תחום אשרות
נספח א' לנוהל 305033.5

לכבוד
רשות האוכלוסין וההגירה
בקשתי בהתאם לנוהל  - 305033.5תצהיר
.1

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

.2

אני מתחייבת לדווח לרשות האוכלוסין וההגירה על כל שינוי נסיבות שיחול במהלך
הטיפול בבקשתי וכן לאחר אישורה ,ככל שתאושר.

.3

אני מצהירה כי הוסבר לי והבנתי כי המשך שהייתי בישראל עם בני/בתי
_____________ מספר דרכון __________________ שנולד/ה ביום
______________ תהא בהתאם להוראות נוהל  .3.3.3323כמו כן ידוע לי כי
ההמשך שהייתי בישראל עם בני/בתי לא תקנה לו/ה או לי כל מעמד בישראל ועם
תום תקופת עבודתי יהא עלינו לצאת את ישראל.

.4

ידוע לי כי על אף הוראות סעיף 3א לחוק הכניסה לישראל ,התשי"ב –  ,1532אוכל
להישאר בישראל עם בני/בתי ויוארך רישיון העבודה שלי אצל המעסיק לכל המאוחר
עד לתום  33חודשים מיום שקיבלתי אשרה ורישיון ישיבה בישראל לראשונה.

.3

עוד ידוע לי כי בני/בתי יהיה/תהיה זכאית לקבל רישיון ישיבה מסוג ב 2/שיוארך
בהתאם לתוקף רישיון הישיבה שלי.

.3

ידוע לי כי מסירת פרט לא נכון או חלקי ,לרבות פרטים הנובעים מן החומר המוגש
כתמיכה לבקשתי ,וכן העלמת פרטים ואי גילוי שינוי נסיבות ,עלולים להביא לביטול
כל מעמד שיינתן מכוח בקשה זו בהתאם לסעיף  11לחוק הכניסה לישראל ,תשי"ב-
 ,1532וכן להוצאת צו הרחקה מישראל בהתאם לסעיף  13לחוק הכניסה לישראל,
תשי"ב.1532-

ולראייה באתי על החתום:
____________
חתימה

_________________
שם ומשפחה

מרכז שירות ומידע ארצי
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תאריך

תחום אשרות
נספח ב' לנוהל 305033.5

לכבוד
רשות האוכלוסין וההגירה

בקשתי בהתאם לנוהל  – 305033.5תצהיר
.1

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

.2

אני מצהירה כי הוסבר לי והבנתי כי התקופה בה אשהה מחוץ לישראל תובא בחשבון
לצורך חישוב סך התקופה בה אני שוהה ועובדת בישראל ,החל מיום כניסתי לישראל
.
לראשונה כעובדת זרה בענף

.3

ידוע לי כי מסירת פרט לא נכון או חלקי ,לרבות פרטים הנובעים מן החומר המוגש
כתמיכה לבקשתי ,וכן העלמת פרטים ואי גילוי שינוי נסיבות ,עלולים להביא לביטול
כל מעמד שיינתן מכוח בקשה זו בהתאם לסעיף  11לחוק הכניסה לישראל ,תשי"ב-
 ,1592וכן להוצאת צו הרחקה מישראל בהתאם לסעיף  13לחוק הכניסה לישראל,
תשי"ב.1592-

ולראייה באתי על החתום:

____________
חתימה

_________________
שם ומשפחה

מרכז שירות ומידע ארצי
* 5533

דרכון

תאריך

