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 9.1.3007 מספר נוהל וההגירה אוכלוסיןה רשות

 

 במפעלים שהועתקו מיהודה ושומרון םפלשתינאי יםעובד העסקתל תנאים כללים לתוקף היתר

 

 רקע .א

ם העסקת (החוק""או  "חוק עובדים זרים")להלן:  1991-תשנ"אה, חוק עובדים זריםיג' ל1 סעיףבהתאם ל .1.א

, איו"שתושבי  פלשתינאים יםובכלל זה עובד שאינם תושבי או אזרחי מדינת ישראל, עובדים בישראל של

שהוא  ,)להלן: "הממונה"( עובדים זרים קלחו 1לפי סעיף  הממונהמאת קבלת היתר העסקה מחייבת 

לחוק. מתוקף סמכותו, רשאי  1בהתאם לסעיף  ''הרשות''( )להלן:רשות האוכלוסין וההגירה מנכ"ל 

ירה לפי הממונה לקבוע תנאים לתוקפו של היתר העסקה, והפרת אחד או יותר מתנאים אלה מהווה עב

יג לחוק עובדים זרים, ועלולה להביא להטלת קנס מינהלי או הגשת כתב אישום ו/או 1-( ו2)א()2סעיף 

 להעסקת עובדים זרים.לשלילה/ ביטול/ הגבלה/ סיוג ההיתר שניתן 

יג' לחוק עובדים זרים, )להלן: "היתרי העסקה" או "היתרים", או בלשון יחיד 1לפי סעיף  תרי העסקההי .2.א

על ידי הממונה בכפוף למכסות המרביות התקפות להעסקת עובדים פלשתינאים  ניתניםבהתאמה( 

יודגש, כי לצורך העסקת העובד הפלשתינאי  .בענף הרלוונטי, כפי שנקבעו על ידי ממשלת ישראל

בישראל, לא די בכך שלמעסיק יהיה היתר העסקה, שכן בנוסף לכך העובד עצמו נזקק להיתר כניסה 

( לחוק 2ב)3ושומרון בהתאם להוראות סעיף  , אשר מנופק ע"י המפקד הצבאי לאזור יהודהלישראל

 .2003 -האזרחות והכניסה לישראל )הוראת שעה(, תשס"ג

לקבלת היתר , אינה כפופה באיו"שלצד האמור, העסקת עובדים פלשתינאים על ידי מעסיקים ישראלים  .3.א

אלא נעשית קבעות על ידי הממשלה, ת המירביות הנחוק עובדים זרים ולמכסול יג1העסקה לפי סעיף 

בהתאם להוראות הצו בדבר העסקת עובדים במקומות מסוימים )יהודה והשומרון(  בהיתרי העסקה

 .האזרחיקת הביטחון ונהלי המינהל יתח ושאר 1982( 967)מספר 

מצעות שעניינה חיזוק שיתוף הפעולה הכלכלי בא 1236החלטת ממשלה  התקבלה 8.3.2016ביום  .4.א

המכסה בין היתר הוגדלה  אשר במסגרתה ,)להלן: "החלטת הממשלה"( תעסוקת עובדים פלשתינאים

 300עובדים, תוך שנקבע כי עד  7,000-בענף הבניה למגורים בהמרבית להעסקת עובדים פלשתינאים 

ת עובדים מתוך מכסה זו תוקצה לצרכים מיוחדים בענפי תעסוקה או מקצועות שייקבעו בהסכמה מע

לעת על ידי משרד האוצר, משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים )משרד הכלכלה והתעשיה, 

כתוארו במועד קבלת החלטת הממשלה(, המשרד לנושאים אסטרטגיים והסברה, רשות האוכלוסין 

 .וההגירה ומתאם פעולות הממשלה בשטחים

עובדים  300ץ כי המכסה בסך עד אשר במסגרתה הומלבהמשך לכך, נערכה עבודת מטה בין משרדית,  .5.א

גישור העסקת עובדים פלשתינאים שהועסקו הממשלה תוקצה לפלשתינאים שנקבעה בהחלטה 

וזאת העתיקו פעילותם מיהודה ושומרון לתחומי ישראל, מפעלים ישראלים ביהודה ושומרון, אשר ב

 .)להלן: "תקופת הגישור"( חודשים 18 של עדלמשך תקופה 
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במפעלים הסדרת העסקת עובדים פלשתינאים נוהל "בם לתקופת הגישור הוסדר אופן הקצאת היתרי .6.א

 נוהלהמפורסם באתר האינטרנט של הרשות:  9.1.3006" )נוהל מספר שהועתקו מיהודה ושומרון

בתקופה האמורה במידה ואושר היתר העסקה לתקופת הגישור, תתאפשר ל, (. בהתאם לנוה9.1.3006

, וזאת על מנת לאפשר מאיו"ש העתקתושל עובדים פלשתינאים שהועסקו במפעל טרם  העסקה מדורגת

ולהעסיק את עובדיו במהלכה יוכל להמשיך  ,תקופת התארגנות סבירהרצף פעילות בלמפעל 

פת הגישור, ככל שיחפוץ המעסיק להוסיף להעסיק עובדים בנוהל. בתום תקוהפלשתינאים כמפורט 

 פלשתינאים, יהא עליו להגיש בקשה להיתר העסקה בענף התעשיה והשירותים.

כלליים לתוקף היתר התנאים לכפוף יהא מועתק במפעל היתר להעסקת עובדים פלשתינאים  .7.א

ולה להביא להטלת והפרת אחד או יותר מתנאים אלה על המפורטים להלן, העסקה במפעל מועתק

)א( לחוק עובדים זרים, ו/או לשלילה/ ביטול/ 2קנס מינהלי ו/או הגשת כתב אישום בגין הפרות סעיף 

 להגברת החוק מכוח סנקציות, וכן להטלת להעסקת עובדים זריםהגבלה/ סיוג ההיתר שניתן 

 . 2011-"בתשע, העבודה דיני של האכיפה

להלן אינם מסדירים את הליך הטיפול בבקשה לקבלת היתר להעסקת  תנאי ההיתר המפורטיםיובהר כי  .8.א

 ומהוראותיו, אלא נועד יםגורע נםואי( 9.1.3006נוהל במוסדר )ה פלשתינאים במפעל מועתקעובדים 

 להוסיף עליהן.

לפי כל דין, ובכלל בעל היתר העסקה במפעל מועתק תנאי ההיתר נקבעו בנוסף לחובותיו של  יובהר כי .9.א

 על פי נהלי הרשות. בעל ההיתר, וכן לחובותיו של זה לפי הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה רלוונטיים

, כי הרשות מפרסמת מעת לעת עדכונים, הוראות, הנחיות ודברי בעלי ההיתריםמובא בזאת לידיעת  .10.א

בעל היתר להעסקת עובדים פלשתינאים  על כל, והרשות אתר :בר באתר האינטרנט של הרשותהס

 פלשתינאיםלעיין באתר לצורך קבלת מידע שוטף בעניין העסקת עובדים מוטלת החובה במפעל מועתק 

 .במפעל מועתק ובכלל

 

 תנאים לתוקף ההיתר .ב

עובדים פלשתינאים, העומד בו מועסקים והממוקם באיו"ש  מעסיק שהוא בעל עסק בתחום התעשייה .1.ב

ומבקש להוסיף ולהעסיק את עובדיו הפלשתינאים גם בישראל על מנת  לתחומי ישראל,להעתיק פעילותו 

נוהל להיתר העסקה לפי חוק עובדים זרים ולפי לשמור על רציפות פעילות המפעל, נדרש להגיש בקשה 

אינו רשאי  בעל העסקיודגש כי יום טרם תחילת פעילותו של המפעל בישראל.  60לפחות וזאת , 9.1.3006

 שנקבעהושלא בהתאם למכסה  ,מבלי שקיבל היתר לכךלהעסיק עובדים פלשתינאים במפעל המועתק 

 בהיתר. 

https://www.gov.il/he/Departments/policies/factory_relocation_procedure
https://www.gov.il/he/Departments/policies/factory_relocation_procedure
https://www.gov.il/he/Departments/policies/factory_relocation_procedure
https://www.gov.il/he/Departments/population_and_immigration_authority
https://www.gov.il/he/Departments/policies/factory_relocation_procedure
https://www.gov.il/he/Departments/policies/factory_relocation_procedure
https://www.gov.il/he/Departments/policies/factory_relocation_procedure
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יג' לחוק עובדים 1היתר העסקה לפי סעיף יונפק למבקש במידה והחליט הממונה לאשר הבקשה להיתר,  .2.ב

. למען הסר ספק יודגש כי לא ניתן להעסיק עובד פלשתינאי רק על שלח לו בדואר ובדוא"ליאשר י זרים

 .כניסה למטרת עבודה המונפק לעובד על ידי המינהל האזרחיהיתר קבלת יסוד ההיתר וללא 

לפעול למימוש ההיתר על ידי הגשת  בעל ההיתרלצורך העסקת עובד פלשתינאי בהתאם להיתר, על  .3.ב

תו הוא מבקש להעסיק בהתאם עובד הפלשתינאי אוה עבורעבודה  היתר כניסה למטרתבקשה למתן 

 .להיתר

חודשים, על  18חודשים בכל פעם, ועד לסך מצטבר של  6-לבמפעל מועתק יהא עד תוקף היתר העסקה  .4.ב

אלא אם יחליט הממונה לבטל ההיתר קודם לכן, בכפוף  פי מכסת ההעסקה המדורגת שתיקבע בהיתר,

ו/או אינו ממלא  9.1.3006נוהל לפי אינו מקיים חובותיו  בעל ההיתרלעריכת שימוע בכתב, במקרה בו 

 אחר תנאי ההיתר.

, ובכלל זה הוראות ההסכמים הקיבוציים וצווי ההרחבה הרלוונטיים בישראלמשפט העבודה המגן החל  .5.ב

 בעל ההיתר, ומחובתו של במפעל מועתק לענף ההעסקה, חלים גם על העסקתו של עובד פלשתינאי

ם למשפט העבודה, בנוסף על חובותיו לפי חוק עובדים זרים. בהתאם לזאת, להעסיק את העובד בהתא

מחויב להעביר באמצעות מדור התשלומים, כמפורט להלן, הנם  בעל ההיתרההפרשות והניכויים אותם 

בהתאם למשפט העבודה החל בישראל, לרבות צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים בענף ההעסקה בו 

תשלום שכר מינימום לפחות בגין עבודת העובד או אי  :ובכלל זה ,נאי זהאי עמידה בתמועסק העובד. 

תשלום כדין בגין עבודה בשעות נוספות, ניהול פנקס שעות אי , )לפי הגבוה מביניהם( שכר מינימום ענפי

 .ועבירה על חוק עובדים זרים מהווה הפרה של ההיתריו"ב, עבודה ומנוחה כדין וכ

עובדים פלשתינאים בעלי היתרי כניסה לישראל  רשאי להעסיק אך ורק ל מועתקבמפעבעל היתר העסקה  .6.ב

בהיתר כניסה עבודה בתוקף על שמו של בעל ההיתר. העסקת עובד פלשתינאי שאינו מחזיק  למטרת

 על שמו של בעל ההיתר, מהווה עבירה על חוק עובדים זרים והפרת תנאי ההיתר. למטרת עבודה

עבודה בישראל על שמו,  היתר כניסה למטרתשקיבל  יאינשתלהעסיק את העובד הפליתר הבעל העל  .7.ב

באופן ישיר כעובד מן המניין בעסקו, וחל איסור להעביר את העובד לעבודה אצל  בהתאם להיתר ההעסקה

 מעסיק אחר או להעסיקו באמצעות קבלן כוח אדם או אצל מעסיק בפועל כקבלן כוח אדם. 

להעסיקו בעבודה שונה למעסיק אחר בפועל או ו להעביר את העובד למעסיק אחר או חל איסור לנייד א .8.ב

בעל  ועל הבקשה להיתר העסקה הוגשהמזו הרשומה בהיתר ההעסקה או בעסק אחר מהעסק שבגינו 

. להעסיק את העובד באופן ישיר בעסקו בסוג העבודה הרשומה בהיתר ובהתאם לתנאי ההיתר ההיתר

לחוק עובדים  2היתר מהווה עבירה לפי סעיף תנאי העבודה בהתאם להעסקת עובד פלשתינאי שלא ב

 .2011 -"בתשע, העבודה דיני של האכיפה להגברת החוק לפיוכן , זרים

https://www.gov.il/he/Departments/policies/factory_relocation_procedure
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מוטלת החובה להעביר למדור התשלומים  בעל ההיתרלחוק עובדים זרים, על  2על יסוד הוראות פרק ד' .9.ב

הפלשתינאים, על כל מרכיביו, של עובדיו , עבודההשכר הפרשות וניכויים מבגין תשלום מדי חודש בחודשו 

 .וכן להעביר למדור התשלומים מדי חודש בחודשו דיווחי העסקה אודות עובדיו הפלשתינאים

עובדיו  העסקתמוטלת אחריות מלאה בדבר העברת דיווחי אמת מדי חודש בחודשו בגין  בעל ההיתרעל  .10.ב

ביצוע תשלומים ו/או הגשת דיווחים כוזבים מהווה אי עמידה בחובת הדיווח ו/או אי אל מדור התשלומים. 

לביטולו או סיוגו ו/או סירוב למתן היתרי העסקה  ועלולה להביאהפרה חמורה של תנאי היתר ההעסקה 

יודגש כי אין באמור בסעיף זה כדי  .בעל ההיתר, בכפוף להתראה ולאחריה עריכת שימוע בכתב לבעתיד

 .בעל ההיתר לגרוע מן הסמכות לנקוט בהליך פלילי נגד

בהתאם לקבוע  ,פנקס שעות עבודהבכרטיס נוכחות/ ולנהל רישום נוכחות של עובדי מחויב בעל ההיתר .11.ב

 .1951-בחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א

להעביר למדור  בעל ההיתרלחודש שלאחר כל חודש העסקה, על  5-, עד ליום הבחודשו מדי חודש .12.ב

ל בו את כל מרכיבי ההעסקה של עובדיו ולכלו, "יומן העסקה" קובץ התשלומים באמצעות דוא"ל

דיווחי אמת  למדור התשלומיםחייב להעביר  בעל ההיתר הפלשתינאים בהתאם לרשום ביומן ההעסקה.

 .בעל ההיתרבדבר הדיווחים מוטלת על  הבגין אופן העסקת עובדיו, והאחריות המלא

 בעל ההיתר, על ועסקוהועסקו באופן חלקי/לא ההעבודה ים בעלי רישיונות אינשתפלהעובדים הו במידה .13.ב

ו בכתב את טענותי בפנקס שעות עבודה ולפרט של עובדים אלובאופן מיידי רישום נוכחות  למדורלהעביר 

כמו כן, אם העובדים לא הגיעו לעבודה מחמת סיבה כגון מחלה, . בקשר להעסקה החלקית/אי ההעסקה

י מסמכים התומכים בסיבות אי באופן מייד למדורלהגיש  בעל ההיתר תאונת עבודה, שהות בחו"ל וכו', על

 .לעבודה ההגעה

 באמצעות דוא"ל ווישלח ל ,יומן ההעסקהב בעל ההיתריקלוט ויבדוק את הדיווח של  מדור התשלומים .14.ב

לפי הפירוט הבא  שעליו לשלם למדור בגין תנאי ההעסקה של העובדים הפלשתינאים פירוט הסכום

מי מחלה, דמי חופשה, תגמולים, בול בריאות, היטל ובשיעורים שנקבעו ומתעדכנים מעת לעת: פנסיה, ד

הפרשות  ריכוזבאתר האינטרנט של הרשות: כמפורט השוואה, מס הכנסה, ביטוח לאומי ומס ארגון )

אתר  לשלם באמצעות בעל ההיתר, על הודעת מדור התשלומיםנקוב בלתשלום הסכום האת (. וניכויים

בנק ההעברה בנקאית לחשבון באמצעות או , מעסיקים תשלומיבכתובת:  הממשלתי התשלומיםשירות 

מדור לחודש בו התקבלה הודעת  15-ה, לא יאוחר מהיום שלו בו מתנהל תיק המעסיקשל המדור 

 .מחויבהתשלומים בהם הוא  המפרטת את התשלומים

המשלם גם את שכר הנטו של עובדיו באמצעות מדור התשלומים, מחויב להעביר את סכום  היתר לבע .15.ב

 לחודש העוקב.  8 -התשלום הכולל לא יאוחר מיום ה

דף שכר חבילת זכאות הכוללת: תופק באמצעות מערכת ה, דור התשלומיםקליטת התשלום במ לאחר .16.ב

וכן אישור על תשלום בול בריאות עבור  דיווח, דו"ח גיליון תשלומים ותלושי שכראימות , דו"ח גיליון חשבון

https://www.gov.il/he/Departments/policies/finance_deductions_plstn_workers_2017
https://www.gov.il/he/Departments/policies/finance_deductions_plstn_workers_2017
https://ecom.gov.il/Voucher/InputPage.aspx?vid=151&lng=he
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 בעל ההיתרעל , ובעל ההיתרהשכר של העובד כפי שדווחו על ידי מפרט את מרכיבי . תלוש השכר העובד

לשלם  , ובמקביללחודש 9 -עד ה  לכל עובדשהונפק על ידי מדור התשלומים להעביר את תלוש השכר 

אי תשלום שכר העובד, כולו או חלקו,  .החודשי, והכל לפי משפט העבודה הכללי הנטו לעובד את שכר

לביטולו או סיוגו ו/או סירוב למתן היתרי העסקה ועלולה להביא  מהווה הפרה חמורה של תנאי ההיתר

 .בעל ההיתר, וכן לנקיטה בהליך פלילי נגד בעתיד

פנימי )להלן: המעבר ן ה, מהמועסקים על ידולדאוג לאסוף את העובדים הפלשתינאים  בעל ההיתרעל  .17.ב

יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה )סמכויות שיפוט "מחסום"(, כמפורט בצו 

, להסיעם על חשבונו מהמחסום למקום 2008-והוראות אחרות( )תיקוני חקיקה( נקודות בדיקה, תשס"ח

 .בעל ההיתרהעבודה, וכן 

בעל כאשר המרחק מבית העובד ועד למחסום עומד בקריטריונים הקבועים בחוק לתשלום נסיעות, על  .18.ב

 לשלם לעובד בנוסף דמי נסיעה בגין נסיעות אלה. ההיתר

ישלח עובד המדור , שקיבל ההיתרתנאי ל נכנס לישראל בניגוד היתר כניסה לישראלבעל  עובדנמצא כי  .19.ב

. במידה ותימצא הפרה נוספת בהתאם לסעיף זה, תישלח הרשום בעל ההיתרהתראה בכתב בעניין זה ל

הודעה בכתב כי הרשות שוקלת  לוהתראות תישלח  3התראה נוספת בהתאם, ולאחר  לבעל ההיתר

יודגש כי אין באמור  טו' לחוק עובדים זרים.1עיף סבהתאם לסמכות לפי  , תריםיההסיוג/ אי חידוש  ביטול/

 בגין הפרה זו. בעל ההיתרבסעיף זה כדי לגרוע מן הסמכות לנקוט בהליך פלילי נגד 

 היתר הכניסהלביטול  ובקשהמיידי דיווח  באמצעות דוא"ל דור התשלומיםלהעביר למ נדרשהיתר הבעל  .20.ב

. ימים ברצף 7במשך לא התייצב לעבודה התפטר או פוטר או אשר כמועסק על ידו הרשום עובד כל של 

הבקשה תוגש בגין כל עובד כאמור, באמצעות מילוי קובץ בקשה לביטול רישיונות המפורסם באתר 

 הנחיות, ובהתאם להנחיות המפורסמות באתר הרשות בקישור: לביטול רישיונות בקשההרשות בקישור: 

כאמור מהווה הפרה חמורה של תנאי היתר  דיווחאי העברת יודגש כי . להגשת בקשה לביטול רישיונות

 .ההעסקה

היתר להעסיק את העובד הפלשתינאי אך ורק בשעות ובימים שהותרו במסגרת תנאי  בעל ההיתרעל  .21.ב

 עבודה שקיבל העובד ממת"ק.הכניסה למטרת 

, גם אם באיו"ש היתר העסקה ניתן לצורך העסקת עובד פלשתינאי מדי חודש במשרה מלאה לפחות .22.ב

מיטבי של מכסות ההעסקה לעובדים מירבי ותנאי זה מאפשר ניצול . מתכונת ההעסקה היתה שונה

פלשתינאים בכל ענף על ידי המעסיקים הזקוקים לעבודתם באופן מלא, מאפשר לעובד הפלשתינאי 

בישראל שלא רישיונות עבודה לביצוע עבודה בלהתפרנס בכבוד ומונע שימוש לרעה בהיתרי העסקה או 

לפיכך, העסקת עובד פלשתינאי  .הרשום ברישיון העובד בעל ההיתרלפי תנאי ההיתר או שלא אצל 

 מהווה הפרה של תנאי היתר ההעסקה, ועלולה להביאבמפעל המועתק לתחומי ישראל במשרה חלקית 

https://www.gov.il/he/service/request_for_cancelation_of_work_permits_for_palestinian_workers
https://www.gov.il/he/departments/policies/guidelines_for_submitting_requests_to_cancel_licenses_of_palestinian_workers
https://www.gov.il/he/departments/policies/guidelines_for_submitting_requests_to_cancel_licenses_of_palestinian_workers
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מוע בכתב , בכפוף להתראה ולאחריה עריכת שילביטולו או סיוגו ו/או סירוב למתן היתרי העסקה בעתיד

 .לבעל ההיתר

לעניין תשלום שכר העובד והתנאים  בעל ההיתרכ לחוק עובדים זרים, חובות 1יודגש כי בהתאם לסעיף  .23.ב

הסוציאליים בהתאם למשפט העבודה החל בישראל, לרבות צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים בענף 

 שהיא חובהת כל לא מוטלעל המדינה  , ואילובעל ההיתר חלות במלואן עלההעסקה בו מועסק העובד, 

 כל ולגבי, היתרבעל המדור התשלומים משלא נגבה על ידי  תשלוםכלפי עובד או אדם אחר לגבי סכום 

 לרבות, לעבודה הדין בבית לתבעם רשאים האמור הסכום מגיע שלו האדם או והעובד, ממנו הנובעת זכות

ה לא מוטלת כל חובה . כמו כן, על המדינ1958-"חהתשי, השכר הגנת חוק להוראות בהתאם תביעה

 שהיא לגבי סכומים נוספים שמגיעים לעובד ולא דווחו באמצעות מדור התשלומים.

על בעל ההיתר ועובדיו חלה חובה לשתף פעולה בכל עת עם הגורמים המוסמכים ברשות ובמשרד  .24.ב

העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, ובכלל זה לאפשר להם להיכנס למקום בו מועסקים העובדים 

הפלשתינאים וכן למשרדי בעל ההיתר לצורך עריכת ביקורות, להמציא להם כל מסמך הנוגע להעסקת 

העובדים הפלשתינאים שיידרש על ידם לצורך הפעלת סמכויותיהם על פי דין, ולהתייצב לחקירה לפי 

 דרישה.

  .25.ב

 

 :החוק וסעיפיו .ג

  1991-תשנ''אהחוק עובדים זרים,  .1.ג

 2000-התשלומים(, התש"ס נות עובדים זרים )דיווח למדורתק .2.ג

חוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו )הסדרים כלכליים והוראות שונות )תיקוני חקיקה(,  .3.ג

 1994-התשנ"ה

 2003 -תשס"גהחוק האזרחות והכניסה לישראל )הוראות שעה(,  .4.ג

  2008-(, התשס"ח24חוק הגנת השכר )תיקון מס'  .5.ג

 1951-חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א .6.ג

 2011 -"בתשע, העבודה דיני של האכיפה להגברת החוק .7.ג

 

 

 

 

 


