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נוהל ניסויי לטיפול בבקשות חברות הייטק וסייבר להעסקה והסדרת מעמדם של מומחים זרים בישראל
א .רקע:
במסגרת החלטות ממשלה בעניין עידוד תעשיית ההיי טק והסייבר ולאור חשיבותו למשק הישראלי נקבעו
שלושה הסדרים מטיבים בקשר עם העסקת מומחים זרים ,שיחולו על חברות שיוכרו כתאגידים עתירי ידע
טכנולוגי על ידי הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית.
ב .מטרת הנוהל:
מטרת נוהל זה לפרט את ההסדרים המיטיבים שנקבעו והפרוצדורות להגשת בקשות לפי ההסדרים האמורים
הן באגף ההיתרים במינהל שירות למעסיקים ועובדים זרים (להלן" :אגף ההיתרים") והן בלשכות מינהל
אוכלוסין האזוריות (להלן" :הלשכות") של רשות האוכלוסין וההגירה (להלן" :הרשות").

ג .הגדרות:
ג" .1.היתר" – היתר העסקה לפי סעיף ( 1יג) לחוק עובדים זרים ,התשנ"א.1991-
ג" .2.חברת היי טק" – חברה שהוכרה על ידי הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (להלן :רשות החדשנות)
כתאגיד עתיר ידע טכנולוגי בהתאם ל"נוהל להכרה בתאגיד כתאגיד עתיר ידע טכנולוגי לעניין הבאת
מומחה זר בהייטק (ויזת עבודה ב 1-של רשות האוכלוסין וההגירה)" שפורסם באתר האינטרנט של רשות
החדשנות בכתובת https://innovationisrael.org.il/general_content/3098 :
ג" .3.רשות החדשנות"  -הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית ,כהגדרתה בחוק לעידוד מחקר ,פיתוח וחדשנות
טכנולוגית בתעשייה ,התשמ"ד.1984-
ג" .4.שכר מומחים" " -שכר עבודה רגיל" ,השווה לפעמיים לפחות של השכר הממוצע במשק למשרת שכיר .על
אף האמור ,הממונה רשאי להתנות את מתן ההיתר בהתחייבות לתשלום שכר גבוה מהאמור לעיל ,אם בענף
העבודה בו נדרש המומחה הזר השכר הרגיל גבוה מהשכר הממוצע במשק ,בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.
לעניין החובה לשלם "שכר מומחים" יחולו הגדרות והוראות כלהלן:
 )1שכר עבודה רגיל  -שכר בסיס ברוטו למשרה רגילה כמשמעותו בתקנה  1לתקנות פיצויי פיטורים (חישוב
הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים) התשכ"ד .1964-יודגש כי שכר רגיל הוא שכר שמשולם קודם כל
תשלום בגין עבודה בשעות נוספות ,משמרות או שעות נוספות .כן יודגש כי חישוב תוספת השכר המגיע לעובד
ממעסיקו בגין עבודה בשעות נוספות וכו' יעשה על בסיס השכר הרגיל האמור.
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תאריך עדכון:

 )2השכר הממוצע במשק למשרת שכיר  -כפי שפורסם לאחרונה על ידי המוסד לביטוח הלאומי.
 )3ניכויים מותרים מהשכר האמור  -יודגש כי לצורך חישוב "שכר מומחים" אין לנכות סכומים בגין מגורים
הולמים או סכומים נלווים ,ואין לנכות סכומים בגין ביטוח רפואי העולים על הסכומים הקבועים בתקנות עובדים
זרים (שיעור ניכוי מהשכר בעד מגורים הולמים) ,התש"ס ,2000-ובתקנות עובדים זרים (איסור העסקה שלא
כדין והבטחת תנאים הוגנים) (שיעור ניכוי מהשכר בעד דמי ביטוח רפואי) ,התשס"ב ,2001-שהם בתוקף.
 )4תשלום שכר בשווה כסף – תשלום חלק משכר המומחה באוכל ובמשקאות המסופקים לעובד המומחה
במקום העבודה ,ייעשה רק לאחר קבלת הסכמה בכתב של העובד ולא מעבר לשווי השוק של האוכל
והמשקאות האמורים ובהתבסס על קבלות ,והתשלום יהא בהתאם להוראות חוק הגנת השכר ,התשי"ח-
.1958
 )5שווי של אופציות או מניות  -לא ייחשב כחלק מהשכר לצורך עמידה בתשלום שכר מומחים.

ד .כללי:
ד .1.החלטה על מתן היתר העסקה ו/או על מתן רישיון ישיבה ו/או עבודה בהתאם לנוהל זה כפופה לשיקול דעת
הגורמים המוסמכים ברשות האוכלוסין וליתר נהלי הרשות וכן להוראות חוק הכניסה לישראל וחוק עובדים זרים
ותקנותיהם והחלטות ממשלה רלבנטיות.
ד .2.לא יתקיימו התנאים שנקבעו בהיתר או ברישיון ,או התחייבות שניתנה במסגרת הבקשה להיתר או לרישיון,
רשאית הרשות לבטל ,לסייג או לסרב להאריך את ההיתר או הרישיון ,לפי העניין.
ד .3.ככלל ,בקשה המוגשת לפי נוהל זה על ידי חברת היי טק ,תטופל ללא צורך בדיון בוועדה המייעצת לממונה ,אלא
אם כן סבר עובד הרשות המטפל שיש לקיים דיון כאמור ,והכל בהתאם לשיקול דעתו בהתחשב במכלול נסיבות
הבקשה.
ד.4.

על המעסיק בעל היתר להודיע לגורם הרלוונטי ברשות בכתב לגבי כל שינוי מהותי שחל בבקשה שהוא הגיש
לקבלת היתר או אשרה או רישיון לפי נוהל זה ,תוך  7ימים מיום השינוי.

ה .אופן הגשת בקשה להכרה בחברת היי טק לצורך נוהל זה:
לצורך הכרה בחברה כחברת היי טק לצורך ההסדרים המיטיבים לפי נוהל זה ,על החברה להגיש לרשות
האוכלוסין וההגירה ,אגף ההיתרים ביחד עם הבקשה המקוונת להעסקת מומחה זר לפי אחד ההסדרים
המטיבים המפורטים בנוהל זה ,אישור שימוש בנתוני הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית והלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה ואפשרות בדיקת החברה ע"י רשות החדשנות לצורך בדיקת הכרה בתאגיד כחברה עתירת ידע
טכנולוגי לצורך קבלת היתר להעסקת עובד זר מומחה (להלן" :טופס בקשה לבדיקת הכרה כחברת היי טק")
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(נספח א) .הטופס שיוגש לרשות האוכלוסין ,יועבר לרשות החדשנות ,אשר תודיע לרשות האוכלוסין אם הכירה
במבקשת כחברת היי טק ,בהתאם ל "נוהל להכרה בתאגיד כתאגיד עתיר ידע טכנולוגי לעניין הבאת
מומחה זר בהייטק (ויזת עבודה ב 1-של רשות האוכלוסין וההגירה)".ההסדרים שנקבעו בנוהל זה יחולו רק
לגבי חברות שהוכרו כאמור ע"י רשות החדשנות.

ו .פירוט שלושת ההסדרים המיטיבים לחברות היי טק:
ו .1.הרחבת הנוהל לטיפול מזורז -

לתקופות של עד שנה:

ו.1.א .חברת היי טק רשאית להגיש בקשה לטיפול מזורז לפי נוהל  5.3.0040להעסקת מומחה זר בתחום
מומחיותו הייחודית לצורך ביצוע משימה בישראל במשך תקופה של עד שנה בכל פעם (במקום לתקופה
של עד  45ימים בשנה בלבד הקבועה בנוהל כתקופה מרבית בנוהל לטיפול מזורז האמור) וזאת כאשר
מתקיימים התנאים המצטברים כלהלן:
 .1המומחה הזר שהעסקתו מבוקשת על ידי חברת ההי טק ,הוא בעל דרכון תקף של מדינה שאזרחיה
פטורים מאשרת ביקור מוסדרת מראש מסוג ב 2/לפי צו הכניסה לישראל (פטור מאשרה התשל"ד –
.)1974
 .2חברת ההיי טק התחייבה ששכרו של המומחה הזר בגין עבודתו במשך כל תקופת עבודתו בישראל,
לא ייפול מ"שכר מומחים".
 .3הבקשה מוגשת לצורך העסקת מומחה זר בתחום המחקר והפיתוח ,או להעסקת מומחה זר שהוא
בעל מומחיות ייחודית המסייעת לפעילות עסקית שקשורה למוצר או לשירות המפותח על ידי החברה.

ו.1.ב .לצורך מימוש ההסדר המיוחד הנ"ל ,על חברת ההיי טק להגיש לרשות האוכלוסין ,באופן מקוון ,מסמכים
כלהלן:
 .1טופס בקשה מקוון להעסקת עובד זר מומחה בתחום היי טק על נספחיו לפי נוהל .5.3.0040
https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getHtmlForm.aspx?formType=Experts@piba.gov.il

 .2טופס בקשה לבדיקת הכרה כחברת היי טק (נספח א)
 .3תצהיר חברת היי טק המבקשת להעסיק מומחה הייטק שהוא אזרח מדינה לגביה חל פטור מאשרת
ביקור ,לתקופה של עד שנה (נספח ב')
ו.1.ג .בקשות שהוגשו לפי סעיף זה יידונו תוך  6ימי עבודה מיום קבלתן ,ככל שניתן ,ותשובה לפונה תישלח
בדואר אלקטרוני.
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ו.1.ד .במידה ותאושר הבקשה ,ישלח היתר העסקה לחברת ההיי טק והמומחה הזר יהא רשאי להיכנס לישראל
ברישיון מסוג ב 2/לצורך עבודה אצל חברת ההיי טק בהתאם להיתר וללא חובה לקבלת רישיון עבודה
מסוג ב 1/מראש.
ו.1.ה .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.
ו.1.ו .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.
ו.1.ז .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.
 )5תשלום אגרה שנתית לפי סעיף 1י' לחוק עובדים זרים ,התשנ"א ,1991-ואגרת רישיון בהתאם ללוח
האגרות.
ו.1.ח .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.
ו.1.ט .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,
משך שהיותיו בישראל בשנה קלנדרית ,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.
ו.1.י .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.
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ו.1.יא .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 לתקופה ארוכה עבור המומחה הזר במקביל ולפי נוהל  /5.3.0041עושה 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.
ו.1.יב .ניתן לאשר למומחה הזר אשרת כניסה רב פעמית לתקופת הרישיון תוך תשלום אגרה בהתאם ללוח
אגרות.
ו.1.יג .בתום תקופת רישיון העבודה יהא על המומחה הזר לצאת את ישראל.
ו.1.יד .כל יתר הוראות נוהל  5.3.0040יחולו על חברת ההיי טק והמומחה הזר.
ו.1.טו .יובהר כי חברת היי טק המבקשת להזמין מומחה זר לתקופה של עד  45ימים בלבד בשנה קלנדרית
רשאית לפעול לפי ההוראות הרגילות של נוהל  5.3.0040ללא צורך במתן התחייבות לשכר מומחים וללא
צורך בהגשת נספח א לנוהל זה.
ו .2.העסקת בוגר אקדמאי זר:
ו.2.א .חברת היי טק רשאית להגיש בקשה להעסיק נתין זר שסיים תואר אקדמי מלא במוסד להשכלה גבוהה
בישראל באחד המקצועות להלן :הנדסת חשמל ,אלקטרוניקה ,מחשבים (כולל הנדסת תוכנה) ,מערכות
מידע או מדעי המחשב (להלן" :מקצוע היי טק") (להלן "בוגר אקדמאי").
ו.2.ב .תוקף היתר שיינתן להעסקת הבוגר האקדמאי לפי סעיף זה יהא לתקופה של עד  12חודשים ממועד
הזכאות לתואר ולא יכלול חובה לשלם לבוגר האקדמאי הזר שכר של פעמיים השכר הממוצע במשק.
ו.2.ג .לא יינתנו יותר מ 500-התרים בו זמנית להעסקת בוגרים אקדמאים לפי נוהל זה .מכסה זו תחולק לפי סדר
הגשת בקשות העומדות בכל התנאי הנדרשים.
ו.2.ד .חברת היי טק המבקשת להעסיק בוגר אקדמאי תגיש לאגף ההיתרים ,באופן מקוון ,מסמכים כלהלן:
 .1טופס

בקשה

מקוון

להיתר

להעסקת

מומחה

זר

לפי

נוהל

5.3.0041
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 .2טופס בקשה לבדיקת הכרה כחברת היי טק (נספח א)
 .3טופס התחייבות מעסיק חברת היי טק מוכרת לבוגר אקדמאי (נספח ד')
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 .4אישור המוסד להשכלה גבוהה בישראל כי הנתין הזר שהעסקתו מבוקשת זכאי לתואר באחד
ממקצועות ההיי טק דלעיל ,הכולל בו את מועד הזכאות לתואר.
ו.2.ה .לאחר קליטת הבקשה באגף ההיתרים ,תיבדק עמידתה בתנאים ובדרישות .במידת הצורך יידרש המבקש
להשלים מסמכים חסרים /לתקן ליקויים בבקשה ו/או בנספחיה ,תוך  21ימי עבודה מיום קבלת הבקשה.
לא הושלמו המסמכים שנדרשו

עד המועד שנקבע ,יופסק הטיפול בבקשה והרשות תהיה רשאית

לדחותה.
ו.2.ו .ככלל ,ההחלטה תתקבל תוך  30ימי עבודה מיום סיום השלמת המסמכים .במקרה של צורך בחוו"ד גורם
ממליץ או בבקשת הוועדה המייעצת לקבלת מסמכים נוספים -ככלל ההחלטה תתקבל תוך  30ימי עבודה
מיום קבלת חוות הדעת או המסמכים הנוספים ,לפי העניין.
ו.2.ז .במידה ויינתן ההיתר ,יהא על נציג חברת ההיי טק ,ביחד עם הבוגר האקדמאי הזר שפרטיו מצוינים
בהיתר ,לגשת ללשכת מינהל האוכלוסין באזור כתובת המעסיק לצורך הגשת בקשה לרישיון ב( 1/בוגר
אקדמאי) .הרישיון יינתן לתקופת ההיתר בלבד עבור הבוגר האקדמאי והתקופה לא תעלה על  12חודשים
מיום סיום התואר.
ו.2.ח .הנדרש בעת הגשת הבקשה לרישיון העבודה בלשכה:
 )1חובת נוכחות בלשכה של הבוגר ונציג חברת ההי טק המיופה בייפוי כוח כדין בעת הגשת הבקשה.
 )2טופס בקשה לשינוי סוג אשרה אש.3/
 )3דרכונו הזר של בוגר .יש לוודא כי תוקף הדרכון הינו  6חודשים לפחות מיום סיום הרישיון המבוקש.
 )4תשלום אגרה שנתית לפי סעיף 1י' לחוק עובדים זרים ,התשנ"א ,1991-ואגרת רישיון בהתאם ללוח
האגרות.
ו.2.ט .לא תידרש יציאת הבוגר האקדמאי את ישראל טרם החלפת הרישיון לרישיון ב 1/בוגר אקדמאי כל עוד הוא
שוהה בישראל כדין.
ו.2.י .לקראת תום תוקף ההיתר והרישיון לפי סעיף זה ,חברת ההי טק תהיה רשאית להגיש לאגף ההיתרים
באופן מקוון ,בקשה להיתר להעסקת הבוגר הזר כ"מומחה זר (הייטק)" בשכר מומחים ,בהתאם לנהלים
הרגילים של רשות האוכלוסין לעניין זה .במידה ויאושר היתר כאמור ,יוחלף רישיונו של הבוגר האקדמאי
לרישיון ב 1/מומחה זר ללא צורך ביציאת הבוגר הזר מישראל.
ו.2.יא .כל יתר הוראות נוהל  5.3.0041יחולו על חברת ההיי טק והבוגר האקדמאי.
ו .3.התרת העסקת מומחה זר בחברת הייטק לתקופה של מעל  90ימים ובני זוגם:
ו.3.א .מומחה זר בתחום ההיי טק שהותרה העסקתו בחברת היי טק לתקופה של מעל  90ימים רשאי לבקש
רישיון ישיבה ועבודה מסוג ב 1/כללי עבור בן זוגו .לצורך כך נדרשים קיום שני השלבים המפורטים להלן:
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שלב א -הגשת בקשה על ידי חברת ההיי טק להיתר להעסקת "מומחה זר בתחום ההיי טק" מעל 90
ימים.
שלב ב -הגשת בקשה לרישיון ב( 1/כללי) לבן/בת הזוג.
ו.3.ב .שלב א -הגשת בקשה על ידי חברת ההיי טק להיתר להעסקת מומחה זר בתחום ההיי טק :
 )1על חברת ההיי טק המבקשת ,להגיש בקשה לאגף ההיתרים להעסקת מומחה זר לתקופה של מעל
 90ימים בתחום המחקר והפיתוח ,או להעסקת מומחה זר שהוא בעל מומחיות ייחודית המסייעת
לפעילות עסקית שקשורה למוצר או לשירות המפותח על ידי החברה.
 )2את הבקשה יש להגיש בטפסים כלהלן:
א .טופס בקשה מקוון להעסקת עובד זר מומחה על נספחיו בהתאם לנוהל .5.3.0041
https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getHtmlForm.aspx?formType=Experts@pi
ba.gov.il

ב .טופס בקשה לבדיקת הכרה כחברת היי טק (נספח א)
ג .תצהיר למילוי על ידי חברת היי טק המבקשת להעסיק מומחה זר בתחום היי טק ב"שכר
מומחים" (נספח ג') על נספחיו.
 )3לאחר קליטת הבקשה באגף ההיתרים ,תיבדק עמידתה בתנאים ובדרישות .במידת הצורך יידרש
המבקש להשלים מסמכים חסרים /לתקן ליקויים בבקשה ו/או בנספחיה ,תוך  21ימי עבודה מיום
קבלת הבקשה  .לא הושלמו המסמכים שנדרשו עד המועד שנקבע ,יופסק הטיפול בבקשה והרשות
תהיה רשאית לדחותה.
 )4לאחר השלמת מסמכים חסרים עד המועד שנקבע ,תועבר הבקשה להחלטת הממונה או עובד הרשות
המוסמך מטעמו או לדיון בוועדה מייעצת (לפי העניין) אשר תמליץ לממונה לגבי ההחלטה בבקשה.
ככלל ,ההחלטה תתקבל תוך  30ימי עבודה מיום סיום השלמת המסמכים .במקרה של צורך בחוו"ד
גורם ממליץ או בבקשת הוועדה המייעצת לקבלת מסמכים נוספים -ככלל ההחלטה תתקבל תוך 30
ימי עבודה מיום קבלת חוות הדעת או המסמכים הנוספים ,לפי העניין.
 )5במידה ותאושר הבקשה ,ישלח לחברת ההיי טק היתר בו יצוין כי המומחה הזר רשאי לבקש רישיון
עבודה מסוג "ב 1/כללי בן זוג מומחה היי טק" .הערה בעניין זה תירשם גם במערכת הממוחשבת של
רשות האוכלוסין.
 )6המשך מתן רישיון עבודה וישיבה מסוג ב 1/למומחה הזר היי טק יהא בהתאם להוראות נוהל
.5.3.0041
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ו.3.ג .שלב ב -הגשת בקשה לרישיון ב( 1/כללי) לבן/בת הזוג
 )1נתין זר בעל רישיון "ב 1/מומחה זר היי טק" בהתאם להיתר שניתן לפי שלב א' לעיל ,רשאי לבקש רישיון
מסוג "ב 1/כללי בן זוג של מומחה היי טק" עבור בן/בת הזוג.
 )2מעסיק של בן/בת זוג של מומחה זר היי טק ,יהא פטור מקבלת היתר העסקה כקבוע בסעיף 1יג(א) לחוק
עובדים זרים ,תשנ"א 1991-כל עוד בן/בת הזוג הוא בעל רישיון ישיבה ועבודה מסוג "ב 1/כללי בן/ת זוג
של מומחה היי טק" בתוקף .כן בעל הרישיון רשאי לעבוד אצל כל מעסיק בישראל ללא הדרישה לשכר
השווה לפעמיים שכר ממוצע לפחות.
 )3הבקשה לקבלת הרישיון תוגש בלשכת מינהל האוכלוסין באזור חברת ההי טק המעסיקה את המומחה
הזר.
 )4הבקשה תוגש בלשכה בצירוף המפורט כלהלן:
א .בקשה למתן רישיון ב 1/כללי לבן זוג של מומחה היי טק (נספח ה') הכוללת הצהרה קיום קשר זוגי וכי
המומחה הזר יצא מישראל מיד עם פקיעת תוקף האשרה ורישיון הביקור שיינתנו לו ,וכי בן הזוג יעזוב
את ישראל מיד עם פקיעת תוקף האשרה ורישיון הביקור שיינתנו לו או למומחה הזר ,לפי המוקדם ,וכי
הם לא יבקשו אשרה ורישיון לישיבת ארעי או לישיבת קבע בישראל ,חתום על ידי שני בני הזוג.
ב .חובת נוכחות בלשכה של שני בני הזוג בעת הגשת הבקשה.
ג .טופס בקשה לשינוי סוג אשרה אש.3/
ד .דרכונו הזר של בן הזוג המבקש .יש לוודא כי תוקף הדרכון הינו  6חודשים לפחות מיום סיום הרישיון
המבוקש.
ה .תעודת יושר מקורית ,מאומתת ומתורגמת ,אשר הונפקה במהלך  6החודשים שקדמו להגשת
הבקשה.
ו .אישור רפואי
ז .תשלום אגרת רישיון בהתאם ללוח האגרות – .הבקשה פטורה מתשלום אגרה שנתית.
 )5מועד תום תוקף הרישיון שיינתן לבן/בת הזוג של המומחה הזר בהיי טק יהא מקביל לתום תוקף הרישיון
שניתן למומחה הזר ,ויעמוד בתוקף רק כל עוד הרישיון שניתן למומחה הזר הינו בתוקף.
 )6עובד לשכת הרשות המטפל בבקשה יוודא עמידה בתנאים והגשת הנדרש ,לרבות קיום עדכון באביב בו
מצוין הערה כי המומחה הזר רשאי לבקש רישיון עבודה מסוג "ב 1/כללי בן זוג מומחה היי טק" .עבור
בן/ת הזוג ,היתר העסקה ורישיון תקף של המומחה בהייטק.
 )7יבדוק האם המבקש שהה בישראל בעבר .במידה ונמצא כי שהה בעבר יבוצע קישור לתיקיו הקודמים ,וכן
ייבדקו הנתונים הבאים – חוקיות כניסותיו לישראל ,משך שהיותיו בישראל בשנה האחרונה הקלנדרית,
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חוקיות שהיותיו ,סוג הרישיון שהיה ברשותו ,ואופן יציאותיו מישראל .אם יש הגבלה יש לפעול בהתאם
ל"נוהל מתן שירותים המצריכים בירור מקדים" מספר  .1.2.0001יעדכן גיליון הרישום בדבר הגשת
הבקשה .אין 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/כללי בן
זוג מומחה הייטק בהתאם לתקופת הרישיון של בן הזוג מומחה זר היי טק ,וידביק את הרישיון בדרכונו
של בן/ת הזוג.
 )8ההסדר למתן רישיון ב 1/כללי לבן/בת זוג של מומחה זר בהיי טק ,נקבע כהוראת שעה לשנה אחת
בלבד מיום פרסום תקנות הכניסה לישראל (פטור מהיתר למתן אשרה ורישיון ישיבה לסוגי עובדים זרים)
(הוראת שעה) התשע"ז ,2017-לא יהא בתום הוראת השעה ,לפגוע בתוקף רישיון ב( 1/כללי) שינתן
לבן/בת זוג של מומחה זר בחברת היי טק ,לפי נוהל זה.
ו.3.ד.

בקשה להארכת היתר או רישיון לפי פיסקה זו תוגש בהתאם לאמור לעיל זה בשינויים המחויבים ,ובלבד
שלצורך הארכת ההיתר להעסקת המומחה הזר ,חברת ההי טק תידרש להציג הוכחות כפי שיידרש לתשלום
שכר שאינו נופל מפעמיים השכר הממוצע במשק ,וכן לא יהא צורך לצרף שוב קורות חיים ותעודות השכלה של
המומחה הזר.

ו.3.ה

אם חברת ההיי טק היא חברה זרה או בינלאומית ,שקיבלה היתר להעסקת עובד בכיר במשרה הדורשת מידה
רבה של אמון אישי (עד  2עובדי אמון בכירים בלבד) ע"פ המלצת מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה ובהתאם
לנוהל  5.3.0041והחברה מבקשת כי הסדר לפי סעיף זה יחול על בן/ת הזוג שלהם ,עליה לפנות לאגף
ההיתרים לצורך טיפול בבקשה.

ז .תחולה:
נוהל ניסויי זה יעמוד בתוקף לתקופה של  12חודשים ממועד פרסומו כל עוד לא תוקן או הוארך.
ח .החוק וסעיפיו
יא .1.חוק עובדים זרים ,התשנ"א1991-
יא .2.תקנות עובדים זרים (פטורים למעסיקי מומחים זרים) ,התשס"ז2007-
יא .3.חוק הכניסה לישראל ,תשי"ב1952-
יא .4.תקנות הכניסה לישראל ,תשל"ד1974-
יא .5.תקנות הכניסה לישראל (פטור מהיתר למתן אשרה ורישיון ישיבה לסוגי עובדים זרים) (הוראת שעה) התשע"ח-
2017
ט .נספחים
 .1נספח א – טופס בקשה לבדיקת הכרה כחברת היי טק  -אישור שימוש בנתוני הרשות הלאומית לחדשנות
טכנולוגית והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ואפשרות בדיקת החברה ע"י רשות החדשנות לצורך בדיקת
הכרה בתאגיד כחברה עתירת ידע טכנולוגי לצורך קבלת היתר להעסקת עובד זר מומחה.

רשות האוכלוסין וההגירה

מספר נוהל

5.3.0043

תחום:

אשרות

נושא:

מומחים זרים הייטק וסייבר

5.3.0043
מספר נוהל:
דף  10מתוך (10מהדורה
ראשונה)

תאריך עדכון:

4.2.2018

 .2נספח ב  -תצהיר למילוי על ידי חברת היי טק המבקשת להעסיק מומחה הייטק שהוא אזרח מדינה לגביה
חל פטור מאשרת ביקור ,לתקופה של עד שנה.
 .3נספח ג  -תצהיר למילוי על ידי חברת היי טק המבקשת להעסיק מומחה זר בתחום היי טק ב"שכר
מומחים".
 .4נספח ד –נספח בוגר אקדמאי

רשות האוכלוסין וההגירה

מספר נוהל

5.3.0043

מדינת ישראל
רשות האוכלוסין וההגירה
(נספח א ' לנוהל ) 5.3.0043

תאריך______________ :
לכבוד
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

הנדון :אישור שימוש בנתוני הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
ואפשרות בדיקת החברה ע"י רשות החדשנות לצורך בדיקת הכרה בתאגיד כחברה עתירת ידע טכנולוגי
לצורך קבלת היתר להעסקת עובד זר מומחה
אני/אנו הח"מ ____________ מורשה/מורשי החתימה של ____________ מספר רישום
__________ (להלן" :התאגיד") מאשר/מאשרים בזאת כדלקמן:
 .1הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן" :הלמ"ס") רשאית למסור לרשות הלאומית לחדשנות
טכנולוגית (להלן" :רשות החדשנות") ,את סיווג הענף הכלכלי (סיווג פעילות כלכלית) (להלן:
"המידע") של התאגיד כפי שהוא מופיע במרשם העסקים של הלמ"ס .ידוע לתאגיד כי מידע זה
נאסף למטרות סטטיסטיות בהתאם לפקודת הסטטיסטיקה [נוסח חדש] ,התשל"ב( 1972-להלן:
"הפקודה") ,ובמגבלות המתודולוגיה הסטטיסטית ,לאו דווקא משקף את המצב בפועל במועד
נתון זה או אחר .לפיכך ,התאגיד מאשר בזה כי הוא מוותר על כל טענה או תביעה כלפי הלמ"ס
אודות תוכן המידע ,לרבות אודות נזק ישיר או עקיף שנגרם לתאגיד עקב השימוש במידע .כמו כן,
מאשר התאגיד כי ידוע לו שלפי סעיף  19לפקודה ,מידע זה לא יהיה קביל ולא ישמש כראיה בכל
הליך אזרחי או פלילי.
 .2רשות החדשנות רשאית לעשות שימוש במכלול האמצעים העומדים לרשותה (ובכלל זה נתונים
ו/או מידע ואו עריכת בדיקות מקצועיות) ובמידע הנ"ל שיתקבל מהלמ"ס ,על מנת לבחון את
התנאים למתן הכרה לתאגיד כחברה עתירת ידע טכנולוגי ,ולמטרה זו בלבד ,ולהעביר את
החלטתה לידיעת רשות האוכלוסין וההגירה.
__________
תאריך

_________________
חתימת מורשה/מורשי החתימה
וחותמת התאגיד

אימות חתימה עבור _________________:

אני ______________הח"מ ,עו"ד מ.ר __________שכתובתי _____________________ מאשר בזאת
כי ה"ה_________________________ אשר חתם/חתמו בפני על אישור זה בשמו מוסמך/מוסמכים
לעשות כן בשמו וכי חתימתו/חתימתם על אישור זה מחייבת את __________________.

תאריך______________ :

_________________
חתימה וחותמת

מדינת ישראל
רשות האוכלוסין וההגירה
ת צ היר ל מי לוי ע ל י די ח בר ת היי ט ק ה מב ק שת לה ע סי ק מומ חה הייט ק ש הוא אז ר ח
מ דינ ה לג ביה ח ל פ טור מא שר ת בי קור  ,לת קו פה של ע ד שנ ה
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אני הח"מ ______________ ת.ז_______________ /דרכון ____________ (במקרה שהחותם הינו נציג חברה
זרה) לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר
בזאת כדלקמן:
 .1אני משמש בתפקיד ________________ בחברת היי טק __________________________ ח.פ.
_______________ (להלן" :המבקשת"( שבשמה הוגשה הבקשה להעסקת מומחה היי טק ,מר /גב'
_____________ דרכון ______________ (מדינה) ______________ (להלן " :מומחה היי טק")
ותצהירי זה ניתן בשמי ובשם המבקשת בתמיכה לבקשה.
 .2הנני מצהיר כי מומחה ההיי טק שהעסקתו מבוקשת נדרש לצורך ביצוע משימה לתקופה של עד שנה )נא פרט את
העבודה שיבצע מומחה היי טק והצורך המיוחד בהעסקת מומחה היי טק ,כתובת העסק בו יועסק המומחה ותקופה
הדרושה לביצוע העבודה – יש להפקיד על רישום מלוא המידע והפרטים הנ"ל(:

 .3הנני מצהיר כי מומחה ההיי טק הוא בעל מומחיות ייחודית המסייעת לפעילות עסקית שקשורה למוצר או לשירות
המפותח על ידי המבקשת  /יועסק על ידי המבקשת בתחום המחקר והפיתוח.
 .4הנני מתחייב כי אם תאושר הבקשה להעסיק את מומחה ההייטק ,ישולם למומחה ההייטק שכר יסוד חודשי ברוטו
שלא יפחת מסך השווה לפעמיים השכר הממוצע במשק למשרת שכיר כפי שמתפרסם על ידי המוסד לביטוח לאומי
מעת לעת .סכום זה ישולם למומחה הזר בעד עבודה במשרה רגילה ,והמבקשת מתחייבת לשלם למומחה הזר,
בנוסף לשכר האמור ,כל סכום המגיע לעובד כדין בעד עבודה במשמרות או בשעות נוספות.
 .5ידוע לי כי בחישוב השכר אין לנכות סכומים בגין מגורים הולמים או סכומים נלווים ,ואין לנכות סכומים בגין ביטוח
רפואי העולים על הסכומים הקבועים בתקנות עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאי הוגנים) (שיעור
ניכוי מהשכר בעד מגורים הולמים) ,התש"ס , 2000 -ובתקנות עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת
תנאי הוגנים) (שיעור ניכוי מהשכר בעד דמי ביטוח רפואי) התשס"ב ,2001 -שהם בתוקף .כן ידוע לי כי תשלום חלק
מהשכר באוכל ובמשקאות המסופקים לעובד המומחה במקום העבודה ,ייעשה רק לאחר קבלת הסכמה בכתב של
העובד ולא מעבר לשווי השוק של האוכל והמשקאות האמורים ובהתבסס על קבלות ,והתשלום יהא בהתאם
להוראות חוק הגנת השכר ,תשי"ח1958 -
 .6הנני מתחייב כי המבקשת תשלם את מלוא השכר הנקוב בסעיף  4לתצהירי זה למומחה ההיי טק במשך כל תקופת
שהייתו בישראל על פי ההיתר שיינתן ,גם באם לא תסופק עבודה לאותו מומחה היי טק ,למעט אם הוכחתי כי חלו
לגבי מומחה ההיי טק נסיבות שבהן על פי הדין ,ניתן היה לשלול מעובד הזכאי לפיצויי פיטורים את פיצויי הפיטורים.
 .7ידוע לי ולמבקשת כי אם יתברר כי לא שולם למומחה היי טק שכר מומחים כמפורט בסעיף  4לעיל מכל סיבה שהיא,
או אם הופר אחד מתנאי ההיתר להעסקת המומחה כמפורט בטופס הבקשה על נספחיה ובהיתר ,לא יוארך ההיתר
להעסקת המומחה לתקופה נוספת והרשות תהיה רשאית לבטל/לסייג/להתלות את ההיתר שניתן למבקשת לאחר
עריכת שימוע כדין ולסרב לתת למבקשת היתרים בעתיד.
 .8הנני מצהיר כי למבקשת יכולת כלכלית לשלם שכרו של המומחה הזר כמפורט בסעיפים  4ו 5 -לתצהירי זה.
 .9לפי מיטב ידיעתי ,מומחה ההיי טק אינו חשוד ולא הורשע בעבירה פלילית שמחמת נסיבותיה אין לאפשר כניסתו
למדינת ישראל.

מדינת ישראל
רשות האוכלוסין וההגירה
ת צ היר ל מי לוי ע ל י די ח בר ת היי ט ק ה מב ק שת לה ע סי ק מומ חה הייט ק ש הוא אז ר ח
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 .10הנני מצהיר ומתחייב ,כי מומחה ההיי טק לגביו הוגשה הבקשה יועסק אך ורק במקצוע/בעבודה אשר צוינו בבקשה
ואשר אושרו על ידי אגף ההיתרים .ידוע לי כי העסקת המומחה בעבודה אחרת או ניודו למעסיק אחר בניגוד למצוין
בבקשה מהווים הפרה של תנאי ההיתר.
 .11הנני מצהיר כי הוסבר למומחה ההיי טק בשפתו בהתייחס למשך תקופת העבודה ,אופי העבודה ,פרטי המעסיק וסוג
העבודה אליה הוא מוזמן בישראל ,וכי המומחה נדרש ליציאה במועד מישראל בתום תקופת ההיתר והרישיון ,וידוע לו
שלא יותר לו לעבור לענף העסקה/מעסיק אחר.
 .12הנני מצהיר ,כי בדקתי היטב את כישוריו של מומחה ההיי טק נשוא בקשה זו ,וכי מצאתי ,כי הוא בעל הכישורים
והמומחיות הדרושים לביצוע העבודה שלשמה הוגשה בקשה זו.
 .13ידוע לי כי משפט העבודה המגן החל על עובד ישראלי חל גם על העסקתו של עובד זר ,וכי בנוסף ,חלות על העסקת
עובד זר הוראות חוק עובדים זרים התשנ"א 1991-ידוע לי כי הפרה של זכויות העבודה של המומחה הזר מהווה
הפרה של תנאי ההיתר .)www.piba.gov.ilותביא לביטולו) בעניין זה ניתן לעיין ב"זכותון לעובד הזר "באתר אינטרנט
של הרשות
 .14אני מצהיר בזה ,כי כל הפרטים שצוינו על גבי טופס הבקשה ועל גבי המסמכים הנלווים לו מדויקים ונכונים.
 .15תצהירי זה ניתן בשמי ובשם המבקשת בתמיכה לבקשה לקבלת היתר להעסקת מומחה זר לביצוע עבודה זמנית
לתקופה של עד  45ימים בשנה קלנדרית.
___________________
חתימת המצהיר

___________________
תאריך

אני הח"מ _____________עו"ד ,מאשר בזאת כי ביום ____________ הופיע בפני מר/גב
_____________________נושא ת.ז ____________________ .דרכון ___________________ולאחר
שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת ואם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,חתם על התצהיר
הנ"ל בפני.
__________________
חתימה

____________________
חותמת
אישור עו"ד /רו"ח:

הנני מאשר בזה כי מר/גב ____________________ ת.ז__________________ .מוסמך/ת לחייב
בחתימתו/ה את החברה המבקשת ___________________________ ח.פ________________ .

____________________
חתימה וחותמת

_________________
תאריך

מדינת ישראל
רשות האוכלוסין וההגירה
ת צ היר ל מי לוי על י די ח בר ת היי ט ק ה מב ק שת לה ע סי ק מומ חה ז ר ב ת חו ם היי ט ק
ב" שכ ר מו מ חי ם " כמ פור ט ב ס עיף ו  3 .ל נוה ל מס ' 5. 3. 0 04 3

(נספח ג ' לנוהל ) 5.3.0043

דף  1מתוך 2

אני הח"מ _______________ ת.ז ____________________, .לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים
הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת כדלקמן:
.1

אני משמש בתפקיד ________________ בחברת היי טק __________________ ,ח.פ( .להלן" :המבקשת") שבשמה
ה וגשה הבקשה להעסקת המומחה הזר מר/גב' _______________ דרכון _______________ (מדינה) מספר
____________ (להלן" :מומחה היי טק") ותצהירי זה ניתן בשמי ובשם המבקשת בתמיכה לבקשה.

.2

הנני מצהיר כי מומחה ההיי טק הוא בעל מומחיות ייחודית המסייעת לפעילות עסקית שקשורה למוצר או לשירות המפותח על
ידי המבקשת  /יועסק על ידי המבקשת בתחום המחקר והפיתוח.

.3

הנני מתחייב כי אם תאושר הבקשה להעסיק את מומחה ההיי טק ,ישולם למומחה ההיי טק שכר יסוד חודשי ברוטו שלא יפחת
מסך השווה לפעמיים השכר הממוצע במשק למשרת שכיר כפי שמתפרסם על ידי המוסד לביטוח לאומי מעת לעת .סכום זה
ישולם למומחה הזר בעד עבודה במשרה רגילה ,והמבקשת מתחייבת לשלם למומחה הזר ,בנוסף לשכר האמור ,כל סכום
המגיע לעובד כדין בעד עבודה במשמרות או בשעות נוספות.

.4

ידוע לי כי בחישוב השכר אין לנכות סכומים בגין מגורים הולמים או סכומים נלווים ,ואין לנכות סכומים בגין ביטוח רפואי העולים
על הסכומים הקבועים בתקנות עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאי הוגנים) (שיעור ניכוי מהשכר בעד מגורים
הולמים) ,התש"ס - 2000 ,ובתקנות עובדים זרים) איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאי הוגנים) (שיעור ניכוי מהשכר בעד
דמי ביטוח רפואי) התשס"ב ,2001 -שהם בתוקף .כן ידוע לי כי תשלום חלק מהשכר באוכל ובמשקאות המסופקים לעובד
המומחה במקום העבודה ,ייעשה רק לאחר קבלת הסכמה בכתב של העובד ולא מעבר לשווי השוק של האוכל והמשקאות
האמורים ובהתבסס על קבלות ,והתשלום יהא בהתאם להוראות חוק הגנת השכר ,תשי"ח - 1958

.5

הנני מתחייב כי המבקשת תשלם את מלוא השכר הנקוב בסעיף  3לתצהירי זה למומחה ההיי טק במשך כל תקופת שהייתו
בישראל על פי ההיתר שיינתן ,גם באם לא תסופק עבודה לאותו מומחה היי טק ,למעט אם הוכחתי כי חלו לגבי מומחה ההיי
טק נסיבות שבהן על פי הדין ,ניתן היה לשלול מעובד הזכאי לפיצויי פיטורים את פיצויי הפיטורים.

.6

ידוע לי ולמבקשת כי אם יתברר כי לא שולם למומחה היי טק שכר מומחים כמפורט בסעיף  3לעיל מכל סיבה שהיא ,או אם
הופר אחד מתנאי ההיתר להעסקת המומחה כמפורט בטופס הבקשה על נספחיה ובהיתר ,לא יוארך ההיתר להעסקת המומחה
לתקופה נוספת והרשות תהיה רשאית לבטל/לסייג/להתלות את ההיתר שניתן למבקשת לאחר עריכת שימוע כדין ולסרב לתת
למבקשת היתרים בעתיד.

.7

הנני מצהיר כי למבקשת יכולת כלכלית לשלם שכרו של המומחה הזר כמפורט בסעיפים  3ו 4-לתצהירי זה.

.8

הנני מצהיר כי המבקשת ביצעה פעולות סבירות לצורך מציאת עובד מקומי למשרה המבוקשת/כי אופי המשרה אינו מאפשר
העסקת עובד מקומי) מחק את המיותר ופרט להלן את הפעולות או הנימוקים.

.9

אם המומחה אמור לבצע עבודה/חלק מפרויקט יש לפרט את התקופה המוערכת להשלמת העבודה/הפרויקט .
_______________-

מדינת ישראל
רשות האוכלוסין וההגירה
ת צ היר ל מי לוי על י די ח בר ת היי ט ק ה מב ק שת לה ע סי ק מומ חה ז ר ב ת חו ם היי ט ק
ב" שכ ר מו מ חי ם " כמ פור ט ב ס עיף ו  3 .ל נוה ל מס ' 5. 3. 0 04 3

(נספח ג ' לנוהל ) 5.3.0043
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הנני מתחייב להמציא לאגף ההיתרים ברשות ,לפי דרישתה ,אישור רו"ח על השכר החודשי ששולם למומחה ההיי טק ,וכן כל
מסמך שיידרש לצורך עריכת ביקורת לגבי נכונות התשלומים ששולמו למומחה הזר.

.11

לפי מיטב ידיעתי ,מומחה ההיי טק אינו חשוד ולא הורשע בעבירה פלילית שמחמת נסיבותיה אין לאפשר כניסתו למדינת
ישראל.

.12

הנני מצהיר ומתחייב ,כי מומחה ההיי טק אשר יועסק על ידי המבקשת אך ורק במקצוע/בעבודות אשר צוינו בבקשה ואשר
אושרו על ידי אגף ההיתרים .ידוע לי כי העסקת המומחה בעבודה אחרת או ניודו למעסיק אחר בניגוד למצוין בבקשה ,מבלי
אישור מראש של רשות האוכלוסין וההגירה ,מהווים הפרה של תנאי ההיתר.

.13

הנני מצהיר ,כי בדקתי היטב את כישוריו של המומחה הזר נשוא בקשה זו ,וכי מצאתי ,כי הוא בעל הכישורים והמומחיות
הדרושים לביצוע העבודה שלשמה הוגשה בקשה זו .

.14

ידוע לי כי חלה חובה לספק למומחה היי טק ,על חשבון המעסיק ,ביטוח רפואי לפי סעיף  1ד' לחוק עובדים זרים.

.15

ידוע לי כי אם יינתן למבקשת היתר להעסקת מומחה ההיי טק לפי בקשה זו ,העדר ביטוח רפואי לנתין הזר כאמור בסעיף זה
יהווה הפרה של תנאי ההיתר על ידי המבקשת העלול להביא להטלת קנס מנהלי/הגשת כתב אישום וביטול ההיתר.

.16

ידוע לי כי משפט העבודה המגן החל על עובד ישראלי חל גם על העסקתו של עובד זר ,וכי בנוסף ,חלות על העסקת עובד זר
הוראות לפי חוק עובדים זרים ,התשנ"א - 1991 .ידוע לי כי הפרה של זכויות העבודה של המומחה הזר מהווה הפרה של תנאי
ההיתר ותביא לביטולו) בעניין זה ניתן לעיין ב"זכותון לעובד הזר "באתר אינטרנט של הרשות).) www.piba.gov.il .

.17

אני מצהיר בזה ,כי כל הפרטים שצוינו על גבי טופס הבקשה ועל גבי המסמכים הנלווים לו מדויקים ונכונים.

ידוע לי כי מסירת פרטים כוזבים/לא מדויקים לרשות מהווה עילה לביטול
לאחר עריכת שימוע כדין.
___________________
תאריך

ההיתר/לסיוגו/להתלייתו

___________________
חתימת המצהיר
אישור עו"ד

אני הח"מ _________________עו"ד ,מאשר בזאת כי ביום ____________ הופיע בפני מר/גב'
_____________________נושא ת.ז ____________________ .ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת
ואם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,חתם על התצהיר הנ"ל בפני.
__________________
חתימה

___________________
חותמת
אישור עו"ד /רו"ח:

הנני מאשר בזה כי מר/גב __________________ 'ת.ז ___________________ .מוסמך/ת לחייב בחתימתו/ה
את החברה המבקשת ___________________________ ח.פ________________ .
________________
חתימה וחותמת

_________________
תאריך

מדינת ישראל
רשות האוכלוסין וההגירה
תצהיר למילוי על ידי חברת היי טק המבקשת להעסיק בוגר אקדמאי זר
במקצוע היי טק

(נספח ד ' לנוהל ) 5.3.0043
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אני הח"מ _______________ ת.ז ____________________, .לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת
וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת כדלקמן:

 .1אני משמש בתפקיד ________________בחברת היי טק __________________________ ח.פ .
) _______________(להלן" :המבקשת"( שבשמה הוגשה הבקשה להעסקת בוגר אקדמאי זר במקצוע
ההיי טק ,מר /גב' _____________ דרכון ______________ (מדינה) ______________(להלן :
"בוגר היי טק") ותצהירי זה ניתן בשמי ובשם המבקשת בתמיכה לבקשה.
 .2הנני מצהיר כי בוגר ההיי טק שהעסקתו מבוקשת הינו בוגר בעל תואר אקדמאי מלא של מוסד להשכלה
גבוהה בישראל באחד מהתחומים הבאים :הנדסת חשמל ,אלקטרוניקה ,מחשבים ,מערכות מידע ומדעי
המחשב(.להלן" :תואר היי טק")(להלן" :מקצוע היי טק") .
 .3לפי מיטב ידיעתי ,בוגר ההיי טק שהעסקתו מבוקשת אינו חשוד ולא הורשע בעבירה פלילית שמחמת
נסיבותיה אין לאפשר כניסתו או עבודתו במדינת ישראל.
 .4הנני מצהיר ומתחייב ,כי אם תאושר הבקשה להעסקת בוגר ההיי טק ,הוא יועסק אך ורק בתחום
מומחיותו ,כאמור לעיל ,בסעיף  2לתצהירי זה .ידוע לי כי העסקת בוגר היי טק בעבודה אחרת או ניודו
למעסיק אחר בניגוד למצוין בבקשה ,מבלי אישור מראש של רשות האוכלוסין וההגירה ,מהווים הפרה של
תנאי ההיתר.
 .5הנני מצהיר ,כי בדקתי היטב את כישוריו והשכלתו של בוגר היי טק נשוא בקשה זו ,וכי מצאתי ,כי הוא
בעל הכישורים והמומחיות הדרושים לביצוע העבודה שלשמה הוגשה בקשה זו.
 .6ידוע לי כי העסקתו של בוגר ההיי טק היא לתקופה של עד  12חודשים מיום סיום תואר היי טק בלבד.
ככל שהמבקשת תרצה להעסיק את בוגר ההיי טק כמומחה זר /היי טק תהא רשאית להגיש בקשה להיתר
להעסקת מומחה זר /היי טק בשכר מומחים ,לאגף ההיתרים באופן מקוון ,בהתאם לנהלי הרשות.
 .7ידוע לי כי חלה חובה לספק לבוגר ההיי טק ,על חשבון המעסיק ,ביטוח רפואי לפי סעיף 1ד 'לחוק עובדים
זרים ,אלא אם העובד מבוטח בביטוח רפואי בהיקף דומה לביטוח לפי צו עובדים זרים) איסור העסקה
שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים)( סל שירותי בריאות לעובד) התשס"א . 2001 -ידוע לי כי אם יינתן
למבקשת היתר להעסקת בודר היי טק לפי בקשה זו ,העדר ביטוח רפואי לנתין הזר כאמור בסעיף זה
יהווה הפרה של תנאי ההיתר על ידי המבקש העלול להביא להטלת קנס מנהלי/הגשת כתב אישום וביטול
ההיתר.

מדינת ישראל
רשות האוכלוסין וההגירה
תצהיר למילוי על ידי חברת היי טק המבקשת להעסיק בוגר אקדמאי זר
במקצוע היי טק

(נספח ד ' לנוהל ) 5.3.0043
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 .8ידוע לי כי משפט העבודה המגן החל על עובד ישראלי חל גם על העסקתו של עובד זר .ידוע לי כי הפרה
של זכויות העבודה של העובד הזר מהווה הפרה של תנאי ההיתר ותביא לביטולו בעניין זה ניתן לעיין
ב"זכותון לעובד הזר "באתר אינטרנט של הרשות . www.piba.gov.il
אני מצהיר בזה ,כי כל הפרטים שצוינו על גבי טופס הבקשה ועל גבי המסמכים הנלווים לו מדויקים
ונכונים .ידוע לי כי מסירת פרטים כוזבים/לא מדויקים לרשות מהווה עילה לביטול ההיתר/לסיוגו/להתלייתו
לאחר עריכת שימוע כדין.
_______________________

______________

תאריך

חתימת המצהיר

אישור עו"ד
אני הח"מ _________________עו"ד ,מאשר בזאת כי ביום ____________ הופיע בפני מר/גב'
_____________________נושא ת.ז ____________________ .ולאחר שהזהרתיו כי עליו
להצהיר את האמת ואם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,חתם על התצהיר הנ"ל
בפני.
_________________
חתימה

_________________
חותמת

אישור עו"ד /רו"ח:
הנני מאשר בזה כי מר/גב __________________ 'ת.ז ___________________ .מוסמך/ת
לחייב בחתימתו/ה
את החברה המבקשת ___________________________ ח.פ________________ .
________________
חתימה וחותמת

_________________
תאריך

