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  כל מה שצריך לדעת:  יעדים נבחרים לרילוקיישן10
 

 5% אבל תצליחו לחסוך רק -בברזיל תרוויחו הרבה יותר .  דולר בחודש7,00-10,000ב ובבריטניה מחכה לכם שכר של בין "בארה? מתכנתי מובייל
ובדקנו מה צריך לדעת לפני שנוסעים , ל"פולריים ביותר לרילוקיישן בחו היעדים הפו10אספנו את . ובהודו תחסכו בקלות חצי ממנה, מהמשכורת
  מדריך. לעבוד בהם

  
  16:38 , 21.11.14  :ורסםפ   פרנקל בילי

  
 לאחר ?להרוויח ניתן וכמה ,הללו מהמקומות אחד לכל עבודה ויזת מוציאים איך ,שם לעבוד תוכלו מקצועות באילו ,הישראלים ידי על לעבודה בעולם ביותר המבוקשים היעדים 10 מהם

   .אליהם שנוסע ישראלי כל לדעת צריך ומה ל"בחו לישראלים ביותר הפופולאריים היעדים 10 מהם בדקנו - הנסיעה לפני לעשות שיש ההכנות מה שבחנו
  

בדקנו מה העבודות הנפוצוחת לישראלים בכל אחד , עכו  & תור-ד קן"יוד מומחים ושותף במשרד עוהמומחה בדיני נ, תור-ד צבי קן"ובס ועו'בסיוע עינת גז מרילוקיישן ג
    :התוצאות לפניכם. איך מוציאים ויזת עבודה והאם המקום בכלל בטוח לישראלים, כמה תוכלו לחסוך, מה השכר החודשי אותו תוכלו להרוויח, מהמקומות

   
   
 
 

  
  
  
  

'פרגסיון  :צילום          תור-ד צבי קן"עו           'גפוטו פר: צילום                    עינת גז                                Shutterstock   :צילום
                                                               

   ב"ארה
  

  ).ואלי סיליקון ,פרנסיסקו סאן( קליפורניה ,יורק ניו  :לרילוקיישן עיקריות ערים
   
  .ואינטרנט מובייל ,תוכנה הייטק בעיקר  :לישראלים נפוצות עבודות 

  .דולר 15,000 - מכירות מנהל ;דולר 10,000 - תוכנה מוצר מנהל ;דולר 13,000 - נהתוכ פיתוח מנהל ,דולר 10,000 - מובייל מתכנת :חודשי שכר
  

 ,ציבוריים ספר לבתי הילדים את לשלוח מקובל .ורכב דיור עלויות משלם לא המעסיק לרוב .דולר 6,500 - ילדים 2 עם משפחה ,דולר 4,000-כ - רווקים :חודשיות הוצאות
  .פרטי ספר לבית ההוצאות בכיסוי משתתף המעסיק פרטניים במקרים אולם

   
 ;דולר 1,500 - תוכנה מוצר מנהל ;דולר 1,950 - תוכנה פיתוח מנהל ;דולר 1,500 יחסוך מובייל מתכנת :דוגמאות .%15-כ  ):ודיור מחייה הוצאות ,מס בניכוי( חודשי חיסכון
  .דולר 2,250 - מכירות מנהל

  
 הזוג בן או הזוג בת האם בשאלה היתר בין תלוי למשפחה החיסכון סכום חישוב .למשפחה ולא לרווק ממוצע סכום הוא המוצג החיסכון סכום :בכתבה המדינות לכל הערה *

  .נוספות וסוגיות ,מנהלת שהמשפחה החיים סגנון מה ,עובדים
   

  :ישראלים לעובדים שניתנות עיקריות אשרות סוגי 2 קיימות  ?דהעבו ויזת מוצאים איך
   
o אשרת B1-H - כמהנדסים לרוב ,מקצועית מומחיות הדורשים בתפקידים משרה שמחפשים ,לה מחוצה או ב"בארה מאוניברסיטה ראשון תואר לבעלי ניתנת, 

 .מוכר אמריקאי ממוסד שני בתואר המחזיקים ,חוץ לעובדי זמינות נוספות תאשרו 020,00-ו שנה בכל אשרות 65,000-כ של מוגבלת מכסה יש .ומדענים תוכנה אנשי
   ).USCIS( ב"בארה ההגירה משרדי לידי האמריקאי המעסיק ידי על מוגשים  הבקשה מסמכי

   
o 1 אשרתL : שנשלחים ,בחברה משנה למעלה של ותקו בעלי לעובדים לרוב ניתנת .בכירים בתפקידים משמעותי מקצועי ניהולי ניהולי רקע לבעלי בעיקר מיועדת 

  .החברה של בסניף לעבוד ב"לארה
   

 בתקנות כמוגדר לרוב לעשות שנדרש כפי ,עצמאי ובאופן מחדש התהליך כל את לעבור צורך ללא לעבוד הזוג בת או לבת מאפשרת 1L אשרת  ?לעבוד יכולים זוג בני האם
  .B1-H אשרת

   
   .גבוהה  :אישית בטיחות רמת

  
  )shutterstck :צילום(
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  בריטניה

  
  .לונדון :לרילוקיישן עיקריות ערים

   
  .ותוכנה חומרה ,טק-היי :לישראלים נפוצות עבודות

   
 15,000-11,000 - פעילות מנהל ;דולר 8,000-7,000 - מובייל מתכנת ;דולר 10,000-8,500 - אזורי מכירות מנהל ;דולר 9,000-8,000 - תוכנה-לקוחות מנהל  :חודשי שכר
  .דולר

   
 ציבוריים ספר לבתי הילדים את לשלוח מקובל .רכב והחזקת דיור עלויות משלם אינו המעסיק .דולר 7,000 - ילדים שני עם משפחה ,דולר 4,500 - רווקים :חודשיות הוצאות

  .המעסיק של השתתפות נהוגה ולא
   

 800-700 - מובייל מתכנת ;דולר 1,000-850 - אזורי מכירות מנהל ;דולר 900-800 - תוכנה-לקוחות מנהל :דוגמאות .%10  ):ודיור מחייה הוצאות ,מס בניכוי( חודשי חיסכון
  .דולר 1,500 -1,100 - פעילות מנהל ;דולר

   
 שמוגדרים לעובדים רק ניתנות האשרות .בדבל עובדים אלף 50-לכ מכסה יש אך ,Tier 2 או Tier 1 מקבוצת הן לישראלים הנפוצות העבודה אשרות  ?עבודה ויזת מוצאים איך

 עליו בנוסף .מקומי שאינו בעובד דווקא מעוניין הוא ומדוע זר עובד להעסיק מעוניין הוא כי הבריטי המעסיק מצד הצהרה הגשת כולל התהליך .הממוצע מעל כישורים כבעלי
  .וכדומה שכרו ניסיונו ,השכלתו ,העסקתו נחיצות ,כמומחה העובד שירותכ את להוכיח ובהמשך ,החברה של הפיננסי מצבה על המעידות אסמכתאות להציג

   
  .עבודה אשרת לקבלת נפרדת בקשה להגיש עליהם ,שהותם במהלך לעבוד מתכוונים הזוג בני אם .וילדיהם הזוג בני עבור מבקר ויזת לקבל ניתן  ?לעבוד יכולים זוג בני האם

   
    .גבוהה  :אישית בטיחות רמת

   
  גרמניה

  
  .וברלין דיסלדורף ,פרנקפורט :לרילוקיישן עיקריות ריםע
   

  .יצור מפעלי ,אוטומציה , טק-היי ,הרכב תעשיית  :לישראלים עבודות
   

 ,לרדו 9,000-8,000 - מכירות מנהל ,דולר 7,500-6,500 - חומרה או תוכנה בתחום לקוח מנהל ;דולר 7,500-6,500 :חומרה או תוכנה בתחום מוצר מנהל  :חודשי שכר
  .דולר 8,000-7,000 - מובייל מתכנת

   
 המעסיק כן כמו .דיור עלויות משלם אינו אך העבודה צורכי לפי רכב מספק המעסיק .בחודש דולר 4,000 - ילדים 2 עם משפחה ,בחודש דולר 2,000-כ - רווקים  :הוצאות
   .בשנה דולר 20,000-כ של בעלות לילדים פרטיים ספר בתי מממן

   
2,000- - מכירות מנהל ;דולר 1,875-1,625 - לקוח מנהל ;דולר 1,875- 1,625 - מוצר מנהל :דוגמאות .מהמשכורת %25  ):ודיור מחייה הוצאות ,מס בניכוי( יחודש חיסכון
  .דולר 2,000-1,750 - מובייל מתכנת ;דולר 2,250

   
 .2015 במהלך רק לתוקף להיכנס צפוי שנה חצי של זמן לפרק ישראלים לצעירים עבודה היתר למתן וגרמניה ישראל ממשלות בין שנחתם ההסכם  ?עבודה ויזת מוצאים איך

  :ישראלים לעובדים שניתנות עיקריות אשרות סוגי 2 קיימות בינתיים
   
o אסמכתאות של שורה יגלהצ יש לקבלה כדי .נדרשים כישורים בעלי לעובדים האירופי האיחוד מדינות ברוב ארוך לטווח ולעבוד לגור המאפשרת אשרה :קארד בלו, 

 כשירות בעל הינו המבקש כי מקורי ותיעוד )דולר 2,300-כ( בגרמניה הממוצע מהשכר 1.5 פי של בגובה שנתית משכורת עם ,עבודה הצעת או תקף עבודה חוזה בהן
  .הרלבנטי התעשייה במגזר גבוהה מקצועית

   
o מכן לאחר .מקומי שאינו בעובד דווקא מעוניין שהוא לכך הסיבה את ולנמק זר עובד להעסיק יןמעוני הוא לפיה הצהרה להגיש צריך גרמני המעסיק :עבודה ויזת, 

  .ושכרו ניסיונו , השכלתו לגבי נוספות אסמכתאות והצגת העסקתו נחיצות ,כמומחה העובד כשירות את להוכיח עליו
   

  .עבורם אשרה קבלת לצורך נפרד באופן התהליך את לעבור נדרשים הזוג בת או ובן בלבד לעובד ניתנת העבודה אשרת ,לרוב  ?לעבוד יכולים זוג בני האם
   

  .גבוהה  :אישית בטיחות רמת
   

  
  )shutterstock :צילום(

  
  הולנד

  
  .אמסטרדם :לרילוקיישן ריותעיק ערים

   
  .אנרגיה ,ושירות תמיכה ,תוכנה ,טק-היי :לישראלים נפוצות עבודות

   
  .9,000-7,000 :האנרגיה בתחום לקוחות מנהל ;4,000-3,000 :שירות נציגי ;7,000-6,000 - מתכנת :חודשי שכר

   
 מחייב התפקיד בהם במקרים מלבד ,רכב אחזקת לגבי גם כך .דיור עלויות משלם אינו המעסיק .רדול 5,600 :ילדים שני עם משפחה ,דולר 3,600 :רווקים :חודשיות הוצאות
  .לילד בשנה דולר 20,000-כ של בעלות ,לילדים פרטי ספר בית על המעסיק של תשלום מקובל .צמוד רכב
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 1,800-1,400 :האנרגיה בתחום לקוחות מנהל ;דולר 600-800 :שירות נציגי ;דולר 1,200-1,400 - מתכנת :דוגמאות .%02 ):ודיור מחייה הוצאות ,מס בניכוי( חודשי חיסכון
  .דולר

   
 לשלטונות להמציא יש על כך לצורך .הממשלה י"ע שמוגדרת רשימות פ"ע במדינה נדרשת מומחיות הצגת מצריך עבודה אשרת קבלת תהליך ?עבודה ויזת מוציאים איך
  .נוספים רבים מסמכים גם כמו ,תעסוקתי וניסיון השכלה ,העסקה נחיצות על שמעידות כתאותאסמ

   
 עליו ,שהותו במשך לעבוד הוא אף מתכוון הזוג בת/ובן במידה ,לרוב .וילדיו זוגו בת/בן עבור מבקר ויזת לקבל יכול עבודה בוויזת שמחזיק אדם ?לעבוד יכולים זוג בני האם

  .עבודה אשרת קבלתל נפרדת בקשה להגיש
   

  .גבוהה :אישית בטיחות רמת
   

  הודו
  

  .ובנגלאור מומבאי :לרילוקיישן עיקריות ערים
   

  .ירוקה ואנרגיה המים בתחום פרויקטים ,בטחוניות מערכות ,תוכנה ,חומרה  :לישראלים עבודות
   

 מנהל ;דולר 7,500-6,500 :תוכנה פרוייקטים מנהלי ;דולר 12,000-9,000 :לותפעי מנהל :דוגמאות .ופיננסים תעשייה ,טק-היי בתחומי הן העבודות רוב  :חודשי שכר
  .דולר 8,500-7,500 :אינטגרציה

   
 בתי מממן המעסיק כן כמו .ונהג רכב ,דיור הוצאות ,למשכורת בנוסף משלם המעסיק לרוב .דולר 3,000-כ - ילדים שני עם משפחה ,דולר 1,500 - רווקים :חודשיות הוצאות
  .בשנה דולר 20,000-כ של בעלות לילדים רטייםפ ספר

   
 מנהל ;דולר 3,750- 3,250 - תוכנה פרוייקטים מנהלי ;בחודש דולר 6,000-4,500-כ יחסוך פעילות מנהל :דוגמאות .%50-כ  ):ודיור מחייה הוצאות ,מס בניכוי( חודשי חיסכון

  .דולר 4,250- 3,750 -כ - אינטגרציה
   

 דולר 25,000 של בשכר ,מקומית הודית חסות נותנת בחברה המועסקים זרים לעובדים עבודה אשרת כלל בדרך מעניקים בהודו מהשלטונות ?עבודה ויזת מוציאים איך
 עבודה תלאשר בקשה להגיש יש מכן ולאחר זר עובד להעסיק רוצה הוא שבעטיין לסיבות נימוק עם המקומי המעסיק מצד הצהרה כולל הויזה הוצאת תהליך .לשנה מינימום
  .וכדומה רלוונטי מקצועי ניסיון ,השכלה על שמעידות אסמכתאות צירוף תוך ,בישראל הודו בשגרירות E מסוג

   
  .עבודה אשרת לקבלת נפרדת בקשה להגיש עליהם ,שהותם במהלך לעבוד מתכוונים הזוג בני אם .וילדיהם הזוג בני עבור מבקר ויזת לקבל ניתן  ?לעבוד יכולים זוג בני האם

   
   .בישראלים פגיעה וניסיון טרור אירועי בגין רבות התראות קיימות .בינונית :אישית בטיחות רמת

  
  סין

  
  .ושנחאי יין'ביג :לרילוקיישן עיקריות ערים

   
  .הסיני לשוק צריכה מוצרי של מכירות אנשי ,חומרה ,תוכנה ,הייטק  :לישראלים עבודות

   
  .דולר 7,000-8,000 - טכני מנהל , דולר 6,000-8,000 - לקוח מנהל , דולר 10,000-8,000 - פעילות מנהל :חודשי שכר

   
 ולרוב מקובלת אינה רכב החזקת .לשכר בנוסף ישירה בצורה דיור על משלם המעסיק כי מקובל .דולר 3,500 :ילדים 2 עם משפחה ,דולר 1,500 - רווקים :חודשיות הוצאות

   .בשנה דולר 20,000-כ של בעלות לילדים פרטיים ספר בתי מממן המעסיק לרוב .ציבורית בתחבורה מסתייעים
   

  .דולר 2,800-3,500 - פעילות מנהל ,דולר 2,800 -2,450 - טכני מנהל ;דולר 2,100-2,800 - לקוח מנהל :דוגמאות .%35-כ  ):ודיור מחייה הוצאות ,מס בניכוי( חודשי חיסכון
   

 או אקדמאי תואר בהיעדר .עיסוקו בתחום התמחותי ידע בעל או לעיסוקו רלבנטי אקדמאי תואר בעל להיות העובד חייב ,בודהע אשרת קבלת לצורך  ?עבודה ויזת מוצאים איך
  .בחברה בכירים תפקידים נושאי - מנהלים עבור בקשות להגיש לעתים ניתן ,התמחותי

   
 משפחתו ובני העובד על ,העבודה אישור הנפקת לאחר .המוצעת ולמשרה למעביד ,בדלעו ביחס מסמכים בצירוף ,עבודה אישור למתן בקשה בסין להגיש יש הראשון בשלב

  .הצורך במידת לחדשו ויש שנה של לתקופה ניתן העבודה אישור .לסין פעמית חד כניסה המאפשרת ,Z מסוג ויזה להוציא מנת על הסינית בקונסוליה להתייצב
   

  .עבודה אשרת לקבלת נפרדת בקשה להגיש עליהם ,שהותם במהלך לעבוד מתכוונים הזוג בני אם .וילדיהם הזוג בני עבור מבקר ויזת לקבל ניתן  ?לעבוד יכולים זוג בני האם
   

  .גבוהה  :אישית בטיחות רמת
   

  תאילנד
  

  .בנקוק :לרילוקיישן עיקריות ערים
   

  .פרטיים ומגורים מלונאות - ן"נדל יזמות ,תוכנה טק-היי  :לישראלים נפוצות עבודות
   

 7,000-6,000 - תוכנה-מוצר מנהל ;דולר 9,000-7,500 - אזורי מכירות מנהל ;דולר 7,000-6,000 - מובייל מתכנת ;דולר 10,000-9,000 - תוכנה פיתוח מנהלי :חודשי שכר
  .דולר 8,000-7,000 - טכנית ותמיכה לקוחות מנהל ;דולר

   
 מממן המעסיק כן כמו .דיור עלויות משלם אינו לרוב אך ,בכירים לתפקידים רכב מספק המעסיק .שקל 3,500 - ילדים 2 עם משפחה ,דולר 2,000 - רווקים :חודשיות הוצאות
  .בשנה דולר 20,000-כ של בעלות לילדים פרטיים ספר בתי

   
 - אזורי מכירות מנהל ;דולר 3,850-3,300 - יילמוב מתכנת ;דולר 5,550 -4,950 - תוכנה פיתוח מנהלי :דוגמאות .%55  ):ודיור מחייה הוצאות ,מס בניכוי( חודשי חיסכון

  .דולר 3,850-3,300 - תוכנה-מוצר מנהל ;דולר 4,950-4,125
   

 לצד ,העסקה וזמן ,שכר ,התפקיד ,ההעסקה סיבת תצוין בה ,העבודה הצעת את שמציעה מהחברה המלצה מכתב לשלטונות להעביר יש ?עבודה ויזת מוציאים איך
  .וכדומה אקדמית השכלה ,תעסוקתי יסיוןנ על המעידות אסמכתאות
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   .עבודה אשרת לקבלת נפרדת בקשה להגיש עליהם ,שהותם במהלך לעבוד מתכוונים הזוג בני אם .וילדיהם הזוג בני עבור מבקר ויזת לקבל ניתן  ?לעבוד יכולים זוג בני האם

   
   .גבוהה  :אישית בטיחות רמת

   
  ברזיל

  
  .ברזיליה ,פאולו סאן ,ניירו'ז דה ריו :לרילוקיישן עיקריות ערים

   
   .טק-היי ותעשיות מים ,ירוקה אנרגיה ,חקלאות ,טלקום חברות  :לישראלים נפוצות עבודות

   
 מים ,בחקלאות פרוייקטי מנהלי ;דולר 9,000-8,000 - בתקשורת פרוייקטים מנהלי ;דולר 10,000-9,000 - לקוחות מנהל ;דולר 15,000-12,000 - פעילות מנהל :חודשי שכר

  .דולר 10,000-8,500 - כספים מנהלי ;דולר 8,500-7,500 - ותשתיות
   

 ספר בתי מממן המעסיק כן כמו .ונהג רכב ,דיור הוצאות ,למשכורת בנוסף משלם המעסיק לרוב .דולר 8,500 - ילדים 2 עם משפחה ,דולר 5,500 - רווקים :חודשיות הוצאות
  .בשנה דולר 20,000-כ של בעלות לילדים ייםפרט

   
 450-400 - תקשורת בתחומי קטיםפרויי מנהלי ;דולר 500-450 - לקוחות מנהל ;דולר 750-600 - פעילות מנהל :דוגמאות .%5  ):ודיור מחייה הוצאות ,מס בניכוי( חודשי חיסכון
  .דולר 500-425 - כספים מנהלי ;דולר 425-375 - ותשתיות מים ,בחקלאות פרוייקטים מנהלי ;דולר

   
 יש ראשית .בישראל הברזילאית הקונסוליה ידי על האשרה הנפקת וכן בברזיליה הפדרליות מהרשויות ,המחוז מרשויות אישור השגת כולל התהליך ?עבודה ויזת מוציאים איך

 במדינת או מוצאו במדינת ברזיל לקונסוליית לבסוף אותה שמעביר ,החוץ משרד לאישור הבקשה עוברת בהמשך .בברזיל העבודה למשרד עבודה לאשרת בקשה להגיש
  .העובד של מגוריו

   
  .עבודה אשרת לקבלת נפרדת בקשה להגיש עליהם ,שהותם במהלך לעבוד םמתכווני הזוג בני אם .וילדיהם הזוג בני עבור מבקר ויזת לקבל ניתן  ?לעבוד יכולים זוג בני האם

   
  .בינונית -נמוכה  :אישית בטיחות רמת

   
  קולומביה

  
  .בוגוטה :לרילוקיישן עיקריות ערים

   
  .אינטגרציה ,אבטחה ,תוכנה ,הייטק  :לישראלים נפוצות עבודות

   
    .דולר 9,000-7,000 - ואינגרציה HLS ,IT פרוייקטי מנהלי ;דולר 8,500-7,500 - ותלקוח מנהל ;דולר 10,000-8,000 - פעילות מנהל  :חודשי שכר

   
 לילדים פרטיים ספר בתי מממן המעסיק כן כמו .ונהג רכב ,דיור הוצאות משלם המעסיק לרוב .דולר 5,500 - ילדים 2 עם משפחה ,דולר 4,000 - רווקים :חודשיות הוצאות
  .בשנה דולר 20,000-כ של בעלות

   
 HLS ,IT פרוייקטי מנהלי ;דולר 2,975-2,625 - לקוחות מנהל ;דולר 3,500-2,800 - פעילות מנהל :דוגמאות .%35 ):ודיור מחייה הוצאות ,מס בניכוי( חודשי חיסכון

  .דולר 3,150-2,450 - ואינגרציה
   

 לרבות ,החברה של עסקיה לקידום יתרום הוא בו והאופן נחיצותו ,הבקשה שלמגי בנוגע המעסיקה מהחברה מכתב לשלטונות להעביר יש ?עבודה ויזת מוציאים איך
  .ב"וכיוצ תעסוקתי ניסיון על המעידות אסמכתאות

   
  .עבודה אשרת לקבלת נפרדת בקשה להגיש עליהם ,שהותם במהלך לעבוד מתכוונים הזוג בני אם .וילדיהם הזוג בני עבור מבקר ויזת לקבל ניתן   ?לעבוד יכולים זוג בני האם
  .בינונית  :אישית בטיחות רמת

   
  ניגריה

  
  .ה'ואבוג לאגוס :לרילוקיישן עיקריות ערים

   
  .IT-ו אינטגרציה ,טלקום ,חקלאות ,ובנייה תשתיות  :לישראלים נפוצות עבודות

   
 ולוגיסטיקה תפעול מנהלי ;דולר 8,000-6,500 - אינטגרציה או טלקום פרוייקט מנהלי ;דולר 9,000-8,000 - כספים מנהל ;דולר 10,000-8,000 - פעילות מנהל  :חודשי שכר

  ;דולר 6,500-5,500 -
7,000- - אזרחי מהנדס ;דולר 7,500-6,000 - בחקלאות פרוייקטים ומנהל אגרונום ;דולר 7,000-6,000 - מידע טכנולוגיות מנהלי ;דולר 7,500-6,000 - מכירות מנהלי
  .דולר 9,000

   
 עלות את יממן המעסיק לרוב .לשכר בנוסף ונהג רכב ,דיור הוצאות עבור משלם המעסיק לרוב .דולר 3,000 - ילדים 2 עם משפחה ,דולר 2,000 - םרווקי :חודשיות הוצאות
  .בשנה דולר 20,000-כ של בעלות ,למשכורת בנוסף הפרטיים הספר בתי

   
 או טלקום פרוייקט מנהלי ;דולר 5,850-5,200 - כספים מנהל ;דולר 6,500-5,200 - פעילות למנה :דוגמאות .%65-כ  ):ודיור מחייה הוצאות ,מס בניכוי( חודשי חיסכון

 מנהל ;דולר 4,550-3,900 - מידע טכנולוגיות מנהלי ,דולר 4,875-3,900 - מכירות מנהלי ;דולר 4,225-3,575 :ולוגיסטיקה תפעול מנהלי ;דולר 5,200-4,225 - אינטגרציה
  .דולר 5,850-4,550 - אזרחי מהנדס ;דולר 9003,-4,875 - בחקלאות פרוייקטים

   
 יש ,בנוסף .להצעה נענה הוא כי המאשר מהמועמד חתום ומכתב העבודה הצעת את שמציעה מהחברה מינוי מכתב הניגריים לשלטונות להמציא יש ?עבודה ויזת מוציאים איך

  .האשרה מבקש של יונווניס השכלתו על המעידות שונות אסמכתאות וכן חיים קורות להעביר
   

   .עבודה אשרת לקבלת נפרדת בקשה להגיש עליהם ,שהותם במהלך לעבוד מתכוונים הזוג בני אם .וילדיהם הזוג בני עבור מבקר ויזת לקבל ניתן  ?לעבוד יכולים זוג בני האם
   

  .בינונית  :אישית בטיחות רמת
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  אתם פטורים ממס בישראלאולי ? עשיתם רילוקיישן
  

. לפחות בחלק מהמקרים, משנים את התמונה, הרי שפסקי דין שהתקבלו לאחרונה, אם בעבר היה קשה יותר להתנתק מרשויות המס בישראל? הכנסה מעבר לים
  מדריך

  
  18:48 , 19.11.14: פורסם   ר אבי נוב"ד
  

 דין שפסק ,אלא .המסים רשות לעמדת בהתאם ,מסוימים בתנאים בישראל מסים ובתשלום הכנסותיהם על בדיווח חייבים להיות עשויים העולם ברחבי שונות במדינות להתגורר שעברו ישראלים
  .תושבות לניתוק הקשור בכל המס לחוקי יותר מקלה פרשנות ומציע ,ל"בחו ישראלים עם מאוד מיטיב לאחרונה שפורסם חדש

   
  ?תושבות ניתוק של המשמעות מה

   
 הוא ,כראוי תושבות ניתוק מבצע ישראל תושב כאשר .תושבות ניתוק נוצר ומתי ל"לחו שיצא הנישום של חייו מרכז נמצא היכן - בשאלה ,המסים לרשות ישראלים בין מתעוררות רבות מחלוקות

  .מסים לענייני חוץ תושב להיות הופך
   

  .בישראל מופקת אינה ההכנסה עוד כל ,בישראל מסים ותשלום הכנסותיו על לדיווח כפוף יהיה לא אחרת למדינה המהגר ישראלי שאותו לכך גורם הנכונה בדרך מתבצע אשר תושבות ניתוק
   

  ?התושבות ניתוק של המועד מהו
   

ני כי ,היתר בין ,התושבות לניתוק המדויק המועד את לקבוע קושי קיים לעיתים   .לישראל זיקות לנישום נשארות כאשר התושבות ניתוק בקביעת קושי קיים .לכך חסבי בהירים אינם המס די
   
   

 הזיקות שמירב בכך די אלא לישראל הזיקות כל ביטול משמעותו אין תושבות ניתוק כי זה בהקשר קובע בחיפה המחוזי המשפט מבית סוקול רון השופט ידי על כעת שניתן צור יעל בעניין דין פסק
  .בישראל ולא ל"בחו המשמעותיות

   
 זכויות שמירת ,בישראל מסוימות להוצאות שמשמש בנק חשבון של קיומו ,לדוגמא כך .ישראל תושב להיות המשיך הנישום כי לקבוע בכדי בהן אין לישראל זיקות שמירת כי עולה הדין מפסק
ני ישראל תושב הוא הנישום כי לקבוע כדי בהן אין ,שלישי לצד שהושכרה בישראל מגורים בדירת הבעלות ושמירת פנסיה בקופות   .מס לעניי

   
  ?בישראל והמשפחה ל"בחו הנישום עם קורה מה

   
נו לאחרונה שניתן דין בפסק  כשלעצמה מכריעה אינה בישראל נשארו ספיר של המשפחה שבני העובדה כי נקבע ,העליון המשפט בבית סופית להכרעה עד הגיע אשר ספיר מיכאל של בעניי

 לנסיבות ובהתאם לגופו יידון מקרה כל .ישראל תושב ייחשב שהנישום תטען המסים ורשות ,התפצלה המשפחה שבהן נסיבות להיות עשויות ,זאת עם .ישראל תושב ייחשב שהנישום בקביעה
  .הנישום של המיוחדות

   
  ?ל"בחו קצרה בשהות תושבות לנתק ניתן האם

   
 4-3 בין של ל"בחו שהייה תקופת מנישומים לדרוש נהגה אשר המסים רשות לעמדת בניגוד וזאת ,יחסית קצרה לתקופה גם תושבות לנתק שניתן בעובדה הכיר צור יעל בעניין החדש הדין פסק
  .שנים

   
 לא שישראלי העובדה .המסים רשות של הלעמד בניגוד זאת גם ,ל"בחו חיים מרכז מבסס הנישום אם ,תקופה לאחר ולא ההגירה של הראשון מהיום התושבות בניתוק הכיר המשפט בית ,בנוסף
  .ישראל תושב ייחשב שהוא לכך גורמת אינה לצמיתות ל"בחו לגור לעבור מתכוון

   
 הזיקות כל קיימוית אכן תקופה שבאותה ובתנאי מוגבלת לתקופה ,התושבות מקום את ובהתאם ,חייו מרכז את להעתיק לבקש יכול נישום" :כי צור יעל בעניין הדין בפסק מדגיש סוקול השופט
נו .החדש במיקום נוי מדובר שלא ובלבד ,חייו מרכז את שינה כי לקבוע האפשרות את שולל אינו ,מוגדרת תקופה תוך ואפילו ,לישראל הימים מן ביום לשוב נישום של רצו נוי עמו שאין ארעי בשי  שי
  ".המהותיות הזיקות

   
  ?בישראל המעסיק כאשר תושבות לנתק ניתן האם

   
 ממשיך הישראלי המעסיק בהם במקרים וגם ,)רילוקיישן של המשמעות זאת( ישראלי מעסיק מטעם ל"לחו נשלח שהוא למרות חוץ תושב להיות להפוך יכול נישום כי קובע צור יעל בעניין דיןה פסק
נו ידו על מס ניכוי ואף ישראלי מעסיק ידי על השכר תשלום ,כך .כאמור מהשכר מס ומנכה ,שכרו את לנישום לשלם נו שהעובד מעיד אי   .ישראל תושב הי

   
 הפרשנות את לקבל שלא עשויה המסים ורשות המחוזי המשפט בית של דין בפסק מדובר ,זאת עם .ל"בחו לגור שעוברים לישראלים חשובה בשורה מהווה החדש הדין פסק ,זה עניין לסיכום
  .ל"לחו המעבר לפני שניתן ככל ,התושבות ניתוק בעניין משפטית דעת חוות על ולהסתמך משפטי ייעוץ לקבל מומלץ לפיכך .המקלה

  
  
  
   
   בינלאומי ומיסוי מיסים לדיני דין עורך הוא נוב אבי ר"ד
 
  

 

ynet.co.il 19/11/2014 

user
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4593929,00.html

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4593929,00.html



