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 ישראל בתקופת הקורונה ל ל אנשי עסקים מחו" לים ו מנה כניסת  

נתינים  על כניסה של  משמעותיותגבלות המדינת ישראל הטילה , בישראלובעולם הקורונה ת נגיף צוהתפר  עם, 2020ודש מרץ  בח

לאור   . (ו בנושא זהפרסומנ כאןם )ראו ת של מקרים חריגירשימת מצומצמרה, למעט זרים לישראל נאסלל, כניסת ככ .זרים לישראל

י עסקים. בחודש אוקטובר גיע לישראל לביקוריכלו לה , לאאשרות עבודה ללאעסקים  נשות/נשיוא מנהלות /מנהלים  המגבלות,

לקבלת היתר   "ירוקות "שי עסקים ממדינות אנ מנהלים ואפשר ליאות, נוהל המן וההגירה ומשרד הברלוסירשות האוכ ו, פרסמ2020

אתר משרד  ב הראותניתן לנת מעת לעת וכמתעד הירוקות מדינות מת הירש ימים. 7ורי עסקים של עד  לישראל לביק להגיע

 ימים לפני הטיסה לישראל. ה 14-" בלא ביקר במדינה "אדומהלמי שהכניסה תתאפשר רק  .תהבריאו

 : תאוהמטרות הבת לאח ל ישראזרים לעסקים  נשות / הגעתם של אנשי ל, תאושר בהתאם לנוה

 . יםרים חדשת במוצע ומיומנוברת ידל הכשרת עובדים, העלמש – עברה או קבלה של ידע מקצועיה -

  כיםחלטות ותהליום ה"ל לקידחובו נדרשת הגעתם של נציגים בכירים מבמקרה  – ית וניהולית שמירה על רציפות תפקוד -
 ל. ת גלובאלית או חברה זרה עם שלוחה בישראבחברה ישראלי

 .מה על עסקהתיו חת אבדיקת נאותומשא ומתן, יצוע לב פוטנציאליים זרים  עים ימשקהגעת   – דום השקעות זרות קי -

 ו"ל.מח או קיימים פוטנציאליים   לקוחות ה של הגע  – , שיווק ומכירות ח עסקיפיתו -

פוף להמלצה של  כ, לשראנחיצות לביקור ביקיימת דחיפות ו וכאשר  ית לביקורזפי  ינהופה שאקיימת חללא שר  רק כאההיתר יינתן 
 . משרד הכלכלה והתעשייה

 יום לפני ההגעה המתוכננת בישראל.  15חות  לפ קשה ישראל צריכים להגיש בממינה מחו"ל והחברה המז העסקים אשת /איש

לאור ריבוי פניות, נגרמים בימים אלה כמו כן, . םשיהם נוקבימים אלו ן היתר כניסה לישראל קריטריונים למתן לראות, הכפי שנית

קיימת חשיבות שראל, עיכובים בכניסה לי ים וברוסימ בכדי להימנענס לארץ.  כעיכובים משמעותיים בקבלת היתרים למבקשים להי

 טיפול בבקשה. הים לזרז את שיכול טייםומכיר את אנשי הקשר הרלוונ  פרטיםהבקיא ב מקצועי התהליך בליווי גורםבצע את ל

מומחים ומנהלים ללקבל היתר עבודה ם מסלול מזורז י, קיט מעלהר כמפו סת אנשי עסקים זרים י כננוהל בעניין ל י בנוסף , כיצוין

 משרד הכלכלה. צה מיום, כפוף לקבלת המל 45ל עד  לתקופה שזרים 

  .הנדרש  לככ  לסייע ונשמח  ההרהב  או  שאלה בכל לרשותכם עומדים אנו

 בברכה,

 פישר בכר חן וול אוריון ושות'
 abechler@fbclawyers.com 03- 6069656 בכלר עמית  עו"ד  

 ............................................................................................................................. .. 
כ עליו.  להסתמך  ואין  משפטי  ייעוץ  או  משפטית  דעת  חוות  אינו  הוא  בלבד,  כללי  מידע  הוא  זו  מידע  באגרת  ושות'.הכלול  אוריון  וול  חן  בכר  לפישר  שמורות  הזכויות  התפוצה:    ל  מרשימת  להסרה  או  זה  למייל  להירשם 
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