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מוסד ב אורח חוקרמרצה/לישיבה  ורישיוןאשרה  ,היתר העסקהבמתן נוהל הטיפול 

 להשכלה גבוהה

 מטרת הנוהל .א

י שנבעל תואר אורח  מטרתו של נוהל זה להסדיר את הליך הגשת בקשת מעסיק לקבלת היתר להעסקת חוקר

והארכתו, את הליך הגשת בקשה לאשרה ורישיון  בישראל להשכלה גבוההמוכר מוסד בלפחות )להלן: "חוקר"( 

והארכת תוקפם, וכן להסדיר את אופן הטיפול ובני משפחתו הגרעינית ישיבה ועבודה בישראל עבור החוקר 

בבקשות כאמור, הן באגף ההיתרים במינהל שירות למעסיקים ועובדים זרים )להלן: "אגף ההיתרים"( והן 

 בלשכות הרשות האזוריות )להלן: "הלשכות"(. 

 כללי .ב

ונה" כהגדרתו מסמיך את  ה"ממ )להלן: "החוק" או "חוק עובדים זרים"( 1991-חוק עובדים זרים, התשנ"א .1.ב

לחוק, מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה ועובד משרדו שהוסמך מטעמו, להתיר העסקתו של  1בסעיף

  יג' לחוק )להלן "היתר/היתר העסקה"(. 1"עובד זר", לפי סעיף 

קבעו סוגים של עובדים  31.7.2005מיום  4024מספר ו 6.1.2005מיום  3021החלטות הממשלה מספר  .2.ב

)ענפי הבניה, הסיעוד, המסעדות,  שוניםה קבועיםייכללו במכסת ההיתרים בענפי התעסוקה האשר לא זרים 

החלטות הממשלה  הסדירו. בנוסף במוסד להשכלה גבוהה המרצחוקר או התעשיה והחקלאות( וביניהם 

 גדרו בהחלטות.ולסוגי העובדים שההממוצע  השכר כפלמתן פטור מהדרישה לתשלום הנ"ל 

"מוסד  הגדירו"(, )להלן: "התקנות 2007-זרים )פטורים למעסיקי מומחים זרים(, תשס"זתקנות עובדים  .3.ב

לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח  9אחד מאלה: מוסד שקיבל הכרה לפי סעיף כלהשכלה גבוהה" 

א לחוק האמור, או מוסד שהתואר שהוא מעניק  21, מוסד שקיבל תעודת היתר או אישור לפי סעיף 1961

 במוסד חוקר או מרצהמעסיקו של  פטרו)להלן: "המוסד"(. התקנות  א לחוק האמור 29לפי סעיף הוכר 

 . י לחוק1סעיף ב הקבועהשנתית האגרה המגבוהה  להשכלה

 1-"ב' רישיוןוגדר כוי רשות האוכלוסיןל ידי נפק עייחודי שיוישיבה ברישיון העסקת החוקר תתאפשר  .4.ב

 )להלן:"רישיון"(, ובכפוף לעמידה בתנאי נוהל זה. "חוקר/מרצה 

והחלטות הממשלה  לפיושהותקנו ההוראות הקבועות בחוק ובתקנות אינן גורעות מהוראות נוהל זה  .5.ב

 הרלוונטיות. 

יג' לחוק עובדים זרים, 1בישראל כפופה לקבלת היתר לפי סעיף מוסד להשכלה גבוהה ע"י  החוקרהעסקת  .6.ב

ולקבלת אשרת כניסה ורישיון ישיבה ועבודה ברשות האוכלוסין וההגירה , מאגף ההיתרים 1991-התשנ"א

 .1952-)ג( לחוק הכניסה לישראל, תשי"ב 2" לפי סעיף חוקר/מרצה  1מסוג "ב/ חוקרל
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חוקר בטרם הגעת ה לת אשרת כניסה ורישיון ישיבה ועבודההיתר והגשת בקשה לקבקבלת המוסד חייב ב

אזרח בעל דרכון של אחת המדינות המנויות בצו הכניסה לישראל )פטור הינו  חוקרלישראל, לרבות כאשר ה

 .(""מדינה הפטורה מאשרת ביקור מראש )להלן: 1974 –מאשרה( התשל"ד 

קיבל היתר מאגף ההיתרים  המוסדוזאת בכפוף לכך שעוד בקונסוליה הישראלית בחו"ל חוקר הרישיון יוענק ל

 ובוצעה הברקה לקונסוליה ע"י לשכת הרשות לאחר שאושרה הזמנתו בהתאם לנוהל זה.

במקרים אלו לא  .ואינו מקבל שכר שבתוןבשנת  מצוי לישראלמגיע ה חוקרהבמקרה בו  יהא לעיל אמורל חריג

מתן והרלבנטית  ת הרשותומול לשכ לאובכפוף לתיאום מוסדר מראש של המוסד יידרש היתר העסקה, 

 בנוהל זה. ' להלן.א2ג.הכל כמפורט בסעיף מבעוד מועד מהלשכה בכתב  אישור

או מי שהוסמך  מוסד להשכלה גבוההשיא הנבהמלצת הינה  לקבלת רישיון בהתאם לנוהל זה קביעת הזכאות .7.ב

 רשות האוכלוסין.באישור והגוף הרישמי הממליץ שהוא על ידו 

בהתאם לכתובתו של המוסד, ויהא במוסד גוף  באופן שוטף מול לשכה קבועה יעבוד המוסד להשכלה גבוהה .8.ב

 אל מול לשכת הרשות. בחוקריםאחד אשר ירכז הטיפול 

בעת שהיית הנתין הזר החוקר בישראל  1ישיבה ועבודה מסוג ב/לרישיון  2ב/מרישיון תייר  מעבר יאושרלא  .9.ב

נתין זר שהגיע לישראל . יובהר כי המוסדבהזמנת  לביקור במקרים בהם הגיע החוקר מראש לישראל למעט

 כחוקר אינו רשאי לעבור לעבוד בענף אחר. 

רשאי בתקופת שהייתו בישראל לבקש לצרף אליו בני משפחה מקרבה ראשונה. לעניין נוהל זה, בני  חוקר .10.ב

)להלן: "הנלווים"(. לבן/בת זוג  חוקרשל ה 18משפחה מקרבה ראשונה הינם בן/בת זוג וילדיו הקטינים עד גיל 

המקבילה לתוקף הרישיון של  לתקופה  2ולילדים הקטינים רישיון ישיבה מסוג א/ 2יוענק רישיון תייר מסוג ב/

לקבלת רישיון ישיבה בישראל והסדרת רישיונותיהם של  חוקר, וזאת בכפוף לאישור בקשתו של החוקרה

 הנלווים בלשכות הרשות. 

 כל  במהלך ,לחוקר ולנלווים אליו ככל שיתבקשו Multiply Visa –אשרת כניסה רב פעמית ניתן לאשר  .11.ב

. אשרת הכניסה הרב פעמית תינתן בלשכות רשות האוכלוסין בישראל הארכתו, לרבות בעת תקופת הרישיון

  ובכפוף לדרכון זר תקף.  חוקר 1לתקופה המקסימלית של תוקף הרישיון ב/

יועבר טופס  במקרים בהם מדינת מוצאו/אזרחותו של המוזמן מוגדרת כמדינת אבחון ע"י גורמי הביטחון, .12.ב

 , טרם אישור הבקשה להנפקת אשרה ורישיון.המלצתםלגורמי הביטחון לאבחון וקבלת  הבקשה

בהתאם לנוהל זה, בכפוף  וסדולמ חוקרהרישיון וההיתר שניתנו ללבטל את וההגירה רשאית רשות האוכלוסין  .13.ב

התגלתה אי , בתנאי ההיתר ו/או בתנאי הרישיון ו/או במידה ונמצאה אי עמידה בנהלים לעריכת שימוע,

 לביטול הרישיון ו/או ההיתר.  מרשות ציבורית  התקבלה המלצה מנומקתו/או מסירה של מידע מלא ומקיף 
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 :תנאים ודרישות .ג

 :אופן הטיפול באגף ההיתרים .1. ג

הנו נתין מדינה פטורה  חוקרמוסד המבקש להזמין חוקר מחויב בקבלת היתר העסקה, גם אם ה .א.1.ג

 מאשרת ביקור מראש. 

מועד תחילת ההעסקה בפועל, על מנת לאפשר לחוקר תקופת ימים לפני  45 הבקשה תוגש .ב.1.ג

 התארגנות.  

בקשה להיתר כרוכה במילוי טופס בקשה ותצהיר נלווה לקבלת היתר המפורסמים באתר האינטרנט  .ג.1.ג

אל אגף ההיתרים בכתובת המצוינת באתר או בהגשת הבקשה ידנית  www.piba.gov.ilשל הרשות 

 במועדי קבלת הקהל של ענף המומחים המעודכנים באתר. 

הבקשה תוגש באמצעות טופס בקשה מקורי ובצירוף תצהיר מאומת ע"י עו"ד / רו"ח ומסמך פנייה 

 תר הרשות בחוצץ "מומחים".הכל בהתאם להנחיות הקבועות בא, חתום של המוסד

 לבקשה יצורפו המסמכים הבאים )מקוריים או מאומתים על ידי עו"ד/רו"ח(: .ד.1.ג

 טופס בקשה מקורי. (1

 תצהיר מתאים, כמפורט בטופס הבקשה.  (2

על ידי למטרה זו הוסמך  איש הקשר מטעם המוסד אשרבחתימת , חתום המוסדפנייה ממסמך  (3

 :)או המשמש בתפקיד דומה, גם אם תוארו שונה(. שיכלול את הפרטים הבאים רקטור המוסד

 מספר דרכון 

 תוקף דרכון 

 נתינות 

 לידה תאריך 

 קשר משפחתי, גיל, שם, מס' דרכון-בני משפחה נלווים 

  השכלה אקדמאיתפירוט 

  בארץ בוקשתמתקופת שהייה 

אך תהא מחויבת בתשלום אגרת בקשה. קבלה  "מעסיקה שנתית ל"אגר מתשלוםהגשת הבקשה פטורה  .ה.1.ג

 על ביצוע התשלום תצורף למסמכי הבקשה. 

לאחר קליטת הבקשה באגף ההיתרים, תיבדק עמידתה בתנאים ובדרישות ובמידת הצורך יידרש המבקש   .ו.1.ג

 ימי עבודה מיום קבלת הבקשה.  21להשלים מסמכים חסרים/ לתקן ליקויים בבקשה ו/או בנספחיה, תוך 

http://www.piba.gov.il/
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 ,שלמת מסמכים חסרים, תועבר הבקשה להחלטת הממונה או עובד הרשות המוסמך מטעמולאחר ה .ז.1.ג

 . ימים מיום הגשת הבקשה במלואה 10תינתן לפונה/מוסד בתוך וההחלטה 

, בכפוף לתנאים שיפורטו בהיתר החוקרבמידה ואושרה הבקשה, ינפיק אגף ההיתרים היתר להעסקת  .ח.1.ג

יופנה ללשכת הרשות הרלוונטית, כמפורט בהיתר, לשם הגשת בקשה לקבלת רישיון ישיבה  וסדוהמ

 .חוקרועבודה ל

ובהתאם על פי בקשת המוסד של עד שנתיים  מרביתתוקפו של היתר שאושר לראשונה יהא לתקופה  .ט.1.ג

ל להחלטת הממונה. הארכת תוקפו של ההיתר בהתאם לנוהל זה תהא לתקופה מרבית של עד שנתיים בכ

 .חודשים לכל היותר 63פעם ובסך הכל לתקופה מצטברת של עד 

במידה והוחלט ע"י הממונה לסרב הבקשה להיתר, יעודכן הסירוב בקובץ אביב והחלטה מנומקת בכתב  .י.1.ג

 המזמין/ מיופה כוחו. מוסדתישלח ל

 אופן הטיפול בלשכת רשות האוכלוסין: .2. ג

 :)ללא שכר( בשנת שבתוןלישראל מגיע ה חוקר .א.2.ג

במידה והחוקר הינו נתין של מדינה הפטורה מאשרת כניסה מוסדרת מראש לישראל ושוהה בישראל,  1.א.2.ג

תקופה מקסימלית של שנה מיום הגשת  2החוקר להמשיך ולשהות בישראל ברישיון ב/ באפשרות

בקשה להארכה מעבר לתקופה האמורה תועבר בצירוף מסמך נלווה מאת המוסד הבקשה בלשכה. 

 הרשות.לראש הדסק במטה 

על המוסד במידה והחוקר הינו נתין של מדינה המחויבת באשרת כניסה מוסדרת מראש לישראל,  2.א.2.ג

  הבאים: בתנאים ישיבה רישיוןקבלת אשרת כניסה וללשכת הרשות קשה בבש יהגל

 המאושר לפעול מול הלשכה. המוסד להשכלה גבוהה הבקשה תוגש על ידי נציג (1

באם נלווים ( עם כל פרטי  החוקר, חתום ע"י המוסד המבקש והחוקר. 1, אש/3)אש/טופס בקשה  (2

ולצרף תיעוד ציבורי מאומת ומתורגם  (3)אש/ נלווהבני משפחה, יש למלא טופס בקשה בנפרד לכל 

 במידת הנדרש, המעיד על הקשר המשפחתי.

מתום  לפחות חודשים 6-בתוקף ל ניםיש לוודא שהדרכו ,והנלווים הזר של החוקרהדרכון צילום מ (3

 תוקף הרישיון המבוקש.

אינו וכי החוקר האמורה  הגעת החוקר לישראל לתקופהבדבר  מהמוסד המבקש מכתב פירוט (4

 מקבל שכר מהמוסד.
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ביטוח בריאות בתוקף לו ולבני משפחתו, המוסד המזמין יוודא קיום תנאי להסדיר החוקר מחוייב  (5

 זה.

 כמפורט בלוח האגרות.השירות כרוך בתשלום אגרה  –אגרת שירות  (6

 לנוהל זה. .ג2ג.יהא בהתאם לסעיף בבקשה המשך הטיפול 

 :לאחר קבלת היתר העסקה הזמנת חוקר לעבודה בישראל .ב.2.ג

בקשה ו (1-ב')לחוקר  מתן אשרת כניסה ורישיון ישיבהללאחר קבלת היתר העסקה תוגש בקשה  1.ב.2.ג

החוקר ו/או בני  במקרה בוגם האמור יחול . באם ישנם (2-/ א' 2-ב')לבני משפחתו לרישיון ביקור 

 מאשרת כניסה מוסדרת מראש לישראל.משפחתו הינם נתיני מדינה הפטורה 

 תנאים ודרישות:.  2.ב.2.ג

 .המאושר לפעול מול הלשכה המוסד להשכלה גבוהה הבקשה תוגש על ידי נציג (1

מוסד תוגש על גבי טופס ייעודי )באנגלית ובעברית( שיכלול את כל הפרטים הנדרשים ל הבקשה (2

עם כל פרטי החוקר, חתום ע"י המוסד המבקש ( 21)נספח אש/ .רשות האוכלוסיןול להשכלה גבוהה

 .(3)אש/ נלווהבאם נלווים בני משפחה, יש למלא טופס בקשה בנפרד לכל והחוקר. 

יהיה עליו ועל בני  רישיון המאושרתהו ומוסכם עליו כי בתום תקופת לכי ידוע החוקר תצהיר של  (3

 .משפחתו לצאת את הארץ

   6-בתוקף ל ניםיש לוודא שהדרכו הזר של החוקר ובני משפחתו,הדרכון צילום מ (4

 .מתום תוקף הרישיון המבוקש לפחות חודשים

 מלצה של נשיא המוסד או של מי שהוסמך על ידו להזמנת החוקר.ה (5

 .של החוקר תעודות ואישורים לגבי הכשרתו והשכלתוש להמציא לא נדר (6

הנדרש מאומתת ומתורגמת במידת  תעודה ציבוריתבמקרה של בני משפחה יש לצרף העתק  (7

 .לנלווההמעידה על הקשר המשפחתי בין החוקר 

 מעודכן במערכת אביב ועודנו בתוקף. ההעסקה היתר (8

ולבני משפחתו, המוסד המזמין יוודא קיום תנאי  ף לוביטוח בריאות בתוקלהסדיר החוקר מחוייב  (9

 זה.

 השירות כרוך בתשלום אגרה כמפורט בלוח האגרות. –אגרת שירות  (10
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 :בלשכה הליך הטיפול .ג.2.ג

בהתאם לנתוני צילום המוזמן במערכת "אביב", חוקר עובד הרשות המטפל בבקשה, יקלוט את פרטי ה 1.ג.2.ג

למעסיק. עוד יוודא כי הבקשה עומדת בתנאים ובדרישות וכי  חוקרויבצע קישור תיקים בין ה הדרכון שהוגש

הומצאו כלל המסמכים הנדרשים כמפורט לעיל והיתר מעודכן בקובץ. בין היתר יוודא עובד הרשות כי 

יצאו  המוסדשהוזמנו בעבר ע"י  חוקריםאם במערכת אביב רשום המעסיק בהתאם לח.פ/ע.מ. ויבדוק ה

במידה ולא הומצאו כלל לנוהל לא נדרשת המצאת תעודת יושר לחוקר.  יודגש כי בהתאם מישראל במועד.

 להשלימם לצורך המשך טיפול בבקשה.  מוסד המסמכים הנדרשים, יידרש ה

שהה בישראל בעבר. במידה ונמצא כי שהה בעבר יבוצע קישור לתיקיו  חוקרעובד הרשות יבדוק האם ה 2.ג.2.ג

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

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

הגבלה יש לפעול ונמצאה  היה)שהייה בלתי חוקית בעבר וכד'( או כל מניעה אחרת לאישור הבקשה.  חוקרל

 .1.2.0001ל מתן שירותים המצריכים בירור מקדים" מספר בהתאם ל"נוה

נכנס לישראל שלא כדין/ סורבה כניסתו לישראל בעבר/ שהה שלא כדין, נעצר  חוקרבמידה ויימצא כי ה 3.ג.2.ג

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

 להחלטת מרכז אשרות בלשכה. וכיוב', תועבר הבקשה להזמנתו 

תועבר הבקשה ללשכת רשות האוכלוסין  ביטחוני, אבחוןהמחייבות ביצוע של ממדינות המוזמנים ם חוקריל 4.ג.2.ג

אישור הבקשה כפוף לאישור הגורם הבטחוני הרלוונטי,  חודשים לפני מועד הכניסה המתוכנן. 3לפחות 

 אם קיים היתר העסקה.  לרבות

יבוצע עדכון בחוצץ אשרות  .בתנאים ובדרישות המפורטים לעיל, תאושר הבקשהבמידה והבקשה עומדת  5.ג.2.ג

שבמערכת אביב, יעודכן בגיליון רישום אישור הבקשה ומשך תקופת השהייה המאושרת, תבוצע הברקה 

לפנות לנציגות ישראל בחו"ל  חוקרבדבר אישור הבקשה והודעה כי על הוסד לקונסוליה ותימסר הודעה למ

 .כי יש להעניק רישיון זה לראשונה לתקופה של עד שנהיש לציין בהברקה  והרישיון. לקבלת האשרה

במדינה ישראלית במידה ואין נציגות  .מיום הכניסה לארץיהא וחישוב התקופה לשנה אחת  הרישיון יהא 6.ג.2.ג

אחרת ע"פ בקשת  נציגותמדינה שכנה או כל ב נציגותממנה מגיע החוקר, האשרה תטופל דרך 

  .המוסד/החוקר

 עה ימי עבודהשבבתוך תקופה של יושלמו ההברקה/הזמנה מחו"ל אישור הבקשה בלשכת הרשות וביצוע  7.ג.2.ג

 חייבת באיבחון ביטחוני.הינו נתין מדינה ה, למעט כשהחוקר במלואה מיום הגשת הבקשהלכל היותר 
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רישיון הישיבה בהתאם לסמכויותיו הקונסולריות, רשאי הקונסול בנציגות ישראל בחו"ל לסרב הבקשה למתן  8.ג.2.ג

במידה ולקונסול השגות בעניין החלטת הרשות לאשר כניסת החוקר לישראל,  כאשר יש טעם המצדיק זאת.

יעכב את מתן האישור למבקש ויעביר השגותיו בכתב באופן מיידי למאשר הבקשה בלשכת רשות 

 האוכלוסין.

לשכה. בתום בדיקת הסתייגות הקונסול, והיה ב מרכז אשרותהשגותיו של הקונסול תועברנה להחלטת  9.ג.2.ג

והוחלט לאשר את הבקשה, יועבר מברק נוסף לקונסול בנוסח: "למרות ההסתייגויות שהועברו, יש לאשר 

 וסדלמבמכתב מנומק הבקשה". במידה והערות הקונסול מובילות לשינוי ההחלטה למתן רישיון, יש להודיע 

 ת "אביב".בדבר סירוב הבקשה ולעדכן בהתאם במערכ

הנימנים ממועד כניסתו לישראל  חודשים 63של  ליתסימקמלתקופה  איה רישיוןמצטבר של ההזמן המשך  10.ג.2.ג

 . כל פעם לשנה אחתב ינתן רישיוןהלראשונה ברישיון מכוח נוהל זה. 

הצורך ורשות האוכלוסין לגבי  מוסד המבקשה בקרה ע"יתבוצע  ת החוקר בישראלתקופת שהיי במהלך 11.ג.2.ג

 .המפורטים בנוהל זהבהתאם לקריטריונים ו רישיוןהההיתר והארכת ב

הן במסגרת הבקשה  Multiply Visa –כניסה רב פעמית לחוקר ולבני משפחתו אשרת ניתן יהיה לאשר  12.ג.2.ג

 ככל שיתבקשו. תוקף הרישיון, הראשונה והן במסגרת הארכות

 וסדמנומקת בכתב תישלח למ הוחלט ע"י מרכז אשרות לסרב הבקשה, יעודכן הסירוב בקובץ אביב והחלטה 13.ג.2.ג

 המזמין.

 יגיש החוקר בקשהלאחר תום תוקף הרישיון,  שאר בישראליהחוקר לה יבקששבהם במקרים חריגים  14.ג.2.ג

לאשר רישיון ישיבה שבסמכותו ולמנהל הלשכה לקבלת החלטה הבקשה תועבר  .ללשכת רשות האוכלוסין

 . 2מסוג ב/

בהתאם שהגיע לישראל עבור חוקר  1ועבודה מסוג ב/רישיון ישיבה במקרים חריגים שבהם מבקש המוסד  15.ג.2.ג

יגיש המוסד בקשה ללשכת  ,סטודנט 2או א/ תייר 2, ואשר שהה בישראל ברישיון מסוג ב/.א2ג.לסעיף 

לקבלת החלטה. מובהר כי במקרה כאמור, לא ידרש  למנהל הלשכהרשות האוכלוסין והבקשה תועבר 

  .1מסוג ב/רישיון החוקר לעזוב את ישראל לצורך קבלת 

 :חוקרלבני משפחה נלווים  .ד.2.ג

המעידות על הקשר  ,תעודות ציבוריות מקוריות, מאומתות ובמידת הצורך אף מתורגמותיש להציג  1.ד.2.ג

 וכו'(.  ה המעידה על זוגיותבין המבקש לנלווה )תעודת לידה, תעודהמשפחתי 
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ת הסכמתו נדרש לישראל, קטינים אך ההורה השני )שאינו החוקר( אינו מגיעילדים  כאשר הנלווים הנם 2.ד.2.ג

ימסור הסכמתו בפני נציגות ישראל ולחילופין  שאינו מגיע לישראלההורה  .בכתב של ההורה השני

באפשרותו למסור הסכמתו בפני נוטריון במדינתו ולאחר מכן לאשר המסמך במשרד החוץ המקומי ולאמתו 

   באפוסטיל או בנציגות ישראל במדינתו בהתאם לנוהג באותה המדינה. 

 2ולילדים הקטינים רישיון ישיבה מסוג א/ 2לבן/בת זוג יוענק רישיון תייר מסוג ב/ככל שתאושר הבקשה,  3.ד.2.ג

כן  כמו . 1952 –חוקר ובהתאם לחוק הכניסה לישראל התשי"ב לתקופה המקבילה לתוקף הרישיון של ה

 .   למשך תופת הרישיון Multiply Visa –כניסה רב פעמית אשרת לקבל הנלווים רשאים 

החלפת סוג רישיון הישיבה ללהגיש בקשה רשאים במקרים חריגים בלבד הנלווים לחוקר בן/בת זוג  4.ד.2.ג

. הבקשה תיבחן במהלך שהותם בארץ 1ב/ רישיון שהייה ועבודה מסוג ל 2ב/ תייר רישיוןמ שברשותם

 .בישראל כפוף לנהלים ולבדיקות המתחייבות בנוגע לעובד זר ומתן היתריםב

 האורח ובני משפחתו לעזוב את הארץ. חוקרהשהות יידרשו הבתום תקופת  5.ד.2.ג

 

 

 החוק וסעיפיו .ד

 

 1952-חוק הכניסה לישראל התשי"ב 1.ד

 1991-חוק עובדים זרים, התשנ"א 2ד.

 

 נספחים .ה

 העסקה טופס בקשה להיתר   -  1ה      

 ( 21אש/) חוקר/מרצה  1בקשה למתן אשרת כניסה ושהייה לישראל מסוג  ב/טופס   – 2.ה      

 תצהיר לקבלת היתר     3ה.      

 טופס בקשה לאשרת כניסה 1אש/     4ה.

 לפת רישיוןחטופס בקשה לה– 3אש/     5ה.



 
 
 
 
 
 

 

 משרד הפנים
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    *3450מרכז שירות ומידע ארצי 
 

 

 :מרצה או חוקרהעסקת היתר ל בקשה
 
 סוג הבקשה )סמן(: .1

 
 הערות          בקשה חדשה-  ____________________________ 

הערות       /ים םהארכת היתר/ים קיי-  ____________________________ 

 הערות          החלפת עובד-  ____________________________ 

    

   פרטי המעסיק: .2
 : ______________________מזהה ספר מ___________________שם המעסיק: ____       

 
 ________________________כתובת: ____________________________________      

 
 _________________שם איש הקשר: _____________________________________      

 
 _________________________טלפון לבירורים: _____________________________      

 
 
 )באם הבקשה מתייחסת למספר עובדים יש לצרף פרטים כלהלןפרטי הנתין הזר שהעסקתו נדרשת  .3

 לגבי כל עובד שהעסקתו נדרשת בדף נפרד(.     

 
 

 
נא לצרף  –מן זרבבקשה להעסיק או) נא לצרף בנפרד קורות חיים של הנתין הזר - השכלה וניסיון .4

  .(תעודות, המלצות ומסמכים המעידים על מוניטין
     _____________________________________________________________________ 

     _____________________________________________________________________ 
 

     _____________________________________________________________________ 
 

     _____________________________________________________________________ 
 

      

 שם המשפחה 
Family name 

 השם הפרטי
Given name 

 אזרחות
Nationality 

 מספר דרכון
Passport Number 

     בעברית

In English     

 הארץ
Country 

 העיר
Town 

 הרחוב ומספר הבית
Street and house no. 

 תפקיד נוכחי
Current job 

 תקופת שהות  נדרשת בישראל
The requested period 

 שנה     
 שנתיים 
 פחות משנתיים  

 2ך מתו 1דף 
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            :(1-משך זמן שהייתו של המומחה הזר בישראל עד היום באשרת עבודה )ב .5

 
 

. על פי חודשי עבודה 63עובד זר מגיע לישראל לעבודה זמנית בלבד, ועליו לצאת מישראל בתום )

יסתו חודשים מיום כנ  63 מעבר לתקופה של אשרת  עבודה לנתין זר דין, לא ניתן להאריך  

אלא בנסיבות מיוחדת וחריגות של תרומת העובד הזר לכלכלה,  לישראל לראשונה באשרה כאמור

( לחוק הכניסה 1א )ג3כמפורט בסעיף  והאוצר הכלכלה ,הפנים ישרבאישור לחברה,  למשק או

 . (1952-,התשי"בלישראל

 

רבית הנ"ל הזר מעבר לתקופה המ בקשה להארכת תקופת שהייתו של העובדאם ברצונכם לפנות ב

בקשה  זר נסיבות חריגות כאמור, עליכם להגישאותו עובד כי התקיימו לגבי שנקבעה בחוק, בנימוק 

את תרומתו הייחודית  תהמפרטיום תום תוקף אשרת העבודה של הנתין הזר,  לפניחודשים  6לפחות 

 6עד הבקשה המיוחדת  היודגש כי במקרה ולא הוגשלמשק או לחברה.  ,של הנתין הזר לכלכלה

ו ארך האשרה של הנתין הזר, ויהא עליתוחודשים לפני תום תקופת אשרתו של הנתין הזר כאמור, לא 

 לצאת את ישראל עד לקבלת החלטה בבקשתו.

 
 
 תנאי  ההעסקה: .6

 

 _________________________________________התפקיד בו יועסק הנתין הזר: _______     

 

 __________________________________בודה החודשיות בהן יועסק העובד: מס. שעות הע   

 

 בגין משרה רגילה ולפני תשלומים בעד שעות נוספות חודשי אשר ישולם לעובד ) יסוד סה"כ שכר

 _____________________________________________או שעות עבודה במשמרות(:  ___
 
 

 

 2ך מתו 2דף 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 משרד הפנים –מדינת ישראל 
State of Israel – Ministry of the Interior 

  רשות האוכלוסין וההגירה 
Population and Immigration  Authority 

 מדען/חוקר B/1ב/ שראל מסוגליושהייה בקשה למתן אשרת כניסה 

Application for entry visa to Israel category of  b/1 scientist 

 

 

 

 שם המשפחה 
Family name 

 השם הפרטי
Given name 

 שם האב
Father’s name 

 שם האם
Mother’s name 

     בעברית

In English     

 
 

 ארץ הלידה 
Country of birth 

 תאריך הלידה
Date of birth 

 האזרחות
Nationality 

 בעברית
   

In English 
   

 
 

 תתחום מומחיו מוסד האם  
 

 דרגה אקדמית

 בעברית
   

In English 
   

 
 

 המצב המשפחתי
Family Status 

 דרכון   
Passport 

 מעבר תעודת 
Laisser passer 

 
 

  רווק/ה- Single   נשוי/אה- Married 

  גרוש/ה- Divorced   אלמנ/ה- Widowed 

 מספר
Number 

 ניתן בתאריך
Issued at 

 בתוקף עד
Valid until 

 

  

 

 
 
 
 

 שם המשפחה 
Family name 

 השם הפרטי
Given name 

 מספר דרכון
Passport no. 

 אזרחות
Nationality 

 ץ לידהאר
Place of birth 

 תאריך לידה
Date of birth 

       בעברית

In English     

 
 
 

 שם המשפחה 
Family name 

 השם הפרטי
Given name 

 מספר דרכון
Passport no. 

 אזרחות
Nationality 

 ארץ לידה
Place of birth 

 תאריך לידה
Date of birth 

       בעברית

In English     

       יתבעבר

In English     

       בעברית

In English     

       בעברית

In English     

 

 Particulars of dependants included in the application פרטים של הנכללים בבקשה

 21אש / 

 

 הוראות למילוי הטופס

 עדכנית של החוקר ובני משפחתו נא לצרף תמונה . 1

 באנגליתנא למלא את הפרטים הבאים בעברית או  . 2

Instructions for completing Application form: 

1.  Please attach a recent photograph. 

2.  Please fill in following details in Hebrew or 

English 
 

 
 
 
 

 תמונה
 

Photograph 

 

 מספר התיק
 לשימוש המשרד בלבד

For official use only 

 Spouse   בן/בת הזוג

   Children under the age of   18 ילדים עד גיל



 
 

 

 הקבוע בחו"להמען 
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:   

 
 

 ייחתם ע"י החוקר
 
 

כן ידוע לי, כי אשרה זו -___ )שם המוסד( בלבד, כמו_______________________________ -ידוע לי שאשרה זו ניתנת לי לצורך פעילות אקדמית ב
 ניתנת לי לצורכי שהייה מוגבלת, וכי בתום תקופת אשרה זו עליי ועל הנלווים לי לעזב את הארץ.

 
 

    

 
 שם ומשפחה+מס' דרכון

Place 
 התאריך 

Date 
 חתימת המבקש/ת 

Signature of applicant: 
 

 ייחתם ע"י המוסד
 

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

 
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  
 
 

     

 התאריך  
Date 

 נציג המוסד + חותמתחתימת  
Signature of applicant: 

 

 Declaration הצהרה

 
 
 
 

  תאריך     -הלשכה ב

 
   /תשם הבודק   הבקשה  /תשם מקבל

 

 

 רצ"ב החומר  אין הערות  נבדק ברמ"ש

  הבקשה אושרה   הבקשה סורבה 

  העתק ממנו מצורף לתיקהודעה על סירוב נשלחה למבקש/ת במכתב ש 

   הפקיד/ה: וחתימת שם     תאריך: 

 For official use only לשימוש המשרד

 21אש / 

(2014) 

 מספרקבלה 
 

  

 

 משרד הפנים –מדינת ישראל 
State of Israel – Ministry of the Interior 

ן  ההגירה ו רשות האוכלוסי
Population and Immigration  Authority 

 מדעןחוקר/ B/1ב/ לישראל מסוגושהייה שה למתן אשרת כניסה בק

Application for entry visa to Israel category of  B/1 scientist 
 



 

 

 משרד הפנים

 ההגירה ו אוכלוסיןהרשות 

 5.3.0003נספח לנוהל          

 

    *3450מרכז שירות ומידע ארצי 
 

 

 

 

 

 

 

 תצהיר למילוי על ידי מבקשת שהיא מוסד אקדמי מוכר לצורך העסקת מרצה או חוקר     

 

 יש לצרף לבקשה אישור מהמועצה להשכלה גבוהה על היות המבקשת מוסד מוכר.

 

אני הח"מ _________________ ת.ז __________________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את 

 נשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלקמן:האמת וכי אהיה צפוי לעו

 

 אני משמש בתפקיד____________ במוסד להשכלה גבוהה  ___________________ .1

הוגשה הבקשה להעסקת נתין זר שבשמו המבקש(  _______________ )להלן: מספר מזהה .2

 )להלן: הבקשה(. תצהירי זה ניתן בתמיכה לבקשה, בשמי ובשם המבקש.

 ובד שהעסקתו מבוקשת ישמש בתפקיד מרצה/חוקר במבקש.ע .3

בתקנות עובדים זרים )פטורים למעסיקי מומחים זרים( כהגדרתו  המוסד להשכלה גבוה הינוהמבקש  .4

 )יש לצרף לבקשה אישור המועצה על היות המבקש מוסד להשכלה גבוהה(.  2007 -התשנ"ז

ולא הורשע בעבירה פלילית שמחמת  לפי מיטב ידיעתי, העובד שהעסקתו מבוקשת אינו חשוד .5

 נסיבותיה אין לאפשר כניסתו למדינת ישראל.

, העובד יועסק אך ורק מדען אורחכ הנני מצהיר ומתחייב, כי אם תאושר בקשה להעסקת העובד הזר .6

לתצהירי זה. ידוע לי כי העסקת העובד בעבודה אחרת או ניודו  2בתפקיד, כאמור לעיל, בסעיף 

ת האוכלוסין ההגירה ומעברי ורשד למצוין בבקשה, מבלי אישור מראש של למעסיק אחר בניגו

 , מהווים הפרה של תנאי ההיתר.הגבול

הנני מצהיר, כי בדקתי היטב את כישוריו של העובד הזר נשוא בקשה זו, וכי מצאתי, כי הוא בעל  .7

 הכישורים והמומחיות הדרושים לביצוע העבודה שלשמה הוגשה בקשה זו.

ד' לחוק עובדים 1חלה חובה לספק לעובד זר, על חשבון המעסיק, ביטוח רפואי לפי סעיף  ידוע לי כי .8

זרים, אלא אם העובד מבוטח בביטוח רפואי בהיקף דומה לביטוח לפי צו עובדים זרים )איסור 

. ידוע לי כי  2001-העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים( )סל שירותי בריאות לעובד( התשס"א

למבקשת היתר להעסקת העובד הזר לפי בקשה זו,  העדר ביטוח רפואי לנתין הזר כאמור  אם יינתן

בסעיף זה  יהווה הפרה של  תנאי ההיתר על ידי המבקשת העלול להביא  להטלת קנס מנהלי/הגשת 

 כתב אישום וביטול ההיתר.

 

 2מתוך  1דף 



 

 

 משרד הפנים

 ההגירה ו אוכלוסיןהרשות 

 5.3.0003נספח לנוהל          

 

    *3450מרכז שירות ומידע ארצי 
 

 

 

 

 

ובד זר.  ידוע לי כי ידוע לי כי משפט העבודה המגן החל על עובד ישראלי חל גם על העסקתו של ע .9

הפרה של זכויות העבודה של העובד הזר מהווה הפרה של תנאי ההיתר ותביא לביטולו )בעניין זה 

 (.www.piba.gov.ilהרשות  ניתן  לעיין ב"זכותון לעובד הזר" באתר אינטרנט של 

גבי טופס הבקשה ועל גבי המסמכים הנלווים לו מדויקים אני מצהיר בזה, כי כל הפרטים שצוינו על  .10

 ונכונים.

 

 

 

______________      _______________________ 

 חתימת המצהיר        תאריך          

 

 

 

 

אני הח"מ_____________ עו"ד, מאשר בזאת כי ביום ____________הופיע בפני מר/גב' 

_____________ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את ________________ נושא ת.ז. _______

 האמת ואם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, חתם על התצהיר הנ"ל בפני.

 

 

  ______________     ________________ 

 חתימה       חותמת          

 

 

 :אישור עו"ד/רו"ח.    8

 

 

 _____     ת.ז.  ___________________הנני מאשר בזה כי מר/גב'   ___________ 

 

, ____________זההממספר מוסמך/ת לחייב בחתימתו/ה את המבקשת _________________ 

 . לצרכי בקשה זו

 

 

 

 _________________    ________________ 

 תאריך                   חתימה וחותמת      

 2ך מתו 2דף 

http://www.piba.gov.il/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 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 

 

  

 

 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 
   

 

 המען בישראל
Address in Israel מספר הטלפון 

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 

 הכניסה לישראל
Entry to Israel 

 רשיון הישיבה עד תאריך
Resident permit valid until 

 המספר
No. 

 הסוג
Category 

 פקהההנמקום 
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 / 

 

 במשבצת המתאימה: xנא לסמן 

  בקשה להארכת תוקף רשיון ישיבה 
 חודשים  ___________ לתקופה של  

 בקשה להחלפת סוג האשרה ל :  
 

 הוראות למילוי הטופס

 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 

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

 

 
 

 State of Israel  מדינת ישראל

ן  Population and Immigration Authority ההגירהו רשות האוכלוסי

 

 

 

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

 

 103//0מהדורה 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 תאריכים(:  /תכארעי(  

 תאריכים(:  /הכקבוע(  

  :)בכל מעמד אחר )תאריכים   

  האם בוטל בעבר מעמדך בישראל? ומדוע? 

 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 
  
  

 
 
 
 

 חהשם המשפ
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 ריתבעב In English בעברית In English בעברית

1       

/       

3       

4       

 
 
 

 
 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 

          
         

         

 
 
 

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

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. 

 
 

     

 המקום
Place 

 התאריך 
Date 

 חתימת המבקש/ת 
Signature of applicant 

 

 Declaration הצהרה

    Children under the age of  18ילדים עד גיל

 מגיש/ה בקשה  עם ו/ה כלול/הפרטים של בן/בת הזוג אם אינ

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
 

 רצ"ב החומר  אין הערות  נבדק ברמ"ש

  הבקשה אושרה   הבקשה סורבה 

   שהעתק ממנו מצורף לתיקהודעה על סירוב נשלחה למבקש/ת במכתב 

   הפקיד/ה: וחתימת שם     תאריך: 

 For official use only /   לשימוש המשרד
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 מקום להטבעת חותמת הרשיון

 3אש / 

 מספרקבלה 

_________________________ 

 103//0המהדור

 

 

 
 

 State of Israel  מדינת ישראל

 Population and Immigration Authorityרשות האוכלוסין וההגירה 

 

 

 

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

 



 

 

 משרד הפנים –מדינת ישראל 
State of Israel – Ministry of the Interior 

 רשות האוכלוסין וההגירה  
Population and Immigration  Authority 

 

 

 

  אשרת כניסה לישראל מסוג  בקשה למתן
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 

 מעבר תעודת 
Laisser passer 

 
 

  רווק/ה- Single   נשוי/אה- Married 

  גרוש/ה- Divorced   אלמנ/ה- Widowed 

 מספר
Number 

 ניתן בתאריך
Issued at 

 בתוקף עד
Valid until 

 

  

  :Purpose of entry into Israel  מטרת הכניסה לישראל:  

  

  

 
 
 
 

 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(  

  :)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 

 

 קמספר התי
 לשימוש המשרד בלבד
For official use only 

 Particulars of the Applicant  פרטי המבקש 
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 הוראות למילוי הטופס

 נא לצרף תמונה שצולמה לאחרונה. . 1

ביקור נא לצרף אם מדובר בכניסה לישראל שאינה למטרת  . 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 
   

 

   הבקשה נא להעביר לנציגות ישראל ב:את ההודעה על אישור 

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

 
 
 
 
 

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

 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. 

ים( 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)
ור( תום מועד הרשיון או בגמר תפקידו במוסדנו, לפי המועד המוקדם יותר. הודעה על כך אמסור)נמס עםשהמוזמן והנלווים 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.למרשם האוכלוסיןללשכה 

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

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

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

 

 
 

     

 המקום
Place 

 התאריך 
Date 

 חתימת המבקש/ת 
Signature of applicant 

 

 Delete whichever is inapplicable* * נא למחוק את המיותר
 
 

   

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

 

 

 

 Declaration הצהרה

 
 
 

  תאריך     -הלשכה ב
 

   /תשם הבודק   הבקשה  /תשם מקבל
 

 רצ"ב החומר  אין הערות  נבדק ברמ"ש

  הבקשה אושרה   הבקשה סורבה 

   מצורף לתיקהודעה על סירוב נשלחה למבקש/ת במכתב שהעתק ממנו 

   הפקיד/ה: וחתימת שם     תאריך: 

 For official use only /   לשימוש המשרד

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 מקום להטבעת חותמת הרשיון

 1אש / 

 מספרקבלה 

_____________________________ 

 

 

 משרד הפנים –מדינת ישראל 
State of Israel – Ministry of the Interior 

 רשות האוכלוסין וההגירה  
Population and Immigration  Authority 

 

 

 

  בקשה למתן אשרת כניסה לישראל מסוג 
Application for entry visa to Israel category of   
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