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חוק זכאי למעמד עולה לפי בישראל למי שטק –בתחום ההייעבודה  מתן רישיוןניסויי לנוהל 

 ואינו אזרח/תושב ישראל השבות

 :כללי .א

 

 המאפשר לאזרח זר בגיר, גובש נוהל ניסויי למשק הישראליחשיבותה לאור ו טק-עידוד תעשיית ההיילשם  .1.א

להגיע לעבוד  "(/עובד הייטק)להלן: "המבקש ראלאזרח/תושב יש חוק השבות ואינוזכאי למעמד עולה לפי ש

וכן מתן רישיון לבן/בת זוגו "( חברת הייטק" )להלן:המוכרות ע"י רשות החדשנות  ת הייטקוחברבישראל ב

חודשים ברישיון  60 עד לתקופה מקסימלית של במסלול מיטיב וקצר)להלן: "בן הזוג"(   הנשוי לו ככל שישנו,

 עובד ההייטק ולתקופה של שנה לבן הזוג, עם אפשרות להארכה וכפי שיפורט להלןל 1ישיבה ועבודה מסוג ב/

יוגשו על ידי  לבן הזוגכן ו טקיילעבוד בתחום הה בקשלזר המ 1בקשות לקבלת רישיון ישיבה ועבודה מסוג ב/ .2.א

  :בכתובת דואר אלקטרוניהמבקשת להעסיקו,  טקחברת ההיינציג מורשה של 
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ובן  טק הזריועובד ההיאינה דורשת קבלת היתר העסקה טק, חברת היי ידי בקשה המוגשת לפי נוהל זה על .3.א

בהתאם לאמור בצו הכניסה לישראל )פטור מקבלת היתר  1לקבל רישיון ישיבה ועבודה מסוג ב/ ויוכל,  הזוג

 בכפוף לתנאי נוהל זה., ו2010יבה לעובד זר(, התשע"א למתן אשרה ורישיון יש

 מי)לגבי  אגף קונסולרי - "נתיב"ללאחר הגשת הבקשה במלואה, תיבחן הבקשה במינהל האוכלוסין ותועבר  .4.א

שאר מדינות שהוא אזרח  מי)לגבי  אגף זכאות - "סוכנות היהודית"לאו  (יוצא מדינות בריה"מ שהוא אזרח

את נדרש, נתיב/הסוכנות היהודית יזמנו הככל . המבקשלפי חוק השבות של אות זכהלשם בדיקת , העולם(

 לראיון בארץ או בחו"ל טרם קביעת הזכאות.ובן הזוג טק יעובד ההי

עמדת העברת ולאחר  ,כל הנדרש על ימי עבודה מיום קבלתן 10יידונו תוך זה  נוהלשהוגשו לפי בקשות  .5.א

החלטת מינהל ולמינהל האוכלוסין,  )במידת בצורך(נוספים  גורמיםועמדת  "נתיב"/"הסוכנות היהודית"

 . בדואר אלקטרונילפונה האוכלוסין תישלח 

 ,מראש 2וג ב/סממדינה הפטורה מאשרת כניסה  יאזרח םהינ ובן הזוג טק-ועובד ההיי, תאושרככל שהבקשה  .6.א

בלת רישיון עבודה מסוג ללא חובה לק 2מסוג ב/תייר ברישיון להיכנס לישראל  םרשאי יויהבחו"ל,  יםשוהו

טק יעובד ההיו/או  חברת ההייטק המעסיקה, על ובן הזוג עובד ההייטקלישראל של  םלאחר כניסת .מראש 1ב/

תוך שני , טקייחברת ההבאזור כתובת  )להלן: הלשכה( לגשת ללשכת מינהל האוכלוסיןו/או בן הזוג ו/או ב"כ 
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רישיון העבודה  לקבלתן העבודה. אין צורך לקבוע תור רישיו קבלת לישראל, לשם  םימי עבודה מרגע הגעת

 היא מוגשת במחלקת האשרות בלשכה.בו לפי נוהל זה, והבקשה תטופל ביום  שאושרה בקשתו למי

ולאחר  ,מוסדרת מראש 2מדינה המחויבת באשרת כניסה מסוג ב/ נינתי םהינובן הזוג טק -ככל שעובד ההיי .7.א

בחו"ל לשם לפנות לנציגות ישראל  הםיהא עלינהל האוכלוסין, אישור הבקשה וקבלת הודעה בהתאם ממי

 בישראל. 1עבודה מסוג ב/ו ישיבה רישיוןאשרת הכניסה וקבלת 

 ו/או ב"כטק יעובד ההיו/או טק יחברת ההיעל אישור הבקשה, יהא שוהה בישראל, לאחר  עובד ההייטקככל ש .8.א

 קבלת, לשם קבלת האישורי עבודה מרגע תוך שני ימ המעסיקבאזור כתובת  ללשכהלגשת  ו/או בן הזוג

לפי נוהל זה, והבקשה  שאושרה בקשתו למירישיון העבודה  לקבלתרישיון העבודה. אין צורך לקבוע תור 

 .תטופל בו ביום שהיא מוגשת במחלקת האשרות בלשכה

הראשונה  , יהא עליו במהלך השנה1עבודה מסוג ב/הישיבה והככל שבן הזוג מבקש להאריך את תוקף רישיון  .9.א

השלים בדיקת זכאות מלאה מכוח חוק השבות. השלמת הבדיקה תתבצע אל מול בה שוהה בישראל ל

הסוכנות היהודית או נתיב ובן הזוג יידרש להמציא את כלל המסמכים לבדיקת הזכאות מאומתים ומתורגמים 

 . 5.2.0001ובהתאם למפורט בנוהל שינוי מעמד מתייר לעולה שמספרו 

 .רב פעמית לתקופת הרישיוןחוזרת )אינטר ויזה( ת כניסה אשר בקשלמניתן לאשר  .10.א

בכל שלב  וכד'( 1מסוג א/ארעי )דוגמת רישיון לבקש מעמד עולה או מעמד אחר  ו יוכלובן הזוג טק -יעובד ההי .11.א

זכאי שבות ובהתאם לנהלי  םוזאת מכוח היותפי נוהל זה או לאחר סיום תוקפו, על לאחר קבלת הרישיון 

של "נתיב"/"הסוכנות היהודית"  ותידרש בדיקה נוספת הלי הרשותבקשה תיבחן בהתאם לנה הרשות.

לשם קביעת הזכאות לקבלת מעמד  ,צורךהלפי  ,וכן מסמכים נוספים מקוריים ומאומתיםוהמצאת מסמכים 

אי נוהל הטיפול בבקשה לשינוי מעמד מתייר ל"עולה" בישראל לזכ" – 5.2.0001וכפי המפורט בנוהל  בישראל

  ."שבות

 חודשים ממועד פרסומו כל עוד לא תוקן או הוארך. 12נוהל ניסויי זה יעמוד בתוקף לתקופה של  .12.א

 במינהלעבודה בהתאם לנוהל זה כפופה לשיקול דעת הגורמים המוסמכים והחלטה על מתן רישיון ישיבה  .13.א

 טות ממשלה רלבנטיות.והחל ןהאוכלוסין וליתר נהלי הרשות וכן להוראות חוק הכניסה לישראל ותקנותיה

הוראות נוהל זה אינן גורעות מההוראות הקבועות בחוק ובתקנות שהותקנו לפיו והחלטות הממשלה  .14.א

 הרלוונטיות. 

 מטרת הנוהל: .ב
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לקבלת רישיון ישיבה במינהל האוכלוסין להגשת בקשות והליך הטיפול השיטה מטרת נוהל זה לפרט את 

אשר עובד  ,אזרח/תושב ישראל חוק השבות ואינועמד עולה מכח זכאי למש לאזרח זר בגיר 1ועבודה מסוג ב/

 וכן את הארכת תוקפו של הרישיון ,לבן/בת זוג הנשוי לוו בחברת הייטק המוכרת על ידי הרשות לחדשנות

  .עבורם

 תנאים ודרישות .ג

 :המסמכים הנדרשים לשם הגשת בקשה

ובן הזוג  ככל שהעובד נשוי .קו בישראלולהעסיארצה טק בו מבקשים לאשר כניסת העובד מחברת ההיימכתב  .1.ג

  .עבור בן הזוגהטפסים והמסמכים בהמשך גם , יש לצרף לבקשה מבקש להגיע עימו לישראל

 .(1לאשרת כניסה )אש/טופס בקשה  .2.ג

 .(3)אש/ שהייה שיוןיהארכת ר / לשינויטופס בקשה  .3.ג

 לתום תוקף הרישיון המבוקש.חודשים מעבר  6-בתוקף לזר רכון ד .4.ג

 ..עדכניתחזותית ון דרכ תתמונ .5.ג

  .. טופס הצהרת בריאות .6.ג

 כדלהלן: ובן הזוג  הגשת תיעוד של המבקש .7.ג

  למעט תעודת לידה מקורית ממדינות חב"מ שמות הוריובה מופיעים ומאומתת מקורית תעודת לידה ,

 לאמת. תן, אותה לא ני1998שהונפקה עד לשנת 

 )ציבורית המעידה על שינויי שם. יש להציג תעודה ,במידה ובוצעו שינויי שם )פרטי/משפחה 

  תעודת נישואין מקורית. -עובד ההי טק נשוי וככל 

  )המאשר שאין  שהונפקה בחצי השנה האחרונהמסמך רשמי ממדינת המוצא )הכוללת גם שינויי שם

 תעודת יושר פדראלית לפי העניין.  אועבר פלילי או הרשעות כלשהן )להלן: "תעודת יושר"(,   מבקשל

  מתורגמות. תעודות הכתובות בשפה  זכאות שבות/או המוכיחות יהדות ו ,מקוריותותעודות אישורים

יוער אין צורך בתרגום, למעט מסמכים רבי מלל ופסקי דין.  -בה עובד הלשכה יכול לקרוא ולהבינה 

לצורך  לשכת הקשר, לפי העניין,  - נתיבשם השלמת בדיקת הזכאות ע"י סוכנות היהודית או לכי 

 להציג מסמכים נוספים, שעיקרם יפורט להלן:יהא על המבקש  ,לפי נוהל זה 1ישיון ב/מתן ר
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 ובו פירוטקישור מצ"ב , לשכת הקשר –נתיב  ,מדינות חב"מ יאזרח הינם ובן הזוג מבקשבמידה וה 

 -וכפי המפורט באתר האינטרנט של נתיב  מסמכים המבוקשים על ידםה

https://www.gov.il/he/service/confirm_aliyah_rights_for_former_ussr  

 ע"י  , ולשם הבדיקהשאינן חב"מ העולם שאר מדינותשל  יאזרח ובן הזוג  הינם במידה והמבקש

 :כלהלן המסמכים הבאיםאת  בין היתר להמציא הסוכנות היהודית, יידרשו

 על בקהילה יהודית מוכרת בתפוצות או אישור יהדות מבית דין מוכר ואישור יהדות מרב מוכר הפ

 .או לחילופין אישור יהדות של האב או הסב הרב הקשר של המבקש ליהדותבו יצויין ע"י  –

 יהודי בלבד יש להוסיף  המבקש סבאם  .האבשל יש להוסיף תעודת לידה  ,יהודיהמבקש ב אם א

  .בשלב זה , ללא צורך באימות אפוסטיללידה של האב והסבת. 

 :אם המבקש עבר גיור יש להביא את המסמכים הבאים 

 תעודת גיור     -

 השתתפות בקהילה יהודית מוכרת מאז הגיור אישור על      -

שנים האחרונות יש להוסיף מכתב מהרב המגייר שכולל תכנית  10 -הגיור התקיים באם      -

 המסביר את מניעיו לגיור ואת התהליך שעבר .  מבקשגיור , ומכתב מהלימוד ל

  .נתיבהסוכנות היהודית/או  ,הרשותשיקול דעתו של עובד לכל מסמך ו/או תעודה נוספת בהתאם  .8.ג

 השירות כרוך בתשלום אגרה כמפורט בלוח האגרות. –תשלום אגרה  .9.ג

 

 הליך הטיפול .ד

טק מגישת הבקשה -מול רשות החדשנות שחברת היייבדוק  המקבל את טופס הבקשה מינהל האוכלוסיןובד ע .1.ד

 מוכרת על ידם.

אל מול הדרכון ומול ובן הזוג, ככל שהוגשה בקשה בעניינו  טקעובד ההייפרטי את עובד מינהל האוכלוסין יבדוק  .2.ד

ובכללם פרטי כניסות ויציאות, סירובים ואישורים אל מול בתיק זר ובתיק אדם ברשות  הממוחשבתמערכת ה

כל החומר לארכיון את יסרוק  ,קונסוליה בחו"ל, קיום תיקים נוספים וכן את המסמכים הרלוונטיים ואמיתותםה

אין מספר זהות פעיל, ו/או תיקים  או לבן הזוג טק או להוריועובד היילהממוחשב, יבדוק בתיק אדם ויוודא ש

יעדכן הבקשה ופרטיה ב"גיליון  .ישותאחר כל התנאים והדר יםממלאכייוודא ו נוספים ביחידות הרשות השונות,

אם נמצא שקיימת רשומה על שמו כאזרח או תושב בקשתו תטופל  ויפתח "תיק בקשות" בהתאם. ורישום" של

 בהתאם לממצאים.

 חודשים מעבר לתקופת הרישיון המבוקשת. 6דרכון תקף לתקופה של ובן הזוג  טקעובד ההיייש לוודא שברשות  .3.ד
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. ככל שנמצאה הגבלה יש לפעול טקעובד ההייודא שלא קיימת הגבלה כל שהיא לגבי יו מינהל אוכלוסיןעובד  .4.ד

 .1.2.2001בהתאם ל"נוהל מתן שירותים המצריכים בירור מקדים" מס' 

ידרש להשלים י, תיבדק עמידתה בתנאים ובדרישות. במידת הצורך במינהל האוכלוסיןלאחר קליטת הבקשה  .5.ד

ימי עבודה מיום קבלת הבקשה. לא הושלמו  45תוך ו/או בנספחיה, מסמכים חסרים/ לתקן ליקויים בבקשה 

 המסמכים שנדרשו עד המועד שנקבע, יופסק הטיפול בבקשה והרשות תהיה רשאית לדחותה.

 שאילתה מינהל האוכלוסיןבישראל מעבר לתקופה של חצי שנה, יעביר עובד  ושהובן הזוג  טקעובד ההייבמידה ו .6.ד

  מודיעיני ובמידה ונדרש גם לגורמי הביטחון. למשטרה על עבר פלילי ומידע

מחבר המדינות( או  אזרח שהינואגף קונסולרי )לגבי מי  -תועבר לבדיקה ב"נתיב"הבקשה על כל נספחיה  .7.ד

  משאר מדינות העולם(. אזרח הינושלגבי מי אגף זכאות ) -ב"סוכנות היהודית"

אין מניעה לאשר הבקשה בהתאם לנוהל זה או כי  ובמידה ונמצא "לאחר קבלת עמדת "נתיב"/"הסוכנות היהודית .8.ד

 מינהל האוכלוסיןהשלמת התיעוד הנדרש, בסמכות עובד ו ולאחר וידוא עמידה בתנאי הנוהלכל מניעה אחרת, 

ם וסריקת תעודכן ב"תיק בקשות" ובגיליון הרישו לאשר הבקשה. ההחלטה ומשך תקופת השהייה המאושרת

  .החומר לארכיון הממוחשב

ממינהל האוכלוסין מדינה החייבת באשרת כניסה, יועבר אישור  יאזרח םשהינבן הזוג ועובד הייטק ל בבקשה ש .9.ד

 לקונסוליה הישראלית בצירוף הערות, ככל שישנן, לרבות וסריקת החומר לארכיון הממוחשב.

לת לשם קב וכן על המשך התהליךההחלטה לאישור הבקשה על  טקית ההיריודיע לחב מינהל אוכלוסיןעובד  .10.ד

קבלת לשם  ,לגשת לנציגות ישראל/לשכת מינהל האוכלוסין האזורית, לפי העניין - 1רישיון ישיבה ועבודה מסוג ב/

  .הרישיון

 ,מראש 2מסוג ב/שרת כניסה המחויבת באנתין מדינה  םהינובן הזוג  טקעובד ההייככל שואישור הבקשה לאחר  .11.ד

  .1ה מסוג ב/רישיון עבודלפנות לנציגות ישראל לקבלת  הםיהא עלי

להציג  ובן הזוג , יהא על עובד ההייטק/לשכת מינהל האוכלוסין האזוריתנציגות ישראל בחו"לב ובעת קבלת .12.ד

להציג ביטוח בריאות  וובנוסף יידרש טרם קבלת הרישיון המפורטים בסעיף ג' לנוהל זה המסמכים המקוריים

  .תקף

על לאחר אישור הבקשה ע"פ נוהל זה,  2תייר מסוג ב/בישראל ברישיון  יםשוהובן הזוג  טקעובד ההייבמידה ו .13.ד

לגשת ללשכת מינהל האוכלוסין באזור כתובת המזמין ו/או בן הזוג ו/או ב"כ  עובד ההייטקו/או חברת ההייטק 

לפי  שאושרה בקשתו טקעובד ההיירישיון העבודה בגין  לקבלתרישיון העבודה. אין צורך לקבוע תור  קבלתלשם 

במעמד זה יוצגו המסמכים המקוריים שהוצגו  מחלקת האשרות בלשכה.הגעתו לביום ה יטופל והפוננוהל זה,  

 בעת הגשת הבקשה.



 

 5.3.0050 מספר נוהל:   אשרות תחום: 

 רישיון עבודה בהייטק  נושא:
  לזכאי שבות

 ה(ינש)מהדורה  6מתוך      6דף    

 2022מרץ  27 : תאריך עדכון 

 

 

 
 

 5.2.0050 מספר נוהל וההגירה אוכלוסיןה רשות

 

 ניתן לאשר אשרת כניסה חוזרת רב פעמית )אינטר ויזה( למלוא תקופת הרישיון המאושרת. .14.ד

 ונכנס ובן הזוג טקעובד ההייובכלל זה כי  ,כי קיימת מניעה לאישור הבקשה מינהל האוכלוסיןעובד במידה וימצא  .15.ד

לישראל שלא כדין/ סורבה כניסתו לישראל בעבר/שהה שלא כדין, נעצר והורחק/  מסר פרטים כוזבים/ עושה 

שבסמכותו לסרב הבקשה.  מנהל אגף במטה מנ"איעביר הבקשה להחלטת  ,שימוש לרעה בנוהל זה וכיו"ב

 ירוב מנומק ימסרו לידי המגיש הבקשה.  ומכתב ס , יעודכנו הגבלות בהתאםההחלטה תעודכן בגיליון הרישום

 60)עד  המרביתתקופה עברה הככל שלא נתן לתקופה של שנה אחת. ייולבן הזוג  טקעובד ההייהרישיון של  .16.ד

ובהתאם לתקופה בה עתיד לשהות  המבוקשתבהתאם לתקופה לעובד ההיי טק חודשים(, ניתן להאריך הרישיון 

ובכפוף לתוקף הדרכון הזר, בדיקת מד"פ והגשת  שנים 5ינה עד לאישור ה המרביתבישראל, כאשר התקופה 

 בלשכת מנ"א. /מעסיק/ב"כבנוכחות אישית טקעובד ההייבקשה ע"י 

מבקש להאריך את תוקף שככל ובה שוהה בן הזוג בישראל ברישיון מכוח נוהל זה, הראשונה במהלך השנה  .17.ד

ובהתאם  ים בדיקת זכאות מלאה מכוח חוק השבות, יהא עליו להשלשברשותו 1רישיון הישיבה והעבודה מסוג ב/

השלמת הבדיקה תתבצע אל מול הסוכנות  .5.2.0001למפורט בנוהל שינוי מעמד מתייר לעולה שמספרו 

. עם קבלת היהודית או נתיב ובן הזוג יידרש להמציא את כלל המסמכים לבדיקת הזכאות מאומתים ומתורגמים

של להסדרת תוקף רישיונו ה בתנאי הנוהל, ניתן יהא להמשיך הטיפול תשובת הסוכנות היהודית/נתיב והעמיד

 ובהתאם לנהלי הרשות. בישראלבן הזוג 

הוארך  םשתוקף רישיונובן הזוג טק עובד ההיילגבי בצע בדיקת מד"פ אחת לשנה י מינהל האוכלוסיןעובד  .18.ד

מינהל במטה מנהל אגף תייעצות עם לתקופה של מעל שנה ברצף. במידה ונתקבלו הערות, יש להעביר עניינו לה

 .האוכלוסין

 החוק וסעיפיו .ה

 2010-צו הכניסה לישראל )פטור מקבלת היתר למתן אשרה ורישיון ישיבה לעובד זר(, התשע"א

 תחולה .ו

 חודשים ממועד פרסומו כל עוד לא תוקן או הוארך. 12נוהל ניסויי זה יעמוד בתוקף לתקופה של 

 

 נספחים .ז

 (1)אש/ טופס בקשה לאשרת כניסה

 (3שיון ישיבה )אש/יטופס בקשה לשינוי/הארכת ר
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