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  06/16מינהל  מנהל חוזר-
 

 ,לכבוד
 תאגידי הבניין בעלי היתרים לקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים 

 
 

 ,רב שלום
 

 הבניין בענף זרים לעובדים( 1)ב/ העבודה רישיונות של גורפת הארכה :הנדון
 חודשים 63 מעל נוספת לתקופה

 
 לישראל, הכניסה לחוק) 1ג(א 3 סעיף לפי בסמכותו שימוש עשה הפנים שר כי ,להודיעכם הריני

 ,הכלכלה שר הסכמת פי ועל האוצר שר עם התייעצות ולאחר"( החוק)להלן: " 1952 –התשי"ב 

 לתקופה הבניין בענף הזרים לעובדים( 1)ב/ ישיבה רישיונות של גורפת הארכה לאשר החליט

  :להלן כמפורט, בחוק הקבועים החודשים 63 מעל, נוספת

יוארך  בישראל כדין השוהים הבניין לענף הזרים העובדים של( 1)ב/ הישיבה רישיונות תוקף

 עומדים העובדיםש בתנאי, 30.06.2017ליום  עד וזאת ודשיםח 63-ל מעבר נוספת לתקופה

 :כלהלן המצטברים בתנאים

 

 .הבניין לענף( 1)ב/ ועבודה ישיבה רישיון מכוח בישראל כדין שוהה הזר העובד .א

 על עובדים העסקת לחוק 10 סעיף לפי היתר בעל אדם כוח קבלן בידי הועסק הזר העובד .ב

 .אדם כוח קבלני ידי

 63 יסיים , או1ב/ באשרת לראשונה כניסתו מיום בישראל לפחות חודשים 63 סיים העובד .ג

 .30.06.17ליום  עד כאמור בישראל חודשים

 .1באשרת ב/ לראשונה כניסתו מיום ניםש 11על  עולה שאינה תקופה בישראל שוהה העובד .ד

 .הזר העובד שהות להארכת וההגירה האוכלוסין רשות בנהלי אחרת מניעה אין .ה

 

 לענף זרים עובדים של עבודה רישיונות של קודמות גורפות הארכות על להוסיף באה זו החלטה

 .ל"הנ לתנאים כפוףב ,לחוק( 1א)ג3לסעיף  בהתאם ניתנוש ,זה

 



ניתנה  ,"לאשר עומדים בתנאים המצטברים הנ הזרים העובדים רישיונות של הנוספת ההארכה

צורך בו קיים   יציאת העובדים הוותיקים בעיתוי זהלאחר שנמצא כי על דעת השרים הרלוונטיים 

 מוגבר להאיץ את הבניה למגורים בישראל, עלולה לפגוע בענף הבניין בישראל. 

 

 לידיעת ,הישיבה רישיונות הארכת בעניין זה חוזר תוכן את להביא ,הבניין תאגידי מכל אבקש

 כי להם להבהירלהם, ו המובנת שפה, בלעיל שפורטו בתנאים העומדים לבניין הזרים העובדים

כדין,  בישראל שהייתם גיןברשות, ב עבורם מתנהלה"פיקדון" ה  מחשבון סכומים ינוכו לא

 .זה חוזר להוראות התאםב

 

המרכז הארצי להנפקת "תתבצע ע"י  ,זו החלטה לפי זר עובד כל של העבודה רישיון הארכת

פרטי העובדים עבורם הסתיים הליך תשלום  משלוחעבודה" בירושלים באמצעות רישיונות 

 הליך שפורסם, ובכפוף לנהלי רשות האוכלוסין וההגירה.הדואר אלקטרוני עפ"י האגרות ב

 

 

 בכבוד רב,

 
 יואל ליפובצקי

 מנהל הראש 
 

 :העתק

 וההגירה האוכלוסין רשות ל"כ, מנעמי בן אמנון מר

 ש"ליועמ שנהשטראוס, מ שושנה ד"עו

 פרטיות ולשכות תאגידים אגף מנהלתחן,  יפעת ד"עו

 ש"מת אגף נהלתמ, טויטו ענת 'הגב
 להארכת רשיונות עבודה לעובדים זרים הגב' רונית אליאן, מנהלת המרכז הארצי


