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של עובדים זרים  1ין הארכה של תוקף היתרים להעסקת עובדים זרים ותוקף רישיונות ב/יהודעה בענ

 הבניין, החקלאות והמומחים  בענפי

 
 

(, נגיף הקורונה החדש( )אישורים רגולטוריים –)הוראת שעה  תקופות הארכת צו אישורל תאםבה

ת יועל ידי רשו ותנישנ רישיונות והיתריםהארכת בעניין , "(הצו)להלן: " 29.9.20מיום , 2020-א"פשהת

תרים להעסקת עובדים זרים ורישיונות עבודה של עובדים ין הארכות היבעניעדכנכם ל אבקש, תומנהלי

 כדלהלן:בענפים המותרים,  זרים

 
יג' לחוק עובדים זרים 1, לפי סעיף לאות והמומחיםבענפי הבניין, החקהיתרים להעסקת עובדים זרים 

)להלן:  בענפי הבניין, החקלאות והמומחיםעובדים זרים ל 1ב/מסוג (, וכן רישיונות עבודה "היתר")להלן: 

לרשות האוכלוסין וההגירה וללא צורך בתשלום  ללא צורך בפנייהיוארכו בהתאם לצו, (, "רישיון עבודה"

וכל עוד ההיתרים או  נציגם /לא הודיעה אחרת לבעל היתר/ בעל רישיון מסוים וזאת כל עוד הרשות, אגרה

 ן:לבהתאם למפורט להוזאת , הותלו לפי כל דיןולא הרישיונות לא בוטלו 

 
בעבר  הוארך לא תוקפו ואשר  30.9.20ועד ליום  1.7.20מיום  חל תוקפו פקיעתש יוןריש או היתר .1

 נגיף הקורונה החדש( )אישורים רגולטוריים( – בהתאם לחוק הארכת תקופות )הוראת שעה

ן י)לעני יוארך לתקופה של שלושה חודשים - "(תקופות הארכת: "חוק להלן) 2020-ף"התש

 .תרים או רישיונות שהוארכו לפי החוק האמוריה

 
של עשרה הוארך לתקופה ו 31.8.20ועד ליום  1.7.20היתר או רישיון שפקיעת תוקפו חל מיום  .2

ימים, כך שתושלם תקופת  20נוספת של  לתקופה יוארך -הארכת תקופות  לחוקם אשבועות בהת

 הארכה של שלושה חודשים ממועד פקיעת תוקפו המקורי.

 
ותוקפו לא הוארך  -30.11.20ועד ליום  1.10.20היתר או רישיון שמועד פקיעת תוקפו חל מיום  .3

 רה שבועות.יוארך לתקופה של עש – בעבר לפי הוראות חוק הארכת תקופות

 
לצורך ההארכה האמורה, וההארכה תופיע במערכת  האוכלוסין ידרש לפנות לרשותיהמעסיק לא  העובד/

בגין ההארכה  למעסיקמסמך היתר חדש  שלח מדבקת רישיון חדש לעובד/תילא . הממוחשבת של הרשות

 .האמורה

 
 של העובדים הזרים ניתן להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה, בקישור הבא:רישיון הלבירור תוקף 

 .קישור לבירור סטטוס מעמד העובד הזר

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getHtmlForm.aspx?formtype=DepositForeign@piba.gov.il
https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getHtmlForm.aspx?formtype=DepositForeign@piba.gov.il


  
  

  

 

 

 

 
 

 ראש מינהל עובדים זרים 
Foreign Workers Administration Director   

 

לול חייךאיתך, במס  

 

www.piba.gov.il 

 

 6בנין כי"ח , קומה 
 ירושלים, 42רח' אגריפס 

 026231953פקס: 
           

 

 
עסקת עובד זר בעל רישיון מוארך אצל מעסיק בעל היתר תרים תאפשר המשך היוהה תהארכת הרישיונו

בתוקף, אם ההעסקה אושרה בכתב על ידי רשות האוכלוסין וההגירה בהתאם לנהלים הרגילים קודם 

 כה בלבד. רמועד ההא

 
הלשכה  על המעסיק המיועד/בין מעסיקים, שרישיונו הוארך במקרה של מעבר עובד זר  יחד עם זאת, 

באופן מקוון לפי הנהלים הרגילים, בבקשה לקליטת העובד לרשות האוכלוסין נות לפהפרטית המטפלת 

והבקשות יבחנו ותצא הודעה פרטנית בקשר לבקשות אלו בהתאם לנהלים  הזר אצל המעסיק החדש,

ולהודיע בהתאם לנהלים הרגילים ובאופן  לרשות האוכלוסיןהרגילים החלים בכל ענף. כן יהא צורך לפנות 

 הפסקת העסקת עובד זר אצל מעסיק. ל מקרה שלמקוון על כ

 
 אגרת בקשה. חל פטור מתשלום אגרת רישיון/הרי ש, תקופות תלאור הוראות הצו ולחוק הארכיצוין כי 

 
בעל הרישיון לפנות  על בעל ההיתר/ ,לקראת תום תוקף תקופת ההארכות האוטומטיות כמפורט לעיל

 הרגילים, באופן מקוון. אם לנהליםלרשות בבקשה להארכת ההיתרים בהת

 

 אין באמור לעיל לגרוע מהיתר הוראות החוק/נהלי הרשות בקשר עם העסקת עובדים זרים.
 
 
 
 

 
 
 

 העתק:
 פרופ' שלמה מור יוסף, מנכ"ל הרשות

 עו"ד דניאל סלומון, יועמ"ש הרשות
 עו"ד שושנה שטראוס, יועצת משפטית

 משה נקש, מנהל אגף היתרים
 ף מת"שענת טויטו, מנהלת אג

 שירלי רייסין ששון, מנהלת אגף הסכמים בילטראליים
 רו"ח רועי עמיר, מנהל תחום פיננסים

 תרונית אליאן, מנהלת המרכז הארצי להנפקת רישיונו
 
 


