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 ' תמוז תשפ"בח
 2022יולי  07

 
 -בישראל  פלסטיניםמכסות להעסקת עובדים 

 ריכוז החלטות ממשלה
 

 ענף הבניין
 

 14,500   מכסה בסיסית

מיום  3436החלטת ממשלה 
13.04.2008 

בתיאום שר האוצר והתמ"ת הוחלט לאשר מיידית 
ין וזאת עד יעובדים בענף הבנ 1,000הקצאת מכסה של 

להשלמת ההליך המשפטי להסדרת הנושא בהתאם 
 1000 -ל 5000-מנה הוקט התוספת) להחלטת הממשלה

 .(עובדים
 

1,000 

 2839החלטת ממשלה 
 09.01.2011( מיום 106)חכ/

 4,000 10.02.2011 -תוקף החלטת הממשלה מ

 4970החלטת ממשלה 
 17.07.2012( מיום 286)חכ/

 5,000                25.07.2012 -תוקף החלטת הממשלה מ

 5164החלטת ממשלה 
 27.09.2012( מיום 307חכ/)

 5241והחלטת ממשלה  
 11.11.2012( מיום 317)חכ/

 22.11.2012 -ומ 18.10.2012 -תוקף החלטות הממשלה מ
 בהתאמה

3,000 

מיום   733החלטת ממשלה  
08.09.2013 

 5,000 

( 36)חכ/ 2033החלטת ממשלה 
 14.09.2014מיום 

 4,600   28.09.2014 -תוקף החלטת הממשלה מ

( 27)דר/ 317החלטת ממשלה 
 13.07.2015מיום 

מלוא . הקצאת 30.07.2015 -תוקף החלטת הממשלה מ
 .31.03.2016המכסה, לרבות הפעימה השניה, נשלמה ביום 

8,000 

מיום  1236החלטת ממשלה 
08.03.2016 

 בענף הפלסטינים העובדים מכסת תגדל 2016 שנת במהלך
 300יוקצו  מתוכם) עובדים 7,000-ב למגורים הבניה

עובדים לצרכים מיוחדים בענפי תעסוקה או מקצועות 
שייקבעו בהסכמה מפעם לפעם בהסכמת משרדי 

 (. מכסה זו תוקצה בהתאםבהחלטה הממשלה שנקבעו
לשינוי שיטת  בין משרדיהצוות שיקבע הלמסקנות 
 (.317ממשלה החלטת שהוקם מכוח ההקצאה )

7,000 

https://www.gov.il/he/Departments/policies/2008_des3436
https://www.gov.il/he/Departments/policies/2008_des3436
https://www.gov.il/he/Departments/policies/2011_des2839
https://www.gov.il/he/Departments/policies/2011_des2839
https://www.gov.il/he/Departments/policies/2012_des4970
https://www.gov.il/he/Departments/policies/2012_des4970
https://www.gov.il/he/Departments/policies/2012_des5164
https://www.gov.il/he/Departments/policies/2012_des5164
https://www.gov.il/he/Departments/policies/2012_des5164
https://www.gov.il/he/Departments/policies/2012_des5164
https://www.gov.il/he/Departments/policies/2013_des733
https://www.gov.il/he/Departments/policies/2013_des733
https://www.gov.il/he/Departments/policies/2014_des2033
https://www.gov.il/he/Departments/policies/2014_des2033
https://www.gov.il/he/Departments/policies/2015_dec317
https://www.gov.il/he/Departments/policies/2015_dec317
https://www.gov.il/he/Departments/policies/2016_dec1236
https://www.gov.il/he/Departments/policies/2016_dec1236
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מיום  1660החלטת ממשלה 
14.07.2016 

עובדים פלסטינים שנקבעה בהחלטת  7,000תוספת מכסת 
תוקצה לאלתר, אך תוקף  08.03.2016מיום  1236ממשלה 

, 31.12.2016ההיתרים במסגרת הקצאה זו יהיה עד ליום 
ולאחר מועד זה ההקצאה תהיה בהתאם להמלצות הצוות 
הבין משרדי לשינוי שיטת ההקצאה )שהוקם מכוח 

 (.317החלטת ממשלה 

 

מיום  2174החלטת ממשלה 
18.12.2016 

עובדים  7,000הארכת תוקפם של ההיתרים להעסקת 
מיום  1236פלסטינים, כפי שנקבע בהחלטת ממשלה 

 .14.07.2016מיום  1660ובהחלטת ממשלה  08.03.2016
הגדלה נוספת של מכסת העובדים הפלסטינים בענף הבניה 

 .2017עובדים בשנת  6,000-למגורים ב
בכפוף לניצול המכסות, וככל שהגידול במשרות השכיר של 

העסקי בשני הרבעונים  עובדים ישראלים  במגזר
לא יהיה נמוך מהממוצע בשנים  2017הראשונים של 

, תגדל מכסת העובדים הפלסטינים בענף 2014-2016
)ג( 1עובדים נוספים )סעיף  3,300הבניה למגורים בסך של 

 להחלטה זו(.
 

6,000 

מיום  3431החלטת ממשלה 
11.01.2018 

הגדלת מכסת העובדים הפלסטינים בענף הבנייה למגורים 
 עובדים נוספים.  7,000בסך של עד 
בדצמבר  18מיום  2174 )ג( להחלטת ממשלה1ביטול סעיף 

2016. 
, כך ששינוי 08.03.2016מיום  1236תיקון החלטת ממשלה 

שיטת הקצאת העובדים הפלסטינים בענף הבניין תיושם 
 .  2018באוקטובר  1החל מיום 

7,000 

מיום  4022החלטת ממשלה 
23.07.2018 

הגדלת מכסת העובדים הפלסטינים בענף הבניה למגורים 
עובדים נוספים, אולם עד  1,500ותשתיות בסך של עד 

 2033החלטת ממשלה כפי שנקבע ב 400)במקום עד  1,700
קה שונים יוקצו לצרכי תעסו( 14.09.2014( מיום 36)חכ/

 או הסדרת הקצאות עבר.

1,500 

מיום  189החלטת ממשלה 
01.08.2021 

הגדלת מכסת העובדים הפלסטינים בענף הבניה למגורים 
 עובדים. 80,000-ותשתיות ל

14,700 

https://www.gov.il/he/Departments/policies/2016_dec1660
https://www.gov.il/he/Departments/policies/2016_dec1660
https://www.gov.il/he/Departments/policies/2016_dec2174
https://www.gov.il/he/Departments/policies/2016_dec2174
https://www.gov.il/he/Departments/policies/dec3431_2018
https://www.gov.il/he/Departments/policies/dec3431_2018
https://www.gov.il/he/Departments/policies/dec4022_2018
https://www.gov.il/he/Departments/policies/dec4022_2018
https://www.gov.il/he/Departments/policies/2014_des2033
https://www.gov.il/he/Departments/policies/2014_des2033
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec189_2021
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec189_2021
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מיום  1328החלטת ממשלה 
27.03.2022 

עובדים פלסטינים העסקת היתרים ל 12,000 של תוספת
הקיימים  למכסת ההיתריםהמתווספת מרצועת עזה, 

 שתהיהיהודה ושומרון, כך עובדים פלסטינים מהעסקת ל
עובדים פלסטינים מיהודה ושומרון של סה אחודה מכ

 .רצועת עזהמו

12,000 

  92,000 

 
 

 הסדרת הקצאות עבר צרכי תעסוקה שונים ו
 

( 36)חכ/ 2033החלטת ממשלה 
 14.09.2014מיום 

יחולקו לענפי התעסוקה  בענף הבנייה, היתרים 400ד ע
השונים או לסוגי מקצועות או עבודות, עבור הסדרת 

הקצאות עבר בהתאם לסיכום שיגובש בין משרדי הבינוי 
 והשיכון, הביטחון, הכלכלה, הפנים והאוצר

400 

מיום  4022החלטת ממשלה 
23.07.2018 

עד  - 14.09.2014מיום  2033תיקון להחלטת ממשלה 
החלטת כפי שנקבע ב 400)במקום עד היתרים  1,700

ממכסת ענף ( 14.09.2014( מיום 36)חכ/ 2033ממשלה 
לענפי התעסוקה הבניה למגורים ותשתיות יחולקו 

השונים או לסוגי מקצועות או עבודות עבור הסדרת 
ולקריטריונים שייקבעו על הקצאות עבר בהתאם לסיכום 

שרדי הבינוי והשיכון, ידי רשות האוכלוסין וההגירה ומ
הביטחון, העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, 

 .הכלכלה והתעשייה, הפנים והאוצר

1,300 

  1,700 

 
 

 החקלאותענף 
 

 1,750  מכסה בסיסית
 

 2839החלטת ממשלה 
 09.01.2011( מיום 106)חכ/

 10.02.2011 -ממשלה מתוקף החלטת 
 

1,250 

 5164החלטת ממשלה 
 27.09.2012( מיום 307)חכ/

 5241והחלטת ממשלה  
 11.11.2012( מיום 317)חכ/

 2,000 22.11.2012 -ומ 18.10.2012 -ממשלה מתוקף החלטת 

מיום  2174החלטת ממשלה 
18.12.2016 

 עובדי חקלאות קבועים. 1,250תוספת 
בכפוף לניצול המכסות, וככל שהגידול במשרות השכיר של 
עובדים ישראלים  במגזר העסקי בשני הרבעונים 

נמוך מהממוצע בשנים לא יהיה  2017הראשונים של 
, תגדל מכסת העובדים הפלסטינים בענף 2014-2016

 )ג( להחלטה זו(.1עובדים קבועים ))סעיף  750-החקלאות ב

1,250 

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec1328_2022
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec1328_2022
https://www.gov.il/he/Departments/policies/2014_des2033
https://www.gov.il/he/Departments/policies/2014_des2033
https://www.gov.il/he/Departments/policies/dec4022_2018
https://www.gov.il/he/Departments/policies/dec4022_2018
https://www.gov.il/he/Departments/policies/2014_des2033
https://www.gov.il/he/Departments/policies/2014_des2033
https://www.gov.il/he/Departments/policies/2011_des2839
https://www.gov.il/he/Departments/policies/2011_des2839
https://www.gov.il/he/Departments/policies/2012_des5164
https://www.gov.il/he/Departments/policies/2012_des5164
https://www.gov.il/he/Departments/policies/2012_des5241
https://www.gov.il/he/Departments/policies/2012_des5241
https://www.gov.il/he/Departments/policies/2016_dec2174
https://www.gov.il/he/Departments/policies/2016_dec2174
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מיום  3431החלטת ממשלה 
11.01.2018 

נף החקלאות בסך של הגדלת מכסת העובדים הקבועים בע
 עובדים נוספים. 1,000עד 

בדצמבר  18מיום  2174 )ג( להחלטת ממשלה1ביטול סעיף 
2016. 

 

1,000 

מיום  1328החלטת ממשלה 
27.03.2022 

היתרים להעסקת עובדים פלסטינים  8,000תוספת של 
הקיימים  למכסת ההיתריםמרצועת עזה, המתווספת 

 שתהיהיהודה ושומרון, כך עובדים פלסטינים מהעסקת ל
עובדים פלסטינים מיהודה ושומרון של סה אחודה מכ

 .רצועת עזהמו

8,000 

  15,250 

 
 חקלאות עונתית
 10,300  מכסה בסיסית

מיום  2174החלטת ממשלה 
18.12.2016 

 עובדים עונתיים. 1,250תוספת מכסה בסך 
בכפוף לניצול המכסות, וככל שהגידול במשרות השכיר 

של עובדים ישראלים  במגזר העסקי בשני הרבעונים 
נמוך מהממוצע בשנים  לא יהיה 2017הראשונים של 

, תגדל מכסת העובדים הפלסטינים בענף 2014-2016
)ג( להחלטה 1עובדים עונתיים )סעיף  250-החקלאות ב

 זו(.

1,250 

מיום  3431החלטת ממשלה 
11.01.2018 

בענף החקלאות בסך של הגדלת מכסת העובדים העונתיים 
 עובדים נוספים. 1,000עד 

בדצמבר  18מיום  2174 )ג( להחלטת ממשלה1ביטול סעיף 
2016. 

 

1,000 

  12,550 
 
 

 תעשיה ושירותים
 2,250  מכסה בסיסית

מיום  2174החלטת ממשלה 
18.12.2016 

, 2017עובדים פלסטינים בשנת  2,200תוספת מכסה בסך 
בכפוף לקביעת נוהל שיעגן את האופן בו עובדים פלסטינים 
בענף התעשייה והשירותים יוכלו לעבור בהתאם לרצונם 
בין מעסיקים בעלי היתרי העסקה בענף זה. ככל שעד ליום 

לפי לא ייקבע נוהל כאמור, יוקצו עובדים  31.05.2017
מנגנון ההקצאה שייקבע לטובת הקצאת עובדים לתעשייה 

 באזור התעשייה עטרות.
 

2,200 

מיום  2469החלטת ממשלה 
05.03.2017 

עובדים פלסטינים שנקבעה  2,200תוספת המכסה בסך 
ניתנת להקצאה בהתאם  18.12.2016מיום  2174בהחלטה 

ממכסה זו יש  75%למתכונת ההקצאה הקיימת, ולפחות 
להקצות לענף התעשייה. שינוי מתכונת ההקצאה שצפוי 

יחול על כלל המכסה  31.05.2017לחול לא יאוחר מיום 
 העובדים פלסטינים שנקבעה לענף התעשיי 4,450בסך 

 והשירותים.

 

https://www.gov.il/he/Departments/policies/dec3431_2018
https://www.gov.il/he/Departments/policies/dec3431_2018
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec1328_2022
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec1328_2022
https://www.gov.il/he/Departments/policies/2016_dec2174
https://www.gov.il/he/Departments/policies/2016_dec2174
https://www.gov.il/he/Departments/policies/dec3431_2018
https://www.gov.il/he/Departments/policies/dec3431_2018
https://www.gov.il/he/Departments/policies/2016_dec2174
https://www.gov.il/he/Departments/policies/2016_dec2174
https://www.gov.il/he/Departments/policies/2017_des2469
https://www.gov.il/he/Departments/policies/2017_des2469
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מיום  3431החלטת ממשלה 
11.01.2018 

, כך ששינוי 08.03.2016מיום  1236תיקון החלטת ממשלה 
שיטת הקצאת העובדים הפלסטינים בענף התעשיה 

 .  2018באוקטובר  1והשירותים תיושם החל מיום 

 

מיום  602החלטת ממשלה 
07.11.2021 

 4,100 עובדים פלסטינים. 8,550הגדלת המכסה לסך של 

מיום  1328החלטת ממשלה 
27.03.2022 

עובדים פלסטינים היתרים להעסקת  50תוספת של 
מרצועת עזה, בענף התעשיה והשירותים במעברים 

 למכסת ההיתרים, המתווספת מרצועת עזה לישראל
יהודה ושומרון, עובדים פלסטינים מהעסקת הקיימים ל

עובדים פלסטינים מיהודה של סה אחודה מכ שתהיהכך 
 .רצועת עזהמושומרון ו

50 

מיום  1686החלטת ממשלה 
26.06.2022 

הגדלת מכסת העובדים הפלסטינים מיהודה ושומרון לסך 
 עובדים פלסטינים. 12,050של 

3,500 

  12,100 
 

 עטרות הייאזור התעש
 

 2,000  מכסה בסיסית

מיום  1236החלטת ממשלה 
08.03.2016 

עובדים; ככל  350עד  –הקצאה הדרגתית: פעימה ראשונה 
 שתתמלא מכסת הפעימה הראשונה,

 3ועדת ההיגוי שמונתה מכוח החלטה זו תוכל לאשר 
 כל אחתעובדים  150פעימות נוספות של עד 

800 

מיום  2469החלטת ממשלה 
05.03.2017 

 1236הקצאת שתי הפעימות שנקבעו בהחלטת ממשלה 
ניתנת לביצוע בהתאם למתכונת  08.03.2016מיום 

ההקצאה הקיימת. השינוי הצפוי במתכונת ההקצאה 
  2,800ייה עטרות יחול על כלל המכסה בסך לאזור התעש

 עובדים פלסטינים שנקבעה לאזור התעשייה עטרות.

 

מיום  3431החלטת ממשלה 
11.01.2018 

הקצאת הפעימות השלישית והרביעית שנקבעו בהחלטת 
, ניתנת לביצוע בהתאם 08.03.2016מיום  1236ממשלה 

 למתכונת הקצאת העובדים הקיימת.
, כך ששינוי 08.03.2016מיום  1236תיקון החלטת ממשלה 

שיטת הקצאת העובדים הפלסטינים בעטרות תיושם החל 
 .  2018באוקטובר  1מיום 

 

מיום  602לטת ממשלה הח
07.11.2021 

 800 עובדים פלסטינים. 3,600הגדלת המכסה לסך של 

  3,600 
 

https://www.gov.il/he/Departments/policies/dec3431_2018
https://www.gov.il/he/Departments/policies/dec3431_2018
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec602_2021
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec602_2021
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  ההייטקענף 
 

מיום  602החלטת ממשלה 
07.11.2021 

עובדים לתקופת ניסיון עד  500קביעת מכסה בסך 
 עובדים 200: עד פעימות 3-אשר תוקצה ב, 31.12.2024

 100ועד  2023בשנת נוספים עובדים  200, עד 2022בשנת 
  .2024בשנת עובדים נוספים 

 

500 

 
  ענף הבריאות בישראל

 
מיום  3431החלטת ממשלה 

11.01.2018 

עובדים פלסטינים בענף  270קיימת בסך עיגון מכסה 
 הבריאות בישראל.

 

270 

 
 

 ענף המלונאות בישראל 
 

מיום  3431החלטת ממשלה 
11.01.2018 

 1,000קביעת מכסה חדשה לענף המלונאות בסך של עד 
עובדים. מכסה זו תוקצה על פי הקריטריונים שנוהגים 
בהקצאת מכסת העובדים הפלסטיניים בענפי התעשייה 

 והשירותים. 

1,000 

מיום  175החלטת ממשלה 
25.07.2021 

 1,000 לענף המלונאות. עובדים נוספים 1,000תוספת מכסה בסך 

  2,000 

 
 מלונאות במזרח ירושלים ענף ה

 
מיום  3431החלטת ממשלה 

11.01.2018 

להעסקה עובדים פלסטינים  300עיגון מכסה קיימת בסך 
 במלונות במזרח ירושלים.

300 

 
 

 ענף המסעדות 
 

מיום  3431החלטת ממשלה 
11.01.2018 

 1,500קביעת מכסה חדשה לענף המסעדות בסך של עד 
עובדים. מכסה זו תוקצה על פי הקריטריונים שנוהגים 

מכסת העובדים הפלסטינים בענפי התעשייה בהקצאת 
 והשירותים.

1,500 

 
 ענף מוסדות סיעודיים

 
מיום  3431החלטת ממשלה 

11.01.2018 

קביעת מכסה חדשה לענף מוסדות סיעודיים, בסך של עד 
 עובדים.  1,000

מכסה זו תוקצה על פי קריטריונים שייקבעו על ידי רשות 
האוכלוסין, בהתייעצות עם משרד הבריאות, משרד 

 האוצר, משרד העבודה ומתפ"ש.

1,000 
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 העברת מכסות
 

מיום  2469החלטת ממשלה 
05.03.2017 

עובדים פלסטינים מענפים  600להעביר מכסות של עד ניתן 
בהם לא מומשו המכסות במלואן אל ענפים אחרים בהם 
נקבעו מכסות, בהתאם לצורך ובכפוף להסכמת משרדי 
האוצר, העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, 
הביטחון וכן משרדי הבינוי והשיכון והחקלאות ופיתוח 

 בענפים אשר הכפר, כאשר העברת המכסות נעשית
 תם.באחריו

600 

 
 
 

 הגדלת מכסות לפי קצב יציאת מסתננים
 

מיום  3431החלטת ממשלה 
11.01.2018 

מסתננים והצפי כי רוב אוכלוסיית יציאת הבשל מתווה 
, וככל 2018-2020נים תצא מישראל במהלך השנים המסתנ

שקצב יציאת המסתננים מישראל יעמוד על ממוצע של 
דש, תוגדל מכסת העובדים יוצאים בחו 600-למעלה מ
ם ביחס של עובד פלסטיני בגין כל שני מסתננים הפלסטיני

עובדים  12,000א יעלה על שייצאו, וזאת עד סך של
 יבחן בתום כל חציון קלנדרים. הגדלת המכסה תפלסטיני

 (2018בינואר  1ן הראשון תחל ביום יוספירת החצ)
הם קיימת מכסה ככל שתוגדל, בין הענפים שב והקצאתה,

משרדית, -ם, תיעשה על ידי ועדה ביןשל עובדים פלסטיני
בהשתתפות נציגי רשות האוכלוסין, משרד האוצר, משרד 

תכנס בתום כל חציון קלנדרי העבודה ומתפ"ש, אשר ת
נפים ומצב התעסוקה בחן את ניצול המכסות באותם עות

 בהם. 

12,000 

 
 

 םבתעסוקה ובשכר של עובדים ישראלי צמצום הפגיעהמנגנון ל
 

מיום  3431החלטת ממשלה 
11.01.2018 

, 2018ככל שבסוף כל שנה קלנדרית, החל מסוף שנת 
ים )עובדים זרים ועובדים ישראלשיעור העובדים הלא 

ביחס  8.5%ם( במגזר העסקי יעלה על שיעור של פלסטיני
ולוח  1.1לעובדים הישראליים )על פי נתוני למ"ס, לוח 

(, בהתאם להודעה של הממונה על התקציבים במשרד 5.7
באופן יחסי  יוקטנו מכסות העובדים הפלסטיניםהאוצר, 

ד שלא תהיה ומתוך ההגדלה האחרונה של המכסה, ע
 חריגה מהשיעור האמור.
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