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מחלקת הגירה
אשרת עבודה לעובדים זרים בחברות הייטק בישראל
בחודש פברואר  ,2018פרסמה רשות האוכלוסין וההגירה נוהל ניסויי חדש,
הקובע הקלות והסדרים מיטיבים לחברות הייטק ,שיוכרו על ידי הרשות
הלאומית לחדשנות טכנולוגית כתאגידים עתירי ידע טכנולוגי ,אשר יבקשו
להעסיק עובדים זרים בעלי מומחיות ייחודית שקשורה למוצר או לשירות
המפותח על ידי החברה.
נוהל ניסויי חדש זה ,נקבע לאור החלטות ממשלת ישראל בעניין עידוד תעשיית
ההייטק והסייבר ,לאור חשיבותה עבור המשק הישראלי ,ומתוך הכרה כי
מומחים זרים עשויים לתרום לתעשיית ההייטק ,ועל כן יש להסיר מכשלות
קיימות בעניין העסקתם בישראל.
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הנוהל מאפשר לקבל היתר להעסקת מומחה זר בתעשיית הייטק 1בהליך מזורז
ותוך צמצום משמעותי של הטפסים והמסמכים הנדרשים להצגה לצורך קבלת
ההיתר .הרשות התחייבה לעשות מאמץ להנפיק היתר עבודה תוך  6ימים ממועד

*

הגשת הבקשה ,שלאחר הנפקתו לעובד הזר יתאפשר להיכנס לישראל ולעבוד,
זאת לעומת ההליך הרגיל שאורך כחודשיים ימים.
כמו כן ,הנוהל מאפשר לחברת הייטק לבקש היתר להעסקת עובד זר שסיים
תואר אקדמי במוסד להשכלה גבוהה בישראל במקצועות הנדסת חשמל,
אלקטרוניקה ,מחשבים (כולל הנדסת תכנה) ,מערכות מידע ומדעי המחשב.
חידוש נוסף הוא ,כי הנוהל החדש מאפשר למומחה הזר המועסק בענף ההייטק
לבקש רישיון ישיבה ועבודה עבור בן/בת זוגו ,זאת מבלי שבן/בת הזוג יזדקק
לפעול לקבלת היתר עבודה בהליך עצמאי נפרד .זו היא הקלה משמעותית אשר
עשויה לתמרץ עובדים זרים להעתיק את חייהם לישראל לצורך עבודה בענף מוזמנים לבקר אותנו:
http://www.fbclawyers.
הייטק.
com

ולעקוב אחרינו:
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בתנאי שהמומחה הוא בעלי דרכון של מדינה שאזרחיה פטורים מצורך באשרת כניסה לישראל .רשימת מדינות זו מפורטת
בתוספת הראשונה לצו הכניסה לישראל (פטור מאשרה) ,התשל"ד.1974-

2

מידע נוסף ניתן למצוא בעמוד מחלקת ההגירה במשרדנו בקישור הבא:
https://www.fbclawyers.com/practice-areas/immigration/

אנו עומדים לרשותכם בכל שאלה או הבהרה ונשמח לסייע ככל הנדרש.
למידע נוסף ניתן לפנות אל:
עו"ד עמית בכלר

abechler@fbclawyers.com
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הכלול באגרת מידע זו הוא מידע כללי בלבד ,הוא אינו חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו.
כל הזכויות שמורות לפישר בכר חן וול אוריון ושות'.
להירשם למייל זה או להסרה מרשימת התפוצה mailto:newsletter@fbclawyers.com -

03-6069656

