
 שגרירות ישראל בצ'כיה

 

 

  לחץ כאןלרשימת טפסים להורדה 

  לחץ כאןלמידע בנוגע לאשרות כניסה לישראל 

 :לאפליקציית משרד החוץ 

משרד החוץ שמח להעמיד לרשותכם אפליקציה זו כאמצעי נוסף לקבלת מידע על מדינות, 

המלצות למטיילים בחו''ל, פרטי התקשרות לנציגויות ישראל בעולם וכללי התנהגות מומלצים 

ע חיוני ושימושי לאזרחים ישראלים בעת שהותם בחו''ל ובמצבי מצוקה. מדובר במיד בשגרה

 ללא קשר למטרת שהותם בחו''ל

 

 
  לחץ כאןלמידע נרחב אודות השירותים הקונסולריים 

 

 . מידע בסיסי1
  

 א. כתובת הנציגות
Badeniho 2, 170 00, Praha 7 

Czech Republic 
 

 ב. שעות קבלת קהל לשירות קונסולרי
 שני עד שישי

00:00 - 21:00 
  

 )למעט בחגים מקומיים ומועדי ישראל(

  
 ג. שעות מענה טלפוני לקבלת שירות קונסולרי

21:00- 20:00  
 טלפון - 00510100000401

  
 ד. שטח השיפוט:

 הרפובליקה הצ'כית
   

 למבקשים שירות קונסולרי במשרדי הנציגותה. הנחיות ביטחון  

 יש להגיע מצוידים בתעודה מזהה עם תמונה.      .1

 יש לקחת בחשבון שכל מבקר/ת יתבקש לעבור בדיקה ביטחונית לו ולחפציו.      .2

יד, -מתוך שיקולי ביטחון, לא תתאפשר הכנסת חפצים אישיים לנציגות, לרבות תיקי      .3
  ומכשירים אלקטרוניים.טלפונים ניידים 

 אין להגיע לנציגות עם תיקי יד גדולים ו/או מזוודות.      .4

 אין להגיע לנציגות עם מזון ו/או בקבוקי או מכלי שתייה.      .5

הנחיות הביטחון של הנציגות יחולו על השוהים בחדר ההמתנה הקונסולרי. יש       .6
 .נציגותצוות הביטחון של ה להישמע בכל עת להנחיות

 
 
 
 

  

http://www.mfa.gov.il/mfaheb/sherut/tfasim/
http://www.mfa.gov.il/mfaheb/sherut/ashrot/
http://itunes.apple.com/app/myd-lmtyyl/id528980435?mt=8
http://itunes.apple.com/app/myd-lmtyyl/id528980435?mt=8
http://itunes.apple.com/app/myd-lmtyyl/id528980435?mt=8
http://itunes.apple.com/app/myd-lmtyyl/id528980435?mt=8
http://www.mfa.gov.il/mfaheb/sherut/consular%20service/


  ו. משלוח של חומר בדואר
 לכתובת הנ"למשלוח של חומר בדואר המיועד למחלקה הקונסולרית בנציגות יישלח 

  
Embassy of the State of Israel  
Consular Department 
Badeniho 2 
170 00 Prague 
Czech Republic 

  
על השולח בדואר הינההאחריות בדבר משלוח לנציגות של חומר   . 

 
 נוסףקיימת חובת התייצבות אישית. אשר למידע במקרים מסוימים חשוב להדגיש כי 

 ."שירותים קונסולרייםבלינק הנ"ל  " מפורט, ראה
 
 
 
 
 . אימות מסמך ציבוריח
 
 אפוסטילאימות מסמך באמצעות אישור  

דרישת האימות למסמכי חוץ  את "אמנת האג בדבר ביטול 2001ישראל חתמה ואשררה בשנת 
כדי  " )להלן: אמנת האג(. מטרת אמנה זו לקצר את ההליכים הנדרשים2092 – ציבוריים

צעות "אישור שתכיר מדינה מסוימת במסמכים רשמיים שהוצאו במדינה אחרת , וזאת באמ
 אפוסטיל."

  
יובהר כי מסמכים ותעודות ציבוריות שהוצאו באחת מהמדינות החברות באמנה הנ"ל 
והוחתמו בה בחותמת אפוסטיל, תקפים לצורך הצגתם בישראל, ללא צורך באימות/אישור 

 נוסף מאת הנציג הדיפלומטי/קונסולרי בנציגות הישראלית.
  

ימות נוסף של קונסול נציגות כמו כן, בעבור מדינות החתומות על אמנת האג, לא יידרש כל א
 המדינה אליה מיועד המסמך אם הוחתם בישראל בחותמת אפוסטיל.

  
המוסמכת להענקת  פירוט על הרשות בנוגע לרשימת המדינות החתומות על האמנה, וכן

 אישורי אפוסטיל בכל מדינה, וכן למידע נוסף ראה הקישור הזה:
  
 http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.authorities&cid=17 
  
  

 . יצירת קשר ופניות בנושא שיפור השירות לאזרחט

         זאת:ניתן ליצור קשר באמצעות הדואר האלקטרוני לכתובת 

consular@prague.mfa.gov.il   

  

        השירות שנותנת הנציגות לאזרח יש להיכנס לקישור זה למשוב על איכות: 
http://www.mfa.gov.il/mfaheb/feedbackform.htm 

  
 . חוקים עיקריים של מדינת ישראל שעליהם מבוססת העבודה הקונסולרית בחו''לי

         ,על כל התיקונים שהוכנסו בו לאורך השנים. – 1591חוק השבות תש"י 

         ,בו לאורך השנים.על כל התיקונים שהוכנסו  – 1591חוק הכניסה לישראל, תשי"ב 

         ,על כל התיקונים שהוכנסו בו לאורך השנים. – 1591חוק האזרחות, תשי"ב 

         ,על כל התיקונים שהוכנסו בו לאורך השנים. – 1591חוק הדרכונים, תשי"ב 

         ,על כך התיקונים שהוכנסו בו לאורך השנים. – 1591חוק השמות, בתשט"ז 

         על כל התיקונים שהוכנסו בו לאורך השנים. – 1519מרשם האוכלוסין, בתשכ"ה, חוק 

http://www.mfa.gov.il/mfaheb/sherut/consular%20service/
http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.authorities&cid=17
mailto:consular@prague.mfa.gov.il
mailto:consular@prague.mfa.gov.il
http://www.mfa.gov.il/mfaheb/feedbackform.htm
http://www.mfa.gov.il/mfaheb/feedbackform.htm


         ,על כל התיקונים שהוכנסו בו לאורך השנים. – 1591חוק הנוטריונים, תשל"ו 

         ,על כל  – והסמכות לביצועו בחו''ל 1591חוק שירות ביטחון )נוסח משולב( בתשמ"ז
 השנים. התיקונים שהוכנסו בו לאורך

         ,על כל התיקונים שהוכנסו בו  – 1591חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א
 לאורך השנים.

  
)יש  http://www.moin.gov.il ניתן לעיין בחוקים השונים באתר משרד הפנים שכתובתו:

 להקיש בחיפוש את המילה "חוקים".
  

 , יש לפנות לקישור הבא:2012בנוגע לחוק שירות הביטחון )נוסח משולב( התשמ"ז 
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=7997 

 הבא: , יש לפנות לקישור2012בנוגע לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א, 
-A90E-49C2-9805-http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/9640D707

529E54BF849D/0/hokmirsham.doc 
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