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 בישראל עבודה  חופשתנוהל יישום תכנית 
 

 רקע:   .1
 

 :הבאות מדינותעם ה "עבודה תחופשלתוכנית "בדבר  הסדרים חתמה על  ממשלת ישראל .א.1

 ניו זילנד (1

 אוסטרליה (2

 דרום קוריאה (3

 גרמניה (4

 צ'כיה (5

 אוסטריה (6

ם נחת ןעימוהמדינות השונות מישראל  לצעיריםנועדה לתת הזדמנויות נרחבות עבודה  חופשתתכנית  .ב.1

ל החיים של האחר למטרות קידום ההבנה בין הנוער ש חלהעריך את התרבות ואורבין הממשלות,  דרהס

 .הסדרתנאים שנקבעו בבהתאם לו כל אחת מהמדינות

על מנת לאפשר  להלן, 'א4, כפי שמפורט בסעיף אשרות בשנהכמות קבועה של כל ממשלה תנפיק  .ג.1

 .שנקבעו בהסדר ובנוהל זהה בכפוף לתנאים יהשנילצעירים מהמדינה האחרת לטייל ולעבוד במדינה 

 עקרונות הנוהל: .2

 .אל ומטרת העבודה היא משניתהוא חופשה בישר השהיה בישראלעיקר מטרת  .א.2

אך ורק בנציגות ישראל בארץ המוצא ולא ניתן להגיש בקשות בישראל. התכנית יוגשו בקשות לפי נוהל זה  .ב.2

 אים כבר בישראל.אינה מיועדת לתיירים או זרים אחרים אשר נמצ

הכניסה שנה, החל מיום עד יהא  לפי תכנית חופשת עבודהישיבה שיינתן התוקפו המירבי של רישיון  .ג.2

 לא תינתן אפשרות. דרש לצאת את ישראלנבתום תקופת הרישיון מכוח נוהל זה המבקש . לישראל

 ולא תתאפשר הגשת בקשה למעמד כלשהו. להארכת השהייה בישראל

רק דרך מעבר הגבול בנמל התעופה בן  תתאפשר עפ"י נוהל זה י שאושרה בקשתולמכניסה לישראל ה .ד.2

 .)להלן "נתב"ג( גוריון

יהיה לעסוק בעבודה קבועה במהלך השהות בישראל, ולא  יהיה רשאימי שמחזיק ברישיון לפי נוהל זה לא  .ה.2

 חודשים במהלך השהיה בישראל. 3-מעסיק במשך יותר מ ולעבוד אצל אות רשאי

 היתר העסקה.באינה מותנית  לפי נוהל זה עבודה"חופשת  1ב/"מסוג רישיון יר המחזיק בהעסקת צע .ו.2

יהא , ובעת השהות בהטרם ההגעה לישראל ריכוז הטיפול מטעם הרשות בהתאם לאמור בנוהל זה,  .ז.2

פרטי הלשכה:  בלשכת רשות האוכלוסין האזורית בבני ברק בלבד וכל הבקשות יועברו וירוכזו בה ולטיפולה.

 .02-5789966מספר פקס  , בני ברק,168ז'בוטינסקי וב רח
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 :מטרת הנוהל .3
 

)במקום  זההסדר  לפילרישיון  ותבקשב טיפולה תהסדרחופשת עבודה וכנית יישום ת והינמטרתו של נוהל זה 

  .שבוטל( 6.4.0003נוהל מספר 

 מכסת האשרות .4
 

נדרית שמתחילה בינואר שנה קללכל מכסה מקסימאלית להנפקת אשרות  נקבעה ,בהתאם להסדרים .א.4

 :ההקצאה. להלן לכל מדינה עימה נחתם הסדר כאמור ומסתיימת בדצמבר באותה שנה

  אשרות כניסה 500 – אוסטרליה .1

 אשרות כניסה 500 - גרמניה .2

 אשרות כניסה 200 - דרום קוריאה .3

 אשרות כניסה 200 – ניו זילנד .4

 אשרות כניסה 200 -כיה'צ .5

 אשרות כניסה 200 – אוסטריה .6

, כדי לא לעבור את המכסה בהתייחס להקצאות שאושרו מעקבנהל ת גות הישראלית בכל מדינההנצי .ב.4

 שנקבעה. 

 
 תנאים ודרישות: .5

 

חודשים מתאריך הנפקת אשרת  18-תקף לוה דרשל המדינה עימה נחתם ההסהמבקש הוא בעל דרכון  .א.5

 הכניסה.

 שנים. 18-30גיל המבקש בין  .ב.5

 .מוצאישראל בארץ הבנציגות הגשת טופס בקשה  .ג.5

 תלויים. בבני משפחההמבקש אינו מלווה  .ד.5

עם  דר, כפי שיקבע בהסכלשהן המבקש יציג מסמך המאשר שאין לו עבר פלילי או הרשעות –תעודת יושר  .ה.5

 .ו )להלן: "תעודת יושר"(מדינת

 כרטיס טיסה הלוך ושוב או אמצעיים לרכישת כרטיס טיסה הלוך ושוב. .ו.5

 .ביטוח רפואי תקפה לכל תקופת שהותו בארץיום אישור על קהמבקש יציג  -ביטוח רפואי  .ז.5

 המבקש לא השתתף בעבר בתוכנית זו. .ח.5

 כל מסמך אחר על פי שיקול דעתה של הנציגות הישראלית. .ט.5

 השירות כרוך בתשלום אגרה כמפורט בלוח אגרות. –אגרת שירותים  .י.5
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 תהליך טיפול בבקשה: .6

  :בארץ המוצא ת ישראלנציגו
 

 . בנציגות או התייצבות אישית דוא"ל ,באמצעות פקס, דואר רגילהמוצא בארץ ישראל  נציגותבהבקשה תוגש  .א.6

 

  לטופס הבקשה יש לצרף צילום העמוד הראשון בדרכון והודעת תשלום האגרה בהתאם ללוח האגרות. .ב.6

 
ות יבדוק את הפרטים בטופס וכן את והמסמכים המצורפים לבקשה ויוודא כי כל הפרטים מולאו נציגעובד ה .ג.6

 כנדרש. 

 

כמו  ויוודא שאין כל הגבלה לכניסתו ארצה. מול המערכת הקונסולריתלות יבדוק את פרטי המבקש נציגעובד ה .ד.6

ת לאשר את הנפקת האשרה ובכלל זה טעמים מניעה אחרת בחוק או בנהלי הרשו יוודא שלא נמצאה כן

 .םבטחוני

 

 נדחית. בקשתולפיה הודעה למבקש  הנציגותעובד  יעביר "הגבלה"במידה וקיימת  .ה.6
 

הודעה למבקש  הנציגותעובד  יעבירבמידה והמבקש עומד בתנאים והדרישות ואין מניעה לאשר את הבקשה,  .ו.6

ביטוח רפואי הו יושרהתעודת של  עליו להשלים את הגשת המסמכיםכי ו אושרה באופן עקרוניבקשתו לפיה 

 קבלת ההודעה.מועד מימים  תוך חודשוזאת בלנציגות 

 

הודעה  הנציגותעובד  יעביר, תקופה האמורהעביר את שאר המסמכים במהלך ההמבקש לא הובמידה  .ז.6

 .נסגרה  נוהל זה "יפלישראל עשבקשתו לקבלת אשרת כניסה 

 

בהתאם המסמכים כלל קיום לוודא ת נציגועל עובד ה מסמכים הנדרשים בפרק הזמן שנדרש,נתקבלו הבמידה ו .ח.6

-visa: למייל שכתובתותכתובת אלקטרונית  ברק בלשכת בני למחלקת אשרותעביר לה מכן ולאחר לנדרש

bnei-brak@piba.gov.il  שם אב, תאריך לידה, שם משפחה, שם פרטי –את פרטיו האישיים של המבקש ,

ת נציגוה תראה ה,ימי עבוד 7במהלך  מלשכת בני ברקלא התקבלו הערות במידה  , תוקף דרכון.מספר דרכון

 הבקשה כמאושרת.את 

 :לשכת בני ברקמחלקת אשרות 

מניעה לאישור כל כי לא קיימת וודא כדי ל "אביב"עובד המחלקה יבדוק את פרטיו של המבקש במערכת  .ט.6

 דחיית הבקשהעל נציגות ישראל בחו"ל יש להודיע ל מניעה לאישור הבקשה. אם יתברר כי קיימת הבקשה

 .מיום קבלת החומר עבודה ימי 7-חר מלא יאו באימייל חוזר

 ימי עבודה יחשב כתשובה חיובית. 7אי מתן תשובה תוך  .י.6

מסוג "הסדר כללי  1על עובד המחלקה לעדכן את פרטיו של המבקש במערכת האביב כולל סוג רישיון ב/ .יא.6

 .לכניסות רב פעמיות ובהתאם להסדר שנחתם עם מדינתושנה עד לתקופה של עבודה" חופשת 

  

mailto:visa-bnei-brak@piba.gov.il
mailto:visa-bnei-brak@piba.gov.il
mailto:visa-bnei-brak@piba.gov.il
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 נציגות ישראל בארץ המוצא: בהמשך 

שכל המסמכים נבדקו ואושרו, יוזמן המבקש לשגרירות תשובת מחלקת אשרות לשכת בני ברק ולאחר לאחר  .יב.6

יציג המבקש את הדרכון האישי וקיום ביטוח רפואי לתקופת  במעמד זה .לצורך זיהוי והנפקת אשרת הכניסה

 שהייה. ה

ע"ג מדבקה שה חודשים ושללתקופה של עבודה" ת חופש 1ב/"ות ינפיק אשרת כניסה מסוג נציגעובד ה .יג.6

 . working holiday"-עבודה חופשת "למדבקה יירשם עם כניסות רב פעמיות כאשר בהערות  בדרכוןשתודבק 

 .עם מדינתו דרחומר הסברה על חוקי העבודה במדינה ועל תנאי ההסבנציגות  מבקשיימסר לעוד 

היקף האשרות  דבר ב רשות האוכלוסיןדיווח למשרד החוץ בארי קונסולהאגף החודשים יעביר  3-אחת ל .יד.6

 .לפי תכנית חופשת עבודה על ידי הקונסוליות שניתנו

 :בנתב"ג בלבד מעבר גבול

מאחת מזהה כי מדובר בתייר ההגבול בקר רק דרך מעבר הגבול בנתב"ג.  תתאפשר כניסה לישראל .טו.6

כתייר המגיע לארץ  ויראה בעבודה" חופשת  1/ב"אשרת כניסה מסוג המחזיק בהמדינות המפורטות מעלה 

 נית ייחודית ויאפשר מעבר מהיר וקל ככל הניתן.תכ במסגרתלטיול 

חופשת  1/ב"ינפיק רישיון ישיבה מסוג וארצה, המבקש  תו שלכניסאפשר אין מניעה לכי ק ובדי בקר הגבול .טז.6

 שלושה חודשים. לתקופה של  עבודה"

   יסה רב פעמיתומתן אשרת כנ הארכת תוקף הרישיון

להשלמת יהא עליו לפנות ללשכת הרשות , עם כניסתו לישראלבמהלך תקופת הרישיון שניתנה למבקש  .יז.6

תוקף הרישיון לתקופה של עד שנה מיום הכניסה ובהתאם להסדר שנחתם עם מדינתו. וכן באפשרותו 

 א תשלום אגרה. ולל 3לקבל אשרת כניסה רב פעמית לכל תקופת הרישיון. על המבקש למלא טופס אש/

עם אפשרות לכניסות רב פעמיות במהלך תקופת  מיום הכניסהיוודא את עובד הרשות המקבל את הבקשה  .יח.6

 בהתאם להערות המופיעות במערכת אביב. הכל ו, הרישיון

 החוק .7

 .1952 –חוק הכניסה לישראל התשי"ב 

 .1974 –תקנות הכניסה לישראל תשל"ד 

 2013-למתן אשרה ורישיון ישיבה לסוגי עובדים זרים(, תשע"גתקנות הכניסה לישראל )פטור מהיתר 

 נספחים  .8

 .בנציגות ישראל בחו"לימלא המבקש  –טופס הגשת בקשה 



 

 State of Israel                                           מדינת ישראל      
  Ministry of Interior                                                            משרד הפנים

 לישראלטיול עבודה בקשה למתן אשרת               
Application for Working Holiday visa to Israel 

 

  Population and Immigration  Authority                            רשות האוכלוסין וההגירה  
 2מתוך  1עמוד 

         :Instructions for completing application form   הוראות למילוי הטופס:
וצילום עמוד  שצולמה לאחרונה  5X5 נא לצרף תמונה

 ראשון של הדרכון.
 Please attach a recent 5x5 photograph as well as a photo 

of the first page of the passport 
    .Please fill in following details in Hebrew or English   ם בעברית אונא למלא את הפרטים הבאי

 באנגלית.
 עדכנית נא לצרף תעודת יושר

 נא לצרף כרטיס טיסה הלוך וחזור
 נא לצרף ביטוח רפואי לכל תקופת השהות

 לצרף קבלה עבור תשלום האגרהנא 

 Attach a updated document of integrity 

Attach the flight ticket to and from Israel 

Attach medical insurance for the whole duration of stay 

in Israel 

Attach the payment receipt for the visa 
 

 שם משפחה
Family name 

 שם פרטי

Given name 
 שם האב

Father’s name 
 שם האם

Mother’s name 
 שמות קודמים

Previous family name 
     

 
 מקום לידה

Place of birth 

 תאריך לידה

Date of birth 
 משלח יד

Occupation 
 אזרחות נוכחית

Present nationality 
 אזרחות קודמת

Previous nationality 
 
 

    

 
 

 מצב משפחתי 
Family status 

 □Passport                                                                              דרכון  □

 □                                                      Laissez  passer   תעודת מעבר □
 נשוי/אה □    רווק/ה □ בעברית

 אלמן/נה □    גרוש/ה □
 מספר

number 
 ניתן ע"י

Issued at 
 ניתן בתאריך

Issued on 
 בתוקף עד

valid until 

In English □ married   □ single 

□ widowed  □ divorced 

    

 מטרת הכניסה לישראל
Purpose  of entry into Israel 

אם ברשותך תעודת מעבר שהוצאה ע"י מדינת ישיבתך הקבועה, אנא ציין 
 אם הוענקה לך אשרת חוזר ומה תוקפה.

 If you hold a Laissez-Passer issued by the State of your permanent 

residence, state whether you have a return visa and indicate its validity. 
  

 

 

                                       permanent address abroadהמען הקבוע בחו"ל 
 הארץ

Country 

 העיר

City 
 הרחוב ומספר הבית

Street and house no. 
 מספר הטלפון

telephone no. 
    

 

 
 הכתובת בישראל

 

 Address in Israel 

תאריך ומקום הכניסה 
 המשוער לישראל

Anticipated date and 

place of entry to Israel 

זמן השהות 
 המשוער

Approximate 

duration of stay  

 ארצות מעבר
 

Countries of 

transit 

 
 

   

 
 

 תאריכי שהיות קודמות בישראל
Dates of previous stays in Israel 

 לפי איזה סוג רישיון ישיבה  )ביקור/ארעי/תושב/עולה/עבודה(
Category of residence permit (visitor, temporary resident, resident, 

immigrant, work) 
  

 
  



 

 State of Israel                                           מדינת ישראל      
  Ministry of Interior                                                            משרד הפנים

 לישראלטיול עבודה בקשה למתן אשרת               
Application for Working Holiday visa to Israel 

 

  Population and Immigration  Authority                            רשות האוכלוסין וההגירה  
 2מתוך  2עמוד 

 

 declaration  הצהרה
 

שנמסרו לעיל נכונים ונמסרו בהכרה שהם מהווים יסוד לדיון בבקשתי. כמו כן,  אני מצהיר שהפרטים

אני מצהיר בזה שלא עברתי עבירה פלילית. לא פעלתי נגד העם היהודי ובטחון מדינת ישראל. לא 

חליתי במחלה העלולה לסכן את בריאות הציבור. לא קיים נגדי צו מעצר שיפוטי ואינני מבוקש על ידי 

 מדינה כלשהי.המשטרה של 

 

אני מצהיר/ה בזאת שלא קיים כנגדי צו הרחקה ולא סירוב כניסה לארץ, ידוע לי שבמידה ויש כנגדי 

 הגעתי. לישראל ואוחזר למדינה ממנה סה כאמור, תמנע ממני אפשרות להיכניעמנ

ינת ידוע לי כי אין בקבלת האשרה משום ביטול סמכות משרד הפנים בישראל, לסרב כניסתי לתחומי מד

 ישראל, באם יסתבר שהאשרה התקבלה על סמך פרטים כוזבים.

 

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 public health. There is no judicial warrant against me and I am not wanted by 

the police of any country. 

 

I hereby declare that I have not been issued with a restraining order. Furthermore, I have not 

been denied entry into Israel. I am aware that if a preventive order of this kind has been issued 

against me, I will be denied entry into Israel, and will be sent back to my country of origin. 

 

I am also aware that the receipt of a visa does not in any way invalidate the right of the Israel 

Ministry of the Interior to deny my entry into the territory of the State of Israel, if it becomes 

clear that the visa was issued on the basis of false information.   

 
 
 

 
חתימת   date  תאריך  place  המקום

 המבקש
 Applicant’s 

signature 

 

 

 

 

 

 לשימוש משרדי
 

 הענקת אשרה מס'
   

 סוג האשרה
   

 תאריך
 

 
 תוקף האשרה עד

   
 יפה לשהות של

   
 מרובותכניסות 

 




