מובילות 

לשינוי ההחלטה למתן רישיון, יש לעדכן את הקונסול, להודיע למזמין בדבר סירוב הבקשה ולעדכן בהתאם 

 מוחשבת.במערכת המ

 24לא תעלה על הרישיון תקופת יינתן לתקופה מקסימלית של שנה בכל פעם.  4המתנדב מסוג ב/ רישיון 14.ד

לנוהל,  .5סעיף א.בתים לחיים" וכפי המפורט בלמעט מוסדות " ,להמלצת הגורם המתאיםחודשים, בהתאם 

לסרוק החומר לארכיון בסיום הטיפול, יש לכל היותר.  שנים 5של שבהן  מאושרת תקופת התנדבות 

 הממוחשב.

שנים. האישור יינתן בכל פעם  5לתקופה של עד  4למתנדב שהינו זכאי שבות, ניתן לאשר רישיון מסוג ב/ 15.ד

 לשנה. 

מקרים בהם אושרה כניסתו של המוזמן לישראל, אך לא יצא המוזמן בתום תוקף רישיונו, יש להעביר עדכון  16.ד

 ישום של המזמין לשם ידיעה לגבי בקשות עתידיות.למינהל אכיפה וזרים, לעדכן גיליון הר
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 למקבל הרישיון. רבת כניסותניתן לאשר אשרת כניסה חוזרת )אינטר ויזה(  17.ד

 מתנדב אשר עבר מגוף מזמין אחד למשנהו, חייב להמציא מכתב ויתור מהגוף המזמין הקודם. 18.ד

 

 החוק וסעיפיו .ה

 1952-חוק הכניסה לישראל תשי"ב 1ד.

 1974-לישראל, תשל"ד לתקנות הכניסה)ד( 5תקנה  2ד.

 

 נספחים .ו

 1אש/כניסה  רישיון ישיבהבקשה ל 1.ז

 3אש/טופס בקשה להארכה  2.ז

 22טופס קורות חיים מקוצר אש/ 3ז. 

 

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/visas_forms/he/AS1.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/visas_forms/he/AS3.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/visas_forms/he/AS22.pdf

