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 שלום רב 

 
 טיוב הכניסה של מומחים זרים בתעשיית ההייטק לישראל  –בהחלטת הממשלה  8סעיף הנדון: 

 

 להלן התייחסות הגורמים המקצועיים לשאלותיך שבנדון. 

 

טק בהגשת הבקשה לרישיון -בנושא הבדיקות הרפואיות הנדרשות למומחים זרים בהיי .ו מציין כי8. סעיף 1

יום. כאשר שאלתי את משרד  90עבודה בישראל, על שר הבריאות ושר הפנים לתקן את ההסדר הקיים תוך 

 ותי לבדוק עם רשות האוכלוסין וההגירה. האם תוכלי לענות לי אם סעיף זה יושם?הפנים על היישום, הפנו א

 .כן יש להפנות את השאלה אליהם ועלהנושא בטיפול משרד בריאות 

 

העובדים המוזכרת  300על שר הפנים, בהסכמת שרי ממשלה נוספים, לבחון את מגבלת  .ח. קובע כי8. סעיף 2

טק. גם בסעיף זה הפנו אותי -לעובדים זרים שאינם עובדים בתחום ההייביחס  3021)ט( להחלטה  2בסעיף 

הוקמה ועדה בראשות משרד העבודה   האם תוכלי לענות לי אם סעיף זה יושם?  ממשרד הפנים למשרדכם.
 אליהם.השאלה  את פנותהל וכל כן יששמטרתה לבחון את הנושא, 

 
, יפורסם גם באנגלית, וכי יפורסם לו תקציר מנהלים. הנוהל לעניין העסקת עובד זר בהייטק .י. מציין כי8. סעיף 3

סח האנגלית ואת תקציר המנהלים. האם תוכלי להכווין אותי מצאתי כמובן את הנוהל, אך לא מצאתי את הנו

 -  הקישור לנוהל המתורגם לאנגלית להלן  למסמכים?

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/hightech_cyber_companies_application_for_foreig
n_workers_procedure/he/5.3.0043_eng.pdf 

 

 

טק בנציגויות -פיתוח נהלי עבודה למתן רישיון עבודה למומחים זרים בהיי -.ה. 8. שואלת שוב לגבי סעיף 4

 ישראל בחו"ל ובנתב"ג.

פס, וכי מנפיק האשרה אמור לציין -ת ציינת כי מומחה שמגיע מקבל את הרישיון באמצעות הגייטבתשובתך הקודמ

עבודה  רישיוןהאם אני יכולה להבין מכך שהסעיף יושם חלקית, כך שניתן לתת  כי מדובר באשרה לכניסות רבות.

 בנתב"ג, אך לא בנציגויות זרות? האם יש בכל זאת דרך למצוא את נהלי העבודה האמורים?
ובכך פתרנו את המתנתם הממושכת פס -בגייט העבודה  ןרישיונכון להיום המומחים מקבלים את 

 . בביקורת הגבולות בעבר לקבלת הרשיון מודבק בדרכון
 

 בברכה,  
 

 מלי דודיאן                  

 ממונה חוק חופש המידע

 
.כנגד החלטה זו ניתן לעתור לבית המשפט לעיניניים מינהליים 1998 -)ו( לחוק חופש המידע, התשנ"ח  7על פי סעיף   
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