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 בבקשותברישיון תייר והמבקשים להכנס ארצה  בזריםנוהל הטיפול 

  2ביקור מסוג ב/ הארכת רישיוןל 

   :הגדרות .א

 רשות האוכלוסין וההגירה   - "רשות"

  2ביקור תייר מסוג ב/לישיבת ורישיון ו/או  אשרה  – "רישיון"

 בההישי רישיוןת אשרת הכניסה ושעבורו מיועדנתין זר   – "/זר/מוזמןמבקש"

 אזרח/תושב קבע בישראל   – "מזמין"

 הפזורות ברחבי הארץשל רשות האוכלוסין לשכות מינהל האוכלוסין   – "לשכות"

 בלשכת מינהל האוכלוסיןעובד רכז בכיר ומעלה ה  – "עובד הלשכה"

שאזרחיה  בעל דרכון של אחת המדינות המנויות בצו הכניסה לישראלזר  ןנתי – "ת כניסהפטור מאשר"

  1974–רים מאשרה ורישיון ביקור מראש אזרח )פטור מאשרה( התשל"דפטו

אשרה ורישיון חייבים בדרכון של אחת המדינות שאזרחיה  יבעלנתינים זרים  - "באשרת כניסה חייב"

  .ביקור מראש

 הממולצות על ידי גורמי הביטחוןבעל דרכון של אחת מהמדינות יליד/נתין זר  – "סיכוןמדינות אבחון/ "

 המוזנות במערכות המיחשוב הגבלות הערות/    – "כר"םותם/"ר

  .והוצא נגדו צו הרחקהשהורחק מישראל זר     -"מורחק" 

 

 כללי .ב

מסוג ורישיון אופן הטיפול והבחינה של בקשות לכניסה לישראל באשרה את עניינו של נוהל זה להסדיר  .1.ב

 :כפי שיפורט להלןוובבקשות להארכת רשיונות אלו,  2/ב

חייבים דרכון של אחת המדינות שאזרחיה  יבעל, לאשרת כניסה לישראל של נתינים זרים בקשות (1

  .אשרה ורישיון ביקור מראשב

דרכון של אחת המדינות המנויות בצו הכניסה  יבעלזרים נתינים של לאשרת כניסה לישראל בקשות  (2

 1974–של"דשאזרחיה פטורים מאשרה ורישיון ביקור מראש אזרח )פטור מאשרה( הת לישראל

בשל הטעמים המפורטים בהסדרת כניסתם לישראל בטרם הגעתם, אשר נדרשים בכל זאת 

 בהמשך בנוהל זה.
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עבור מבקרים המבקשים להאריך את שהייתם בישראל לתקופה  2ב/טיפול בהארכת רישיונות  (3

 החייבות באשרת כניסה. לישראל ובין ממדינות אשרההפטורות מנוספת, בין ממדינות 

, מכל סוג שהוא כאשר מטרת הכניסה של זר למדינת ישראל הינה לשם הסדרת מעמד עתידי יכ יובהר .2.ב

כפי שמפורסם בנהלי ומכוחו מבוקש המעמד להזמנת הזר בהתאם לנוהל הייעודי מראש יש לפעול 

  רשות.  ה

תוגשנה בנציגויות ישראל בארצות  ,בקשות להזמנת זרים ממדינות החייבות באשרת כניסה ,ככלל .3.ב

 .או בישראל בלשכת מינהל האוכלוסין באזור מגוריו של המזמין צא בחו"להמו

שלא בהתאם לתנאי נוהל זה, תסורב כניסתו. במקרים  בישראל במקרים בהם הגיע זר למעבר הגבול .4.ב

 חריגים בלבד בסמכות מנהל ביקורת הגבולות לאשר הכניסה לישראל. 

  ישראלי/תושב קבע בלבד.  זר יוכל להיות מוזמן לישראל רק על ידי אזרחככלל,  .5.ב

תיירים ממדינות שאין עימן הסכמי פטור מאשרות או שיש עימן הסכמים אך אזרחיהם נוטים להשתקע  .6.ב

לבחון בבחינת הבקשה )מעמיק  , יש להפעיל שיקול דעתו/או לא מקיימים את תנאי הרישיון בישראל

אל מול  הבקשה ין זר" ולבחוןלבחון הגבלה שתמנע השתקעות וכניסה של "זר מזמ האם ומי המזמין,

 הארכת רישיונות ביקור.ומתן טרם מתן אשרת הכניסה ועוד בהמגמות העכשוויות( 

ימי עבודה בטרם מועד  21 –הגשת בקשה לאישור כניסה לישראל בהתאם למפורט בנוהל זה תוגש  .7.ב

יש הבקשה הכניסה המבוקש, למעט זרים בעלי אזרחות של מדינות אבחון/סיכון, שבמקרה זה יש להג

 ימים מראש בטרם מועד הכניסה הנדרש. 45

הוראות נוהל זה אינן גורעות מההוראות הקבועות בחוק ובתקנות שהותקנו לפיו והחלטות הממשלה  .8.ב

 הרלוונטיות.

 זרים ששהו בעבר בישראל: .ג

נתון צו ההרחקה תוקפו של )אינו רשאי להיכנס לישראל  ,והוצא נגדו צו הרחקהשהורחק מישראל זר  .1.ג

 ורחקזר שה. (של ממונה ב"ג וככל שלא יצויין אחרת, צו ההרחקה אינו מוגבל בזמןקול הדעת ילש

באמצעות לשכת מינהל  מחוייבת הזמנתו ע"י גורם מזמין בישראל. הבקשה תוגש המבקש לשוב לישראל

בצירוף פרוטוקול השימוע והחלטות הערכאות  מינהל האוכלוסין מטהמרחב/ החלטתתועבר לו האוכלוסין

  השיפוטיות, ככל שניתנו בעניינו.
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שנים מיום  חמשולהיכנס לארץ רק לאחר  יוכל לשוב בינלאומי גבולשכניסתו סורבה במעבר זר  .2.ג

מחוייבת הזמנתו ע"י גורם מזמין בישראל.  ,ככל שברצונו להיכנס לישראל במועד מוקדם יותרסירובו. 

לרבות צירוף  מנהל הלשכהת הבקשה תוגש באמצעות לשכת מינהל האוכלוסין ותועבר להחלט

  החלטות הערכאות השיפוטיות, ככל שניתנו בעניינו.

בתוקף ויצא כחוק בתום תקופת רישיונו  1/זר אשר שהה ועבד בארץ ברישיון שהייה ועבודה מסוג ב .3.ג

במקרים חריגים  שנה מיום יציאתו. רק בחלוףלישראל  יוכל להגיש בקשה לאשרת כניסההכולל, 

 .לכן תו קודםכניסה לאשר בסמכות מנהל הלשכ

הגיש בקשה יוכל לרישיון, המתום תוקף  יום ועד שנה 30ששהה בישראל באופן בלתי חוקי מעל זר  .4.ג

בסמכות מנהל הלשכה לאשר במקרים חריגים  מיום יציאתו. שנתייםלאשרת כניסה לישראל, רק בחלוף 

 לכן. תו קודם כניס

ש לשוב ולהיכנס לישראל, יוכל להגיש בקשה ומבק ששהה בישראל באופן בלתי חוקי מעל שנהר ז .5.ג

בסמכות מנהל הלשכה במקרים חריגים  לאשרת כניסה לישראל רק בחלוף חמש שנים מיום יציאתו.

 . לכן תו קודםכניסלאשר 

 :אחר ממשלתי גוףבהליך נדרש /וועדת תביעות במוסד לביטוח לאומיזר המוזמן להליך משפטי/ .6.ג

 . /נציג הגוף הממשלתיכוחו/נציג הביטוח הלאומי הזמנת הזר לישראל תעשה על ידי בא (1

בא כוחו של הזר יציג ייפוי כוח. במידה ויפוי הכוח ניתן במועד בו הזר שהה מחוץ לישראל ולא  (2

נחתם בפני ב"כ בחו"ל, יש לוודא כי ייפוי הכוח נושא אישור נוטריוני שאומת ע"י קונסול או 

 שנחתם בפני הקונסול או אפוסטיל. 

המבהירים כי נוכחותו של  ,לוועדה מצא צו בית משפט או זימון לדיוןוי ,פול בבקשהכתנאי לטי (3

 הזר נדרשת. 

ככל שתאושר ההזמנה תטופל בלשכות ללא התחשבות בתקופת שהייה קודמת בישראל.  (4

 יש לדרושככלל,  .הבקשה, תינתן אשרת כניסה לזר לתקופה של עד שבעה ימים לכל היותר

ה הערבות יקבע בהתאם לסמכויות מנהל הלשכה. במקרים בהם קבלת ערבות בנקאית. גוב

סבור מנהל הלשכה כי יש לקבוע ערבות גבוהה מזו שבסמכותו, יאושר גובה הערבות ע"י מנהל 

המרחב, וככל שמנהל המרחב סבור כי נדרשת ערבות גבוהה יותר, יאושר גובה הערבות ע"י 

  המטה.
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 מעל שנה לפחות, שהה בארץ תקופה ארוכהרישיון ו/או ולא עמד בתנאי ה שהה בעבר בישראלזר אשר  .7.ג

כניסתו לישראל לא ו/או ו/או ביקש להשתקע בארץ , ו/או הוצא כנגדו צו הרחקה, שלא כחוקו/או שהה 

מחוייב  - ו/או בן משפחתו שוהה בישראלמסיבה כלשהי ע"י לשכה/מטה/מעבר גבול  אושרה בעבר

 . פי תנאי נוהל זה על, ואישור הבקשה גורם מזמין בישראל ע"י בלשכת מינהל האוכלוסין בהזמנה מראש

 תנאים ודרישות .ד

 על מגיש הבקשה לקיים את התנאים הבאים:

  .חובה – מינהל האוכלוסיןשל המזמין בלשכת נוכחות אישית  .1.ד

 .חובהנוכחות אישית של הזר ו שהות חוקית בישראל –הרישיון  להארכת תוקףבבקשה  

לטופס  ,בבקשה להארכת הרישיון 3אש/בקשה ת כניסה או טופס למתן אשר 1טופס בקשה אש/ .2.ד

 .של הזר תמונת פספורטתצורף 

זר של הדרכון הביקר המוזמן. תוקף  רות בהןצילום דרכון של המוזמן לרבות אשרות כניסה למדינות אח .3.ד

)כאשר  ל תקופת השהות המבוקשת ע"י המבקשחודשים מע 6תקף לתקופה העולה על יהא המוזמן 

 .חודשים בלבד( 3-נדרש תוקף דרכון ל –הינו זכאי שבות  המבקש

ותעודות ציבוריות המעידות על הקשר בין המזמין למוזמן )תעודת לידה, תעודת נישואין רשמיים מסמכים  .4.ד

  . ו/או מאומתות ניתן לדרוש תעודות מקוריות –ממדינות שקיים חשש להשתקעות וכו'( 

 םהאפוטרופסי)במידה ואחד  י האפוטרופוס/ים החוקיים של הילדשנאישור חתום ע"י בהזמנת "זר קטין",  .5.ד

או שניהם שוהים בחו"ל נדרשת חתימה בפני קונסול ישראל או בפני נוטריון + אימות קונסולרי/בארץ 

, חובה הינה החוקיהבלעדי או אישור מהאפוטרופוס (. יובהר כי חתימת שני ההורים חתימה בפני הלשכה

ניתן ככל שנדרש,  הינו ממדינות הפטורות מאשרת כניסה מראש לישראל. זרזאת גם במקרים בהם ה

פסק דין מקורי ומאומת )ובמידת הצורך אף מתורגם( או הסכם גירושין מאושר ע"י ביהמ"ש מקורי  בקשל

 .לחותםטרופסות הבלעדית על הקטין ניתנה ומאומת )ובמידת הצורך אף מתורגם( הקובע כי האפו

 .בקשתות ובצירוף מסמכים המוכיחים אמיתלבקשה לאישור כניסה הסיבה  לגבי מפורט מכתב הסבר .6.ד

וכן מסמכים תומכים ורלבנטיים  כשמדובר בקשר משפחתי/ידידותי עם המזמין, ימציאו הוכחות לקשר

  .וכד' אישורים על מקום עבודה ,אמצעי מחייה של המוזמן בחו"ל מהלבקשה, לדוג

ימולא טופס קורות חיים  –ותו מוגדרת כמדינת אבחון/סיכוןבמקרים בהם המוזמן שמדינת מוצאו/אזרח .7.ד

 (.22מקוצר )אש/

  התחייבות המזמין והמוזמן על גבי טופס המפרט את התחייבות המזמין ליציאה במועד של המוזמן, .8.ד

  .('א נספח)מטרת הביקור ומשך הביקור הצפוי, פרטי הכתובת בה ישהה המוזמן וכן טופס התחייבות 
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 בחודש שנכתבו עדכניים רפואיים מסמכיםיש להמציא בעת הגשת הבקשה  –רפואיות  כשמדובר בסיבות .9.ד

 הנוכחי הרפואי מצבו את המפרטים, ציבורי גוף של מרפאה או ציבורי חולים מבית ,הבקשה להגשת שקדם

 מוסד /ח"קופ במסגרת טופלשהזר  ככל .)המוקדם לכל ,הבקשה להגשת שקדמו בחודשיים(  המבקש של

 זה לעניין .קיבל אותו הטיפול בדבר עדכני מסמךבעת בקשה להארכה  לצרף עליו ,בישראל וריציב רפואי

- מוסד שהוא תאגיד או  ,מקומית רשות  ,חולים קופת בבעלות או ממשלתי הוא  "ציבורי רפואי מוסד"

 ..]חדש נוסח[ הכנסה מס לפקודת 9 בסעיף כמשמעותו ציבורי

 החלטתו/שיקול דעתו של עובד הרשות. כל מסמך ו/או תעודה נוספת בהתאם ל .10.ד

השירות כרוך בתשלום אגרה כמפורט בלוח אגרות למעט אזרחי בנלוקס )בלגיה, הולנד  -אגרת שירות  .11.ד

ניתן לשלם  חודשים מיום כניסתם לישראל. 12עד  2עבור הארכת ב/ הפטורים מאגרה (בורגמולוקס

  PIBA.GOV.ILהאגרה באתר רשות האוכלוסין וההגירה שכתובתו 

 הליך הטיפול .ה

של המזמין והזר המוזמן למול מערכות פרטי הבקשה המקבל את טופס הבקשה יבדוק את עובד הלשכה  .1.ה

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

ק כל החומר לארכיון יסרום, אמיתותוכן את המסמכים הרלוונטיים ו קיום תיקים נוספים ע"ש המוזמן

ו/או תיקים נוספים ביחידות הרשות  ,אין מספר זהות פעילמבקש וודא שלויבתיק אדם יבדוק הממוחשב, 

 יעדכן הבקשה ופרטיה ב"גיליון רישום" של המזמין והמוזמן. השונות, 

 ןשיומעבר לתקופת הרי חודשים 6 לפחות שלמוזמן דרכון תקף לתקופה זר היש לוודא שברשות ה .2.ה

 המבוקש.

הגבלה יש לפעול  ככל שנמצאה ת הגבלה כל שהיא לגבי הזר המוזמן.עובד הלשכה יוודא שלא קיימ .3.ה

 .לנוהל זה ג'בהתאם למפורט בסעיף 

אישור כניסתו של "קטין" לישראל יינתן רק לאחר חתימת שני ההורים/אפוטרופוס ואישור הקונסול  .4.ה

 במדינת מוצאו. 

יוודא עובד הלשכה כי  ,במקרים בהם מדינת מוצאו/אזרחותו של המוזמן מוגדרת כמדינת אבחון/סיכון .5.ה

 ( טרם העברתו לאבחון.22מולאו כל העמודות בטופס פרטים אישיים )אש/

   בקשה להזמנת זר ממדינת אבחון/סיכון תהיה תמיד ממדינת מוצאו של "הזר".ככלל,  (1

אינה מחייבת אבחון לנשים  35לגברים ומעל גיל  45על גיל מ ממדינת אבחון בקשות להזמנת זר (2

 בטחוני.
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תקופה של תוך יישלח לאבחון     טופס פרטים אישיים )קורות חיים מקוצר( הגשת הבקשה והגשת  (3

ימים טרם  14-בקשה אשר תישלח לאבחון פחות ממועד הכניסה המבוקש.  בטרםימים  30-45

 .ביטחוןמועד הכניסה, לא תאובחן ע"י גורמי ה

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

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

מנהל אגף בהם התשובה "שלילית" ניתן לאשר כניסה רק לאחר קבלת אישור אחרים במקרים ו

 ברשות.לוסין מינהל האוכמטה ב

לא ניתן להעניק רישיון  2003 -עפ"י חוק האזרחות והכניסה לישראל )הוראת שעה(, תשס"ג  (5

קבלת אשרת לפיכך, בקשה ל איראן. לבנון, סוריה, עיראק,ישיבה בישראל לאזרח או תושב של 

 ממדינות אלה יש לסרב.וביקור כניסה 

ו לא הושלם כל התיעוד הנדרש, ישלח עובד במידה והבקשה אינה עומדת בתנאים המפורטים לעיל ו/א .6.ה

ההחלטה תעודכן במערכת הממוחשבת ובגיליון הרישום,  .מכתב סירוב הבקשה על הסף לשכהה

 לרבות עדכון הגבלה ככל שהוחלט, סגירת הבקשה וסריקת החומר לארכיון הממוחשב. 

ין מניעה לאישור נמצא כי אובמידה והשלמת התיעוד הנדרש,  ,לאחר וידוא עמידה בתנאי הנוהל .7.ה

באשר למטרות  עובד הלשכהבמידה ולא השתכנע  לאשר הבקשה.עובד הלשכה בסמכות קשה, הב

 שבסמכותו להחליט.  תועבר הבקשה לבחינת ראש צוות בלשכההביקור, 

תוך פירוט  ,ימים 30למזמין על סירוב הבקשה בתוך  יישלח מכתבלסרב הבקשה  החליט ראש הצוות .8.ה

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

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

  .וסריקת החומר לארכיון הממוחשב , סגירת הבקשהשהוחלט

להפיגו באמצעות ערבות שתבטיח את  אשר ניתןובמקרים בהם מתעורר חשש להשתקעות בישראל  .9.ה

 . 5.1.0004בהתאם ל"נוהל ערבויות" ויציאת המוזמן מישראל במועד, ניתן יהא לדרוש ערבות בנקאית 

מקרים בהם המזמין הגיש בקשות דומות בעבר, יש לוודא כי מוזמניו עזבו את הארץ ועמדו בתנאי  .10.ה

 ערבות גבוההב הבקשה או לחילופין תידרש האשרה. במידה והמוזמנים לא עזבו במועד או בכלל, תסור

 .המטה )בהתאם לגובה הערבות שיוחלט עליה(, באישור מנהל הלשכה/מנהל המרחב/יותר

בגיליון  תהממוחשב מערכתבסיכום התיק ונימוקי ההחלטה  ,חלט לאשר הבקשה, יעודכן האישורוה .11.ה

בצירוף  ונסוליה הישראליתלקאישור יועבר  ,ממדינה החייבת באשרת כניסהבבקשה של זר הרישום. 

 וסריקת החומר לארכיון הממוחשב. ברותםלרבות עדכון הגבלה  הערות, ככל שישנן,
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העובד  1או עובד זר ב/ 5לרבות במעמד של תושב ארעי א/בישראל באופן חוקי, ככלל, זר השוהה  .12.ה

ונה )בן זוג, לא תאושר כניסת בני משפחתו מקרבה ראשאף אינו רשאי להזמין "זר" לישראל ובישראל, 

 למעט אם הוסדרה האפשרות בנוהל הייעודי מכוחן הוענק לו הרישיון ובהתאם לתנאים הורה וילד(

 הקבועים בנהלים הייעודיים כאמור. 

תוגש בלשכה ע"י , הזמנת בן משפחה של עובד זר בתחום הסיעודבמקרים חריגים ומיוחדים בלבד,  .13.ה

נוכחות העובד נחוצה בצירוף הוכחות כי  מעסיקהמעסיק הישראלי/בן משפחה מדרגה ראשונה של ה

 בו של המעסיק.ו תוביל להתדרדרות ישירה במצוהעדרות מעסיק הסיעודיל

בישראל, האם שוהה כחוק הזר  של העובדתקופת שהייתו בין היתר, תיבחן במסגרת בחינת הבקשה 

והאם שוהים בארץ ני משפחה נוספים האם הוזמנו ב ,ועומד בתנאים הנדרשים בחוק להמשך שהייתו

 הצגת תימוכין בדבר מצבו הרפואי של המטופל הסיעודי הדורשים נוכחות העובד בישראל. ו

המוזמנים קיים. במידה וככל ש המזמין של העובד ושל בן המשפחההאישי ם הלשכה יצרף את תיקעובד 

מנהל  הבקשה תועבר להכרעת מיחידת האכיפהם מישראל יש לצרף את כל החומר בעניינ והורחק

 .   מרחב/מטה מינהל האוכלוסין

 בהתאם לנוהל ערבויותהפקדת ערבות בנקאית לתהיה כפופה "הזר"  תאושר, כניסת הבקשהידה ובמ

והתחייבות שלא להגיש  מוזמן, וכן הצגת כרטיס טיסה )סגור( עם התחייבות ליציאה מן הארץבעבור כל 

 . כל בקשה להסדרת מעמד בישראל במהלך תקופת השהייה

ללא אפשרות  ימים 30 סימלית של עדקהיה מוגבל לתקופה מי" זר המוזמןל"רישיון הביקור ככלל, 

ככל שמדובר בזר המגיע ממדינה הפטורה מאשרת כניסה, מתן האישור אינו מצריך הנפקת  .הארכה

  עם הודעת אישור לחודש בלבד. רותםאשרה אלא עדכון הגבלה במערכת 

 זרים.המוזמן מן הארץ, בתאום עם מינהל אכיפה והלשכה תקיים מעקב אחר יציאת  .14.ה

החליט הקונסול כי ייתכן והחלטת הרשות לאשר כניסת אזרח זר לארץ שגויה, יעכב את מתן האישור  .15.ה

 למבקש ויעביר השגותיו בכתב באופן מיידי למאשר הבקשה בלשכת רשות האוכלוסין. 

יקת הסתייגות הקונסול, והיה והוחלט השגותיו של הקונסול תועברנה להחלטת מנהל הלשכה. בתום בד .16.ה

נוסף לקונסול בנוסח: "למרות ההסתייגויות שהועברו, יש לאשר  שלח עדכוןלאשר את הבקשה, י

לעדכן את הקונסול, הבקשה". במידה והערות הקונסול מובילות לשינוי ההחלטה למתן רישיון, יש 

 .חשבתמוהמלהודיע למזמין בדבר סירוב הבקשה ולעדכן בהתאם במערכת 
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ישיונו, יש להעביר אך לא יצא המוזמן בתום תוקף ר ,מקרים בהם אושרה כניסתו של המוזמן לישראל .17.ה

, לעדכן גיליון הרישום של המזמין ערבות ככל שקיימתהולבצע תהליך חילוט  ,זריםעדכון למינהל אכיפה ו

 . לשם ידיעה לגבי בקשות עתידיות

 הארכת רישיון  .ו

פרטי המקבל את טופס הבקשה יבדוק את עובד הלשכה הרישיון, קף תובקשה להארכת הלאחר קבלת  .1.ו

ם, אמיתותוכן את המסמכים הרלוונטיים ו המערכת הממוחשבתהבקשה של המזמין והזר המוזמן למול 

גיליון רישום" של , יעדכן הבקשה ופרטיה ב"אין מספר זהות פעילמבקש וודא שלויבתיק אדם יבדוק 

מוזמן דרכון תקף זר הוודא שברשות ההבקשה לארכיון הממוחשב ויהמזמין והמוזמן, יסרוק חומר 

  המבוקש. ןמעבר לתקופת הרישיולפחות  חודשים 6של לתקופה 

, יש עמידתו בתנאים שנקבעובתייר שבעת הזמנתו הופקדה ערבות בנקאית להבטחת  מדוברככל ש .2.ו

 צורך.בקש להאריך תוקף הערבות בעת מתן הארכה במידת הוודא תוקף הערבות ולל

שמדובר בתייר שכניסתו אושרה לצורך הליך משפטי המתמשך מעבר לתוקף אשרתו, יש לבקשו כל כ .3.ו

, מפורט מועד הדיוןהם זימונים לדיונים בי, המעידים על התמשכות ההליך המשפטלהמציא מסמכים 

 או בישראל ו/או עד למועד הדיון. נוכחותו נדרשת בהםהאם 

, נקלע למצב רפואי חריג בעת הביקוררפואי ומצבו הרפואי החמיר/זר שהגיע כתייר לשם ביצוע הליך  .4.ו

 . 5.2.0038תיבחן הבקשה להארכת הרישיון בכפוף לנוהל 

, כרטיס טיסה ומכתב מהגורם המארח הוכחות לאמצעי מחייהיבדוק ויוודא כי למוזמן לשכה עובד ה .5.ו

 בארץ.

"נוהל  5.2.0001בהתאם לנוהל  טוען המבקש שחוק השבות חל עליו, ימציא מסמכים המעידים על כך .6.ו

 בנוהל זה. 7.5ו.שינוי מעמד מתייר לעולה" ויטופל בהתאם לסעיף 

 : והרישיון סמכות הארכת האשרה .7.ו

 .לשכהעובד החודשים מיום הכניסה בסמכות  6רשיון תייר לתקופה של עד הארכת  .7.1.ו

מכותו שבס ,אשרות בלשכהראש צוות חודשים תועברנה להחלטת  6 -בקשות להארכה מעבר ל .7.2.ו

  חודשים במצטבר מיום הכניסה לישראל. 12להאריך לתקופה של עד 

להחלטת מנהל הלשכה שבסמכותו לאשר הביקור  וועברי 12 -בקשות להארכה מעבר ל .7.3.ו

 חודשים במצטבר מיום הכניסה לישראל. 27לתקופה של עד 
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 תיירים זכאי שבות: .7.4.ו

 יש לפעול כדלקמן:  תייר שהוכר כ"זכאי שבות"

לשכה לאשר ה עובדבסמכות  2012(, התשע"ב 23כניסה לישראל )תיקון מספר בהתאם לחוק ה

חודשים במצטבר מיום הכניסה. הארכה תינתן בכל  60, עד לתקופה של בקשה להארכת רישיון

חודשים, וניתן לאשר אשרת כניסה חוזרת רב פעמית )אינטר ויזה( למלוא  24פעם לתקופה של 

 תקופת הרישיון המאושרת.

  קבע: /תושבה מדרגה ראשונה לאזרח ישראליבני משפח .7.5.ו

 כדלהלן: הרשיון להאריך תקופות  ראש צוותבסמכות 

 .שנההארכה עד  – )כולל הורים של ההורים( הורים

 .חודשים שישההארכה עד ל –אחים 

   .חודשיםשישה להארכה עד  –ילדים קטינים 

   .לשלושה חודשיםהארכה עד  –ילדים בוגרים 

בהעדר סגן(  מנהל הלשכהבסמכות סגן מנהל הלשכה )ופות הנקובות לעיל, הארכות מעבר לתק

   .חודשים 27לאשר הביקור לתקופה של עד  בכפוף לחוק הכניסה לישראלו

לעיל,  7.6ו.בהתאם לסעיף ובן משפחה )הורה, אח, ילד( ששהה בישראל לתקופה המקסימלית  .7.6.ו

. מקרים חריגים יועברו ממועד יציאתו ת שנהיוכל לשוב לישראל רק לאחר תקופת צינון של לפחו

 .להחלטת מנהל הלשכה

, תונפק מדבקת הארכת רישיון ותודבק בדרכונו של המבקש. להארכת הרישיון הוחלט לאשר הבקשה .8.ו

 .הממוחשבתפרטי הארכת הרישיון יעודכנו במערכת 

 ניתן לאשר אשרת כניסה חוזרת למשך תקופת הרישיון. .9.ו

ידחו, אלא אם יהיו טעמים מיוחדים ובהתאם לשיקול דעתו של ראש כמפורט מטה  בקשותככלל,  .10.ו

 הצוות בלשכה: 

 שיון הישיבה שלו.יתייר שהפר את התנאים שנקבעו בר 

 תייר השוהה בארץ באופן בלתי חוקי. 

 .תייר שהינו חסר אמצעים וקיים חשש שייפול למעמסה על רשויות הרווחה 
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 5.4.0001: מספר נוהל  וההגירה אוכלוסיןה רשות
 

 .יש לצורך כך להתחשב בין היתר גם בשאלה אם מדינת  תייר שהסבירות להשתקעותו בארץ הינה גבוהה

 מוצאו היא כזו שאזרחיה נוטים להשתקע בארץ שלא כחוק.

  תייר שברשותו דרכון זר שתוקפו פג או עומד לפוג ואין בישראל נציגות זרה אליה יוכל לפנות לחידוש

 הדרכון.

 

תוך ציון הזכות מנומק  בירוסמכתב למבקש במסירה אישית  למסורהוחלט לסרב הבקשה, יש במידה ו .11.ו

ירוב, המבקש לא הגיע ללשכה לקבלת הסו במידה. ברשות 1.6.0001להגשת ערר ובהתאם לנוהל 

מתאריך  ימים 7תוך  ת הזר מישראלליציאהרשות  במכתב תצוין דרישתו ישלח אליו מכתב בדואר רשום

גיליון הרישום, לרבות בבמערכת הממוחשבת סיכום תיק ונימוקי ההחלטה יעודכנו  שליחת המכתב.

 עדכון הגבלה ככל שהוחלט, סגירת הבקשה, עדכון יחידת האכיפה וסריקת החומר לארכיון הממוחשב. 

 החוק וסעיפיו .ז

 
 .1952-חוק הכניסה לישראל התשי"ב

 

 נספחים  .ח

 בקשה לאשרת כניסהטופס  - 1אש/

 טופס בקשה להארכת הרישיון – 3אש/

 נספח א



 

 
ם   –מדינת ישראל  י  State of Israel – Ministry of the Interior           משרד הפנ

רה  ן וההגי סי  Population and Immigration  Authority                רשות האוכלו

 
 
 

לישראל ג  בקשה למתן אשרת כניסה                                     מסו

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  כניסה לישראל:  מטרת ה

  

                   
 
 
 
 
 

 שם המשפחה
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(  

 מד אחר )תאריכים(: בכל מע   

  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 

 2020מהדורה  The form continues on the back of the page המשך מעבר לדף

 

 הוראות למילוי הטופס

 נא לצרף תמונה שצולמה לאחרונה. . 1

שאינה למטרת ביקור נא לצרף  אם מדובר בכניסה לישראל . 2

 מכתב הסבר ומסמכים.

 לועזיתנא למלא את הפרטים הבאים בעברית או ב . 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:   

 
 
 

לא עברתי עבירה פלילית. לא בזה ש /השהפרטים שנמסרו לעיל נכונים ונמסרו בהכרה שהם מהווים יסוד לדיון בבקשתי. כמו כן, אני מצהיר /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. 

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

 שלה כל הוצאה שתהיה לה בקשר להחזרת הנ"ל לחו"ל אם תהיינה הוצאות כאלה., משרד הפנים. אני)ו( מתחייב)ים( לסלק לממלמרשם 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* חוק את המיותר* נא למ
 

   

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

 

 

 

 Declaration הצהרה

 
 
 

  יך תאר    -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

 מספרקבלה 

_____________________________ 

 
ם   – מדינת ישראל  י  State of Israel – Ministry of the Interior           משרד הפנ

ן וההגירה           סי כלו  Population and Immigration  Authority                רשות האו

 
 
 

 

ג          כניסה לישראל מסו   בקשה למתן אשרת 

Application for entry visa to Israel category of                                                 

 
 
 

 
 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? 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Mother’s name שם האם Father’s name שם האב Given name השם הפרטי Family name  משפחהשם ה 

     בעברית

In English     

 
 שם נעורים של האם 

Mother’s maiden name 
 השמות הקודמים

Previous family name 
 הלאום

Nationality 
 דת

Religion 

     בעברית

In English     

 

 Occupation משלח יד Citizenship האזרחות Date of birth  תאריך הלידה  Country of birth ארץ הלידה 

     בעברית

In English     

 
  Laisser passer תעודת מעברPassport   דרכון  Family Status   המצב המשפחתי

 

  רווק/ה- Single   נשוי/אה- Married 

  גרוש/ה- Divorced  ה אלמנ/- Widowed 

 Valid until בתוקף עד Issued at ניתן בתאריך Number מספר
 

  

 
 Permanent address abroad                 המען הקבוע בחו"ל

 מספר הטלפון
Telephone No. 

 
 Town     העיר Country    הארץ

 הרחוב ומספר הבית
Street and house no. 

 בעברית
    

In English 
   

 
 מספר הטלפון Address in Israel                    המען בישראל

Telephone No.  העיר          Town הרחוב ומספר הבית                  Street and house no. 

 בעברית
   

In English 
  

 
  בחו"ל או בגבול הונפקהאשרת כניסה לישראל ש

Entry visa for Israel 
 ישראלהכניסה ל

Entry to Israel 
 רשיון הישיבה עד תאריך

Resident permit valid until 
 המספר

No. 
 הסוג

Category 
 ההנפקהמקום 

Issued at 
 ההנפקהתאריך 

Issued on 
 בתאריך
Date 

 במקום
Place 

 

      
 

 עבוד המבקש/תאו י /תהמפעל או המוסד בו עובד 
Establishment or institution where applicant is employed or will be employed 

 השם
Name 

 הכתובת
Address 

   בעברית

In English   

 

 3אש /  

 
  1/2013מהדורה  The form continues on the back of the pageהמשך מעבר לדף 

 במשבצת המתאימה: xנא לסמן 

  בקשה להארכת תוקף רשיון ישיבה 

 חודשים  ___________ לתקופה של  

  :בקשה להחלפת סוג האשרה ל  
 

 ת למילוי הטופסהוראו

 נא לצרף תמונה שצולמה לאחרונה. . 1
 .לועזיתנא למלא את הפרטים הבאים בעברית וב . 3

Please mark "x" in the appropriate square: 

 Application to extend present permit of 
 residence for the period     months 
 Application to change visa category to:   
 

Instructions for completing Application form: 

1.  Please attach a recent photograph. 

2. Please fill in following details in Hebrew and English. 

 

 
 
 
 

 תמונה
 

Photograph 

 

 מספר התיק
 לשימוש המשרד בלבד
For official use only 

 Particulars of the Applicant  פרטי המבקש 

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



 

 בקשה להארכת רשיון ישיבה
 /להחלפת סוג האשרה

Application for the extension of permit of 
residence/change of visa category 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 תאריכים(:  /תכארעי(  

 תאריכים(:  /הכקבוע(  

  :)בכל מעמד אחר )תאריכים   

  בישראל? ומדוע?  האם בוטל בעבר מעמדך

 נימוקים לבקשה ואמצעי מחייה:

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

  Permanent (dates):   

  Any other status:   

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

Reasons for application and means of support 
  
  

 
 
 

 

 Date of birthתאריך לידה Place of birthארץ לידה Father’s nameשם האב Maiden nameשם הנעורים Given nameהשם הפרטי Family nameשם המשפחה

      

 
 
 

 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       

 
 
 

 
 שם המשפחה

Family name 
 השם הפרטי

Given name 
 בישראל /תנמצא

In Israel 
 המעמד )לנמצא בישראל(

Status (present in Israel) 
 מספר הזהות
Identity No. 

 מספר התיק
File No. 

  
   כן- Yes 

   לא- No 

  מבקר– Visitor 

  ארעי– Temporary resident 

  קבע– Permanent resident 

          
         

         

 
 
 

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

ן, ידוע לי שרשות האוכלוסין וההגירה תפעל, במקרים המתאימים, לעריכת מובן לי שמחובתי לעדכן את הרשות במקום מגורי וכן בכל שינוי בכתובת מגורי. כמו כ
וכן, יהיה בכך  בדיקות וברורים נוספים לבחינת הבקשה ומהימנותה, לרבות האפשרות שעובדי הרשות יגיעו לביקור במקום מגורי וככל שאמנע משיתוף פעולה מלא

  והישיבה/ ההיתר שניתן לבן/ת הזוג הזר/ה או אי חידוש רישיון השהייה  טעם לסגירת בקשתי ולביטול

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. 

I understand that it is my duty to notify the Authority of my place of residence, as well as any changes to the address of my residence. I am further 
aware that the Population and Immigration Authority shall act, where applicable, to conduct additional checks and inquiries in order to examine the 
application and its truthfulness, including the possibility that Authority personnel will arrive for a visit at my place of residence. Should I deny them 
my full and I am aware that if I refrain from fully cooperating with the authoritieshonest cooperation, it shall serve as grounds for declining my 
application and for revoking or not renewing the residence visa/permit given to my foreign partner.    
 

     

 Signature of applicant חתימת המבקש/ת  Date    התאריך  Place    המקום

 

 Declaration הצהרה

    Children under the age of  18ילדים עד גיל

 מגיש/ה בקשה  עם פרטים של בן/בת הזוג אם אינו/ה כלול/ה

Particulars of wife or husband in the event that spouse is not included in the application 

 Particulars of dependants included in the application פרטים של הנכללים בבקשה

 Spouse   בן/בת הזוג

 
 

 
  תאריך     -הלשכה ב

 

   /תשם הבודק   הבקשה  /תשם מקבל

 
 הודעה על סירוב נשלחה למבקש/ת במכתב שהעתק ממנו מצורף לתיק    הבקשה סורבה      הבקשה אושרה  רצ"ב החומר      תאין הערו     :נבדק ברמ"ש

 

   הפקיד/ה: וחתימת שם     תאריך: 

 3אש /  For official use only /   לשימוש המשרד

 מספרקבלה 

_________________________ 

  2020מהדורה

 



 

 
 

 

  5.4.0001נספח א' לנוהל  

 

  

  

  

  

  
   

 
 

 
 
 

  : תפקיד   ( ת/עובדאני הח"מ )שם ה

 
     /ת מאשר בזה כי התייצב/ה במשרדי מר

 מספר זהות שם ומשפחה 
 

 וחתם/מה בפניי על ההתחייבות דלעיל.וזיהה/תה את עצמו/ה להנחת דעתי 

 

  חתימת עובד/ת הלשכה    תאריך:   _________________לשכה:

 המזמין 
 

 

 מספר טלפון השם הפרטי שם המשפחה מספר זהות
    

         
 

 
 שם פרטי שם המשפחה ארץ אזרחות מספר דרכון זר

    

            
 

 מספר טלפון הקשר בין המוזמן למזמין תאריך הלידה מקום הלידה המצב האישי

     

 

 

 מטרת הביקור תאריכי הביקור המבוקשים הכתובת בה ישהה המוזמן בישראל 

   

 

  5.4.0001תייר בישראל בהתאם לנוהל  2רישיון ביקור מסוג ב/ למוזמןמבקש/ת להקנות הח"מ אני. 

 ובהתאם למפורט בנוהל  למזמין את תנאי הרישיון המבוקש בישראל אני מודיע כי הסברתי. 

  נתיהזמ     תיירים נוספים השנה לישראל.      נתי   לא הוזמ 

  .אני הח"מ מצהיר/ה כי הפרטים שנמסרו בבקשתי נכונים ומהווים יסוד לדיון בבקשתי 

 ת שיחול במהלך הטיפול בבקשתי ככל שתאושראני מתחייב/ת לדווח לרשות האוכלוסין וההגירה על כל שינוי נסיבו. 

  אני מתחייב כי המוזמן ייצא את ישראל עד למועד תום תוקף הרישיון ויעמוד בתנאים המפורטים בנוהל מכוחו קיבל את הרישיון

 בישראל.

 לרבות פרטים הנובעים מן החומר המוגש כתמיכה לבקשתי, וכן  ,דוע לי כי מסירת פרט לא נכון או חלקי, או צירוף מסמך כוזבי

 למוזמן שיינתן רישיוןעלולים להביא לביטול כל והעלמת פרטים ואי גילוי שינוי נסיבות, מהווים עבירה פלילית לפי הדין בישראל 

בהתאם  םאל כנגד, וכן להוצאת צו הרחקה מישר1952-לחוק הכניסה לישראל, תשי"ב 11בהתאם לסעיף  ,מכוח בקשה זו

וכי רשות האוכלוסין וההגירה מוסמכת לדווח למשטרת ישראל על כל התנהלות  1952-לחוק הכניסה לישראל, תשי"ב 13לסעיף 

 מצידי המנוגדת לחוק.

 
  חתימת המזמין:   תאריך: 

/ ה ן   פרטי המזמי

/ ת  פרטי המוזמן 

 לשימוש לשכת הרשות

 הביקורפרטי 


