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 "בהריון ובעובדת זרה אשר ילדה בישראל זרה בעובדת טיפול נוהל"

 כללי: .א

ילדה בישראל, תותר המשך במהלך שהותה מועסקת כחוק ושנכנסה לישראל לצורכי עבודה ועובדת זרה  .1.א

והלידה  ןבעת ההיריושבהתאם לתנאי נוהל זה. הנוהל מתייחס אך ורק לעובדת זרה בישראל שהייתה 

 .מעסיק חלופיהימים לאיתור  90או שהיא במסגרת תקופת  שיון עבודה תקףשהתה בישראל מכוח רי

רשאית לבחור האם לצאת עם  חודשי העבודה הראשונים לשהותה בישראל, 63עובדת שילדה במהלך  .2.א

מיום חודשים  63עד לתום  או להמשיך ולשהות עם הילד בישראל ,הילד מישראל ואז לשוב ולעבוד בישראל

 . לראשונה 1בת ביקור מסוג ב/שיון לישיישקיבלה ר

ולילדה זכויות נוספות מעבר לזכויות הנתונות לעובדת התרת המשך שהייתה בישראל לא תקנה יודגש כי  .3.א

 מכוח רישיון הישיבה שניתן לה. לה 

כפוף ליכולתה המעשית לשלב בין חובות עבודתה ובין  ,הילד עםההיתר להמשך שהיית העובדת בישראל,  .4.א

 ד וקיום תנאים מתאימים לשילוב כזה במקום עבודתה. צורכי הטיפול ביל

תידרש לצאת את הארץ עם  ,חודשי עבודה בישראל 63שילדה לאחר מלאת ענף הסיעוד ב הזרעובדת  .5.א

וככל שיבקש מעסיקה האחרון להמשיך ולהעסיקה, תוכל לשוב לישראל ללא  ,הילד לאחר חופשת הלידה

 הילד.

ובכלל זה עובדת ללדת בחו"ל, לשהות וריון ויל במשך תקופת ההעובדת זרה בהריון שבחרה לצאת מישרא .6.א

תהיה רשאית לשוב לישראל ללא הילד תוך שנה ריון, יזרה בשמירת הריון המבקשת לשהות בחו"ל בזמן הה

  , בכפוף ליתר נהלי הרשות. הלידהמועד  לאחר 

ישראלית ו/או כל חקיקה  1954 -בא לשנות או לגרוע מהוראות חוק עבודת נשים, תשי"דאינו נוהל זה  .7.א

 המסדירה את אופן עבודתן של נשים בהריון.  

 הנוהל מטרת .ב

בין שביקשה להמשיך ולשהות עם הילד , שילדה זרה עובדתרישיון שהייה ועבודה של מתן ל השיטה את לקבוע

עם  מישראל וללדת בחו"ל, או לצאת מישראל בין שבחרה לצאת ו ,חודשי עבודה בישראל 63בישראל עד מלאת 

משלבי הטיפול יש לבדוק  לפיכך בכל שלב . חודשים( 63)לפני/אחרי מלאת  הילד ואז לשוב ולעבוד בישראל

 חודשי עבודה בישראל. 63האם העובדת השלימה/טרם השלימה 

 תנאים ודרישות .ג

 :הבאים התנאים את לקיים העובדת על

 .חובה -של העובדת בלשכת הרשות נוכחות אישית  .1.ג
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 .) 3ישיבה )אש/ רישיון להארכת בקשה טופס  .2.ג

 המבוקש.  ןחודשים מעבר לתקופת הרישיו 6תוקף  הדרכון  הזר של העובדת יהא לתקופה של   .3.ג

 תמונות חזותיות עדכניות של העובדת. 2 .4.ג

  .בהריון או כי ילדה בישראל הינה כי המוכיחים רפואיים מסמכים  .5.ג

 .אגרות בלוח כמפורט אגרה בתשלום כרוך השירות - אגרה תשלום  .6.ג

 יהיה בכפוף לתנאים הקבועים בנוהלי רשות האוכלוסין וההגירה. לישיבת ביקור  תהרישיונומתן  .7.ג

נכנסה לישראל לצורכי עבודה כדין, ובעת הלידה שהתה בישראל מכוח רישיון עבודה תקף ועבדה עובדת ש .8.ג

 ימיםה 90היא במסגרת תקופת חודשים בישראל ו 63טרם סיימה או ש ,אצל מעסיקה הרשום עד הלידה

 .הלידה מיוםשבועות  15לתקופה של עד  2להגיש בקשה לרישיון מסוג ב/רשאית  עסיקלאיתור מ

הקשורות מסיבות רפואיות נאלצה להפסיק עבודתה  אך כדין,ועבדה  עובדת שנכנסה לישראל לצורכי עבודה .9.ג

יהיה הליך הטיפול  לאחר הלידה עד למועד הלידה 2מסוג ב/לישיבת ביקור  ןרישיו, תהיה זכאית לקבל להריון

העובדת תוכל להגיש  -בה כמו בעובדת אשר שהתה בישראל מכוח רישיון עבודה תקף בעת הלידה )דהיינו

  הלידה(.   מיום שבועות 15לתקופה של עד  2בקשה לרישיון מסוג ב/

 (1)ד()7סעיף שבועות בדרך של חל"ת בהתאם ל 15-את חופשת הלידה מעבר ל תאריךבמידה שהעובדת  .10.ג

ראש  לבדיקת, תועבר בקשתה 2מסוג ב/ ןרישיו, ותבקש לשם כך הארכת 1954-ק עבודת נשים, תשי"דחול

 יהא רבע מהתקופה שבה מועסקת אצל אותו המעסיק אך לא יותר משנה.  משך תקופת החל"ת .הדסק

  אשרת כניסה חוזרתחודשים מיום כניסתה לישראל, רשאית לקבל  63/51עובדת זרה בהריון שטרם סיימה  .11.ג

הלידה, , ועד לאחר ריוןיהובכלל זה במשך תקופת  שמירת  ריון,ישתאפשר לה לצאת למולדתה בזמן הה

חודשים מיום כניסתה  51/63-, אך לא יאוחר מולחזור לישראל עד תום שנה ממועד הלידה המשוער

המבקשת חודשים בישראל והמועסקת כדין,  63עובדת זרה לסיעוד שסיימה . 1לראשונה לישראל באשרת ב/

לצאת מישראל על מנת ללדת בחו"ל, תוכל לחזור לישראל ללא הילד ולהמשיך לעבוד אצל מעסיקה האחרון, 

 ככול שמעסיקה האחרון יבקש לחזור ולהעסיקה, תוך שנה מיום הלידה.

 הליך הטיפול .ד

בדוק העובדת עונה לתנאים ולדרישות הנוהל ובכלל זה י , יבדוק כיהמקבל את טופס הבקשהעובד הרשות  .1.ד

מיום כניסתה הראשונה לישראל ברישיון  חודשי עבודה בישראל 63/51האם השלימה/טרם השלימה העובדת 

 .ויפעל בהתאם ,1ב/

פרטי הבקשה של העובדת למול מערכת "אביב", ובכללם פרטי כניסות ויציאות, שיוך יבדוק את עובד הרשות  .2.ד

ק זר במערכת "אביב" וכן את המסמכים העסקה של המעסיק, חוצץ "אשרות" תיהלמעסיק, תוקף היתר 

 ם, ויעדכן הבקשה ופרטיה ב"גיליון רישום" של העובדת. אמיתותהרלוונטיים ו
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של  עובד הרשות יוודא כי אינו בישראל. נמצא כי בן זוגה/בעלההילד הינו נתין זר, אבי  שהוא  במידה ובן זוגה .3.ד

  בן הזוג. של  מישראל  ציאתואבי הילד  של העובדת בישראל, תידרש יהעובדת הזרה שהוא 

 חודשי עבודה בישראל: 63 מלאת לפניבתחום הסיעוד עובדת 

 :העובדת תבחר לצאת עם הילד מישראללאחר הלידה במקרה בו  .4.ד

 יוםשבועות מ 15במקרים בהם בחרה העובדת לצאת עם ילדה מישראל, תוכל לעשות זאת עד לתום  .א.4.ד

שות ומבקשת לצאת את ישראל עם ילדה ולשוב לאחר שעמדה העובדת בכל התנאים והדרי הלידה.

ואשרת כניסה חוזרת )אינטר ויזה(  2לעובדת רישיון ב/ לאשרניתן  ,אליה לצורך עבודה ללא הילד

לתקופה מקסימלית של עד שנה ממועד הלידה. העובדת תוכל לחזור ולהיכנס לישראל לצורך עבודה, 

 .עד שנה ממועד הלידה ללא הילד, באם תהיה מעוניינת בכך במהלך תקופה של

ימים, במידה וכבר משויכת  90עובדת המבקשת לצאת מישראל לתקופה קצרה שאינה עולה על  .ב.4.ד

להמשך עבודה  1ניתן לאשר רישיון ב/למעסיק בעל היתר העסקה תקף המעוניין להמשיך ולהעסיקה,  

 ניתן לאשר ,יקאינה משויכת למעסבמידה ואצלו ואשרת כניסה חוזרת )אינטר ויזה( לתקופה זאת. 

ולאחר כניסתה לישראל ניתן לאשר לה ימים  90לתקופה של עד הכולל אשרת כניסה  2מסוג ב/ רישיון

 .   לנהלי הרשותעליה להסדיר מעמדה בהתאם  איה םמהלכימים נוספים אשר ב 90-ל 2רישיון ב/

ובחרה לצאת עם ילדה  בישראל חודשי עבודה 51שילדה לאחר מלאת זרה בתחום הסיעוד עובדת  .ג.4.ד

תוכל לחזור ולהיכנס לישראל  ריון וללדת בחו"ל, יאו אשר בחרה לצאת מישראל בתקופת הה מישראל,

לצורך עבודה רק אצל המעסיק שהעסיק אותה בטרם יציאתה מישראל ובקשתה תטופל בכפוף להצגת 

 מכתב מהמעסיק. 

תן לאשר רישיון שהייה ועבודה מסוג משך השהות בחו"ל תיספר במניין החודשים המקסימלי בהם ני .ד.4.ד

בישראל לעובד זר. בטרם מתן אשרת כניסה חוזרת יש להסביר לעובדת ולהחתימה כי ידוע לה  1ב/

שהתקופה בה תשהה בחו"ל תבוא במניין החודשים המקסימלי בהם ניתן לאשר רישיון שהייה ועבודה 

 )נספח א(בישראל לעובד זר.  1מסוג ב/

הוראות חוק הכניסה לישראל ונהלי הרשות החלים על עובדים  יהאל יחולו עללישרחזרת העובדת  עם .ה.4.ד

 זרים.

 :תבחר להישאר ולעבוד בישראל עם הילדהעובדת בו  במקרה .5.ד

שהייה ועבודה , תוכל העובדת לקבל רישיון בעל היתר העסקה תקףמעסיק משויכת כדין לעובדת האם  .א.5.ד

בכפוף למכתב מהמעסיק על כך שידוע לו כי ו בהתאם לנהלי הרשות, עבודה אצלוהמשך ל 1מסוג ב/

 לעובדת ילד השוהה עימה בישראל.
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 90 -ל 2מסוג ב/שיונה לישיבת ביקור ירעסיק, ניתן יהיה להאריך אינה משויכת כדין למעובדת האם  .ב.5.ד

 .  בהתאם לנהלי הרשות ימים נוספים לצורך מציאת מעסיק חדש

  אים הבאים:יהיה על העובדת לעמוד בתנשיון יהרכתנאי להסדרת  .ג.5.ד

 רישום ושיוך הילד לדרכונה של העובדת בלשכת רשות האוכלוסין והנפקת "אישור על לידה". (1

 דרכון זר תקף עבור הילד.ליש להפנות העובדת לנציגות מדינת מוצאה להגשת בקשה  (2

 לילד.  ביטוח רפואיאישור על  תהמצא (3

קופת רישיון העבודה כדי להבטיח את יציאתה של העובדת הזרה מישראל עם הילד בתום ת (4

₪.   10.000 -5.000של ניתן לדרוש במועד הארכת רישיון העבודה הפקדת ערבות בסכום  ,שלה

תיה של העובדת דרישת הערבות תיקבע ע"י מרכז/ת אשרות בלשכה לאחר בחינת מכלול נסיבו

ה לאחר תלהסדיר העסק המבקשהמעסיק  עבודתה אצלובכלל זה משך שהייתה בישראל, משך 

דה, רקע של שהייה בלתי חוקית, תדירות החלפת מעסיקים, גיל הילד, המועד בו דיווחה הלי

    על הלידה וכיוב'. תהעובד

 קשר משפחתי מיחשוביובוצע  מוזנים ב"מערכת אביב" של הילד פרטיו עובד לשכת הרשות יוודא כי .ד.5.ד

 .ו לבין אימובינ

בעת במידת הצורך כי . יודגש הנדרשת ערבותהופקדה ה יש לוודא כיערבות,  הפקדתנדרשה ובמידה  .ה.5.ד

 תוקף הערבות.עליה להאריך יהא לעובדת  העבודה הארכת רישיון

, עובדת אשר בחרה להישאר 1952 –א לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב 3על אף הוראות סעיף  .ו.5.ד

לכל בהתאם לנהלי הרשות, בישראל עם הילד תוכל להמשיך ולהאריך את רישיון העבודה שלה, 

  לראשונה. 1מסוג ב/חודשים מיום שקיבלה אשרה ורישיון ישיבה  63ד לתום המאוחר ע

. על העובדת בהתאם לתוקף רישיונה של אימו 2הילד יהיה זכאי לקבל רישיון לישיבת ביקור מסוג ב/ .ז.5.ד

 . )נספח ב( לילדעל תצהיר המבהיר את סוגיית אי מתן מעמד  עובד הרשותלחתום בפני 

 .ובדת לצאת מישראל עם הילדחודשים, יהא על הע 63בתום  .ח.5.ד

לחזור  תוכל חודשי עבודה בישראל, 63שיצאה עם הילד לאחר מלאת  זרה בתחום הסיעוד עובדת  .ט.5.ד

וככל  ,מעוניין בכךהמעסיק ובמידה שהעסיק אותה החוקי האחרון המעסיק  אך ורק אצללעבוד 

ולהיכנס לישראל תוכל לחזור , א לחוק הכניסה לישראל3שהבקשה עומדת בתנאים שנקבעו בסעיף 

 כמפורט להלן:  ללא הילד

אשרת כניסה  לעובדת בלבדככל שהבקשה תוגש בטרם יצאו העובדת והילד מישראל, ניתן לאשר  .י.5.ד

  .יום ממועד יציאתה 90עד מוסדרת מראש שתוקפה יהא 
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על המעסיק או נציגו לפנות ללשכת הרשות ככל שהבקשה תוגש לאחר יציאת העובדת והילד מישראל,  .יא.5.ד

להזמנתה חזרה לישראל. לאחר אישור הבקשה תועבר על ידי הלשכה הודעה מתאימה  בבקשה

 לקונסוליה.

 חודשי עבודה: 63שילדה לאחר בתחום הסיעוד עובדת  6ד.

א 3החודשים על פי הוראות סעיף  63ככל שהעובדת האריכה את שהייתה בישראל מעבר לתקופת  .א 6ד.

לן: "תקופת ההארכה"( וילדה את הילד בתקופת ההארכה, )לה 1952 –לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב 

 ממועד הלידה. שבועות  15 על העובדת לצאת מישראל עם הילד בתוך 

בתקופה ההארכה אצל המעסיק שהעסיק אותה רק העובדת תוכל לחזור ולהיכנס לישראל לצורך עבודה   .ב6ד.

ימים ממועד  90לך תקופה של עד , באם תהיה מעוניינת בכך במהוללא הילדבטרם יציאתה מישראל 

 ה.תאייצ

ככל שהבקשה תוגש בטרם יצאו העובדת והילד מישראל, ניתן לאשר לעובדת בלבד אשרת כניסה  

 ממועד יציאתה.  ימים 90מוסדרת מראש שתוקפה יהא עד 

ככל שהבקשה תוגש לאחר יציאת העובדת והילד מישראל, על המעסיק או נציגו לפנות ללשכת הרשות  

שה להזמנתה חזרה לישראל. לאחר אישור הבקשה תועבר על ידי הלשכה הודעה מתאימה בבק

 .לקונסוליה

 .הרישיוןויונפקו יעודכן האישור בקובץ אביב וחלט לאשר הבקשה, ה    7ד.

. הלשכה תעדכן ב"מערכת באמצעות מכתב מנומק על הסירוב עובדתהלשכה תודיע ל – הבקשההוחלט לסרב  8ד.

 .עותק מהמכתב יישלח ליחידת האכיפה לזרים .סיבת הסירובשסורבה, תוך ציון  אביב" כל בקשה

ככל שהעובדת מציינת כי פוטרה בשל הריונה או שהמעסיק מסרב להמשיך ולהעסיק אותה לאחר חופשת   9ד.

 העבודה הרווחה והשירותים החברתייםמשרד יש להפנות את העובדת לממונה על עבודת נשים ב, הלידה

כי יודגש רוב או הפיטורים היו כדין והאם יש לחייב את המעסיק להעסיק את העובדת. יהאם הס אשר תקבע

. הלשכה תפעל בהתאם להנחיות הממונה האוכלוסין ואינו בסמכות רשות העבודה בסמכות משרד  מצויהנושא 

  במשרד העבודה.על עבודת נשים 

 תחולה .ה

 תטופלנה בהתאם לתנאי נוהל זה. –בלה החלטה לגביהן בקשות שהוגשו לפני מועד עדכון נוהל זה וטרם נתק

 וסעיפיו החוק .ו

 1952  -ב"תשי ,לישראל הכניסה חוק

 נספחים .ז
 3)ישיבה )אש/ רישיון להארכת בקשה טופס

 נספח א'
 נספח ב'



 
 305033.5 מספר נוהל:   אשרות תחום: 

 נושא:
עובדת זרה בהריון ושילדה 

 בארץ
 

 6מתוך      6דף   

 20.5.2013 : תאריך עדכון 
 

 

 
 

 305033.5 מספר נוהל וההגירה אוכלוסיןה רשות

 

 

. הלשכה באמצעות מכתב מנומק על הסירוב עובדתהלשכה תודיע ל – הבקשההוחלט לסרב  8ד0

מכתב יישלח עותק מה .סיבת הסירובתעדכן ב"מערכת אביב" כל בקשה שסורבה, תוך ציון 

 .ליחידת האכיפה לזרים

ככל שהעובדת מציינת כי פוטרה בשל הריונה או שהמעסיק מסרב להמשיך ולהעסיק אותה לאחר   5ד0

אשר  (תמ"תכלכלה )משרד היש להפנות את העובדת לממונה על עבודת נשים ב, חופשת הלידה

יודגש העסיק את העובדת. תקבע האם הסרוב או הפיטורים היו כדין והאם יש לחייב את המעסיק ל

. הלשכה תפעל בהתאם האוכלוסין בסמכות משרד התמ"ת ואינו בסמכות רשות מצויכי הנושא 

 . להנחיות הממונה על עבודת נשים בתמ"ת

 תחולה 0ה

תטופלנה בהתאם לתנאי  –בקשות שהוגשו לפני מועד עדכון נוהל זה וטרם נתקבלה החלטה לגביהן 

 נוהל זה.

 וסעיפיו החוק 0ו

 1952  -ב"תשי לישראל כניסהה חוק

 נספחים 0ז

 3)ישיבה )אש/ רישיון להארכת בקשה טופס

 נספח א'

 נספח ב'



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 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 

 ההנפקהמקום 
Issued at 

 ההנפקהתאריך 
Issued on 

 בתאריך
Date 

 במקום
Place 

 

      
 

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

 השם
Name 

 הכתובת
Address 

   בעברית

In English   

 
 3אש / 

 

 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

 

 

 
 

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

  ההגירה ו רשות האוכלוסין
Population and Immigration  Authority 

 

 

 
ון ישיבה/להחלפת סוג האשרהבקשה ל  הארכת רשי

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

 

 8/2011מהדורה 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 (תאריכים):  /תכארעי  
 (תאריכים):  /הכקבוע  
  :(תאריכים) בכל מעמד אחר   

  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 

  

  
 
 
 
 

 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 

      

 
 
 

 טיהשם הפר 
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       
 
 
 
 

 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  /הכרה שהם מהווים יסוד לדיון בבקשתי. כמו כן, אני מצהירשהפרטים שנמסרו לעיל נכונים ונמסרו בה /האני מצהיר
 ע"י המשטרה של מדינה כלשהי. /תהיהודי ובטחון מדינת ישראל. לא חליתי במחלה העלולה לסכן את בריאות הציבור. לא קיים נגדי צו מעצר שיפוטי ואינני מבוקש

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 פרטים של בן/בת הזוג אם אינו/ה כלול/ה
Particulars of wife or husband in the event that spouse is not included in the application 

 Particulars of dependants included in the application פרטים של הנכללים בבקשה

 Spouse   בן/בת הזוג

 
 
 

  תאריך     -הלשכה ב
 

   ת/שם 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

 3אש / 

 מספרקבלה 

_________________________ 

 

 

 
 

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

  ההגירה ו רשות האוכלוסין
Population and  Immigration Authority 

 

 

 
ון ישיבה/להחלפת סוג האשרה  בקשה להארכת רשי

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

 

 8/2011מהדורה 
 



 

 
 

 תחום אשרות
 305033.5לנוהל א' נספח 

 
 

 מרכז שירות ומידע ארצי 
*5533  

 
 

 

 לכבוד  
 רשות האוכלוסין וההגירה

 
 תצהיר - 305033.5 נוהלבקשתי בהתאם ל

 נכונים ומהווים יסוד לדיון בבקשתי.  בבקשתימצהירה כי הפרטים שנמסרו הח"מ אני  .1

ההגירה על כל שינוי נסיבות שיחול במהלך ואני מתחייבת לדווח לרשות האוכלוסין  .2

 ר.ככל שתאושוכן לאחר אישורה, הטיפול בבקשתי 

 

בני/בתי כי המשך שהייתי בישראל עם  והבנתי ליהוסבר  אני מצהירה כי .3

ביום  /ה_____________ מספר דרכון __________________ שנולד

כמו כן ידוע לי כי  .3.3.3323בהתאם להוראות נוהל  תהא ______________

עם או לי כל מעמד בישראל ו /הלא תקנה לו בני/בתיעם  שהייתי בישראלההמשך 

 עלינו לצאת את ישראל. יהאתום תקופת עבודתי 

 
 אוכל, 1532 –א לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב 3על אף הוראות סעיף ידוע לי כי  .4

אצל המעסיק לכל המאוחר  יארך רישיון העבודה שלויו בני/בתילהישאר בישראל עם 

 לראשונה. בישראל אשרה ורישיון ישיבה  תיחודשים מיום שקיבל 33עד לתום 

 

שיוארך  2לקבל רישיון ישיבה מסוג ב/ תזכאי /תהיהיהיה בני/בתיעוד ידוע לי כי  .3

 . שיון הישיבה שלייתוקף רבהתאם ל

ידוע לי כי מסירת פרט לא נכון או חלקי, לרבות פרטים הנובעים מן החומר המוגש  .3

עלולים להביא לביטול כתמיכה לבקשתי, וכן העלמת פרטים ואי גילוי שינוי נסיבות, 

-לחוק הכניסה לישראל, תשי"ב 11בהתאם לסעיף  ל מעמד שיינתן מכוח בקשה זוכ

לחוק הכניסה לישראל,  13, וכן להוצאת צו הרחקה מישראל בהתאם לסעיף 1532

 . 1532-תשי"ב

 

 על החתום:ולראייה באתי 

 
____________  _________________                

 תאריך                דרכון         שם ומשפחה                                                 חתימה      



 

 
 

 תחום אשרות
 305033.5לנוהל ב' נספח 

 
 

 מרכז שירות ומידע ארצי 
*5533  

 
 

 

 לכבוד  
 רשות האוכלוסין וההגירה

 
 

 תצהיר – 305033.5 נוהלבקשתי בהתאם ל
 

 נכונים ומהווים יסוד לדיון בבקשתי.  בבקשתימצהירה כי הפרטים שנמסרו הח"מ אני  .1

 

תובא בחשבון  התקופה בה אשהה מחוץ לישראלכי  והבנתי ליהוסבר  אני מצהירה כי .2

דת בישראל, החל מיום כניסתי לישראל עובשוהה ולצורך חישוב סך התקופה בה אני 

 .     לראשונה כעובדת זרה בענף

ידוע לי כי מסירת פרט לא נכון או חלקי, לרבות פרטים הנובעים מן החומר המוגש  .3

עלולים להביא לביטול כתמיכה לבקשתי, וכן העלמת פרטים ואי גילוי שינוי נסיבות, 

-לחוק הכניסה לישראל, תשי"ב 11בהתאם לסעיף  כל מעמד שיינתן מכוח בקשה זו

לחוק הכניסה לישראל,  13, וכן להוצאת צו הרחקה מישראל בהתאם לסעיף 1592

 . 1592-תשי"ב

 

 

 

 

 

 על החתום:ולראייה באתי 

 
 

____________  _________________                
 תאריך        דרכון      שם ומשפחה                                                 מהחתי      
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