זמן הטיפול הוא בין  28-86ימים
מה מאפשרת הוויזה המשולבת ?
 .1שהייה של  12חודשים באוסטרליה )מתאריך הכניסה הראשונה למדינה(
 .2עבודה במשך כל  12חודשי השהייה ,לא יותר מ -6חודשים אצל אותו מעסיק
 .3לימודים לתקופה של עד  4חודשים במהלך  12חודשי השהייה
הקריטריונים לקבלת ויזה משולבת לישראלים :
 .1דרכון בתוקף למשך  6חודשים לפחות
 .2מעל גיל  18ומתחת לגיל  31בעת הגשת הבקשה
 .3ללא ילדים נלווים בשום שלב
 .4חשבון בנק שיש בו לפחות שווה ערך ל -7,000דולר אוסטרלי )כ(₪ 20,000-
 .5בעלי תעודת בגרות מלאה עם ציון "עובר" באנגלית )רמת  3יח' לפחות( או גיליון ציונים מלא
עם זכאות לתעודת בגרות
 .6המחזיקים בתעודת שחרור מהצבא או משירות לאומי או תעודת פטור משירות צבאי
 .7עמידה בדרישות הבריאות וההתנהגות הטובה של אוסטרליה )ייתכן והשגרירות תדרוש
בדיקות רפואיות או תעודות יושר משטרתיות
 .8נשים בהריון שאמורות ללדת בזמן הטיול באוסטרליה לא יכולות להגיש בקשה לויזה
 .9מי שקיבל ויזת  462טיול ועבודה ולא השתמש בה יוכל להגיש שוב במידה והוא עדיין
עונה על כל הדרישות
 .10מי שקיבל ויזת  462טיול ועבודה וניצל אותה יוכל לגשת שוב רק אם עבד אצל אותו
המעסיק לפחות  3חודשים
 .11השגרירות תבקש פרטים מלאים של מקום העבודה והעתק ויזה קודמת
הנחיות מפורטות להגשת בקשה לוויזה משולבת לאוסטרליה:
 .1מורידים ומדפיסים את טופס  1208שנמצא באתרנו וממלאים אותו לפי ההוראות
 .2חובה למלא את הטופס באנגלית ,באותיות דפוס  CAPITALSבלבד
 .3צילום דרכון ישראלי.
 .4מחזיקי דרכון נוסף  /זר ,גם אם פג תוקף ,צריכים לצרף גם צילום שלו.
 .5צילום הדרכון חייב להיות באיכות גבוהה ,צבעוני וחתום )עמוד (2-3
 .6צילום תעודת לידה באנגלית שהונפקה ע"י משרד הפנים
 .7למי ששינה את שמו יש לצרף מסמך באנגלית ממשרד הפנים המאשר את שינוי השם
 .8צילום תעודת בגרות )כולל פירוט יח' לימוד ( מתורגמת ומאושרת ע"י נוטריון באנגלית או
גיליון ציונים מלא עם זכאות לתעודת בגרות )חובה ציון עובר בלפחות  3יח' אנגלית(
 .9צילום תעודת הערכה או תעודת פטור מצה"ל או תעודת סיום שירות לאומי מתורגמת
ומאושרת ע"י נוטריון באנגלית!
 .10מי שלא שירת בצה"ל ואין לו תעודת פטור  -יצרף מכתב באנגלית המסביר את הסיבות לכך
 .11דפי חשבון )עו"ש(  +דף ריכוז יתרות באנגלית של מגיש הבקשה -לשלושה חודשים
אחרונים לפני הגשת הבקשה .דפי החשבון ודף ריכוז היתרות צריכים לכלול:
 שם מגיש שם מגיש הבקשה מופיע על דפי החשבון עם מס' החשבון
 בחשבון העו"ש צריכה להיות יתרת נטו של לפחות ₪ 20,000
 על התדפיסים חייבת להיות חותמת וחתימת פקיד מורשה מטעם הבנק
 .12הוכחה לשפה אנגלית ברמה פונקציונלית  -נא לספק צילום אחד המסמכים הבאים:
 תעודת בגרות עם ציון עובר )לפחות  55באנגלית ,ברמה של  3יחידות לימוד(
 תוצאה של לפחות  4.5בכל אחד מהמרכבים של מבחן  IELTSמהשנה האחרונה












הוכחה על אזרחות )צילום דרכון של ארה"ב ,קנדה ,אנגליה או אירלנד(
ציון עובר במבחן  OET - Occupational English Testמהשנה האחרונה
ציון של  32בכל אחד מהמרכיבים של מבחן  TOEFL iBTמהשנה האחרונה
ציון של לפחות  30בכל אחד מהמרכיבים של מבחן  PTE Academicמהשנה האחרונה
ציון של לפחות  147בכל אחד מהמרכיבים של מבחן  CAEמהשנה האחרונה
לימודים בבי"ס יסודי ולפחות  3שנים לימוד בתיכון בבי"ס שמלמד בשפה האנגלית
לימודים תיכוניים של לפחות  5שנים בבי"ס שמלמד בשפה האנגלית
לימודים על-תיכוניים של לפחות שנתיים במוסד שבו אנגלית הייתה שפת ההוראה
לימודים של לפחות שנה במוסד אקדמי על-תיכוני באוסטרליה ,שבו שפת ההוראה
היתה אנגלית
: Degree, Higer degree, Diploma or Associate diploma.מהתארים לאחד היו
והלימודים

עלויות תרגום – מסמכים נלווים














תעודת בגרות  2) -עמודים +גילוין ציוני בגרות( – 350
גיליון ציונים – עמוד 210 - 1
תעודת בגרות  -עמ' ) 1בגרות אקסטרני( 175 -
אישור בעלות חשבון בנק - 135 -ניתן לבקש ישירות מהבנק!
דפי חשבון /תנועות בנק –  135כל דף בנפרד  -ניתן לבקש ישירות מהבנק!
אישור יתרות בנק –  135כל דף בנפרד ניתן לבקש ישירות מהבנק!
תעודת הערכה מצה"ל )או העתק נאמן( 170 -
תעודת פטור משירות צבאי 135 -
מכתב-שחרור מהצבא 135 -
מכתב-חובת שירות צבאי 135 -
אישור שירות לאומי 135 -
תעודת לידה  - 135 -ניתן לבקש ישירות ממשרד הפנים!
אישור לשינוי שם ממשרד הפנים  - 135 -ניתן לבקש ישירות ממשרד הפנים!

עלות הויזה  +דמי טיפול )ללא תרגום( ₪ 1,700 -
שימו לב – השגרירות רשאית לבקש מסמכים נוספים בכל עת
אם הבקשה מאושרת ,יישלח בדואר אלקטרוני מכתב עם כל הפרטים והתנאים של האשרה.
יש להדפיס העתק של מכתב האישור ולשאת אותו במשך כל תקופת השהייה באוסטרליה.
חשוב מאד  -השגרירות ממליצה לא להזמין טיסות וסידורי נסיעה לפני קבלת האשרה!

