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נוהל הטיפול בבקשות למתן היתר העסקה ורישיון שהייה ועבודה למומחים זרים
תוכן עניינים:
חלק א – כללי
חלק ב  -מטרת הנוהל
חלק ג  -הגשת בקשה להיתר העסקה ותנאי היתר ההעסקה
חלק ד  -אופן הטיפול בהנפקת אשרה ורישיון עבודה ב 1/למומחה הזר
חלק ה  -בקשות לכניסת בני משפחה נלווים למומחה
חלק ו  -אופן הטיפול בכניסתו של המומחה הזר בביקורת הגבולות בנמל התעופה בן גוריון
חלק ז  -אופן קבלת אשרה ורישיון בנציגות ישראל בחו"ל
חלק ח -הארכת תוקף היתרים ורישיונות
חלק ט -תנאי רישיון שהייה ועבודה ב - 1/מומחה
חלק י  -החוק וסעיפיו
חלק יא – נספחים
א .כללי:
א .1.חוק עובדים זרים ,התשנ"א( 1991-להלן" :חוק עובדים זרים") מסמיך את ה"ממונה" כהגדרתו בסעיף  1לחוק שהוא
ראש רשות האוכלוסין וההגירה או עובד משרדו שהוסמך מטעמו ,להתיר העסקתו של "עובד זר" ,לפי סעיף  1יג'
לחוק עובדים זרים (להלן "היתר/היתר העסקה").
א" .2.עובד זר מומחה" (להלן" :מומחה") הינו עובד זר בעל מומחיות ייחודית שאין בנמצא בישראל ואשר הממונה החליט
להתיר את העסקתו ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ובתנאים שקבע ,ובהתחשב ,בין היתר ,במחויבויות בינלאומיות של
מדינת ישראל ,בהוראות החוק והחלטות הממשלה הרלוונטיות ובמאפייני שוק העבודה בענפי העבודה ובאזורי
ההעסקה השונים.
א .3.הוראות נוהל זה אינן גורעות מההוראות הקבועות בחוק ובתקנות שהותקנו לפיו והחלטות הממשלה הרלוונטיות.
א .4.העסקת מומחה בישראל מותרת רק לאחר שמעסיקו קיבל היתר העסקה מאגף ההיתרים ובהתאם לתנאיו ,וכן לאחר
שהמומחה הזר קיבל אשרה ורישיון ישיבה ועבודה מסוג "ב 1/מומחה" (בציון המקצוע המאושר להעסקה) לפי סעיף
(2ג) לחוק הכניסה לישראל התשי"ב( 1952-להלן" :חוק הכניסה לישראל") ותקנותיו.
א .5.את היתר ההעסקה ורישיון העבודה לפי נוהל זה יש לקבל בטרם הגעת המומחה לישראל לרבות כאשר המומחה
הינו אזרח בעל דרכון של אחת המדינות המנויות בצו הכניסה לישראל (פטור מאשרה) התשל"ד–( 1974להלן:
"מדינה שאזרחיה פטורים מאשרה ורישיון ביקור מראש") ולאחר ביצוע ההליכים כמפורט בנוהל זה.
א .6.ככלל לא יאושר מעבר מרישיון מכל סוג שהוא לרישיון מסוג "ב 1/מומחה" בעת שהותו של המומחה בישראל.
א .7.מומחה אינו רשאי לעבור לעבוד בענף אחר בזמן שהותו בישראל.
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א .8.מומחה שאושרה בקשת מעסיקו לקבלת היתר להעסיקו ,נדרש להיכנס לישראל ולצאת ממנה דרך מעבר הגבול נמל
התעופה בן גוריון בלבד.
א .9.במקרים בהם מדינת מוצאו/אזרחותו של המוזמן מוגדרת כמדינת אבחון ע"י גורמי הביטחון ,יועבר טופס הבקשה
לגורמי הביטחון לאבחון וקבלת המלצתם ,טרם אישור הבקשה.
א .10.ככלל ,מומחה שהעסקתו אושרה לפי נוהל זה רשאי בתקופת שהייתו בישראל לבקש לצרף אליו בני משפחה מקרבה
ראשונה .חריג לכלל זה יהא לגבי עובד מומחה שבהיתר ההעסקה שניתן לצורך העסקתו נרשם כי הוא יעסוק
במקצוע שאינו דורש השכלה אקדמית גבוהה ,שהעסקתו הותרה על פי התחייבות המעסיק לתשלום שכר של
לפחות פעמים השכר הממוצע במשק ,וכן מומחים המגיעים לישראל לביצוע משימה חולפת של עד  90יום .לגבי
מומחים אלו ,לא ניתן לצרף בני משפחה.
א .11.עובד זר מגיע לישראל לעבודה זמנית בלבד ,ועליו לצאת מישראל בתום תקופת הרישיון שניתן לו .ככלל ,לא
יוארך רישיון עבודתו של הזר מעבר ל 63-חודשים ממועד כניסתו לראשונה לישראל באשרה ורישיון עבודה
(ב.)1/
א .12.הרשות רשאית לבטל את הרישיון ו/או ההיתר שניתנו למומחה ולמעסיק בכפוף לעריכת שימוע ,במידה ונמצא ,כי
המעסיק אינו עומד ,בין היתר ,בנהלים ,ו/או בתנאי ההיתר ו/או בתנאי הרישיון ו/או אם התגלתה אי מסירה של מידע
מלא ומקיף ו/או התקבלה המלצה מנומקת מרשות ציבורית לביטול הרישיון ו/או ההיתר ,וזאת בנוסף לכל סנקציה
אחרת על פי דין.
א .13.לא יוארך היתר העסקה למעסיק שלא שילם קנס או עיצום כספי חלוט ,שהוטל עליו בעקבות הפרת חוקי העבודה
בקשר לעובדים זרים ,כמפורט בסעיף 1יד 1לחוק עובדים זרים.
א .14.במידה ו יתברר במסגרת הטיפול בבקשה למתן רישיון למומחה זר לפי נוהל זה ,כי הנתין הזר הגיש בקשה
נוספת/מקבילה לקבלת רישיון ישיבה בישראל בהתאם לנוהל אחר ,יתבקש המומחה לבחור הליך אחד בו תטופל
בקשתו וזאת באמצעות מכתב מפורט בו יצהיר באיזה הליך הוא בוחר להמשיך את הטיפול והבקשה השניה תיסגר,
וזאת מבלי לפגוע בסמכות הרשות לדחות או לסגור כל בקשה כאמור.
א .15.על מעסיק בעל היתר להודיע לגורם הרלוונטי ברשות ההגירה בכתב לגבי כל שינוי מהותי שחל בבקשה שהוא הגיש
לקבלת היתר או אשרה או רישיון עבור מומחה זר ,תוך  7ימים מיום השינוי.
א .16.ניתנת בזה הודעה מראש כי הרשות תהיה רשאית לפרסם את פירטי המעסיקים בעלי היתרים להעסקת מומחים
זרים לפי נוהל זה ,פירטי המעסיקים שהגישו בקשות להעסקת מומחים זרים ,וכן מספר ההיתרים שקיבלו בהתאם
לנוהל ,הכל בהתאם לשיקול דעת הרשות
ב .מטרת הנוהל:
ב .1.מטרתו של נוהל זה להסדיר את אופן הטיפול בבקשת מעסיק לקבלת היתר להעסקת מומחה זר ובבקשה להארכת
היתר ההעסקה ,את הליך הגשת בקשה לאשרה ורישיון ישיבה ועבודה בישראל עבור המומחה הזר והארכת תוקפם,
וכן את אופן הטיפול בבקשות כאמור ,הן באגף ההיתרים במינהל שירות למעסיקים ועובדים זרים (להלן" :אגף
ההיתרים") והן בלשכות הרשות האזוריות (להלן" :הלשכות") של רשות האוכלוסין וההגירה (להלן" :הרשות").
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ב .2.נוהל זה אינו חל על מומחים זרים המוזמנים לעבודה זמנית בישראל למשך תקופה של עד  45ימים בשנה שהם
בעלי דרכון בתוקף של מדינה שאזרחיה פטורים מאשרת ביקור מראש ,בהתאם לצו הכניסה לישראל (פטור
מאשרה) התשל"ד –  .1974לגבי אוכלוסייה זו יש לפעול בהתאם לנוהל מספר " .5.3.0040נוהל ניסויי לטיפול מזורז
בבקשות להעסקת מומחה ,שהוא אזרח מדינה לגביה חל פטור מאשרת ביקור ,המוזמן לישראל לתקופה של עד 45
ימים בשנה" .כן לעניין מומחים זרים המוזמנים לעבוד בחברה היי טק מוכרת ושהם בעלי דרכון בתוקף של מדינה
שאזרחיה פטורים כאמור מאשרת ביקור מראש , ,יש לעיין בנוהל " 5.3.0043נוהל ניסויי לטיפול בבקשות חברות
הייטק וסייבר להעסקה והסדרת מעמדם של מומחים זרים בישראל".
ב .3.ככל שקיים נוהל ייעודי בנהלי הרשות לעניין סוגי מומחים זרים ,יש לפעול ולטפל עפ"י נוהל זה ביחד עם הנוהל
הייעודי.
ג .הגשת בקשה להיתר העסקה ותנאי היתר העסקה:
ג .1.בקשה לקבלת היתר להעסקת מומחה תוגש באגף ההיתרים – ענף מומחים של הרשות .כתובת האגף מופיעה באתר
האינטרנט

של

הרשות

www.piba.gov.il

(להלן:

"אתר

האינטרנט"),

או

באופן

מקוון

בכתובת:

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getHtmlForm.aspx?formType=Experts@piba.gov.il
ג .2.הגשת הבקשה כרוכה בתשלום אגרת בקשה ובמילוי טופס בקשה ותצהירים נלווים (נספחים ג ו -ד לנוהל זה) .את
הטופס על נספחיו ,ובכלל זה אישור על תשלום אגרת הבקשה ,יש לשלוח לאגף ההיתרים בכתובת המצוינת באתר
האינטרנט ,או להגישה ידנית במועדי קבלת הקהל של ענף המומחים המעודכנים באתר.
ג .3.ככלל ,בקשה להעסקת מומחה תוגש על ידי חברה /שותפות /עוסק מורשה הרשומים כדין בישראל ועל המבקש לצרף
לבקשתו אישור על רישום התאגיד מרשם החברות /השותפויות /רישוי עסקים ,לפי העניין .כאשר המבקש הוא חברה
זרה ללא סניף/שלוחה בישראל (להלן" :חברה זרה")  -יש להציג ייפוי כוח נוטריוני שאומת בנציגות ישראל בחו"ל
המסמיך נציג בישראל לטפל בבקשה בשם המבקש .יודגש כי במקרה בו הוגשה בקשה להעסיק מומחה על ידי חברה
זרה ,רשאית הרשות לדרוש הגשת בקשה מקבילה גם על ידי חברה ישראלית מזמינה הרלוונטית להעסקה
המבוקשת.
ג .4.היתר להעסקת מומחה יינתן רק עבור מומחה באחת הקטגוריות להלן ,כפי שנקבעו בהחלטת ממשלה  3021מיום
 ,6.1.05כפי שתוקנה בהחלטת ממשלה  4024מיום  31.7.05ובהחלטות ממשלה מעדכנות מאוחרות ,ובהתאם
לשיקול דעת הממונה .ניתן היתר להעסקת מומחה בקטגוריה מסוימת ,יחולו התנאים הקבועים להלן לגבי כל
קטגוריה:
ג.4.א .מנהל ,נציג בכיר או עובד אמון בחברה זרה או בחברה בינלאומית -לעניין זה "מנהל" הוא "אדם המכוון או
הקובע את יעדיו של ארגון או מחלקות -בארגון והוא בעמדה בכירה ואחראי לפעילות אספקה של שירותי הארגון
באמצעות פיקוח ,שליטה ,סמכות להעסיק עובדים ולפטרם או להמליץ על כך או סמכות על פעילויות אחרות
הקשורות בכוח אדם" .לא יותר לחברה זרה או בינלאומית להעסיק יותר מ 2 -עובדים זרים שהם נציגים בכירים
או עובדי אמון בכירים .היתר לפי סעיף זה יינתן ,בין היתר ,בכפוף להמלצת המינהל לסחר חוץ במשרד הכלכלה.
ג.4.ב .איש סגל בכיר בחברת תעופה או בחברת ספנות זרה בהתאם למחויבות בינלאומית של מדינת ישראל.
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ג.4.ג .מרצה או חוקר במוסד להשכלה גבוהה ,או ברשות הזיכרון "יד ושם" (האחרון בהתאם להחלטת ממשלה
 1774מיום  - )4.8.16בקשה המוגשת על ידי מוסד להשכלה גבוהה או על ידי רשות הזיכרון "יד ושם" .לעניין
זה "מוסד להשכלה גבוהה" הוא אחד מאלה :מוסד שקיבל הכרה לפי סעיף  9לחוק המועצה להשכלה גבוהה,
התשי"ח ,1961-מוסד שקיבל תעודת היתר או אישור לפי סעיף  21א' לחוק האמור ,או מוסד שהתואר שהוא
מעניק הוכר לפי סעיף  28א' לחוק האמור .ככל שהבקשה מוגשת לפי קטגוריה זו על ידי מוסד להשכלה גבוהה
יש לצרף לבקשה להיתר העסקה אישור המועצה להשכלה גבוהה כי המבקש הוא מוסד להשכלה גבוהה כאמור
לעיל.
ג.4.ג.1.חוקר המועסק במסגרת תוכנית המסגרת של האיחוד האירופי אליה הצטרפה מדינת ישראל –
(בהתאם לסעיף  9להחלטת ממשלה  2292מיום  – )15.1.2017בקשה להעסקת חוקר זר לפי סעיף זה
תוגש על ידי מעסיק ישראלי בעל אישור בכתב של הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית לפיו המעסיק
מקבל מענק מכוח ובמימון תכנית המסגרת של האיחוד האירופי ,שאליה הצטרפה והתחייבה מדינת
ישראל ,וכן בתנאי ששכר החוקר הזר ישולם בהתאם לכללי תכנית המסגרת הנ"ל ונהליה ,וכן לפי משפט
העבודה החל בישראל ,בהתאם לכללים או לתנאים העדיפים המחייבים.
ג.4.ד .עובד רפואה משתלם או מומחה בבית חולים – בקשה להעסקת רופא או אחות במסגרת השתלמות לימודית
בבית חולים ,או להעסקת רופא מומחה בבית חולים ,תידון רק אם צורפה לבקשה המלצת משרד הבריאות .כן,
בהתאם להחלטות הממשלה המוזכרות לעיל ,לא יינתנו יותר מ  50היתרים בשנה להעסקת עובדי רפואה שאינם
רופאים.

ג.4.ה .יהלומנים -הבקשה להעסקת מנהל או איש אמון בתחום היהלומים תוגש על ידי המעסיק בהמלצת המפקח
על היהלומים במשרד הכלכלה בלבד כמפורט בנוהל הטיפול בבקשות למתן היתר העסקה ורישיון שהייה
ועבודה ליהלומנים ובני משפחותיהם [( ]5.3.0015להלן" :נוהל יהלומנים").
ג.4.ו .צלם זר או כתב זר -בקשה תוגש באמצעות לשכת העיתונות הממשלתית בלבד והיא כפופה לנוהל מיוחד.
ג.4.ז .אמנים זרים  -היתרים להעסקת אמנים זרים יינתנו בדרך כלל להעסקת אמנים בעלי מוניטין במידה גבוהה או
בעלי מוניטין בינלאומי בתחומיהם או למעסיקים שהם גופים בעלי מוניטין במידה גבוהה בתחומם ,ולתקופות
קצרות של שלושה חודשים או פחות ,בהתאם לנדרש לצורך ההופעה/העבודה אליה הוזמנו מראש ,והכל
בכפוף לשיקול דעתו של הממונה .לבקשה יש לצרף תעודות המעידות על המוניטין של האמן ושל המעסיק
שהגיש את הבקשה ועל פרטי ההופעה/העבודה אליה הוזמן האמן .הממונה רשאי להעביר את הבקשות לחוו"ד
ארגון אמני ישראל.
ג.4.ח .בוגר אקדמאי זר במקצוע היי טק – (בהתאם לסעיף  4להחלטת ממשלה  2292מיום  15.1.17חברה שהוכרה
על ידי הרשות לחדשנות טכנולוגית ,כחברה עתירת ידע טכנולוגי רשאית להגיש בקשה להעסקת נתין זר שסיים
תואר אקדמאי מלא במוסד להשכלה גבוהה בישראל במקצוע היי טק (הנדסת חשמל ,אלקטרוניקה ,מחשבים
כולל הנדסת תוכנה ,מערכות מידע ומדעי המחשב) לתקופה שלא תעלה על שנה ממועד סיום לימודיו ,הכל
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כמפורט בנוהל " 5.3.0043נוהל ניסויי לטיפול בבקשות חברות הייטק וסייבר להעסקה והסדרת מעמדם של
מומחים זרים בישראל" (להלן" :נוהל הייטק").
ג.4.ט .מומחים זרים המגיעים לישראל לתקופות קצרות של עד  90יום לביצוע משימה זמנית או חולפת – (עד 300
בשנה) .הגבלה מספרית זו לא תחול על היתרים הניתנים לחברות היי טק מוכרות ,כהגדרתם לעיל ,להעסקת
מומחים זרים ששכרם אינו נופל מפעמיים השכר הממוצע במשק ,במשך תקופות קצרות כאמור .לפרטים בעניין
זה ,נא ראה פירוט ב"נוהל היי טק".
ג.4.י .מומחה ב"שכר מומחים" שהוכח לגביו כי הוא בעל ידע ברמת מומחיות גבוהה או בעל ידע חיוני וייחודי לשירות
אותו מספק המעסיק ,שאינו בנמצא בישראל ,כאשר שכר העבודה הרגיל שישולם למומחה הזר לא יפחת
מפעמיים

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 הוראות
כלהלן:
שכר 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 ,ו/או משמרות .כן יודגש כי חישוב תוספת השכר המגיע לעובד ממעסיקו בגין
עבודה בשעות נוספות וכו' יעשה על בסיס השכר הרגיל האמור .השכר הממוצע במשק למשרת שכיר  -כפי
שמפורסם על ידי המוסד לביטוח לאומי.
ניכויים מותרים מהשכר האמור – לצורך חישוב "שכר מומחים" אין לנכות סכומים בגין מגורים הולמים או סכומים
נלווים ,או סכומים בגין ביטוח רפואי ,העולים על הסכומים הקבועים בתקנות עובדים זרים (איסור העסקה שלא
כדין והבטחת תנאים הוגנים) (שיעור ניכוי מהשכר בעד מגורים הולמים) ,התש"ס ,2000-ובתקנות עובדים זרים
תקנות עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (שיעור ניכוי מהשכר בעד דמי ביטוח
רפואי) ,התשס"ב ,2001-שהם בתוקף.
תשלום שכר בשווה כסף – 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 ,התשי"ח( 1958-להלן" :חוק הגנת
השכר").
שווי של אופציות או מניות  -לא ייחשב כחלק מהשכר לצורך עמידה בתשלום שכר היסוד האמור.
ג.4.י .1.בלי לגרוע מסמכות הרשות לקבוע כללים והתניות לפי שיקול דעתה למתן או להארכת היתרי העסקה ורישיונות
עבודה ,יודגש כי כאשר מומחיות המומחה הזר לפי קטגוריה זו היא בתחום שאינו דורש השכלה אקדמאית
גבוהה ,יחולו הוראות כלהלן:
 )1ככלל ,לא יינתן היתר להעסקת מומחה זר בתחום שאינו דורש השכלה אקדמאית גבוהה (כגון רתכים,
פחחים ,זגגים ,וכו') .למעט במקרים חריגים ובנסיבות מיוחדות ,לפי שיקול דעת הממונה.
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 )2הממונה או פקיד מוסמך מטעמו ,יהא רשאי לדרוש ,כתנאי לשקילת מתן ההיתר ,קיום תנאים והפקדת
מסמכים כלהלן:
א .הפקדת ערבות להבטחת תשלום שכר המומחה בסכום שיקבע ושלא יפחת משכר שני חודשי עבודה
של המומחה הזר ,עבור כל מומחה זר .הערבות תהיה בתוקף במשך שנה לאחר תום תוקף ההיתר,
וככלל לא תוחזר בטרם תקופה זו.
ב .חתימת המומחה הזר על תצהיר כדין בשפתו מתורגם לעברית לפיו הוא יודע כי לא יותר לו לעבור
לענף אחר לאחר הגעתו לישראל.
ג .המצאת חוזים ואישורים אחרים להבטחת גיוס העובד כדין בארץ מוצאו ואי גביית סכומים כלשהם
מהעובד הזר בקשר לתיווכו לעבודה בישראל ,שלא כדין.
ד .המצאת העתק מאושר כדין של חתימת העובד והמעסיק על הסכם עבודה לפיו המעסיק מתחייב כלפי
העובד לתשלום "שכר המומחים" ,בתוספת אישור עו"ד כי תנאי ההסכם תואמים את דיני העבודה
החלים בישראל ואת התחייבויות המעסיק לרשות האוכלוסין וההגירה וכי מתקיימים בין העובד
למעסיק יחסי עובד מעביד.
ה .הסכמת המעסיק בכתב להעברת מסמכי הבקשה על נספחיהם ובכלל זה החוזים והתצהירים דלעיל
למומחה הזר במקרה שיידרש.
 )3תנאי יסודי לתוקף ההיתרים שיינתנו יהא ששכר העובדים ישולם לחשבון בנק בישראל בו אין לצד ג' מלבד
העובד הזר הרשאה או ייפוי כוח לפעול בו ,וכי המעסיק ישמור את אישורי הבנק לגבי הפקדת השכר וימסור
אותם לרשויות הפיקוח לפי דרישה.
 )4בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,וכן מבלי לגרוע מהוראות נוהל זה בקשר למומחים בשכר מומחים
המועסקים במקצועות שאינם דורשים השכלה אקדמאית גבוהה ,לעניין בקשה להעסיק מומחה זר בשכר
מומחים בתפקיד שף מומחה יחולו תנאים נוספים כלהלן:
א .היתר להעסקת שף זר בשכר מומחים יינתן אך ורק למסעדות המוכיחות שהן מסעדות המגישות תפריט
על טהרת מאכלים מהמזרח הרחוק (דרום מזרח אסיה – סין ,תאילנד ,הודו ,יפן) בלבד (להלן:
"מסעדות אסייתיות") ..המעסיק מבקש ההיתר יתבקש להצהיר על כך בבקשתו וכן לצרף תפריטים
עדכניים של המסעדה .ככלל ,החלטה בבקשה תתקבל רק לאחר משלוח ביקורת למסעדה לברר את
סוג המסעדה ותנאיה.
ב .ניתן היתר להעסקת שף מומחה זר בשכר מומחים במסעדה אסייתית ,וחל שינוי באוכל המוגש
במסעדה או בתפריט כך שהמסעדה כבר אינה מגישה אוכל על טהרת תפריט מהמזרח הרחוק ,תוקף
ההיתר יפוג מיידית ועל המסעדה להפסיק להעסיק את השפים הזרים ,תוך מתן הודעה בכתב על
השינוי לאגף ההיתרים – ענף מומחים ותשלום זכויות השפים הזרים על פי כל דין והסכם.
ג .הגשת מספר מצומצם של מנות ילדים שאינן אתניות אסיאתיות לא תגרע מהיות המסעדה אתנית
אסיאתית.

רשות האוכלוסין וההגירה

מספר נוהל

5.3.0041

תחום:

אשרות

נושא:

מומחים זרים בישראל

מספר נוהל:
דף  7מתוך
תאריך עדכון:

5.3.0041
(14מהדורה רביעית)

21.6.2018

ד .ככלל לא יינתן היתר להעסקת שף מומחה זר ממדינות מוצא שאין ניסיון בהיקף רחב ומשמעותי בהבאת
שפים מומחים זרים מהן.
ה .שף זר יועסק רק בתפקיד שף במסעדה בכתובת שצוינה בבקשה להיתר ובהיתר ,ולא יועסק בתפקיד
אחר במסעדה.
ו.

בעל ההיתר רשאי לנייד את השף הזר שבגינו ניתן ההיתר ,לעבודה כשף במסעדות אסיאתיות אחרות
בבעלותו ,בתנאי שמסעדות אלו הן בעלות היתר בתוקף להעסקת שפים זרים ,או במסעדות אחרות
ברשת מסעדות שלהן היתרים להעסקת מומחים בתוקף כאמור ,גם בחריגה ממספר השפים הזרים
הקבוע בכל היתר ,ובלבד שלשף הזר רישיון עבודה בתוקף ,וזאת לאחר קבלת אישור בכתב מאגף
היתרים – ענף מומחים לניוד ובהתאם לנוהל מספר .9.5.0011

ג.4.י .2.הופסקה העסקתו של מומחה זר בשכר מומחים במקצוע שאינו דורש השכלה אקדמאית גבוה ,קודם סיום
תקופת היתר שניתן למעסיקו ,מכל סיבה שהיא ,והעובד לא יצא מישראל יציאה של קבע ,על המעסיק להודיע
בכתב ללשכת הרשות על הפסקת ההעסקה ועל סיבת ההפסקה ,תוך  7ימים מיום הפסקת ההעסקה.
המעסיק לא יהא רשאי להעסיק מומחה אחר במקום המומחה שהעסקתו הופסקה כאמור לעיל ,במשך  3שנים
מיום הדיווח בכתב על הפסקת ההעסקה ,אלא אם כן מצא הממונה ,על פי בקשה בכתב שהוגשה על ידי
המעסיק בצירוף אישורים על הפקדת שכר מומחים לחשבון בנק על שם המומחה הזר בלבד ,כי התקיימו
נסיבות מיוחדות בעקבותיהן יש לאפשר החלפת המומחה הזר במומחה אחר ,ובתנאים שיקבע.
ג .5.יודגש כי על המעסיק לקיים יחסי עובד מעביד עם המומחה הזר שניתן לו היתר להעסיקו ,עליו להקפיד על קיום כל
חוקי העבודה הרלוונטיים ובכלל זה להנפיק לעובד מידי חודש תלוש שכר כדין ולמסור העתק התלוש לעובד הזר.
ג .6.אופן הגשת בקשה להיתר:
ג.6.א .לבקשה יצורפו המסמכים הבאים (מקוריים או מאומתים על ידי עו"ד/רו"ח):
 )1תצהיר מתאים ,כמפורט בטופס הבקשה ,חתום על ידי נציג מורשה של המבקש בפני עו"ד או קונסול לפי העניין.
 )2תדפיס מעודכן הכולל את פרטי המעסיק/ה מרשם החברות /השותפויות /רישוי עסקים ,לפי העניין.
 )3כאשר המעסיקה הינה חברה מקומית יש לצרף גם:
 העתק נאמן למקור מאושר ע"י רו"ח או עו"ד של טפסי  102שהוגשו למוסד לביטוח לאומי לגבי עובדים
ישראלים ,במשך שלושת החודשים האחרונים.
 אישור רו"ח המבקר של החברה כי החברה פעילה וכי לא נרשמה לחברה אזהרת עסק חי לשנת המס
שקדמה להגשת הבקשה.
 )4במקרים בהם המעסיק/ה הינו חברה זרה ללא סניף או שלוחה בישראל ,יש לצרף ייפוי כוח נוטריוני שאומת
בנציגות ישראל בחו"ל המסמיך את הנציג הישראלי לטפל בבקשה בשם המעסיק.
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 )5מכתב הסבר מנומק וחתום לגבי הצורך בהעסקת המומחה הזר ומסמכים התומכים בטענות המועלות במכתב,
ובכלל זה מסמכים המעידים על תמיכה של גופים ממשלתיים ככל שקיימת ,וכל תיעוד אחר התומך בבקשת
המעסיק ובמומחיות המומחה כגון תיאור החברה הזרה ,החברה הישראלית ,מהות הפרויקט והתפקיד
שהמומחה הזר יבצע בישראל.
 )6בבקשות למומחה חדש – יש לצרף קורות חיים ותעודות המעידות על השכלה ,ניסיון ,מוניטין ו/או מומחיות של
הנתין הזר שהעסקתו מבוקשת .לתעודות שאינן בשפה העברית או האנגלית יש לצרף תרגום נוטריוני .כאשר
הבקשה היא להעסקת מומחה בשכר מומחים במקצוע שאינו דורש השכלה אקדמאית ,יצורף גם העתק מאושר
של רישיון תיווך של הלשכה הפרטית הזרה שתיווכה את העובד במדינתו ו/או אישור משרד העבודה המקומי כי
התיווך בוצע כדין ,חוזה העסקה מותנה של המבקש עם העובד ,ואישור עו"ד ישראלי כי בדק את הוראות החוזה
והם תואמים את החוק בישראל ואת נהלי הרשות והתחייבויות המעסיק בבקשתו.
 )7בבקשות להארכת היתר להעסקת מומחה בשכר מומחים וכן בבקשות להחלפת או להוספת מומחה כאמור
למעסיק שכבר מעסיק מומחים זרים – יצורף אישור רו"ח (נספח ג'  -דו"ח מיוחד של רו"ח בתחתית העמוד
בקישור הבא)https://www.gov.il/he/service/working_permit_for_foreign_workers :המאשר תשלום
שכר מומחים בשנת ההיתר החולפת לגבי כלל המומחים הזרים בשכר מומחים אשר הועסקו בחברה תוך
התחייבות לתשלום שכר מומחים ב 12-החודשים שקדמו להגשת הבקשה ,בהתאם לרשימה שמית של מומחים
שתצורף לאישור .הוגשו מספר בקשות כאמור תוך  6חודשים מתאריך אישור רואה החשבון ,הרשות רשאית
להסתפק באישור אחד של רואה החשבון בכל אותן בקשות שהוגשו כאמור במשך אותם  6חודשים.
 )8כאשר הבקשה היא להארכת היתר להעסקת מומחה בשכר מומחים במקצוע שאינו דורש השכלה אקדמאית,
יצרף המעסיק בנוסף לאישור רואה החשבון גם העתקי תלושי שכר והפקדות שכר המומחה הזר לחשבון בנק על
שם המומחה בישראל ,במשך  3החודשים שקדמו להגשת הבקשה ,וכן אישור הבנק כי אין לגורם אחר מלבד
העובד הזר ייפוי כוח או הרשאה בחשבון הבנק.
 )9אישור על תשלום אגרת בקשה בהתאם לחוק עובדים זרים ובהתאם ללוח האגרות ,כפי שמתפרסם באתר
האינטרנט של הרשות (הסכום מתעדכן מידי שנה לפי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן).
ג.6.ב .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.
ג.6.ג .לא יינתן היתר העסקה למעסיק שלא שילם קנס/עיצום כספי חלוט שהוטל עליו בגין הפרת חוקי העבודה בקשר
לעובדים זרים ,הכל בהתאם לקבוע בסעיף 1יד 1לחוק עובדים זרים.
ג.6.ד .לאחר 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
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הוועדה המייעצת לקבלת מסמכים נוספים -ככלל ההחלטה תתקבל תוך  30ימי עבודה מיום קבלת חוות הדעת או
המסמכים הנוספים ,לפי העניין.
ג.6.ה .חברי הוועדה המייעצת לעניין נוהל זה הם נציג אגף ההיתרים ברשות (יו"ר הוועדה) ,נציג אגף מרשם ומעמד
ברשות ,נציג מינהל האכיפה ברשות ,נציג האגף להכשרה המקצועית במשרד הכלכלה ונציג מינהל תעשיות
במשרד הכלכלה .מרכז/ת הוועדה יהא עובד/ת אגף ההיתרים .יועמ"ש הוועדה המייעצת הינו יועמ"ש של הלשכה
המשפטית ברשות .ניתן לקיים את דיוני הוועדה בהשתתפות שני נציגים לפחות מחברי הוועדה ,כשאחד מהם הינו
נציג הרשות .הוועדה רשאית לקיים דיון טלפוני או דיון באמצעות דוא"ל ,על פי שיקול דעת יו"ר הוועדה ,לצורך
גיבוש המלצה .המלצות הוועדה המייעצת מועברות לאישור מנכ"ל הרשות.
ג.6.ו .לעניין בקשות בהן סבור הממונה או עובד הרשות המוסמך מטעמו כי נדרשת קבלת חוות דעת של גורמים
מקצועיים (מינהל אכיפה ,סחר חוץ ,משרדי ממשלה וכו') ,תועבר הבקשה להחלטת הממונה או לוועדה המייעצת
רק לאחר קבלת חוות הדעת .יובהר כי כל בקשה של חברה זרה או בינלאומית לקבלת היתר להעסקת מומחה
בישראל תועבר לקבלת חוות דעת מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה .ככלל ,החלטה בבקשה תתקבל ברשות תוך
 21ימי עבודה ממועד קבלת חוות הדעת.
ג.6.ז .במידה ואושרה הבקשה ,ינפיק אגף ההיתרים היתר להעסקת המומחה הזר ,אשר תוקפו יהא בכפוף לתנאי נוהל
זה ולתנאים שיפורטו בהיתר ובבקשה ו/או במסמך נלווה להיתר ,והמעסיק יופנה ללשכת הרשות הרלוונטית,
כמפורט בהיתר ,לשם הגשת בקשה לקבלת רישיון ישיבה ועבודה למומחה הזר המבוקש.
ג.6.ח .תוקפו של היתר שאושר לראשונה יהא לתקופה מרבית של עד שנתיים למעסיקי מומחים שהוכרו כמנהלים ,נציגים
בכירים או עובדי אמון בחברות זרות או בינלאומיות ,מומחים בשכר מומחים למקצועות הדורשים השכלה
אקדמאית גבוהה ,מרצים/חוקרים במוסד להשכלה גבוהה וחוקר המועסק במסגרת תוכנית המסגרת של האיחוד
האירופי אליה הצטרפה מדינת ישראל ,עובדי רפואה משתלמים או מומחים בבתי חולים ,אנשי סגל בכיר בחברות
ספנות או תעופה זרות ,והכל בכפוף לתקופה הנדרשת לפי הבקשה ולשיקול דעת הממונה .מומחים אחרים ,ובכלל
זה מומחים זרים שהעסקתם הותרה כמומחים בתחום שאינו דורש השכלה אקדמאית גבוהה ,תוך התחייבות
לתשלום שכר מומחים ,יהא תוקף ההיתר להעסקתם לתקופה מרבית של עד שנה ,והכל בהתאם להחלטת
הממונה .הארכת תוקפו של ההיתר תיתכן לתקופות מרביות כפי שצוינו בעת מתן ההיתר הראשון ,אך לא יותר
מתקופה מצטברת של עד  63חודשי עבודה של המומחה הזר בישראל ברישיון עבודה ב.1/
ג.6.ט .במידה והוחלט ע"י הממונה לסרב הבקשה להיתר ,יעודכן הסירוב בקובץ "אביב" והחלטה מנומקת בכתב תישלח
למעסיק המזמין /מיופה כוחו.
ד .אופן הטיפול בהנפקת אשרה ורישיון עבודה ב 1/למומחה הזר :
ד .1.בקשה להנפקת אשרה ורישיון שהייה ועבודה למומחה לפי חוק הכניסה לישראל תוגש באחת הלשכות הרשות,
בכתובת המצוינת בהיתר ההעסקה שניתן למעסיק .לצורך הגשת הבקשה יש למלא תנאים ודרישות כלהלן:
ד.1.א .נוכחות חובה בלשכת הרשות של בעל ההיתר או נציג מטעמו ,המיופה בייפוי כוח נוטריוני.
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ד.1.ב .מילוי טופס בקשה לאשרה ורישיון כניסה אש( 1/נספח א) ובקשה לקבלת רישיון שהייה ועבודה בישראל אש3/
(נספח ב) עבור המומחה.
ד.1.ג .צילום דרכון זר של המומחה בתוקף לשנה לפחות וכן של הנלווים ככל שצורפו לבקשה.
ד.1.ד .צילום היתר מאגף ההיתרים שהונפק למעסיק המזמין לצורך העסקת המומחה המוזמן .יש לוודא כי ההיתר
מעודכן במערכת "אביב" ועודנו בתוקף.
ד.1.ה .תשלום אגרה שנתית לפי סעיף 1י' לחוק עובדים זרים ובהתאם לקבוע בתקנות.
ד.1.ו .במידה והמומחה מבקש כי יתלוו אליו בני משפחה ,יש למלא טופס בקשה בנפרד לכל בן משפחה של המומחה
וכן צילום דרכון זר בתוקף לשנה לפחות .הבקשה תידון לפי הכללים המפורטים בפרק ה בנוהל זה לגבי כל סוג
מומחה ולפי שיקול דעת עובד הרשות.
ד.1.ז .אגרת רישיון – השירות כרוך בתשלום אגרה כמפורט בלוח האגרות.
ד .2.הליך הטיפול בלשכת הרשות:
ד.2.א .עובד הרשות המטפל בבקשה ,יקלוט את פרטי המומחה המוזמן במערכת "אביב" ,בהתאם לנתוני צילום הדרכון
שהוגש ,ויבצע קישור תיקים בין המומחה למעסיק .עוד יוודא כי הבקשה עומדת בתנאים ובדרישות וכי הומצאו כלל
המסמכים הנדרשים כמפורט לעיל וכי קיים היתר מעודכן בקובץ .בין היתר יוודא עובד הרשות כי במערכת "אביב"
רשום המעסיק בהתאם לח.פ/ע.מ .ויבדוק האם מומחים שהוזמנו בעבר ע"י המעסיק המזמין יצאו מישראל במועד.
במידה ולא הומצאו כלל המסמכים הנדרשים ,יידרש המעסיק להשלימם לצורך המשך טיפול בבקשה.
ד.2.ב .עובד הרשות יבדוק האם המומחה שהה בישראל בעבר .במידה ונמצא כי שהה בעבר יבוצע קישור לתיקיו הקודמים,
וכן ייבדקו הנתונים הבאים – חוקיות כניסותיו לישראל ,משך שהיותיו בישראל בשנה האחרונה במצטבר ,חוקיות
שהיותיו ,סוג הרישיון שהיה ברשותו ,ואופן יציאותיו מישראל .עוד ייבדק כי אין הגבלות למומחה (שהייה בלתי חוקית
בעבר וכד') או כל מניעה אחרת לאישור הבקשה .אם יש הגבלה יש לפעול בהתאם ל"נוהל מתן שירותים המצריכים
בירור מקדים" מספר .1.2.0001
ד.2.ג .במידה ויימצא כי המומחה נכנס לישראל שלא כדין /סורבה כניסתו לישראל בעבר /שהה שלא כדין ,נעצר והורחק/
ניסה ל קבל מעמד כלשהו בישראל /בני משפחתו שוהים בישראל שלא כדין /מסר פרטים כוזבים וכיוב' ,תועבר
הבקשה להזמנתו להחלטת מרכז אשרות בלשכה.
ד.2.ד .במקרים בהם מדינת מוצאו/אזרחותו של המוזמן מוגדרת כמדינת אבחון ע"י גורמי הביטחון יוודא עובד הלשכה כי
מולאו כל העמודות בטופס פרטים אישיים (אש )22/טרם העברתו לאבחון .יש לוודא כי בהיתר יצוין כי מאושרת
העסקת המומחה ממדינת האבחון בכפוף לבדיקת ולאישור המומחה ע"י גורמי הביטחון.
ד.2.ה .במידה והבקשה עומדת בתנאים ובדרישות המפורטים לעיל ,תאושר הבקשה ,יבוצע עדכון בחוצץ אשרות שבמערכת
"אביב" ,יעודכן בגיליון רישום אישור הבקשה ומשך תקופת השהייה המאושרת ,תבוצע הברקה לקונסוליה ותימסר
הודעה למעסיק בדבר אישור הבקשה והודעה כי על המומחה לפנות לנציגות ישראל בחו"ל לקבלת האשרה והרישיון.
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ד.2.ו .ככל שישנם בני משפחה נלווים בהתאם לסעיף ה לנוהל זה ,והוחלט לאשר הבקשה יש לעדכן האישור בעבור כל אחד
מהנלווים בנפרד בחוצץ אשרות בקובץ "אביב" .במידה והנלווים ממדינות המחויבות באשרת כניסה מוסדרת מראש,
יש לבצע הברקה לקונסוליה.
ד.2.ז .הוחלט ע"י מרכז אשרות לסרב הבקשה ,יעודכן הסירוב בקובץ "אביב" והחלטה מנומקת בכתב תישלח למעסיק
המזמין.
ה .בקשות לכניסת בני משפחה הנלווים למומחה:
ה .1.לעניין נוהל זה" ,בני משפחה" -הינם בן/בת זוג וילדיו הקטינים עד גיל  18של המומחה הנלווים למומחה.
ה .2.שהות של בני משפחה בישראל המבקשים להילוות למומחה תותר רק במידה והמומחה הוכר כמומחה בהתאם
לקטגוריות המפורטות בסעיף ג 4.לעיל ,ובהתאם למפורט כדלהלן:
ה.2.א .מומחה ב"שכר מומחים" -תותר שהות בני משפחה למי שהעסקתו הותרה בתחום הדורש השכלה אקדמאית
גבוהה בלבד
ה.2.ב .מומחה היי טק – מומחה זר בתחום ההייטק שהותרה העסקתו בחברת הייטק מוכרת לתקופה של מעל 90
ימים רשאי לבקש רישיון ישיבה ועבודה מסוג ב 1/כללי עבור בן/בת זוגו ,בהתאם לתנאים המפורטים בנוהל היי
טק [ .]5.3.0043יובהר כי אין בכך כדי לגרוע מהאמור בסעיף ה.2.א לעיל.
ה.2.ג .מנהל ,נציג בכיר או עובד אמון בחברה זרה או בחברה בינלאומית -ככלל בקטגוריה זאת ניתן להתיר שהות
בני משפחה.
ה.2.ד .איש סגל בכיר בחברת תעופה או בחברת ספנות זרה  -ככלל בקטגוריה זאת ניתן להתיר שהות בני משפחה.
ה.2.ה .מרצה או חוקר במוסד להשכלה גבוהה או חוקר המועסק במסגרת תוכנית המסגרת של האיחוד האירופי
אליה הצטרפה מדינת ישראל – ככלל ,בקטגוריות אלו ניתן להתיר שהות בני משפחה ,וכן בקשה לרישיון
ישיבה ועבודה מסוג ב 1/עבור בן/בת זוג ,בהתאם לתנאים המפורטים בנוהל מס' .5.3.0042
ה.2.ו .עובד רפואה משתלם או מומחה בבית חולים  -ככלל בקטגוריה זאת ניתן להתיר שהות בני משפחה.

ה.2.ז .יהלומנים  -ככלל בקטגוריה זאת ניתן להתיר שהות בני משפחה ,כמפורט בנוהל יהלומנים מס' 5.3.0015
ה.2.ח .צלם זר או כתב זר – ככלל בקטגוריה זאת ניתן להתיר שהות בני משפחה.
ה.2.ט .אמנים זרים – ככלל בקטגוריה זאת ניתן להתיר שהות בני משפחה.
ה.2.י .מומחים זרים המגיעים לישראל לתקופות קצרות של עד  90יום לביצוע משימה זמנית או חולפת – ככלל לא
ניתן לצרף בני משפחה של מומחים זרים אלו .יחד עם זאת ,אם לפי היתר ההעסקה ניכר כי המומחה הזר מגיע
לישראל לעסוק במקצוע הדורש השכלה אקדמאית גבוהה ,ובהתחשב ,בין היתר ,בתקופת השהות ,עובד הרשות
רשאי לשקול התרת שהות בני המשפחה אם תוגש בקשה כאמור.
ה .3.מומחה הרשאי לפי הקבוע לעיל כי בני משפחתו ישהו איתו בו זמנית בישראל ,יוכל להגיש בקשה לצרף בתקופת
שהייתו בישראל בני משפחה מקרבה ראשונה.
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ה .4.הבקשה להזמנת בני משפחה תוגש בלשכת הרשות טרם הגעתם לישראל .האמור יחול על מומחים ונלווים המגיעים
ממדינות המחויבות באשרת כניסה מוסדרת מראש ובין מומחה המגיע ממדינה הפטורה מאשרת כניסה מוסדרת
מראש.
ה .5.ככל שתאושר הבקשה ,לבן/בת זוג יוענק רישיון תייר מסוג ב( 2/למעט במקרה המפורט בסעיף ה.2.ב לעיל) ולילדים
הקטינים רישיון ישיבה רישיון ישיבה זהה או מסוג א 2/לתקופה המקבילה לתוקף הרישיון של המומחה .כמו כן רשאים
בני המשפחה לקבל אשרה ורישיון כניסה רב פעמית (אינטר ויזה).
ה .6.יש לצרף לבקשה צילום דרכוניהם של בני המשפחה הנלווים .על דרכוניהם להיות בתוקף לשנה לפחות.
ה .7.בנוסף יש לצרף לבקשה מסמכים רשמיים ותעודות ציבוריות מקוריות ,מאומתות ובמידת הצורך אף מתורגמות,
המעידות על הקשר המשפחתי בין המבקש לבן המשפחה (תעודת לידה ,תעודת נישואין וכו').
ה .8.כאשר בני המשפחה הנם ילדים קטינים אך ההורה השני (שאינו המומחה) אינו מגיע לישראל ,נדרשת הסכמתו בכתב
של ההורה השני המאומתת בחתימת נוטריון במדינתו ומאושרת על ידי הקונסול או לחילופין תימסר ההסכמה של
ההורה השני בפני קונסול ישראל במדינתו.
ו .אופן קבלת אשרה ורישיון בנציגות ישראל בחו"ל:
ו .1.עם הגעת המומחה הזר לקונסוליה לקבלת האשרה והרישיון עליו להמציא:
 )1תעודת יושר מקורית שהונפקה בשנה האחרונה.
 )2אישור רפואי ממשרד העבודה או הבריאות במדינת מוצא ,על בדיקות רפואיות שנערכו בבית חולים או מוסד רפואי
מוכרים על ידי הנציגות ,במהלך שלושת החודשים שקדמו להגשת הבקשה ,בהן נקבע כי העובד בריא .בהתאם
לסעיף  1ב(א) לחוק עובדים זרים ,לא ניתן להזמין לישראל עובד זר שהנו נשא של אחת המחלות הבאות או חולה
בה :שחפת ,דלקת כבד ,עגבת ,זיבה ,איידס .במידה וידוע לנציגות ישראל במדינת המוצא על חשש למחלות
מדבקות אחרו ת באותה מדינה ,רשאית הנציגות לדרוש מסמכים נוספים על מנת לוודא כי העובד אינו חולה או נשא
של אחת המחלות הנ"ל .
ו .2.בהתאם לסמכויותיו הקונסולריות ,רשאי הקונסול בנציגות ישראל בחו"ל לסרב הבקשה למתן רישיון הישיבה כאשר יש
טעם המצדיק זאת .במידה ולקונסול השגות בעניין החלטת הרשות לאשר כניסת המומחה לישראל ,יעכב את מתן
האישור למבקש ויעביר השגותיו בכתב באופן מיידי למאשר הבקשה בלשכת רשות האוכלוסין.
ו .3.השגותיו של הקונסול תועברנה להחלטת מנהל הלשכה .במקרים מתאימים מנהל הלשכה יעביר את ההשגות למנהל
אגף ההיתרים להיוועצות .בתום בדיקת הסתייגות הקונסול ,והיה והוחלט לאשר את הבקשה ,יועבר מברק נוסף
לקונסול בנוסח" :למרות ההסתייגויות שהועברו ,יש לאשר הבקשה" .במידה והערות הקונסול מובילות לשינוי ההחלטה
למתן רישיון ,יש להודיע למזמין בדבר סירוב הבקשה ולעדכן בהתאם במערכת "אביב".
ו .4.מצא הקונסול כי אי ן מניעה למתן הרישיון ,יעניק למומחה אשרת כניסה לישראל ומתן רישיון בהתאם לתקופה שאושרה
כאמור בסעיף ד.2.ה לעיל.
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ו .5.ככל שישנם נלווים ממדינה המחויבת באשרת כניסה מוסדרת מראש ואין מניעה ,יעניק הקונסול הרישיון בהתאם
לאישור על פי סעיף ד.2.ו לעיל.
ז .אופן הטיפול בכניסתו של המומחה בביקורת הגבולות בנמל התעופה בן גוריון:
ז .1.בעת הגעת המומחה לנתב"ג ,בקר הגבול יפנה את המומחה ובני המשפחה הנלווים ככל שישנם ,לעמדה הייעודית
להסדרת הרישיון.
ז .2.עובד הרשות יבדוק בעמדת הסדרת הרישיון את פרטי המומחה במערכת "אביב" ,לרבות תוקף הרישיון שאושר ויוודא
כי אין מניעה עדכנית כלשהי למתן הרישיון.
ז .3.מצא עובד הרשות כי מתקיימים כל התנאים ,ינפיק למומחה ולבני המשפחה הנלווים מדבקת רישיון בהתאם לתוקף
הרישיון המעודכן במערכת "אביב" וידביקו בדרכונו הזר של המומחה ובן המשפחה הנלווה .עוד יעדכן עובד הרשות מתן
הרישיון במערכת.
ח .הארכת תוקף היתרים ורישיונות
ח .1.מעסיק המבקש להאריך את תוקף ההיתר לתקופה נוספת -יגיש לאגף ההיתרים בקשה להארכת תוקף ההיתר,
בצירוף כל הנספחים כנדרש בבקשה ראשונה ובהתאם לחלק ג' לנוהל זה ,למעט קורות חיים ותעודת השכלה.
ח .2.הבקשה להארכת ההיתר תוגש לא יאוחר מ 60 -ימים טרם תום תוקף ההיתר.
ח .3.לא יוארך היתר העסקה למעסיק שלא שילם קנס/עיצום כספי חלוט שהוטל בעקבות הפרת של חוקי העבודה בקשר
לעובדים זרים ,בהתאם לקבוע בסעיף 1יד 1לחוק עובדים זרים.
ח .4.המשך הטיפול בבקשה יהא לפי חלק ג' ו-ד' לנוהל זה לרבות הגשת בקשה בלשכת הרשות ,למעט הברקת רישיון
לקונסוליה.
ח .5.הארכת רישיון הישיבה למומחה ולנלווים יתבצע בלשכת הרשות האזורית ויוארך בהתאם לתוקף ההיתר.
ח .6.על פי חוק הכניסה לישראל התשי"ב 1952-עובד זר מגיע לישראל לעבודה זמנית בלבד ,ועליו לצאת מישראל
בתום תקופת הרישיון שניתן לו .לא יוארך רישיון עבודתו של הזר מעבר ל 63-חודשים ממועד כניסתו לראשונה
לישראל באשרה ורישיון עבודה (ב .)1/על אף האמור ,בנסיבות מיוחדת וחריגות של תרומת מומחה זר לכלכלה,
למשק ,לתרבות ,לספורט או לחברה ,לאחר התייעצות עם שר האוצר ובהסכמת שר העבודה הרווחה והשירותים
החברתיים ,הכל כמפורט בסעיף 3א(ג )1לחוק הכניסה לישראל ,התשי"ב ,1952-ניתן יהא להאריך רישיון המומחה
לתקופות מוגבלות מעבר לתקופה האמורה.
אם ברצון מעסיק לפנות בבקשה להארכת תקופת שהייתו של מומחה מעבר לתקופה המרבית של  63חודשים
שנקבעה בחוק ,בנימוק כי התקיימו לגבי אותו מומחה נסיבות חריגות כאמור ,על המעסיק להגיש את הבקשה
החריגה לאגף ההיתרים ברשות לפחות  6חודשים לפני יום תום תוקף רישיון העבודה של הנתין הזר ,בצירוף הוכחות
לגבי תרומתו הייחודית של הנתין הזר לכלכלה ,למשק לתרבות לספורט או לחברה.
יודגש כי במקרה ולא הוגשה הבקשה המיוחדת עד  6חודשים לפני תום תקופת רישיונו של המומחה הזר כאמור ,יהא
עליו לצאת את ישראל עם תום תוקף רישיונו והוא יהיה רשאי לחזור רק אם תאושר הבקשה החריגה להארכת שהייה.
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תאריך עדכון:
הוראות מיוחדות לגבי יהלומן אזרח הודו  -מפורטות בנוהל יהלומנים מס' .5.3.0015

ככלל לא תאושר בקשה להארכת רישיון ישיבה ועבודה מסוג ב 1/מעבר לתקופה הרגילה לפי פרק זה ,לעובד זר
שהועסק בישראל על פי רישיון ישיבה ועבודה שלא בענף המומחים.
ט .תנאי רישיון שהייה ועבודה ב - 1/מומחה
ט .1.נתין זר בעל רישיון ב 1/מומחה רשאי לעבוד בישראל רק אצל המעסיק שהגיש את הבקשה להעסיקו ,בעקבותיה ניתן
הרישיון ,ורק בסוג העבודה שבגינה ניתן הרישיון.
ט .2.על המומחה לציית לחוקי מדינת ישראל ,והפרת חוקי המדינה תביא לביטול הרישיון לאחר שימוע.
ט .3.על המומחה לצאת מישראל עם תום תוקף רישיון השהייה והעבודה שברשותו או תוך  30יום מיום הפסקת העסקתו.
לגבי שפים מומחים זרים יחולו הוראות נוהל  5.3.0008בעניין תקופת היערכות ליציאה ,וכן יחולו הוראות סעיף 11
(א )1לחוק הכניסה לישראל לפיו הם יוכלו לשהות בישראל עד  90יום לחיפוש עבודה אצל מעסיק חילופי שיגיש
בקשה להיתר העסקה להעסקתם ,ואם לא תותר העסקתם כדין תוך  90יום עליהם לצאת מישראל.
ט .4.כניסת מומחה שאינו רשאי לצרף אליו בני משפחה נלווים כמפורט בנוהל זה ,ושלו קרובי משפחה מדרגה ראשונה
החיים או עובדים בישראל (למעט אחים ואחיות) לא תאושר.

י .החוק וסעיפיו
י .1.חוק עובדים זרים ,התשנ"א1991-
י .2.תקנות עובדים זרים (פטורים למעסיקי מומחים זרים) ,התשס"ז2007-
י .3.חוק הכניסה לישראל ,תשי"ב1952-
י .4.תקנות הכניסה לישראל ,תשל"ד1974-
י .5.תקנות עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (שיעור ניכוי מהשכר בעד מגורים
הולמים),התש"ס2000-
י .6.בתקנות עובדים זרים תקנות עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (שיעור ניכוי מהשכר
בעד דמי ביטוח רפואי) ,התשס"ב.2001-
י .7.חוק הגנת השכר ,תשי"ח1958-
י .8.צו הכניסה לישראל (נסיבות מיוחדות וחריגות של תרומת עובד זר ופטור מתקופת רישיון מרבית ליהלומנים מהודו),
התשע"ח – 2018

יא .נספחים
.1
.2
.3
.4
.5

נספח א  -אש1/
נספח ב  -אש3/
נספח ג  -טופס בקשה להיתר
נספח ד  -תצהיר נלווה
נספח ה – חוקר האיחוד האירופאי
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תמונה

ב ק ש ה ל מ ת ן א ש ר ת כ נ י ס ה לי ש ר א ל מ ס ו ג
Application for entry visa to Israel category of

Photograph

הוראות למילוי הטופס

Instructions for completing Application form:

מספר התיק
לשימוש המשרד בלבד
For official use only

1. Please attach a recent photograph.
2. If application is not for the purpose of visit, specify
reasons and supply documentation.
3. Please fill in following details in Hebrew or English

. נא לצרף תמונה שצולמה לאחרונה.1
 אם מדובר בכניסה לישראל שאינה למטרת ביקור נא לצרף.2
.מכתב הסבר ומסמכים
 נא למלא את הפרטים הבאים בעברית או בלועזית.3

Particulars of the Applicant פרטי המבקש
שם האם
Mother’s name

שם האב
Father’s name

השם הפרטי
Given name

שם המשפחה
Family name
בעברית
In English

דת
Religion

הלאום
Nationality

השמות הקודמים
Previous family name

שם נעורים של האם
Mother’s maiden name
בעברית
In English

משלח יד
Occupation

האזרחות
Citizenship

תאריך הלידה
Date of birth

ארץ הלידה
Country of birth
בעברית
In English

תעודת מעבר
Laisser passer
ניתן בתאריך
Issued at

בתוקף עד
Valid until



 דרכון
Passport
מספר
Number

המצב המשפחתי
Family Status
Married - אה/ נשוי

Single - ה/ רווק

Widowed - ה/ אלמנ

Divorced - ה/ גרוש

:מטרת הכניסה לישראל

Purpose of entry into Israel:

Particulars of dependants included in the application פרטים של הנכללים בבקשה
Spouse בת הזוג/בן
תאריך לידה
Date of birth

ארץ לידה
Place of birth

שם האב
Father’s name

שם הנעורים
Maiden name

השם הפרטי
Given name

שם המשפחה
Family name

Children under the age of 18 ילדים עד גיל
תאריך הלידה
Date of birth
In English
בעברית

ארץ הלידה
Country of birth
In English
בעברית

השם הפרטי
Given name
בעברית

In English

1
2
3
4

Previous stays in Israel as temporary or permanent resident or any
other status:
 Temporary (dates):

:ת קבע או בכל מעמד אחר/ת או כתושב/ת ארעי/שהות קודמת בישראל כתושב

 Permanent (dates):
 Any other status:
Was your status in Israel ever been cancelled? And why?

11/2112 מהדורה
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:)ת (תאריכים/ כארעי
:)ה (תאריכים/ כקבוע
:) בכל מעמד אחר (תאריכים
?האם בוטל בעבר מעמדך בישראל? ומדוע

המשך מעבר לדף

1 / אש

מ ד י נ ת י ש ר א ל – מ ש ר ד ה פ ני ם
State of Israel – Ministry of the Interior
ר שו ת ה או כ לו ס י ן ו ה ה ג י ר ה
Population and Immigration Authority
ב ק ש ה ל מ ת ן א ש ר ת כ נ י ס ה לי ש ר א ל מ ס ו ג
Application for entry visa to Israel category of
לא כן : ברשות הפלסטינית או ברצועת עזה ובקשתך נדחתה,האם הגשת בעבר בקשה לביקור בישראל
?אם כן מתי והיכן הוגשה

If so when and where filed?

Have you previously request to visit Israel, the Palestinian Authority and the Gaza Strip and the request was rejected?

Yes No

: ברשות הפלסטינית או ברצועת עזה במקביל להגשת בקשה זו,האם הוגשה בקשה לביקור בישראל
Is a request to visit Israel and the Palestinian Authority and the Gaza Strip while submitting this request
?אם כן מתי והיכן הוגשה
If so when and where filed?

מספר הטלפון
Telephone No.

הרחוב ומספר הבית
Street and house no.

המען הקבוע בחו"ל
Permanent address abroad
העיר
Town

הארץ
Country
בעברית
In English

:את ההודעה על אישור הבקשה נא להעביר לנציגות ישראל ב
On notification of permit, please inform Israeli Representative Office in:

Declaration

הצהרה

 לא.ה בזה שלא עברתי עבירה פלילית/ אני מצהיר, כמו כן.ה שהפרטים שנמסרו לעיל נכונים ונמסרו בהכרה שהם מהווים יסוד לדיון בבקשתי/אני מצהיר
ת ע"י/ לא קיים נגדי צו מאסר שיפוטי ואינני מבוקש. לא חליתי במחלה העלולה לסכן את בריאות הציבור.פעלתי נגד העם היהודי ובטחון מדינת ישראל
.המשטרה של מדינה כלשהי
I declare that the particulars contained in this application are correct and have been made in awareness of the fact that they are to
serve as basis for the consideration of my application. I also declare that I have not committed any criminal offence or any act
directed against the Jewish people or the security of the State of Israel and that I am not affected with any illness which might
endanger the public health. There is no judicial warrant of arrest against me and I am not wanted by the police of any country.
) אני(ו) אחראי(ים.אני(ו) מאשר(ים) שהפרטים שמסרתי(נו ) הם נכונים והנני(ו) מתחייב(ים) להעסיק את הנ"ל לאחר כניסתו לארץ לתקופה האמורה
) הודעה על כך אמסור(נמסור. לפי המועד המוקדם יותר,שהמוזמן והנלווים אליו יעזוב(ו) את ישראל עם תום מועד הרשיון או בגמר תפקידו במוסדנו
. אני(ו) מתחייב(ים) לסלק לממשלה כל הוצאה שתהיה לה בקשר להחזרת הנ"ל לחו"ל אם תהיינה הוצאות כאלה. משרד ה פנים,ללשכה למרשם האוכלוסין
. לא יקבל* שכר או תשלום כלשהו במטבע חוץ/ הנני(ו) מצהיר(ים) בזה שהמוזמן יקבל
I (we) certify that the particulars contained in this application are correct and I (we) undertake to employ the a/m, after his arrival to
Israel, for the period stated. I (we) am (are) responsible that the said person and the persons accompanying him will leave Israel
before the expiry of his (their) permit of residence or upon the termination of his employment by me (us) whichever is the earlier
event. I shall notify the district office of the Population Administration, Ministry of the Interior, of his departure. I undertake to
reimburse the Government for any expense which may be incurred in connection with the deportation of the said person or
persons.
I declare that the person for whom the visa is requested *will / will not receive a renumeration of other payment in foreign currency

ת/חתימת המבקש
Signature of applicant

התאריך
Date

המקום
Place

* נא למחוק את המיותר

*Delete whichever is inapplicable
ה וחותמת המפעל או המוסד/חתימת המזמינ
Signature and official stamp fo establishment o institute
For official use only / לשימוש המשרד

מקום להטבעת חותמת הרשיון

תאריך

-הלשכה ב

ת/שם הבודק

ת הבקשה/שם מקבל

 רצ"ב החומר

 אין הערות

 הבקשה סורבה

 הבקשה אושרה

נבדק ברמ"ש

ת במכתב שהעתק ממנו מצורף לתיק/ הודעה על סירוב נשלחה למבקש
קבלה מספר
_____________________________

11/2114 מהדורה

:ה/שם וחתימת הפקיד

:תאריך

1 / אש

State of Israel

מדינת ישראל

Population and Immigration Authority רש ו ת הא וכ ל וס י ן ו ה הג יר ה

להחלפת סוג האשרה/בקשה להארכת רשיון ישיבה
Application for the extension of permit of residence/change of visa category

תמונה
Photograph

: במשבצת המתאימהx נא לסמן

Please mark "x" in the appropriate square:

 Application to extend present permit of
residence for the period
מספר התיק
לשימוש המשרד בלבד
For official use only

בקשה להארכת תוקף רשיון ישיבה
לתקופה של ___________ חודשים

months

 Application to change visa category to:



: בקשה להחלפת סוג האשרה ל
הוראות למילוי הטופס
. נא לצרף תמונה שצולמה לאחרונה.1
. נא למלא את הפרטים הבאים בעברית ובלועזית.3

Instructions for completing Application form:
1. Please attach a recent photograph.
2. Please fill in following details in Hebrew and English.

Particulars of the Applicant פרטי המבקש
שם האם
Mother’s name

שם האב
Father’s name

השם הפרטי
Given name

שם המשפחה
Family name
בעברית
In English

דת
Religion

הלאום
Nationality

השמות הקודמים
Previous family name

שם נעורים של האם
Mother’s maiden name
בעברית
In English

משלח יד
Occupation

האזרחות
Citizenship

תאריך הלידה
Date of birth

ארץ הלידה
Country of birth
בעברית
In English

תעודת מעבר
Laisser passer
ניתן בתאריך
Issued at

בתוקף עד
Valid until

מספר הטלפון
Telephone No.

הרחוב ומספר הבית
Street and house no.

 דרכון
Passport
מספר
Number



המצב המשפחתי
Family Status
Married - אה/ נשוי

Single - ה/ רווק

Widowed - ה/ אלמנ

Divorced - ה/ גרוש

המען הקבוע בחו"ל
Permanent address abroad
העיר
Town

הארץ
Country
בעברית
In English

מספר הטלפון
Telephone No.

הרחוב ומספר הבית
Street and house no.

המען בישראל
Address in Israel

העיר
Town
בעברית
In English

רשיון הישיבה עד תאריך
Resident permit valid until

הכניסה לישראל
Entry to Israel
במקום
בתאריך
Place
Date

תאריך ההנפקה
Issued on

אשרת כניסה לישראל שהונפקה בחו"ל או בגבול
Entry visa for Israel
מקום ההנפקה
הסוג
Issued at
Category

תעבוד המבקש/ת או י/המפעל או המוסד בו עובד
Establishment or institution where applicant is employed or will be employed
הכתובת
Address

המספר
No.

השם
Name
בעברית
In English

0//103 מהדורה
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המשך מעבר לדף

3 / אש

State of Israel מדינת ישראל
Population and Immigration Authority רשות האוכלוסין וההגירה
להחלפת סוג האשרה/בקשה להארכת רשיון ישיבה
Application for the extension of permit of residence/change of visa category

Previous stays in Israel as temporary or permanent residentor any
other status:
 Temporary (dates):

:ת קבע או בכל מעמד אחר/ת או כתושב/ת ארעי/שהות קודמת בישראל כתושב
:)ת (תאריכים/ כארעי
:)ה (תאריכים/ כקבוע

 Permanent (dates):
 Any other status:

:) בכל מעמד אחר (תאריכים
?האם בוטל בעבר מעמדך בישראל? ומדוע

Was your status in Israel ever been cancelled? And why?

:נימוקים לבקשה ואמצעי מחייה

Reasons for application and means of support

Particulars of dependants included in the application פרטים של הנכללים בבקשה
Spouse בת הזוג/בן
תאריך לידה
Date of birth

ארץ לידה
Place of birth

שם האב
Father’s name

שם הנעורים
Maiden name

השם הפרטי
Given name

שם המשפחה
Family name

Children under the age of 18 ילדים עד גיל
תאריך הלידה
Date of birth
In English
בעברית

ארץ הלידה
Country of birth
In English
בעברית

השם הפרטי
Given name
בעברית

In English

1
/
3
4

ה בקשה/ה עם מגיש/ה כלול/בת הזוג אם אינו/פרטים של בן
Particulars of wife or husband in the event that spouse is not included in the application
מספר התיק
File No.

מספר הזהות
Identity No.

)המעמד (לנמצא בישראל
Status (present in Israel)
Visitor –  מבקר
Temporary resident –  ארעי
Permanent resident –  קבע

Declaration

ת בישראל/נמצא
In Israel
Yes - כן
No - לא

השם הפרטי
Given name

שם המשפחה
Family name




הצהרה

 לא פעלתי נגד העם.ה בזה שלא עברתי עבירה פלילית/ אני מצהיר, כמו כן.ה שהפרטים שנמסרו לעיל נכונים ונמסרו בהכרה שהם מהווים יסוד לדיון בבקשתי/אני מצהיר
.ת ע"י המשטרה של מדינה כלשהי/ לא קיים נגדי צו מעצר שיפוטי ואינני מבוקש. לא חליתי במחלה העלולה לסכן את בריאות הציבור.היהודי וב טחון מדינת ישראל
I declare that the particulars contained in this application are correct and have been made in awareness of the fact that they are to serve as basis
for the consideration of my application. I also declare that I have not committed any criminal offence or any act directed against the Jewish people
or the security of the State of Israel and that I am not affected with any illness which might endanger the public health. There is no judicial warrant
of arrest against me and I am not wanted by the police of any country.

ת/חתימת המבקש
Signature of applicant
0//103מהדורה

התאריך
Date

For official use only / לשימוש המשרד

קבלה מספר
_________________________

מקום להטבעת חותמת הרשיון

המקום
Place

3 / אש

תאריך

-הלשכה ב

ת/שם הבודק

ת הבקשה/שם מקבל

 רצ"ב החומר

 אין הערות

 הבקשה סורבה

 הבקשה אושרה

נבדק ברמ"ש

ת במכתב שהעתק ממנו מצורף לתיק/ הודעה על סירוב נשלחה למבקש
:ה/שם וחתימת הפקיד

:תאריך

מדינת ישראל
רשות האוכלוסין וההגירה
קבלת היתר להעסקת מומחה זר
( נס פח ג ' ל נו הל ) 5 .3 .0 0 41

בקשה לקבלת היתר להעסקת נתין זר ב"ענף המומחים"
לפי סעיף 1יג' לחוק עובדים זרים ,התשנ"א1991-

 .1דברי הסבר כלליים:
(א) טופס זה ימולא בידי מעסיק המבקש להעסיק נתין זר בתפקיד מיוחד כמפורט להלן .אישור הבקשה ניתן
לשיקול דעתו הבלעדי של "הממונה" כהגדרתו בסעיף  1לחוק עובדים זרים ,התשנ"א( 1991-להלן" :חוק עובדים
זרים") ,לאחר קבלת המלצות מאת ועדה מקצועית ו/או מאת גורמים אחרים להנחת דעתו ,ובהתחשב ,בין
היתר ,במחויבויות בינלאומיות של מדינת ישראל ,בהוראות החוק והחלטות הממשלה הרלוונטיות ,בחובה
למנוע שימוש לרעה בהליכי הכניסה לישראל ,ובמאפייני שוק העבודה בענפי העבודה ובאזורי ההעסקה השונים.
להלן סוגי העובדים הזרים לגביהם ניתן להגיש בקשה להיתר העסקה בטופס זה:
 .1מומחה זר ב"שכר מומחים"  -בקשה להעסקת נתין זר בעל ידע ברמת מומחיות גבוהה או בעל ידע חיוני וייחודי
לשירות אותו מספק המעסיק ,שאינו בנמצא בישראל ,כאשר שכר היסוד החודשי שישולם למומחה הזר על ידי
המבקש לא יפחת מפעמיים השכר הממוצע במשק למשרת שכיר .לגבי מומחים זרים בסוגי עבודה או בענפים
מסוימים (ובכלל זה לגבי סוגי עבודה שהשכר הרגיל המשתלם בעדם בישראל גבוה יותר) רשאי הממונה להתנות
את מתן ההיתר בהתחייבות לתשלום שכר גבוה מהאמור לעיל ,בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.
במקרים בהם משתכנע הממונה ,באופן חריג ,כי יש מקום להתיר העסקתו של מומחה זר בהתאם לאמור
בפסקה דלעיל ,לביצוע עבודה בתחום/במקצוע שאינו דורש השכלה אקדמאית גבוהה ,כגון שף במסעדה אתנית
אסיאתית המגישה אוכל על טהרת התפריט האתני אסיאתי ,הוא רשאי להתנות את מתן ההיתר בהפקדת
בטחונות סבירים לדעתו להבטחת תשלום השכר המתחייב וכן בהוכחת יכולת כלכלית של המבקש לעמידה
במחויבות זו ,חתימת העובד על תצהיר לפיו הוא יודע כי לא יותר לו לעבור לענף אחר לאחר הגעתו לישראל וכן
לדרוש מהמעסיק אישורים להבטחת הליך גיוס תקין של המומחה הזר בארץ מוצאו ואי תשלום דמי תיווך על
ידי המומחה הזר ,הצגת חוזי העסקה ,וכן הסכמת המעסיק להעברת מסמכי הבקשה ותצהירים למומחה הזר
במקרה שיידרש ,הכל לפי שיקול דעתו של הממונה בנסיבות העניין.
לעניין זה:
שכר יסוד  -שכר בסיס ברוטו למשרה רגילה קודם כל תשלום בגין עבודה בשעות נוספות ,משמרות או שעות
נוספות .חישוב תוספת השכר המגיע לעובד ממעסיקו בגין עבודה בשעות נוספות וכו' יעשה על בסיס שכר
היסוד האמור.
פעמיים שכר ממוצע במשק למשרת שכיר  -חישוב השכר בכל שנה קלנדרית יעשה בהתבסס על השכר הממוצע
למשרת שכיר המתפרסם בחודש ינואר של אותה שנה על ידי המוסד לביטוח לאומי.
ניכויים מותרים מהשכר האמור – 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 תנאים הוגנים) (שיעור ניכוי מהשכר בעד מגורים הולמים) ,התש"ס ,2000-ובתקנות עובדים
זרים תקנות עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (שיעור ניכוי מהשכר בעד דמי
ביטוח רפואי) ,התשס"ב ,2001-שהם בתוקף.
תשלום שכר בשווה כסף – 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-
שווי של אופציות או מניות  -שהמעסיק נותן לעובדו לא ייחשב כחלק מהשכר לצורך עמידה בתשלום שכר היסוד
האמור.
תוקפו של היתר שאושר לראשונה להעסקת מומחה זר ב"שכר מומחים" יהא לתקופה מרבית של עד שנתיים
למומחים למקצועות הדורשים השכלה אקדמאית גבוהה ,ובכפוף לתקופה הנדרשת לפי הבקשה ולדעת הממונה.

מדינת ישראל
רשות האוכלוסין וההגירה
קבלת היתר להעסקת מומחה זר
( נס פח ג ' ל נו הל ) 5 .3 .0 0 41

תוקפו של היתר להעסקת מומחים זרים ב"שכר מומחים" בתחום/במקצוע שאינו דורש השכלה אקדמאית
גבוהה ,יהא לתקופה מירבית של עד שנה או לתקופה קצרה יותר ,והכל בהתאם להחלטת הממונה.
 .2מנהל ,נציג בכיר או עובד אמון בחברה זרה או בחברה בינלאומית  -בקשה המוגשת על ידי חברה זרה או חברה
בינלאומיות (כגון סניף מקומי ,חברת בת או חברת אחות של חברה זרה) להעסקתו בישראל של נתין זר בתפקיד
מנהל ,נציג בכיר או עובד בכיר במשרה הדורשת מידה רבה של אמון אישי.
מנהל -לעניין זה "מנהל" הוא "אדם המכוון או הקובע את יעדיו של ארגון או מחלקות בארגון והוא בעמדה
בכירה ואחראי לפעילות אספקה של שירותי הארגון באמצעות פיקוח ,שליטה ,סמכות להעסיק עובדים ולפטרם
או להמליץ על כך או סמכות על פעילויות אחרות הקשורות בכוח אדם".
נציג או עובד אמון בכיר  -בהתאם להחלטת ממשלה  3021מיום  ,6.1.05כפי שתוקנה בהחלטת ממשלה 4024
מיום  ,31.7.05לא יותר לחברה זרה או בינלאומית להעסיק יותר מ 2-עובדים זרים שהם נציגים בכירים או
עובדי אמון בכירים.
היתר לפי סעיף זה יינתן ,בין היתר ,בכפוף להמלצת המינהל לסחר חוץ במשרד הכלכלה.
תוקף מירבי של היתר הניתן לפי פיסקה זו לא יעלה על שנתיים בכל פעם ,בהתאם לבקשה ובכפוף לשיקול דעת
הממונה.
 .3איש סגל בכיר בחברת תעופה או בחברת ספנות זרה  -בקשה מטעם חברת תעופה זרה או חברת ספנות זרה
להעסקת סגל בכיר בהתאם למחויבות בינלאומית של מדינת ישראל.
תוקף מירבי של היתר או הארכת היתר הניתן לפי פיסקה זו לא יעלה על שנתיים בכל פעם ,בהתאם לבקשה
ובכפוף לשיקול דעת הממונה.
 .4מרצה או חוקר במוסד להשכלה גבוהה  -בקשה המוגשת על ידי מוסד להשכלה גבוהה להעסקת מרצה או
חוקר .לעניין זה "מוסד להשכלה גבוהה" הוא אחד מאלה :מוסד שקיבל הכרה לפי סעיף  9לחוק המועצה
להשכלה גבוהה ,התשי"ח– ,1958מוסד שקיבל תעודת היתר או אישור לפי סעיף 21א לחוק האמור ,או מוסד
שהתואר שהוא מעניק הוכר לפי סעיף 29א לחוק האמור .יש לצרף לבקשה אישור המל"ג כי המבקש הוא מוסד
להשכלה גבוהה כאמור לעיל.
תוקף מירבי של היתר הניתן לפי סעיף זה לא יעלה על שנתיים בכל פעם ,בהתאם לבקשה ובכפוף לשיקול דעת
הממונה.
 .5עובד רפואה משתלם או מומחה בבית חולים  -בקשה המוגשת על ידי בית חולים להעסקת רופא או אחות
במסגרת השתלמות לימודית ,או להעסקת רופא מומחה בבית חולים ,בהמלצת משרד הבריאות .יש לצרף
לבקשה המלצה של משרד הבריאות לגבי כל עובד רפואה זר שהעסקתו מבוקשת.
יודגש כי על פי החלטת ממשלה  3021מיום  ,6.1.05כפי שתוקנה בהחלטת ממשלה  4024מיום  ,31.7.05לא
יינתנו יותר מ 50-היתרים בשנה להעסקת עובדי רפואה שאינם רופאים.
תוקף מירבי של היתר הניתן לפי סעיף זה לא יעלה על שנתיים בכל פעם ,בהתאם לבקשה ובכפוף לשיקול דעת
הממונה.
 .6אמן זר -יודגש כי היתרים להעסקת אמנים זרים יינתנו בדרך כלל להעסקת אמנים בעלי מוניטין במידה גבוהה
או בעלי מוניטין בינלאומי בתחומיהם או למעסיקים שהם גופים בעלי מוניטין במידה גבוהה בתחומם,
ולתקופות קצרות של שלושה חודשים או פחות ,בהתאם לנדרש לצורך ההופעה/העבודה אליה הוזמן ,והכל
בכפוף לשיקול דעתו של הממונה .לבקשה יש לצרף תעודות המעידות על המוניטין של האמן ושל המעסיק
שהגיש את הבקשה ועל פרטי ההופעה/העבודה אליה הוזמן האמן .הממונה רשאי להעביר את הבקשות לחוו"ד
ארגון אמני ישראל.
תוקף מירבי של היתר הניתן לפי סעיף זה לא יעלה על שנה בכל פעם ,בכפוף לשיקול דעת הממונה.
 .7נתין זר המבצע משימה זמנית לתקופה שאינה עולה על  3חודשים – העסקת הנתין הזר תותר בנסיבות
מיוחדות בלבד כגון כאשר קיים צורך מיוחד בהעסקת טכנאי זר לתקופה קצרה לצורך התקנת מכונה המיובאת
מחו"ל או לביצוע שירות תיקונים דחופים של מכונות או ציוד שנרכש מחברה זרה.
בהתאם לפסקה .2ט .להחלטת ממשלה  3021מיום  ,6.1.05לא יהיו בתוקף אשרות לפי סעיף זה ליותר מ300-
עובדים בו זמנית.
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 .8מומחה 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-
העסקת הנתין הזר נדרשת לצורך ביצוע משימה זמנית וחולפת כגון תיקונים של ציוד שסופק על ידי החברה
המעסיקה את המומחה הזר בחו"ל ,הרצאות ,הדרכות או משימה זמנית חולפת אחרת הדורשת מומחיות או
מיומנות מיוחדת של המומחה הזר ,והכל בהתאם לנוהל ניסויי מספר  5.3.0040המפורסם באתר האינטרנט של
רשות האוכלוסין וההגירה ( www.piba.gov.ilלהלן" :אתר הרשות") ,כפי שמתעדכן מעת לעת.
 .9הסדרים מיוחדים חלים במקרים הבאים:
א .יהלומנים – הבקשה תוגש באמצעות המפקח על היהלומים במשרד הכלכלה בלבד.
ב .צלם זר או כתב זר  -הבקשה תוגש באמצעות לשכת העיתונות הממשלתית בלבד והיא כפופה לנוהל מיוחד.
(ב) אגרות:
אגרת בקשה :הגשת הבקשה להיתר להעסקת נתין זר כרוכה בתשלום אגרת בקשה בסך  ₪ 1,200בגין כל עובד
שהעסקתו מבוקשת (הסכום מתעדכן מעת לעת) .האגרה לא תוחזר אם הבקשה תידחה .ניתן לשלם את האגרה
באמצעות אתר הרשות.
אגרה שנתית  :אם יחליט הממונה להנפיק היתר להעסקת נתין זר בהתאם לבקשה ,יופנה המעסיק ללשכת רשות
האוכלוסין וההגירה (להלן" :הרשות") לצורך הסדרת אשרת עבודה לעובד ,תוך תשלום אגרה שנתית .מעסיקים
של נתינים זרים בתפקידים המפורטים בתקנות עובדים זרים (פטורים למעסיקי מומחים זרים) ,התשס"ז,2007-
שהעסקתם הותרה על ידי הממונה ,פטורים מתשלום אגרה שנתית.

 .2הנחיות למילוי טופס הבקשה:
 .1יש למלא את הטופס בכתב ברור וקריא.
 .2נציג מוסמך של המעסיק/המבקש יחתום על טופס התצהיר המצורף לטופס הבקשה ,בהתאם לסוג הבקשה,
וחתימתו תאומת כדין על ידי עו"ד .בבקשות מטעם חברה זרה או בינלאומית ,ניתן לחתום על טופס התצהיר
באנגלית המופיע באתר הרשות.
 .3עו"ד או רו"ח יאשר על גבי טופס התצהיר כי הנציג החתום על התצהיר מוסמך לחייב את המעסיק/המבקש
בחתימתו.
 .4יש לצרף לבקשה מסמכים מקוריים או מאומתים על ידי עו"ד/רו"ח כלהלן:
א .תדפיס מעודכן הכולל את פרטי החברה המעסיקה/המבקשת (לפי העניין) מרשם החברות /השותפויות,
רישוי עסקים ,לפי המתאים.
ב .לחברה מקומית :טפסי  102שהוגשו למוסד לביטוח לאומי לגבי עובדים ישראלים ,במשך שלושת החודשים
האחרונים.
ג .בבקשות למומחה חדש  -קורות חיים ותעודות המעידות על השכלה ,ניסיון ,מוניטין ו/או מומחיות של
הנתין הזר שהעסקתו מבוקשת .תעודות שאינן בשפה העברית או האנגלית יתורגמו לעברית עם אישור
נוטריוני .כאשר הבקשה היא להעסקת מומחה זר בשכר מומחים במקצוע שאינו דורש השכלה אקדמאית,
יצורף גם העתק מאושר של רישיון תיווך של הלשכה הפרטית הזרה שתיווכה את העובד במדינתו ו/או
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אישור מ שרד העבודה המקומי כי התיווך בוצע כדין ,חוזה העסקה מותנה של המבקש עם העובד ,ואישור
עו"ד כי הוראות החוזה תואמים את החוק בישראל ואת נהלי הרשות והתחייבויות המעסיק בבקשתו.
ד .כאשר המבקש הינו חברה זרה ללא סניף בישראל -ייפוי כוח נוטריוני שאומת בקונסוליה הישראלית בחו"ל
המסמיך את המבקש לטפל בבקשה בשם המעסיק.
ה .לחברה מקומית :אישור רו"ח המבקר של החברה כי החברה פעילה וכי לא נרשמה לחברה אזהרת עסק חי
לשנה הקודמת לשנת ההיתר המבוקש.
ו .מכתב הסבר מנומק (מודפס) לגבי הצורך בהעסקת המומחה הזר (ראה פירוט בסעיף  7להלן) ומסמכים
התומכים בטענות המועלות במכתב ,ובכלל זה מסמכים המעידים על תמיכה של גופים ממשלתיים ,וכל
תיעוד אחר התומך בבקשת המעסיק.
ז .בבקשות להארכת היתר קיים למומחה זר ב"שכר מומחים" וכן בבקשות להחלפת או להוספת מומחה זר
כאמור למעסיק שכבר מעסיק מומחים זרים :יש לצרף אישור רואה חשבון  -נספח ג' לטופס בקשה זה לגבי
כלל המומחים הזרים בשכר מומחים אשר הועסקו בחברה תוך התחייבות לתשלום שכר מומחים ב12-
החודשים שקדמו להגשת הבקשה ,בהתאם לרשימה שמית של מומחים שתצורף לאישור .הוגשו מספר
בקשות כאמור תוך  6חודשים מתאריך אישור רואה החשבון ,הרשות רשאית להסתפק באישור אחד של
רואה החשבון בכל אותן בקשות שהוגשו כאמור במשך אותם  6חודשים.
יודגש כי אין לשנות את נוסח אישור רואה החשבון כפי שמופיע בנספח ג' וכי הגשת אישור שנערכו בו
שינויים ,או אישור שלא יתייחס לכלל המומחים הזרים שהועסקו ע"י המעסיק ב 12-החודשים
האחרונים ,תעכב את הטיפול בבקשה עד להמצאת אישור רואה חשבון תקין.
כאשר הבקשה היא להארכת היתר להעסקת מומחה זר בשכר מומחים במקצוע שאינו דורש השכלה
אקדמאית ,יצרף המעסיק בנוסף לאישור רואה החשבון גם העתקי תלושי שכר והפקדות שכר המומחה
הזר לחשבון בנק על שם המומחה הזר בישראל ,במשך  3החודשים שקדמו להגשת הבקשה ,וכן אישור
הבנק כי אין לגורם אחר מלבד העובד הזר יפוי כוח או הרשאה בחשבון הבנק.
__________________________________________________________________
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 .3פרטי טופס הבקשה למילוי על ידי המבקש:
 .1סוג הבקשה (סמן):
בקשה חדשה
הארכת היתר/ים קיימ/ים ,מס' היתר ______________ שתוקפו עד ליום ___________________
החלפת עובד__________________________________ :
 .2פרטי המעסיק:
שם המעסיק*_______________________________________________________________ :
מספר ח.פ/.עוסק מורשה (בחברה מקומית)__________________________________________ :
כתובת____________________________________________________________________ :
שם איש הקשר______________________________________________________________ :
טלפון לבירורים______________________________________________________________ :
*אם מדובר במסעדה יש לציין גם את שם המסעדה והסניף לו נדרשים העובדים ובו יעבדו העובדים.
 .3פרטים על מגיש הבקשה( :סעיף זה ימולא כאשר המעסיק הינו חברה זרה שאין לה סניף בישראל)
שם ______________________________:מספר ח.פ /.ת.ז____________________________ :.
כתובת_____________________________________________________________________ :
שם איש הקשר_______________________________________________________________ :
טלפון לבירורים_______________________________________________________________ :
תיאור הקשר בין מגיש הבקשה למעסיק (מיופה כוח ,חברת בת ,אחר  -יש לצרף אסמכתא):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
 .4פרטים על מועסקים בישראל (בסעיף זה יש לציין פרטים על עובדים ישירים של המבקש/המעסיק בישראל
ואין לכלול פרטים על עובדי קבלן כוח אדם המועסקים בחברה):
א.

*מספר עובדים ישראלים המועסקים במשרה מלאה________________:

ב.

*מספר עובדים הישראלים המועסקים במשרה חלקית______________:

ג.

*מספר עובדים זרים מועסקים________________ :

ד.

*סה"כ מועסקים בישראל____________________ :

* במידה ומדובר בסניף של חברה/מסעדה יש לציין את כמות העובדים הישראלים בסניף המבוקש.
 .5פרטי הנתין הזר שהעסקתו נדרשת (באם הבקשה מתייחסת למספר עובדים יש לצרף פרטים כלהלן לגבי כל
עובד שהעסקתו נדרשת בדף נפרד):
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שם פרטי _____________________________:שם משפחה____________________ :
אזרחות _______________________ :מס .דרכון___________________________ :
כתובת מגורים נוכחית___________________________________________________ :
תפקידו הנוכחי________________________________________________________ :
התקופה הנדרשת להעסקת המומחה הזר______________________________________ :
(התקופה שתצוין כפופה לאמור בסעיפי המשנה של סעיף (.1א) לעיל ,היינו בהתאם לקטגוריה הרלוונטית לה
שייך המומחה).
תאריך כניסתו לראשונה של המומחה הזר לישראל באשרת עבודה (ב( ____________ :)1-חובה למלא סעיף
זה)
יצוין כי עובד זר מגיע לישראל לעבודה זמנית בלבד ,ועליו לצאת מישראל בתום תקופה שלא תעלה של 63
חודשים ממועד כניסתו לראשונה למדינה באשרה ורישיון עבודה (ב .)1/על פי דין ,לא ניתן להאריך אשרת
עבודה לנתין זר מעבר לתקופה של  63חודשים מיום כניסתו לישראל לראשונה באשרה כאמור ,אלא אם הוכח
כי התקיימו נסיבות מיוחדת וחריגות של תרומת העובד הזר לכלכלה ,למשק או לחברה ,באישור שרי הפנים,
הכלכלה והאוצר כמפורט בסעיף 3א (ג )1לחוק הכניסה לישראל ,התשי"ב.1952-
אם ברצון מעסיק לפנות בבקשה להארכת תקופת שהייתו של העובד הזר מעבר לתקופה המירבית הנ"ל שנקבעה
בחוק ,בנימוק כי התקיימו לגבי אותו עובד זר נסיבות חריגות כאמור ,עליו להגיש את הבקשה החריגה לאגף
ההיתרים – ענף המומחים ברשות לפחות  6חודשים לפני יום תום תוקף רישיון העבודה של הנתין הזר,
המפרטת את תרומתו הייחודית של הנתין הזר לכלכלה ,למשק או לחברה .יודגש כי במקרה ולא הוגשה
הבקשה המיוחדת עד  6חו דשים לפני תום תקופת רישיונו של הנתין הזר כאמור ,לא יוארך הרישיון של הנתין
הזר ,ויהא עליו לצאת את ישראל עד לקבלת החלטה בבקשה.
השכלה וניסיון  -נא לצרף בנפרד תעודות ,קורות חיים ואסמכתאות נוספות לגבי השכלה וניסיון של הנתין הזר
מתורגמות לעברית או לאנגלית עם אישור נוטריוני:
_____________ _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________
בבקשה להעסיק אומן זר– נא לצרף תעודות ,המלצות ומסמכים המעידים על מוניטין:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
 .6תנאי ההעסקה:
התפקיד בו יועסק הנתין הזר_________________________________________ :
מספר שעות העבודה החודשיות בהן יועסק העובד__________________________ :
סה"כ שכר יסוד חודשי אשר ישולם לעובד (בגין משרה רגילה ולפני תשלומים בעד שעות נוספות או שעות עבודה
במשמרות)_____________________________________ :
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 .7נימוקים לבקשה :חובה לצרף מכתב הסבר מנומק (מודפס) המתאר את הפעילות במקום העבודה ואת הצורך
באישור העסקת הנתין הזר .באם נימוקי הבקשה כוללים פרטים הקשורים לפעילות הכלכלית של המבקשת או
צבר הזמנות ,יש לצרף אישור רו"ח על נתונים אלו .אם פעילות המעסיק/המבקש מוכרת או נתמכת על ידי גוף
ממשלתי ,י ש לצרף אישורים על כך .אם המבקש הינו מוסד להשכלה גבוהה או בית חולים ,יש לצרף אישור על
כך.
 .8הצהרות והתחייבויות  -יש למלא טופס ההצהרה המתאים לסוג הבקשה המוגשת כמפורט בדברי ההסבר
הכלליים בעמוד הראשון לטופס הבקשה כלהלן:
תצהיר נוסח א' ( – )1בבקשה להעסיק מומחה זר בתחום/במקצוע הדורש השכלה אקדמאית גבוהה ב"שכר
מומחים" לפי סעיף (1א) 1לדברי ההסבר.
תצהיר נוסח א' ( – )2בבקשה להעסיק מומחה זר בתחום/במקצוע שאינו דורש השכלה אקדמאית גבוהה ב"שכר
מומחים" לפי סעיף (1א) 1לדברי ההסבר (כגון שפים במסעדות ,רתכים וכו') .
תצהיר נוסח ב' – בבקשה להעסיק מנהל ,נציג בכיר או עובד במשרת אמון – לפי סעיף (1א) 2לדברי ההסבר.
תצהיר נוסח ג' – בבקשה להעסיק סגל בכיר של חברת תעופה או חברת ספנות זרה – לפי סעיף (1א) 3לדברי
ההסבר.
תצהיר נוסח ד' – בבקשה להעסיק מרצה או חוקר למוסד אקדמי מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה כמפורט
בסעיף (1א) 4לדברי ההסבר.
תצהיר נוסח ה' -בבקשה להעסיק עובד רפואה לבית חולים כמפורט בסעיף (1א) 5לדברי ההסבר.
תצהיר נוסח ו' -בבקשה להעסיק אמן זר כמפורט בסעיף (1א) 6לדברי ההסבר.
תצהיר נוסח ז' -בבקשה להעסיק עובד זר למשימה חולפת שאינה עולה על  3חודשים כמופרט בסעיף (1א)7
לדברי ההסבר.
תצהיר נוסח ח' -בבקשה להעסקת 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 כמופרט בסעיף (1א) 8לדברי ההסבר.
תצהיר נוסח ט' – בבקשה להעסיק אחד מאלה :יהלומן ,צלם או כתב זר כמפורט בסעיף (1א)( )9לדברי
ההסבר.
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תצהיר א' ( - )1למילוי על ידי המבקש להעסיק מומחה בתחום/במקצוע הדורש השכלה
אקדמאית גבוהה ב"שכר מומחים" כמפורט בסעיף (1א) 1לדברי ההסבר הכלליים
יש לצרף תצהיר נפרד עבור כל מומחה זר שהעסקתו מבוקשת .לא ניתן למלא שמות כל העובדים בתצהיר אחד.
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 __________________________ בחברה _______________________________
ח.פ( _______________ .להלן :המבקשת) שבשמה הוגשה הבקשה להעסקת המומחה הזר מר/גב'
_________________ דרכון __________________ (מדינה) מספר ______________ (להלן :המומחה
הזר) ותצהירי זה ניתן בשמי ובשם המבקשת בתמיכה לבקשה.
 .2הנני מתחייב כי אם תאושר הבקשה להעסיק את המומחה הזר ,ישולם למומחה הזר 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.
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-
 .3הנני מתחייב כי המבקשת תשלם את מלוא השכר הנקוב בסעיף  2לתצהירי זה למומחה הזר במשך כל תקופת
שהייתו בישראל על פי ההיתר שיינתן ,גם באם לא תסופק עבודה לאותו מומחה זר ,למעט אם הוכחתי כי חלו
לגבי המומחה הזר נסיבות שבהן על פי הדין ,ניתן היה לשלול מעובד הזכאי לפיצויי פיטורים את פיצויי
הפיטורים.
 .4ידוע לי ולמבקשת כי אם יתברר כי לא שולם למומחה שכר מומחים כמפורט בסעיף  2לעיל 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.
 .5הנני מצהיר כי למבקשת יכולת כלכלית לשלם שכרו של המומחה הזר כמפורט בסעיפים  2ו 3-לתצהירי זה.
 .6הנני מצהיר כי המבקשת ביצעה את הפעולות דלהלן לצורך מציאת עובד מקומי למשרה המבוקשת/כי אופי
המשרה אינו מאפשר העסקת עובד מקומי (מחק את המיותר ופרט להלן את הפעולות או הנימוקים) .אם
המומחה אמור לבצע עבודה/חלק מפרויקט -יש לפרט את התקופה המוערכת להשלמת העבודה/הפרויקט .יש
לתמוך באסמכתאות:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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 .7הנני מתחייב להמציא ליחידת ההיתרים ברשות ,לפי דרישתה ,אישור רו"ח על השכר החודשי ששולם למומחה
הזר ,וכן כל מסמך שיידרש לצורך עריכת ביקורת לגבי נכונות התשלומים ששולמו למומחה הזר.
 .8לפי מיטב ידיעתי ,המומחה הזר אינו חשוד ולא הורשע בעבירה פלילית שמחמת נסיבותיה אין לאפשר כניסתו
למדינת ישראל.
 .9הנני מצהיר ומתחייב ,כי המומחה הזר אשר יועסק על ידי המבקשת יועסק אך ורק במקצוע/בעבודות אשר צוינו
בבקשה ואשר אושרו על ידי יחידת 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.
 .10הנני 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 .להלן פירוט לגבי אופן ביצוע בדיקת כישורי
העובד:
_______________________________________________________________________________
_______________________________ ________________________________________________
_______________________________________________________________________________
 .11ידוע לי כי חלה חובה לספק למומחה הזר ,על חשבון המעסיק ,ביטוח רפואי לפי סעיף 1ד' לחוק עובדים זרים.
ידוע לי כי אם יינתן למבקשת היתר להעסקת המומחה הזר 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.
 .12ידוע 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
הנלווים לו מדויקים ונכונים.
 .13אני מצהיר בזה ,כי כל הפרטים שצוינו על גבי טופס הבקשה ועל גבי המסמכים
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.
______________
חותמת

____________________
חתימה
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
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תצהיר א' ( - )2למילוי על ידי המבקש להעסיק מומחה בתחום/במקצוע שאינו דורש השכלה
אקדמאית גבוהה ב"שכר מומחים" כמפורט בסעיף (1א) 1לדברי ההסבר הכלליים
יש לצרף תצהיר נפרד עבור כל מומחה זר שהעסקתו מבוקשת .לא ניתן למלא שמות כל העובדים בתצהיר אחד.
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:
( .1א) אני הבעלים של עסק רשום _________________מספר ע.מ /_____________ .משמש בתפקיד
____________ בחברה _________________ ח.פ /_______________.המפעיל/ה את מסעדת
_____________________ בכתובת_____________________.
(ב) אני הבעלים של עסק רשום ___________________ מספר ע.מ /_______________ .משמש בתפקיד
_ ___________ בחברה _________________ ח.פ( ._______________.להלן :המבקש/ת) שבשמו/ה
הוגשה הבקשה להעסקת המומחה הזר מר/גב' _____________________ דרכון ______________ (מדינה)
מספר ______________ (להלן :המומחה הזר) ותצהירי זה ניתן בשמי ובשם המבקש/ת בתמיכה לבקשה.
(יש למלא את סעיף קטן א' במקרה של בקשה מטעם מסעדה אתנית אסיאתית וסעיף קטן ב' במקרה של
בקשה מטעם מעסיקים אחרים)
( .2א) אני מצהיר כי המבקש/ת מנהל/ת מסעדה אתנית המגישה אוכל על טהרת התפריט האתני אסיאתי (רצ"ב
בכתובת:
שנמצאת
במסעדה
מומחה
כשף
יועסק
הזר
המומחה
וכי
תפריט),
____________________________________ בלבד.
(ב) ידוע לי כי אם ישתנה פריט מהותי בבקשה לקבלת היתר ההעסקה או בנספחיה ,ובכלל זה שינוי בתפריט
המסעדה באופן בו יוגשו במסעדה מנות לא אתניות (מלבד מספר קטן של מנות ילדים) ,עלי להודיע לרשות על
כך בכתב מיד עם השינוי .כן ידוע לי כי שינוי בתפריט המוסיף מנות לא אתניות לאחר קבלת היתר יגרום לכך
שההיתר יתבטל מאליו והמסעדה לא תהיה רשאית להמשיך להעסיק שפים זרים.
(סעיף  2ימולא אם הבקשה הוגשה מטעם מסעדה אתנית אסיאתית ויימחק אם הבקשה הוגשה ע"י מעסיק
המנהל עסק אחר)
 .3הנני מת חייב כי אם תאושר הבקשה להעסיק את המומחה הזר ,ישולם למומחה הזר 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 ,והמבקש/ת מתחייב/ת לשלם למומחה הזר ,בנוסף
לשכר האמור ,כל סכום המגיע לעובד כדין בעד עבודה במשמרות או בשעות נוספות.
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-
 .4הנני מתחייב כי המבקש/ת י/תשלם את מלוא השכר הנקוב בסעיף  3לתצהירי זה למומחה הזר במשך כל תקופת
שהייתו בישראל על פי ההיתר שיינתן ,גם באם לא תסופק עבודה לאותו מומחה זר ,למעט אם הוכיח/ה המבקש/ת
כי חלו לגבי המומחה הזר נסיבות שבהן על פי הדין ,ניתן היה לשלול מעובד הזכאי לפיצויי פיטורים את פיצויי
הפיטורים.
 .5הנני מצהיר כי למבקש/ת יכולת כלכלית לשלם שכרו של המומחה הזר כמפורט בסעיפים  3ו 4-לתצהירי זה.
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 .6הנני מתחייב להפקיד את שכר המומחה הזר בחשבון בנק בישראל שייפתח על שמו של המומחה הזר בלבד ,ואשר
אין לגורם שלישי כלשהו ייפוי כוח או זכות לפעול בו .כן הנני מתחייב לשמור את דפי ההפקדה בהם ניתן לראות
הפקדה פרטנית של שכר לכל חשבון של עובד ,ולהציג אותם למפקחי הרשות ו/או ליחידת ההיתרים לפי דרישה.
 .7ידוע לי כי במקרה של הימנעות מהצגת דפי הפקדה ע"י המבקש/ת המלמדים על הפקדת שכר בגובה שכר מומחים
לחשבון הבנק של המומחה הזר מידי חודש בתקופת ההעסקה המותרת ,הדבר ייחשב כחזקה לאי תשלום שכר
כמתחייב למומחה הזר.
 .8ידוע לי ולמבקש/ת כי תשלום שכר מומחים למומחה הזר כמפורט בסעיף  3לעיל ,והפקדת שכר המומחה בחשבון
בנק וכן קיום מלוא ההתחייבות נשוא תצהירי זה ,מהווים תנאים לתוקף ההיתר שיונפק למבקש/ת ,וכי הפרת
אחד מתנאים/התחייבויות אלו מהווה הפרה של תנאי ההיתר ,המהווה עבירה לפי סעיף  2לחוק עובדים זרים,
התשנ"א , 1991-ובנוסף ,המבקש/ת י/תהיה צפוי/ה כתוצאה מכך לביטול ו/או אי חידוש ההיתרים ו/או סירוב
בקשות להעסקת מומחים זרים לאחר הליך שימוע כחוק.
 .9הנני מצהיר כי המבקש/ת ביצע/ה את הפעולות דלהלן לצורך מציאת עובד מקומי למשרה המבוקשת /כי אופי
המשרה אינו מאפשר העסקת עובד מקומי (מחק את המיותר ופרט להלן את הפעולות או הנימוקים) .אם המומחה
אמור לבצע עבודה/חלק מפרויקט -יש לפרט את התקופה המוערכת להשלמת העבודה/הפרויקט .יש לתמוך
באסמכתאות:
___________________ _____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 .10הנני מצהיר ,כי בדקתי באופן יסודי את כישוריו של המומחה הזר נשוא בקשה זו בטרם הזמנתו לישראל בעצמי או
באמצעות עובד המבקש/ת מר/גב' ____________________ ת.ז _________________ .ביום
______________ וכי לאחר בדיקה זאת מצאתי כי העובד הינו בעל ניסיון מוכח ומומחיות כפי שנדרש בעסקי
ואני מבין כי מומחיות העובד היא באחריות הבלעדית של המבקש/ת .להלן פירוט לגבי אופן ביצוע בדיקת כישורי
העובד:
___________________ _____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 .11אני מצהיר כי בדקתי היטב את אופן גיוס העובד הזר בחו"ל והעובד לא נדרש לשלם עמלה או תשלום כלשהו בקשר
עם גיוסו לעבודה ו/או הגעתו לישראל ,וכי כל דמי תיווך ו/או עמלה ו/או תשלום נדרש בקשר עם גיוס המומחה הזר
שולם על ידי המבקש/ת בלבד.
 .12כן הנני מצהיר כי העובד גויס על ידי גורם מורשה לגיוס עובדים זרים בארץ מוצאו לאחר שחתמתי על הסכם גיוס
מפורט בו פירטתי את כל דרישות המבקש/ת בקשר לעובד וכי הגיוס התבצע בהתאם לדין החל בארץ המוצא,
כאשר המבקש/ת התחייב/ה לשאת במלוא הוצאות הגיוס מול החברה המגייסת .הנני מתחייב להציג בפני הרשויות
לבקשתם רישיון המגייס ,הסכם הגיוס וההסכם בין החברה המגייסת לבין העובד ,על מנת להוכיח עמידה באמור
בסעיף זה.
 .13אני מצהיר כי הובהר למומחה הזר כי הוא מגיע לישראל לתקופה קצובה ,היא תקופת היתר ההעסקה שיונפק
למבקש/ת ,כי מיד בסיום עבודתו בחברה יהא עליו לצאת מישראל באופן מיידי וכי כעובד מומחה המשתכר פעמיים
השכר הממוצע במשק אינו רשאי לפי נהלי רשות האוכלוסין וההגירה לעבור לעבוד בענפי עבודה אחרים בישראל.
כן הובהר למומחה הזר כי אינו רשאי לעבור לעבוד אצל מעסיקים אחרים בענף המומחים בתפקיד אשר לשמו הגיע
לעבודה בישראל ,ללא קבלת אישור בכתב מרשות האוכלוסין וההגירה ובכפוף לעמידתו בנהלי הרשות.
 .14הנני מצהיר ומתחיי ב ,כי המומחה הזר אשר יועסק על ידי המבקש/ת יועסק אך ורק במקצוע/בעבודות אשר צוינו
בבקשה ואשר אושרו על ידי הרשות .ידוע לי כי העסקת המומחה בעבודה אחרת או ניודו למעסיק אחר בניגוד

מדינת ישראל
רשות האוכלוסין וההגירה
קבלת היתר להעסקת מומחה זר
( נס פח ג ' ל נו הל ) 5 .3 .0 0 41

למצוין בבקשה ,מבלי אישור מראש של הרשות ,מהווים הפרה של תנאי ההיתר ועבירה על הוראות סעיף  2לחוק
עובדים זרים הנ"ל.
 .15לפי מיטב ידיעתי ,המומחה הזר אינו חשוד ולא הורשע בעבירה פלילית שמחמת נסיבותיה אין לאפשר כניסתו
למדינת ישראל.
 .16אני מסכים ומתחייב כי אם המומחה הזר או בא כוחו יבקשו לעיין במסמכי הבקשה לקבלת היתר להעסקתו על
נספחיה ובכלל זה בחוזה ההעסקה שנחתם בינו לבין המבקש/ת כפי שהוגש לרשות ,רשות האוכלוסין וההגירה
תהיה רשאית להעביר לידיהם מסמכים אלה ולא תהיה לי ו/או למבקש/ת כל התנגדות ו/או טענה כלפי הרשות
בעניין זה והמבקש/ת מוותר/ת בזה מראש על טענת סודיות או חיסיון בקשר עם מסמכים אלו.
 .17ידוע לי כי חלה חובה לספק למומחה הזר ,על חשבון המבקש/ת ,מגורים הולמים וביטוח רפואי לפי סעיף 1ד' לחוק
עובדים זרים .ידוע לי כי אם יינתן למבקש/ת היתר להעסקת המומחה הזר לפי בקשה זו ,העדר ביטוח רפואי לנתין
הזר כאמור בסעיף זה יהווה הפרה של תנאי ההיתר על ידי המבקש/ת העלול להביא להטלת קנס מנהלי/הגשת
כתב אישום וביטול ההיתר.
 .18ידוע 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-ותקנותיו .כן ידוע כי כחלק מחובות המבקש/ת על פי
משפט העבודה המגן ,עליו/ה לנהל פנקס שכר ולמסור למומחה הזר ,בכתב ,מידי חודש תלוש שכר וזאת
בהתאם להוראת סעיף  24לחוק הגנת השכר ,התשי"ח .1958-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
הנלווים לו מדויקים ונכונים.
 .19אני מצהיר בזה ,כי כל הפרטים שצוינו על גבי טופס הבקשה ועל גבי המסמכים
ידוע לי כי מסירת פרטים כוזבים/לא מדויקים לרשות מהווה עילה לביטול ההיתר/לסיוגו/להתלייתו לאחר עריכת
שימוע כדין.
___________________
חתימת המצהיר

____________
תאריך
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.
______________
חותמת

____________________
חתימה
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
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תצהיר ב'  -למילוי על ידי חברה זרה או חברה בינלאומית המבקשת להעסיק מנהל ,נציג בכיר או
עובד בכיר במשרה הדורשת מידה רבה של אמון אישי כמפורט בסעיף (1א) 2לדברי ההסבר הכלליים
אני הח"מ _______________ ת.ז /____________________ .דרכון____________ ,לאחר שהוזהרתי כי
עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת כדלקמן:
 .1אני משמש בתפקיד ______________

בחברה _______________________________ ח.פ.

שבשמה הוגשה הבקשה להעסקת המומחה הזר מר/גב'
_______________ (להלן :המבקשת)
_________________ דרכון _____________ (מדינה) מספר ______________ (להלן :המומחה הזר)
ותצהירי זה ניתן בשמי ובשם המבקשת בתמיכה לבקשה.
 .2המבקשת היא חברה זרה או חברה בינלאומית ( במקרה של חברה בינלאומית ,יש לפרט את הקשר של החברה
לחברה זרה)_________________________________________________________________ :
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 .3העובד שהעסקתו מבוקשת יועסק בתפקיד כלהלן (סמן את התשובה הנכונה ומחק את המיותר):
א.

העובד המבוקש הינו אדם המכוון או הקובע את יעדיה של החברה המבקשת או של חברת האם הזרה או
של מחלקה בחברה המבקשת והוא בעמדה בכירה ואחראי לפעילות אספקה של שירותי החברה
באמצעות פיקוח ,שליטה ,סמכות להעסיק עובדים ולפטרם או להמליץ על כך או סמכות על פעילויות
אחרות הקשורות בכוח אדם.

ב .העובד המבוקש הוא נציג בכיר של החברה הזרה (נא פרט) –
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
ג .העובד המבוקש יועסק במשרה הדורשת מידה רבה של אמון אישי במבקשת-
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
 .4הנני מצהיר ,כי המבקשת ביצעה את הפעולות דלהלן לצורך מציאת עובד מקומי למשרה המבוקשת/כי אופי
המשרה אינו מאפשר העסקת עובד מקומי (מחק את המיותר) .אם המומחה אמור לבצע עבודה/פרויקט – יש
לפרט את התקופה המוערכת להשלמת העבודה/הפרויקט .להלן הפירוט:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 . 5לפי מיטב ידיעתי ,העובד שהעסקתו מבוקשת אינו חשוד ולא הורשע בעבירה פלילית שמחמת נסיבותיה אין
לאפשר כניסתו למדינת ישראל.
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 .6הנני מצהיר ומתחייב ,כי אם תאושר הבקשה ,העובד הזר שהעסקתו הותרה יועסק אך ורק בתפקיד כאמור
לעיל בסעיף  . 3ידוע לי כי העסקת העובד בעבודה אחרת או ניודו למעסיק אחר בניגוד למצוין בבקשה ,מבלי
אישור מראש של רשות האוכלוסין וההגירה ,מהווים הפרה של תנאי ההיתר.
 .7הנני מצהיר ,כי בדקתי היטב את כישוריו של העובד הזר נשוא בקשה זו ,וכי מצאתי ,כי הוא בעל הכישורים
הוגשה בקשה זו.
והמומחיות הדרושים לביצוע העבודה שלשמה
 .8הנני 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.
.9

ידוע לי כי חלה חובה לספק לעובד זר ,על חשבון המעסיק ,ביטוח רפואי לפי סעיף 1ד' לחוק עובדים זרים ,אלא
אם העובד מבו טח 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
העובד הזר 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.

 .10ידוע 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
____________________
חתימת המצהיר

_____________
תאריך
אישור עו"ד

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
קבלת היתר להעסקת מומחה זר
( נס פח ג ' ל נו הל ) 5 .3 .0 0 41

תצהיר ג'  -למילוי על ידי מבקשת שהיא חברת תעופה או חברת ספנות זרה לצורך העסקת סגל
בכיר כמפורט בסעיף (1א) 3לדברי ההסבר הכלליים
אני הח"מ _________________ ת.ז/__________________ .דרכון____________ ,לאחר שהוזהרתי כי עלי
להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת כדלקמן:
 .1אני משמש בתפקיד ______________ בחברה _______________________________ ח.פ_______________ .
שבשמה הוגשה הבקשה להעסקת המומחה הזר מר/גב' _________________ דרכון
(להלן :המבקשת)
______________ (מדינה) מספר ______________ (להלן :המומחה הזר).
 .2תצהירי זה ניתן בתמיכה לבקשה לקבלת היתר להעסקת עובד בכיר בחברת תעופה/בחברת ספנות זרה בהתאם למחויבות
בינלאומית של מדינת ישראל.
 .3לפי מיטב ידיעתי ,העובד שהעסקתו מבוקשת אינו חשוד ולא הורשע בעבירה פלילית שמחמת נסיבותיה אין לאפשר כניסתו
למדינת ישראל.
 .4הנני מצהיר ומתחייב ,כי אם תאושר הבקשה להעסקת העובד הזר ,הוא יועסק אך ורק בתפקיד ,כאמור לעיל בסעיף 2
לתצהירי זה .ידוע לי כי העסקת העובד 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 של העובד הזר נשוא בקשה זו ,וכי מצאתי ,כי הוא בעל הכישורים והמומחיות
הדרושים לביצוע העבודה שלשמה הוגשה בקשה זו.
 .6ידוע לי כי חלה חובה לספק לעובד זר ,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 העובד הזר 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.
 .7ידוע 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
 .8אני 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.
_______________________
חתימת המצהיר

______________
תאריך
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.
______________
חותמת

____________________
חתימה
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
קבלת היתר להעסקת מומחה זר
( נס פח ג ' ל נו הל ) 5 .3 .0 0 41

תצהיר ד'  -למילוי על ידי מבקשת שהיא מוסד אקדמי מוכר לצורך העסקת מרצה או חוקר
כמפורט בסעיף (1א) 4לדברי ההסבר הכלליים
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 ______________________________ במוסד האקדמי__________________________
ח.פ( _______________ .להלן :המבקש) שבשמו הוגשה הבקשה להעסקת המרצה/החוקר הזר מר/גב'
____________________ דרכון _____________ (מדינה) מספר __________________ (להלן :המומחה הזר)
ותצהירי זה ניתן בשמי ובשם המבקש בתמיכה לבקשה.
 .2העובד שהעסקתו מבוקשת ישמש בתפקיד מרצה/חוקר במבקש.
 .3המבקש הוא מוסד להשכלה גבוהה כהגדרתו בתקנות עובדים זרים (פטורים למעסיקי מומחים זרים) התשנ"ז( 2007 -כעולה
מאישור המל"ג שצורף לטופס הבקשה על היות המבקש מוסד להשכלה גבוהה ) או רשות הזיכרון "יד ושם" (בהתאם
להחלטת ממשלה  1774מיום .)4.8.16
 .4לפי מיטב ידיעתי ,המומחה הזר שהעסקתו מבוקשת אינו חשוד ולא הורשע בעבירה פלילית שמחמת נסיבותיה אין לאפשר
כניסתו למדינת ישראל.
 .5הנני מצהיר ומתחייב ,כי אם תאושר הבקשה להעסקת המומחה הזר ,המומחה יועסק אך ורק בתפקיד ,כאמור לעיל ,בסעיף 2
לתצהירי זה .ידוע לי כי העסקת העובד בעבודה אחרת או ניודו למעסיק אחר בניגוד למצוין בבקשה ,מבלי אישור מראש של
רשות האוכלוסין וההגירה ,מהווים הפרה של תנאי ההיתר.
 .6הנני מצהיר ,כי בדקתי היטב את כישוריו והשכלתו של המומחה הזר נשוא בקשה זו ,וכי מצאתי ,כי הוא בעל הכישורים
והמומחיות הדרושים לביצוע העבודה שלשמה הוגשה בקשה זו.
 .7ידוע לי כי חלה חובה לספק לעובד זר ,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 למבקש היתר להעסקת המומחה הזר 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.
 .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
הנלווים לו מדויקים ונכונים .ידוע לי כי
 .9אני מצהיר בזה ,כי כל הפרטים שצוינו על גבי טופס הבקשה ועל גבי המסמכים
מסירת פרטים כוזבים/לא מדויקים לרשות מהווה עילה לביטול ההיתר/לסיוגו/להתלייתו לאחר עריכת שימוע כדין.
_______________________
חתימת המצהיר

______________
תאריך
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.
______________
חותמת

אישור עו"ד /רו"ח:

____________________
חתימה

הנני מאשר בזה כי מר/גב' ____________________ ת.ז ______________________ .מוסמך/ת לחייב בחתימתו/ה את
המוסד המבקש ___________________________ ח.פ________________ .
_________________
חתימה וחותמת

________________
תאריך

מדינת ישראל
רשות האוכלוסין וההגירה
קבלת היתר להעסקת מומחה זר
( נס פח ג ' ל נו הל ) 5 .3 .0 0 41

תצהיר ה'  -למילוי על ידי מבקש שהוא בית חולים
כמפורט בסעיף (1א) 5לדברי ההסבר הכלליים
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 _________________ בבית חולים __________________________ ח.פ_______________ .
(להלן :המבקש) שבשמו הוגשה הבקשה להעסקת המומחה הזר מר/גב' _________________ דרכון __________ (מדינה)
מספר ______________ (להלן :המומחה הזר).
 .2תצהירי זה ניתן בשמי ובשם המבקש בתמיכה לבקשה לקבלת היתר להעסקת עובד רפואה זר.
 .3העובד שהעסקתו מבוקשת הוא אחד מאלו (נא סמן חלופה אחת ומחק את המיותר):
א .רופא שיועסק בבית חולים במסגרת השתלמות לימודית בהמלצת משרד הבריאות.
ב .אחות שתועסק בבית חולים במסגרת השתלמות לימודית בהמלצת משרד הבריאות.
ג .רופא מומחה שיועסק בבית חולים בהמלצת משרד הבריאות.
 .4לפי מיטב ידיעתי ,המומחה הזר שהעסקתו מבוקשת אינו חשוד ולא הורשע בעבירה פלילית שמחמת נסיבותיה אין לאפשר
כניסתו למדינת ישראל.
 .5הנני מצהיר ומתחייב ,כי אם תאושר הבקשה להעסקת המומחה הזר ,הוא יועסק אך ורק בתפקיד ,כאמור לעיל ,בסעיף 2
לתצהירי זה .ידוע לי כי העסקת המומחה הזר בעבודה אחרת או ניודו למעסיק אחר בניגוד למצוין בבקשה ,מבלי אישור
מראש של רשות האוכלוסין וההגירה ,מהווים הפרה של תנאי ההיתר.
 .6ידוע לי כי חלה חובה לספק לעובד זר ,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 ינתן למבקשת היתר להעסקת המומחה הזר לפי בקשה זו ,העדר
בי טוח רפואי לנתין הזר כאמור בסעיף זה יהווה הפרה של תנאי ההיתר על ידי המבקשת העלול להביא להטלת קנס
מנהלי/הגשת כתב אישום וביטול ההיתר.
 .7ידוע 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" וכן באתר אינטרנט של
הרשות .)www.piba.gov.il
 .8אני 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.
__________________
חתימת המצהיר

____________
תאריך
אישור עו"ד
אני

הח"מ_________________

עו"ד,

מאשר

כי

בזאת

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.
______________
חותמת
אישור עו"ד /רו"ח:

____________________
חתימה

הנני מאשר בזה כי מר/גב' ____________________ ת.ז ______________________ .מוסמך/ת לחייב בחתימתו/ה את
בית החולים המבקש ____________________ ח.פ________________ .
_________________
חתימה וחותמת

________________
תאריך

מדינת ישראל
רשות האוכלוסין וההגירה
קבלת היתר להעסקת מומחה זר
( נס פח ג ' ל נו הל ) 5 .3 .0 0 41

תצהיר ו' -

לצורך העסקת אמן זר כמפורט בסעיף (1א) 6לדברי ההסבר הכלליים

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 _________________ בחברה __________________________ ח.פ( _______________ .להלן:
המבקשת) שבשמה הוגשה הבקשה להעסקת האמן הזר מר/גב' _________________ דרכון ___________ (מדינה) מספר
______________ (להלן :המומחה הזר) ותצהירי זה ניתן בשמי ובשם המבקשת בתמיכה לבקשה.
 .2תקופת ההעסקה המבוקשת:
א.
ב.

המומחה הזר שהעסקתו מבוקשת ישמש בתפקיד אמן במבקשת לתקופה שאינה עולה על  3חודשים.
המומחה הזר שהעסקתו מבוקשת ישמש בתפקיד אמן במבקשת לתקופה העולה על  3חודשים.

 .3לפי מיטב ידיעתי ,המומחה הזר שהעסקתו מבוקשת אינו חשוד ולא הורשע בעבירה פלילית שמחמת נסיבותיה אין לאפשר
כניסתו למדינת ישראל.
 .4הנני מצהיר ומתחייב ,כי אם תאושר הבקשה להעסקת המומחה הזר ,הוא יועסק אך ורק בתפקיד אמן כאמור לעיל בתצהירי
זה .ידוע לי כי העסקת העובד 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 של המומחה הזר נשוא בקשה זו ,וכי מצאתי ,כי הוא בעל הכישורים והמומחיות
הדרושים לביצוע העבודה שלשמה הוגשה בקשה זו.
 .6ידוע לי כי חלה חובה לספק לעובד זר ,על חשבון המעסיק ,ביטוח רפואי לפי סעיף 1ד' לחוק עובדים זרים ,אלא אם העובד
הוא אמן זר המגיע לישראל לביצוע משימה חולפת לתקופה שאינה עולה על  3חודשים ,והוא 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 המומחה הזר 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.
 .7ידוע 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 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
 .8אני 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.
_______________________
חתימת המצהיר

______________
תאריך
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.
______________
חותמת

אישור עו"ד /רו"ח:

____________________
חתימה

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
קבלת היתר להעסקת מומחה זר
( נס פח ג ' ל נו הל ) 5 .3 .0 0 41

תצהיר ז'  -למילוי על ידי המבקש להעסיק עובד זר למשימה חולפת שאינה עולה על  3חודשים
כמפורט בסעיף ( 1א) ( )7לדברי ההסבר הכלליים

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:
בחברה __________________________ ח.פ.
 .1אני משמש בתפקיד _________________
_______________ (להלן :המבקשת) שבשמה הוגשה הבקשה להעסקת המומחה הזר מר/גב'
_________________ דרכון __________ (מדינה) מספר ______________ (להלן :המומחה הזר)
ותצהירי זה ניתן בשמי ובשם המבקשת בתמיכה לבקשה.
 .2הנני מצהיר כי המומחה הזר שהעסקתו מבוקשת מיועד לבצע משימה חולפת וזמנית לתקופה שאינה עולה
על  3חודשים כלהלן (נא פרט את העבודה שיבצע המומחה הזר והצורך המיוחד בהעסקתו):
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_______ __________________________________________________________
 .3לפי מיטב ידיעתי ,המומחה הזר אינו חשוד ולא הורשע בעבירה פלילית שמחמת נסיבותיה אין לאפשר
כניסתו למדינת ישראל.
 .4הנני מצהיר ומתחייב ,כי המומחה הזר לגביו הוגשה הבקשה יועסק אך ורק במקצוע/בעבודות אשר צוינו
בבקשה ואשר אושרו על ידי הרשות .ידוע לי כי העסקת המומחה הזר בעבודה אחרת או ניודו למעסיק אחר
בניגוד למצוין בבקשה ,מבלי אישור מראש של רשות האוכלוסין ההגירה ומעברי הגבול ,מהווים הפרה של
תנאי ההיתר .
 .5הנני מצהיר כי הוסבר למומחה הזר כי הוא אמור לשהות ולעבוד בישראל לתקופה שאינה עולה כל שלושה
חודשים וכי בתום תקופת ההיתר ורישיון השהייה יהיה עליו לעזוב את ישראל וכי אין ביכולתו לבקש
להמשיך ולעבוד בישראל אצל המבקשת או אצל כל מעסיק אחר או לעבור לענף עבודה אחר.
 .6הנני 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 .להלן פירוט לגבי אופן ביצוע
בדיקת כישורי המומחה הזר:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
 .7ידוע 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
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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
 .8אני 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.

___________________
חתימת המצהיר

____________
תאריך

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.
______________
חותמת

____________________
חתימה
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
קבלת היתר להעסקת מומחה זר
( נס פח ג ' ל נו הל ) 5 .3 .0 0 41

תצהיר ח'  -למילוי על ידי המבקש להעסיק מומחה זר שהוא אזרח מדינה לגביה חל פטור
מאשרת ביקור ,לתקופה של עד  45ימים בשנה (לפי נוהל  - )5.3.0040כמפורט בסעיף ( 1א) ( )8לדברי
ההסבר הכלליים

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:
בחברה __________________________ ח.פ.
 .1אני משמש בתפקיד _________________
שבשמה הוגשה הבקשה להעסקת המומחה הזר מר/גב'
_______________ (להלן :המבקשת)
_________________ דרכון __________ (מדינה) מספר ______________ (להלן :המומחה הזר)
ותצהירי זה ניתן בשמי ובשם המבקשת בתמיכה לבקשה.
 .2הנני מצהיר כי המומחה הזר שהעסקתו מבוקשת נדרש לצורך ביצוע משימה זמנית וחולפת לתקופה שאינה
עולה על  45ימים בשנה כלהלן ,בהתאם להוראות נוהל מספר  5.3.0040כפי שמתעדכן מעת לעת (נא פרט את
העבודה שיבצע המומחה והצורך המיוחד בהעסקת המומחה הזר ,כתובת העסק בו יועסק המומחה ותקופה
הדרושה לביצוע העבודה – יש להפקיד על רישום מלוא המידע והפרטים הנ"ל):
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 .3לפי מיטב ידיעתי ,המומחה הזר אינו חשוד ולא הורשע בעבירה פלילית שמחמת נסיבותיה אין לאפשר כניסתו
למדינת ישראל.
 .4הנני מצהיר ומתחייב ,כי המומחה הזר לגביו הוגשה הבקשה יועסק אך ורק במקצוע/בעבודה אשר צוינו בבקשה
ואשר אושרו על ידי הרשות .ידוע לי כי העסקת המומחה בעבודה אחרת או ניודו למעסיק אחר בניגוד למצוין
בבקשה מהווים הפרה של תנאי ההיתר.
 .5הנני מצהיר כי הוסבר למומחה 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 וכן כי לא יוארך רישיון שהייתו מעבר ל 45-ימים בשנה
הקלנדרית ,כל עוד הוא לא יצא מישראל.
 .6הנני 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.
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 .7ידוע 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 ותביא לביטולו (בעניין זה ניתן לעיין ב"זכותון לעובד הזר" באתר אינטרנט
של הרשות .)www.piba.gov.il

 .8אני 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.

___________________
חתימת המצהיר

____________
תאריך

אישור עו"ד
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.
______________
חותמת

____________________
חתימה
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
קבלת היתר להעסקת מומחה זר
( נס פח ג ' ל נו הל ) 5 .3 .0 0 41

תצהיר ט'  -למילוי על ידי המבקש להעסיק אחד מאלה
כמפורט בסעיף ( 1א) ( )9לדברי ההסבר הכלליים
יהלומן זר– הבקשה תוגש באמצעות המפקח על היהלומים במשרד הכלכלה בלבד.
צלם זר או כתב זר  -הבקשה תוגש באמצעות לשכת העיתונות הממשלתית בלבד והיא כפופה לנוהל מיוחד.
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

_________________

בחברה

__________________________

ח.פ.

שבשמה הוגשה הבקשה להעסקת המומחה הזר מר/גב'
_______________ (להלן :המבקשת)
_________________ דרכון __________ (מדינה) מספר ______________ (להלן :המומחה הזר)
ותצהירי זה ניתן בשמי ובשם המבקשת בתמיכה לבקשה.
 .2לפי מיטב ידיעתי ,המומחה הזר אינו חשוד ולא הורשע בעבירה פלילית שמחמת נסיבותיה אין לאפשר כניסתו
למדינת ישראל.
 .3הנני מצהיר ומתחייב ,כי המומחה הזר אשר יועסק על ידי יועסק אך ורק במקצוע/בעבודות אשר צוינו בבקשה
ואשר אושרו על ידי הרשות .ידוע לי כי העסקת המומחה הזר בעבודה אחרת או ניודו למעסיק אחר בניגוד
למצוין בבקשה ,מבלי אישור מראש של רשות האוכלוסין וההגירה ,מהווים הפרה של תנאי ההיתר .
 .4הנני 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 .להלן פירוט לגבי אופן ביצוע בדיקת כישורי
העובד:
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 .5ידוע לי ,כי משפט העבודה המגן החל על עובד ישראלי חל גם על העסקתו של עובד זר .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
 .6ידוע לי ,כי חלה חובה לספק לעובד זר ,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
המומחה הזר 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.

מדינת ישראל
רשות האוכלוסין וההגירה
קבלת היתר להעסקת מומחה זר
( נס פח ג ' ל נו הל ) 5 .3 .0 0 41

 .7אני 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.

___________________
חתימת המצהיר

____________
תאריך

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.
______________
חותמת

____________________
חתימה

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
חוקר תוכנית של האיחוד האירופאי
( נס פח ה ' ל נו הל ) 5 .3 . 00 41

תצהיר ד' - 1למילוי על ידי חברה ישראלית המעסיקה חוקר זר במסגרת תוכנית של האיחוד
האירופאי אליה הצטרפה והתחייבה מדינת ישראל כמפורט בסעיף ג.4.ג .1.לנוהל 5.3.0041
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 ______________________________ בחברה הישראלית __________________________
ח.פ( _______________ .להלן :המבקש) שבשמה הוגשה הבקשה להעסקת המרצה/החוקר הזר מר/גב'
____________________ דרכון _____________ (מדינה) מספר __________________ (להלן :המומחה הזר)
ותצהירי זה ניתן בשמי ובשם המבקש בתמיכה לבקשה.
 .2העובד שהעסקתו מבוקשת מיועד לשמש בתפקיד חוקר במבקש.
 .3המבקש מקבל מענק מכוח ובמימון תכנית המסגרת של האיחוד האירופי ,שאליה הצטרפה והתחייבה מדינת ישראל ,הידועה
כתוכנית ______________________________ (להלן :תוכנית המסגרת) ואישור הרשות הלאומיות לחדשנות טכנולוגית
על כך צורף לבקשתי זו.
 .4אם תאושר הבקשה ,שכרו של החוקר הזר ישולם בהתאם לכללי תוכנית המסגרת ונהליה ,או בהתאם למשפט העבודה החל
בישראל ,לפי התנאי או הכלל שהוא העדיף לחוקר הזר.
 .5לפי מיטב ידיעתי ,המומחה הזר שהעסקתו מבוקשת אינו חשוד ולא הורשע בעבירה פלילית שמחמת נסיבותיה אין לאפשר
כניסתו למדינת ישראל.
 .6הנני מצהיר ומתחייב ,כי אם תאושר הבקשה להעסקת המומחה הזר ,המומחה יועסק אך ורק בתפקיד ,כאמור לעיל ,בסעיף 2
לתצהירי זה .ידוע לי כי העסקת העובד בעבודה אחרת או ניודו למעסיק אחר בניגוד למצוין בבקשה ,מבלי אישור מראש של
רשות האוכלוסין וההגירה ,מהווים הפרה של תנאי ההיתר.
 .7הנני מצהיר ,כי בדקתי היטב את כישוריו והשכלתו של המומחה הזר נשוא בקשה זו ,וכי מצאתי ,כי הוא בעל הכישורים
והמומחיות הדרושים לביצוע העבודה שלשמה הוגשה בקשה זו.
 .8ידוע לי כי חלה חובה לספק לעובד זר ,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 למבקש היתר להעסקת המומחה הזר לפי בקשה זו ,העדר
ביטוח רפואי לנתין ה זר כאמור בסעיף זה יהווה הפרה של תנאי ההיתר על ידי המבקש העלול להביא להטלת קנס
מנהלי/הגשת כתב אישום וביטול ההיתר.
 .9ידוע 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
הנלווים לו מדויקים ונכונים .ידוע לי כי
 .10אני מצהיר בזה ,כי כל הפרטים שצוינו על גבי טופס הבקשה ועל גבי המסמכים
מסירת פרטים כוזבים/לא מדויקים לרשות מהווה עילה לביטול ההיתר/לסיוגו/להתלייתו לאחר עריכת שימוע כדין.
______________
תאריך

אישור עו"ד

_______________________
חתימת המצהיר

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
המוסד המבקש ___________________________ ח.פ________________ .
_________________
חתימה וחותמת

________________
תאריך

