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 המסעדותבענף בישראל  םפלשתינאי יםעובד העסקת הסדרת נוהל
 

 מטרת הנוהל .א

 .המסעדות ףבענ םפלשתינאיים עובדבישראל של כדין  םהעסקת להסדיר אתנועד זה נוהל 

   

 כללי .ב

)להלן: "חוק עובדים זרים" או "החוק"(  1991-יג' לחוק עובדים זרים, תשנ"א1 בהתאם לסעיף 9.ב

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

לחוק עובדים זרים )להלן:  1, מחייבת קבלת היתר העסקה מאת הממונה לפי סעיף תושבי איו"ש

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

היתרי העסקה" או "היתרים", או בלשון יחיד )להלן: " לחוק עובדים זרים יג1היתרי העסקה לפי סעיף  1.ב

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

, בבואו לקבל לחוקיג 1בהתאם לסעיף כמו כן,  בענף הרלוונטי, כפי שנקבעו על ידי ממשלת ישראל.

ן היתר, את מאפייני שוק העבודה בישראל החלטה על מתן היתרי העסקה כאמור, ישקול הממונה, בי

 רי ההעסקה השונים.בענפי העבודה ובאזו

יודגש, כי לצורך העסקת העובד הפלשתינאי בישראל, לא די בכך שלמעסיק יהיה היתר העסקה, שכן  1.ב

ע"י המפקד הצבאי לאזור יהודה  מונפקבנוסף לכך העובד עצמו נזקק להיתר כניסה לישראל, אשר 

 -( לחוק האזרחות והכניסה לישראל )הוראת שעה(, תשס"ג2ב)3להוראות סעיף ושומרון בהתאם 

2003. 

מדיניות הממשלה בנושא העסקת עובדים לא " 3331החלטת ממשלה  התקבלה 11.01.2011ביום  4.ב

נקבעה מכסה חדשה בסך של עד  ,בין היתר ,, אשר במסגרתה"ישראלים ותיקון החלטות ממשלה

. עוד נקבע כי מכסה זו תוקצה על פי קריטריונים המסעדותף עובדים פלשתינאים לענ 1,500

 והשירותים. שנוהגים בהקצאת מכסת העובדים הפלשתינאים בענף התעשיה

רשות האוכלוסין בתום עבודת מטה בין משרדית, בהשתתפות נציגי נוהל זה נקבע על ידי הממונה  1.ב

 רווחה והשירותים החברתיים,ה , משרד האוצר, משרד העבודההכלכלה והתעשייהוההגירה, משרד 

 ומתאם פעולות הממשלה בשטחים.

יום ממועד פרסום  35ההקצאה הראשונה של המכסה לפי נוהל זה, תבוצע בחלוף פרק זמן של  6.ב

, אשר במהלכו תתאפשר הגשת באתר האינטרנט של הרשות המהדורה הראשונה של הנוהל

יצויין כי במסגרת  .זה הקבועים בנוהלבקשות לקבלת היתר לראשונה, בכפוף לעמידה בקריטריונים 

 הבמסגרת ענף התעשיי למסעדותיוסבו היתרי העסקה תקפים שניתנו תחילה ההקצאה הראשונית, 

מכסה וללא גובה ה, ללא שינוי בהמסעדותלהיתרי העסקה בענף טרם פרסום נוהל זה,  והשירותים

 צורך בהגשת בקשה לפי נוהל זה.
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עת לפי נוהל זה, בכפוף ליתרת מכסה פנויה להקצאה, בהתאם לאחר מכן, יוקצו היתרים מעת ל 7.ב

למכסה שקבעה ממשלת ישראל. פירוט אודות המכסות להעסקת עובדים פלשתינאים כפי שנקבעו 

מובהר בזאת כי כל שינוי . ריכוז מכסותמפורסם באתר האינטרנט של הרשות: ממשלה, הבהחלטות 

 או עדכון למכסה המירבית האמורה ייעשה במסגרת החלטת ממשלה בלבד.

"תנאים כלליים לתוקף היתר העסקה  אחרמעסיק בעל היתר לפי נוהל זה מחוייב לקיים במלואם  0.ב

(. אי תנאי ההיתר המפורסם באתר האינטרנט של הרשות: 9.1.3017נוהל מספר " )המסעדותבענף 

עמידה באחד או יותר מהתנאים האמורים מהווה הפרה של תנאי ההיתר ועבירה על חוק עובדים 

 ש כתב אישום.זרים, אשר בגינה ניתן להטיל סנקציות מינהליות, קנסות מנהליים או להגי

 

 הוראות כלליות .ג

החל במדינת המגן בהתאם למשפט העבודה  נוהל זה תהאהעסקת העובדים הפלשתינאים על פי  9.ג

 ם הקיבוציים וצווי ההרחבה הרלוונטיים.סכמיה, ובכלל זה הוראות הדין וכן הישראל

ישראל יודגש כי הוראות נוהל זה אינן חלות על העסקתו בישראל של עובד פלשתינאי השוהה ב 1.ג

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

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

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  המפורסם באתר האינטרנט של רשות האוכלוסין וההגירה, בקישור: 01/13מספר 

 פלשתינאי באחמ"ש

רך העסקה ישירה של העובדים על ניתנים לצולפי נוהל זה, היתרים להעסקת עובדים פלשתינאים  1.ג

, והיתרים כאמור לא יינתנו לקבלני כוח אדם, או לחברות שתחום עיסוקן הוא אספקת י המעסיקיד

 אינו רשאי המעסיקכן,  ים. כמוכוח אדם, תיווך כוח אדם או השמת כוח אדם אצל מעסיקים אחר

להעביר את העובד המועסק בהתאם להיתר העסקה שקיבל,  להעביר לאחר את היתר ההעסקה, או

 בבית העסקלעבודה אצל מעסיק אחר או אצל מעסיק בפועל, ועליו להעסיק את העובד באופן ישיר 

 בסוג העבודה הרשומה בהיתר ובהתאם לתנאי ההיתר.ו

ז)א( לחוק עובדים זרים, מעסיק של עובדים פלשתינאים ישלם לעובדיו גמול י1לפי הוראות סעיף  4.ג

יט )ב( לחוק 1עבודה באמצעות הממונה, או בחלקו באמצעות הממונה ובחלקו במישרין, ולפי סעיף 

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

עבודתם של העובדים  ל העבודה והיטל השוואה וכן הסדר תקין שלשמטרתם להבטיח תשלום גמו"

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

 המוטלות על העובדים לפי כל דין....".

https://www.gov.il/he/Departments/policies/qouta_palestinian_workers
https://www.gov.il/he/Departments/policies/palestinian_workers_restaurants_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
https://www.gov.il/he/departments/policies/palestinian_workers_emplyment_family_reunion_notice_0114
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התשלומים במינהל שירות למעסיקים ולעובדים זרים ברשות  יהממונה הסמיך את אגף מדור 1.ג

לוסין וההגירה )להלן: "מדור התשלומים" או "מת"ש"( לבצע את כל הקשור בהנפקת היתרי האוכ

העסקה למעסיקי עובדים פלשתינאים לפי נוהל זה, לקלוט את הדו"חות החודשיים של המעסיקים 

לגבי עבודת עובדיהם הפלשתינאים, וכן לגבות ולהעביר ליעדם את הפרשות המעסיקים והניכויים 

הפלשתינאים המועסקים על פי היתר שניתן מכוח נוהל זה על פי הפירוט המופיע  משכר העובדים

 2, והכל בהתאם לסמכויות הממונה לפי פרק ד'ריכוז הפרשות וניכוייםבאתר האינטרנט של הרשות: 

 וק עובדים זרים.לח

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

לשינויים ומושפעים מאירועים ושיקולים שונים, בין היתר: מדיניותה של הממשלה, שיקולים 

המשך ביטחוניים, הצורך בהסכמה של העובדים ושל המעסיקים בכל הקשור לעבודה בישראל ו/או ל

עבודה כאמור, כמו גם לקיומו של משא ומתן מורכב, ולמפגש רצונות בין צדדים, באשר להסדרת 

כניסתם והעסקתם של העובדים באופן התואם את הדין ואת המדיניות בישראל להסדרת הגעת 

והעסקת עובדים. אין באמור בנוהל זה לגבי מכסות מרביות של עובדים פלשתינאים ו/או במתן היתר 

סקת עובדים פלשתינאים ו/או במתן היתרי כניסה לישראל לעובדים פלשתינאים, משום הבטחה להע

או התחייבות לאדם או לגוף כלשהו לגבי שהייתם, כניסתם לישראל, עבודתם, או המשך עבודתם של 

עובדים פלשתינאים או של מספר מסוים של עובדים פלשתינאים בתקופה או בתקופות מסוימות. כמו 

 גש כי אין למעסיק זכות קנויה להעסקת עובד לא ישראלי, ובכלל זה עובד פלשתינאי.כן יוד

 

 גשת בקשה להיתר העסקהההליך  .ד

 תנאי סף 9.ד

-המעסיק הוא בעל עסק המוגדר בתוספת לצו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, תשע"ג .א.1.ד

 כאחד מאלה:)להלן: "התוספת"(  2013

 א 3.2מס' סד' ) רים לצריכה במקוםבית קפה, מסעדה לרבות הגשת משקאות משכ.

 לתוספת(

 ב 3.2מס' סד' ) מזנון, בית אוכל אחר לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום.

 לתוספת(.

העסק שלגביו מבוקש ההיתר, הנו בעל רישיון עסק )לרבות רישיון זמני(, או שהגיש בקשה  .ב.1.ד

 .לרישיון עסק

העומד בתנאי הסף  או מתווך כוח אדם,וח אדם , נותן שירותי כאשר אינו קבלן כוח אדםמעסיק  1.ד

ללשכה בקשה  נדרש להגיש, המסעדותבענף  יםאינשתלקבל היתר להעסקת עובדים פלמבקש ו

בו מתנהל תיק הניכויים של  רשות המיסיםמשרדי אזור בהתאם ל ,מדור התשלומיםשל האזורית 

מדורי התשלומים  רשימת: )כמפורט בקישור פלשתינאי העסק שבמסגרתו הוא מבקש להעסיק עובד

https://www.gov.il/he/Departments/policies/finance_deductions_plstn_workers_2017
https://www.gov.il/he/Departments/policies/tax_office_list
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מופיעה באתר האינטרנט של הרשות  האזוריים התשלומים ימדוררשימת . (בהתאם לפקיד שומה

  .מדורי התשלומים לשכות :בקישור

 : לא תטופל ובהיעדרםהבקשה להיתר תכלול את המסמכים הבאים במלואם,  1.ד

 כמפורט בצירוף כלל הנספחים הנדרשים מלא וחתום על ידי מבקש ההיתר טופס בקשה .א.1.ד

. בין היתר, המבקש ימלא בטופס הבקשה כתובת דוא"ל של עסקו, אשר תשמש לצורך להלן

תקשורת מקוונת של מדור התשלומים מולו, וכל משלוח הודעה לכתובת דוא"ל כפי שרשם 

המעסיק בטופס הבקשה ייחשב מסירה כדין של ההודעה למעסיק לכל דבר ועניין. ביקש 

חד מפרטי יצירת הקשר שציין בטופס הבקשה א המעסיק להחליף את כתובת הדוא"ל

לכתובת דוא"ל אחרת של עיסקו, יודיע על השינוי בכתב ויוודא כי קיבל ממדור התשלומים 

 אישור על קליטת השינוי.

שנתי על ניכויים ממשכורת הדיווח העתק ה – לרשות המיסיםשהוגש  121טופס העתק  .ב.1.ד

לשנה בה ין השנה שקדמה בג יסיםלרשות המכפי שהוגש על ידי המבקש  ,ומשכר עבודה

המועד האחרון חלף  וגם טרם 121 טופסהוגש  טרםם . אשה להיתר העסקהמוגשת הבק

 לרשות המיסיםשהוגש  121טופס  העתק, יש להגיש המיסים ותרשלהגשתו לפי הנחיות 

לרשות המיסים, יש  121עבור עסק חדש שטרם הוגש בגינו טופס  בגין השנה הקודמת.

 כן אישור של רשות המיסים על ניהול פנקסים.ותעודת עוסק מורשה  להגיש העתק

 העתק רישיון עסק )לרבות רישיון זמני( או אסמכתא המעידה על הגשת בקשה לרישיון עסק. .ג.1.ד

בשלושת החודשים שקדמו כפי שהוגשו למוסד לביטוח לאומי  102העתקי צילומים של טפסי  .ד.1.ד

מאומתים על ידי עורך דין או ים בעסק, לגבי העובדים הישראלים המועסקלהגשת הבקשה 

 .רואה חשבון כמתאימים למקור

במידה והחתום על טופס  .נסח חברה הכולל מידע על דירקטורים, בעלי מניות ושעבודים .ה.1.ד

הבקשה הנו מורשה חתימה שאינו מופיע בנסח כבעל מניות או דירקטור, יש להגיש 

 ע"י עו"ד. מאושרפרוטוקול מורשי חתימה 

במערכת הממוחשבת את נתוני מדור העובד ת הבקשה במדור התשלומים, יעדכן לאחר הגש 4.ד

 יבדוק את הבקשה ומסמכיה ויוודא עמידתה בתנאים הבאים:הבקשה ו

  .הוגשו במלואם הנדרשיםהמסמכים  .א.4.ד

 יכויים זהים בכל המסמכים.ומספר תיק הנ ./ע.מח.פ.מספר  ,המעסיקשם  .ב.4.ד

פי שהוצהר בטופס על ידי המעסיק, כמספר העובדים הישראלים והזרים המועסקים  .ג.4.ד

 .102ובטופס  121מעסיק בטופס הבקשה, תואם את דיווח 

 .תינאיםשלגבי העסקת עובדים פל מדור התשלומיםל אין למבקש הפרות או חובות .ד.4.ד

בגין עבירות על חוקי העבודה כלפי שהוטל עליו  קנס חלוטיר תשלום כל דהסהמעסיק  .ה.4.ד

זרים. יודגש כי אין בטיפול בבקשה  חוק עובדיםל 1יד1סעיף הוראות בהתאם ל ,עובדים זרים

https://www.gov.il/he/Departments/policies/tax_office_list
https://www.gov.il/he/Departments/policies/tax_office_list
https://www.gov.il/he/departments/Bureaus?offices=95b283ad-fc02-40e6-ac6f-8986acac6b86&categories=1385267f-0590-4810-916e-c8e858016a28#collapseItem4
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ביצוע מלוא התשלומים כנדרש עבור כל עובד  תרים לפי נוהל זה להוות אישור עליאו במתן ה

 שהוטלו בגין העסקת עובדים זרים.תשלום קנסות חלוטים או ל פלשתינאי

לעיל, או כי נמצאה סיבה מצא עובד מדור התשלומים כי לא התקיימו כל התנאים המצוינים במידה ו 1.ד

אחרת לדחיית הבקשה, ובכלל זה היעדר יתרת מכסה פנויה להקצאה, תועבר הבקשה אל מנהל 

 יום 10בתוך  למעסיקהמדור. במידה וימצא מנהל המדור כי יש מניעה לאישור הבקשה, ישלח 

ערר ש סירוב מנומקת בכתב, בה יצוין כי על החלטה זו ניתן להגי תהודעממועד הגשת הבקשה 

ערר, הוא יועבר מן המדור לבחינת מנהל  יום. במידה ויוגש 21-פנימי בכתב ללא שיהוי ולא יאוחר מ

 ת סירוב מנומקת בכתבהודע מעסיקהאגף. ככל שיוחלט לדחות את הערר, ישלח מנהל האגף ל

, בה תצויין האפשרות להגשת עתירה מינהלית לבית המשפט ממועד הגשת הערר יום 13בתוך 

 יום.  35-נים מינהליים בירושלים, ללא שיהוי ולא יאוחר מלעניי

יהא רשאי להשלימם  המעסיקניתנים להשלמה, במידה ונמצא כי הבקשה הוגשה עם ליקוי או חוסר ה 6.ד

. במידה ולא ישלים המבקש את החסר במועד, תידחה בקשתו על הסף בהודעה ימי עבודה 7בתוך 

 מנומקת בכתב.

ל התנאים המצוינים לעיל וכי אין מניעה אחרת לאישור הבקשה, יישלח במידה ונמצא כי התקיימו כ 7.ד

לבחינה למבקש אישור בכתב באמצעות דוא"ל, לפיו בקשתו נקלטה במערכת הממוחשבת וממתינה 

 בוועדה הבין משרדית המייעצת.

ימי עבודה לאחר שליחתה  3בתוך  ,לא קיבל הודעה על קליטת או דחיית בקשתו המעסיקודה במי  0.ד

 .במדור ועל המבקש להגישה שוב נקלטהחזקה כי הבקשה לא ור התשלומים, למד

 

 בחינת בקשות להיתרים .ה

מינה לעניין זה, שהממונה ועדה בין משרדית מייעצת  לפי נוהל זה תיבדקנה על ידיבקשות להיתרים  9.ה

בהשתתפות נציגי המינהל האזרחי, מתפ"ש, משרד האוצר, משרד העבודה, הרווחה והשירותים 

. ראש מינהל שירות למעסיקים והרשות )להלן: "הוועדה"( , משרד הכלכלה והתעשיהתייםהחבר

ולעובדים זרים ברשות ישמש כיו"ר הוועדה, ומנהלת אגף מדור התשלומים ברשות תשמש יו"ר 

 הוועדה בהיעדרו. מרכז הוועדה יהא נציג אגף מדור התשלומים.

 תלהוראות הדין, ובפרט הוראו בכפוף לצותיההוועדה תבחן את הבקשות העומדות בפניה ותגבש המ 1.ה

לחוק לפיו היתרי העסקה יינתנו בשים לב, בין השאר, למאפייני שוק העבודה בענפי  )ב(יג1סעיף 

אשר במסגרתן  אמות מידה שוויוניותעל פי , וההקצאה תיעשה העבודה ובאזורי ההעסקה השונים

 הפלשתינאים למול מספר העובדים ,עדהלכמות העובדים המועסקים במס , בין היתר,יינתן משקל

, מספר הישראלים בכל מסעדהתעלה על לא  המכסה שתוקצה לכל מעסיקומכל מקום  ,המבוקש

  והכל בכפוף ליתרת המכסה הפנויה להקצאה במועד הדיון בוועדה.
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 נציגי שלושה משרדים ממשלתייםהועדה תקבע את סדרי עבודתה והיא רשאית לקיים דיון אם נכחו  1.ה

 ות, וכן היא רשאית על פי שיקול דעתה לקיים דיונים טלפוניים ו/או דיונים באמצעות דוא"ל.לפח

 של דיוניה ותנמק את המלצותיה. בכתב הועדה תנהל פרוטוקול  4.ה

תדון במרוכז בכל הבקשות המצטברות עד למועד הדיון העומדות בתנאי נוהל זה, כאשר  הועדה 1.ה

כמו . )לפי המוקדם מביניהם( יום 21-או אחת ל 20-ת מקיימת יתרת מכסה פנויה לחלוקה שלא תפח

שבועות  3 -לא יאוחר מ תקינות ונמצאו שנקלטוועדה בצורה מרוכזת בבקשות ותדון ה כן, בדיוניה

 .לפני מועד קיום הדיון

ובסך העובדים מספר הבקשות תדון בבקשות המובאות בפניה בהתחשב בהועדה המייעצת  6.ה

נתונים להקצאה, וכן היא רשאית לשקול, בין היתר, גם  סה הפנויההמבוקשים בהן למול יתרת המכ

אודות מספר העובדים הפלשתינאים, הזרים והישראלים אותם מעסיק כל מבקש, קיום חובותיו של 

, ייחודיות המקצוע הנדרש, קיום נסיבות העובדים הפלשתינאים והזרים שהוא מעסיק ןהמבקש בעניי

 מיוחדות או הומניטריות ועוד.

עדה, והו ה שלדעתפי שיקול במכלול השיקולים דלעיל, וכן בשיקולים רלוונטיים אחרים לבהתחשב  7.ה

לחלוקת המכסה התקפה באותה העת בין המבקשים שבקשותיהם  על קריטריונים מליץ הוועדהת

מספר העובדים מכל מקום  נדונו באותה ישיבה, תוך הנמקתם של הקריטריונים עליהם המליצה.

להקצות למעסיק באופן מצטבר )כלומר סך מכסת ההיתר בכל להמליץ מירבי שניתן הפלשתינאים ה

בעסק שעבורו מבוקש ההיתר שהועסקו עת( לא יעלה על המספר הממוצע של העובדים הישראלים 

לא תוקצה מכסה העולה על המכסה שביקש  וכןבשלושת החודשים שקדמו להגשת הבקשה, 

 נויה להקצאה ובהתחשב בנתוני יתר הבקשות הנבחנות., והכל בכפוף ליתרת המכסה הפהמעסיק

 

 החלטת הממונה .ו

הממונה . אל הממונה )מנכ"ל הרשות(את המלצותיה המנומקות בכתב ועדה ובתום דיוניה, תעביר ה 9.ו

תוך הנמקת  בל החלטה בשונה מההמלצות או חלקןרשאי לאשר את ההמלצות, כולן או חלקן, לק

 עדה קודם קבלת החלטתו.ואו חלקן לדיון נוסף בו שותהבקאו להחזיר את  ,דחיית ההמלצות

ועדה המייעצת לצורך עדכונן במערכת הממוחשבת של מדור וה כזרמהחלטות המנכ"ל תועברנה ל 1.ו

, אשר יודיע למבקש על מדור התשלומים בו הוגשה הבקשהוהמשך טיפול על ידי  התשלומים

 ההחלטה, באופן הבא:

על החלטה כי  יצוין, בה דואר ובדוא"ל הודעת סירוב בכתבבהמדור ישלח למבקש  - בקשה שנדחתה

 35-ולא יאוחר מ ללא שיהוימנהליים בירושלים  םלהגיש עתירה מינהלית לבית משפט לענייני זו ניתן

 יום.

יג' לחוק עובדים 1היתר העסקה לפי סעיף  למבקש בדואר ובדוא"ל המדור ישלח – בקשה שאושרה

רבי שהוא רשאי להעסיק לפי ההחלטה, המועד המהפלשתינאים זרים, בו יצוין מספר העובדים 
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יום  30)בתוך  הגשת בקשה להנפקת רישיון עבודה בישראל באמצעותהאחרון למימוש ההיתר 

למען הסר , ותנאי ההעסקה העיקריים, תוך הפנייה לנהלים הרלוונטיים. ממועד הנפקת ההיתר(

על יסוד ההיתר וללא היתר כניסה למטרת  ספק יודגש כי לא ניתן להעסיק עובד פלשתינאי רק

 .בנוהל זה עבודה המונפק לעובד על ידי המינהל האזרחי כמפורט להלן

רשות האוכלוסין וההגירה מביאה בזאת לידיעת המעסיקים, כי מידע על הקצאת היתרים לפי נוהל  1.ו

פרסום  ת:בכתוב  האוכלוסין וההגירה באתר האינטרנט של רשותאחת לחודש  זה, צפוי להתפרסם

 .הקצאות

לצורך העסקת עובד פלשתינאי בהתאם להיתר, על המעסיק לפעול למימוש ההיתר על ידי הגשת  4.ו

א מבקש להעסיק עובד הפלשתינאי אותו הוה עבורעבודה  היתר כניסה למטרתבקשה למתן 

ולא יאוחר מהמועד הנקוב בהיתר למימושו. במידה והמעסיק לא , בהתאם להיתר, כמפורט להלן

מימש את ההקצאה הנקובה בהיתר, כולה או חלקה, על ידי רישום כדין של עובדים פלשתינאים 

בהתאם להקצאה שנקבעה בהיתר עד למועד הנקוב, תתבטל ההקצאה או תופחת בהתאם 

 ועל  והמעסיק לא יהא רשאי לממשה לאחר המועד הנקוב.למימושה בפ

, וזאת בתנאי ןבה נית אזרחיתהשנה ה ףיהא עד סולפי נוהל זה שמומש היתר העסקה תוקף  1.ו

ולתנאי ינאי אשר קיבל רישיון עבודה על שמו בהתאם לנוהל זה שתפלעובד לעבודה קלט שהמעסיק 

אופן רציף ב על סמך ההיתר,עבודה רישיון  עובד שקיבלהוכי המעסיק ממשיך להעסיק את היתר, ה

אלא אם יחליט הממונה לבטל , וכל זאת נהלי מדור התשלומים במשך כל תקופת ההיתרלבהתאם 

ההיתר קודם לכן, בכפוף לעריכת שימוע בכתב, במקרה בו המעסיק אינו מקיים חובותיו לפי נוהל זה 

 ו/או אינו ממלא אחר תנאי ההיתר.

אשר מעסיק את  מעסיקשל  לומים רשאי להאריך את תוקף ההיתרדור התש, מיתרהוקף התבתום  6.ו

אלא  ,הנמצא בהליך שימוע מעסיקלמעט ) ולתנאי ההיתר העובד בהתאם לנהלי מדור התשלומים

לתקופה שלא תעלה על שנה נוספת, ובלבד שאין בידי מדור וזאת  ,(אם הורה הממונה אחרת

אינו מעסיק  המעסיקכי או נאי הסף למתן ההיתר, התשלומים הוכחות לכך שהפסיקו להתקיים ת

אינו עומד בכל יתר  המעסיקכי או  על פי ההיתר במשרה מלאה לפחות, פלשתינאיבאופן רציף עובד 

   מניעה אחרת. או כלתנאי ההיתר, 

  

 פתיחת תיק מעסיק  .ז

 באזור בו מתנהל תיק מדור התשלומיםל להגיענדרש שקיבל היתר העסקה לראשונה  מעסיק 9.ז

על , (מדורי התשלומים בהתאם לפקיד שומה רשימת)כמפורט בקישור:  הניכויים שלו במס הכנסה

היתר מנת לפתוח "תיק מעסיק" במדור התשלומים, וזאת כתנאי מקדמי להגשת בקשה להנפקת 

  ובד פלשתינאי בהתאם להיתר שקיבל.עבודה לע כניסה למטרת

https://www.gov.il/he/Departments/Policies/palestinian_workers_qouta_in_branches
https://www.gov.il/he/Departments/Policies/palestinian_workers_qouta_in_branches
https://www.gov.il/he/Departments/Policies/palestinian_workers_qouta_in_branches
https://www.gov.il/he/Departments/policies/tax_office_list
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נדרש "לרענן" את תיק  שלא העסיק עובדים פלשתינאים במשך תקופה של שנה לפחות, מעסיק 1.ז

 מסמכי ריענון תיק.המעסיק שלו באמצעות התייצבות במדור התשלומים וחתימה על 

 מעסיק בעל היתר בתוקף המוכר את העסק לאחר, יהא רשאי בעל העסק החדש להגיש בקשה 1.ז

להעברת ההיתר התקף של המעסיק הקודם אל המעסיק החדש, ובלבד שההיתר מיועד להעסקת 

אותם העובדים הפלשתינאים שהועסקו על ידי המעסיק הקודם במועד מכירת העסק. לבקשה 

להעברת ההיתר מן המעסיק הקודם אל המעסיק החדש, יש לצרף מסמכים המעידים על מכירת 

ן בדבר מהימנות ואותנטיות המסמך. במידה והמעסיק החדש אינו העסק, בצירוף אישור עורך די

מעוניין להעסיק את אותם העובדים הפלשתינאים, יהא עליו להגיש בקשה להיתר העסקה חדש )ולא 

 בקשה להעברת ההיתר הקיים(. 

כי הפטירה עודכנה במערכת  מדור התשלומיםמעסיק שהתקבל לגביו דיווח על פטירה, יוודא עובד  4.ז

לפיה הן כתובת דואר והן כתובת דוא"ל, הודעה בכתב  –לכתובתו של המעסיק  וישלחשבת, הממוח

יום ממועד תום  30או בתוך  יום 90לאור פטירת המעסיק בעל ההיתר, יפוג תוקפו של ההיתר בתוך 

, וכי באפשרות יורשיו העובד הפלשתינאי )המוקדם מביניהם( היתר הכניסה למטרת עבודה של

תיק מעסיק חדש, עבור אותו העסק, אשר אליו תועבר ההקצאה שניתנה למעסיק  לפעול לפתיחת

שנפטר עבור עסק זה, והכל בכפוף להמצאת מסמכים המעידים על זכאותם לרשת את העסק, בתוך 

 ממועד הודעת מת"ש. 90

למשרדי  בעצמולצורך הגשת מסמכים ופתיחת תיק מעסיק, על מבקש ההיתר שהוא יחיד, להגיע  1.ז

תשלומים ולהזדהות באמצעות תעודת זהות בפני עובד מת"ש. כאשר מבקש ההיתר הוא מדור ה

תאגיד, תוגש הבקשה לפתיחת תיק מעסיק כאמור, אך ורק באמצעות אחד מבעלי המניות בתאגיד 

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

ר להגיע למשרדי מת"ש, להזדהות באמצעות תעודת זהות, ולהציג בין בעל המניות או הדירקטו

היתר אישור מרשם החברות על היותו בעל מניות או דירקטור, וכן מסמכים מקוריים ומאומתים כדין 

על ידי עו"ד או רו"ח, המעידים על היותו מורשה חתימה בתאגיד. כאשר מבקשת ההיתר הינה 

מעסיק כאמור, על ידי אחד השותפים בשותפות שהנו מורשה  שותפות, תוגש הבקשה לפתיחת תיק

חתימה בשותפות. לצורך כך על השותף להגיע למשרדי מת"ש, להזדהות באמצעות תעודת זהות, 

ולהציג, בין היתר, אישור מרשם השותפויות על היותו שותף בשותפות וכן מסמכים מקוריים 

מסמכים ופתיחת תיק לצורך הגשת  .מורשה חתימהד או רו"ח, על היותו ומאומתים כדין על ידי עו"

להגיע למשרדי מת"ש, להזדהות  ()כפי שרשום ברשם החברות בעסקחתימה המורשה  מעסיק, על

, וכן מורשה חתימהבאמצעות תעודת זהות, ולהציג בין היתר אישור מרשם החברות על היותו 

 . בעסקים על היותו מורשה חתימה מסמכים מקוריים ומאומתים כדין על ידי עו"ד או רו"ח, המעיד

 לצורך פתיחת "תיק מעסיק" יש  להגיש מסמכים כלהלן: 6.ז
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ת"ז של מורשה החתימה, שהוא בעל מניות או  – לגבי חברה. של המעסיק עודת זהותת .א.6.ז

 של השותף. ובשותפותדירקטור, 

 .צילום תעודת עוסק מורשה בתוקף – לגבי יחיד .ב.6.ז

 התחייבות, הכולל תצהיר וטופס בקשה מלא וחתום .ג.6.ז

לחוק עסקאות גופים ציבוריים,   2אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי סעיף  .ד.6.ז

  .1971-תשל"ו

 .המעיד על ניהול חשבון או צילום שיק(מן הבנק פרטי חשבון בנק של המעסיק )מסמך  .ה.6.ז

 .להעסקת עובדיםתיק ניכויים אישור תקף מרשות המיסים על ניהול  .ו.6.ז

( ודוח רווח והפסד בגין השנתיים שקדמו 1301)טופס למס הכנסה  ידוח שנת – לגבי יחיד .ז.6.ז

 לשנת המס הנוכחית.

תזכיר ותקנון החברה, חותמת חברה, מסמך נסח חברה מרשם החברות,  – חברה לגבי

של בעלי המניות בחברה, תעודה לרישומה של  תעודת זהותמורשה חתימה בחברה וצילומי 

דוחות כספיים ו ,נאמן למקור ע"י עו"ד או רו"חכולם חתומים בחותמת  –חברה פרטית 

 ומאזני בוחן בגין השנתיים שקדמו לשנת המס הנוכחית.

וצילומי  בשותפותמסמך מורשה חתימה נסח שותפות מרשם השותפויות,  – לגבי שותפות

 כולם חתומים בחותמת נאמן למקור ע"י עו"ד או רו"ח. –השותפים של  תעודת זהות

לצורך תקשורת מקוונת עם מדור התשלומים, כך שכל  של המעסיק עדכניתכתובת דוא"ל  .ח.6.ז

משלוח הודעה לכתובת הדוא"ל שרשם המעסיק בטופס הבקשה ייחשב מסירה כדין של 

ההודעה למעסיק לכל דבר ועניין, וכל דוא"ל שהתקבל מכתובת דוא"ל זו, ייחשב כמשלוח 

קשה לכתובת שציין בטופס הב להחליף את כתובת הדוא"ל המעוניין כדין מן המעסיק. מעסיק

וודא כי קיבל למדור התשלומים ולדיע על השינוי בכתב דוא"ל אחרת של עסקו, מחוייב להו

 ממדור התשלומים אישור על קליטת השינוי.

בכפוף לעמידה בהוראות  ,מייצג או מי מעובדיוהתנהל מול מת"ש באמצעות ל רשאי המעסיק .ט.6.ז

 .9.0.0001 נוהל, המפורסם באתר הרשות: יםייצוג מעסיקים בפני מדור התשלומנוהל 

רשאי לבקש, כתחליף להגעתו למדור, כי מסמכים שעליו לקבל מן המדור בהתאם  המעסיק .י.6.ז

ר ישראל, וזאת באמצעות מילוי טופס הסכמה להוראות נוהל זה, יישלחו אליו באמצעות דוא

 .טופס הסכמה למשלוח בדואר , המפורסם באתר הרשות:למשלוח חומר בדואר

לומים כי כל המסמכים הוגשו בצורה תקינה, יקלוט הבקשה במערכת מצא עובד מדור התש 7.ז

 .חתם כנדרש על כלל המסמכים והטפסים הנדרשים בעסקמורשה החתימה ויוודא כי הממוחשבת, 

לאחר מכן יעביר עובד מדור התשלומים לאישור מנהל המדור את תיק הבקשה, על מלוא נספחיו  0.ז

יוג מסמכים )טופס פנימי(. במידה וניתן אישור לפתיחת וטפסיו המלאים והחתומים, בצירוף טופס ת

 .ימים 10בתוך  הודעה על כך באמצעות דוא"ל מעסיקלתיק מעסיק, תישלח 

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
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יודגש כי לא תאושר פתיחת תיק מעסיק למבקש שהשאיר חובות למדור התשלומים בגין אי תשלום  1.ז

תו. כמו כן לא תאושר פתיחת שכר עובדים פלשתינאים שהועסקו בעבר על ידו ו/או על ידי בן משפח

 היה בעל תיק מעסיקתיק מעסיק עבור חברה שאחד מבעלי המניות הנוכחיים בה ו/או בן משפחתו 

שהשאיר חובות כאמור למדור התשלומים, או בעל מניות בחברה אחרת בעלת תיק מעסיק 

 .שהשאירה חובות כאמור למדור התשלומים

 

 תינאיםשפלם הזמנת עובדי באמצעות העסקה מימוש היתר .ח

עבודה  היתר כניסה לישראל למטרתיודגש ויובהר כי החלטה לאשר או לדחות בקשה להנפקת  9.ח

מיוחדים  ם, כמו גם קביעת תנאיותקףלעובד פלשתינאי עבור מעסיק בעל היתר העסקה פנוי 

ברישיון העבודה וכן קביעת תנאי סף של גיל ומצב משפחתי של עובדים פלשתינאים ועדכונם מעת 

עבודה לעובדים פלשתינאים, הינן החלטות ופעולות  היתרי כניסה לישראל למטרת, וכן הנפקת לעת

, ומדור התשלומים במשרד הבטחון בלבד מינהל התיאום והקישור )להלן: "מת"ק"(שבסמכות 

 משמש בעניינים אלו רק כמנגנון להעברת הבקשה למת"ק ולהעברת החלטת המת"ק למבקש.

ן נוהל זה לבין יסה למטרת עבודה בלבד, יובהר כי בכל מקרה של סתירה בילעניין הנפקת היתרי כנ

 .מת"ק, יגבר האמור בנהלי נהלי מת"ק

המונפק לעובד יהא בהתאם להחלטות מת"ק ובכפוף  היתר כניסה לישראל למטרת עבודהתוקף  1.ח

 .ומכל מקום לא יעלה על תוקף היתר ההעסקה שבידי מעסיקו של העובד, לשיקול דעתם

בעל היתר העסקה מכוח נוהל זה, שפתח תיק מעסיק במדור התשלומים, ומעוניין לממש  קמעסי 1.ח

 קובץטופס בקשה להנפקת היתר כניסה למטרת עבודה לעובד פלשתינאי במלא ההיתר, נדרש ל

ולשלוח אל מדור  בקשה לרישיונות קובץאקסל המפורסם באתר האינטרנט של הרשות בקישור: 

הבקשה להיתר כניסה לישראל  הנחיות למילוי קובץהתשלומים בו מתנהל תיקו באמצעות דוא"ל. 

 . הנחיות להגשת בקשה, בקישור: מפורסמות באתר הרשות למטרת עבודה

בבקשה להנפקת היתר כניסה לישראל למטרת עבודה, על המעסיק לפרט במלואם את פרטיו של  4.ח

כל עובד פלשתינאי אותו הוא מבקש להעסיק על פי היתר ההעסקה, ולוודא שהעובד עומד 

נים שהועברו למדור התשלומים ואשר נקבעו על ידי משרד הביטחון ומתעדכנים על ידו בקריטריו

מעת לעת בעניין גיל, מצב משפחתי וכדומה. כמו כן על המעסיק לוודא כי לעובד יש כרטיס מגנטי 

 בתוקף שהונפק לו על ידי משרד הביטחון.

פי שהונפק על ידי הבנק המבוקש, כ פרטי חשבון בנק של העובדמסמך יש לצרף צילום  בקשהל 1.ח

 הרלוונטי. 

יוודא כי למעסיק מכסה  מערכת הממוחשבת,ביקלוט את פרטי קובץ הבקשה מדור התשלומים עובד  6.ח

בקריטריונים העדכניים שנקבעו על ידי משרד  פנויה לקליטת עובד נוסף ויבדוק האם העובד עומד

נמצא כי אין למעסיק או ש, הביטחון לעבודה בישראל. במקרה שהבקשה לא הוגשה בצורה תקינה

https://www.gov.il/he/service/apply_for_employment_permits_for_palestinian_workers
https://www.gov.il/BlobFolder/service/apply_for_employment_permits_for_palestinian_workers/he/297_instructions.pdf
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מד בקריטריונים המעודכנים של וע אינוהעובד שנמצא כי  או מכסה פנויה לקליטת עובד פלשתינאי,

להיתר  הבקשה לפיהמשרד הביטחון לעבודה בישראל, ישלח עובד המדור למעסיק הודעה בדוא"ל 

על הסף דחיית הבקשה , תוך ציון סיבת הדחיה. על הסף עבודה עבור העובד נדחתה כניסה למטרת

 תעודכן בתיק המעסיק במערכת הממוחשבת.

לעובד פלשתינאי מולא  להיתר כניסה לישראל למטרת עבודהמצא עובד המדור כי טופס הבקשה  7.ח

 בקריטריוניםוכי העובד עומד  תקף,כי למעסיק המבקש מכסה פנויה על פי היתר העסקה כנדרש, 

 .במת"ק מקוון להמשך טיפולשל משרד הביטחון, יעביר את הבקשה באופן 

החלטת מת"ק בבקשה תועבר למדור התשלומים, אשר יקלוט את התשובה במערכת הממוחשבת  0.ח

 ויעביר את ההחלטה למעסיק באמצעות דוא"ל.   

, רשאי המעסיק רת עבודהטלהיתר כניסה לישראל למככל שהחליט מת"ק לדחות את הבקשה  1.ח

בקשה חלופית , אריך ההודעה על דחיית בקשתויום מת 30-להגיש באופן מיידי ולא יאוחר מ

ימים  30 במידה וחלפונוהל זה. ועסק על ידו, בהתאם להוראות ילקליטת עובד פלשתינאי אחר ש

מיום ההודעה על דחיית הבקשה, ולא הוגשה בקשה חלופית לרישיון, המעסיק לא יהא רשאי לקלוט 

 חלופי אחר.עובד 

החליט לאשר את הבקשה, על המעסיק להודיע לעובד כי  מת"קקיבל המעסיק הודעה כי במידה ו .9.ח

 היתר הכניסה לישראללמשרד העבודה הפלשתינאי במקום מגוריו על מנת לקבל את  לסורעליו 

 המונפק על ידי מת"ק בהתאם לנהליו. 

כפי שפורסמו על ידי מת"ק, ומצוינים  היתר הכניסה למטרת עבודהעל העובד לפעול בהתאם לתנאי  99.ח

 :ועל גבי

 חייב להיות בצמוד לתעודת זהות וכרטיס נלווה. יתר הכניסה לישראלה .א.99.ח

 , אלא אם צויין אחרת.אינו מהווה אישור לינה בישראל היתר הכניסה לישראל .ב.99.ח

 בהתאם לשעות בישראלמהווה היתר שהייה לצורך עבודה  היתר הכניסה לישראל .ג.99.ח

 ברישיון. כמצוין

 כב בישראל.אינו מהווה אישור לנהוג בר היתר הכניסה לישראל .ד.99.ח

, ובענף בהיתרנים ישפרטיו מצוי המעסיקאצל עבודה רק אפשר מ היתר הכניסה לישראל .ה.99.ח

 או בענף אחר.ו/, ואסורה העסקה אצל מעסיק אחר בהיתר המצויין

 על גבי ההיתרהרשום  המעסיקאצל עבודה מאפשר י אינשתלעובד הפל היתר הכניסהיודגש כי  91.ח

לא נועד לכניסה לישראל למטרות אחרות כגון: מטרות וניתן לעובד למטרת עבודה  ההיתר. בלבד

 הומניטאריות, תפילה, ביקור חברים/משפחה וכו'.

מעבר ן ה, מהמועסקים על ידולדאוג לאסוף את העובדים הפלשתינאים  , או מי מטעמו,המעסיקעל  91.ח

זה פנימי )להלן: "מחסום"(, כמפורט בצו יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עה

, להסיעם על 2001-)סמכויות שיפוט והוראות אחרות( )תיקוני חקיקה( נקודות בדיקה, תשס"ח
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, וכן להחזירם למחסום בתום יום העבודה/שהותם המותרת. למקום העבודהחשבונו מהמחסום 

 .המעסיקן ים לפי סעיף זה תהא על חשבוהסעת העובד

ם הקבועים בחוק לתשלום נסיעות, על כאשר המרחק מבית העובד ועד למחסום עומד בקריטריוני 94.ח

ההרחבה בדבר  בצועד לתקרה הקבועה , לשלם לעובד בנוסף דמי נסיעה בגין נסיעות אלה המעסיק

 .בהוצאות נסיעה לעבודה וממנההמעביד השתתפות 

לביטול  באמצעות דוא"ל דיווח מיידי ובקשה דור התשלומיםלהעביר למ נדרשבעל היתר  מעסיק 91.ח

לא התייצב לעבודה התפטר או פוטר או אשר הרשום כמועסק על ידו עובד ל כשל  היתר הכניסה

ימים ברצף. הבקשה תוגש בגין כל עובד כאמור, באמצעות מילוי קובץ בקשה לביטול  7במשך 

, ובהתאם להנחיות המפורסמות לביטול רישיונות בקשהרישיונות המפורסם באתר הרשות בקישור: 

כאמור  דיווחאי העברת . יודגש כי יטול רישיונותלהגשת בקשה לב הנחיותבאתר הרשות בקישור: 

 .מהווה הפרה חמורה של תנאי היתר ההעסקה

ימים בגין מצב רפואי הפוגע באופן זמני בכשירותו  7במידה והעובד לא התייצב לעבודה מעל  96.ח

לדווח על כך למדור התשלומים, וכן לצרף מסמכים רפואיים של  המעסיקלעבודה בישראל, על 

מבקש להעסיק עובד  המעסיקדים על אובדן כושר עבודה זמני, ולהודיע האם העובד המעי

יום,  90פלשתינאי חלופי מקרב העובדים שהעסיק באיו"ש, או "להקפיא" את ההיתר למשך עד 

 שבמהלכם לא יבוטל ההיתר למעסיק, ויתאפשר לעובד לחזור לעבודה כאשר יהא כשיר לכך.

וכן , משמרותהכולל  להיתר כניסה למטרת עבודהש בקשה יש להגילצורך העסקת עובד במשמרות,  97.ח

מפורסם באתר הרשות בקישור: הלמלא כתב התחייבות למעסיק עובדים פלשתינאים במשמרות 

 .התחייבות למעסיק במשמרות כתב

להיתר כניסה יש להגיש בקשה לצורך קבלת אישור כניסה למטרת עבודה הכולל לינה בישראל,  90.ח

בקשה וכן למלא כתב התחייבות המפורסם באתר הרשות בקישור: , לינההכולל  למטרת עבודה

 .והתחייבות להלנת עובדים פלשתינאים

לופי, שהודיע על הפסקת העסקת עובד פלשתינאי כאמור לעיל, ומעוניין להעסיק עובד ח מעסיק 91.ח

ימים  30 -כמפורט לעיל, לא יאוחר מ חלופיבקשה להעסקת עובד  נדרש להגיש למדור התשלומים

וראות פרק זה בשינויים מיום הפסקת עבודת העובד הקודם. על הבקשה האמורה תחולנה ה

ולא הוגשה בקשה חלופית לרישיון,  הפסקת עבודת העובדימים  30 המחוייבים. במידה וחלפו

 חלופי אחר.המעסיק לא יהא רשאי לקלוט עובד 

 

 חובות המעסיק .ט

 להעסקת היתר לתוקף כלליים תנאים"ל כפוף מסעדותה בענף םפלשתינאי יםעובד להעסקת ההיתר 9.ט

 תנאי המפורסם באתר הרשות: 9.1.3017 נוהל מספר) "המסעדות בענף פלשתינאים עובדים

לולה להביא להטלת קנס מינהלי ו/או הגשת כתב והפרת אחד או יותר מתנאים אלה ע (ההיתר

)א( לחוק עובדים זרים, ו/או לשלילה/ ביטול/ הגבלה/ סיוג ההיתר שניתן 2אישום בגין הפרות סעיף 

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/BlobFolder/service/apply_for_employment_permits_for_palestinian_workers/he/employment_shifts_comitment_new.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/service/apply_for_employment_permits_for_palestinian_workers/he/עט302.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/service/apply_for_employment_permits_for_palestinian_workers/he/עט302.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/service/apply_for_employment_permits_for_palestinian_workers/he/עט302.pdf
https://www.gov.il/he/Departments/policies/palestinian_workers_restaurants_terms
https://www.gov.il/he/Departments/policies/palestinian_workers_restaurants_terms
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, העבודה דיני של האכיפה להגברת החוק מכוח סנקציות, וכן להטלת למעסיק להעסקת עובדים זרים

אינם גורעים  (1.9.1.97 נוהל)היתר הף יודגש כי התנאים הכלליים לתוק. 2011-"בתשע

 מהוראות נוהל זה, ועל המעסיק למלא אחר כלל חובותיו המפורטות בנוהל זה במלואן.

וראות ההסכמים הקיבוציים וצווי ההרחבה משפט העבודה המגן החל על עובד ישראלי, ובכלל זה ה 1.ט

להעסיק את העובד  המעסיק, חלים גם על העסקתו של עובד פלשתינאי, ומחובתו של רלוונטייםה

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

מפורט להלן, הנם בהתאם והניכויים אותם המעסיק מחויב להעביר באמצעות מדור התשלומים, כ

אי עמידה . כמים הקיבוציים הרלוונטייםלמשפט העבודה החל בישראל, לרבות צווי ההרחבה וההס

)לפי  תשלום שכר מינימום לפחות בגין עבודת העובד או שכר מינימום ענפיאי ובכלל זה  ,בתנאי זה

קס שעות עבודה ומנוחה כדין תשלום כדין בגין עבודה בשעות נוספות, ניהול פנאי , הגבוה מביניהם(

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

בעל היתר העסקה לפי נוהל זה רשאי להעסיק אך ורק עובדים פלשתינאים בעלי היתרי  מעסיק 1.ט

. העסקת עובד פלשתינאי שאינו מחזיק המעסיקשם כניסה לישראל למטרת עבודה בתוקף על 

, מהווה עבירה על חוק עובדים זרים והפרת תנאי המעסיקעבודה על שמו של בהיתר כניסה למטרת 

 ההיתר.

שקיבל היתר כניסה למטרת  יאינשתלהעסיק את העובד הפלבעל היתר ההעסקה  המעסיקעל  4.ט

באופן ישיר כעובד מן המניין בעסקו, וחל איסור  עבודה בישראל על שמו, בהתאם להיתר ההעסקה

צל מעסיק אחר או להעסיקו באמצעות קבלן כוח אדם או אצל מעסיק להעביר את העובד לעבודה א

ובמקצוע המופיעים עבודה להעסיק את העובד הפלשתינאי רק ב המעסיקבפועל כקבלן כוח אדם. על 

בהיתר ההעסקה שקיבל. חל איסור לנייד או להעביר את העובד למעסיק אחר או להעסיקו בעבודה 

בעסק אחר מהעסק שבגינו הגיש את הבקשה להיתר  שונה מזו הרשומה בהיתר ההעסקה או

 2העסקה. העסקת עובד פלשתינאי שלא בעבודה בהתאם לתנאי ההיתר מהווה עבירה לפי סעיף 

, 2011 -"בתשע, העבודה דיני של האכיפה להגברת החוק הוראות של הפרהלחוק עובדים זרים, 

 והפרה של הוראות נוהל זה. 

פלשתינאי אך ורק בשעות ובימים שהותרו במסגרת תנאי היתר להעסיק את העובד ה המעסיקעל  1.ט

 הכניסה למטרת עבודה שקיבל העובד ממת"ק.

תנאי זה היתר העסקה ניתן לצורך העסקת עובד פלשתינאי מדי חודש במשרה מלאה לפחות.  6.ט

מיטבי של מכסות ההעסקה לעובדים פלשתינאים בכל ענף על ידי המעסיקים מירבי ומאפשר ניצול 

ים לעבודתם באופן מלא, מאפשר לעובד הפלשתינאי להתפרנס בכבוד ומונע שימוש לרעה הזקוק

עבודה לביצוע עבודה בישראל שלא לפי תנאי ההיתר או  בהיתרי כניסה למטרתבהיתרי העסקה או 

לפיכך, העסקת עובד פלשתינאי במשרה חלקית  .העובד בהיתר שלשלא אצל המעסיק הרשום 

https://www.gov.il/he/Departments/policies/palestinian_workers_restaurants_terms
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לביטולו או סיוגו ו/או סירוב למתן היתרי  ר ההעסקה, ועלולה להביאמהווה הפרה של תנאי הית

 .מעסיקל, בכפוף להתראה ולאחריה עריכת שימוע בכתב העסקה בעתיד

מוטלת אחריות מלאה בדבר העברת דיווחי אמת מדי חודש בחודשו בגין שכר העבודה  המעסיקעל  7.ט

בחובת הדיווח ו/או אי ביצוע תשלומים אי עמידה )על כל מרכיביו( של עובדיו אל מדור התשלומים. 

לביטולו או  ועלולה להביאו/או הגשת דיווחים כוזבים מהווה הפרה חמורה של תנאי היתר ההעסקה 

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

 .מעסיקל

בהתאם לקבוע  ,פנקס שעות עבודהנוכחות/בכרטיס  ולנהל רישום נוכחות של עובדי מחויב המעסיק 0.ט

 .1951-בחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א

להעביר למדור  המעסיקלחודש שלאחר כל חודש העסקה, על  5-, עד ליום הבחודשו מדי חודש 1.ט

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

דיווחי אמת  למדור התשלומיםחייב להעביר  המעסיק שום ביומן ההעסקה.הפלשתינאים בהתאם לר

 .המעסיקבדבר הדיווחים מוטלת על  הבגין אופן העסקת עובדיו, והאחריות המלא

 למדורלהעביר  המעסיק, על כלל ים הועסקו באופן חלקי/לא הועסקואינשתפלהעובדים הו במידה .9.ט

בקשר ו בכתב את טענותי נקס שעות עבודה ולפרטבפ של עובדים אלובאופן מיידי רישום נוכחות 

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

באופן מיידי מסמכים התומכים בסיבות  למדורלהגיש  המעסיק תאונת עבודה, שהות בחו"ל וכו', על

 .לעבודה אי ההגעה

באמצעות  מעסיקלוישלח  ,יומן ההעסקהב המעסיקהדיווח של יקלוט ויבדוק את  מדור התשלומים 99.ט

לפי הפירוט  שעליו לשלם למדור בגין תנאי ההעסקה של העובדים הפלשתינאים פירוט הסכום דוא"ל

, תגמולים, בול בריאות, היטל דכנים מעת לעת: פנסיה, דמי מחלההבא ובשיעורים שנקבעו ומתע

הפרשות  ריכוזגון )כמפורט באתר האינטרנט של הרשות: השוואה, מס הכנסה, ביטוח לאומי ומס אר

אתר  לשלם באמצעות המעסיק, על הודעת מדור התשלומיםלתשלום הנקוב בסכום האת (. וניכויים

העברה בנקאית לחשבון באמצעות או , תשלומי מעסיקיםת: בכתוב הממשלתי התשלומיםשירות 

לחודש בו התקבלה  15-, לא יאוחר מהיום ההמעסיקשל  בו מתנהל תיק המעסיקבנק של המדור ה

 .במחויהתשלומים בהם הוא  המפרטת את מדור התשלומיםהודעת 

תופק באמצעות מערכת השכר חבילת זכאות הכוללת: , דור התשלומיםקליטת התשלום במ לאחר 91.ט

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

, המעסיקהשכר של העובד כפי שדווחו על ידי מפרט את מרכיבי . תלוש השכר בריאות עבור העובד

, לחודש 9-עד ה לכל עובדשהונפק על ידי מדור התשלומים להעביר את תלוש השכר  המעסיקל עו

  .החודשי, והכל לפי משפט העבודה הכללי הנטו לשלם לעובד את שכר ובמקביל

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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 1.9.1.96 מספר נוהל וההגירה אוכלוסיןה רשות

 

לעניין תשלום שכר העובד והתנאים  המעסיקכ לחוק עובדים זרים, חובות 1יודגש כי בהתאם לסעיף  91.ט

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

 חובהלא מוטלת כל על המדינה  , ואילוהמעסיקחלות במלואן על בענף ההעסקה בו מועסק העובד, 

, המעסיקמדור התשלומים משלא נגבה על ידי  תשלוםכלפי עובד או אדם אחר לגבי סכום  שהיא

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

. כמו כן, על המדינה לא 1951-"חהתשי, השכר הגנת חוק להוראות בהתאם תביעה לרבות, לעבודה

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

ר את סכומי ההפרשות והניכויים שנגבו, לגופים מנהל תחום חשבונות במדור התשלומים יעבי 94.ט

 הרלוונטיים )מס הכנסה, ביטוח לאומי, מס ארגון, קופ"ח וכיו"ב(. 

לביטולו או סיוגו ו/או סירוב  אחד או יותר מתנאי נוהל זה, כאמור לעיל, עלולה להביאתנאי הפרת  91.ט

י עם משלוח מכתב . יובהר כמעסיקל, בכפוף לעריכת שימוע בכתב למתן היתרי העסקה בעתיד

השימוע על ידי המדור, בסמכות הממונה להחליט כי עד לקבלת החלטה בעניין ההיתר )לאחר קבלת 

תגובת המעסיק בכתב לשימוע(, לא ייעשה כל שינוי בהיתר הקיים ולא תאושר בקשה להגדלת 

 הקצאת מכסת העובדים למעסיק.

ונה לצורך קבלת החלטה על ביטול/ , תועבר התגובה לממלשימוע המעסיקהתקבלה תגובת לאחר ש 96.ט

יהיה רשאי להעסיק/  המעסיקש, הקטנת מספר העובדים מעסיקלסיוג/ סירוב ליתן היתר העסקה 

 קביעת תנאים מיוחדים להעסקה/ מתן התראה נוספת.

שדיווחו ושילמו עבור עובדיהם כמפורט  המעסיקיםמדור התשלומים יעביר למת"ק קובץ לגבי כל  97.ט

 .ש היתר הכניסה למטרת עבודה של העובדים, לצורך חידולעיל

 

 החוק וסעיפיו .י

  1991-תשנ''אהחוק עובדים זרים,  9.י

 2000-נות עובדים זרים )דיווח למדור התשלומים(, התש"סתק 1.י

חוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו )הסדרים כלכליים והוראות שונות )תיקוני חקיקה(,  1.י

 1993-התשנ"ה

 2003 -לישראל )הוראות שעה(, התשס"ג חוק האזרחות והכניסה 4.י

  2001-(, התשס"ח23חוק הגנת השכר )תיקון מס'  1.י

 

 


