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 פרצות הקורונהישראל לאור התבשוהים ועובדים זרים ל תאשרורשות האוכלוסין וההגירה בנושא הנחיות 

ן רשות האוכלוסי ,נתינים זרים לישראלשהוטלו על כניסה של  המשמעותיות, וההגבלות הקורונה בישראלת נגיף לאור התפרצו

נו להלן את ם, ריכזלנוחותכ ים בישראל.ובדים זרעוהים וביחס לאשרות לש יותשל הנח חרונים שורההוציאה בימים האוההגירה 

 חיות הרלוונטיות.הנה

 למעט אלו שמרכז חייהם בישראל: -לישראל  יסת תיירים וזריםת כנמניע

רק תושב זר גים. מכל הסושרות באהמחזיקים ם זרחיאכולל ל מדינות העולם, לותיה, מכירים לגבום ותירחית אזל מונעת כניסישרא

ו"ל תוך גות ישראל בחש לנציהבקשה לכניסה למי שמרכז חייו בישראל תוג נס למדינה.יכמרכז חייו בישראל יורשה להששיוכיח 

 ינה.דלהכנס למגם הם  ישראלים יוכלום של אזרחידים בני זוג וילאות מתאימות. הצגת אסמכת

 והים בישראל:ת של זרים השאשרואוטומטית של הארכה 

א לל 30.6.2020עד ליום  מטיתאוטו אשרתו תוארךה תם בימים אלה, פקושתוגים שלהלן, אחד הסומבאשרה  קנתין זר המחזיכל 

 :רשותה לשכתצורך בהגעה ל

 עי()תושב אר 5ת אאשר -

 (סיעוד, המומחים והא בענך הבניןל – ודה ושהיה כללית)אשרת עב 1באשרת  -

 ות()זכאי שב 1אשרת א -

 (טודנט)משתלם/ס 2אשרת א -

 )אנשי דת( 3אשרת א -

 (3א-ו 2אשרות אכלי )אשרה לנלווים לב 4אשרת א -

 ()מתנדב 4אשרת ב -

 :( )מסתננים ומבקשי מקלט(5)א()2לפי סעיף ה חזיק אשרי שמהארכת אשרות לכל מ

שיים אשרה יוארך באופן אוטומטי לתקופה של חודאלה, תוקף ה וקפו נגמר בימיםשהייה בישראל ות אשרתכל מסתנן המחזיק ב

 ם תוקף הרישיון.מיום תו
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 :חקלאותוהבניין ה פים זרים בענמומחים ועובדיעובדים 

ם תוארך , אשרת10.5.2020ועד  10.3.2020מסתיימת בין התאריכים  םבענפים הללו, שאשרת 1ב/ עובדים המחזיקים באשרת

יוארך אף הוא  עובדים אלו, סיקילמעההיתר הניתן כמו כן,  .ן אוטמטי לתקופה של חודשיים מיום סיום תוקף האשרה המקוריבאופ

 רה.לא צורך בהגשת בקשה ותשלום אגאוטמטית למשך חודשיים ל

 

 ,בברכה

 פישר בכר חן וול אוריון ושות'

 .הנדרש לככ לסייע ונשמח ההרהב או שאלה בכל לרשותכם עומדים אנו

 

 abechler@fbclawyers.com 03- 6069656 בכלרעמית עו"ד 
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להירשם למייל זה או להסרה מרשימת התפוצה:   כל הזכויות שמורות לפישר בכר חן וול אוריון ושות'. יו.או ייעוץ משפטי ואין להסתמך עלהכלול באגרת מידע זו הוא מידע כללי בלבד, הוא אינו חוות דעת משפטית 

awyers.comnews@fbcl 
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