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נוהל הטיפול בהזמנה והארכת רישיון למתנדבים
א .כללי
א 1.רישיון ישיבה מסוג ב - 4/מתנדב  -נועד לאפשר לארגוני רווחה ,בריאות ,מוסדות דת ,קיבוצים ,מושבים,
ומוסדות פילנטרופיים( ,להלן":גוף מזמין") להיעזר בכוח אדם זר המוכן להתנדב מסיבות אידיאולוגיות או
הומניות ללא תמורה ושכר ,אלא תמורת דמי קיום ,מקום לינה ,לימודי העשרה וכלכלה (להלן":מתנדב").
פירוט הארגונים המוכרים לפעול להזמנת המתנדבים לישראל בהתאם לנוהל זה יהא בהתאם לסעיף ד2.
להלן.
א 2.ככלל ,בקשה לרישיון ישיבה מסוג ב 4/מתנדב תוגש מטעם הגוף המזמין רק כאשר הזר המוזמן שוהה בחו"ל.
המתנדב ייכנס לישראל לאחר אישור הבקשה על ידי רשות האוכלוסין וההגירה.
א 3.באופן עקרוני ,תקופת ההתנדבות בהתאם לנוהל זה תאושר לתקופה רצופה של  12חודשים.
א 4.מתנדב שסיים תקופת ההתנדבות בהתאם לנוהל זה ,יוכל לחזור ארצה ולהתנדב רק כעבור שנה מיום פקיעת
תוקף רשיון המתנדב (אין מניעה לחזרתו ארצה כתייר ברישיון ב.)2/
א 5.יש להקפיד שבקשות לרישיון ישיבה מסוג ב 4/לא תהוונה תחליף להעסקת עובדים זרים.
ב .מטרת הנוהל
להסדיר את הליך הזמנת מתנדבים ברישיון מסוג ב 4/להתנדבות במדינת ישראל בענפים השונים כפי המפורט
בסעיף ד 2.לנוהל זה ,וכן בהארכת תוקפו של רשיון ישיבתם מסוג ב 4/בלבד.
ג .תנאים ודרישות
על מגיש הבקשה (המזמין) לקיים את התנאים הבאים:
ג 1.מילוי טופס בקשה לאשרת כניסה (אש - 1/נספח א') .המזמין יפרט האם המתנדב ביקר בעבר בארץ ,את
מטרת ההתנדבות ומקום ההתנדבות.
ג 2.צילום מדרכון זר של המתנדב המוזמן ,התקף ל 6-חודשים לפחות מעבר לתקופת הרשיון המבוקש.
ג 3.המזמין ימלא כתב התחייבות בו יתחייב כי הוא אחראי ליציאת המתנדב בתום תקופת הרישיון(.נספח ב')
ג 4.באחריות הגוף המזמין להמציא אישור רפואי על מצבו הבריאותי התקין של כל מתנדב וכן התחייבות כי
יהא למתנדב ביטוח רפואי במהלך תקופת שהייתו בישראל.
ג 5.באחריות הגוף המזמין לבצע בדיקה ולאשר כי המתנדב ללא כל מניעה פלילית במדינת מוצאו.
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ג 6.בהארכת רישיון מתנדב מסוג ב ,4/ימלא המתנדב טופס בקשה להארכת רשיון ישיבה  /החלפת סוג
אשרה (אש ,)3/בצירוף מכתב הסבר והמלצת הגורם המזמין.
ג 7.תשלום אגרה  -השירות כרוך בתשלום אגרה כמפורט בלוח אגרות.
ד .הליך הטיפול
ד 1.הגוף המזמין יגיש בקשה מתאימה בלשכת הרשות האיזורת תוך ציון משך תקופת ההתנדבות המבוקשת.
במקרים בהם מוזמן מתנדב אחד ,יש למלא טופס בקשה לאשרת כניסה (אש )1/ובמקרים בהם מוזמנים
מעל  5מתנדבים ,יש לצרף רשימה הכוללת מספרי דרכון ,תוקף הדרכון ,שם ומשפחה ,תאריך לידה,
אזרחות ,מועד הגעה ,מועד סיום ההתנדבות ושהייה בעבר בישראל ,בצירוף מכתב הזמנה נלווה של
הגוף המזמין.
ד 2.בקשות למתנדבים יטופלו בהתאם לסוגי ההתנדבות:

ד.2.א.

מתנדבי תק"מ – מול תנועת הקיבוצים המחלקה המשותפת למתנדבים מחו"ל.

ד.2.ב.

מתנדבי מושבים – מול תנועת המושבים/מועצה איזורית.

ד.2.ג.

מתנדבי שראל – מול עמותת שראל  /צה"ל.

ד.2.ד.

ארגון ווף  WWOOFישראל (להלן:ווף ישראל)

ד.2.ה.

מתנדבי בני עקיבא העולמי – מול ארגון בני עקיבא /הסוכנות היהודית.

ד.2.ו.

מתנדבי הסוכנות היהודית.

ד.2.ז.

מתנדבים במוסדות/ארגונים דתיים – מול האגף לדתות במשרד הפנים

ד.2.ח.

מתנדבי בית המשפט העליון

ד.2.ט.

מתנדבי ארגון יד ושם

ד.2.י.

מתנדבי משרד הרווחה–מול משרד הרווחה ,תחום להתנדבות  /מחלקת יחסים בינלאומיים

ד.2.יא.

מתנדבי משרדי הממשלה הבאים באמצעות האגודה להתנדבות:
 )1משרד הבריאות
 )2משרד החוץ
 )3משרד החינוך
 )4משרד לאזרחים וותיקים
 )5משרד הפנים
 )6משרד החקלאות
 )7משרד הכלכלה
המשרדים לעיל יטופלו על ידי האגודה להתנדבות בלבד .יובהר כי האגודה להתנדבות היא
היחידה המורשית הבלעדית על נושא הטיפול במתנדבים מול הרשות במשרדים אלו.
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כל גוף אחר שיאושר על ידי מטה רשות האוכלוסין.

עובד הרשות יבדוק את הפרטים בטופס הבקשה והמסמכים המצורפים לבקשה .בקשות שהוגשו על ידי
משרדי הממשלה המיוצגים על ידי "האגודה להתנדבות" ,יש לקבל הבקשה עם ההמלצה של האגודה
להתנדבות בלבד ואין צורך בהמלצת המשרד הממשלתי .יש לעדכן בגיליון רישום של המתנדב את פרטי
המשרד הממשלתי אליו מוזמן ,לרבות מחלקה /יחידה וכו'.

ד4.

עוד יוודא עובד הרשות כי המתנדב ממלא אחר כל התנאים בנוהל .יש לבדוק את פרטי המתנדב המוזמן
ולוודא כי לא התנדב בארץ בשנה האחרונה וכי אין מניעה להזמנתו .על הגוף המזמין לציין מהי משך
תקופת הההתנדבות ,אם נמצא כי התנדב בשנה האחרונה בקשתו תסורב.

ד5.

עובד הרשות יוודא שלא קיימת הגבלה כל שהיא לגבי המוזמן .אם נמצאה הגבלה יש לפעול ע"פ "נוהל
מתן שירותים המצריכים בירור מקדים" מס' .1.2.2001

ד6.

במידה ושהה המבקש בישראל במהלך השלוש השנים האחרונות תקופה של חצי שנה לפחות ,יעביר
עובד הלשכה שאילתא למשטרה על עבר פלילי ומידע מודיעיני ובמידה ונדרש גם לגורמי הביטחון .אם
נמצאה מניעה בטחונית ו/או פלילית ,אין לסרב את הבקשה אלא להתייעץ עם מטה הרשות – דסק
אשרות רלוונטי.

ד7.

במידה ואין כל מניעה לאשר הבקשה למתן הרישיון ,יאשר עובד הרשות הבקשה במערכת "אביב".

ד8.

עם אישור הבקשה יש לבצע קישור בין המתנדב המוזמן לגוף המזמין ,במידה ולא קיימת החברה בקובץ
יש להזין בלשכה פרטי ח.פ .לשם העלאת פרטי המזמין לקובץ ולעדכן כתובת מקום ההתנדבות.

ד9.

מתנדב המגיע ממדינה הפטורה מאשרת כניסה מוסדרת מראש ,ואושרה הבקשה להתנדבותו בישראל,
יקבל במעבר הגבול נתב"ג את הרישיון מסוג ב 4/לתקופה שאושרה מבעוד מועד על ידי לשכת הרשות.

ד 10.מתנדב המגיע ממדינה המחוייבת באשרת כניסה מוסדרת מראש ,תבוצע עם אישור הבקשה הברקה
באמצעות מערכת "אשרות" לנציגות הישראלית בחו"ל( ,עותק אחד מההודעה יצורף לתיק ועותק שני
ימסר למזמין) ויהא על המוזמן להגיע לקונסוליה הישראלית במדינתו לשם קבלת הרישיון בדרכונו הזר.
ד 11.הוחלט על סירוב הבקשה ,ישלח מכתב סירוב מנומק למזמין תוך ציון שמות המתנדבים שלא אושרה
כניסתם.
ד 12.תקופת ההתנדבות לא תעלה על  12חודשים בכפוף לנימוקי הבקשה שתוגש ללשכת הרשות ע"י המזמין.
מתנדבים במוסדות השייכים למשרד הרווחה ומוסדות דת (המוסדות המורשים ייקבעו על ידי הרשות)
ינתן רישיון ישיבה ושהייה כמתנדבים עד לתקופה מקסימלית של  24חודשים ,בהתאם להמלצת הגורם
המתאים (כל פעם לשנה אחת בלבד).
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ד 13.ככלל לא תאושר החלפת סוג רישיון במקרים בהם תייר נכנס ארצה למטרת ביקור ברישיון מסוג ב 2/וגוף
מזמין מבקשו כמתנדב (למעט מתנדבי  wwoofישראל וכמפורט בסעיף ד 17.לנוהל זה) .במקרים חריגים
בלבד בסמכות מנהל הלשכה לאשר החלפת רישיון מתייר ב 2/לרישיון מתנדב ב 4/עפ"י המלצת המזמין
בלשכות הרשות .סה"כ תקופת ההתנדבות והתיירות לא תעלה על  12חודשים.
ד 14.מתנדבים שנכנסו ארצה ברישיון ב 4/ל 3 -חודשים ,תוארך שהייתם במידת הצורך לתקופה נוספת של 9
חודשים .כל הארכה של תקופת הרישיון ,מחוייבת בבדיקה יסודית של עמידה בתנאי ההתנדבות ותשלום
אגרה בהתאם ללוח אגרות.
ד 15.במקרים חריגים בלבד בהם מבוקשת הארכת רישיון השהייה מעבר לתקופה האמורה לעיל ,תועבר
הבקשה להחלטת מנהל הלשכה שבסמכותו לאשר תקופת הארכה נוספת של שלושה חודשים כך
שהתקופה המקסימלית תהא עד  15חודשים במצטבר מיום הכניסה לישראל ולא ניתן לאשר הארכה
נוספת מעבר לכך.
ד 16.ניתן לאשר אשרת כניסה חוזרת (אינטר ויזה) חד פעמית למקבל הרישיון.
ד 17.מתנדבים המוזמנים על ידי ארגון ווף  WWOOFישראל:
 )1ווף ישראל הינו שלוחה של ארגון הווף העולמי המאפשר למתנדבים מכל העולם ללמוד על חקלאות
אורגנית ,קיימות ואקולוגיה תוך כדי התנדבות אצל חקלאים/חוות חקלאיות בכל הארץ.
 )2הזמנת המתנדב לחווה /חקלאי מבוצעת באופן ישיר בין המתנדב בארץ המוצא לבין החווה באתר
האינטרנט של ווף ישראל www.wwoof.org.il :תוך כדי בקרה ופיקוח לגבי החוות והמתנדבים של
הארגון.
 )3באופן עקרוני ,תקופת השהייה למתנדבי ווף ישראל הינה קצרה ,שבועיים עד חודש ימים .למתנדבים
אלו מאושרת כניסה ושהות בישראל ברישיון מסוג ב 2/תייר .ולפיכך לא יידרשו בהסדרת אשרת
כניסה מראש לישראל ,למעט מתנדבים המגיעים ממדינות החייבות באשרת כניסה מוסדרת מראש.
 )4במידה והמתנדב מבקש להתנדב בישראל לתקופה של מעל  30ימים בישראל ,יהיה עליו לפנות
ללשכת הרשות האזורית בישראל טרם תום תוקף רישיון ב 2/שברשותו .המתנדב ימלא טופס בקשה
להארכת רשיון ישיבה  /החלפת סוג אשרה (אש-3/נספח ג) ,והמלצת הגורם המזמין .המשך הטיפול
בבקשה יהא בהתאם לסעיפים ד-3.ד 10.לנוהל זה .יודגש כי בקשה כאמור תטופל על יד לשכת
הרשות בתוך  2ימי עבודה.
ד 18.מתנדב שאושרה בקשתו לקבלת רישיון מתנדב ב 4/ובני משפחתו הגרעינית (בן/בת זוג וילדים קטינים)
מבקשים להיכנס יחד עימו לישראל ,ניתן לאשר רישיון שהייה מסוג ב 2/לשהייה במחיצת המתנדב
בישראל למשך תקופת ההתנדבות.
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ד 19.בני אותה משפחה גרעינית מקרבה ראשונה (בן/בת זוג וילדים) המבקשים לקבל רישיון מתנדב ב4/
בישראל ,ניתן לאשר הבקשה בכפוף לעמידה בתנאים הנדרשים בנוהל זה.
ד 20.מתנדב אשר עבר מגוף מזמין אחד למשנהו חייב להמציא מכתב ויתור מהגוף המזמין הקודם.
ד 21.למתנדב שהינו זכאי שבות ,ניתן לאשר רישיון מסוג ב 4/לתקופה של עד  3שנים .האישור יינתן בכל פעם
לשנה .
ד 22.באחריות הגוף המזמין לוודא יציאתם של המתנדבים בגמר תקופת התנדבותם ובהתאם לתקופת הרשיון
המאושרת.
ה .החוק וסעיפיו
ד 1.חוק הכניסה לישראל תשי"ב1952-
ד 2.תקנה (5ד) לתקנות הכניסה לישראל ,תשל"ד1974-

ו.

נספחים
ה 1.בקשה לרישיון ישיבה כניסה אש1/
ה 2.טופס בקשה להארכה אש3/
ה 3.טופס בקשה האגודה להתנדבות

רשות האוכלוסין וההגירה
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State of Israel – Ministry of the Interior
ר שו ת ה או כ לו ס י ן ו ה ה ג י ר ה
Population and Immigration Authority

תמונה

ב ק ש ה ל מ ת ן א ש ר ת כ נ י ס ה לי ש ר א ל מ ס ו ג
Application for entry visa to Israel category of

Photograph

הוראות למילוי הטופס

Instructions for completing Application form:

מספר התיק
לשימוש המשרד בלבד
For official use only

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

. נא לצרף תמונה שצולמה לאחרונה.1
 אם מדובר בכניסה לישראל שאינה למטרת ביקור נא לצרף.2
.מכתב הסבר ומסמכים
 נא למלא את הפרטים הבאים בעברית או בלועזית.3

Particulars of the Applicant פרטי המבקש
שם האם
Mother’s name

שם האב
Father’s name

השם הפרטי
Given name

שם המשפחה
Family name
בעברית
In English

דת
Religion

הלאום
Nationality

השמות הקודמים
Previous family name

שם נעורים של האם
Mother’s maiden name
בעברית
In English

משלח יד
Occupation

האזרחות
Citizenship

תאריך הלידה
Date of birth

ארץ הלידה
Country of birth
בעברית
In English

תעודת מעבר
Laisser passer
ניתן בתאריך
Issued at

בתוקף עד
Valid until



 דרכון
Passport
מספר
Number

המצב המשפחתי
Family Status
Married - אה/ נשוי

Single - ה/ רווק

Widowed - ה/ אלמנ

Divorced - ה/ גרוש

:מטרת הכניסה לישראל

Purpose of entry into Israel:

Particulars of dependants included in the application פרטים של הנכללים בבקשה
Spouse בת הזוג/בן
תאריך לידה
Date of birth

ארץ לידה
Place of birth

שם האב
Father’s name

שם הנעורים
Maiden name

השם הפרטי
Given name

שם המשפחה
Family name

Children under the age of 18 ילדים עד גיל
תאריך הלידה
Date of birth
In English
בעברית

ארץ הלידה
Country of birth
In English
בעברית

השם הפרטי
Given name
בעברית

In English

1
2
3
4

Previous stays in Israel as temporary or permanent resident or any
other status:
 Temporary (dates):

:ת קבע או בכל מעמד אחר/ת או כתושב/ת ארעי/שהות קודמת בישראל כתושב

 Permanent (dates):
 Any other status:
Was your status in Israel ever been cancelled? And why?

11/2112 מהדורה
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:)ת (תאריכים/ כארעי
:)ה (תאריכים/ כקבוע
:) בכל מעמד אחר (תאריכים
?האם בוטל בעבר מעמדך בישראל? ומדוע

המשך מעבר לדף

1 / אש

מ ד י נ ת י ש ר א ל – מ ש ר ד ה פ ני ם
State of Israel – Ministry of the Interior
ר שו ת ה או כ לו ס י ן ו ה ה ג י ר ה
Population and Immigration Authority
ב ק ש ה ל מ ת ן א ש ר ת כ נ י ס ה לי ש ר א ל מ ס ו ג
Application for entry visa to Israel category of
לא כן : ברשות הפלסטינית או ברצועת עזה ובקשתך נדחתה,האם הגשת בעבר בקשה לביקור בישראל
?אם כן מתי והיכן הוגשה

If so when and where filed?

Have you previously request to visit Israel, the Palestinian Authority and the Gaza Strip and the request was rejected?

Yes No

: ברשות הפלסטינית או ברצועת עזה במקביל להגשת בקשה זו,האם הוגשה בקשה לביקור בישראל
Is a request to visit Israel and the Palestinian Authority and the Gaza Strip while submitting this request
?אם כן מתי והיכן הוגשה
If so when and where filed?

מספר הטלפון
Telephone No.

הרחוב ומספר הבית
Street and house no.

המען הקבוע בחו"ל
Permanent address abroad
העיר
Town

הארץ
Country
בעברית
In English

:את ההודעה על אישור הבקשה נא להעביר לנציגות ישראל ב
On notification of permit, please inform Israeli Representative Office in:

Declaration

הצהרה

 לא.ה בזה שלא עברתי עבירה פלילית/ אני מצהיר, כמו כן.ה שהפרטים שנמסרו לעיל נכונים ונמסרו בהכרה שהם מהווים יסוד לדיון בבקשתי/אני מצהיר
ת ע"י/ לא קיים נגדי צו מאסר שיפוטי ואינני מבוקש. לא חליתי במחלה העלולה לסכן את בריאות הציבור.פעלתי נגד העם היהודי ובטחון מדינת ישראל
.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.
) אני(ו) אחראי(ים.אני(ו) מאשר(ים) שהפרטים שמסרתי(נו ) הם נכונים והנני(ו) מתחייב(ים) להעסיק את הנ"ל לאחר כניסתו לארץ לתקופה האמורה
) הודעה על כך אמסור(נמסור. לפי המועד המוקדם יותר,שהמוזמן והנלווים אליו יעזוב(ו) את ישראל עם תום מועד הרשיון או בגמר תפקידו במוסדנו
. אני(ו) מתחייב(ים) לסלק לממשלה כל הוצאה שתהיה לה בקשר להחזרת הנ"ל לחו"ל אם תהיינה הוצאות כאלה. משרד ה פנים,ללשכה למרשם האוכלוסין
. לא יקבל* שכר או תשלום כלשהו במטבע חוץ/ הנני(ו) מצהיר(ים) בזה שהמוזמן יקבל
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

ת/חתימת המבקש
Signature of applicant

התאריך
Date

המקום
Place

* נא למחוק את המיותר

*Delete whichever is inapplicable
ה וחותמת המפעל או המוסד/חתימת המזמינ
Signature and official stamp fo establishment o institute
For official use only / לשימוש המשרד

מקום להטבעת חותמת הרשיון

תאריך

-הלשכה ב

ת/שם הבודק

ת הבקשה/שם מקבל

 רצ"ב החומר

 אין הערות

 הבקשה סורבה

 הבקשה אושרה

נבדק ברמ"ש

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

11/2114 מהדורה

:ה/שם וחתימת הפקיד

:תאריך

1 / אש

State of Israel

מדינת ישראל

Population and Immigration Authority רש ו ת הא וכ ל וס י ן ו ה הג יר ה

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

תמונה
Photograph

: במשבצת המתאימהx נא לסמן

Please mark "x" in the appropriate square:

 Application to extend present permit of
residence for the period
מספר התיק
לשימוש המשרד בלבד
For official use only

בקשה להארכת תוקף רשיון ישיבה
לתקופה של ___________ חודשים

months

 Application to change visa category to:



: בקשה להחלפת סוג האשרה ל
הוראות למילוי הטופס
. נא לצרף תמונה שצולמה לאחרונה.1
. נא למלא את הפרטים הבאים בעברית ובלועזית.3

Instructions for completing Application form:
1. Please attach a recent photograph.
2. Please fill in following details in Hebrew and English.

Particulars of the Applicant פרטי המבקש
שם האם
Mother’s name

שם האב
Father’s name

השם הפרטי
Given name

שם המשפחה
Family name
בעברית
In English

דת
Religion

הלאום
Nationality

השמות הקודמים
Previous family name

שם נעורים של האם
Mother’s maiden name
בעברית
In English

משלח יד
Occupation

האזרחות
Citizenship

תאריך הלידה
Date of birth

ארץ הלידה
Country of birth
בעברית
In English

תעודת מעבר
Laisser passer
ניתן בתאריך
Issued at

בתוקף עד
Valid until

מספר הטלפון
Telephone No.

הרחוב ומספר הבית
Street and house no.

 דרכון
Passport
מספר
Number



המצב המשפחתי
Family Status
Married - אה/ נשוי

Single - ה/ רווק

Widowed - ה/ אלמנ

Divorced - ה/ גרוש

המען הקבוע בחו"ל
Permanent address abroad
העיר
Town

הארץ
Country
בעברית
In English

מספר הטלפון
Telephone No.

הרחוב ומספר הבית
Street and house no.

המען בישראל
Address in Israel

העיר
Town
בעברית
In English

רשיון הישיבה עד תאריך
Resident permit valid until

הכניסה לישראל
Entry to Israel
במקום
בתאריך
Place
Date

תאריך ההנפקה
Issued on

אשרת כניסה לישראל שהונפקה בחו"ל או בגבול
Entry visa for Israel
מקום ההנפקה
הסוג
Issued at
Category

תעבוד המבקש/ת או י/המפעל או המוסד בו עובד
Establishment or institution where applicant is employed or will be employed
הכתובת
Address

המספר
No.

השם
Name
בעברית
In English

0//103 מהדורה
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המשך מעבר לדף

3 / אש

State of Israel מדינת ישראל
Population and Immigration Authority רשות האוכלוסין וההגירה
להחלפת סוג האשרה/בקשה להארכת רשיון ישיבה
Application for the extension of permit of residence/change of visa category

Previous stays in Israel as temporary or permanent residentor any
other status:
 Temporary (dates):

:ת קבע או בכל מעמד אחר/ת או כתושב/ת ארעי/שהות קודמת בישראל כתושב
:)ת (תאריכים/ כארעי
:)ה (תאריכים/ כקבוע

 Permanent (dates):
 Any other status:

:) בכל מעמד אחר (תאריכים
?האם בוטל בעבר מעמדך בישראל? ומדוע

Was your status in Israel ever been cancelled? And why?

:נימוקים לבקשה ואמצעי מחייה

Reasons for application and means of support

Particulars of dependants included in the application פרטים של הנכללים בבקשה
Spouse בת הזוג/בן
תאריך לידה
Date of birth

ארץ לידה
Place of birth

שם האב
Father’s name

שם הנעורים
Maiden name

השם הפרטי
Given name

שם המשפחה
Family name

Children under the age of 18 ילדים עד גיל
תאריך הלידה
Date of birth
In English
בעברית

ארץ הלידה
Country of birth
In English
בעברית

השם הפרטי
Given name
בעברית

In English

1
/
3
4

ה בקשה/ה עם מגיש/ה כלול/בת הזוג אם אינו/פרטים של בן
Particulars of wife or husband in the event that spouse is not included in the application
מספר התיק
File No.

מספר הזהות
Identity No.

)המעמד (לנמצא בישראל
Status (present in Israel)
Visitor –  מבקר
Temporary resident –  ארעי
Permanent resident –  קבע

Declaration

ת בישראל/נמצא
In Israel
Yes - כן
No - לא

השם הפרטי
Given name

שם המשפחה
Family name




הצהרה

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

ת/חתימת המבקש
Signature of applicant
0//103מהדורה

התאריך
Date

For official use only / לשימוש המשרד

קבלה מספר
_________________________

מקום להטבעת חותמת הרשיון

המקום
Place

3 / אש

תאריך

-הלשכה ב

ת/שם הבודק

ת הבקשה/שם מקבל

 רצ"ב החומר

 אין הערות

 הבקשה סורבה

 הבקשה אושרה

נבדק ברמ"ש

ת במכתב שהעתק ממנו מצורף לתיק/ הודעה על סירוב נשלחה למבקש
:ה/שם וחתימת הפקיד

:תאריך

מדינת ישראל
רשות האוכלוסין וההגירה
נ ספ ח ל נוה ל 5 . 6. 00 0 1

תאריך_______________:
לכבוד
לשכת רשות האוכלוסין___________________
שלום וברכה,
הנדון :המלצה לאשרת כניסה למתנדב ב4/

.1

הנני ממליץ לאשר כניסה לישראל של מתנדב שפרטיו מופיעים להלן:

שם המשפחה
Family name

מספר הדרכון הנוכחי
Passport Number New

השם הפרטי
Given name

בתוקף עד
Valid until

תאריך הלידה
Date of birth

ארץ הלידה
Country of birth

מועד הגעה לישראל
Arrival date

האזרחות
Citizenship

שהות קודמת בישראל
Previous stays in Israel

מועד סיום ההתנדבות
Termination Of
volunteerism

.2

המתנדב מוזמן על ידי משרד _________________ :ויתנדב במסגרתו ב(מחלקה /יחידה /גוף)__________________

.3

ידוע לנו כי המתנדב מגיע ארצה לתקופה מקסימלית שאינה עולה על  12חודשים וכי לא מדובר בזר המגיע ארצה לצורך
השתקעות ועבודה בשכר .

.4

בתום תקופת ההתנדבות אנו מתחייבים על יציאתו של המתנדב במועד מישראל

.5

ידוע לנו כי רשות האוכלוסין וההגירה זכאית לבטל בעתיד אישור בקשות המוגשות על ידי ,במידה ויסתבר כי פעלתי
שלא לפי הנהלים.

על החתום ___________________ :תפקיד

חתימה

