
  
 

 

 

1998פברואר 
 
 

 5' ד, מידע מס
 
 

 אשרות לבעלי אזרחות זרה
 
 
 
 
 

אביב או שוהי1 בה לצורכי 6בעלי אזרחות זרה המועסקי1 באוניברסיטת תל

לאשרה המתאימה למעמד1, על פי תקנות משרד הפני1, השתתפות במחקר נדרשי1

 .באוניברסיטה

 
 

ויסייע ליחידות בכל ,  את הטיפול במת; אשרות אלהא מרכז"מדור מיו; וגיוס כ

 .פנייה

 
 .בד, מידע זה מפורטי1 הדרישות ותהלי> הטיפול לקבלת אשרה

 



  
 

ונית; לתקופה מירבית של שנה האשרות ניתנות . להל; סוגי האשרות והטיפול הנדרש לקבלת;
 .להאריכ; בהתא1 לצור>

 
 
I.  1 / 1ב(אשרת עבודהB( 

6המועסקי1 בשכר באוניברסיטת תל) בכיר וזוטר( סגל אקדמי אשרת עבודה ניתנת לאנשי
שהינ1 מלגאי1 ) דוקטורנטי1 ומסטרנטי61פוסט(אביב ולתלמידי תארי1 מתקדמי1 

 :טיפול בבקשת אשרת עבודה יעשה כמפורט להל;. באוניברסיטה
 

מכתב הממוע; , א" היחידה נדרשת להעביר באמצעות מדור מיו; וגיוס כ– בקשת היחידה
נתוני1 אודות השכלתו ותרומתו , במכתב יפורט התפקיד המיועד לעובד.  הרקטורלסג;

 .המקצועית ומש> תקופת ההעסקה עבורה מבקשי1 אשרת עבודה
 

 טיפול במת; אשרת עבודה או בהארכת תוקפה מותנה באישורו של סג; –אישור סג4 הרקטור 
 . הרקטור

 
 .תמונת פספורטצר, לטופס יש ל. י העובד" ימולא ע–" בקשה למת4 אשרה"טופס 

 .א"את הטפסי1 נית; לקבל במדור מיו; וגיוס כ
 

 יש להציג ביטוח רפואי המכסה את כל תקופת ההעסקה בגינה נדרשת אשרת –ביטוח רפואי 
נית; להסדיר את הביטוח באר= או לחלופי; באר= המוצא ובתנאי שהוא תק, ג1 . העבודה

 .בארצות אחרות
 

א יבדוק את הטפסי1 והמסמכי1 " מדור מיו; וגיוס כ–ני8 מכתב הפנייה  למשרד הפ
 .ויצר, מכתב מסכ1 למשרד הפני1 לאחר קבלת אישור סג; הרקטור, שהוזכרו לעיל

 
 קבלת האשרה כרוכה בתשלו1 אגרה למשרד הפני1 על פי תערי, המתעדכ; –תשלו8 אגרה 

 היציאה מגבולותאשרת העבודה מתבטלת ע1. גובה התשלו1 מותנה בסוג האשרה. מעת לעת
 האישור כרו> –אישור למספר כניסות ויציאות מהאר= , מראש, נית;, אלא א1 כ;, האר=

 .בתשלו1 נוס,
 

.בעת העברת הבקשה למשרד הפני8 יש להציג את כל המסמכי8 והאישורי8 שצויינו לעיל
  
 שבה1א צילו1 דפי הדרכו;  "ע1 קבלת אשרת העבודה תעביר היחידה למדור מיו; וגיוס כ 

 .משרד הפני1"          מופיעי1 פרטיו האישיי1 של בעל הדרכו; וחותמת האשרה שניתנה ע
 א לגורמי1 המטפלי1 בעובד באג,  משאבי אנוש "        בתו1 התהלי> יאשר מדור מיו; וגיוס כ

 .        כי יש אסמכתא חוקית להוצאת כתב מינוי
 



  
 

 

 

 
II.  2 / 2א(אשרת סטודנטA( 

א "מדור מיו; וגיוס כ. אביב נדרשי1 לאשרת סטודנט16 באוניברסיטת תלסטודנטי1 הלומדי
בעת הפנייה למשרד הפני1 יש. מטפל בעניינ1 של סטודנטי1 המקבלי1 מלגה מהאוניברסיטה

מכתב הפניה , אישור קבלה ללימודי8, תמונת פספורט, טופס בקשה למת4 אשרהלצר, 
 .א ודרכו4"ממדור מיו4 וגיוס כ

 
 .סטודנטי8 אינ8 רשאי8 לעבוד, משרד הפני8בהתא8 לנוהלי 

יש צור> , כחלק מחובות הלימוד שלה1, בה1 נדרשי1 סטודנטי1 לעבודבמקרי8 חריגי8 
א יפנה למשרד הפני1 בבקשה מיוחדת "מדור מיו; וגיוס כ. באישור מיוחד של סג; הרקטור
 ).אשרת סטודנט ואשרת עבודה(להתיר לסטודנט אשרה כפולה 

 
ציב קשיי1 במת; אשרת עבודה לסטודנט אשר סיי1 או הפסיק את לימודיו משרד הפני1 מ
לעיתי1 מוצגת לסטודנט דרישה לצאת מגבולות . והיחידה מעוניינת להעסיקו, באוניברסיטה

לאחר הכניסה לאר= וקבלת . האר= כדי להמיר את אשרת הסטודנט שברשותו לאשרת תייר
 .בודהנית; לטפל בהמרת האשרה לאשרת ע, אשרת תייר

 
III.  2 / 2ב(אשרת תיירB( 

בעלי אזרחות זרה השוהי1 באוניברסיטה כאורחי1 לתקופה ממושכת נדרשי1 להארי> את 
כ לתקופה של שלושה "אשרת התייר ניתנת בד. אשרת התייר הניתנת לה1 ע1 כניסת1 לאר=

בקשה למת4 "טופס : לצור> הארכת אשרת התייר יש להצטייד במסמכי1 הבאי1. חודשי1
. א ודרכו4"מכתב נלווה ממדור מיו4 וגיוס כ, מכתב מהיחידה, תמונת פספורט,  "אשרה

 .הארכת תוק; האשרה כרו: בתשלו8 אגרה
 

IV. אשרת כניסה 
באשרת ) חבר העמי1 ועוד, סי;(תקנות משרד הפני1 מחייבות אזרחי1 ממדינות מסויימות 

 .כניסה לאר=  אותה עליה1 להציג בעת המעבר במשטרת הגבולות
 

 .טר1 הגעתו לאר=, י המבקש באר= מגוריו" באשרת כניסה נעשה עהטיפול
מכתב הזמנה המפרט את מטרת השהייה , מבעוד מועד, על היחידה הקולטת להעביר למבקש

המבקש יפנה לשגרירות ישראל . ומש> השהייה) לימודי1/ מחקר/ עבודה(באוניברסיטה 
אר= יקבל אשרת תייר ולאחריה ע1 כניסתו ל. במקו1 מגוריו וזו תטפל במת; אשרת כניסה

 .כמצויי; לעיל, יעשה טיפול בהמרת האשרה בהתא1 למעמדו באוניברסיטה
 

 יש לציי4 שתקנות משרד הפני8 בנושא אשרות לבעלי אזרחות זרה הינ4 מחמירות –לסיכו8 
מעת לעת יתכנו שינויי8 בתקנות ובדרישות משרד . ולעיתי8 מסרבלות את הטיפול במת4 אשרה

 .הפני8
 


