
 

 

 ט"ז אדר תש"פ

 ,שלום לכולם

 

 :לארץבינלאומיים סטודנטים ואורחים חברי סגל, להלן נוהל הכנסת  ,לאור ההנחיות החדשות בנושא וירוס הקורונה

 14חייב להיכנס לבידוד למשך מכל מדינה בעולם לארץ כל אדם המגיע  ,ועד להודעה חדשה 12.3.20 יום ה',החל מ

  .ימים

 ת אל שגרירות ישראללפנומנת להיכנס חזרה לישראל על חברי הסגל, החוקרים והסטודנטים הבינלאומיים על 

 הקרובה:

אינם  מעונותאו מעונות ) מלון שאיננו, ם בישראללהצהיר שיש לו מקום מגוריו הבקשהמהות את להסביר    .1

תלמידי מחקר  .שבועיים בידודאו משפחה בארץ שמקבלת אותו ל רה מראשדירה שכו, אלא קבילים כרגע(

המצוין זאת בטופס הגוגל המתגוררים במעונות, ואשר אין להם פתרון דיור אלטרנטיבי לבידוד, מתבקשים למלא 

  למטה. 

לא תחבורה ציבורית ובכללה ) אדם פרטימשדה התעופה על ידי איסוף הוא  אחד התנאים לאישור הבקשה  .2

 . ישהה בבידודהוא  הישירות לדירה בויאסוף אותו בשדה , אשר ימתין לאורח מונית(

להלן לינק להנחיות של משרד החוץ: 

https://mfa.gov.il/MFA/PressRoom/2020/Documents/Consular_Division_COVID%2019.pdf 

ותם . אנחנו נצייד אכאןבטופס הגוגל בלינק ם השלפרטים הלמלא את השבים לישראל בנוסף, אנו מבקשים מ

 לפניה לשגרירות. יצרפו במכתב מתאים ש

 .הגיעו הממנמדינה ויוחזרו ל ,לא יורשו להיכנס לארץ שלא יקבלו אישור מהשגרירותזרים  אזרחים – חשוב מאוד

אנו ממליצים לאזרחים זרים המתגוררים בישראל לא לצאת מישראל לאחר ה עקב החמרת ההנחיות, בנוסף, 

 . אם ברצונם לשוב בקרוב 12.3.2020

 . 5882924-2-972, טלפון: limorl@savion.huji.ac.ilלשאלות ובירורים ניתן לפנות ללימור לוי 

 

 .ל הגורמים הרלוונטיים במחלקותיכםהעבירו אל כאנא 

 

 ,בברכה

 הרשות לבינלאומיות

  

 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8vwj23gXo1BdnDj_sdEK_Bv0Ivht2kSFw9Q7LtIYCcR84xA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8vwj23gXo1BdnDj_sdEK_Bv0Ivht2kSFw9Q7LtIYCcR84xA/viewform
mailto:limorl@savion.huji.ac.il


 

 

3/12/20 

Dear all, 

 

In light of the new guidelines concerning the Corona virus outbreak, please see below the 

procedure for admitting international faculty, students and visitors to Israel: 

Starting from Thursday, 12.3.20 and until further notice, every person arriving in Israel from any 

country around the world must enter self-quarantine for 14 days. 

In order to enter or return to Israel, International faculty, researchers and students must contact 

the Israeli embassy near them: 

1. Explain the nature of their application, and declare that they have an accommodation 

arrangement in Israel, which is not a hotel or dormitories (dormitories are currently not 

acceptable), but a pre-rented apartment, or a family in the country that is willing to host him for 

the two-week self-quarantine. Research students who live in the dorms and do not have an 

alternative arrangement for the self-quarantine period are requested to indicate it in the Google 

form mentioned below. 

2. One of the conditions for approving the application is that the applicant will be collected from 

the airport by a private person (not public transport, including taxi), who will meet him at the 

airport and will escort him directly to the apartment where the applicant will be staying for the 

self-quarantine period. 

Please find the Ministry of Foreign Affairs’ guidelines at this link: 

https://mfa.gov.il/MFA/PressRoom/2020/Documents/Consular_Division_COVID%2019.pdf 

In addition, we ask that the returnees fill in the details in this Google form. We will provide them a 

letter that they will submit to the embassy with the application. 

It is very important to note that foreign citizens who will not receive permission from the 

embassy in advance will not be allowed to enter the country, and will be returned to the country 

from which they arrived. In addition, since the guidelines have become more restrictive, we 

recommend that foreign citizens who live in Israel not leave the country after 12 March 2020, if 

they wish to return in the near future. 

For further questions or clarifications, please contact Ms. Limor Levy: limorl@savion.huji.ac.il, Tel: 

972-2-5882924 . 

 

Please share this information with all the relevant parties in your departments. 

 

 

Regards, 

The International Office  
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