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   בישראל  מומחים זריםהעסקת 
 

לשם ביצוע תפקידים    ממדינות ברחבי העולםהגעתם  בו  בעידן הגלובלי גובר הצורך בניוד מומחים
מותרת  מומחה זר, שאינו אזרח או תושב המדינה,    העסקת. בישראל,  בתחום מומחיותם הייחודי

שניתן  רק   שעובד  למעסיקו  לאחר  ולאחר  המומחה,  להעסקת  מיוחד  ורישיון  קיבל  היתר  אשרה 
   מומחה". 1ב/ "מסוג  ועבודה  ישיבה

 
מועד,  -בארץ, הן לתקופה קצרת  מומחה זרמבקשים להעסיק  ה  תמציתי למעסיקים  להלן מדריך

 במסגרת פרויקטים זמניים או משימה נקודתית, והן לטווח ארוך.  
 

רקע  בנוסף,   על  ארצה  זרים  מומחים  כניסת  למדיניות  התייחסות  את  מצורפת  למנוע  הצורך 
נגיף   שהיית  התפשטות  חובת  זה,  בהקשר  מהמעסיק  הנדרשות  לפעולות  בקשר  לרבות  הקורונה, 

 המומחים הזרים בבידוד, ועוד. 
 

 העסקת מומחים זרים בישראל  ל היתר
 

ליחידת ההיתרים ברשות האוכלוסין וההגירה, בצרוף  בקשה לקבלת היתר תוגש על ידי המעסיק  
בהעסק המיוחד  הצורך  בדבר  מנומק  מומחיותו,  מומחהה  תהסבר  על  המעידות  אסמכתאות   ,

היתר המבוקש. להלן פירוט הקטגוריות  סוג  ומסמכים שונים הנדרשים על ידי הרשות, בהתאם ל
 השונות למתן היתרים: 

 
   ימים 45מצטברת של עד מומחים זרים המגיעים לישראל לתקופה  .א

  רלוונטי   ימים בשנה ומאפשר כניסה רב פעמית של המומחה לישראל,  45, הניתן עד  היתר זה
כאשר הגעת המומחה נדרשת לצורך ביצוע משימה זמנית וחולפת הדורשת מומחיות או  
מיומנות מיוחדת של המומחה הזר, כגון ביצוע תיקונים של ציוד שסופק על ידי החברה  

   המעסיקה את המומחה הזר בחו"ל.
זו הוא   יכול  ,  ביחס ליתר הקטגוריות  הליך מזורזההליך להנפקת היתר בקטגוריה  אשר 

האפשרי. לס ובהקדם  בדחיפות  נחוצה  העובד  הגעת  כאשר  השאר,  בין  למעסיקים,  ייע 
קודם הגיעו  היתר לצורך העסקתו  יתאפשר למומחה הזר, אשר הונפק  במסגרת ההליך,  

עבודה  לישראל ימי  שני  בתוך  ולקבל את הרישיון  עבודה,  רישיון  ללא  לישראל  להיכנס   ,
אחר הנפקת היתר זה, רשאי לעבוד מיד עם  מומחה המגיע לישראל ללאחר הגיעו לישראל.  

 .  1כניסתו ארצה, אף אם טרם הונפקה מדבקת רישיון ב/ 
הרלוונטי,   הנוהל  זו  עפ"י  קטגוריה  תחת  זריםאך  מתאים  היתר  למומחים  שהנם    רק 

אזרחים בעלי דרכון של אחת המדינות המנויות בתוספת הראשונה לצו הכניסה לישראל 
  בתוספת השנייה, או בעל דרכון ביומטרי של מדינה המנויה  1974-)פטור מאשרה(, התשל"ד

 .  1974-הכניסה לישראל, התשל"דלתקנות 
צורך לישראל לתקופה קצרה ל נתין זר המבקש להגיע  יצוין, כי בהתאם לנוהל בקטגוריה זו,  

במשא ומתן, ישיבות וכדו', רשאי לבצע את הפעולות    כגון חיפוש השקעות, השתתפות  עסקי
 )תייר(.   2האמורות כאשר הוא שוהה בישראל באשרת ב/ 

 
 ימים   90מומחים זרים המגיעים לישראל לתקופה קצרה של עד  .ב

זו רלוונטית כאשר מדובר בביצוע משימה זמ וזאת, ללא תנאי  נית וחולפת,  גם קטגוריה 
בלבד.   מסוימות  ממדינות  המגיעים  למומחים  מתאים  ההיתר  לפיו  תחת  הסף  ההיתר 

ימים רצופים, כך שאם המומחה יצא את גבולות    90קטגוריה זו יינתן לפרק זמן של עד  
 הארץ, יהא צורך בקבלת היתר חדש.  

 



 

 
 

 
 

   מומחה בשכר מומחים .ג
של מומחה בעל ידע ורמת   מתאימה להעסקה ארוכת טווח הגשת בקשה לפי קטגוריה זו  

לפרק זמן של שנה,  ניתן  , כאשר ההיתר, ככלל,  מומחיות גבוהה או בעל ידע חיוני וייחודי
השכר  כי  הנו,  זו  קטגוריה  תחת  עובד  להעסקת  סף  תנאי  שנה.  מדי  להאריכו  צורך  ויש 

 .  כפל השכר הממוצע במשקהמשולם לעובד לא יפחת מ
   עובדי חברות הייטק וסייבר .ד

חשיבות   הישראלי,  בשל  למשק  זו  לטיפול  פורסם  ,  13.6.2018ביום  תעשייה  ייעודי  נוהל 
 .  , ובו הסדרים מיטיבים לחברות הרלוונטיותבבקשות חברות הייטק וסייבר

 <<  המשך קריאהל
   מנהל, נציג בכיר או עובד אמון בחברה זרה או בחברה בינלאומית .ה

זוהיתר   בארגו  בקטגוריה  ביותר  הבכירה  הניהולית  לשדרה  בכירים רלוונטי  לעובדים  ן, 
או   פיקוח, סמכות להעסיק ולפטר עובדים, יעדי הארגון, בעלי יכולת שליטההמכוונים את 

 יכולות אחרות בתחום כח אדם. 
 קטגוריות נוספות  . ו

לבקש היתר   ניתן  נוספים בהם  זרלהעסקת מומתחומים  נוגעים למומחים כמפורט:   חה 
להשכלה   במוסד  חוקר  או  מרצה  זרה,  ספנות  בחברת  או  תעופה  בחברת  בכיר  סגל  איש 

והה, עובד רפואה משתלם או מומחה בבית חולים, יהלומנים, צלם או כתב זר, אמנים  גב
 זרים. 

 
 אשרת כניסה 

 
לאחר קבלת היתר ההעסקה על המעסיק לפנות לאחת מלשכות רשות האוכלוסין  ככלל,   .א

 ;בקשה לאשרת כניסה עבור המומחה הזרוההגירה, ולהגיש 
נטית  וו לאחר אישור הבקשה בלשכת הרשות יש להפנות את המומחה הזר לקונסוליה הרל .ב

לישראל. האשרה שתינתן תהיה בתוקף למשך חודש ימים,   אשרת כניסה חד פעמיתלקבלת  
בהיתר   שנקבעה  לתקופה  בהתאם  לישראל  המומחה  של  בכניסתו  תוארך  היא  וככלל, 

 ; ההעסקה
יוכל להיכנס ולצאת מישראל בתקופת  לאחר הגעת המומחה לישראל .ג , ועל מנת שהעובד 

 .מרובות מישראלשתאפשר כניסות ויציאות  אשרה רב פעמיתיש להנפיק עבורו   ההיתר,
 

 מדיניות הכניסה לישראל בתקופת הקורונה
 

 אישור עקרוני  .א
 

וההגירה,  עפ"י   האוכלוסין  רשות  מומחים,    תאושרפרסומי  של  מצומצם  מספר  כניסת 
של המשק.   רציפות תפקודית  ו/או  לאומיות  לתשתיות  כנדרשים  על המעסיק  המוגדרים 

 להגיש בקשה מקוונת לקבלת היתר, בצרוף: 

כי קיים    ,בה יצוין על ידי הגורם הממליץ  -  המלצה של המשרד הממשלתי הרלוונטי •
צורך דחוף והכרחי לכניסת המומחה הזר לרציפות תפקודית. בכל הנוגע להעסקה  

גרינוולד,   עמיחי  למר  לפנות  ניתן  התעשייה,  במשרד  בענפי  יסוד  תעשיות  אגף 
דוא"ל    בכתובת  כאמור,  המלצה  קבלת  לצורך  הכלכלה, 

Amihay.Greenwald@economy.gov.il   074-7502376ובטלפון.  

 (. הבריאות דשרטופס מ) תצהיר פרטני בדבר יכולת בידוד עצמית •
 

המסמכים  מהמעסיק  והתקבלו  ההיתר,  בקשת  את  לאשר  מניעה  אין  כי  ויוחלט  במידה 
 שלעיל, יונפק ההיתר.  

 

https://www.industry.org.il/files/work/law/נוהל%20מומחים%20זרים%20הייטק.pdf
mailto:Amihay.Greenwald@economy.gov.il?subject=%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%94%20%D7%9E%D7%90%D7%AA%D7%A8%20GOV.IL%20-%20%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93%D7%94%20%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%9C%20%D7%90%D7%92%D7%A3%20%D7%AA%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%20(%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A7,%20%D7%9E%D7%AA%D7%9B%D7%AA,%20%D7%A2%D7%A5,%20%D7%98%D7%A7%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%9C)%20-%20%D7%9E%D7%AA%D7%9F%20%D7%97%D7%95%D7%95%D7%AA%20%D7%93%D7%A2%D7%AA%20%D7%9C%D7%94%D7%A7%D7%A6%D7%90%D7%95%D7%AA%20%D7%A7%D7%A8%D7%A7%D7%A2%20%D7%9C%D7%AA%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%94,%20%D7%94%D7%95%D7%9F%20%D7%90%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%99
tel:074-7502376


 

 
 

 
 

ע"י רשות האוכלוסין וההגירה,   29.6.20אשר פורסמו ביום  בנושא, הנחיות עקרוניותלהלן 
  בעניין טיפול בבקשות להיתרים ולכניסה לישראל של מומחים זרים בתקופת הקורונה.

 
בנושא, המתעדכנים מעת לעת,    לפרסומי רשות האוכלוסין וההגירהלהלן קישור  כמו כן,  

 . בהתאם להתפתחויות במצב התחלואה בארץ ובעולם
 

 חובת בידוד  .ב
 

במקרים חריגים תינתן אפשרות  ימים.    14ככלל, כל זר הנכנס לישראל, חייב בבידוד למשך  
הממשלתי הרלוונטי,    להמלצת המשרדכניסה לארץ ללא חובת בידוד. מתן היתר זה כפוף  

על   יעלה  , בנושא  עדכון מטעם משרד הבריאותלהלן   .ימים  שבעה ויינתן לפרק זמן שלא 
   הנחיות עקרוניות להתנהלות ללא בידוד של מומחה זר.בין השאר, הכולל, 

 
 

 

בטל עבודה  לאגף  לפנות  ניתן  עזרן   מוטי  ד"עו  הקיבוצי  למנהל המשפט,  03-5198819  'לפרטים 

  ד "עוראש תחום משפט עבודה פרטי, ל או, motia@industry.org.il  ל"ובדוא 5198824-03' בטל

 . moriah@industry.org.il ל"ובדוא 5198731-03' בטל ברבי מוריה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  והעדכניים נהלים הרלוונטייםהסתמך על הויש להמידע שלעיל הינו בבחינת מידע כללי ותמציתי בלבד, 
יש לקבל עצה  , ו אינו מהווה חוות דעת או ייעוץ משפטיכמו כן, האמור  בטרם ביצוע פעולה כלשהי. 

 .לאמור במסמך זהמקצועית נפרדת לכל פעולה משפטית או אחרת בקשר 

 

https://www.industry.org.il/files/work/law/כניסת%20מומחים%20_%20עדכון%20למעסיקים%20ומייצגים_%20הנחיות%20נגיף%20קורונה.pdf
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