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הנדון :הבהרות דחופות לגבי הנוהל לטיפול מזורז בבקשות להעסקת מומחה זר
(סימוכין :מכתבך מיום )10.1.17
קראתי בעיון את פנייתך שבסימוכין והנני להשיבך כלהלן:
נוהל מס' " 5.3.0040נוהל לטיפול מזורז בבקשות להעסקת מומחה זר ,שהוא אזרח מדינה לגביה חל
פטור מאשרת ביקור המוזמן לישראל לתקופה של עד  45ימים בשנה" הינו נוהל שנועד להסדיר את
הטיפול בבקשות ובמקרים דחופים כדוגמת המקרים שתיארת במכתבך.
אכן זמני הטיפול המוגדרים בנוהל הינם עד  6ימי עבודה ,ואנו עושים כל מאמץ על מנת לעמוד בכך ,ולא
נוכל להתחייב לטפל בבקשות בפרק זמן קצר יוצר .יחד עם זאת ככל שישנה בקשה חריגה המחייבת
טיפול מהיר יותר עקב נסיבות מיוחדות ,ניתן לציין את הסיבה לכך ואת הדחיפות והנחיצות במסגרת
הפנייה אלינו ליחידה באמצעות הדוא"ל ,וככל שניתן ,ייעשה מאמץ מיוחד לטפל בבקשות חריגות
(שסביר להניח שלא יהיו רבות) בפרק זמן קצר יותר.
יצוין כי על פי הוראות חוק עובדים זרים ,תשנ"א 1991-מעסיק המבקש להעסיק בישראל עובד זר לפרק
זמן כלשהו מחויב לקבל היתר להעסקת העובד הזר בישראל ,וכל עובד זר שמגיע לעבודה בישראל
מחויב לקבל רישיון שהייה ועבודה מסגו ב 1/ואנו לא רשאים לפטור ,כפי בקשתכם ,מכך ,בהעדר פטור
שנקבע בתקנות.
בעניין הבאת מומחה שהוא מרצה וכד' ,אפנה להבהרה שפורסמה ביום  5.1.17באתר רשות האוכלוסין
וההגירה בה נכתב כלהלן:
"הנוהל של רשות האוכלוסין וההגירה בסוגיה האמורה ,לא החמיר או שינה את המדיניות הקיימת לגבי
שהייתם בישראל של אנשי עסקים זרים ,לרבות מרצים ,ללא צורך בהיתר עבודה .כן לא שונתה
המדיניות הקיימת לפיה תושב חוץ שאינו עובד בישראל אינו זקוק לרישיון עבודה ,ומזמינו אינו חייב
בהיתר העסקה.
הנוהל המהיר להעסקת מומחים זרים נועד למקרים המתייחסים לעבודת מומחה זר בישראל ,לתקופה
של עד  45ימים בלבד.
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לצד זאת ,איש עסקים המגיע לישראל לצורך משא ומתן ,ישיבות או חיפוש השקעות וכדו' ,ותושב חוץ
המגיע לישראל ,לתקופה קצרה של ימים או שבועות בודדים ,לצורך מתן הרצאה או סדרת הרצאות
קצרה ,מבלי שמשולם לו שכר בישראל (מלבד החזר הוצאות כמקובל) ושלא למטרות רווח של מארגני
הכנס ,רשאי לשהות בישראל באשרת תייר (ב )2/ואין צורך בהיתר העסקה.
לאור אי ההבנה שנוצרה ,תוקן הנוהל האמור ברוח זו ובכוונת רשות האוכלוסין לפרסם בקרוב
נוהל ייעודי ומקיף ,אשר יפרט את מכלול הפעולות שרשאי מבקר עיסקי לבצע במדינה ברישיון ב".2/
בכל הנוגע לעניין האגרה – חובת תשלום אגרת בקשה ואגרה שנתית קבועה בסעיף 1י .לחוק עובדים
זרים ,והמקרים בהם ניתן לפטור מעסיק באופן חלקי מתשלום אגרה שנתית מפורטים בתקנות עובדים
זרים (אגרת בקשה ואגרה שנתית) ,תשס"ד ,2004-ואין לרשות שיקול דעת במתן פטורים מתשלום
אגרות.

בכבוד רב,

העתק:
מר יואל ליפובצקי ,ר' מינהל שירות למעסיקים ולעובדים זרים
עו"ד שושנה שטראוס ,סגנית בכירה ליועץ המשפטי
עו"ד אומימה כתילי חורי ,מחלקה משפטית
גב' שרון טובול אמיר ,מרכזת ענף מומחים
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