
 
 
 

 מידע קונסולרי
 
 

 מידע כללי

 כתובת הקונסוליה:
Room 701  

 II Admiralty Centre Tower  
Road Harcourt 18 

G.P.O Box 245 
Hong Kong 

(MTR Admiralty Station Exit A) 
 

 שעות קבלת קהל לשירותים קונסולריים:
 9:30-12:30ימי שני עד שישי, 

 גדי- משרד  852- 2821-7505
assistant@hongkong.mfa.gov.il-consular 

 
מותי חתימה ופעולות נוטריוניות דורשות תיאום  מראש. לתיאום פגישה יש ליצור קשר בטלפון אי

 consular@hongkong.mfa.gov.ilאו בדוא"ל  852 28217500
 

רוב מדינות העולם ומשטרותיהן מדווחות בדרך קבע, : גניבת דרכוןבדבר איבוד/ לידיעת הציבור
צרפת, על כל הודעה בדבר אובדן/גניבת דרכון של אזרחי -מדי יום, למטה האינטרפול העולמי בליון

 לאומיים ברחבי העולם. -העולם. דיווחים אלה נכנסים אוטומטית למאגר מידע במעברי הגבול הבין
 

על אובדן דרכונו , ודרכונו נמצא  בחו"לח למשטרת ישראל או למשטרה וויבמקרה בו אזרח ישראלי ד
על ידיו, יהא עליו לדעת שדרכונו דווח כבר לאינטרפול העולמי כאבוד ורשום במאגר  לאחר מכן

הוא אינו יכול לעשות שימוש בדרכון זה וצפוי לעיכובי כניסה/יציאה הדרכונים האבודים בעולם. 
 .רבותבמעברי הגבול, במדינות 

 מוטלת על האזרח החובה להצטייד במסמך נסיעה בנציגות ישראל הקרובהבמקרה כנ"ל, 
 

 אזהרה ממשטרת הונג קונג: הודעה חשובה
, Stunning Device)  על הנכנסים להונג קונג חל איסור מוחלט לשאת נשק או ציוד להגנה עצמית )

חל גם על  רהמטוס. האיסוצאת מבטן כולל אלות, אגרופנים וכו', הן בתיקי יד והן בכבודה היו

העובר על איסור זה צפוי לקנסות משמעותיים ומאסרים עד  הנכנסים להונג קונג לצורך מעבר בלבד

 שנים. 14

Fee chart 
 

.gov.il/BlobFolder/news/consular_service_fee_chart/he/Tarif_HONG%20KONG.pdfhttps://www 

 
 

 בבקשה. הנציגות מקבלת מזומן בלבד יש להצטייד בסכום המדויק
חשוב להדגיש כי קיימים מקרים בהם קיימת חובת התייצבות אישית. לקבלת מידע מפורט יותר, יש 

 ליצור קשר עם הקונסוליה. 
 הכללית של ישראל בהונג קונג מואמנת על מקאוהקונסוליה 

 

mailto:consular-assistant@hongkong.mfa.gov.il
https://www.gov.il/BlobFolder/news/consular_service_fee_chart/he/Tarif_HONG%20KONG.pdf


 

 
    2020תש"ף  ימים בהם הקונסוליה תהיה סגורה, לשנת

 
2020 
Wednesday 01/01/2020 The first day of January 
Monday 27/01/2020 Chinese New Year  
Thursday 09/04/2020 Passover 
Friday  10/04/2020 Passover/Good Friday  
Monday 13/04/2020 Easter Monday 
Wednesday 15/04/2020 Second Passover 
Thursday 16/04/2020 Second Passover 
Wednesday 29/04/2020 Israel Independence Day 
Thursday 30/04/2020 The Birthday of the Buddha 
Friday  01/05/2020 Labor Day 
Friday  29/05/2020 Shavuot 
Thursday 25/06/2020 Tuen Ng Festival 
Monday 28/09/2020 Yom Kippur  
Friday  02/10/2020 National Day 
Monday 26/10/2020 Chung Yeung Festival 
Friday  25/12/2020 Christmas Day 

 
 למבקשי שירותים קונסולריים במשרדי הנציגות: תביטחוניוהנחיות 

 
 . על כל מבקר להצטייד בתעודה מזהה עם תמונה.1
 
 .ביטחונית. כל מבקר יידרש לעבור בדיקה 2
 
, לא תתאפשר הכנסת חפצים אישיים לנציגות, לרבות תיקים, טלפונים ניידים בטחונים. מטעמים 3

 ומכשירים אלקטרוניים.
 
 ין להביא תיקים גדולים או מזוודות גדולות לנציגות.. א4
 
 . אין להביא בקבוקי מזון ו/או משקאות.5
 
 של הנציגות תחולנה על השוהים בחדר ההמתנה הקונסולרי. הביטחון. הנחיות 6
 
 

 חותמת אפוסטיל
 

 חותמת אפוסטיל  -הונג קונג חתומה על אמנת האג
 

מסמכים ותעודות מקומיות שהוצאו באחת מהמדינות החתומות על האמנה לעיל ואשר נושאות את 
חותמת אפוסטיל, תקפים להצגה בישראל, ללא צורך באימות / אישור נוסף מאת הנציג הדיפלומטי / 

 קונסולרי בנציגות ישראלית.
ף של קונסול הנציגות של כל אימות נוס שיידרכמו כן, בעבור מדינות החתומות על אמנת האג, לא 

 המדינה עבורה מיועד המסמך אם הוחתם באפוסטיל בישראל.
 

לעניין רשימת המדינות החתומות על האמנה, פירוט הרשות המוסמכת להענקת אישורי אפוסטיל 
 בכל מדינה ולמידע נוסף, לחץ על הקישור הבא:

http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.authorities&cid=17 
 

 ליצירת קשר עם משרדי אפוסטיל המקומיים בעיר: 
apostille.htmhttp://www.judiciary.gov.hk/en/crt_services/ 

 

http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.authorities&cid=17
http://www.judiciary.gov.hk/en/crt_services/apostille.htm


רצ''ב לינק לאתר הביטוח הלאומי, המרכז בתוכו מידע שחשוב עבור אזרחים ישראלים 

  המתגוררים דרך קבע בחו''ל. 
  להלן הקישור: 

road/Pages/default.aspxhttps://www.btl.gov.il/Insurance/Living_ab 
  

 

 ריכוז טפסים ורשימות להורדה
ConsularService/Forms/Pages/default.aspxhttp://www.mfa.gov.il/MFAHEB/ 

 תרגום:
 השפה האנגלית היא שפה רשמית בהונג קונג.

 
 

 רשימת עורכי הדין פליליים
 

 מהקהילה היהודית חלקם דוברי עברית.להלן רשימה של עורכי דין 
 

Slaughter and May: Jason Webber Tel +852 29017212 
Hampton, Winter and Glynn: Sharon Ser Tel +852 2847-2300 

Mr. Joseph C. T Lee & CO.: Joseph C.T Lee Tel +852 2521 5561 
Mayer Brown JSM: Hasofer Menachem Tel +852 2843 2384 

Slaughter & May: Neil Hyman Tel +852 2521 0551 
Robertson- Solicitors& Notaries: Jeremy Levy Tel +852 2868 2866 

Michael Phillips Tel +852 2292 2000 
 

רשימה זו אינה מהווה המלצה על כל אחד מעורכי הדין המופיעים ברשימה. שימוש בשירותיהם של 
 עורכי הדין השונים הוא באחריותו של האדם המשתמש בשירותם.

 
 

 פרטים של שליח הסוכנות היהודית
 

סנטר של נות ישירות למרכז הגלובלמומלץ לפבהונג קונג אין נציג של הסוכנות היהודית, לכן 
 הסוכנות היהודית בנושאי עליה.

 
ניתן למצוא בלינק הבא:  פרטים על הגלובלסנטר
tact+Addresses/GCIhttp://www.jewishagency.org/JewishAgency/English/Aliyah/Con/ 

 
שעות ביממה בין ימי ראשון לשישי, למחייגים מהונג קונג אין מספר  24הגלובלסנטר פתוח 

 אפשרויות: 2לארץ לכן למועמדים יש  חינם
 
 +972-2-6367701להתקשר למספר .1
 לשלוח לגלובל סנטר מייל עם השאלה/ בקשה ולבקש שיחזרו טלפונית..2
 

 בברכה,
 יתהמחלקה הקונסולר
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