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 לכבוד

 תאגידי הבניין בעלי היתרים לקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים 

 

 19-2018 -ןיזרים בענף הבניהנדון: בקשות להארכת התרים להעסקת עובדים 

 

על אפשרות להגשת בקשות להארכת היתרים לקבלן כוח אדם  ,רשות האוכלוסין וההגירה מודיעה בזאת

לחוק העסקת  10 -ו 2לסעיפים , בהתאם 19-2018מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 

וכן  1991 -יג' לחוק עובדים זרים, התשנ"א1וסעיף  1996 – על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ועובדים 

 .1952 -תשי"ב לפי חוק הכניסה לישראל,  ה ,לסמכות להתנות תנאים לכניסה ושהות של עובדים זרים

 

באתר האינטרנט של רשות האוכלוסין וההגירה עודכן המעודכן,  ,ההיתרהארכת טופס הבקשה ל

 .www.piba.gov.ilבכתובת:

 

, חוק עובדים 1996-חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"וההיתרים יינתנו בכפוף להוראות 

"(, הנוהלן: ")להל ""נוהל העסקת עובדים זרים בענף הבניין על ידי קבלני כוח אדםו 1991-זרים, תשנ"א

 .9.4.0001ומספרו הוא: של הרשות באתר האינטרנט אף הוא מופיע ה

 

, כמפורט בטופס הבקשה ובמועדים הקבועים. דוחות כספייםגיש יתאגיד המבקש להאריך ההיתר כאמור, 

 תאגיד שלא יגיש הדו"חות במועד, עלול להיות חשוף לסנקציות. 

 
נספחים המצורפים הטופס הבקשה להארכת היתר וגיש את יהמבקש להאריך ההיתר כאמור, תאגיד 

 –  , בין התאריכים , ירושלים3, בנין כי"ח קומה 42לטופס זה, לידי גב' לימור ארזני, בכתובת רח' אגריפס 

  .12:00-08:30בין השעות  ,'ב-א' בימים, 2.1710.1 - 11.12.17
 

 

  בקשות שיוגשו לפני או אחרי מועד זה לא יתקבלו.

 

 

http://www.piba.gov.il/
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 כבוד רב,ב

 

 יואל ליפובצקי

 מינהל שירותמנהל                                                                     

 למעסיקים ועובדים זרים                                                                      

 העתק: 

 רה. פרופ' שלמה מור יוסף, מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגי

 .ס. בכירה ליועמ"ש -גב' שושנה שטראוס, עו"ד

 גב' ענת טויטו, מנהלת אגף מת"ש. 

 יה"ב.  –ממונה גב' רינה קונפורטי, 

 מנהלת אגף תאגידים ולשכות.  –גב' יפעת חן, עו"ד 

 .מחלקה משפטית ,, עו"דקרן גלבועגב' 

 ., אגף תאגידים ולשכותגב' לימור ארזני, רע"ן

 .אגף מת"ש -גב' פנינה בראשי


