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 להעסקת עובדים פלשתינאים בישראל בענף הבניין היתרלתוקף  תנאים כלליים

 כללי .1

)להלן: "חוק עובדים זרים" או "החוק"(  1991-תשנ"אהיג' לחוק עובדים זרים, 1 בהתאם לסעיף .1.1

העסקתם בישראל של עובדים שאינם תושבי או אזרחי מדינת ישראל, ובכלל זה עובדים פלשתינאים 

לחוק עובדים זרים  1, מחייבת קבלת היתר העסקה מאת הממונה לפי סעיף זהעאו רצועת  יו"שתושבי 

לחוק.  1בהתאם לסעיף  האוכלוסין וההגירה )להלן: ''הרשות''()להלן: "הממונה"(, שהוא מנכ"ל רשות 

מתוקף סמכותו, רשאי הממונה לקבוע תנאים לתוקפו של היתר העסקה, והפרת אחד או יותר מתנאים 

יג לחוק עובדים זרים, ועלולה להביא להטלת קנס מינהלי או 1-( ו2)א()2אלה מהווה עבירה לפי סעיף 

 ה/ ביטול/ הגבלה/ סיוג ההיתר שניתן למעסיק להעסקת עובדים זרים.הגשת כתב אישום ו/או לשליל

יג לחוק עובדים זרים, )להלן: "היתרי העסקה" או "היתרים", או בלשון יחיד 1היתרי העסקה לפי סעיף  .1.2

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

  עו על ידי ממשלת ישראל.בענף הרלוונטי, כפי שנקב

יודגש, כי לצורך העסקת העובד הפלשתינאי בישראל, לא די בכך שלמעסיק יהיה היתר העסקה, שכן  .1.3

בנוסף לכך העובד עצמו נזקק להיתר כניסה לישראל למטרת עבודה, המונפק לעובדים תושבי יו"ש ע"י 

ים תושבי רצועת עזה ע"י מינהל המינהל האזרחי ביהודה ושומרון )להלן: "המינהל האזרחי"( ולעובד

( לחוק האזרחות והכניסה 2)8התיאום והקישור בארז )להלן: "מת"ק עזה"(, בהתאם להוראות סעיף 

 .2022-לישראל )הוראת שעה(, התשפ"ב

להעסקת עובדים לתוקף היתר יג לחוק, קבע הממונה תנאים כלליים 1מתוקף סמכותו לפי סעיף  .1.4

והפרת אחד או יותר מתנאים אלה עלולה להביא  כמפורט להלן, פלשתינאים בישראל בענף הבניין

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

 סנקציות, וכן להטלת לשלילה/ ביטול/ הגבלה/ סיוג ההיתר שניתן למעסיק להעסקת עובדים זרים

 .2011-"בתשע, דההעבו דיני של האכיפה להגברת החוק מכוח

יובהר כי תנאי ההיתר המפורטים להלן אינם מסדירים את הליך הטיפול בבקשה לקבלת היתר להעסקת  .1.5

המוסדר ב"נוהל הסדרת העסקת עובדים פלשתינאים בישראל בענף עובדים פלשתינאים בענף הבניין, 

ואינם גורעים מהוראותיו, אלא נועדו  (9.1.1001 נוהלהבניין" )המפורסם באתר האינטרנט של הרשות: 

 .להוסיף עליהן

 עוד יובהר כי תנאי ההיתר נקבעו בנוסף לחובותיו של בעל היתר העסקה בענף הבניין לפי כל דין, ובכלל .1.6

 זה לפי הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה רלוונטיים, וכן בנוסף לחובותיו על פי נהלי הרשות.

מובא בזאת לידיעת בעלי ההיתרים, כי הרשות מפרסמת מעת לעת עדכונים, הוראות, הנחיות ודברי  .1.7

, ועל כל בעל היתר להעסקת עובדים פלשתינאים הרשות אתר :הסבר באתר האינטרנט של הרשות

https://www.gov.il/he/departments/policies/palestinian_workers_constructions_procedure
https://www.gov.il/he/Departments/population_and_immigration_authority
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בענף הבניין מוטלת החובה לעיין באתר לצורך קבלת מידע שוטף בעניין העסקת עובדים פלשתינאים 

 בענף הבניין ובכלל.

ים הנתונים לשינויים יודגש כי כניסתם, שהייתם ועבודתם של עובדים פלשתינאים בישראל, מהווים נושא .1.8

מדיניותה של הממשלה, הצורך בהסכמה של  -ומושפעים מאירועים ושיקולים שונים, ובין היתר 

העובדים ושל המעסיקים בכל הקשור לעבודה בישראל ו/או להמשך עבודה כאמור, כמו גם קיומו של 

העובדים באופן משא ומתן מורכב למפגש רצונות בין צדדים, באשר להסדרת כניסתם והעסקתם של 

התואם את הדין ואת המדיניות בישראל להסדרת הגעת והעסקת עובדים, וכן קיומו של מצב חירום 

וכדומה. אין באמור בתנאי ההיתר המפורטים להלן לגבי מכסות  הבריאות , הנחיות משרדבישראל

או במתן מרביות של עובדים פלשתינאים בענף הבניין ו/או במתן היתר להעסקת עובדים כאמור, 

רישיונות עבודה לעובדים אלה, משום הבטחה או התחייבות לאדם או לגוף כלשהו לגבי שהייתם, 

כניסתם לישראל, עבודתם, או המשך עבודתם של עובדים פלשתינאים או של מספר מסוים של עובדים 

 כאמור, בתקופה או בתקופות מסוימות.

 

 ותשתיות בבניה למגוריםבעבודות רטובות וחובת העסקה  .2

שעניינה "סיוע ממוקד להגדלת היקף פעילות הבנייה  30.07.2015מיום  317בהחלטת ממשלה  .2.1

העסקת עובדים לא ישראליים שעניינה " 04.02.2018מיום  3516למגורים" ובהחלטת ממשלה 

נקבעו הוראות מיוחדות המהוות חלק " תיקון החלטות ממשלה -בעבודות בנייה למגורים ותשתיות 

 פרד מתנאי ההיתר:בלתי נ

בהחלטות הממשלה האמורות, הותרה העסקת עובדים פלשתינאים בענף הבניין בישראל  .2.1.1

 , כפי שהוגדרו בהחלטות הממשלה האמורות:בלבדותשתיות  למגורים בניהשל  םבפרויקטי

 דירות, בנייה רוויה או בתים צמודי קרקע;  - בנייה למגורים

 מערכות מים, ביוב, ניקוז, חשמל, תאורה או כבישים וגשרים;  - תשתיות

 מבנה מגורים המורכב ממספר פונקציות משולבות;  - מבנה משולב

מוסד חינוך, מתנ"ס, שלוחתו או חדר חוגים, אולם תרבות או מופעים, אולם  - מבנה ציבור

רך, מועדון נוער או ספורט או מגרש ספורט, בריכת שחייה, ספריה, מרכז לצעירים או לגיל ה

  קשישים, מעון יום, בית כנסת, מקווה, מוסד בריאות או בית חולים.

כי העבודות שבהן ניתן להעסיק עובדים לא בהחלטות הממשלה האמורות,  בנוסף, נקבע .2.1.2

עבודות רטובות ישראלים בענף הבנייה בישראל, ובכלל זה בבנייה למגורים ותשתיות, הינן 
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 עבודותרטובות המותרות, מפורסם באתר משרד הבינוי והשיכון: פירוט העבודות ה .בלבד

 .רטובות

תותר העסקת עובדים לא ישראלים, ובכלל זה עובדים  לא ממשלה אלו, כיבהחלטת  נקבע עוד .2.1.3

שניתן עבורם צו תחילת שאינם בניה למגורים וחדשים  בפרוייקטיםהבניין  בענףפלשתינאים, 

והשיכון בראשות מנכ"ל משרד הבינוי  בינמשרדיצוות  אולם, 01.01.2016עבודה לאחר יום 

שיש בהם תועלת להגדלת היצע של דירות למגורים,  פרוייקטים החרגתלבחון  ךיהא מוסמ

י שר האוצר בהתייעצות עם שר בהתאם לאמות מידה שיומלצו על ידי צוות זה ויאושרו על יד

, ובכלל זה את המקצועות והעבודות שבהם ניתן יהיה להעסיק עובדים לא והשיכון הבינוי

אלה, ובלבד שמקצועות ועבודות אלה יהיו המותרים להעסקת  פרוייקטיםישראלים במסגרת 

 (.רטובותעובדים לא ישראלים )עבודות 

 פרויקטבעבודות המתבצעות במסגרת  ינאיםפלשתעובדים  העסקתעל  האמור לעיל אינו חל .2.1.4

"ל צה ומעבר ביקוש מאזורי"ל צה מחנות שטחי פינוי ופרויקט בנגב"ל צה של ההדרכה קריית

להעסקת עובדים לא  המותרים עבודותבו מקצועותהעובדים יועסקו אך ורק בש ובלבד, לנגב

 .)עבודות רטובות( ישראלים בענף הבניין

פלשתינאים בענף הבניין, נדרש להצהיר היתר להעסקת עובדים  מעסיק המבקשבהתאם לכך,  .2.2

ולהתחייב כי העובד יועסק על ידו בעבודות רטובות בלבד, ובפרויקטים של בניה למגורים ותשתיות 

, אינו רשאי פלשתינאים בענף הבנייןבעל היתר להעסקת עובדים  מעסיק –למען הסר ספק בלבד. 

. ותשתיות ובעבודות שאינן עבודות רטובות בבניה שאינה למגורים לא ישראלים להעסיק עובדים

, בניגוד ותשתיות ו/או בעבודות שאינן עבודות רטובות לפיכך העסקה בבניה שאינה בניה למגורים

 2, תיחשב להעסקה שלא כדין לפי סעיף שניתן לעובד לתנאי היתר ההעסקה ו/או רישיון העבודה

 .לחוק עובדים זרים

 

 יים לתוקף היתר העסקת עובדים פלשתינאים בבנייןתנאים כלל .3

מעסיק שהוא קבלן רשום המבקש להעסיק עובדים פלשתינאים, נדרש להגיש בקשה להיתר העסקה  .3.1

. יודגש כי הקבלן אינו רשאי להעסיק עובדים פלשתינאים 9.1.1001 לנוהלפי חוק עובדים זרים ולפי 

 מבלי שקיבל היתר לכך.

יג' לחוק 1היתר העסקה לפי סעיף במידה והחליט הממונה לאשר את הבקשה להיתר, יונפק למבקש  .3.2

 בדוא"ל. לו אשר יישלח  עובדים זרים

למען הסר ספק יודגש כי לא ניתן להעסיק עובד פלשתינאי רק על סמך ההיתר וללא קבלת היתר כניסה  .3.3

לצורך העסקת עובד . לפיכך, / מת"ק עזהלמטרת עבודה המונפק לעובד על ידי המינהל האזרחי

היתר לפעול למימוש ההיתר על ידי הגשת בקשה למתן בעל ההיתר פלשתינאי בהתאם להיתר, על 

https://www.gov.il/he/Departments/Guides/munach_avodot_retubot
https://www.gov.il/he/Departments/Guides/munach_avodot_retubot
https://www.gov.il/he/departments/policies/palestinian_workers_constructions_procedure
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את הבקשה . עובד הפלשתינאי אותו הוא מבקש להעסיק בהתאם להיתרה עבורעבודה  למטרתכניסה 

 קובץבאמצעות טופס בקשה להנפקת היתר עבודה לעובד פלשתינאי, ביש להגיש להזמנת עובדים 

, בהתאם להנחיות למילוי בקשה לרישיונות קובץ אקסל המפורסם באתר האינטרנט של הרשות בקישור:

ולשלוח אל לשכת לשכת השירות למעסיקים באמצעות הקובץ המפורסמות בקישור זה, ולשלוח אל 

טופס שירות השירות למעסיקים באמצעות טופס מקוון המפורסם באתר האינטרנט של הרשות: 

לחיפוש  . בקשה לפי סעיף זה תוגש גם כאשר המעסיק מבקש לקלוט לעבודה עובד בעל היתרלמעסיק

מהווה הפרה חמורה העסקת עובד פלשתינאי ללא הזמנתו כנדרש לפי סעיף זה,  יודגש כיעבודה. 

 .היתרה של תנאי

ממומש בענף הבניין, יהא עד תום השנה האזרחית בה ניתן, אלא אם יחליט תוקף היתר העסקה  .3.4

אינו מקיים בעל ההיתר הממונה לבטל את ההיתר קודם לכן, בכפוף לעריכת שימוע בכתב, במקרה בו 

 ו/או אינו ממלא אחר תנאי ההיתר. 9.1.1001 נוהלחובותיו לפי 

להעסיק את העובדים  מעסיק בעל היתר להעסקת עובדים פלשתינאים בענף הבניין, מחוייב .3.5

הפלשתינאים שהותר לו להעסיק, אך ורק בעבודה בענף הבניין. העסקת העובדים בעבודה שאינה 

 בענף הבניין, מהווה הפרה של תנאי ההיתר ועבירה על חוק עובדים זרים.

מעסיק בעל היתר העסקה בענף הבניין, מחוייב להעסיק את העובדים הפלשתינאים שהותר לו להעסיק,  .3.6

ורק בבניה למגורים ותשתיות כמפורט בתנאי ההיתר. העסקת עובדים פלשתינאים בבניה שאינה אך 

למגורים ותשתיות, בניגוד לאמור בהיתר ההעסקה, מהווה הפרה של תנאי ההיתר ועבירה על חוק 

 עובדים זרים.

להעסיק, מעסיק בעל היתר העסקה בענף הבניין, מחוייב להעסיק את העובדים הפלשתינאים שהותר לו  .3.7

אך ורק בביצוע עבודות רטובות: טפסנות, ברזלנות, טיח וריצוף. העסקת עובדים פלשתינאים בביצוע 

עבודות שאינן עבודות רטובות, בניגוד לאמור בהיתר ההעסקה, מהווה הפרה של תנאי ההיתר ועבירה 

 על חוק עובדים זרים.

משפט העבודה המגן החל בישראל, ובכלל זה הוראות ההסכמים הקיבוציים וצווי ההרחבה הרלוונטיים  .3.8

בעל ההיתר לענף ההעסקה, חלים גם על העסקתו של עובד פלשתינאי בענף הבניין, ומחובתו של 

בנוסף על חובותיו לפי לרבות דיני הבטיחות בעבודה, להעסיק את העובד בהתאם למשפט העבודה, 

מחויב להעביר באמצעות בעל ההיתר עובדים זרים. בהתאם לזאת, ההפרשות והניכויים אותם  חוק

, כמפורט להלן, הנם בהתאם למשפט מטעמה מתפעלאו באמצעות גוף  לשכת השירות למעסיקים

העבודה החל בישראל, לרבות צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים בענף ההעסקה בו מועסק העובד. 

תשלום שכר מינימום לפחות בגין עבודת העובד או שכר מינימום אי ובכלל זה  ,זה אי עמידה בתנאי

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

https://www.gov.il/he/service/apply_for_employment_permits_for_palestinian_workers
https://auth.govforms.gov.il/mw/forms/maasik@piba.gov.il
https://auth.govforms.gov.il/mw/forms/maasik@piba.gov.il
https://www.gov.il/he/departments/policies/palestinian_workers_constructions_procedure


 

 9.1.1002 מספר נוהל:  מינהל עובדים זרים  תחום: 

העסקת ל תנאים כלליים לתוקף היתר נושא:

 בישראל בענף הבנייןעובדים פלשתינאים 

 (8)מהדורה  8מתוך      5דף    

 01.05.2023  תאריך עדכון: 

 

 

 

 

 9.1.1002 מספר נוהל וההגירה אוכלוסיןה רשות

 

ועבירה על חוק  ההיתרתנאי מהווה הפרה של יו"ב, וכ , הפרת דיני הבטיחות בעבודהומנוחה כדין

 .ריםעובדים ז

חלה על המעסיק בעל ההיתר החובה לשלם את שכר העובד הפלשתינאי  01.01.2023החל מיום  .3.9

. תשלום שכר לעובד המתנהל ברש"פ באמצעות העברה בנקאית בלבד אל חשבון הבנק של העובד

 פלשתינאי שלא באמצעות העברה בנקאית מהווה עבירה על חוק עובדים זרים והפרה של תנאי ההיתר.

העסקה בענף הבניין רשאי להעסיק אך ורק עובדים פלשתינאים בעלי היתרי כניסה לישראל  בעל היתר .3.10

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

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

שקיבל היתר כניסה למטרת עבודה בישראל על שמו,  יאינשתלהעסיק את העובד הפלבעל ההיתר על  .3.11

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

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

לנייד או להעביר את העובד למעסיק אחר או למעסיק אחר בפועל, או להעסיקו בעבודה שונה חל איסור  .3.12

ועל  מזו הרשומה בהיתר ההעסקה, או בעסק אחר מהעסק שבגינו הוגשה הבקשה להיתר העסקה,

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

לחוק  2ד פלשתינאי שלא בעבודה בהתאם לתנאי ההיתר מהווה עבירה לפי סעיף . העסקת עובההיתר

 .2011 -"בתשע, העבודה דיני של האכיפה להגברת החוק עובדים זרים, וכן לפי

מוטלת החובה להעביר ללשכת השירות בעל ההיתר לחוק עובדים זרים, על  2על יסוד הוראות פרק ד' .3.13

דיווחי העסקה אודות עובדיו מדי חודש בחודשו ים( למעסיקים )שמו החדש של מדור התשלומ

מדי חודש בחודשו או לגוף מתפעל מטעמה הפלשתינאים, וכן להעביר ללשכת השירות למעסיקים 

 הפלשתינאים.על כל מרכיביו, של עובדיו , עבודההשכר הפרשות וניכויים מבגין תשלום 

העברת דיווחי אמת מדי חודש בחודשו בגין העסקת עובדיו מוטלת אחריות מלאה לבעל ההיתר על  .3.14

אי עמידה בחובת הדיווח ו/או הגשת דיווחים כוזבים ו/או אל לשכת השירות למעסיקים. הפלשתינאים 

לביטולו או סיוגו  ועלולה להביאמהווה הפרה חמורה של תנאי היתר ההעסקה , תשלומים העברתאי 

, בכפוף להתראה ולאחריה עריכת שימוע בכתב לבעל ההיתר. דו/או סירוב למתן היתרי העסקה בעתי

 . בעל ההיתריודגש כי אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מן הסמכות לנקוט בהליך פלילי נגד 

בהתאם לקבוע  ,פנקס שעות עבודהבכרטיס נוכחות/ ולנהל רישום נוכחות של עובדי מחויבבעל ההיתר  .3.15

 .1951-בחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א

ללשכת להעביר בעל ההיתר לחודש שלאחר כל חודש העסקה, על  5-עד ליום ה, בחודשו מדי חודש .3.16

טופס שירות הטופס המקוון המפורסם באתר האינטרנט של הרשות: באמצעות השירות למעסיקים 

הפלשתינאים בהתאם בו את כל מרכיבי ההעסקה של עובדיו  ולכלול, "יומן העסקה" קובץ למעסיק

https://auth.govforms.gov.il/mw/forms/maasik@piba.gov.il
https://auth.govforms.gov.il/mw/forms/maasik@piba.gov.il


 

 9.1.1002 מספר נוהל:  מינהל עובדים זרים  תחום: 

העסקת ל תנאים כלליים לתוקף היתר נושא:

 בישראל בענף הבנייןעובדים פלשתינאים 

 (8)מהדורה  8מתוך      6דף    

 01.05.2023  תאריך עדכון: 

 

 

 

 

 9.1.1002 מספר נוהל וההגירה אוכלוסיןה רשות

 

דיווחי אמת בגין העסקת ללשכת השירות למעסיקים חייב להעביר בעל ההיתר  לרשום ביומן ההעסקה.

 .בעל ההיתרבדבר הדיווחים מוטלת על  העובדיו, והאחריות המלא

בעל ההיתר , על הועסקו באופן חלקי/לא הועסקודה העבו היתריים בעלי אינשתפלהעובדים הו במידה .3.17

בפנקס שעות עבודה  של עובדים אלובאופן מיידי רישום נוכחות ללשכת השירות למעסיקים להעביר 

כמו כן, אם העובדים לא הגיעו לעבודה . בקשר להעסקה החלקית/אי ההעסקהו בכתב את טענותי ולפרט

ללשכת השירות להגיש בעל ההיתר  מחמת סיבה כגון מחלה, תאונת עבודה, שהות בחו"ל וכו', על

 .לעבודה באופן מיידי מסמכים התומכים בסיבות אי ההגעה למעסיקים

 לושלח תו ,יומן ההעסקהבבעל ההיתר בדוק את הדיווח של תקלוט ולשכת השירות למעסיקים ת .3.18

 או לגוף מתפעל מטעמה העביר ללשכת השירות למעסיקיםשעליו ל הסכוםהודעה על  באמצעות דוא"ל

פנסיה, , בשיעורים שנקבעו ומתעדכנים מעת לעת: בגין תנאי ההעסקה של העובדים הפלשתינאים

 בול בריאות, היטל השוואה, מס הכנסה, ביטוח לאומי וכיו"ב )כמפורט באתר האינטרנט שלפיצויים, 

 (. הפרשות וניכויים ריכוזהרשות: 

נדרש לשלם  בעל ההיתראשר לשכת השירות למעסיקים, הודעת לתשלום הנקוב בסכום האת  .3.19

 התשלומיםאתר  לשלם באמצעותעליו , )כל המרכיבים, למעט פנסיה ופיצויים( באמצעות הלשכה

לחודש בו התקבלה הודעת לשכת  15-לא יאוחר מהיום ה מעסיקים תשלומיבכתובת:  הממשלתי

 השירות למעסיקים המפרטת את התשלומים בהם הוא מחויב.

 תבוצע על ידיפנסיה ופיצויים בגין תשלומי ההפרשות והניכויים  גביית 01.05.2023בנוסף, החל מיום  .3.20

, עליה באמצעות הרשאה לחיוב חשבון)להלן: "עמיתים"( "עמיתים לעתיד, שותפות מוגבלת" חברת 

ההרשאה ביטול או  ,מעסיק על הרשאה לחיוב חשבון עבור עמיתיםהאי חתימת  .נדרש המעסיק לחתום

כיבוד ההרשאה על ידי הבנק של המעסיק, ואי תשלום ההפרשות והניכויים בגין אי או  ק,על ידי המעסי

סיוגו ללביטולו או מהווה הפרה חמורה של תנאי ההיתר ועלולה להביא  ,ךתגמולים ופיצויים כתוצאה מכ

 ., וכן לנקיטה בהליך פלילי נגד בעל ההיתרסירוב למתן היתרי העסקה בעתידלו/או 

בעל היתר המשלם גם את שכר הנטו של עובדיו באמצעות לשכת השירות למעסיקים, מחויב להעביר  .3.21

 לחודש העוקב.  8 -את סכום התשלום הכולל לא יאוחר מיום ה

תופק למעסיק באמצעות מערכת השכר חבילת , בלשכת השירות למעסיקיםקליטת התשלום  לאחר .3.22

וכן אישור  דיווח, דו"ח גיליון תשלומים ודמוי תלושי שכר אימות, דו"ח גיליון דף חשבוןזכאות הכוללת: 

השכר של העובד כפי שדווחו מפרט את מרכיבי . דמוי תלוש השכר על תשלום בול בריאות עבור העובד

שהונפק על ידי לשכת השירות תלוש השכר דמוי להעביר את בעל ההיתר על , ובעל ההיתרעל ידי 

באמצעות העברה  החודשי הנטו לשלם לעובד את שכר ובמקביל, לחודש 9-עד ה לכל עובד למעסיקים

אי תשלום שכר העובד,  .העבודה דיני, והכל לפי המתנהל ברש"פ בנקאית לחשבון הבנק של העובד

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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לביטולו או סיוגו ו/או סירוב למתן כולו או חלקו, מהווה הפרה חמורה של תנאי ההיתר ועלולה להביא 

 בהליך פלילי נגד בעל ההיתר. , וכן לנקיטההיתרי העסקה בעתיד

פנימי )להלן: המעבר ן ה, מהמועסקים על ידולדאוג לאסוף את העובדים הפלשתינאים בעל ההיתר על  .3.23

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

למקום  עברהסיעם על חשבונו מהמ, ל2008-והוראות אחרות( )תיקוני חקיקה( נקודות בדיקה, תשס"ח

בתום יום העבודה/שהותם המותרת. הסעת העובדים לפי סעיף זה תהא  עברהעבודה, וכן להחזירם למ

 .בעל ההיתרעל חשבונו של 

בעל עומד בקריטריונים הקבועים בחוק לתשלום נסיעות, על  עברכאשר המרחק מבית העובד ועד למ .3.24

 גין נסיעות אלה.לשלם לעובד בנוסף דמי נסיעה בההיתר 

הטופס המקוון המפורסם באתר בעל ההיתר נדרש להעביר ללשכת השירות למעסיקים באמצעות  .3.25

ובקשה לביטול היתר הכניסה של כל עובד הרשום כמועסק  דיווח מיידי טופס שירות למעסיקהרשות: 

ימים ברצף. הבקשה תוגש בגין כל עובד  7על ידו, אשר התפטר או פוטר או לא התייצב לעבודה במשך 

בקשה לביטול כאמור, באמצעות מילוי קובץ בקשה לביטול רישיונות המפורסם באתר הרשות בקישור: 

הנחיות להגשת בקשה לביטול , ובהתאם להנחיות המפורסמות באתר הרשות בקישור: רישיונות

 . יודגש כי אי העברת דיווח כאמור מהווה הפרה חמורה של תנאי היתר ההעסקה.רישיונות

להעסיק את העובד הפלשתינאי אך ורק בשעות ובימים שהותרו במסגרת תנאי היתר בעל ההיתר  על .3.26

 ./ מת"ק עזההכניסה למטרת עבודה שקיבל העובד מהמינהל האזרחי

תנאי זה מאפשר היתר העסקה ניתן לצורך העסקת עובד פלשתינאי מדי חודש במשרה מלאה לפחות.  .3.27

מיטבי של מכסות ההעסקה לעובדים פלשתינאים בכל ענף על ידי המעסיקים הזקוקים מירבי וניצול 

מאפשר לעובד הפלשתינאי להתפרנס בכבוד ומונע שימוש לרעה בהיתרי וכן לעבודתם באופן מלא, 

בעל ההיתר או שלא אצל  ,עבודה בישראל שלא לפי תנאי ההיתרצורך ל בהיתרי כניסה, או העסקה

לפיכך, העסקת עובד פלשתינאי במשרה חלקית מהווה הפרה של  .העובד בהיתר הכניסה שלהרשום 

, בכפוף לביטולו או סיוגו ו/או סירוב למתן היתרי העסקה בעתיד תנאי היתר ההעסקה, ועלולה להביא

 שימוע בכתב לבעל ההיתר.לעריכת 

לעניין תשלום שכר העובד והתנאים בעל ההיתר כ לחוק עובדים זרים, חובות 1יודגש כי בהתאם לסעיף  .3.28

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

 חובהלא מוטלת כל דינה על המ , ואילוחלות במלואן על בעל ההיתרההעסקה בו מועסק העובד, 

לשכת השירות למעסיקים מבעל שלא נגבה על ידי  תשלוםכלפי עובד או אדם אחר לגבי סכום  שהיא

 בבית לתבעם רשאים האמור הסכום מגיע שלו האדם או והעובד, ממנו הנובעת זכות כל ולגבי, ההיתר

. כמו כן, על המדינה 1958-"חהתשי, השכר הגנת חוק להוראות בהתאם תביעה לרבות, לעבודה הדין

https://auth.govforms.gov.il/mw/forms/maasik@piba.gov.il
https://www.gov.il/he/service/request_for_cancelation_of_work_permits_for_palestinian_workers
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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 בישראל בענף הבנייןעובדים פלשתינאים 

 (8)מהדורה  8מתוך      8דף    

 01.05.2023  תאריך עדכון: 

 

 

 

 

 9.1.1002 מספר נוהל וההגירה אוכלוסיןה רשות

 

לא מוטלת כל חובה שהיא לגבי סכומים נוספים שמגיעים לעובד ולא דווחו באמצעות לשכת השירות 

 למעסיקים.

בעל ההיתר נדרש לעדכן את לשכת השירות למעסיקים בכל שינוי שחל במצב העובדתי שהובא בפני  .3.29

 ישותובכלל זה שינוי ב ,ים הנלווים לווהמסמכ להיתר הבקשהטופס לשכת השירות למעסיקים במסגרת 

 .ניתן ההיתר, שינוי בזהותם של בעלי מניות ונושאי מישרה וכיו"ב השעבור

על בעל ההיתר ועובדיו חלה חובה לשתף פעולה בכל עת עם הגורמים המוסמכים ברשות ובמשרד  .3.30

וכן למשרדי בעל , ובכלל זה לאפשר להם להיכנס למקום בו מועסקים העובדים הפלשתינאים העבודה

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.


