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 ההייטקפלשתינאים בישראל בענף  יםנוהל  הסדרת העסקת עובד

 מטרת הנוהל .א

בהתאם , ההייטקבענף  פלשתינאיםבישראל של עובדים כדין העסקתם נוהל זה נועד להסדיר את 

 .07.11.2021 מיום 602החלטת ממשלה ל

   

 כללי .ב

ם העסקת " או "החוק"()להלן: "חוק עובדים זרים 1991-, תשנ"איג' לחוק עובדים זרים1בהתאם לסעיף  1.ב

פלשתינאים שמקום  יםובכלל זה עובד שאינם תושבי או אזרחי מדינת ישראל, עובדים בישראל של

קבלת היתר מגוריהם הקבוע הוא באזור יו"ש ואינם רשומים במרשם האוכלוסין בישראל, מחייבת 

רשות האוכלוסין כ"ל שהוא מנ ,)להלן: "הממונה"( לחוק עובדים זרים 1לפי סעיף  הממונהאת העסקה מ

. העסקת העובדים הפלשתינאים על פי היתר העסקה כאמור, היא בהתאם וההגירה )להלן: ''הרשות''(

 ם.יהוראות הדין וכן צווי הרחבה והסכמים קיבוצי עבודה החל במדינת ישראל, ובכלל זהלמשפט ה

"היתרים", או בלשון יחיד  לחוק עובדים זרים )להלן: "היתרי העסקה" או 'יג1היתרי העסקה לפי סעיף  2.ב

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

פירוט המכסות התקפות על פי החלטות הממשלה . בענף הרלוונטי, כפי שנקבעו על ידי ממשלת ישראל

כי כל שינוי או עדכון של  למען הסר ספק יובהר. מכסות ריכוזמפורסם באתר האינטרנט של הרשות: 

במסגרת החלטת  ייעשהובכלל,  ההייטקהמכסה המירבית להעסקת עובדים פלשתינאים בענף 

 ממשלה בלבד. 

עסיק יהיה היתר העסקה, שכן יודגש, כי לצורך העסקת העובד הפלשתינאי בישראל, לא די בכך שלמ 3.ב

המונפק ע"י המינהל האזרחי למטרת עבודה,  בנוסף לכך העובד עצמו נזקק להיתר כניסה לישראל

 .ביהודה ושומרון )להלן: "המינהל האזרחי"(

עובדים לא ישראלים בענפי התעשייה שעניינה " 026החלטת ממשלה התקבלה  07.11.2021ביום  4.ב

בסך במסגרתה, בין היתר, נקבעה מכסה , "(602)להלן: החלטה  "והשירותים ותיקון החלטת ממשלה

 .31.12.2024לתקופת נסיון שתוקפה עד ליום  עובדים פלשתינאים לענף ההייטק 500

היתרים להעסקת בהקצאת  הנוהגים תוקצה בהתאם לקריטריוניםכי מכסה זו  602עוד נקבע בהחלטה  5.ב

הרשות טק בישראל שיאושרו על ידי היי שייה והשירותים, לחברותבענפי התע עובדים פלשתינאים

להעסיק את העובדים הפלסטינים ויחויבו  )להלן: "רשות החדשנות"( הלאומית לחדשנות טכנולוגית

 . , בהתאם לביקושמהשכר הממוצע במשק 150%-בשכר שלא יפחת מ

ועד  2022בינואר  1-עובדים החל מ 200עד בשלוש פעימות:  כן נקבע כי ההקצאה תהיה כמו 6.ב

עובדים  100, ועד 31.12.2023ועד  2023בינואר  1-עובדים נוספים החל מה 200, עד 31.12.2022

  ועד תום תקופת הניסיון. 2024בינואר  1-נוספים החל מ

https://www.gov.il/he/Departments/policies/qouta_palestinian_workers
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec602_2021
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המנהלת הכללית של המשרד לשיתוף פעולה משרדי בראשות נצוות בימונה  602בנוסף, בהחלטה  7.ב

אזורי או נציג מטעמה, ובהשתתפות נציגי משרד הכלכלה והתעשייה לרבות נציגי זרוע העבודה, משרד 

ורשות החדשנות, המדע והטכנולוגיה, משרד החוץ  האוצר, משרד הביטחון, רשות החדשנות, משרד

השפעת  בתקופת הניסיון, בין היתר, אתון , אשר תפקידו לבח("הצוותלן: "האוכלוסין וההגירה )לה

טק הישראלי בהתאם לצרכיו בכוח אדם מיומן מחוץ לישראל, את על חיזוק ענף ההיי 602החלטה 

טק בישראל והשפעתו על עובדים ישראלים בענף ועל הכלכלה פלסטינים בענף ההייהביקוש לעובדים 

צאיו והמלצותיו לשר לשיתוף פעולה אזורי, הצוות יציג את ממעוד נקבע כי  בשטחי הרשות הפלסטינית.

לשרת הכלכלה והתעשייה, לשר האוצר, לשר הביטחון, לשרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה, לשר 

השרים יוכלו להביא לאישור הממשלה החלטת ממשלה לשינויים , וכי שנההחוץ ולשרת הפנים אחת ל

  במכסה, בתוקפה ובתנאיה בהתאם לממצאי והמלצות הצוות. 

בהתאם , 602הקצאת ההיתרים לחברות הייטק לפי החלטה  מתכונתלהסדיר את  זה נועדנוהל  8.ב

אשר עונה לקריטריונים  בהתאם לכך, למעסיק בענף התעשיה והשירותים. למתכונת ההקצאה הנהוגה

יג' לחוק 1כפי שנקבעו בנוהל זה, יונפק היתר העסקה לפי סעיף בענף ההייטק לקבלת היתר העסקה 

, בו לא תצויין מכסה מספרית של עובדים ההייטקזרים, אשר יהווה היתר העסקה כללי בענף עובדים 

תהא מכסת היתרי כניסה למטרת  להייטק, כך שהמכסה המירבית שקבעה הממשלה לענף םפלשתינאי

על ידי המינהל האזרחי )להלן: "היתרי עבודה" או בלשון  םעבודה המונפקים לעובדים הפלשתינאי

 מכסה מספרית הנקובה בהיתרי ההעסקה הניתנים למעסיקים. יחיד(, ולא

כ"שייכת" לעובדים ולא למעסיקים, כך שהעובדים  ההייטקבאופן זה, תיחשב המכסה שנקבעה לענף  9.ב

יוכלו לעבור בין מעסיקים שונים בענף לפי בחירתם, ובלבד שהעסקתם רשומה ומאושרת כנדרש 

התשלומים ברשות האוכלוסין וההגירה( ובמינהל  בלשכת השירות למעסיקים )שמו החדש של מדור

 האזרחי.

, היתר ההייטקבהתאם לעקרון האמור, עובד אשר מסיבה כלשהי מסיים עבודתו אצל מעסיק בענף  10.ב

למשך ם )כלומר מקומו במכסת הענף יישמר ימי 10במשך  ההייטקהעבודה שלו לא ייגרע ממכסת ענף 

המונפק על ידי  "עבודה חיפושהיתר "אך ורק באמצעות  ימים( אשר במהלכם תותר כניסתו לישראל 10

אלא אם יוסדר רישום  ניתן להעסיקו,ימים אלה לא  10המינהל האזרחי בהתאם לנהליו, אולם במהלך 

הן בלשכת השירות למעסיקים והן במינהל  ,בהתאם להוראות נוהל זה אחרקליטתו אצל מעסיק 

התאם לנהלי המינהל האזרחי ועל פי שיקול דעת יונפק לעובד ב "היתר חיפוש עבודה"האזרחי. 

היתר חיפוש ", ויודגש כי חל איסור על העסקת העובד כשברשותו הגורמים המקצועיים במינהל האזרחי

. במידה ולא תוסדר העסקתו של העובד אצל מעסיק חדש ולא היתר כניסה למטרת עבודה "עבודה

יגרע היתר העבודה שלו מן המכסה, ולאחר מכן ימים ממועד סיום העסקתו, י 10בתוך  ההייטקבענף 

היתרי העבודה הפנויה להקצאה בענף הסדרת העסקתו אצל מעסיק חדש תהא בכפוף ליתרת מכסת 

 , ובהתאם להוראות נוהל זה.זה
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להעסיק באמצעות ההיתר את מספר  ההייטקבהתאם לכך, יהא רשאי מעסיק בעל היתר בענף  11.ב

ת מועסקים על ידו, בהתאם לתנאי ההעסקה שסוכמו בין הצדדים, העובדים הפלשתינאים שניאותו להיו

, ובשיטת כל ההייטקבכפוף לקיומה של יתרה פנויה של היתרי עבודה במכסה המירבית שנקבעה לענף 

, אשר יפעלו להיטיב את תנאי זההקודם זוכה. כפועל יוצא, צפויה לגדול התחרות בין המעסיקים בענף 

 , על מנת לתמרץ אותם לעבוד אצלם.העסקת העובדים הפלשתינאים

בענף מהוות חלק בלתי נפרד מהיתר ההעסקה שיינתן למעסיקו של עובד פלשתינאי  נוהל זה הוראות 12.ב

, ומחייבות במלואן את בעל ההיתר. הפרה של אחד או יותר מתנאי נוהל זה, מהווה הפרה של ההייטק

להביא לביטול ההיתר  ה, ועלוליטקההיבענף עסקה שניתן למעסיק עובד פלשתינאי התנאי היתר ה

או הגשת כתב אישום  יםמינהלי ותטו לחוק עובדים זרים, ו/או להטלת קנס1בהתאם להוראות סעיף 

 בהתאם להוראות חוק עובדים זרים.

וכן למלא אחר "תנאים כלליים ן את הוראות הנוהל מעסיק בעל היתר לפי נוהל זה מחוייב לקיים במלוא 13.ב

 המפורסם באתר האינטרנט של הרשות: 199.1.30" )נוהל מספר ההייטקנף לתוקף היתר העסקה בע

מהווה הפרה של תנאי ד או יותר מהתנאים האמורים באח עמידהאי (. תנאים כלליים לתוקף היתר

 ותקנס להפעיל סמכויות מינהליות ו/או להטילבגינה ניתן  , אשרוק עובדים זריםהיתר ועבירה על חה

 מנהליים או להגיש כתב אישום.

 של עובדים פלשתינאים על ידי חברת הייטק בישראל. בנוהל זה כדי להסדיר העסקה מרחוקאין  14.ב

 

 הוראות כלליות .ג

החל במדינת המגן דה בהתאם למשפט העבו נוהל זה תהאהעסקת העובדים הפלשתינאים על פי  1.ג

 , ובכלל זה הוראות הדין וכן הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה רלוונטיים.ישראל

יודגש כי הוראות נוהל זה אינן חלות על העסקתו בישראל של עובד פלשתינאי השוהה בישראל  2.ג

עליו רשום "היתר זה מאפשר ש, כדין מכוח היתר שהייה שניתן לו במסגרת הליך איחוד משפחות

דה במדינת ישראל" ללא ציון שם מעסיק או ענף תעסוקה כלשהו, )להלן: "עובד פלשתינאי עבו

על פי היתר באחמ"ש"( ועובד כאמור רשאי לעבוד אצל כל מעסיק ואין למעסיקו חובה להעסיקו 

ין העסקת עובד פלשתינאי באחמ"ש ניתן למצוא בחוזר י. פרטים לגבי ההסדרים שיחולו בענהעסקה

העסקת עובד מפורסם באתר האינטרנט של רשות האוכלוסין וההגירה, בקישור: ה 01/14מספר 

 פלשתינאי באחמ"ש

העסקה ישירה של העובדים על ידי ניתנים לצורך לפי נוהל זה, היתרים להעסקת עובדים פלשתינאים  3.ג

או לחברות שתחום קבלני שירות, בעל היתר ההעסקה, והיתרים כאמור לא יינתנו לקבלני כוח אדם, 

כן, בעל  עיסוקן הוא אספקת כוח אדם, תיווך כוח אדם או השמת כוח אדם אצל מעסיקים אחרים. כמו

את העובד המועסק בהתאם להיתר  להעביר ההיתר אינו רשאי להעביר לאחר את היתר ההעסקה, או

https://www.gov.il/he/departments/policies/palestinian_workers_hightech_terms
https://www.gov.il/he/departments/policies/palestinian_workers_emplyment_family_reunion_notice_0114
https://www.gov.il/he/departments/policies/palestinian_workers_emplyment_family_reunion_notice_0114
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העסקה שקיבל, לעבודה אצל מעסיק אחר או אצל מעסיק בפועל, ועליו להעסיק את העובד באופן ישיר 

 בעסקו בסוג העבודה הרשומה בהיתר ובהתאם לתנאי ההיתר.

יז)א( לחוק עובדים זרים, מעסיק של עובדים פלשתינאים ישלם לעובדיו גמול 1לפי הוראות סעיף  4.ג

)ב( לחוק יט1ה ובחלקו במישרין, ולפי סעיף ה באמצעות הממונה, או בחלקו באמצעות הממונעבוד

 ,סיקעל ידי מע םפלשתינאילהתנות תנאים להעסקתם של עובדים  עובדים זרים, הממונה רשאי

עבודתם של העובדים  שמטרתם להבטיח תשלום גמול העבודה והיטל השוואה וכן הסדר תקין של"

ה להתנות העסקה כאמור במילוי החובות המוטלות על המעסיק לפי פרק זה או , ובכלל זבישראל

 המוטלות על העובדים לפי כל דין....".

במינהל  ש(מת" – התשלומים ימדוראגף שמו החדש של ) שירות למעסיקיםהממונה הסמיך את אגף  5.ג

ה למעסיקי לבצע את כל הקשור בהנפקת היתרי העסקם זרים ברשות האוכלוסין וההגירה, עובדי

עובדים פלשתינאים לפי נוהל זה, לקלוט את הדו"חות החודשיים של המעסיקים לגבי עבודת עובדיהם 

הפלשתינאים, וכן לגבות ולהעביר ליעדם את הפרשות המעסיקים והניכויים משכר העובדים 

רנט של על פי הפירוט המופיע באתר האינט ,הפלשתינאים המועסקים על פי היתר שניתן מכוח נוהל זה

לחוק עובדים זרים.  2, והכל בהתאם לסמכויות הממונה לפי פרק ד'ריכוז הפרשות וניכוייםהרשות: 

בכל הקשור  למעסיקים,לשכות השירות לפיכך נקבע נוהל זה על ידי הממונה, לצורך הסדרת עבודת 

תשלום ל, וכן בכל הקשור לגביית וההייטקלמתן היתרים להעסקת עובדים פלשתינאים בישראל 

 ההפרשות והניכויים בקשר לשכר העובדים הפלשתינאים כאמור.

יודגש כי כניסתם, שהייתם ועבודתם של עובדים פלשתינאים בישראל מהווים נושאים הנתונים לשינויים  6.ג

רועים ושיקולים שונים, בין היתר: מדיניותה של הממשלה, שיקולים ביטחוניים, הצורך ומושפעים מאי

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

מפגש רצונות בין צדדים, באשר להסדרת כניסתם והעסקתם של גם קיומו של משא ומתן מורכב ו

קיומו של , וכן תואם את הדין ואת המדיניות בישראל להסדרת הגעת והעסקת עובדיםהעובדים באופן ה

. אין באמור בנוהל זה לגבי מכסות מרביות של וכיו"ב , הנחיות משרד הבריאותמצב חירום בישראל

עובדים פלשתינאים ו/או במתן היתר להעסקת עובדים פלשתינאים ו/או במתן היתרי כניסה לישראל 

ינאים, משום הבטחה או התחייבות לאדם או לגוף כלשהו לגבי שהייתם, כניסתם לעובדים פלשת

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

פלשתינאים בתקופה או בתקופות מסוימות. כמו כן יודגש כי אין למעסיק זכות קנויה להעסקת עובד לא 

 בד פלשתינאי.ישראלי, ובכלל זה עו

 

 הליך הגשת בקשה להיתר העסקה .ד

 חברות הייטק על יד רשות החדשנות., נוהל זה יחול רק על חברות שיוכרו כ602כפי שנקבע בהחלטה  1.ד

https://www.gov.il/he/Departments/policies/finance_deductions_plstn_workers_2017
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חברה שכבר הוכרה על ידי רשות החדשנות לצורך קבלת היתר להעסקת עובדים זרים מומחים בענף  2.ד

, אינה נדרשת לקבל הכרה מחדש לצורך הגשת לנוהל ההכרה של רשות החדשנותההייטק בהתאם 

 בקשתה להיתר להעסקת עובדים פלשתינאים.

להגיש לרשות האוכלוסין וההגירה, ביחד החברה  טק לפי נוהל זה, עללצורך הכרה בחברה כחברת היי 3.ד

שימוש בנתוני ל הסכמה טופס: ה בכתבגם הסכמ, לקבלת היתר העסקה כמפורט להלןבקשה העם 

 בחינתלצורך  בדיקת החברה ע"י רשות החדשנותולוהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה רשות החדשנות 

לרשות החדשנות, אשר תועבר . הסכמת החברה בכתב חברה עתירת ידע טכנולוגיבחברה כהכרה 

של  נוהלמבקשת כחברת הייטק, בהתאם לחברה האם הכירה בה וההגירה תודיע לרשות האוכלוסין

 רשות החדשנות.

קבלן שירות, קבלן כוח אדם,  האשר אינ, חברת הייטקתיק מעסיק על ידי  ופתיחתבקשה להיתר חדש  4.ד

בענף  יםאינשתהיתר להעסקת עובדים פללקבל  תנותן שירותי כוח אדם או מתווך כוח אדם, המבקש

לשכת השירות ל JerusalemPalestinian@sa.piba.gov.ilל: "באמצעות דוא תוגש, ההייטק

 .בירושלים למעסיקים

את  להפיק ולמלא את טופס מסמכי הבקשה ולהגיש במלואם  חברה, על הבקשה להיתרלצורך הגשת ה 5.ד

 המסמכים הבאים, אשר בהיעדרם לא תטופל הבקשה: 

. בין היתר, המבקש ימלא רמלא וחתום על ידי מבקש ההית טופס בקשה וכתב התחייבות .א.5.ד

מול , אשר תשמש לצורך תקשורת מקוונת החברהשל עדכנית בטופס הבקשה כתובת דוא"ל 

הודעה לכתובת הדוא"ל שרשם בטופס הבקשה  לשכת השירות למעסיקים, כך שכל משלוח

ת דוא"ל זו, לכל דבר ועניין, וכל דוא"ל שהתקבל מכתוב אליוייחשב מסירה כדין של ההודעה 

המעוניין להחליף את כתובת הדוא"ל שציין בטופס הבקשה  מעסיק. ייחשב כמשלוח כדין ממנו

ללשכת השירות למעסיקים בכתב  לכתובת דוא"ל אחרת של עסקו, מחוייב להודיע על השינוי

 ולוודא כי קיבל מלשכת השירות אישור על קליטת השינוי.

 ת.רישומה של חברה פרטיעל תעודה  .ב.5.ד

 .של בעלי המניות בחברה ת"זחתימה וצילומי  ימסמך מורש .ג.5.ד

 .יםמניות או דירקטור יבעל םהחתימה, שה ית"ז של מורש .ד.5.ד

לחוק עסקאות גופים ציבוריים,  2אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי סעיף  .ה.5.ד

 .1976-תשל"ו

 .המעיד על ניהול חשבון או צילום שיק(מן הבנק )מסמך  החברהפרטי חשבון בנק של  .ו.5.ד

ימי עבודה לאחר שליחתה  3במידה והמבקש לא קיבל הודעה על קליטת או דחיית בקשתו, בתוך  6.ד

 .ש להגישה שובועל המבק בלשכהחזקה כי הבקשה לא נקלטה ללשכת השירות למעסיקים, 

https://innovationisrael.org.il/sites/default/files/%D7%A0%D7%95%D7%94%D7%9C%20%D7%9C%D7%94%D7%9B%D7%A8%D7%94%20%D7%91%D7%AA%D7%90%D7%92%D7%99%D7%93%20%D7%9B%D7%AA%D7%90%D7%92%D7%99%D7%93%20%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A8%20%D7%99%D7%93%D7%A2%20%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%20%D7%9C%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F%20%D7%94%D7%91%D7%90%D7%AA%20%D7%9E%D7%95%D7%9E%D7%97%D7%94%20%D7%96%D7%A8%20%D7%91%D7%94%D7%99%D7%99%D7%98%D7%A7%20-%2012.12.17.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/foreign_workers_application_forms/he/plht2.pdf
mailto:JerusalemPalestinian@sa.piba.gov.il
https://www.gov.il/he/departments/bureaus/jerusalem_employers
https://www.gov.il/he/departments/bureaus/jerusalem_employers
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/foreign_workers_application_forms/he/plht1.pdf
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, יעדכן עובד הלשכה במערכת בירושלים לאחר קליטת הבקשה בלשכת השירות למעסיקים 7.ד

רה המבקשת עומדת בתנאים , יפיק נסח חברה ויבדוק האם החבהממוחשבת את נתוני הבקשה

 ובדרישות ובכלל זה:

 המסמכים הנדרשים הוגשו במלואם.  .א.7.ד

 ם בכל המסמכים.שם המבקש, מספר הישות ומספר תיק הניכויים זהי .ב.7.ד

 השעבור חברהלמבקש או לבן משפחתו או לבעל עניין או לבעל תפקיד בכיר בלחברה או אין  .ג.7.ד

מבוקש ההיתר, הפרות או חובות ללשכת השירות למעסיקים לגבי העסקת עובדים 

מבוקש ההיתר או בעסק אחר שהותר לו להעסיק עובדים  השעבור חברהפלשתינאים ב

 פלשתינאים.

בגין עבירות על חוקי  נס חלוט או עיצום כספי שהוטל עליהתשלום כל ק ההסדיר חברהה .ד.7.ד

יודגש כי אין לחוק עובדים  זרים.  1יד1העבודה כלפי עובדים זרים, בהתאם להוראות  סעיף 

בטיפול בבקשה או במתן היתרים לפי נוהל זה להוות אישור על ביצוע מלוא התשלומים 

ם קנסות חלוטים או עיצומים כספיים שהוטלו כנדרש עבור כל עובד פלשתינאי או לתשלו

 בגין העסקת עובדים זרים.

במידה ונמצא כי הבקשה הוגשה עם ליקוי או חוסר הניתנים לתיקון או להשלמה, יעדכן עובד לשכת  8.ד

ימים. במידה ולא ישלים  7השירות למעסיקים את המבקש בכתב כי הוא רשאי להשלימם בתוך 

בקשתו על הסף על ידי מנהל לשכת ירושלים בהודעה מנומקת המבקש את החסר במועד, תידחה 

יום. במידה  21-בה יצוין כי על החלטה זו ניתן להגיש ערר פנימי בכתב ללא שיהוי ולא יאוחר מבכתב, 

לבחינת מנהל האגף. ככל שיוחלט לדחות את הערר, בירושלים ויוגש ערר, הוא יועבר מלשכת השירות 

ר ובדוא"ל הודעת סירוב מנומקת בכתב, בה תצויין האפשרות להגשת ישלח מנהל האגף למבקש בדוא

 יום. 45-עתירה מינהלית לבית המשפט לעניינים מינהליים בירושלים, ללא שיהוי ולא יאוחר מ

מניעה לאישור הבקשה להיתר,  ישמצא כי לא התקיימו כל התנאים המצוינים לעיל, או כי במידה ונ 9.ד

ת השירות למעסיקים בגין העסקת עובדים פלשתינאים, הפרות תנאי ובכלל זה קיומם של חובות ללשכ

ב, "היתר להעסקת עובדים פלשתינאים, הפרת נהלי אגף שירות למעסיקים, הגשת מסמכים כוזבים וכיו

 .למעסיקים בירושלים מנהל לשכת השירות לבחינתתועבר הבקשה 

בדואר ובדוא"ל הודעת  חברהשלח לבמידה וימצא מנהל לשכת השירות כי יש מניעה לאישור הבקשה, י 10.ד

-סירוב מנומקת בכתב, בה יצוין כי על החלטה זו ניתן להגיש ערר פנימי בכתב ללא שיהוי ולא יאוחר מ

יום. במידה ויוגש ערר, הוא יועבר מלשכת השירות לבחינת מנהל האגף. ככל שיוחלט לדחות את  21

רוב מנומקת בכתב, בה תצויין האפשרות הערר, ישלח מנהל האגף למבקש בדואר ובדוא"ל הודעת סי

 יום.  45-להגשת עתירה מינהלית לבית המשפט לעניינים מינהליים בירושלים, ללא שיהוי ולא יאוחר מ

, על מלוא נספחיה, כי כל המסמכים תקיניםהבקשה הוגשה התנאים, כי במידה ונמצא כי התקיימו כל  11.ד

נקלטה במערכת  הבדוא"ל אישור לפיו בקשת חברהוכי אין מניעה אחרת לאישור הבקשה, יישלח ל
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קליטת הבקשה על ידי יודגש כי  .לשכת השירות למעסיקיםהממוחשבת ומועברת לבחינת מנהל 

 להעסקת עובדים פלשתינאים.אינה מהווה אישור  לשכת השירות

לאשר את הבקשה, ולשלוח בירושלים בהיעדר מניעה לאישור הבקשה, רשאי מנהל לשכת השירות  12.ד

למען הסר ספק יודגש כי לא יג' לחוק עובדים זרים. 1היתר העסקה לפי סעיף  בדואר ובדוא"ל חברהל

ההיתר וללא היתר עבודה המונפק לעובד על ידי  סמךניתן להעסיק עובד פלשתינאי רק על 

לפעול למימוש ההיתר  החברה לצורך העסקת עובד פלשתינאי בהתאם להיתר, על המינהל האזרחי.

עובד הפלשתינאי אותו הוא מבקש להעסיק בהתאם ה עבורעבודה היתר קשה למתן על ידי הגשת ב

 .כמפורט להלן בנוהל זהההעסקה להיתר 

רשות האוכלוסין וההגירה מביאה בזאת לידיעת המעסיקים, כי פרטיהם של מעסיקים בעלי היתר  13.ד

פרסום תובת: בכ באתר האינטרנט של הרשות מפורסמים, ההייטקלהעסקת עובדים פלשתינאים בענף 

 .הקצאות

אלא אם יחליט הממונה לבטל תוקף היתר העסקה לפי נוהל זה יהא עד סוף השנה האזרחית בה ניתן,  14.ד

לפי  החובותיאת  מתמקיי האינ רההחבההיתר קודם לכן, בכפוף לעריכת שימוע בכתב, במקרה בו 

 אחר תנאי ההיתר. תנוהל זה ו/או אינו ממלא

אשר  חברהלהאריך את תוקף ההיתר של  תרשאי לשכת השירות למעסיקיםבתום תוקף ההיתר,  15.ד

 תהנמצא חברהאת העובד בהתאם לנהלי אגף שירות למעסיקים ולתנאי ההיתר )למעט  המעסיק

וזאת  ,על ידי החברהללא צורך בהגשת בקשה חדשה  בהליך שימוע, אלא אם הורה הממונה אחרת(

כפי שיעודכן  602החלטה , או עד תום תוקף המכסה שנקבעה בלתקופה שלא תעלה על שנה נוספת

ראיות לכך שהפסיקו  , ובלבד שאין בידי לשכת השירות למעסיקיםלפי המוקדם מביניהם –מעת לעת 

את העובד הפלשתינאי על פי ההיתר  המעסיק האינ חברהתנאי הסף למתן ההיתר, או כי ה להתקיים

, או כי מהשכר הממוצע במשק 150% -ובשכר שלא יפחת מ באופן רציף במשרה מלאה לפחות

 בכל יתר תנאי ההיתר, או כל מניעה רלוונטית אחרת. תעומד האינ חברהה

 

 פתיחת תיק מעסיק .ה

לשכת השירות למעסיקים בירושלים תיצור קשר עם ראשונה לפי נוהל זה, היתר העסקה ל קבלת לאחר 1.ה

 על ידי התייצבות בלשכת השירות או באמצעות זיהוי מרחוק."תיק מעסיק"  החברה לצורך פתיחת

"לרענן"  תבמשך תקופה העולה על שנה, נדרש ההייטקעובדים פלשתינאים בענף  השלא העסיק חברה 2.ה

אחד מבעלי המניות בתאגיד שהוא מורשה או זיהוי מרחוק של תייצבות על ידי ה האת תיק המעסיק של

בלשכת השירות למעסיקים חתימה )כפי שרשום ברשם החברות(  חתימה או דירקטור שהוא מורשה

 על מסמכי ריענון תיק. תווחתימ

אך ורק באמצעות אחד מבעלי המניות בתאגיד שהוא  תתבצעעבור החברה פתיחת תיק מעסיק  3.ה

מה או דירקטור שהוא מורשה חתימה )כפי שרשום ברשם החברות(. לצורך כך על בעל מורשה חתי

https://www.gov.il/he/Departments/Policies/palestinian_workers_qouta_in_branches
https://www.gov.il/he/Departments/Policies/palestinian_workers_qouta_in_branches
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המניות או הדירקטור להזדהות באמצעות תעודת זהות, ולהציג בין היתר אישור מרשם החברות על 

בלבד, תתאפשר הגשת הבקשה על ידי מורשה חתימה,  ציבורית. בחברה או דירקטורהיותו בעל מניות 

 מורשה חתימה. על פי פרוטוקול

, בכפוף מייצג או ההתנהל מול לשכת השירות למעסיקים באמצעות מי מעובדיל תרשאי החברה 4.ה

נוהל לשכת השירות למעסיקים, המפורסם באתר הרשות: ייצוג מעסיקים בפני לעמידה בהוראות נוהל 

9.0.0001. 

 הללשכת השירות למעסיקים, כי מסמכים שעלי נציג מטעמה לבקש, כתחליף להגעת תרשאי החברה 5.ה

באמצעות דואר ישראל, וזאת  הלקבל מלשכת השירות בהתאם להוראות נוהל זה, יישלחו אלי

טופס הסכמה למשלוח  באמצעות מילוי טופס הסכמה למשלוח חומר בדואר, המפורסם באתר הרשות:

 .בדואר

יקלוט הבקשה כי כל המסמכים הוגשו בצורה תקינה, במידה ומצא עובד לשכת השירות למעסיקים  6.ה

להגיש טופס הסכמה לשליחת חומר בדואר וכן טופס  נציג החברהבת וכן יציע לבמערכת הממוחש

 בקשה לרישום מייצג.

לאחר מכן יעביר עובד לשכת השירות למעסיקים לאישור מנהל לשכת השירות את תיק הבקשה, על  7.ה

ישור מלוא נספחיו וטפסיו המלאים והחתומים, בצירוף טופס תיוג מסמכים )טופס פנימי(. במידה וניתן א

 הודעה על כך באמצעות דוא"ל. חברהלפתיחת תיק מעסיק, תישלח ל

מבקש בעל חובות ללשכת השירות למעסיקים בגין חברה או ליודגש כי לא תאושר פתיחת תיק מעסיק ל 8.ה

, או בגין עיצום כספי בשל הפרה של חוק ה/ואי תשלום שכר עובדים פלשתינאים שהועסקו בעבר על יד

לא תאושר פתיחת תיק מעסיק עבור חברה שאחד מבעלי המניות הנוכחיים בה עובדים זרים. כמו כן 

שהשאיר חובות כאמור ללשכת השירות למעסיקים או שטרם  היה בעל תיק מעסיקו/או בן משפחתו 

הסדיר עיצום כספי בגין הפרה של חוק עובדים זרים, או בעל מניות בחברה אחרת בעלת תיק מעסיק 

 .במשרד הכלכלה והתעשייה העבודה זרוע/או לכת השירות למעסיקים ושהשאירה חובות כאמור ללש

 בנוסף, לא תאושר פתיחת תיק לחברה מפרת חוק על פי נתוני רשם החברות.

 

 פלשתינאים באמצעות הזמנת עובדים מימוש היתר העסקה .ו

לפעול למימוש ההיתר על ידי  חברה, על הההעסקה לצורך העסקת עובד פלשתינאי בהתאם להיתר 1.ו

 פלשתינאי אותו הוא מבקש להעסיקעובד כל  עבורעבודה  היתר כניסה למטרתגשת בקשה למתן ה

 .כמפורט להלן בנוהל זה ,)הזמנת עובדים(

 מימוש ההיתר באמצעות הזמנת עובדים יתבצע בכפוף לתנאים הבאים: 2.ו

 150%-ובשכר שלא יפחת מ הפלשתינאים במשרה מלאה לפחות האת עובדי המעסיק חברהה .א.2.ו

 .הממוצע במשקמהשכר 

https://www.gov.il/he/departments/policies/employers_repersentation_matash_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/employers_repersentation_matash_procedure
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/palestinian_workers_constructions_procedure/he/matash_sendbymail_confirmation.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/palestinian_workers_constructions_procedure/he/matash_sendbymail_confirmation.pdf
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ה, את כל לחודש שלאחר כל חודש העסק 5-, עד ליום הבחודשו מדי חודש תמדווח החברה .ב.2.ו

 הפלשתינאים.  המרכיבי ההעסקה של עובדי

את ההפרשות והניכויים בגין התנאים הסוציאליים של העובדים הפלשתינאים  מתמשל החברה .ג.2.ו

 לחודש שלאחר כל חודש העסקה. 15 -עד ל

 להזמנת עובדים אל המינהל האזרחי. חברהם האמורים, תועבר בקשת הבכפוף לקיום התנאי

עבודה לעובד כניסה למטרת  היתריודגש ויובהר כי החלטה לאשר או לדחות בקשה להנפקת  3.ו

העבודה וכן  בהיתרמיוחדים  םהיתר העסקה בתוקף, כמו גם קביעת תנאי תבעל חברהפלשתינאי עבור 

 היתרישל עובדים פלשתינאים ועדכונם מעת לעת, וכן הנפקת קביעת תנאי סף של גיל ומצב משפחתי 

ולשכת השירות בלבד,  המינהל האזרחיעבודה לעובדים פלשתינאים, הינן החלטות ופעולות שבסמכות 

ולהעברת החלטת  למינהל האזרחיבעניינים אלו רק כמנגנון להעברת הבקשה  תמשמש למעסיקים

 .חברהל ינהל האזרחיהמ

ובכפוף  המינהל האזרחיהמונפק לעובד יהא בהתאם להחלטות  עבודהלמטרת  הכניסההיתר תוקף  4.ו

 .ולשיקול דעת

 נתתיק מעסיק בלשכת השירות למעסיקים, ומעוניי ההיתר העסקה מכוח נוהל זה, שפתח תבעל חברה 5.ו

אקסל  קובץב ,טופס בקשה להנפקת היתר עבודה לעובד פלשתינאימלא ל תההיתר, נדרשאת לממש 

, בהתאם להנחיות למילוי בקשה לרישיונות קובץבקישור:  האינטרנט של הרשותהמפורסם באתר 

pal-klita-: ולשלוח אל לשכת השירות למעסיקים באמצעות דוא"להקובץ המפורסמות בקישור זה, 

o@sa.piba.gov.il-rish לקלוט לעבודה עובד  תמבקש החברה. בקשה לפי סעיף זה תוגש גם כאשר

העסקת עובד פלשתינאי ללא הזמנתו כנדרש לפי סעיף זה,  יודגש כיבעל היתר לחיפוש עבודה. 

 .היתרהמהווה הפרה חמורה של תנאי 

א ילפרט במלואם את פרטיו של כל עובד פלשתינאי אותו ה חברהקת היתר עבודה, על הבבקשה להנפ 6.ו

להעסיק על פי היתר ההעסקה, ולוודא שהעובד עומד בקריטריונים שהועברו ללשכת השירות  תמבקש

למעסיקים ואשר נקבעו על ידי משרד הביטחון ומתעדכנים על ידו מעת לעת בעניין גיל, מצב משפחתי 

 לוודא כי לעובד יש כרטיס מגנטי בתוקף שהונפק לו על ידי המינהל האזרחי. החברהו כן על וכדומה. כמ

 לשהמבוקש, כפי שהונפק על ידי הבנק  פרטי חשבון בנק של העובדמסמך יש לצרף צילום  בקשהל 7.ו

 . העובד

לצורך בדיקה מערכת הממוחשבת, ביקלוט את פרטי קובץ הבקשה  לשכת השירות למעסיקיםעובד  8.ו

, ויוודא הביטחון מערכתשנקבעו על ידי כפי בקריטריונים העדכניים לעבודה בישראל  העובד עומד האם

. במשרד הכלכלה והתעשייה העבודהזרוע /או לולמעסיקים כי למעסיק אין חובות ללשכת השירות 

חובות ללשכת השירות  חברהליש שנמצא כי  במקרה שהבקשה לא הוגשה בצורה תקינה, או

מד בקריטריונים וע אינוהעובד או כש ,לזרוע העבודה במשרד הכלכלה והתעשייהאו /למעסיקים ו

הודעה בדוא"ל  חברהל לשכת השירותהמעודכנים של משרד הביטחון לעבודה בישראל, ישלח עובד 

https://www.gov.il/he/service/apply_for_employment_permits_for_palestinian_workers
mailto:klita-pal-rish-o@sa.piba.gov.il
mailto:klita-pal-rish-o@sa.piba.gov.il
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עבודה עבור העובד נדחתה, תוך ציון סיבת הדחיה. דחיית הבקשה תעודכן בתיק  להיתר הבקשה לפיה

 במערכת הממוחשבת.של החברה המעסיק 

לעובד פלשתינאי מולא כנדרש, כי  להיתר עבודהכי טופס הבקשה למעסיקים  לשכת השירותמצא עובד  9.ו

לזרוע העבודה במשרד הכלכלה חובות ללשכת השירות ו/או  ה, אין להיתר העסקה בתוקף חברהל

של  בקריטריונים וכי העובד עומד , אין חשש מפני העסקה לא ישירה או הפרת תנאי ההיתר,והתעשייה

 .המינהל האזרחי משרד הביטחון, יעביר את הבקשה באופן מקוון להמשך טיפול

קלוט את התשובה ת, אשר למעסיקים ללשכת השירותבבקשה תועבר  המינהל האזרחיהחלטת  10.ו

 באמצעות דוא"ל.    חברהעביר את ההחלטה לתושל אגף שירות למעסיקים, במערכת הממוחשבת 

על הודעת דוא"ל לחברה את הבקשה, תשלח לשכת השירות  לאשררחי החליט זבמידה והמינהל הא 11.ו

של  למעסיק אתרבלעובד המונפק  עבודהה לצפות בהיתר חברה, וכן יתאפשר להאישור בקשת

אפליקציית  עובד יוכל לצפות בהיתר שהונפק לו על ידי המינהל האזרחי, באמצעותה. המינהל האזרחי

 ( של מתפ"ש.المنسق)אלמונסק 

 .המינהל האזרחיעל ידי  שנקבעוכפי  היתר העבודהעל העובד לפעול בהתאם לתנאי  12.ו

ולא נועד בלבד,  ההייטקבענף ניתן לעובד למטרת עבודה  כניסה למטרת עבודהיודגש כי היתר ה 13.ו

 ר חברים/משפחה וכו'.לכניסה לישראל למטרות אחרות כגון: מטרות הומניטאריות, תפילה, ביקו

פנימי )להלן: המעבר ן ה, מההמועסקים על ידלדאוג לאסוף את העובדים הפלשתינאים  חברהעל ה 14.ו

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

 מהמעבר השבונ, להסיעם על ח2008-, תשס"ח(נקודות בדיקה)והוראות אחרות( )תיקוני חקיקה( 

בתום יום העבודה/שהותם המותרת. הסעת העובדים לפי סעיף  למעברלמקום העבודה, וכן להחזירם 

 .ן החברהזה תהא על חשבו

עומד בקריטריונים הקבועים בחוק לתשלום נסיעות, על  למעברכאשר המרחק מבית העובד ועד  15.ו

רה הקבועה בצו ההרחבה בדבר עד לתק, לשלם לעובד בנוסף דמי נסיעה בגין נסיעות אלה חברהה

 בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה.המעביד השתתפות 

, יש להגיש בקשה להיתר כניסה למטרת עבודה או עם לינה בישראל לצורך העסקת עובד במשמרות 16.ו

 .בקשה לרישיונות קובץאו לינה, באמצעות מילוי  הכולל משמרות

 ללשכת השירות למעסיקים באמצעות דוא"ל דיווח מיידי ובקשהלהעביר  תנדרשהיתר  תבעל חברה 17.ו

התפטר או פוטר או אשר  ההרשום כמועסק על ידעובד כל של  עבודההכניסה למטרת היתר לביטול 

תוגש בגין כל עובד כאמור, באמצעות מילוי קובץ  ימים ברצף. הבקשה 7במשך לא התייצב לעבודה 

, ובהתאם להנחיות לביטול רישיונות בקשהבקשה לביטול רישיונות המפורסם באתר הרשות בקישור: 

 דיווחאי העברת . יודגש כי להגשת בקשה לביטול רישיונות הנחיותרשות בקישור: המפורסמות באתר ה

 .כאמור מהווה הפרה חמורה של תנאי היתר ההעסקה

 

https://did.li/taasuka
https://www.gov.il/he/service/apply_for_employment_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
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 חברהות החוב .ז

"תנאים כלליים לתוקף היתר העסקה ל כפוף יהא ההייטק בענף פלשתינאים יםעובד להעסקת ההיתר 1.ז

לליים לתוקף תנאים כ המפורסם באתר האינטרנט של הרשות: 199.1.30" )נוהל מספר ההייטקבענף 

והפרת אחד או יותר מתנאים אלה עלולה להביא להטלת קנס מינהלי ו/או הגשת כתב אישום  ,(היתר

 חברה)א( לחוק עובדים זרים, ו/או לשלילה/ ביטול/ הגבלה/ סיוג ההיתר שניתן ל2בגין הפרות סעיף 

-"בתשע, העבודה דיני של האכיפה להגברת החוק מכוח סנקציות, וכן להטלת להעסקת עובדים זרים

( אינם גורעים מהוראות 9.1.3019היתר )נוהל מספר היודגש כי התנאים הכלליים לתוקף . 2011

 המפורטות בנוהל זה במלואן. הלמלא אחר כלל חובותי חברהנוהל זה, ועל ה

מהשכר הממוצע במשק, כפי  150%החברה מחויבת לשלם לעובדיה הפלשתינאים שכר שלא יפחת מ 2.ז

 .602שנקבע בהחלטה 

משפט העבודה המגן החל על עובד ישראלי, ובכלל זה הוראות ההסכמים הקיבוציים וצווי ההרחבה  3.ז

להעסיק ה של החברה הרלוונטיים לענף ההעסקה, חלים גם על העסקתו של עובד פלשתינאי, ומחובת

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

, כמפורט לשכת השירות למעסיקיםלהעביר באמצעות  תמחויב החברהשות והניכויים אותם ההפר

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

 150%-שלא יפחת מתשלום שכר אי  :ובכלל זה ,אי עמידה בתנאי זהההעסקה בו מועסק העובד. 

תשלום כדין בגין עבודה בשעות נוספות, ניהול פנקס אי בגין עבודת העובד,  קמהשכר הממוצע במש

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

להעסיק אך ורק עובדים פלשתינאים בעלי היתרי  תהיתר העסקה לפי נוהל זה רשאי תבעל חברה 4.ז

ה . העסקת עובד פלשתינאי שאינו מחזיק בהיתר כניסדה בתוקף על שמהעבו כניסה לישראל למטרת

ההיתר, מהווה עבירה על חוק עובדים זרים והפרת תנאי  תבעלהחברה של  למטרת עבודה על שמה

 ההיתר.

עבודה, בהתאם כניסה למטרת שקיבל היתר  יאינשתלהעסיק את העובד הפלהיתר ה תבעל חברהעל ה 5.ז

, וחל איסור להעביר את העובד לעבודה אצל בחברהכעובד מן המניין באופן ישיר  להיתר ההעסקה

או אצל מעסיק בפועל כקבלן כוח  , או קבלן שירות,מעסיק אחר או להעסיקו באמצעות קבלן כוח אדם

אדם. חל איסור לנייד או להעביר את העובד למעסיק אחר או להעסיקו בענף שונה מזה הרשום בהיתר 

הבקשה להיתר העסקה. העסקת עובד פלשתינאי שלא  הוגשה השבגינ זומ תאחרחברה ההעסקה או ב

 החוק הוראות של הפרה ,לחוק עובדים זרים 2בעבודה בהתאם להיתר מהווה עבירה לפי סעיף 

 והפרה של הוראות נוהל זה.  2011-"בתשעה, העבודה דיני של האכיפה להגברת

. חל איסור לנייד או ההייטקבענף ההיתר להעסיק את העובד הפלשתינאי רק  תבעלהחברה על  6.ז

 מן הרשוםמעסיק אחר או להעסיקו בסקטור/עבודה שונה חברה אחרת או ללהעביר את העובד ל

היתר. העסקת עובד פלשתינאי שלא ניתן ה שעבורה חברהמה שונהבהיתר ההעסקה או בעסק 

https://www.gov.il/he/departments/policies/palestinian_workers_hightech_terms
https://www.gov.il/he/departments/policies/palestinian_workers_hightech_terms
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 של הפרה, לחוק עובדים זרים 2בסקטור/עבודה בהתאם לתנאי ההיתר מהווה עבירה לפי סעיף 

 , והפרה של הוראות נוהל זה. 2011-"בתשעה, העבודה דיני של האכיפה להגברת החוק הוראות

להעסיק את העובד הפלשתינאי אך ורק בשעות ובימים שהותרו במסגרת תנאי היתר  החברהעל  7.ז

 העבודה שקיבל העובד מהמינהל האזרחי.

תנאי זה מאפשר במשרה מלאה לפחות. היתר העסקה ניתן לצורך העסקת עובד פלשתינאי מדי חודש  8.ז

פלשתינאים בכל ענף על ידי המעסיקים הזקוקים לעבודתם העובדים המיטבי של מכסות מירבי וניצול 

באופן מלא, מאפשר לעובד הפלשתינאי להתפרנס בכבוד ומונע שימוש לרעה בהיתרי העסקה או 

לפיכך,  .שלא אצל המעסיק הרשוםלביצוע עבודה בישראל שלא לפי תנאי ההיתר או  ,עבודהה בהיתרי

 העסקת עובד פלשתינאי במשרה חלקית מהווה הפרה של תנאי היתר ההעסקה, ועלולה להביא

 עריכת שימוע בכתב למעסיק.ל, בכפוף לביטולו או סיוגו ו/או סירוב למתן היתרי העסקה בעתיד

גין שכר העבודה )על מוטלת אחריות מלאה בדבר העברת דיווחי אמת מדי חודש בחודשו ב חברהעל ה 9.ז

ת דיווחים עברו/או האי עמידה בחובת הדיווח אל לשכת השירות למעסיקים.  הכל מרכיביו( של עובדי

לביטולו  ועלולה להביאתשלומים מהווה הפרה חמורה של תנאי היתר ההעסקה  העברתכוזבים ו/או אי 

יה עריכת שימוע בכתב , בכפוף להתראה ולאחראו סיוגו ו/או סירוב למתן היתרי העסקה בעתיד

 למעסיק.

בהתאם לקבוע  ,פנקס שעות עבודהבכרטיס נוכחות/ הלנהל רישום נוכחות של עובדי תמחויב החברה 10.ז

 .1951 -בחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א

להעביר באמצעות  חברהלחודש שלאחר כל חודש העסקה, על ה 5-, עד ליום הבחודשו מדי חודש 11.ז

 הולכלול בו את כל מרכיבי ההעסקה של עובדי "יומן העסקה" קובץ םללשכת השירות למעסיקי דוא"ל

 ללשכת השירות למעסיקיםלהעביר  תחייב חברהה הפלשתינאים בהתאם לרשום ביומן ההעסקה.

 .חברהבדבר הדיווחים מוטלת על ה ה, והאחריות המלאהדיווחי אמת בגין אופן העסקת עובדי

 ללשכת השירותלהגיש  חברהה ודה מחמת מחלה, עללא הגיעו לעב יםאינשתפלהעובדים הו במידה 12.ז

 תעודות מחלה.

באמצעות  חברהשלח לתו ,יומן ההעסקהב חברהה דיווחיבדוק את תקלוט ות לשכת השירות למעסיקים 13.ז

בגין תנאי ההעסקה של העובדים  העביר ללשכת השירותל השעלי פירוט הסכוםאת  דוא"ל

בול עדכנים מעת לעת: פנסיה, פיצויים, ו ומתלפי הפירוט הבא ובשיעורים שנקבע הפלשתינאים

 רשות)כמפורט באתר האינטרנט של  וכיו"בבריאות, היטל השוואה, מס הכנסה, ביטוח לאומי 

לשכת השירות הודעת לתשלום הנקוב בסכום האת (. םהפרשות וניכויי ריכוז: האוכלוסין וההגירה

לא , תשלומי מעסיקיםבכתובת:  הממשלתי התשלומיםאתר  לשלם באמצעות חברהלמעסיקים, על ה

 .העוקב לחודש ההעסקהלחודש  15-יאוחר מהיום ה

להעביר  תם את שכר הנטו של עובדיו באמצעות לשכת השירות למעסיקים, מחויבג מתהמשל חברה 14.ז

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

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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תופק באמצעות מערכת השכר חבילת זכאות , לשכת השירות למעסיקיםקליטת התשלום ב לאחר 15.ז

וכן אישור על  תלושי שכרדמוי ומים ודיווח, דו"ח גיליון תשלאימות , דו"ח גיליון דף חשבוןהכוללת: 

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

לכל  שהונפק על ידי לשכת השירות למעסיקיםתלוש השכר דמוי להעביר את  החברהעל , והחברהידי 

  .החודשי, והכל לפי משפט העבודה הכללי הנטו לשלם לעובד את שכר , ובמקביללחודש 9-עד ה עובד

לעניין תשלום שכר העובד והתנאים  חברהכ לחוק עובדים זרים, חובות ה1יודגש כי בהתאם לסעיף  16.ז

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

 שהיא חובהלא מוטלת כל על המדינה  , ואילוחברהחלות במלואן על הההעסקה בו מועסק העובד, 

, חברההשירות למעסיקים מן לשכת השלא נגבה על ידי  תשלוםכלפי עובד או אדם אחר לגבי סכום 

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

. כמו כן, על המדינה לא 1958-ח"התשי, השכר הגנת חוק להוראות בהתאם תביעה לרבות, לעבודה

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

 למעסיקים.

מן  מנהל תחום הנהלת חשבונות באגף שירות למעסיקים יעביר את סכומי ההפרשות והניכויים שנגבו 17.ז

 (. "ב, קופ"ח וכיולגופים הרלוונטיים )מס הכנסה, ביטוח לאומי המעסיקים

ו/או סירוב של ההיתר לביטולו או סיוגו  הפרת אחד או יותר מתנאי נוהל זה, כאמור לעיל, עלולה להביא 18.ז

. יובהר כי עם חברה, בכפוף לעריכת שימוע בכתב לשנים 3למשך עד  למתן היתרי העסקה בעתיד

כי עד לקבלת  ורותלהמשלוח מכתב השימוע על ידי לשכת השירות למעסיקים, בסמכות הממונה 

 .חברה, לא ייעשה כל שינוי בהיתר הקיים ולא תאושר בקשה להזמנת עובדים להחלטה בעניין ההיתר

לשימוע, תועבר לממונה המלצה ובה פירוט עיקרי הממצאים שעמדו  חברהלאחר קבלת תגובת ה 19.ז

ליתן היתר  קבלת החלטה על ביטול/סיוג/סירוב , לצורךחברהבבסיס מכתב השימוע ועיקרי תגובת ה

 .וכיו"ב מתן התראה נוספתאו  או קביעת תנאים מיוחדים לתוקף ההיתר,, שנים 3עד  העסקה למעסיק

שדיווחו ושילמו כנדרש עבור  חברותלשכת השירות למעסיקים תעביר למינהל האזרחי קובץ לגבי כל ה 20.ז

 עובדיהם כמפורט לעיל.

 

 המסגרת הנורמטיבית .ח

  1991-תשנ''אהחוק עובדים זרים,  1.ח

חוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו )הסדרים כלכליים והוראות שונות )תיקוני חקיקה(,  2.ח

 1994-התשנ"ה


