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נוהל לטיפול מזורז בבקשות להעסקת מומחה זר ,שהוא אזרח מדינה לגביה חל
פטור מאשרת ביקור ,המוזמן לישראל לתקופה של עד  45ימים בשנה:
א .מטרת הנוהל
נוהל זה מסדיר הליך מזורז להסדרת העסקתו כדין של מומחה זר ,בעל דרכון בתוקף ,של מדינה אשר אזרחיה
פטורים מאשרת ביקור מסוג ב ,2/המוזמן לישראל לצורך ביצוע משימה זמנית בתחום מומחיותו הייחודית
לתקופה או לתקופות שאינן עולות על  45יום בשנה.
נוהל זה נועד לאזן בין הצרכים הכלכליים הבינלאומיים בעידן הגלובאלי ,במסגרתם נדרשת לעיתים הסדרת
כניסתם והעסקתם כדין של מומחים זרים לתקופות קצרות ובלוח זמנים קצר ,לבין חובת הרשויות לפקח בצורה
נאותה על כניסתם ועבודתם של זרים בישראל וכן גביית אגרות בהתאם לדין.

ב .כללי
ב .1.בהתאם לקבוע בחוק עובדים זרים ,התשנ"א ,1991-ובחוק הכניסה לישראל ,התשי"ב ,1952-העסקת
מומחה זר מחייבת קבלת היתר העסקה לפי סעיף 1יג' לחוק עובדים זרים (להלן :היתר העסקה) והסדרת
אשרה ורישיון שהייה ועבודה (ב )1/למומחה הזר (להלן :רישיון עבודה) ,תוך תשלום האגרות החלות כדין
בגין בקשה להיתר העסקה ומתן רישיון עבודה.
ב .2.ככלל ,בהתאם לנהלי רשות האוכלוסין וההגירה ,נתין זר המגיע לישראל לצורך עבודה ,יכנס לישראל
ברישיון עבודה מסוג ב ,1/והוא אינו רשאי לבקש רישיון ב 1/לאחר הגעתו לישראל ברישיון אחר .יחד עם
זאת ,ובהתחשב במציאות הכלכלית הגלובאלית הקיימת כיום ,במסגרתה נדרשת לעיתים כניסתם של
מומחים זרים לישראל לתקופות עבודה קצרות בלוח זמנים קצר ,הוחלט לקבוע נוהל להסדרת הליך מזורז
למתן התרים להעסקת מומחים זרים לתקופות קצרות ,עבור נתינים זרים הפטורים מאשרת ביקור מסוג
ב 2/לפי צו הכניסה לישראל (פטור מאשרה) ,תשל"ד .1974-במסגרת נוהל זה ,יותר למומחה הזר אשר
לצורך העסקתו הונפק ,קודם הגעתו לישראל ,היתר ההעסקה בהליך המזורז ,להיכנס לישראל ללא רישיון
עבודה ,ולקבל את רישיון העבודה בלשכת הרשות תוך שני ימי עבודה לאחר ההגעה לישראל ,והכל
כמפורט להלן בנוהל זה בלבד.
ב .3.נתין זר שניתן היתר להעסיקו בהתאם לנוהל זה ,רשאי לשהות ולעבוד בישראל לצורך ביצוע העבודה
לשמה ניתן היתר ההעסקה בלבד ,עבור בעל היתר ההעסקה בלבד ,במשך תקופת ההיתר בלבד ,ואין הוא
רשאי לבצע עבודה מסוג אחר או עבור אדם אחר ,או לעבור לעבודה בענף כלכלי אחר ,ולא יוארך היתר
ההעסקה או רישיון העבודה שניתנו לפי נוהל זה מעבר לתקופת  45הימים הקבועים בנוהל ,וכן לא יותר
מעבר המומחה הזר לעבודה בענף אחר או עבור מעסיק אחר או מעבר המומחה הזר למעמד מסוג שונה
בישראל כל עוד המומחה הזר נמצא בישראל ,כך שקודם הגשת בקשה כאמור ,יהא על המומחה הזר לצאת
את ישראל.
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ב .4.מעסיק המבקש להעסיק המומחה שהגיע לישראל לפי נוהל זה לתקופה העולה על  45ימים ,יוכל להגיש
בקשה בהתאם לנוהל ( 5.3.0041היתר ורישיון שהייה למומחים זרים) רק לאחר יציאת המומחה מישראל.
ב .5.אין במתן היתר ההעסקה או רישיון העבודה משום אישור למומחה זר לעסוק בישראל במקצוע או בעבודה
אשר לצורך העיסוק בהם נדרש רישיון לפי כל דין והאחריות להסדרת רישיון כאמור קודם ביצוע העבודה
היא של המומחה הזר והמעסיק בעל ההיתר בלבד .יודגש כי אין באמור בנוהל זה לפגוע בכל סמכות של
רשות האוכלוסין וההגירה ,ובכלל זה ,הסמכות לסרב למתן היתר או להגבילו בתנאים מיוחדים או לבטלו,
לסרב כניסתו של אדם לישראל ,לקבוע תנאים מיוחדים לכניסתו של אדם לישראל או להרחיק אדם
מישראל.
ב .6.יודגש כי נתין זר המבקש להגיע לישראל לתקופה קצרה לצורך עסקי כגון חיפוש השקעות ,השתתפות
במשא ומתן ,ישיבות וכדו' ,רשאי לבצע את הפעולות האמורות כאשר הוא שוהה בישראל באשרת ב2/
(תייר) ללא צורך בביצוע הפרוצדורה לפי נוהל זה.

ג .תנאי סף מצטברים לטיפול מזורז בבקשה להיתר העסקה למומחה זר לפי נוהל זה:
תנאי סף למתן היתר העסקה לפי נוהל זה הינו קיום מלוא התנאים המצטברים להלן:
ג .1.המומחה הזר שהעסקתו מבוקשת הוא אזרח בעל דרכון של אחת המדינות המנויות בתוספת הראשונה
לצו הכניסה לישראל (פטור מאשרה) התשל"ד ,1974-או בעל דרכון ביומטרי של מדינה המנויה בתוספת
השנייה לתקנות האמורות ,ותוקף הדרכון הינו  6חודשים לפחות מיום סיום תקופת היתר ההעסקה.
(רשימת המדינות עימן קיים הסדר פטור מאשרת ביקור ב 2/לפי צו הכניסה לישראל (פטור מאשרה)
באתר " – www.mfa. gov.ilשירות קונסולרי").
ג .2.המומחה מוזמן לתקופת עבודה קצרה בישראל ,שאינה עולה על  45ימים.
ג .3.המומחה הזר לא שהה/ישהה בישראל ברציפות או במצטבר במשך תקופה העולה על  45ימים בשנה
קלנדרית.
ג .4.עבודת המומחה הזר נדרשת לצורך ביצוע משימה זמנית וחולפת הדורשת מומחיות או מיומנות מיוחדת של
המומחה הזר ,כגון ביצוע תיקונים של ציוד שסופק על ידי החברה המעסיקה את המומחה הזר בחו"ל.
ג .5.לא קיימת מניעה אחרת על פי נהלי רשות האוכלוסין וההגירה או על פי שיקול דעת פקיד מוסמך ברשות
ההגירה לאישור הבקשה ,ופקיד מוסמך של הרשות לא מצא כי לאור נסיבות הבקשה ,אין מקום לטפל בה
בהליך מזורז זה.
ג .6.שולמה אגרת הבקשה כדין לפי סעיף 1י' לחוק עובדים זרים ,התשנ"א ,1991-בסכום כפי שמתעדכן מעת
לעת לכל מומחה זר שהעסקתו נדרשת.
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ד .אופן הטיפול בבקשה להיתר ההעסקה במינהל שירות למעסיקים  -אגף ההיתרים:
ד .1.לצורך הגשת בקשה להיתר לפי נוהל זה יש למלא ולהגיש לרשות "טופס בקשה לקבלת היתר להעסקת
עובד זר מומחה" ובכלל זה חתימה על כתב ההתחייבות הרלוונטי (נספח ח לטופס הבקשה) המפורסמים
באתר האינטרנט של הרשות .www.piba.gov.il
ד .2.ככלל ,בקשה לקבלת היתר להעסקת מומחה זר לפי נוהל זה תוגש על ידי חברה/שותפות/עוסק מורשה
הרשומים כדין בישראל (להלן" :מעסיק") .על המעסיק לצרף לבקשתו נסח רישום מרשם
החברות/השותפויות /רישוי עסקים ,לפי העניין .כאשר המעסיק המבקש הוא חברה זרה וללא סניף/שלוחה
בישראל (להלן" :חברה זרה") -יש להציג ייפוי כוח שנחתם בפני נציגות ישראל בחו"ל ,או ייפוי כוח שנחתם
בפני נוטריון בחו"ל ואושר באפוסטיל (במדינות החתומות על אמנת האפוסטיל) או ייפוי כוח כדין שנחתם
ואושר כדין בישראל ,המסמיך את מגיש הבקשה לטפל בבקשה בשם המעסיק .יודגש כי במקרה בו הוגשה
בקשה על ידי חברה זרה ,רשאית הרשות ,בהתאם לשיקול דעתה ,לדרוש הגשת בקשה מקבילה גם על ידי
החברה הישראלית הרלוונטית.
ד .3.על אף האמור בדברי ההסבר לטופס הבקשה לקבלת היתר להעסקת מומחה זר ,בהגשת בקשה לפי נוהל
מזורז זה ,אין צורך לצרף טופס  102או אישורי רואה חשבון על פעילות החברה בישראל.
ד .4.בנוסף לטופס הבקשה יש לצרף מסמכים כלהלן:
 .1במקרה שהבקשה הוגשה על ידי חברה זרה נדרש מכתב הסבר מהחברה בישראל המקבלת את
השרות.
 .2העתק קבלה על תשלום אגרת הבקשה באמצעות אתר האינטרנט .www.piba.gov.il
 .3צילומי דרכון של הנתין הזר.
 .4תעודות המעידות על מומחיותו/השכלתו של הנתין הזר (על התעודות להיות מתורגמות לעברית או
אנגלית).
ד .5.את טופס הבקשה על נספחיה יש להגיש באמצעות דוא"ל לכתובתMumhim@piba.gov.il :
ד .6.בקשות שהוגשו לפי נוהל זה יידונו תוך  6ימי עבודה מיום קבלתן ,ככל שניתן ,ותשובה לפונה תישלח
במייל/פקס .יובהר כי לא תתאפשר הגשת בקשה מקבילה בהתאם לנוהל  5.3.0041להעסקת המומחה
הזר בישראל על ידי המעסיק לתקופה העולה על  45ימים .במידה ויימצא כי הוגשה בקשה כאמור במקביל,
תידחה הבקשה לפי נוהל זה.
ד .7.במידה והוחלט לאשר את הבקשה ,יונפק היתר העסקה בהתאם עם הפרטים של המומחה והמעסיק.
ההיתר ישלח באמצעות דוא"ל למעסיק .אישור הבקשה ופרטיה יעודכנו במערכת "אביב" בתיק זר ובתיק
מעסיק.
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ד .8.על מעסיקו של המומחה הזר חלה חובה למלא כלפי העובד הזר את כל החובות המוטלות על מעסיקו של
מומחה זר בישראל ,ובכלל זה עליו לוודא כי למומחה זר ביטוח בריאות כדין.
ד .9.עובד הרשות רשאי ,בין היתר ,להחליט שלא לטפל בבקשה במסלול המזורז לפי נוהל זה ,ולהעביר בקשה
המוגשת לפי נוהל זה למסלול הרגיל לטיפול בהיתר להעסקת מומחה זר ,תוך דרישת השלמות מסמכים,
והכל בהתאם לשיקול דעתו בהתחשב במכלול נסיבות הבקשה.
ד .10.לאחר הנפקת היתר ההעסקה ,המומחה הזר אשר פרטיו מופיעים בהיתר יהא רשאי להיכנס לישראל
במעבר הגבול נמל התעופה בן גוריון בהתאם לצו הכניסה לישראל (פטור מאשרה) ,התשל"ד1974-
במועדים הקבועים בהיתר .יובהר כי מומחה שנכנס לישראל לאחר הנפקת היתר לפי נוהל זה רשאי לעבוד
בישראל מיד עם כניסתו ארצה אף אם טרם הונפקה מדבקת הרישיון ב 1/בהתאם לסעיף ה לנוהל זה.

ה .הגשת הבקשה לרישיון עבודה בלשכת הרשות:
ה .1 .לאחר כניסתו לישראל של המומחה הזר בהתאם להיתר ההעסקה שהונפק לפי נוהל זה ,על המעסיק ו/או
המומחה הזר ו/או ב"כ לגשת ללשכת מינהל האוכלוסין באזור כתובת המזמין (להלן :הלשכה) תוך שני ימי
עבודה מרגע הגעת המומחה הזר לישראל ,לשם הגשת בקשה לרישיון העבודה.
ה .2 .אין צורך לקבוע תור להגשת הבקשה לרישיון העבודה בגין מומחה זר בגינו ניתן היתר העסקה לפי
נוהל זה ,והבקשה תטופל בו ביום שהיא מוגשת במחלקת האשרות בלשכה.
הנדרש בעת הגשת הבקשה לרישיון העבודה בלשכה:
 )1חובת נוכחות בלשכה של המומחה הזר או המעסיק או נציג מטעמם המיופה בייפוי כוח כדין בעת
הגשת הבקשה.
 )2טופס בקשה לשינוי סוג אשרה אש.3/
 )3דרכונו הזר של המומחה .יש לוודא כי תוקף הדרכון הינו  6חודשים לפחות מיום סיום הרישיון המבוקש.
 )4צילום ההיתר.
 )5תשלום אגרה שנתית לפי סעיף 1י' לחוק עובדים זרים ,התשנ"א ,1991-ואגרת רישיון בהתאם ללוח
האגרות.
ה .3 .עובד הרשות המטפל בבקשה ,יוודא כי קיים היתר בתוקף להעסקת העובד הזר שניתן לפי נוהל זה ,וכי
פרטי המומחה הזר ובקשתו תואמים את פרטי ההיתר.
ה .4 .עובד הרשות יוודא קליטת פרטי המומחה המוזמן במערכת "אביב" בהתאם לנתוני הדרכון שהוגש וכן יוודא
קישור תיקים בין המומחה למעסיק ולהיתר ,יבדוק האם המומחה המוזמן שהה בישראל בעבר .במידה
ונמצא כי שהה בעבר יבוצע קישור לתיקיו הקודמים ,וכן ייבדקו הנתונים הבאים – חוקיות כניסותיו לישראל,
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משך שהיותיו בישראל בשנה האחרונה הקלנדרית ,חוקיות שהיותיו ,סוג הרישיון שהיה ברשותו ,ואופן
יציאותיו מישראל .אם יש הגבלה יש לפעול בהתאם ל"נוהל מתן שירותים המצריכים בירור מקדים" מספר
 .1.2.0001עוד יבדוק האם מומחים שהוזמנו בעבר ע"י המעסיק המזמין יצאו מישראל במועד ועמדו בתנאי
הבקשה שהוגשה בעניינם  ,יעדכן גיליון הרישום בדבר הגשת הבקשה ויעבירה להחלטת רע"ן אשרות
בלשכה.
ה .5 .מצא רע"ן אשרות כי הבקשה עומדת בתנאים ובדרישות המפורטים לעיל ,תואמת את היתר ההעסקה
במערכת אביב ,הומצאו כלל המסמכים הנדרשים כמפורט לעיל ואין מניעה לאשר הבקשה בהתאם לנוהל
זה או כל מניעה אחרת ,יבצע עדכון בגיליון הרישום בדבר אישור הבקשה ומשך תקופת השהייה
המאושרת ,ינפיק מדבקת רישיון עבודה מסוג ב 1/למומחה הזר בהתאם לתקופת ההיתר ,וידביק את
הרישיון בדרכונו הזר של המומחה.
ה .6 .במידה וימצא רע"ן אשרות כי קיימת מניעה לאישור הבקשה הנוגעת למזמין ו/או למומחה הזר ובכלל זה כי
המומחה הזר נכנס לישראל שלא כדין /סורבה כניסתו לישראל בעבר/שהה שלא כדין ,נעצר והורחק /ניסה
לקבל מעמד כלשהו בישראל /מסר פרטים כוזבים /קיים חשש להשתקעות /עולה חשש כי מגיע למטרה
השונה מהמטרה שהוצהרה ,המעסיק הזמין בעבר מומחים שלא עמדו בתנאי הרישיון /הגיש בקשה לקבלת
היתר במקביל /עושה שימוש לרעה בנוהל זה וכיו"ב' יעביר הבקשה להחלטת מרכז אשרות בלשכה
שבסמכותו לסרב הבקשה .ההחלטה תעודכן בגיליון הרישום ומכתב סירוב מנומק ודרישה ליציאה מישראל
ימסרו לידי המגיש הבקשה.
ה .7 .ניתן לאשר למומחה הזר אשרת כניסה רב פעמית לתקופת הרישיון תוך תשלום אגרה בהתאם ללוח
אגרות.
ה .8 .בתום תקופת רשיון העבודה יהא על המומחה הזר לצאת את ישראל.
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