
 

 

 בישראל עסקים ביצוע לצורך זרים כניסת מתווה -דף הסבר 

 :כללי .1

 2020בחודש מרץ  מדינת ישראל עם מגפת הקורונה, נאסרהבהתמודדות הכחלק מניסיון 

חריגים. כתוצאה מהחלטה זו אנשי עסקים זרים אינם מקרים כניסת זרים לישראל, למעט 

דבר שפוגע בחברות ישראליות המקיימות  ,מנת לבצע עסקים-מורשים להיכנס לישראל על

נים מורכבים אלו ראו לנכון במשרד בזמ ת ישראללסייע לכלכל מנת-עלמסחר בינלאומי. 

תנאים ל, בכפוף זריםמשרד הבריאות לייצר מתווה שיאפשר לבו והתעשייה הכלכלה

 . כנס לישראל לצרכי עסקיםישלהלן, לה

המעוניינות לארח בישראל ( "החברה המארחת" :)להלןהמתווה מיועד לחברות ישראליות 

( כאשר קיים צורך כלכלי שלא ניתן לענות העסקי" הנוסע" :)להלן תושב זר לצורך עסקים

 .3בסעיף  יםהמפורט תנאיםל בכפוףו עליו בשיח מרחוק

 

 תהליך מתן האישור: .2

 

לחברה  . הבקשה תועבר טופס בקשה לכניסה לישראלימלא  הנוסע העסקי .2.1

 המארחת.

העתק של ותצרף  והתעשייה תגיש בקשה למשרד הכלכלה החברה המארחת  .2.2

)הנוסע העסקי יקבל העתק של הטופס לתיבת  הנוסע העסקיהטופס שמילא 

 .הדואר האלקטרונית שמילא בטופס(

אם . ימי עבודה 15תדון בבקשה ותשיב תוך  והתעשייה ועדה של משרד הכלכלה .2.3

הבקשה תאושר, החברה המארחת תקבל אישור כניסה לישראל עבור הנוסע 

 העסקי. 

 

 :בישראל ושהייה להגעה תנאים .3

 

 ירוקהממדינה  נוסע עסקי .3.1

טיסתו שטרם ימים  14-מהלך הב שלא שהה במדינה אדומה נוסע עסקי .3.1.1

 .לישראל

 קיים צורך כלכלי שלא ניתן לענות עליו בשיח מרחוק. .3.1.2

 שעות(. 168ימים ) 7תקופה של על  לא יעלהביקור בישראל ה .3.1.3

 החברה המארחת תהייה בקשר רציף עם הנוסע העסקי. .3.1.4

  

https://govforms.gov.il/mw/forms/business-entry-to-israel-stage-1@moital.gov.il
https://govforms.gov.il/mw/forms/business-entry-to-israel-stage-1@moital.gov.il
https://govforms.gov.il/mw/forms/business-entry-to-israel-stage-1@moital.gov.il
https://www.gov.il/he/service/request-special-permit-entry-to-israel-for-buisness-covid19?fireglass_rsn=true#fireglass_params&tabid=a2c6c0e45ad4b0a1&application_server_address=tie4.fg.gov.il&popup=true&is_right_side_popup=false&start_with_session_counter=1
https://www.gov.il/he/service/request-special-permit-entry-to-israel-for-buisness-covid19?fireglass_rsn=true#fireglass_params&tabid=a2c6c0e45ad4b0a1&application_server_address=tie4.fg.gov.il&popup=true&is_right_side_popup=false&start_with_session_counter=1
https://www.gov.il/he/service/request-special-permit-entry-to-israel-for-buisness-covid19?fireglass_rsn=true#fireglass_params&tabid=a2c6c0e45ad4b0a1&application_server_address=tie4.fg.gov.il&popup=true&is_right_side_popup=false&start_with_session_counter=1


 אדומהממדינה  נוסע עסקי .3.2

טיסתו שטרם ימים  14-במהלך ה ששהה במדינה אדומה נוסע עסקי .3.2.1

 .לישראל

 שלא ניתן לענות עליו בשיח מרחוק כגון: דחוף צורך כלכלי קיים .3.2.2

נציג בכיר של חברה או חברה שנסיעתם  –שמירה על רציפות תפקודית וניהולית  •

 לקידום החלטות ותהליכים בחברה. קריטית

 . (Due Diligence) בדיקת נאותות •

 חתימה על עסקה. •

 48 שנדגמהשלילית  PCRלהציג בדיקת  יידרשנוסע שמגיע ממדינה אדומה  .3.2.3

 שעות לכל היותר טרם הגעתו לישראל. 

 .שעות( 96)ימים  4הביקור בישראל לא יעלה על תקופה של  .3.2.4

 .אך לא במלוןבדירת מגורים או יחידת נופש הנוסע העסקי ישהה  .3.2.5

רק למטרת ביקור במפעל  אך ושהייתלצאת ממקום  היורש הנוסע העסקי .3.2.6

תוך כדי הקפדה על  וזאת או לשם הדגמות, תצוגות ודיוניםהחברה המארחת 

 כל המשתתפים.ממטר   2ושמירת מרחק של  הת מסכיעטי

 3מתוכם עד ) אנשים 6קפסולה של עד הנוסע העסקי יורשה להיות חלק מ .3.2.7

  (.זרים וכל השאר ישראלים

אשר ישמשו אותם  עודיםיי ברכביםיתניידו הנוסע העסקי והקפסולה  .3.2.8

  .בלבד

הנוסע העסקי לא  החברה המארחת תספק לנוסע העסקי אוכל בנפרד. .3.2.9

 יאכל בארוחות משותפות )למעט עם הקפסולה( ולא במקומות ציבוריים.

 החברה המארחת תהייה בקשר רציף עם הנוסע העסקי. .3.2.10

 

 רשימת המדינות הירוקות:
countries-https://go.gov.il/green 

 

https://go.gov.il/green-countries

