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 בענף המלונאותהעסקת עובדים פלשתינאים ל תנאים כלליים לתוקף היתר

 רקע .א

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

 תושבי איו"שבישראל של עובדים שאינם תושבי או אזרחי מדינת ישראל, ובכלל זה עובדים פלשתינאים 

לחוק עובדים זרים )להלן:  1, מחייבת קבלת היתר העסקה מאת הממונה לפי סעיף או רצועת עזה

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

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

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

 ביטול/ הגבלה/ סיוג ההיתר שניתן למעסיק להעסקת עובדים זרים.כתב אישום ו/או לשלילה/ 

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

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

  הרלוונטי, כפי שנקבעו על ידי ממשלת ישראל.

יודגש, כי לצורך העסקת העובד הפלשתינאי בישראל, לא די בכך שלמעסיק יהיה היתר העסקה, שכן  .3.א

ושומרון יהודה המינהל האזרחי ב"י בנוסף לכך העובד עצמו נזקק להיתר כניסה לישראל, אשר מונפק ע

( לחוק האזרחות והכניסה לישראל )הוראת שעה(, 2)8להוראות סעיף  בהתאם)להלן: "המינהל האזרחי"( 

 .2022-התשפ"ב

להעסקת עובדים לתוקף היתר יג לחוק, קבע הממונה תנאים כלליים 1מתוקף סמכותו לפי סעיף  .4.א

והפרת אחד או יותר מתנאים אלה עלולה  כמפורט להלן, המלונאותפלשתינאים בישראל בענף 

)א( לחוק עובדים זרים, ו/או 2להביא להטלת 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

אינם מסדירים את הליך הטיפול בבקשה לקבלת היתר להעסקת  ,יובהר כי תנאי ההיתר המפורטים להלן .5.א

ם בישראל הסדרת העסקת עובדים פלשתינאי)המוסדר בנוהל  המלונאותעובדים פלשתינאים בענף 

וראותיו, אלא ואינם גורעים מה (9.1.3013נוהל הרשות: האינטרנט של המפורסם באתר ) המלונאות

 נועדו להוסיף עליהן.

לפי כל דין,  המלונאותעוד יובהר כי תנאי ההיתר נקבעו בנוסף לחובותיו של בעל היתר העסקה בענף  .6.א

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

ת מפרסמת מעת לעת עדכונים, הוראות, הנחיות ודברי מובא בזאת לידיעת בעלי ההיתרים, כי הרשו .7.א

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

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

 ובכלל. המלונאות

יודגש כי כניסתם, שהייתם ועבודתם של עובדים פלשתינאים בישראל, מהווים נושאים הנתונים לשינויים  .8.א

מדיניותה של הממשלה, הצורך בהסכמה של העובדים  -עים ושיקולים שונים, ובין היתר ומושפעים מאירו

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

מורכב למפגש רצונות בין צדדים, באשר להסדרת כניסתם והעסקתם של העובדים באופן התואם את 

, הנחיות דיניות בישראל להסדרת הגעת והעסקת עובדים, וכן קיומו של מצב חירום בישראלהדין ואת המ

וכדומה. אין באמור בתנאי ההיתר המפורטים להלן לגבי מכסות מרביות של עובדים  משרד הבריאות

ו/או במתן היתר להעסקת עובדים כאמור, או במתן רישיונות עבודה  המלונאותפלשתינאים בענף 

לה, משום הבטחה או התחייבות לאדם או לגוף כלשהו לגבי שהייתם, כניסתם לישראל, לעובדים א

עבודתם, או המשך עבודתם של עובדים פלשתינאים או של מספר מסוים של עובדים כאמור, בתקופה 

 או בתקופות מסוימות.

 

 תנאים לתוקף ההיתר .ב

פלשתינאים, נדרש להגיש בקשה להיתר העסקה לפי חוק  םהעסיק עובדיעוניין להמ בית מלון בישראל .1.ב

ובדים פלשתינאים מבלי אינו רשאי להעסיק ע מלוןבית . יודגש כי 9.1.3013נוהל  עובדים זרים ולפי

 .שקיבל היתר לכך

יג' לחוק עובדים 1היתר העסקה לפי סעיף במידה והחליט הממונה לאשר הבקשה להיתר, יונפק למבקש  .2.ב

 בדוא"ל. אשר יישלח לו  זרים

ההיתר וללא קבלת היתר כניסה  סמךלמען הסר ספק יודגש כי לא ניתן להעסיק עובד פלשתינאי רק על  .3.ב

לצורך העסקת עובד פלשתינאי בהתאם לפיכך,  למטרת עבודה המונפק לעובד על ידי המינהל האזרחי.

עבודה  היתר כניסה למטרתלפעול למימוש ההיתר על ידי הגשת בקשה למתן בעל ההיתר להיתר, על 

הבקשה להזמנת עובדים יש את  .עובד הפלשתינאי אותו הוא מבקש להעסיק בהתאם להיתרה עבור

אקסל המפורסם באתר  קובץלהגיש באמצעות טופס בקשה להנפקת היתר עבודה לעובד פלשתינאי, ב

, בהתאם להנחיות למילוי הקובץ המפורסמות בקשה לרישיונות קובץ :האינטרנט של הרשות בקישור

טופס מקוון המפורסם באתר האינטרנט של באמצעות בקישור זה, ולשלוח אל לשכת השירות למעסיקים 

עסיק מבקש לקלוט לעבודה עובד . בקשה לפי סעיף זה תוגש גם כאשר המטופס שירות למעסיקהרשות: 

העסקת עובד פלשתינאי ללא הזמנתו כנדרש לפי סעיף זה,  כי יודגשבעל היתר לחיפוש עבודה. 

 .היתרהמהווה הפרה חמורה של תנאי 

https://www.gov.il/he/Departments/policies/palestinian_workers_hotles_procedure
https://www.gov.il/he/service/apply_for_employment_permits_for_palestinian_workers
https://auth.govforms.gov.il/mw/forms/maasik@piba.gov.il
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עבודות חדרנות, לצורך העסקת העובד בביצוע  ניתן המלונאותהיתר להעסקת עובד פלשתינאי בענף  .4.ב

)א( לחוק התכנון 1ב76ב"מיתקן אכסון מלונאי", כהגדרתו בסעיף  ,מטבחים ניקיון שטחים ציבוריים וניקיון

יחידות אירוח לפחות, שכולו  25: "מבנה אחד או כמה מבנים במתחם אחד, הכולל 1965-והבניה, תש"כה

בבעלות אדם אחר ומנוהל בידי אדם אחד, המיועד לספק בכל עת לציבור הרחב, בתשלום, לפרקי זמן 

שירותי לינה ואירוח וכן שירותים נלווים לרבות שירותי הסעדה ובילוי, למטרות פנאי קצרים וקצובים, 

ונופש. למען הסר ספק יובהר כי חל איסור להעסיק עובדים פלשתינאים בעסקים הממוקמים בתחומי 

סעיף זה, מהווה הוראות העסקת העובדים הפלשתינאים שלא בהתאם ל המלון כגון חנות, מסעדה וכיו"ב.

 של תנאי ההיתר ועבירה על חוק עובדים זרים.הפרה 

יהא עד תום השנה האזרחית בה ניתן, אלא אם יחליט  המלונאותענף ממומש בתוקף היתר העסקה  .5.ב

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

 ו/או אינו ממלא אחר תנאי ההיתר. 9.1.3013נוהל חובותיו לפי 

בה הרלוונטיים משפט העבודה המגן החל בישראל, ובכלל זה הוראות ההסכמים הקיבוציים וצווי ההרח .6.ב

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

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

באמצעות לשכת  מחויב להעבירבעל ההיתר עובדים זרים. בהתאם לזאת, ההפרשות והניכויים אותם 

, כמפורט להלן, הנם בהתאם למשפט העבודה החל או באמצעות גוף מתפעל מטעמה השירות למעסיקים

אי עמידה בתנאי בישראל, לרבות צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים בענף ההעסקה בו מועסק העובד. 

)לפי הגבוה  ם ענפיתשלום שכר מינימום לפחות בגין עבודת העובד או שכר מינימואי ובכלל זה  ,זה

, הפרת ניהול פנקס שעות עבודה ומנוחה כדיןאי תשלום כדין בגין עבודה בשעות נוספות, אי , מביניהם(

 .ועבירה על חוק עובדים זרים מהווה הפרה של ההיתריו"ב, וכ דיני הבטיחות בעבודה

שתינאי חלה על המעסיק בעל ההיתר החובה לשלם את שכר העובד הפל 01.01.2023החל מיום  .7.ב

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

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

רשאי להעסיק אך ורק עובדים פלשתינאים בעלי היתרי כניסה  המלונאותענף בעל היתר העסקה ב .8.ב

לישראל 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,  יאינשתפללהעסיק את העובד הבעל ההיתר על  .9.ב

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

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

 . או קבלן שירות אדם

https://www.gov.il/he/Departments/policies/palestinian_workers_hotles_procedure
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לנייד או להעביר את העובד למעסיק אחר או למעסיק אחר בפועל או להעסיקו בעבודה שונה  חל איסור .10.ב

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

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

לחוק עובדים  2פלשתינאי שלא בעבודה בהתאם לתנאי ההיתר מהווה עבירה לפי סעיף  העסקת עובד

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

לחוק עובדים זרים, על בעל ההיתר מוטלת החובה להעביר ללשכת השירות  2על יסוד הוראות פרק ד' .11.ב

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

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

 הפלשתינאים.על כל מרכיביו, של עובדיו , עבודההשכר הפרשות וניכויים מ בגין

על בעל ההיתר מוטלת אחריות מלאה להעברת דיווחי אמת מדי חודש בחודשו בגין העסקת עובדיו  .12.ב

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

לביטולו או סיוגו ו/או  ועלולה להביאמהווה הפרה חמורה של תנאי היתר ההעסקה , תשלומים העברת

, בכפוף להתראה ולאחריה עריכת שימוע בכתב לבעל ההיתר. יודגש סירוב למתן היתרי העסקה בעתיד

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

בהתאם לקבוע  ,פנקס שעות עבודהבכרטיס נוכחות/ וישום נוכחות של עובדילנהל ר בעל ההיתר מחויב .13.ב

 .1951-בחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א

ללשכת להעביר בעל ההיתר לחודש שלאחר כל חודש העסקה, על  5-, עד ליום הבחודשו מדי חודש .14.ב

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

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

ו, דיווחי אמת בגין העסקת עובדיללשכת השירות למעסיקים חייב להעביר בעל ההיתר  ביומן ההעסקה.

 .בעל ההיתרבדבר הדיווחים מוטלת על  הוהאחריות המלא

, על בעל ההיתר הועסקו באופן חלקי/לא הועסקוהעבודה  היתריים בעלי אינשתפלהעובדים הו במידה .15.ב

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

כמו כן, אם העובדים לא הגיעו לעבודה . החלקית/אי ההעסקה בקשר להעסקהו 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

ביומן ההעסקה, ותשלח לו לשכת השירות למעסיקים תקלוט ותבדוק את הדיווח של בעל ההיתר  .16.ב

 או לגוף מתפעל מטעמהדוא"ל הודעה על הסכום שעליו להעביר ללשכת השירות למעסיקים  באמצעות

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

ורט באתר האינטרנט של פיצויים, בול בריאות, היטל השוואה, מס הכנסה, ביטוח לאומי וכיו"ב )כמפ

 (. ריכוז הפרשות וניכוייםהרשות: 

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/finance_deductions_plstn_workers_2017
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תר נדרש לשלם באמצעות את הסכום לתשלום הנקוב בהודעת לשכת השירות למעסיקים, אשר בעל ההי .17.ב

הלשכה )כל המרכיבים, למעט פנסיה ופיצויים(, עליו לשלם באמצעות אתר התשלומים הממשלתי 

לחודש בו התקבלה הודעת לשכת השירות למעסיקים  15-לא יאוחר מהיום ה תשלומי מעסיקיםבכתובת: 

 המפרטת את התשלומים בהם הוא מחויב.

גביית תשלומי ההפרשות והניכויים בגין פנסיה ופיצויים תבוצע על ידי  01.05.2023בנוסף, החל מיום  .18.ב

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

נדרש המעסיק לחתום. אי חתימת המעסיק על הרשאה לחיוב חשבון עבור עמיתים, או ביטול ההרשאה 

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

לה להביא לביטולו או לסיוגו תגמולים ופיצויים כתוצאה מכך, מהווה הפרה חמורה של תנאי ההיתר ועלו

 ו/או לסירוב למתן היתרי העסקה בעתיד, וכן לנקיטה בהליך פלילי נגד בעל ההיתר.

בעל היתר המשלם גם את שכר הנטו של עובדיו באמצעות לשכת השירות למעסיקים, מחויב להעביר  .19.ב

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

בלשכת השירות למעסיקים, תופק למעסיק באמצעות מערכת השכר חבילת לאחר קליטת התשלום  .20.ב

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

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

תר, ועל בעל ההיתר להעביר את דמוי תלוש השכר שהונפק על ידי לשכת השירות למעסיקים ידי בעל ההי

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

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

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

 בעתיד, וכן לנקיטה בהליך פלילי נגד בעל ההיתר.

סוף העובדים הפלשתינאים המועסקים על ידו, מן המעבר הפנימי )להלן: יבעל ההיתר לדאוג לא על .21.ב

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

למקום  עבר, להסיעם על חשבונו מהמ2008-והוראות אחרות( )תיקוני חקיקה( נקודות בדיקה, תשס"ח

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

 על חשבונו של בעל ההיתר.

בעל עומד בקריטריונים הקבועים בחוק לתשלום נסיעות, על  עברעובד ועד למכאשר המרחק מבית ה .22.ב

 לשלם לעובד בנוסף דמי נסיעה בגין נסיעות אלה.ההיתר 

הטופס המקוון המפורסם באתר בעל ההיתר נדרש להעביר ללשכת השירות למעסיקים באמצעות  .23.ב

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

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

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

https://ecom.gov.il/Voucher/InputPage.aspx?vid=151&lng=he
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
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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  .24.ב

 הכניסה למטרת עבודה שקיבל העובד מהמינהל האזרחי.

היתר העסקה ניתן לצורך העסקת עובד פלשתינאי מדי חודש במשרה מלאה לפחות. תנאי זה מאפשר  .25.ב

ענף על ידי המעסיקים הזקוקים  ניצול מירבי ומיטבי של מכסות ההעסקה לעובדים פלשתינאים בכל

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

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

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

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

 לעריכת שימוע בכתב לבעל ההיתר.

לעניין תשלום שכר העובד והתנאים בעל ההיתר כ לחוק עובדים זרים, חובות 1יודגש כי בהתאם לסעיף  .26.ב

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

, ואילו על המדינה לא מוטלת כל חובה שהיא חלות במלואן על בעל ההיתרההעסקה בו מועסק העובד, 

כלפי עובד או אדם אחר לגבי סכום תשלום שלא נגבה על ידי לשכת השירות למעסיקים מבעל ההיתר, 

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

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

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

 למעסיקים.

ת לשכת השירות למעסיקים בכל שינוי שחל במצב העובדתי שהובא בפני בעל ההיתר נדרש לעדכן א .27.ב

 ישות, ובכלל זה שינוי בוהמסמכים הנלווים לו להיתר טופס הבקשהלשכת השירות למעסיקים במסגרת 

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

במשרד בכל עת עם הגורמים המוסמכים ברשות ועל בעל ההיתר ועובדיו חלה חובה לשתף פעולה  .28.ב

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

ההיתר לצורך עריכת ביקורות, להמציא להם כל מסמך הנוגע להעסקת העובדים הפלשתינאים שיידרש 

 יצב לחקירה לפי דרישה.על ידם לצורך הפעלת סמכויותיהם על פי דין, ולהתי

 

 

 

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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