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 תלמידים ל 2מסוג א/ הארכת רישיון שהייה/ מתן נוהל 

    במוסדות להשכלה גבוהה  זרים סטודנטיםלו

 מטרת הנוהל .א

הלומדים  תלמידיםמטרתו של נוהל זה להסדיר את הליך הגשת בקשה לאשרה ורישיון ישיבה בישראל עבור 

זרים המבקשים ללמוד לתארים ם וסטודנטיבמוסדות מוכרים )תכניות "הסוכנות היהודית", תלמידי ישיבות( 

והארכת תוקפם,  "המוסד" בהתאמה( -במוסדות להשכלה גבוהה המוכרים במדינת ישראל )להלן: "המבקש" ו

 "(נציגות ישראלהישראלית בחו"ל )להלן: " נציגות ישראלבוכן להסדיר את אופן הטיפול בבקשות כאמור, הן 

 והן בלשכות הרשות האזוריות )להלן: "הלשכות"(.

 כללי .ב

 נציגות ישראלבבישראל לנתין זר תוגש "רישיון"( )להלן: 2מסוג א/ ישיבהרישיון בקשה לקבלת  ,ככלל .1.ב

טרם האוכלוסין וההגירה )להלן: "הרשות"( על ידי המוסד בלשכות האזוריות של רשות במדינת מוצאו או 

ת כניסה מוסדרת כניסת המבקש לישראל, לרבות במקרה בו הנתין הזר המגיע ממדינה הפטורה מאשר

 מראש.

להגיש  באפשרותו ,מכל סוג שהוא בישראל ברישיון ישיבה אחרבהם המבקש שוהה במקרים חריגים  .2.ב

ההחלטה  .עליו להגיע באופן אישי ללשכת הרשותו בהתאם לנוהל זה 2לקבלת רישיון מסוג א/ בקשה

 בבקשה כאמור הינה בסמכות מנהל לשכת הרשות האיזורית.

לסטודנט לתואר או שהתקבל ללימודים במוסד מוכר או על כך מיד אשר יציג אישור לתלרישיון יוענק ה .3.ב

דוקטורט, במוסד מוכר להשכלה -פוסטאו במסגרת השתלמות מכינה קדם אקדמית בבתוכנית אקדמית או 

  .גבוהה

חריג לאמור יהא כאשר המבקש . במהלך תקופת הלימודים, חל איסור על המבקש לעבוד בישראלככלל  .4.ב

 .להלן בנוהל זה 19, ד.18ד.בסעיף מפורטים הבתנאים עומד 

 ,רישיון יינתן לשנה אחת בלבד בכל פעם ועד לתקופה של ארבע שנים בלבד במצטבר, באותו התוארה .5.ב

שיון ירה הארכת תוקף או פוסט דוקטורנט. וחמש שנים במצטבר במקרה של סטודנט לתואר שלישי

 ,באותו התואר (בהתאמה לסוג התואר)ו חמש שנים מעבר לארבע א ,המשך לימודיםללתקופה נוספת 

 מנהל הלשכה. כפופה לאישור 

 ניתן לאשר אשרת כניסה חוזרת רב פעמית )אינטר ויזה( למשך תקופת הרישיון. .6.ב

 בישראל. בלשכת הרשות  או נציג מאושר של המוסד י המבקשתוגש על ידבקשה להארכת הרישיון  .7.ב

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

 גוף אחד אשר ירכז הטיפול בסטודנטים זרים אל מול לשכת הרשות.



 
 5.8.0002 מספר נוהל:   אשרות תחום: 

  2מתן / הארכת מעמד א/ נושא:
 6מתוך      2דף   

 24.6.2015 : תאריך עדכון 
 

 

 
 

 5.8.0002 מספר נוהל וההגירה אוכלוסיןה רשות

 

 ופרטי במקרים בהם מדינת מוצאו/אזרחותו של המוזמן מוגדרת כמדינת אבחון ע"י גורמי הביטחון, .9.ב

אישור הבקשה להנפקת טרם , לגורמי הביטחון לאבחון וקבלת המלצתם ויועבר של המבקש אישייםה

 אשרה ורישיון.

 4שיון ישיבה מסוג א/ינוהל הטיפול במתן ר - 5.10.0001הגשת בקשה לנלווים תתבצע לפי הוראות נוהל  .10.ב

 עוד בקונסוליה בחו"ל בכפוף לעמידה בתנאים.. הנלווה יוכל לקבל הרישיון נלווה

והחלטות הממשלה  לפיושהותקנו ת ההוראות הקבועות בחוק ובתקנואינן גורעות מהוראות נוהל זה  .11.ב

 הרלוונטיות. 

התקבלה המלצה ו/או התגלתה אי מסירה של מידע מלא ומקיף ו/או  במידה ונמצאה אי עמידה בנהלים .12.ב

לבעל  וההגירה )להלן: "הרשות"( רשאית, בכפוף לעריכת שימוערשות האוכלוסין  ,לביטול הרישיון מנומקת

  ן  מכוח נוהל זה.לאלתר כל רישיון שניתלבטל , שיוןיהר

 תנאים ודרישות .ג

 על מגיש הבקשה לקיים את התנאים הבאים:

 :תעשה באחד מהאופנים הבאים לראשונההגשת בקשה  .1.ג

 אזרח בעל דרכון של אחת לרבות כאשר הינו של המבקש נוכחות חובה  - "לבחו נציגות ישראלב

מדינה הפטורה " להלן:) 1974 –המדינות המנויות בצו הכניסה לישראל )פטור מאשרה( התשל"ד 

בהתאם להסדר הקבוע על ידי ו הפטורה מאשרת ביקור מוסדרת מראש ("מאשרת ביקור מראש

 . נציגות ישראלה

 בישראל ע"י המוסדזורית בלשכת הרשות הא. 

מוכר נציג או באמצעות בלשכת הרשות  הבקשה תוגש על יד המבקש - רישיוןתוקף הבבקשה להארכת  .2.ג

 מאושר של המוסד.ו

 על מגיש הבקשה למסור את המסמכים הבאים: לשכת הרשות / נציגות ישראלבקשה ב בהגשת .3.ג

 .(1אש/ בקשה לרישיון ישיבה /1אש )בקשה לאשרת כניסה לישראלבקשה טופס  .1.1.ג

  .המבוקשתתקופת השהות ל לפחות מעברחודשים  6לתקופה העולה על  התקף בקששל המזר דרכון  .1.2.ג

דה מקורית אין צורך באימותה. במידה והוצגה תעודה של המבקש. במידה והוצגה תעותעודת לידה  .1.1.ג

  .רק בבקשה הראשונית  זאת לצרףיש ציבורית, נדרש לאמתה ולתרגמה. 

  בקש.תמונה עדכנית וחזותית של המ .1.4.ג

מטרת ההגעה פורט תבו ו ,חתום ע"י נציג המוסד ,זה קבלה למוסדואישור על  מוסדשל הכתב הזמנה מ .1.5.ג

 .הצפויה לשהות לארץ והתקופה
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לימוד, תדפיס חשבון -, תשלום שכר)אישור לגבי מלגותבמידת הצורך  - למבקש ות על אמצעי מחייהוכחה .1.6.ג

 .'(דוכבנק 

חתימה בפני קונסול ישראל או חתימת  -אישור חתום ע"י שני ההורים חובה )בחו"ל  -כשמדובר ב"קטין"  .1.7.ג

חובה  –מהאפוטרופוס החוקי חתימה בפני הלשכה( או אישור  -בארץ  ומאומת,ההורה השני מול נוטריון 

 וזאת גם במקרים בהם המבקש הינו ממדינות הפטורות מאשרת כניסה מראש לישראל.

)מבקש זכאי שבות יהיה פטור מתשלום  השירות כרוך בתשלום אגרה כמפורט בלוח אגרות -תשלום אגרה  .1.8.ג

 .אגרה(

 : הליך הטיפול .ד

ל ידי הקונסוליה שה למתן הרישיון תתקבל עההחלטה בבק הישראלית בחו"ל, הגשת הבקשה בקונסוליה בעת .1.ד

ככל שתאושר הבקשה, . ובהתאם לשיקול דעתו המקצועי לעמידת המבקש בתנאים שיפורטו בנוהל זהבכפוף 

כניסה כניסה רב פעמית שתאפשר אשרת וכן תאושר  2א/ מסוג ארעיישיבת לרישיון הישיבה שיינתן יהא רישיון 

 עד שנהיהא  שיוענק בקונסוליה של הרישיוןהמרבי תוקפו . רישיוןהשל תוקפו תקופת ויציאה מישראל במהלך 

עובד הרשות  לעמידת המבקש בתנאים שיפורטו בנוהל זה.בכפוף  תיבחן הבקשה הגשת הבקשה בישראל בעת .2.ד

פרטי הבקשה מול מערכת יבדוק את , המקבל את טופס הבקשה יזהה את המבקש אל מול הדרכון והתמונה

נציגות )סירובים ואישורים אל מול ה כניסות ויציאות, חוצץ "אשרות" תיק זר במערכת "אביב"אביב ובכללם פרטי 

יוודא כי ו האם בעבר הגיש המוזמן בקשות נוספות לקבלת רישיון ישיבה ומה סטטוס הטיפול בהןבחו"ל(  ישראל

יעדכן בגיליון הרישום כמן כן ם. אמיתותוהבקשה עומדת בתנאים ובדרישות וכי הומצאו כלל המסמכים הנדרשים 

הממוחשב כי הוגשה בקשה למעמד ויבדוק האם קיימות הגבלות למבקש. במידה ונמצאה הגבלה יש לפעול  

 . 1.2.2001בהתאם ל"נוהל מתן שירותים המצריכים בירור מקדים" מס' 

 .תהמבוקש ןמעבר לתקופת הרישיו חודשים 6של תקף לתקופה זר דרכון  בקשמהיש לוודא שברשות  .3.ד

ופרטי המעסיק אינם  . במידה"תיק מעסיק"לבין המוסד המזמין במבקש יבצע קישור תיקים בין ה ובד הרשותע .4.ד

 את פרטי המעסיק ולבצע קישור תיקים. הוסיףיש ל, "תיק מעסיק"מופיעים ב

עובד לשכת הרשות יוודא כי המבקש מילא את כל הפרטים הנדרשים ליצירת קשר עימו במהלך שהותו בישראל  .5.ד

כתובות של המקומות בהם צפוי לשהות, כתובות המארחים/ מוסד בו ישהה באם קיים, טלפונים של בני כולל 

 משפחה וקרובים, דרכים ליצירת קשר, כתובות מייל וכד'.

תועבר להחלטת מנהל הבקשה  ,ברישיון ישיבה אחר מכל סוג שהואמצא עובד רשות כי המבקש שוהה בישראל  .6.ד

 ו לקבל החלטה בבקשה. לשכת הרשות האזורית שבסמכות

טרם בשאילתא למשטרה  רשותהבמידה והמבקש שהה בישראל מעבר לתקופה של חצי שנה, יעביר עובד  .7.ד

נדרש גם לגורמי הביטחון. אם נמצאה מניעה ומידע מודיעיני ובמידה  ואעבר פלילי ביחס ל אישור הבקשה

 טרם מתן החלטה. - טידסק רלוונ - הרשותמטה יש להעביר הבקשה לטחונית ו/או פלילית יב
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, יאשר ולא נמצאה כל מניעה לאישור הבקשה בהתאם להוראות נוהל זהבלשכה  אשרות רע"נהשתכנע  .8.ד

 כסטודנט מחו"ל,לראשונה . היה והמבקש הוזמן ויעדכן גיליון הרישום בדבר ההחלטה הרישיון הארכת תוקף/מתן

ק בתיק והעתק נוסף ישלח למוסד המזמין. , העתק יתויבמערכת אשרות ה לנציגות ישראל בחו"לברקה תבוצע

 היה והמבקש שוהה בישראל, יוזמן ללשכה ותונפק מדבקת הרישיון שתודבק בדרכונו הזר של המבקש. 

 ניתן לאשר אשרת כניסה חוזרת רב פעמית )אינטר ויזה( למשך תקופת הרישיון המאושרת. .9.ד

 אשר הבקשה, יעבירה לבחינת מרכז אשרות בלשכה.במידה ולא מצא רע"נ אשרות מקום ל .10.ד

מצא מרכז לעיל. במידה ו 7בהתאם לסעיף ד.במידה והחליט מרכז אשרות לאשר הבקשה, המשך הטיפול יהא  .11.ד

, או רשב"ג וכו'(כרם, רותם/) אשרות כי המבקש אינו עומד בתנאים הנדרשים ו/או למבקש קיימות הגבלות

שוהה/שהה בארץ שלא כדין, או שקיבל מעמד  שראל שלא כדין, אושהורחק בעבר מישראל, או שנכנס לי

בישראל בעבר מכוח נישואין או חיים משותפים ומעמדו בוטל בגין פיקטיביות הקשר הזוגי, או שסורבה בקשתו 

למעמד מכוח נוהל אחר ונדרש לעזוב את ישראל, או שבעברו נסיבות רלוונטיות אחרות, תועבר הבקשה 

 .הלהחלטת מנהל הלשכ

בהתאם  הרישיון לאשר או לסרב הבקשה לקבלתלקבוע, בהתאם לנסיבות הרלוונטית,  בסמכות מנהל הלשכה .12.ד

במידה והחליט  .8לסעיף ד.במידה והחליט מנהל הלשכה לאשר הבקשה, המשך הטיפול יהא בהתאם  לנוהל זה.

 קש שוהה בישראל,. היה והמבבדבר ההחלטה מכתב מנומק למוסד ולמבקשישלח  מנהל הלשכה לסרב הבקשה

ההחלטה . )למעט אם שוהה בישראל ברישיון ישיבה חוקי מסוג אחר( ימים 14דרש יציאתו מן הארץ בתוך תי

 , יועבר למינהל אכיפה וזרים.מהמכתב ועותק  בגיליון הרישום הממוחשבתעודכן 

לתקופה שהומצאו  ובהתאם נוהל זהבכפוף לעמידה בתנאים בבכל פעם יינתן לשנה אחת בלבד  ישיבהישיון הר .13.ד

לתקופה של ארבע שנים בלבד במצטבר, באותו התואר  הרישיון יינתן, לגביה האישורים הנדרשים ללימודים

האמור לא יחול על זכאי שבות  ט לתואר שלישי או פוסט דוקטורנט.וחמש שנים במצטבר במקרה של סטודנ

 לנוהל זה. 19לסעיף ד.והטיפול בהם יהא בהתאם 

שיון יצורפו בנוסף לנדרש לעיל הוכחות על סיום לימודים בשנה קודמת )אישור מהמוסד על בבקשה להארכת רי .14.ד

 סיום הלימודים, אישור המוסד על המשך לימודים והיקפם, הוכחות לאמצעי מחייה וכו'(. 

להעביר שאילתא למשטרה ביחס לעבר פלילי או מידע מודיעיני ובמידה ונדרש, יודגש כי בכל הארכת רישיון יש  .15.ד

סטודנט שבמהלך לימודיו שינה -)לדוגמאמעמדו בארץ וע"ש המבקש  רישום כן לבדוקו גם לגורמי הביטחון,

  .מעמדו ל"עולה"(

)בהתאמה לסוג התואר(  מעבר לארבע או חמש שניםשיון לתקופה נוספת להמשך לימודים, יהארכת תוקף הר .16.ד

סף / אחר באותו מוסד, יש לצרף לבקשה תואר נו וכן בבקשה להארכת רישיון לצורך לימודי ,באותו התואר

והבקשה תועבר להחלטת מנהל לשכת הרשות האזורית שבסמכותו לקבל החלטה  אישור מרקטור המוסד,

לימודים משמש למטרת ה משךהקבלת הרישיון לשם מנהל הלשכה כי התרשם במקרים בהם  .בבקשה

 ר, בסמכותו לסרב הבקשה. משך זמן לימודים לא סבי ניצול לרעה של תנאי התואר/ השתקעות/



 
 5.8.0002 מספר נוהל:   אשרות תחום: 

  2מתן / הארכת מעמד א/ נושא:
 6מתוך      5דף   

 24.6.2015 : תאריך עדכון 
 

 

 
 

 5.8.0002 מספר נוהל וההגירה אוכלוסיןה רשות

 

(,  בקשתו תידחה ויש 28במעמד אזרח/תושב ישראל או אדם שאשרתו בוטלה )סמל אזרחות מבקש הנמצא ו .17.ד

 האשרה בקובץ.  ים אלכסונים, וכן תבוטלאשרת הכניסה תבוטל בדרכונו הזר ע"י שני קוו .בכתב לו על כך להודיע

מד ומבקש ע. חריג לכך יהא כאשר הופת הלימודיםככלל חל איסור על המבקש לעבוד בישראל במהלך תק .18.ד

כפי שתוקנו בתקנות  1974-לתקנות הכניסה לישראל, התשל"ד 1)ג(11המצטברים בתקנה מפורטים הבתנאים 

 :6.10.2014שפורסמו ביום )להלן: "תקנות הכניסה"(  2014-הכניסה לישראל )תיקון(, התשע"ה

 לחוק    9מוסד מוכר כהגדרתו בסעיף  המבקש לומד באחת מן האוניברסיטאות בארץ שהן (א)

 ;1958-המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח

 המבקש לומד לתואר שני לפחות;  (ב)

 העבודה היא תרגול או הוראה בתחום הלימוד של המבקש ובאוניברסיטה שהוא לומד בה; (ג)

 העבודה במסגרת של משרה חלקית בלבד. (ד)

להגיש ללשכת סמך במוסד על הגורם המו ,דיובמידה והמוסד מבקש להעסיק הסטודנט במהלך תקופת לימו

התחום בו יועסק המבקש, וכי העסקת המבקש תהא בכפוף הרשות מכתב מפורט מטעם המוסד בו יפורט 

 לתנאים המפורטים בתקנות הכניסה.

והן בתנאי נוהל זה, המבקש עונה לכל התנאים המפורטים הן בתקנות הכניסה עובד הרשות כי ומצא  במידה

בגיליון הרישום הממוחשב כי המבקש רשאי  לתקופה מקסימלית של שנה בכל פעם ויעדכןה יאשר הבקש

 וכן יעדכן בו את הפרטים הנדרשים, שם המוסד, תפקיד וכדומה. במוסד האקדמי  לעבוד

תועבר הבקשה במידה ועובד הרשות מצא כי המבקש אינו עונה לתנאים המפורטים בתקנות הכניסה, 

ה, בקשהסרב כי הבקשה אינה עומדת בתנאי הנוהל והתקנות, ימנהל הלשכה מצא להחלטת מנהל הלשכה. 

 ועותק מהמכתב יועבר למינהל אכיפה וזרים.גיליון הרישום הממוחשב מוסד, יעודכן יישלח מכתב מנומק ל

 זכאי שבות: /סטודנט  תלמיד .19.ד

, "5.2.0001ר לעולה ינוי מעמד מתייבהתאם לנוהל "ש ע"י הלשכה שהוכר כ"זכאי שבות" /סטודנטתלמיד

 יש לפעול כדלקמן: 

לעיל ולאחר שלא נמצאה כל מניעה לאישור הבקשה בהתאם להוראות נוהל ' גלאחר עמידה בתנאי סעיף  .19.1.ד

ניתן לאשר מתן הרישיון לתקופה אך  שנהלהרישיון יינתן  מבקש.ל 2ניתן לאשר רישיון שהייה מסוג א/ זה,

לתקופה שהומצאו לגביה האישורים הנדרשים ובהתאם לבקשת המבקש ורצופה של שלוש שנים 

 . ללימודים במוסד מוכר בישראל

ולאחר בהתאם לתקופה אותה ביקש המבקש ניתן להאריך הרישיון  ת הרישיון של המבקשעם תום תקופ .19.2.ד

לגביה שהומצאו ובהתאם לתקופה שלא נמצאה כל מניעה לאישור הבקשה בהתאם להוראות נוהל זה 

הארכת תוקף הרישיון ויעדכן גיליון הרישום , יאשר בישראלודים במוסד מוכר האישורים הנדרשים ללימ

כאשר התקופה המקסימלית לאישור בסמכות רע"ן אשרות, תהא בהתאם לחוק הכניסה בדבר ההחלטה 



 
 5.8.0002 מספר נוהל:   אשרות תחום: 

  2מתן / הארכת מעמד א/ נושא:
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 5.8.0002 מספר נוהל וההגירה אוכלוסיןה רשות

 

 לתוקף ובכפוף הארכה לכל ברצףעד לתקופה של חמש שנים  2012-"ב(, התשע21לישראל )תיקון מספר 

 .הזר הדרכון

 שר אשרת כניסה חוזרת רב פעמית )אינטר ויזה( למלוא תקופת הרישיון המאושרת.ניתן לא .19.1.ד

שאילתא למשטרה על  רשותהיעביר עובד  2א/מתן רישיון לראשונה מסוג יודגש כי טרם אישור הבקשה ל .19.4.ד

אין לסרב הבקשה במידה ונתקבלו הערות,  נדרש גם לגורמי הביטחון.ועבר פלילי ומידע מודיעיני ובמידה 

  יש לזמן המבקש ללשכה ולהעביר עניינו להתייעצות עם דסק אשרות במטה הרשות.אלא 

עובד לשכת הרשות יוודא כי המבקש מילא את כל הפרטים הנדרשים ליצירת קשר עימו במהלך שהותו  .19.5.ד

בישראל כולל כתובות של המקומות בהם צפוי לשהות, כתובות המארחים/ מוסד בו ישהה באם קיים, 

 וכד'.משפחה וקרובים, דרכים ליצירת קשר, כתובות מייל טלפונים של בני 

לתקנות הכניסה  2)ג(11תקנה לבהתאם  רשאי לעבוד בישראלשהינו זכאי שבות כאמור, בעל רישיון זה  .19.6.ד

במידה והמבקש הוכיח כי מתקיימים כל התנאים  בישראל יוכל להעסיקוומעסיק  1974-לישראל, התשל"ד

 הבאים:

 לפי חוק השבות. "עולה"המבקש זכאי למעמד  .א

 העבודה במסגרת של משרה חלקית בלבד. .ב

 לא יהיה בעבודתו כדי לפגוע בסדר לימודיו התקין. .ג

 במידה ואושר למבקש לעבוד בישראל, יעדכן זאת עובד הרשות בגיליון הרישום הממוחשב. 

 . כולל תשלום בגין אשרת חוזר מבקש זכאי שבות יהא פטור מתשלום אגרה .19.7.ד

 מרוכזבהארכת תוקף רישיון  בצעמבקש לשל תלמיד/סטודנט זכאי שבות ר המוכ והמוסדבמידה  .19.8.ד

מלא  את נספח א' לנוהל זה, באפשרות נציג המוסד להעביר בלשכת הרשותומעלה  עשרה מבקשיםל

. לאחר קיום הבדיקות באם נדרשאגרה תשלום אישור , המוסדנלווה של  בקשהבצירוף מכתב 

 להמשך הטיפול.   זה, יוזמן נציג  המוסדהנדרשות בלשכת הרשות כמפורט בנוהל 

 

 החוק וסעיפיו .ה

 1974-התשל"ד )ב( לתקנות הכניסה לישראל6סעיף  1.ה

 2011-תשע"אה הכניסה לישראללתקנות  11ה תקנ  2.ה

 נספחים .ו

 1אש/טופס בקשה לאשרת כניסה  1.ו

 3אש/טופס בקשה להארכת רשיון ישיבה  2.ו

 שיון זכאי שבותנספח הגשת בקשה מרוכזת להארכת רי 3ו.



 

 

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   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 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  מטרת הכניסה לישראל:  

  

                   
 
 
 
 
 

 משפחהשם ה
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 

 

 מספר התיק
 לשימוש המשרד בלבד
For official use only 

 Particulars of the Applicant  פרטי המבקש 

 11/2112מהדורה  The form continues on the back of the page המשך מעבר לדף

 

 הוראות למילוי הטופס

 נא לצרף תמונה שצולמה לאחרונה. . 1

אם מדובר בכניסה לישראל שאינה למטרת ביקור נא לצרף  . 2

 מכתב הסבר ומסמכים.

 לועזיתאת הפרטים הבאים בעברית או בנא למלא  . 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:   

 
 
 

בזה שלא עברתי עבירה פלילית. לא  /הבקשתי. כמו כן, אני מצהירשהפרטים שנמסרו לעיל נכונים ונמסרו בהכרה שהם מהווים יסוד לדיון ב /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. 

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

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

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

   הפקיד/ה: וחתימת שם     תאריך: 

  For official use only /   לשימוש המשרד
 
 

 
 
 
 
 
 

 מקום להטבעת חותמת הרשיון

 1אש / 

 מספרקבלה 

_____________________________ 

 

 

ם –מדינת ישראל   משרד הפני

State of Israel – Ministry of the Interior 

ן וההגי סי  רה  רשות האוכלו

Population and Immigration  Authority 

 
 
 

יסה לישראל מסוג    בקשה למתן אשרת כנ

Application for entry visa to Israel category of   
 
 
 

 

 11/2114מהדורה 

 

 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? 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 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 

 



 

 

 

 
 

 

 * 3450: ושירות ארצי מרכז מידע
 

 

 
 

 

 

 רשות האוכלוסין וההגירה

  5.8.0002לנוהל  אנספח 

 

 

 

 

 
 שם פרטי שם משפחה

תאריך 
 לידה

תאריך לידה  שם האב
 האב של

 שם האם
ה תאריך ליד

 האםשל 
שם נעורי 

 האם
 חתימת המבקש דת/ לאום מספר דרכון

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

6.             

7.             

8.             

9.             

10.             

11.             

  זכאי שבותל 2מסוג א/ הגשת בקשה מרוכזת להארכת רישיון 

 _________________________________________ :שם המוסד

 ___________________:שרק איש______________:תהמספר עמו

 _____________________________________________:טלפון

 ______________תקבל בתאריך:______נ

 __________נמסר בתאריך:___________

 _____מס' תיק המוסד:_______________

 הצהרת המבקש זכאי השבות: 

הנני זכאי לקבלת מעמד בישראל מכוח חוק השבות ואני או אני החתום מטה מצהיר כי 
 הוריי אינם אזרחים ישראלים וכי הפרטים שנמסרו על ידי הנם נכונים



 

 

 

 
 

 

 * 3450: ושירות ארצי מרכז מידע
 

 

 
 

 

 

 רשות האוכלוסין וההגירה

  5.8.0002נספח ג לנוהל 

   

 

 

 
 שם פרטי שם משפחה

תאריך 
 לידה

תאריך לידה  שם האב
 של האב

 שם האם
תאריך לידה 

 של האם
שם נעורי 

 האם
 חתימת המבקש דת/ לאום מספר דרכון

12.             

13.             

14.             

15.             

16.             

17.             

18.             

19.             

20.             

  זכאי שבותל 2מסוג א/ הגשת בקשה מרוכזת להארכת רישיון 

 הצהרת ראש המוסד המבקש:

 כל הרשומים מעלה הינם רווקים ועל פי הידוע לי הינם זכאים לקבלת מעמד בישראל מכוח חוק השבות.אני החתום מטה מצהיר כי  .1

 מעלה לומדים במוסדנו בשנת הלימודים ____________________ בין השעות _________________________ הרשומים .2

 לתקופה של _______________ 2נא לאשר לתלמידינו רישיון ישיבה מסוג א/ .3

 

 שם וחתימת ראש המוסד

 יש לצרף לבקשה: צילום דרכון של כל תלמיד ואישור הכניסה האחרונה לישראל
 ותעודת זהות של מגיש הבקשה מטעם המוסד המבקש ייפוי כוח

 אישור לימודים עבור כל אחת מהתלמידים

 חותמת המוסד המבקש


