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 , עובדים מומחים חיוניים מטעמםו למשקיעיםנוהל טיפול בבקשות למתן ולהארכת רישיונות 

     ובני משפחותיהם  אזרחי ארה"ב 

 רקע .1

במקביל לחקיקה האמריקאית בה הוסדר מתן אשרות משקיע לאזרחים ישראלים בתחומה, החליטה ממשלת ישראל 

ובתנאים דומים, לאפשר למשקיעים  1.1.2017מיום  2243ובהחלטתה מספר  30.3.2014מיום  1528בהחלטתה מספר 

אזרחי ארה"ב ועובדים מטעמם שהם מנהלים בכירים או עובדים מומחים שיש להם ידע חיוני וייחודי ברמה גבוהה, כולם 

 אזרחי ארה"ב או מחזיקי דרכון בתוקף, לשהות ולעבוד זמנית בישראל לצורך ניהול ופיתוח של מיזם עסקי. 

ה הממשלה לאפשר לבני ובנות זוג של משקיעים ושל מנהלים או עובדים מומחים חיוניים מטעם המשקיע כן החליט

ששהותם ועבודתם בישראל הותרה בהתאם להסדרים אלו, לשהות ולעבוד בישראל גם בעבודה אשר אינה בקשר למיזם 

 ינם אזרחי ארה"ב.כולל, גם אם א 21כן להתיר שהות בישראל של ילדיהם שהם עד גיל -העסקי, וכמו

עוד נקבע בהחלטה כי אשרות ורישיונות ישיבה יינתנו למשקיעים, לעובדים מומחים חיוניים מטעם המשקיע, ובני 

משפחותיהם בתנאי ששר הפנים או מי שהוא הסמיך לצורך כך, קבע, לאחר קבלת המלצת ועדה מייעצת בינמשרדית 

 וספים.שתקום, כי התקיימו תנאי הסף המצטברים ותנאים נ

 .1974,-א לתקנות הכניסה לישראל, התשל"ד5התנאים למתן אשרה ורישיון כאמור לעיל מפורטים בתקנה 

 מטרת הנוהל .2

של משקיעים  שהייה ועבודה בישראלאפשר המ ישיבה לקבלת רישיון מטרתו של נוהל זה להסדיר את אופן הגשת בקשה

את אופן  וכן יהם, או להארכת תוקפו של הרישיון כאמור, ועובדים חיוניים מטעמם שהם אזרחי ארה"ב, ובני משפחות

והן  במדינת ההסדרקונסוליה הישראלית שגרירות/הן ב הטיפול בבקשות אלו ובכלל זה הקריטריונים למתן רישיונות כאמור

 בלשכות הרשות האזוריות. 

חלטות הממשלה הרלוונטיות ולא וה לפיושהותקנו הוראות נוהל זה באות להוסיף על ההוראות הקבועות בחוק ובתקנות 

 לגרוע מהן.

 הגדרות: .3

 
 בנוהל זה יחולו ההגדרות להלן: 

 

 רשות האוכלוסין וההגירה במשרד הפנים; - "הרשות" .3.1

 :להלן ועדה בינמשרדית שמינה שר הפנים שהרכבה כמפורט –"ועדה מייעצת"  .3.2

 ;ראש היושב והוא -הרשות עובד (1

 ;האוצר שר שיציע האוצר משרד עובד (2

 . הכלכלה והתעשייה שר שיציע הכלכלה והתעשייה משרד עובד (3
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 עובד משרד העבודה והרווחה שיציע שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים (4

 .החוץ שר שיציע החוץ משרד עובד (5

 לשכות הרשות האזוריות בישראל. -"לשכות"  .3.3

 משקיע יחיד או מיזם עיסקי שהוא תאגיד. -"מבקש" .3.4

 ;ארצות הברית – "מדינת הסדר" .3.5

 ההסדר מדינות לרבות אדם בעל דרכון בתוקף של אזרח מדינת ההסדר: "אזרח מדינת הסדר" .3.3

תעשייתית, מסחרית לצורך קיום פעילות עסקית,  )חדש או קיים( תאגיד או עסק שהוקם בישראל, - "מיזם עסקי" .3.3

קיום פעילות  רךהשליטה והניהול בו מופעלים בישראל, לצו ואשרהמיועדת להפקת רווחים בישראל  או יזמית

 .עסקית,

 אשר הוכח כי הוא מנהל מטעם המשקיע. אזרח מדינת הסדר  - "מנהל בכיר" .3.8

 אחד מאלה: שלו שהשקיע במטרה לנהל או לפתח בישראל מיזם עסקי  אזרח מדינת הסדר - "משקיע" .3.9

  אולפחות במיזם עסקי  50%של . בעלות 1

 יהולי או באמצעות אמצעי תאגידי אחר, או בדרך אחרתשליטה תפעולית על המיזם העסקי באמצעות תפקיד נ. 2

 בעל מיומנויות או כישורים מיוחדים, החיוניים אזרח מדינת ההסדר ושהוא - "עובד בעל כישורים מיוחדים" .3.10

 לתפקוד היעיל והמוצלח של המיזם העסקי;

 ה:אחד מאל על ידי יםהמועסק מנהל בכיר או עובד בעל כישורים מיוחדים - "עובד חיוני" .3.11

 משקיע  .1

ממנו נמצא בבעלות של אדם או בבעלותם המשותפת של מספר אנשים אשר  50%מיזם או תאגיד שלפחות . 2

הם  2או  1סקאות המנויים בפמשקיע ובלבד שהעובד החיוני וכן  ממלאים יחד אחר דרישות ההגדרה של

  ;אזרחים של אותה מדינת הסדר

כמיזם  המליצה להכיר בה (ב)המייעצת לפי תקנת משנה  הוועדהפעילות עסקית שאינה תאגיד, אשר  -"עסק"  .3.12

 ;עסקי

 הכלכלה משרד נספח יושב בהן הברית בארצותנציגות משרד החוץ הישראלי שגרירות או  –"קונסוליה"  .3.13

 . פרנסיסקו וסאן , יוסטון, יורק ניו, וושינגטון: שהן והתעשייה

מומחה  51משקיע "; "רישיון ב/ 5וגים להלן: ""רישיון ב/ישיבת ביקור בישראל מהסאשרה ורישיון ל – "רישיון" .3.14

 .לילד של משקיע או עובד חיוני" 53לבן זוג של משקיע או עובד חיוני "; "רישיון ב/ 52חיוני "; "רישיון ב/
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 עיקר התנאים לקבלת הרישיון:  .4

ים לגבי מתן הרישיון ובהתאם על ידי הוועדה המייעצת אשר תמליץ בפני שר הפנזכאות לקבלת רישיון תתבצע הבדיקת 

 לנוהל זה.

כאשר בשלב הראשון תיבדק עמידת המשקיע והמיזם העסקי בתנאים המצטברים  בשני שלביםהבדיקה תתבצע 

להלן, וככל שימצא כי המיזם והמשקיע עומדים בתנאי הסף, תבחן בשלב השני באופן פרטני  4.1המפורטים בפיסקה 

ה בקשה לרישיון לפי נוהל זה, בתנאים המצטברים החלים לגביו והמפורטים להלן עמידתו של כל נתין זר לגביו הוגש

 .; 4.2בפיסקה 

 :להלןכ בתנאים מצטברים מיזם העסקי,העמידת המשקיע ו בחינת  –שלב ראשון  .4.1

 לעיל.  3מגיש הבקשה הינו משקיע במיזם עסקי כהגדרתם בסעיף  .4.1.1

 הצפויים ,משמעותי בהיקף הון משאבי סקיהע המיזם בפועל לטובת המשקיע רתם הבקשה, הגשת טרם .4.1.2

בקשר  כלכלי סיכון ומעידים על כך שהמשקיע נטל על עצמו  המיזם העסקי, של המוצלחת להפעלתו להספיק

לעניין זה, ייבחן סכום ההשקעה באופן  ;העסקי למיזם חוזרת–הבלתי מחויבותו מעידים על ואשר ,למיזם העסקי

 יזם העסקי בו מבוצעת ההשקעה.פרופורציונלי לשוויו הכולל של המ

 המיזם העסקי עומד בדרישות כל דין רלבנטי בישראל המסדיר את עיסוקו;   .4.1.3

 במשק הישראלי. עבודה ומקומות כלכלית במשק צמיחה ליצור המיזם העסקי עשוי .4.1.4

 את לספק פעילותו צפוי היקף אשר מיזם -שולי" "מיזם,זה לעניין ;שולי מיזם ואינו ,מיזם פעיל הוא העסקי המיזם .4.1.5

 למשק משמעותית ממשית לתרומה אפשרות בו שגלומה מיזם משפחתו בלבד ולמעט ובני המשקיע של מחייתם

 תקופה סבירה. לעניין זה יש לראות כתקופה סבירה פרק זמן של עד חמש שנים. בתוך הישראלי

 לעיל  4.1שלב שני : נמצא כי המשקיע והמיזם העסקי עמדו בתנאים המצטברים בפיסקה  .4.2

 :להלןכ בגינו הוגשה הבקשה לרישיון, בתנאים מצטברים ן עמידה של כל נתין זרבחתי 

 בחינת הנתין הזר: .4.2.1

 :למשקיע זר 5מסוג ב/  לגבי בקשה לרישיון .א.4.2.1

 .   כדי לפתח ולנהל את המיזם העסקי בלבד מבקש לשהות בישראלהמשקיע 

 :חיוני עובדל 51מסוג ב/  לגבי בקשה לרישיון .ב.4.2.1

 בעל"עובד  הגדרת לפי אוועומד בתנאים לפי הגדרת "מנהל בכיר"  הסדרינת מד אזרחהינו  העובד (1

 .לעיל" מיוחדים כישורים

עבודתו של עובד בעל כישורים מיוחדים  חיונית למיזם העסקי; לעניין זה ייבחנו, בין שאר, רמת  (2

קתו הצפוי, , שכרו המיועד, משך העסתו, ייחודיות המיומנות או הכישרון, הניסיון או הכשרומומחיות

 וההיתכנות להכשרת כוח אדם מקומי, בהתחשב בשלב ההתפתחות של המיזם העסקי; 
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בוחנת , כאשר הוועדה המייעצת לעניין זה -הייחודיים ואת כישורישקף ל ו של העובד החיונישכרעל  (3

 כפל השכרל השווהתשלום שכר יסוד ברוטו  ,של העובד החיוני תואם את כישוריו הייחודיים שכרואם 

השכר תואם את המומחיות הייחודית המייעצת כי וועדה אינדיקטור עבור היכול לשמש  הממוצע במשק

. גובה השכר הממוצע ייקבע על פי פרסומי החלטההכחלק מהקריטריונים לקבלת  הנדרשתשל העובד 

  יידון לפי נסיבותיו.המוסד לביטוח לאומי לאותה השנה. על אף האמור, כל מקרה 

 בלבד. ולעבוד במיזם העסקי ישראלמבקש לשהות ב (4

  : בן זוגל 52רישיון מסוג ב/ לגבי בקשה ל .ג.4.2.1

, לפי 51או ב/ 5שנמצאו זכאים לרישיונות מסוג ב/ בן זוג של משקיע או של עובד חיוניייבדק היות 

 .  העסקי , גם שלא במיזםישראללעבוד ביהא רשאי  52העניין; בן זוג שאושרה בקשתו לרישיון מסוג ב/

 : של משקיע  ילד 53ישיון מסוג ב/ בקשה לר לגבי  .ד.4.2.1

, לפי 51או ב/ 5שנמצאו זכאים לרישיונות מסוג ב/ ילד של משקיע או של עובד חיוניייבדק היותו 

 . 21וכי גילו נמוך מגיל  ,העניין

זר דרכון להמציא  . בן משפחה יידרשתקף למשך שנה לפחות מיום הגשת הבקשה של מדינת הסדר דרכון .4.2.2

 .ך שנה לפחות, מיום הגשת הבקשהלמש בתוקף

 18פדראלית לבני תעודת יושר בן משפחה יידרש בהצגת  תעודת יושר פדראלית מאומתת )ארה"ב(. .4.2.3

 ומעלה. 

. יובהר כי משקיע ועובד חיוני רשאים רישיון ישיבתו תוקף עם פקיעתבכוונת הנתין הזר לצאת את ישראל  .4.2.4

ושר מתן הרישיון ובן הזוג רשאי לשהות ולעבוד גם שלא לשהות ולעבוד בישראל רק במיזם העסקי בגינו א

 במיזם העסקי.

הגשת בקשה לבני המשפחה להסדרת רישיון בקונסוליה, תיעשה בטרם הגעתם ארצה ובכפוף להוראות  .4.2.5

נוהל זה, לכל תקופה שהיא, לרבות במקרים בהם מגיעים ממדינה הפטורה מאשרת כניסה מוסדרת מראש 

 לישראל.  

הגבלות/הכללות )מניעת כניסה או שהייה  ואין לו שהה בעבר באופן בלתי חוקי בישראל לא הנתין הזר .4.2.3

בהתאם לחקיקת מדינת ישראל או לנהלים הרגילים של  וכי אין מניעה אחרת למתן הרישיון כלשהי בישראל(

    .רשותה

  הגשת בקשה לרישיון בהתאם לנוהל זה מחויבת בתשלום אגרה בהתאם ללוח האגרות. .4.2.3

 ודרישות להגשת בקשה בקונסוליה:  תנאים .5

רישיון בהתאם להוראות נוהל זה תוגש רק באחת מהקונסוליות הישראליות בארצות הברית הסדרת ראשונה לבקשה  .5.1

 .שהן: וושינגטון, ניו יורק, יוסטון וסאן פרנסיסקו  הכלכלה והתעשייהבהן יושב נספח משרד 



 
 אשרות תחום:

 
 5.3.0030 מספר נוהל:

רישיון למשקיע זר ממדינת  נושא:
 הסדר בישראל

 
 )מהדורה ראשונה(  8מתוך  5דף   

 
 2019מאי  1 :תאריך עדכון

 

 

 

 

 5.3.0030 מספר נוהל וההגירה אוכלוסיןה רשות

 

' לנוהל זה, וכן בהתאם לסעיף אם העסקי כפי המפורט בנספח בהתייחס למיזבצירוף מסמכים נדרשים הבקשה תוגש  .5.2

 . בדואר/ נוכחות אישית . ניתן להגיש את המסמכים5.3

 בעבור כל נתין זר המבוקש עבורו רישיון ישיבה בישראל נידרש כלהלן: .5.3

 טופס בקשה על נספחיו. .5.3.1

דרכון להמציא  ידרש. בן משפחה יתקף למשך שנה לפחות מיום הגשת הבקשה ארצות הבריתדרכון הצגת  .5.3.2

 . למשך שנה לפחות, מיום הגשת הבקשה בתוקףזר 

 18פדראלית לבני תעודת יושר בן משפחה יידרש בהצגת  הצגת תעודת יושר פדראלית מאומתת )ארה"ב(. .5.3.3

 ומעלה.  

 :נדרש להמציא בנוסף עובד חיוני .5.3.4

 במיזם העסקי. מועסק הוכחה כי העובד החיוני  (1

הסבר מפורט של , קורות חיים והוכחות על השכלה וניסיון. בלבד:  בעל כישורים מיוחדיםעובד  עבור (2

וכן  בדבר חיוניותו של העובד לניהול בישראל ותיאור תפקידו ואחריותוו/או המשקיע מנהל המיזם 

הערכה של משך הזמן בו יידרשו כישוריו הייחודיים של העובד החיוני אשר יכולים להידרש לפרקי זמן 

קצרים או ארוכים על פי הצורך והמקרה. לעניין זה, יידרש להתחשב במצאי העובדים בעלי כישורים 

 דומים במשק הישראלי 

 :נדרשים להמציא בנוסף בני משפחה .5.3.5

 .תעודת לידההצגת  (1

 . או מסמכים רשמיים המעידים על הקשר הזוגי של בן/בת הזוג תעודת נישואיןהצגת  (2

 תתשלום אגרה בהתאם ללוח האגרו .5.3.5

 הליך הטיפול בקונסוליה:  .3

הרישיון על ידי בדיקה פרטנית של מבקשי ותערך מסמכים ואמיתותם עם קבלת הבקשה במלואה ייבחנו ה  5.1.

אין ו לא שהה בעבר באופן בלתי חוקי בישראל נתין הזרהעוד ייבחן כי  הכלכלה והתעשייההקונסול ונספח משרד 

בהתאם לחקיקת  וכי אין מניעה אחרת למתן הרישיון בישראל( הגבלות/הכללות )מניעת כניסה או שהייה כלשהי ול

   .רשותהמדינת ישראל או לנהלים של 

ע"י הקונסוליה  כתובה מפורטת בקשה להתחלת הטיפול בבקשה, תישלח חסרים מסמכיםנמצא כי במידה ו  5.2.

 ובה יודגש כי עד להשלמת המסמכים כפי שפורטו לא יחל הטיפול בבקשה. להשלמתם 

צא כי המשקיע או העובד החיוני הגישו את כל הנדרש לבחינת הבקשה ועונים לתנאי נוהל זה, יוזמן  במידה ונמ  5.3.

  הכלכלה והתעשייהע"י הקונסול ונספח משרד בקונסוליה שייערך ראיון המשקיע או העובד החיוני ל

ול ונספח משרד הקונס חוות דעתהמסמכים שהוגשו, בצירוף לאחר קיום הריאיון יועברו בדואר דיפלומטי כל   5.4.

עבור הרשות לשיתוף פעולה תעשייתי וקידום השקעות טופס מסכם בצירוף ו לעניין הבקשה הכלכלה והתעשייה

  הכלכלה והתעשייהזרות במשרד 
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ועבר הבקשה ת במקרים בהם מדינת מוצאו/אזרחותו של בן המשפחה מוגדרת כמדינת אבחון ע"י גורמי הביטחון,  5.5.

 , טרם אישור הבקשה להנפקת אשרה ורישיון.ת המלצתםלגורמי הביטחון לאבחון וקבל

 אופן הטיפול בישראל:  .3

רשות לשיתוף פעולה תעשייתי וקידום השקעות זרות ל מהקונסוליהעם הגעת הבקשה והמסמכים הנדרשים  .7.1

ולאגף  ימי עבודה למרכז הוועדה ברשות 5תוך ב רישיוןבירושלים, ימוין ויופץ החומר בצירוף טופס הבקשה ל

 לן הראשי במשרד האוצר לבחינתם. הכלכ

המלצת אגף וכן באשר להיתכנות ההשקעה הרשות לשיתוף פעולה תעשייתי וקידום השקעות זרות המלצת  .7.2

  עד למועד התכנסותה. רשותלמרכז הוועדה ב וועבריהכלכלן הראשי במשרד האוצר 

 בקשה.חברי הוועדה רשאים לפנות לכל גורם רלוונטי לקבלת מידע/התייעצות לגבי ה .7.3

הרשות לשיתוף פעולה תעשייתי וקידום השקעות  פנהתמבוקש חומר נוסף על ידי מי מהגורמים הבודקים ובמידה  .7.4

 .לקבלת הנדרש מהמבקש באמצעות הנציגות בה הוגשה הבקשה, זרות

 המשך הטיפול בוועדה המייעצת: .7.5

ת הבקשות שהוגשו. ותקיים דיוניה בהתאם לנדרש בהתאמה לכמו האוכלוסין הועדה תתכנס במטה רשות .7.5.1

 .דיון הוועדה הבינמשרדיתלמרכז הוועדה יזמן מועד 

 המלצת הוועדה תינתן על דעת שלושה מחברי הוועדה. .7.5.2

 הוועדה רשאית לקבוע את סדרי עבודתה. .7.5.3

 דיון בוועדה: .7.5.4

חברי הוועדה  לרבות נימוקי הבקשה וטופס מסכם, ,תיק הבקשה והחומר הרלבנטילאחר הצגת  .7.5.4.1

, ההכרה מיזםתוך מתן התייחסות מפורטת לגבי ה ו את עמדתם בנוגע לבקשהלבקשה, יציג יתייחסו

עובדים , המשקיעה בו כמיזם עסקי, מועד נדרש לבחינה מחודשת של ההשקעה, התייחסות לגבי

 .ובני המשפחה נדרשיםחיוניים הה

ון הדי פרוטוקולעמדותיהם של חברי הוועדה, תירשם המלצתה הסופית של הוועדה ב תוצגנהלאחר ש .7.5.4.2

 . אשר ייערך על ידי רכז הוועדה

את המלצתה הסופית של הוועדה וכן  יכלול את תמצית הבקשה כפי שנדונה בוועדה, הפרוטוקול  .7.5.4.3

וחדות הן ככל שתהיינה הסתייגויות מי להמלצתה הסופית של הוועדה,המפורטים את הנימוקים 

 . יוצגו במסגרת הפרוטוקול

 חברי הוועדה אשר נכחו בדיון.הפרוטוקול ייחתם במועד הדיון ע"י כל  .7.5.4.4

 :שר הפניםהחלטת  .7.5.5

ולאחר ששוכנע כי התקיימו במיזם העסקי התנאים המקדימים  לאחר קבלת המלצתה הסופית של הוועדה

והמפורטים לעיל, יקבל שר הפנים החלטה סופית ומנומקת בבקשה, לרבות קביעת תנאים נדרשים בכתב 

 ויעבירה ליו"ר הוועדה ולחבריה. 
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 :שר הפניםפול לאחר קבלת החלטת המשך הטי .7.5.5

מרכז הוועדה יעדכן ההחלטה לגבי כל נתין זר שעניינו נדון ע"י השר במערכת "אביב" בגיליון  .7.5.5.1

 וההחלטה תיסרק לתיק הממוחשב.  יבוצע עדכון בחוצץ אשרות שבמערכת אביבהרישום, 

קופה של עד הרישיון תחילה לתניתן לאשר מתן החליט שר הפנים לאשר בקשה למתן רישיון,  .7.5.5.2

 לכל תקופת הרישיון.    Multiple Entry Visa –אשרת כניסה רב פעמית  תאושרשנתיים ו

תבוצע הברקה לקונסוליה בה יעודכן משך תקופת הרישיון המאושרת וסוג הרישיון שיש להעניק  .7.5.5.3

עותק ממכתב האישור יישלח אף לנתין הזר. הקונסוליה תיידע מגיש הבקשה בדבר אישורה. 

 וועדה.לחברי ה

, הקונסוליה בחו"ל תתרגם לחברי הוועדהעם העתק  היה וסורבה הבקשה, יישלח מכתב לקונסוליה .7.5.5.4

המכתב כלשונו תוך ציון כי הנוסח המחייב הוא הנוסח העברי המקורי ותעבירו למגיש הבקשה 

 בצירוף עותק מהמכתב העברי המקורי. 

, תחומי סוג ההשקעה והיקפהיפוי מרכז הוועדה ינהל מעקב בדבר מספר הבקשות שאושרו תוך מ .7.5.5.5

 העיסוק של המשקיעים שאושרה בקשתם, המומחים הנלווים להם ובני משפחותיהם. 

 :קבלת הרישיון .7.5.7

 בהתאם לנוהל זה יהא בקונסוליה בלבד וטרם כניסת הנתין הזר לישראל.לראשונה מתן הרישיון  .7.5.7.1

ג ולתוקף אותו אישרה בהתאם לסו ורישיון ישיבה תונפק בקונסוליה מדבקה של אשרת כניסה

 הוועדה וכפי שהוזן במערכת אביב ובהברקה.

 רישיון.יוענק ה הגבול, אצל בקר ,ובמעבר הגבולגעתו של המוזמן לישראל עם היובהר כי רק 

  המעבר )גייטפס( המוענק לנתין הזר עם כניסתו ארצה. כרטיסהרישיון יופיע על גבי 

 

שראל. במקרים בהם אושרה הבקשה תינתן אפשרות יודגש כי אין חובת הגעה בשנית לנציגות י .7.5.7.2

למגיש הבקשה להגיע לנציגות להנפקת מדבקת הרישיון שתודבק על גבי דרכונו הזר או לחילופין 

באפשרותו לשלוח דרכונו הזר לאחת מהקונסוליות שם תודבק מדבקת הרישיון ודרכונו יישלח 

 באמצעות הדואר חזרה לכתובתו הרשמית. 

 שיון:הארכת תוקף הרי .7.5.8

בקשה להארכת תוקף הרישיון נדרש כי תוגש שלושה חודשים טרם תום תוקף הרישיון. ניתן  .7.5.8.1

 להגיש הבקשה באחת מלשכות הרשות האזוריות )להלן: "לשכה/לשכות"( או בקונסוליה.

 : תנאים ודרישות להארכת רישיון .7.5.8.2

 טופס בקשה להארכת הרישיון. (1)

 ת הבקשה.אמריקאי תקף למשך שנה לפחות, מיום הגשדרכון  (2)

 .הכלכלה והתעשייהמסמכים עדכניים כמפורט בהוראות משרד  .7.5.8.3



 
 אשרות תחום:

 
 5.3.0030 מספר נוהל:

רישיון למשקיע זר ממדינת  נושא:
 הסדר בישראל

 
 )מהדורה ראשונה(  8מתוך  8דף   

 
 2019מאי  1 :תאריך עדכון

 

 

 

 

 5.3.0030 מספר נוהל וההגירה אוכלוסיןה רשות

 

 וכפיעל המבקש להמשיך ולעמוד בקריטריונים לפיהם אושרה בקשתו לראשונה לקבלת הרישיון  .7.5.8.4

המשך הטיפול בבקשה להארכת הרישיון יהא כמפורט  לנוהל זה. 5 -ו 4בסעיפים  שהוגדרו

 שהוגש החומר יועבר, בישראל הרשות לשכתשה בלנוהל זה. במידה והוגשה הבק 7,5בסעיפים 

להמשך  הכלכלה והתעשייהלרשות לשיתוף פעולה תעשייתי וקידום השקעות זרות במשרד 

 .הטיפול

החליט שר הפנים לאשר הארכת תוקף הרישיון, הרישיון יוארך לתקופה של עד שנתיים. בפועל.  .7.5.8.5

תן הרישיון לשנה נוספת בלבד, אך  בעת הארכת הרישיון בקונסוליה או בלשכת האוכלוסין, יינ

 .הליך ההארכה יהא הליך מזורז לפיו המלצת הוועדה המייעצת תהא בתוקף לתקופה של שנתיים

ההארכה תוכל להיעשות באמצעות שליח ללא צורך בנוכחות המבקשים בעת הגשת הבקשה 

ארכת בלשכת הרשות, ובמקרה בו בעל האשרה נמצא בחו"ל הוא יוכל להגיש את הבקשה לה

האשרה גם באמצעות קונסול ישראל בארצות הברית. לא יהיה צורך לחזור לקבל אישור נוסף משר 

 הפנים לצורך מתן הארכה לשנה השנייה.

לאחר אישור בקשת ההארכה תינתן אשרת כניסה רב פעמית למשך תקופת הרישיון המאושרת  .7.5.8.5

 בקונסוליה או בלשכת האוכלוסין.

תינתן האפשרות להמשיך להישאר במדינת  7.5.8יין סעיף בעת הטיפול בבקשת ההארכה לענ .7.5.8.7

חודשים  8ישראל בהתאם לתנאי הרשיון שלגביו הוגשה בקשת הארכה לתקופה שלא תעלה על 

 מתום תוקף הרישיון הקודם או עד לקבלת החלטה בנושא, לפי המוקדם מביניהם.

 –עובד זר(, התשנ"ח בהתאם לתקנות הכניסה לישראל )נסיבות מיוחדות וחריגות של תרומת  .7.5.8.8

את מי שיימצא, לאחר בדיקה פרטנית של נסיבותיו, כי הוא עומד , תראה הוועדה המייעצת  2018

ובכלל זה, כי בכוונתו לצאת  חודשים( 53)מעבר לא לתקנות,5שיון לפי תקנה יבתנאים להארכת ר

ת עובד ות של תרומלגביו נסיבות מיוחדות וחריג שקיימות שיון ישיבתו, כמיימישראל עם פקיעת ר

( לחוק הכניסה לישראל וכל עוד ממשיכים להתקיים לגביו התנאים לפי 1א)ג3סעיף ב זר כאמור

  . לנוהל זה 7אותן תקנות. הבקשה תטופל בהתאם לסעיף 

הרישיון שניתנו מכוח נוהל זה, בכפוף לעריכת את  ו/או לסייג ו/או לסרב לבטלוההגירה רשאית רשות האוכלוסין  .8

התגלתה אי מסירה של מידע מלא ו/או  בנהליםבחוק ו/או בתקנות ו/או במידה ונמצאה אי עמידה  בין היתר,שימוע, 

 מרשות ציבורית לביטול הרישיון. התקבלה המלצה מנומקתמקבל הרישיון ו/או ומקיף על 

 החוק וסעיפיו .9

 1952-חוק הכניסה לישראל התשי"ב .9.1

 א  5ס'  1952-תקנות הכניסה לישראל, התשי"ב .9.2

 2014-קנות הכניסה לישראל )פטור מהיתר למתו אשרה ורישיון ישיבה לסוגי עובדים זרים (התשע"ד ת .9.3

 1991 -חוק עובדים זרים, התשנ"א .9.4

 נספחים .10

 בקשה ה טופס – אנספח  1.010
  1נספח אש/ .10.2



כן

לא( במקום המתאיםXיש לסמן )

:לרבות גיל ועיסוק מתוכנן בישראל של בני המשפחה, פרט את  מספר בני המשפחה, אם כן

:מקום מועדף לביצוע ראיון הערכה לצורך קבלת הויזה

היוסטוןסאן פרנסיסקוניו יורקוושינגטון

תעודת יושר פדרלית מאומתת

State of Israel  ישראל מדינת

  Population and Immigration Authority וההגירה האוכלוסין רשות

(5.3.0050 לנוהל נספח) בקשה טופס-  בישראל זר משקיע ויזת

תאריך הלידה                                         

(mm/dd/yyyy)ארץ הלידה

 במקום המתאים Xיש לסמן 

שם משפחהשם אמצעישם פרטי

(5ב)משקיע זר -  ורשיון הישיבה פרטי מבקש האשרה. 1

תוקף דרכון מספר דרכון

תוקף דרכוןמספר דרכוןאזרחות נוספת

תוקף דרכוןמספר דרכוןאזרחות נוספת

Social security 

number

הצהרה שאין למבקש מניעת כניסה או שהייה בישראל ושלא שהה בה באופן בלתי חוקי בעבר

('פרופ/'דר)תואר 

פרטי כתובת קבועה במדינת המוצא

אזרחויות

אזרחות נוספת

עבור כל . ומספר דרכון, ארץ לידה, תאריך לידה,שם משפחה, שם פרטי : (ילדים, בני זוג, עובד חיוני)פרטי כל הזרים הנכללים בבקשה  

1/טופס אשיש לצרף , אחד מהמפורטים להלן

?האם אתה מתכוון לגור בישראל עם בני משפחה 

אמצעי קשר

LinkedIn מיילטלפון

:יש לצרף לבקשה . 2

מדינהמיקוד עיררחובבית' מס
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שם בעל התאגידאחוזי בעלות

(51ב)עובד חיוני -  ורשיון הישיבהמבקש האשרה . 3

מדינות בהן המיזם העסקי פועל

אחוזי בעלותשם בעל התאגידאחוזי בעלות

אחוזי בעלות

אחוזי בעלות

 פרטי המיזם העסקי המבקש3.1

המפרט את תיאור תפקידו ואחריותו של העובד החיוני במיזם ואת הנימוקים בדבר העסקי מכתב מטעם המיזם 

הערכה של משך הזמן לו יידרש אותו עובד בהתאם , בין השאר, כולל, חיוניות העובד לפעילות המיזם בישראל

לצורך ולמקרה

חיוניתצהיר מטעם המיזם העסקי המעסיק על גובה השכר של אותו עובד 

שם בעל התאגידאחוזי בעלותשם בעל התאגיד

שם ותפקיד מיופה הכח מטעם החברה בנושא הסדרת הויזה

: יש לצרף לבקשה3.2

מכתב בדבר זהות מיופי כח של המיזם העסקי

שם בעל התאגיד

 שם המיזם העסקי

שם בעל התאגיד

תאריך התאגדותארץ התאגדותמבנה התאגדות

מספר מועסקים בעולםציבורית/ פרטית 
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כן?האם אתה מתכוון לגור בישראל עם בני משפחה 

לא( במקום המתאיםXיש לסמן )

:לרבות גיל ועיסוק מתוכנן בישראל של בני המשפחה, פרט את  מספר בני המשפחה, אם כן

( במקום המתאיםXיש לסמן ): מקום מועדף לביצוע ראיון הערכה לצורך קבלת הויזה 

היוסטוןסאן פרנסיסקוניו יורקוושינגטון

('פרופ/'דר)תואר 

תאריך הלידה                                         

(mm/dd/yyyy)ארץ הלידה

תוקף דרכוןמספר דרכוןאזרחות נוספת

Social security 

number

תוקף דרכוןמספר דרכוןאזרחות נוספת

תוקף דרכוןמספר דרכוןאזרחות נוספת

:יש לצרף לבקשה . 3.4

.הצהרה שאין לו מניעת כניסה או שהייה בישראל ושלא שהה בה באופן בלתי חוקי בעבר

פרטי כתובת קבועה

מדינהמיקוד עיררחובבית' מס

אזרחויות

עובד חיוני-  פרטי מבקש האשרה 3.3

שם משפחהשם אמצעישם פרטי

תעודת יושר פדרלית מאומתת

קורות חיים והוכחות על השכלה וניסיון רלוונטי

אמצעי קשר

LinkedInמיילטלפון
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הקמת עסק חדש

כניסה לשותפות או רכישה מלאה של עסק קיים

מ"חברה בע

שותפות רשומה

אחר

DD/MM/YYYתאריך יסוד העסק  שותפויות/ מספר מזהה ברשם החברות שם המיזם

תיאור קצר של המיזם 

מיקודישובמספר בית רחוב

שותפות/  אמצעי קשר של החברה 

מיילפקסטלפון

תחום פעילות

כן?האם יש חברות בנות

לא( במקום המתאיםXיש לסמן )

שם ומקום התאגדות לכל חברה בת, אם כן

:מקום התאגדות:שם

:מקום התאגדות:שם

:מקום התאגדות:שם

:מקום התאגדות:שם

:מקום התאגדות:שם

מספר תאגיד/ (תפקיד+ שם )יש לספק פרטי מורשה חתימה בתאגיד , במקרה של כניסה לשותפות במיזם

.ואשר יכול לאמת פרטים בשם המיזם- שאינו המועמד 

שותפות/ רכישה / מסמכי התאגדות 

תצהיר מצד המיזם על קיום הניהול והשליטה של המיזם בישראל

חוזה שכירות או קנייה של משרד בישראל

זהות בעלי המניות

( לחוק החברות141 כמפורט בסעיף 5טופס )ח שנתי של חברה פרטית "דו–  חברה פרטית 

רישיון עסק או רישיונות והיתרים אחרים הנדרשים על פי חוק

קטלוגים

מסמכים נוספים אשר יעידו על אופי השירות או המוצר שיסופק על ידי המיזם העסקי

( במקום המתאיםXיש לסמן )סוג ההשקעה . 4.1

פרטי המיזם . 4.3

יש לצרף לבקשה את המסמכים הבאים בהתאם לרלוונטיות. 4.4

כתובת המיזם בישראל

פרטי הבקשה והעסק. 4

(שנתיים אחורה)חות שנתיים המדווחים לרשות לניירות ערך במקום בו היא רשומה למסחר "דו– חברה ציבורית 

( במקום המתאיםXיש לסמן ) מיזם העסקיסוג ה. 4.2
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:אחוז האחזקה במיזם:(ח"בש)כ סכום ההשקעה במיזם עד כה "סה

 ₪כ סכום של העברות כספיות ישירות "סה

 ₪כ שווי של נכסים שנרכשו לשימוש החברה והם בבעלותה"סה

 ₪ל"כ שווי של נכסים שהועברו לידיו של המיזם בארץ או בחו"סה

(ח"בש)שווי השקעה / סכום כיצד נעשתה ההשקעה תאריך

:פרוט

(ח"בש)שווי השקעה / סכום כיצד נעשתה ההשקעה תאריך

:פרוט

(ח"בש)שווי השקעה / סכום כיצד נעשתה ההשקעה תאריך

:פרוט

(ח"בש)שווי השקעה / סכום כיצד נעשתה ההשקעה תאריך

:פרוט

(ח"בש)שווי השקעה / סכום כיצד נעשתה ההשקעה תאריך

:פרוט

או רכישת הנכסים שכיום /ח של המיזם העסקי על ביצוע ההעברות הכספיות לחשבון החברה ו"אישור רו

.הם בבעלות והמפורטים במסמך זה

תצהיר מטעם המשקיע על כך שיש לו שליטה על משאבי ההון המושקעים במיזם וכי קיבל אותם 

.באמצעים חוקיים וכן כי יש לו יכולת לנהל ולפתח את המיזם

פרטי אודות ההשקעה. 5

כללי. 5.1

כיצד נעשתה ההשקעה. 5.2

פירוט מהלך ההשקעה בחברה. 5.3

:יש לצרף לבקשה. 5.4
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יש לפרט בכל סעיף גם  את , אם מדובר בהשקעה חלקית במיזם העסקי. יש למלא את הטבלה בצורה מפורטת
תמצית השינוי שהמיזם העסקי עובר עם כניסת ההשקעה וכיצד היא עתידה להשפיע על פעילות המיזם העסקי בתחום זה

פירוטנושא

תיאור פתוח של המיזם העסקי עד שלושת רבעי עמודתיאור המיזם העסקי

רבעונים    מכירות צפויות להתחיל בתוך :פיתוח

רבעונים    מכירות צפויות להתחיל בתוך:טרום מכירות

רבעונים    החברה מוכרת מזה : מכירות

הרגלי שימוש וצריכה בתחום , פירוט קהלי היעד ובכלל זה מאפייניוקהל יעד

.ל"בארץ ובחו- '  וכו,  הפעילות של המיזם העסקי

, דרך הפעולה שלו, ים ובכלל זה הצורך שהם מספק/ תיאור המוצר מוצרים מרכזיים 

.'וכו, הערך שהם מספק ללקוח

: יש להתייחס לנושאים כמוהמודל העסקי

:זהות הגורם המשלם

:('וכו, חלוקה ברווחים, השכרה, מכירה)סוג מודל העסקה 

:מרווחים והכנסה ליחידת מוצר נמכרת/ פירוט מחירים 

:עלויות הפצה וסליקה

:(או מקובלים בתעשייה הרלוונטית/ קיימים )אמצעי התשלום ותנאי תשלום מקובלים 

שלב החיים של המיזם 

Xהעסקי יש לסמן 

פרטי אודות ההשקעה. 6

כללי. 6.1
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פירוטנושא

משתני החלטה, מגמות מרכזיות, מחזורי מכירות של הקטגוריה, גודל שוק: יש להתייחס לנושאים כמושווקי הפעילות

.'וכו, רגולציה, מרכזיים בביצוע החלטות רכישה

:השוק הבינלאומי:השוק הישראלי

.יש לציין את אחוז הפעילות הנוכחי והחזוי בשוק המקומי מסך פעילות החברה

:השוק הבינלאומי:השוק הישראלי

אחוז פעילות נוכחיאחוז פעילות נוכחי

אחוז פעילות חזויאחוז פעילות חזוי

:במידה ועוסקת בייצור פעילות הייצור

ספקים מרכזיים , טכנולוגיות יצור מרכזיות, תיאור תהליך היצור, מיקום פעילות הייצור

,כמה מעבודת היצור נעשה על ידי החברה וכמה על ידי ספקים חיצוניים, של חומרי גלם

.'וכו, האם מדובר בספקים ישראלים או זרים

:יש להתייחס בנפרד לכל שוק פעילות מרכזיתיאור הסביבה 

מיצוב המוצר אל מול , חסמים תחרותיים, זהות וגודל מתחרים, מספר מתחריםהתחרותית 

.'וכו, קיומו של בידול מוצרי, המתחרים

הרחבת פעילות: לדוגמה)יש לפרט כיצד מתכוון המיזם העסקי להמשיך ולצמוח בעתיד מנועי צמיחה עתידיים

( פיתוח מוצרים חדשים וכו, כניסה לשווקים חדשים, בשווקים קיימים

יש לפרט יעדים עסקיים ואבני דרך להשגתם אשר הינם חלק מתוכנית הפעולה יעדים ואבני דרך

המיזם העסקי. הנוכחית של החברה

,יש לציין שמות ותפקידים של המנהלים הבכירים במיזם העסקי או של בעלי העסק והניסיוןצוות הנהלה

. וכן תיאור קצר של הרקע התעסוקתי של כל אחד מהם

?מדען ראשי או גופים אחרים/ האם החברה קיבלה סיוע כספי ממרכז ההשקעות קבלת סיוע כספי 

גובה סיוע וסטטוס נוכחי של מחויבות החברה בנושא, גוף מסייע, יש לציין תאריך, אם כןמהמדינה
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פירוטנושא

?האם למיזם העסקי יש בעלות על קנין רוחניקנין רוחני

,באילו מדינות הוא רשום, על שם מי רשום, סטטוס, סוג הקנין– פרט ,  אם כן

'וכו,  האם יש בגינו תביעות

.(החל מחודש הגשת הבקשה)תחזית הכנסות והוצאות לשמונה רבעונים תחזית פיננסית

כ אזרחי או מחזיקי דרכון מדינת הסדר "סהכ אזרחים ישראלים"סהמספר המועסקים בישראל

כן?האם בעקבות ההשקעה עתיד להשתנות מספר המועסקים בישראל
לא(יש לסמן X במקום המתאים)

יש לפרט את תחזית מצבת כח האדם בשנת הפעילות הבאה, אם כן

כ אזרחי או מחזיקי דרכון מדינת הסדר "סהכ אזרחים ישראלים "סה

אקדמאית/ציין את מספר המועסקים הנוכחי בישראל שהם בעלי הכשרה טכנולוגית

האם בעקבות ההשקעה עתיד להשתנות מספר המועסקים בפרופיל הזה

לאכן(יש לסמן X במקום המתאים)

:אקדמאית/פרט את מספר המועסקים החזוי בשנת הפעילות הבאה בעלי הכשרה טכנולוגית,  אם כן

כןעתיד להחזיק תפקיד פעיל בחברה / האם המשקיע מחזיק 

לא(יש לסמן X במקום המתאים)

:יש לציין את מהות התפקיד ואת אחוז המשרה, אם כן

כן? האם בני משפחה של המשקיע מועסקים על ידי החברה

לא(יש לסמן X במקום המתאים)

תפקידם בחברה, קרבתם למשקיע, יש לציין מספר בני המשפחה המועסקים על ידי החברה ,אם כן

ואחוז המשרה שהם עובדים בה

, זהות האשרה שבידם, ח החברה המאשר את נכונות המידע שמסר מגיש הבקשה לגבי מספר המועסקים בו"אישור רו

.האקדמית/והכשרתם הטכנולוגית

(%)הפרש (₪)לאחר ההשקעה סכום (₪)טרום  ההשקעה סכום נושא

כ מזומנים"סה

כ שווי נכסים"סה

כ הון עצמי"סה

כ התחייבויות"סה

וכן תצהיר שלו שהמיזם העסקי אינו בתהליכי פירוק , ח החברה בדבר נכונות הפרטים הפיננסים המופיעים בבקשה זו"אישור רו

ולא מונה לה כונס נכסים

:יש לצרף, במידה ומדובר במיזם עסקי קיים

(ח המיזם העסקי"מאושר על ידי רו)מאזן אחרון 

(ח המיזם העסקי"מאושר על ידי רו)ח רווח והפסד לשנתיים אחורה "דו

תיאור ההון האנושי. 7

יש לצרף לבקשה

תיאור המצב הפיננסי. 8

יש לצרף לבקשה
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State of Israel – Ministry of the Interior 
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Population and Immigration  Authority 

 
 
 

יסה לישראל מסוג    בקשה למתן אשרת כנ

Application for entry visa to Israel category of   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 השם הפרטי
Given name 

 שם האב
Father’s name 

בסשם ה  
Grandfather’s name 

 שם המשפחה
Family name 

נעוריםשם   
Maiden name 

האםשם   
  Mother’s name 

      

 

 ארץ הלידה
Country of birth 

 תאריך הלידה
Date of birth 

 אזרחות
Citizenship 

 אזרחויות נוספות
Additional citizenships  

 הדת
Rellgion 

 לאום
Natiionallty 

      

 

 מגוריםארץ  
Country of Residence 

 כתובת מגורים בחו"ל
Full address out to Israel 

 משלח יד
Occupation 

    יתבעבר

In English    

 

  please note the year Origin/If you left your country of birth ,          , ציין באיזה שנה/מוצאאם עזבת את ארץ הלידה

 עיסוק
Occupation 

 מקום שהיה בארץ

Residence in Israel 
  דרכון  

Passport 
 תעודת מעבר 

Laisser passer 
 

 

  

 מספר
Number 

 יתן בתאריךנ
Issued at 

 בתוקף עד
Valid until 

 

  

 Do you inted  to enter territories under the Palestinian Authority   להכנס לשטחי הרשות הפלסטינית ההאם יש כוונ

 המצב המשפחתי
Family Status 

 בישראל מטרת הביקור
The purpose of your visit 

 Details of the Visitפרטי הביקור 
 

  רווק/ה- Single  

  נשוי/אה– Married     

  גרוש/ה- Divorced  

  אלמנ/ה– Widowed    

  ביקור משפחתי-  A family visit 

 ביקור עסקי - Visit Business _______________ 

 תיור-Tour         

  לימודים-Study 

אחר-Other _____________ ________ 

 לביקור       וקשת תקופה מב        :  of visit Reqeusted  period    
 

 משך התקופה המבוקשת                     :The period requested 

 

 כניסה חד פעמית / רב פעמית       :multiple entry Single access/   

 

-Applicant's contact details (telephone, cellular, e          (ר אלקטרוני)קווי, סלולורי ודוא אמצעי תקשורת המשמשים את המוזמן

mail.) 

 Email/  דואר אלקטרוני )אישי( .Cellular no/  סלולרי )אישי(טלפון  .Telephone no/  קווי )אישי(טלפון 

   

 

                                                           Arab countries which you have lived in or visited המוזמן וביקר בהן שההערב מדינות 
 המדינה                            

The country 

 מטרת שהייתו במדינות אלו
Purpose of stay in those countries 

 באיזה שנים
In which year 

   

   

 

 :ד אחראו בכל מעמ 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 

 Visitor details/    המוזמן פרטי

 01/2014מהדורה  The form continues on the back of the page המשך מעבר לדף

 

 הוראות למילוי הטופס

 הדרכון צילוםו נא לצרף תמונה שצולמה לאחרונה . 1

אם מדובר בכניסה לישראל שאינה למטרת ביקור נא לצרף  . 2

 מכתב הסבר ומסמכים.

 אנגליתנא למלא את הפרטים הבאים בעברית או ב . 3

Instructions for completing Application form: 

1.  Please attach a recent photograph and a copy of the passport 

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 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 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 

      

    Children under the age of  18ילדים עד גיל 
 

 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       

 

 מספר הזהות או מס' ח.פ.
I.D. No. Or Company 

I.D  

 שם המשפחה
Family name 

 השם הפרטי
Given name 

 קשר בין המזמין למוזמן
Relation to the applicant 

 טלפון

     

 ________________On notification of permit, please inform Israeli Representative Office in הודעה על אישור הבקשה נא להעביר לנציגות ישראל ב:

בזה שלא עברתי עבירה פלילית. לא  /הלעיל נכונים ונמסרו בהכרה שהם מהווים יסוד לדיון בבקשתי. כמו כן, אני מצהיר שהפרטים שנמסרו /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

 כלשהי.המשטרה של מדינה 

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. 

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

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

 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 
 

 
    

 Signature of applican tתימת המבקש/תח  Date       התאריך  Place      המקום
 
 

 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
 

 הבקשה סורבה                 הבקשה אושרה                רצ"ב החומר  אין הערות  נבדק ברמ"ש

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

   הפקיד/ה: וחתימת שם     תאריך: 

 For official use only /   לשימוש המשרד

 1אש / 

 פרמסקבלה 

_____________________________ 

 

 

ם –מדינת ישראל   משרד הפני

State of Israel – Ministry of the Interior 

ן וההגירה   סי  רשות האוכלו

Population and Immigration  Authority 

 
 
 

יסה לישראל מסוג    בקשה למתן אשרת כנ

Application for entry visa to Israel category of   
 
 
 

 

 01/2014מהדורה 

 

 לא   כןהאם 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 הגשת 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? 

 Spouse/      בן/בת הזוג

 Details of the requestor/      המזמין פרטי


