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 בר הממונה ד

 חופש המידע.בנושא   ח השנתי"את הדו  רשות האוכלוסין וההגירהמפרסמת כמידי שנה 

.  3434ממשלה מספר הבהתאם להחלטת  2008רשות האוכלוסין וההגירה הוקמה בשנת 

 חולשת על מגוון תחומים הנוגעים לכל אזרח, תושב, עובד זר, תייר וכל שוהה אחר הרשות

 במדינת ישראל, כאשר תחומים אלו נמצאים על סדר היום הציבורי כמעט באופן קבוע. 

מעבר לתיעוד לאומי חדש,  כגון  תהליכיים מרכזייםו יםיעד  הוגדרו ברשות  במהלך השנים

מרכזי לגיוס עובדים זרים   שיפור השירות לציבור, ביסוס הסכמים בילטרליים כמנגנון הסדרה

: כגון הטיפול בתופעת ההסתננות בישראל. כמו כן בוצעו תהליכים נוספים   ובכל ולהעסקתם

אימוץ חו"ל ו נהלים בענין פונדקאות חו"ל הסדרה של העסקת עובדים זרים בסיעוד , הסדרת 

 בני הפלשמורה ובני המנשה . הבאתם לישראל ,

העיסוק במגוון התחומים והתהליכיים המרכזיים בהם עוסקת הרשות הביאה לבניית מערכות 

ממוחשבות ומתן חשיבות לאיסוף נתונים והפצת המידע לציבור על ידי פרסומים יזומים, 

 מענה לפניות ועוד. 

בהטמעת חוק חופש המידע ובשקיפות חשיבות רבה  רואהות האוכלוסין וההגירה רש

 ארגונית בכלל. 

לשנת  להלן הנתונים .חופש המידעלפי חוק  חל גידול משמעותי בהגשת בקשות 2016בשנת 

2016 : 

2016נתוני חופש מידע לשנת   

פניות שנענו  עתירות סה"כ

 בשלילה

פניות שנענו  פניות שנענו חלקית

לואןבמ  

 6 25 32 338 

 

: פגיעה בפרטיות, תיקים הנמצאים בטיפול, מידע פנימי, מידע הטעמים לדחיית בקשות

 ביטחוני, העברת בקשה לגוף אחר, תיקים התלויים ועומדים בבג"ץ.

לפי חלוקה לקטגוריות עיקריות: –סוגי הבקשות שהופנו לרשות   

.בקשות מידע בדבר מדיניות  

ות או נהלים. בקשות מידע בדבר החלט  

 .מסמכים מתיקים אישיים

נתונים סטטיסטיים: פקיעות תושבות, תושבים בישובים, פטירות, לידות, דרכונים, עובדים 

 זרים.

 

 

 . 2016חופש המידע לשנת   מוגש בזאת דוח
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 מגמת עלייה בפניות חופש המידע
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 מטרות מקצועיות של הארגון: 

 ם .הרכשה והנפקה של תעודות זהות ודרכוני 

  .שיפור השירות 

 .הסדרת מדיניות ההגירה של מדינת ישראל 

 .הסדרת העסקתם של העובדים הזרים 

 .צמצום השוהים הבלתי חוקיים במדינת ישראל 

 .הגברת יכולת האכיפה של מעסיקים 

  הפעלת מערך ביקורת גבולות  יעיל ומתקדם במעברי הגבול הבינלאומיים

 של ישראל. 

 

 יחידות הרשות ותפקידיהן 

 

 ברשות האוכלוסין ארבעה מינהלים ייעודיים : 

 מנהל האוכלוסין. .1

 מנהל שירות למעסיקים ולעובדים זרים. .2

 מנהל אכיפה וזרים.  .3

 מנהל מעברי  גבול. .4

 

עובדים. 2,200 -ככיום מונה רשות האוכלוסין וההגירה    
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 מבנה ארגוני

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.gov.il/BlobFolder/aboutoffice/populationandimmigrationauthority_about/he/Organizational_Structure_040416.pdf
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 מינהל מעברי גבול

 

 

מנהל מעברי הגבול אמון על הפעלת כלל מעברי הגבול הבינלאומיים מתוקף 

חוק הכניסה לישראל, חוק האזרחות תקנות חירום )יציאה לחו"ל( והחלטות 

 ממשלה. 

ות הרשות המנהל פועל תחת מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה למימוש מדיני

ומדיניות שר הפנים בנושא ביקורת ובקרת הגבולות, מהווה גוף מקצועי ומנחה 

לבקרי הגבול, מתאם את גופי המנהל השונים, מייעץ למנכ"ל הרשות ומתכלל 

 את עבודת המטה מול גורמי חוץ בנושאי ביקורת הגבולות.

  6)מעברי גבול בינלאומיים בחתך של מעברים אווירי  23בישראל קיימים 

 מעברים(.  8מעברים( מעברים יבשתיים ) 9מעברים( מעברים ימיים )

  מערך ביקורת הגבולות הינו מערך מבצעי אשר אמון לתת שרותי ביקורת

שעות ביממה בכפוף לשעות  24ימים בשנה )למעט יום כיפור(  364גבולות 

 פתיחת מעברי הגבול השונים.

  אשכולות מרחביים. 4מנהל מעברי גבול מתכלל את עבודתו באמצעות 

 תפקידי המנהל:

 .ביצוע ביקורת גבולות לכלל העוברים במעברי הגבול השונים 

  מתן רישיונות ישיבה בהתאם למעמד העובר וקביעת תנאים לכניסת העובר

במידת הצורך )סירוב  כניסה, הגבלת משך שהייה, ערבות להבטחת 

 יציאה(.

 דת הצורך.מתן שרות למעוכבי כניסה ויציאה ותשאולים במי 

  מתן מענה מקצועי לבקרי הגבול בכל סוגיה שמתהווה במעברי הגבול

 השונים.

 .הדרכת בקרי הגבול, שמירה על רמת כשירותם וקביעת נורמות השרות 

  ,קיום קשרי עבודה מקצועיים עם גורמי חוץ שונים, כמו: משרדי ממשלה

 גורמים ביטחוניים   וגורמי אכיפה שונים.

https://www.gov.il/he/departments/units/border_passages_unit
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 עית למנכ"ל הרשות וגורמי מקצוע שונים.מתן חוות דעת מקצו 

  .תפעול ופיתוח מערכות לרישום ביקורת גבולות ואחזקתן 

 .איסוף ועיבוד נתונים סטטיסטיים 

  עמדות לביצוע תהליך ביקורת גבולות באופן אוטומטי לבעלי מסמכי נסיעה

 ביומטריים.

 מינהל אכיפה וזרים

 תפקידי  מנהל אכיפה וזרים:

 המנהליעוד 

הסדרת מעמדם החוקי של הזרים השוהים במדינה, בכלל זה, טיפול במסתננים 

שנכנסו לישראל שלא כחוק , טיפול בבקשות מקלט המוגשות על ידי זרים 

עד למיצוי הבדיקה  השוהים בישראל ובכלל זה הסדרת שהיתם בישראל

בעניינם. אכיפה של החוקים ביחס לשהות ותעסוקת זרים, בהתאם למדיניות 

 הממשלה ומערכת החוקים והתקנות המסורים לסמכות הרשות.

 

 המנהלתפקידי 

 אכיפת הוצאתם מהארץ של שוהים שלא כחוק. •

 אכיפה כנגד מעסיקים ישראלים המעסיקים זרים בניגוד להוראות החוק. •

 בקשי מקלט ובמסתננים.טיפול במ •

 טיפול באירועים חריגים שעיקרם כניסה לא מבוקרת של זרים. •

יעוץ ומתן כלים לקביעת מדיניות ולקבלת החלטות ביחס לאכיפה והרחקה  •

 של זרים.

 

 

 

 

 

https://www.gov.il/he/departments/units/enforcement_foreigns_administration
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 יחידות מנהל אכיפה וזרים

 מרחבי אכיפה

מנהל אכיפה וזרים מבצע פעילות אכיפה שנועדה לצמצם את תופעת השוהים 

י חוקיים במדינת ישראל. אכיפת שהיית זרים בישראל מתבססת על הבלת

אכיפה ישירה כנגד הזרים עצמם וכן אכיפה כנגד מעסיקי זרים ומתוך ידיעה כי 

צמצום יכולת העסקה בלתי חוקית יביא לצמצום ישיר של מספר השוהים הבלתי 

 חוקיים במדינת ישראל.

. על פי שיטה זו יפעלו פעילות האכיפה מתבצעת במתכונת אכיפה משולבת

צוותי אכיפה הכוללים פקחי אכיפה המוסמכים לעניין ביצוע אכיפה כנגד שוהים 

שלא כחוק יחד עם מפקחים המוסמכים לביצוע אכיפה כנגד מעסיקי זרים. 

בפועל , צוות משימה אחד מבצע  שתי משימות אכיפה במקביל ובכך יצמצם 

עולה שתביא לעלייה משמעותית המינהל את משך הטיפול במשימת אכיפה , פ

 בתפוקות הביצוע.

משימות האכיפה הינן רבות ומגוונות ועוסקות באיתור שוהים בלתי חוקיים, 

 ביצוע אכיפה כנגדם וכן טיפול במסתננים ובמבקשי מקלט.

צוותי האכיפה פועלים ב ארבעה מרחבי אכיפה: מרחב צפון, מרחב דרום, 

 מרחב מרכז ומרחב תל אביב .

 

ובדי המרחב הינם עובדים המוגדרים כעובדים ורסטיליים ,נתון המאפשר כלל ע

 תמרון פעילות כנגד מעסיקים וכנגד שוהים בלתי חוקיים.

כל עובדי המרחב לוקחים חלק פעיל במשימות האכיפה כשבנוסף לפעילות 

 האכיפה מוטלים עליהם גם תפקידי מינהל שונים במרחב.

חומי הפעילות הבאים: מודיעין ,חקירות לצד צוותי האכיפה קיימים במרחב ת

 זרים וחקירות מעסיקים.
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 RSDיחידת הטיפול במבקשי מקלט 
היחידה מטפלת בבקשות לקבלת מבקשי מקלט מדיני בישראל בהתאם לאמנת 

האו"ם לפליטים, עליה חתומה מדינת ישראל ובכפוף לנוהל הטיפול במבקשי 

 מקלט מדיני בישראל.

וכר ומוסמך לטיפול  במסתננים מחוסרי זהות ובנוסף היחידה מהווה גוף מ

משמשת  כגורם מייעץ למנכ"ל הרשות ולראש  מינהל אכיפה וזרים בתהליכי 

 קבלת החלטות.

כל בקשה נבחנת בצורה מדוקדקת מכוח העקרונות הקבועים באמנת הפליטים, 

בידי היחידה כלים המבטיחים מידע מהימן ועדכני המאפשר בחינה אמיתית 

 ניינית של כל בקשת מקלט בישראל. וע

 

 )מתקן שהייה פתוח למבקשי מקלט( מתקן שהייה "חולות"

 מתקן שהייה "חולות" ממוקם בנגב, סמוך לפתחת ניצנה.

המרכז מוגדר כמרכז שהייה פתוח ואליו מוזמנים מסתננים בהתאם 

באתר לקריטריונים קבועים המתעדכנים מדי מספר חודשים ומפורסמים 

 .הרשות

 

 היחידה ליציאה מרצון

יחידת יציאה מרצון מסייעת לנתינים זרים ששוהים בארץ שלא כחוק לחזור 

 לארצם  או למדינה שלישית.

 טיסי טיסה ואף תעודות מעבר בעת הצורך.היחידה רוכשת עבורם כר

 היחידה פועלת בתאום ובשיתוף פעולה עם ארגונים בינלאומיים ונציגויות זרות .

 

 זרוע הרחקה 

זרוע ההרחקה הינו הגוף האמון על שהייתם של מיועדים להרחקה במתקן 

 המשמורת וכן אמון על הרחקתם הפיזית מישראל.

 

file://///fs/he/Departments/publications/news/criteria_for_relocating_infilitrators_to_holot_facility
file://///fs/he/Departments/publications/news/criteria_for_relocating_infilitrators_to_holot_facility
file://///fs/he/Departments/publications/news/criteria_for_relocating_infilitrators_to_holot_facility
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ונסולרי האחראי על הקשר עם נציגויות זרות במסגרת הזרוע פועל גוף תיאום ק

 וכן יחידה האחראית על התיאום והליווי מול בית הדין לביקורת משמורת.

זרוע ההרחקה מפעיל מרכז שליטה המתעד ומתאם את פעילות מרחבי 

האכיפה וכן מלווה את גורמי האכיפה החיצוניים )משטרת ישראל , צה"ל, שב"ס 

כליתן העברת שוהים בלתי חוקיים למשמורת ואחרים( במשימות השונות שת

 והרחקתם מישראל.

הזרוע מתואמת בפעילות ההרחקה מול רשות שדות התעופה ובעת הצורך 

 מבצעת ליווי מורחקים למדינות היעד.

 מינהל האוכלוסין

 אגף לשכות
 

יחידה, פעילותה, מטרותיה וסמכויותיה:מהות ה  

תחנות רישום, הפרוסות בכל 166-תתי לשכות ו 8לשכות, 28-אגף זה מורכב מ

מרחבים וממרכז מידע ארצי המשמש כלשכה למתן שירות  6הארץ במבנה של 

המוקד הטלפוני של רשות מרחוק, הנותנים שירות יום יומי לציבור בישראל. 

על מתן מידע מרשם ודרכונים ,סיעוד ואשרות, צווי האוכלוסין וההגירה אחראי 

מיקום לשכות הרשות, שעות קבלת קהל, גובה התשלום  -מידע כללי   עיכוב

)אגרות(, תנאים לקבלת שירות מסוים והפנייה לגורמים המתאימים ביחידות 

 הרשות השונות.

  מטה האגף מרכז ומנהל את כל פעילות הלשכות מקבלי הקהל, בישראל

 מרחבית וכן את פעילות מרכז המידע הארצי. בפריסה

  ,האגף אחראי על ביצוע עבודת הלשכות כל זאת במתן שירות יעיל, ייצוגי

הוגן, ואפקטיבי בנושאי המרשם והמעמד בהם נזקק אדם לשירותי רשות 

האוכלוסין וההגירה, ושוקד על פיתוח ושיפור מתמיד של איכות השירות 

 לציבור.

 

 אגף מרשם ומעמד

אחראי למכלול  הנושאים בתחומים של מרשם ודרכונים, אזרחות ומעמד, 

 אשרות, איחוד משפחות, עלייה ושבות  מרשם ומעמד.

וסמכויותיו:  מהות האגף, פעילותו  

https://www.gov.il/he/departments/units/offices_management
https://www.gov.il/he/departments/units/registry_and_status_unit
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 ואזרחות,  דרכונים, מעמדמהווה סמכות מקצועית בנושאי מרשם ו האגף

 אשרות איחוד משפחות, עליה ושבות.

 אחראי על כתיבה, עדכון והפצת הנהלים וההנחיות המקצועיות  האגף

 ברשות.

 מהווה סמכות החלטה לתיקים המועברים ע"י יחידות הרשות במקרים  האגף

 בסמכות החלטת היחידות. מורכבים או שאינן

 מול משרדי הממשלה, גופים מייצג את הרשות בממשקי עבודה  האגף

 נוספים. ממלכתיים וגורמים

 בנוי משלוש מחלקות מקצועיות: מרשם ודרכונים, אשרות ומעמד,  האגף

 ואזרחות.

 מחלקת מרשם ודרכונים:

  המחלקה אחראית על עדכניות קובץ מרשם האוכלוסין, ומתן הנחיות

 מקצועיות ליחידות הרשות בנושאי מרשם ודרכונים.

  במקרים חריגים בנושא מרשם ודרכונים, עדכון אגרות, המחלקה מטפלת

 תיעוד המגיע מהקונסוליות, מתן שירותים באמצעות האינטרנט.

  המחלקה אחראית על ניהול גנזך הרשות של תיקי נפטרים ועדכוני מרשם

 המבוצעים בחו"ל.

 מחלקת אשרות ומעמד:

 לוסין המחלקה אחראית על מתן הנחיות מקצועיות לעובדים בלשכות האוכ

אישורים חריגים לזרים עפ"י חוק הכניסה: תיירים, עובדים זרים, מתנדבים, 

 אנשי דת, סטודנטים, בני זוג ועוד.

  המחלקה מהווה סמכות מקצועית לערעורים וטיפול בחריגים של מקרים

 מורכבים המועברים ע"י הלשכות או גופים אחרים

 לועדות רשותיות:  המחלקה מרכזת את ההנחיות והטיפול בתיקים המועלים

ועדה בין משרדית, ועדה לביטול מעמד, ועדת השגה, ועדה הומניטארית, 

 ועדת גיורים וכו'
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 .בסמכות המחלקה לאשר מעמד לחריגים עולים ולנלווים עפ"י חוק השבות 

 מחלקת אזרחות:

  ,המחלקה אחראית מקצועית על תחום האזרחות ומופקדת על יישום וביצוע

של פעולות הקשורות לקביעת מעמד, השינויים בו, על פי חוק האזרחות, 

ויתורים על האזרחות הישראלית, עדכון קובץ מרשם האוכלוסין ומתן תיעוד 

 אודות המעמד של אזרחים ותושבים השוהים הן בארץ והן בחו"ל

  המחלקה אמונה על עדכון נהלים והנחייה מקצועיות של יחידות

 הרשות ונציגויות ישראל בחו"ל

 הווה סמכות מקצועית לערעורים, בטיפול בחריגים המחלקה מ

 המועברים אליה ע"י לשכות או גופים אחרים

 נהל שירות למעסיקים ולעובדים זריםימ
 

פים  המעניקים מנהל שירות למעסיקים ולעובדים זרים מאגד תחתיו את האג

שירותים במסגרת התרת העסקת עובדים זרים בישראל. למנהל שלושה אגפים 

 ושתי מחלקות:

 אגף מדורי התשלומים )מת"ש( .1

 אגף היתרים למעסיקים פרטיים .2

 אגף תאגידים ולשכות .3

 יחידת הסכמים בילטראליים )יה"ב(. .4

 המרכז הארצי להנפקת רישיונות עבודה לעובדים זרים. .5

 

 שלומים )מת"ש(:אגף מדורי הת

אגף מת"ש מטפל בהסדרת העסקת עובדים פלשתינאים ועובדים זרים 

בישראל. בנושא העסקת עובדים פלשתינאים מת"ש מטפל בבקשות מעסיקים 

להתרים להעסקת עובדים פלשתינאים, קליטת דיווחי שעות, ניכויים והפרשות 

העסקת  ממעסיקים והנפקת תלוש שכר לדוגמא עבור עובדים אלו.  בנושא

עובדים זרים מת"ש קולט בקשות ודיווחים של מעסיקים בעלי התרים להעסקת 

https://www.gov.il/he/departments/units/employers_and_foreign_workers
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עובדים זרים בענפי הבנין, החקלאות והסיעוד, או של תאגידים ולשכות פרטיות 

מורשות לתיווך עובדים זרים, לעניין הזמנה, רישום עובדים או שינויים בהעסקת 

פעולות אלו, לצורך בדיקה, רישום עובדים זרים, וכן גביית תשלומי אגרות בגין 

ואישור ראשוני. כן אגף מת"ש עוסק בקליטת דיווחים על הפקדות תאגידי הבנין 

ומעסיקים אחרים לפקדון חודשי לעובדיהם הזרים, המשולם בענפים מסוימים 

על חשבון פנסיה ופיצויי פיטורים לעובדים אלו, אישור בקשות לתשלום הסכום 

 מישראל, וכן חישוב הסכום המגיע לעובד בהתאם לדין. שנצבר לעובד זר היוצא

 ונותנים שירות מדורים, הפרוסים בכל הארץ, 10 -אגף זה מורכב ממטה האגף ו

 לציבור המעסיקים בישראל, בדגש על מתן שירות מרחוק.

 

 

 

 פיקדון לעובדים זרים ומסתננים: 

אם לסעיף היחידה מטפלת בגביית ובתשלום דמי פיקדון לעובדים זרים בהת

אשר מופקד על ידי ₪  700יא לחוק עובדים זרים. פיקדון זה הנו סכום של עד 1

מעסיקו של עובד זר עבור כל חודש בו העובד הועסק על ידו, על חשבון פיצויי 

פיטורין וקרן פנסיה. לאחר יציאת העובד מישראל יציאה של קבע, זכאי העובד 

ף לכך שיצא מישראל במועד ולא לקבלת סכום הפיקדון שהצטבר לזכותו, בכפו

נותר לשהות בישראל שלא כדין )שהייה שלא כדין עלולה להביא לניכוי חלקי או 

 מלא של סכום הפיקדון שהצטבר לזכות העובד הזר(.

 

 אגף היתרים:

אגף ההיתרים אחראי על הטיפול בבקשות מעסיקים לקבלת היתרים להעסקת 

ומחים, עובדים ירדנים ופרויקטים עובדים זרים בענפי הסיעוד, החקלאות, המ

מיוחדים בהתאם לנהלים בתוקף לכל ענף.  להלן הסבר לגבי פעילות אגף 

 ההיתרים לגבי כל ענף רלוונטי.
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 ענף הסיעוד:

טיפול בבקשות חדשות ובקשות להארכת היתרי העסקה לעובדים זרים  .1

 בתחום הסיעוד.

א זכאים" )אינם זכאים טיפול בבקשות לביצוע הערכות תלות של מטופלים "ל .2

 לחוק סיעוד מביטוח לאומי(.

טיפול בבקשות להקפאות/ביטולי הקפאות היתרים בהתאם להוראות חוק  .3

 עובדים זרים. 

אכיפה מנהלית בכלל הענפים ובכלל זה כתיבת שימועים והחלטות על  .4

 ביטולי היתרים/הגבלות או התניות אחרות של ההיתרים.

 טיפול בוועדות: .5

 טרית. וועדה ההומני .א

 וועדה לאזורים גיאוגרפיים ובקשות של נכים וסיעודיים. .ב

 ועדות מייעצות למתן היתרים. .ג

"ס בירושלים, תל אביב, חיפה, באר שבע, כפ שישה מוקדי שירותלענף הסיעוד 

 ובראשון לציון.

 

 ענף החקלאות:

ענף החקלאות מטפל במתן היתרים לחקלאים להעסקת עובדים זרים, בין היתר 

 בהתייעצות עם משרד החקלאות.

בענף החקלאות קיימות גם ועדות מקצועיות לעניין תוספת הקצאה מסיבות 

 רפואיות, ועדה לזיכוי עובדים שנטשו וכו'.

 

 ענף מומחים זרים:

 ם כולל בתוכו תחומים רבים ומגוונים.ענף מומחי

 לא קיימת מכסה מקסימאלית לענף זה. –בהתאם להחלטת הממשלה 

 ענף המומחים הזרים מטפל במתן היתרים לעובדים זרים בתחומים הבאים:

תעשיה, מסעדות, יהלומנים, ספורטאים ומאמנים, אומנים, אנשי רפואה, מומחי 

יות, סגל דיפלומטי, סגל בכיר של חברות רב לאומיות, מומחי חברות מקומ

https://www.gov.il/he/departments/Bureaus?categories=2c40751b-7c79-4ffd-ae55-b98160ce0811
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חברות תעופה, צלמי עיתונות, מורים מרצים חוקרים ומדענים, עובדים שבאים 

 חודשים לביצוע פרויקט. 3לתקופה שאינה עולה על 

בכל אחד מהתחומים הנ"ל קיימים קריטריונים, נהלים, דרכי פעולה הרלוונטיים 

גורמי חוץ ופנים  לאותו תחום. ענף המומחים הזרים נמצא בקשר עם

ממשלתיים אשר נותנים חוות דעת מקצועיות לגבי הבקשות בדבר הצורך 

 בהעסקת המומחה הזר, מקיימת ועדה מקצועית מייעצת לממונה וכד'.

 

 ענף עובדים ירדנים:

 העסקת עובדים ירדנים בענף התעשייה באילת:

ותרת העסקת עובדים ירדנים בישראל מחייבת קבלת היתר על שם המעסיק ומ

 רק באזור אילת.

מקור ההחלטה הינו פרוטוקול אשר נחתם בין מדינת ישראל וממלכת ירדן ביום 

, פרוטוקול זה מעגן את 2002בדצמבר  12, והוארך ביום 2000במארס  07

 פרויקט העסקת עובדים ירדנים יומיים באילת.

 עובדים. 300המכסה המאושרת להעסקת עובדים מירדן עומדת כיום על 

דה מטפלת בעדכון ופרסום נוהל העסקת עובדים יומיים מירדן, קבלת היחי

 בקשות, בחינתן ומתן היתרים.

 העסקת עובדים ירדנים למלונות באילת:

, הוסמך שר הפנים 29.6.2014מיום  1773בהתאם להחלטת ממשלה מס' 

עובדים זרים אזרחי ירדן  1500לפעול להסדרת מתן היתרים להעסקתם של עד 

 היתרים בכל פעימה. 500באזור אילת, במספר פעימות של עד  בבתי מלון

הפעילות המתבצעת באגף ההיתרים: הכנת נהלים, טיפול בבקשות ומתן 

היתרים, בחינת בקשות למתן אשרות ורישיונות, בדיקות העובדים ואישורם עם 

שב"כ, עדכון, הקמה וניהול מאגר העובדים הירדנים, טיפול בנושא אשרות 

 ירדנים וכד'.לעובדים ה
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 ענף "פרויקטים מיוחדים":

משרדית לטיפול בבקשות המוגשות -היחידה מרכזת את דיוניה של ועדה בין

, להיתרי העסקת עובדים 29.12.2005מיום  4617ע"פ החלטת ממשלה מס' 

זרים בישראל לצורך ביצוע עבודה בטכנולוגיה ובמיכון ייחודיים שאינם בנמצא 

 צעה רק באמצעות גורם זר.בישראל ואשר ניתן לב

הועדה מעבירה את המלצותיה לממונה ולאחר מכן נדרשת בהסכמת שר 

 הכלכלה ושר האוצר.

 

 אגף תאגידים ולשכות פרטיות:

רשות האוכלוסין וההגירה אחראית למתן רישוי לתאגידי כח אדם בענף הבניין, 

תיווך  המעסיקים עובדים זרים בענף הבניין וללשכות פרטיות האחראיות על

תאגידי בניין,  28עובדים זרים בענף הסיעוד או החקלאות. כיום פועלים ברישיון 

לשכות פרטיות לתיווך בענף  14-לשכות פרטיות לתיווך בענף הסיעוד ו 102

החקלאות. הפיקוח על עבודתם של גופים אלו נעשה באמצעות ביקורות 

ובהתאם לחוק מנהליות, במטרה להבטיח שגופים אלו יפעלו באופן תקין 

 והנהלים. 

 

 שימועים לעובדים זרים: 

ביצוע  שימועים לעובדים זרים בשלושה נושאים: מעבר של  יותר משלושה 

ימים, ואי  90מעסקים סיעודיים במהלך שנתיים, עובד שלא הסדיר מעמד מעל 

 מתן הודעה מוקדמת.

 

 יה"ב:  -יחידת הסכמים בילטראליים 

כדי למגר את תופעת דמי התיווך הוא אחד מהצעדים שהמדינה נוקטת ב

הסדרה של הגעת עובדים זרים לישראל, וזאת באמצעות הסכמים מול מדינות 

המוצא של העובדים הזרים בענפי החקלאות, בנין וסיעוד. משימה זו הוטלה על 

יחידת יה"ב של רשות האוכלוסין וההגירה, ותפקידה של היחידה הוא לפעול 

ן משרדי להסכמים בילטראליים וליישם הסכמים בהתאם להנחיות הצוות הבי

 בילטראליים בין מדינת ישראל לבין מדינות המוצא של העובדים הזרים.
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 מרכז ארצי להנפקת רישיונות עבודה לעובדים זרים:

מרכז ארצי שתפקידו להאריך רישיונות עבודה של עובדים זרים בסיעוד 

פרטיות במקום ובחקלאות כאשר כל העבודה מתבצעת ע"י הלשכות ה

 המעסיקים ומרחוק ללא צורך בהגעה פיסית.

  
 יחידות המטה

היחידות המרכיבות את מטה הרשות תומכות את המנהלים הייעודיים של 

הרשות בביצוע תפקידם באמצעות מתן שירותים במגוון תחומים: ייעוץ משפטי, 

 רכש ולוגיסטיקה, כספים, ניהול פיתוח וטיפוח המשאב האנושי, מחשוב,

אבטחת מידע, דוברות והסברה, ניהול פרויקטים, טיפול בפניות ציבור, תכנון, 

 ומחקר וביקורת פנים.

 

 מינהל ומשאבי אנוש: 

  טיפול וטיפוח המשאב האנושי, גיוס ומיון עובדים, איוש  -משאבי אנוש

 מצבה

  טיפול בהכשרה, הדרכה והשכלה של עובדי הרשות בכפוף לצרכים  -הדרכה

 נייםאישיים וארגו

  טיפול בפרט וארגון פעילויות לרווחת העובדים -רווחה 

  אמון על בטחון העובדים ואבטחה פיזית של המתקנים, סינון בטחון  -בטחון

 ומהימנות של עובדי הרשות, הכנת הארגון לשע"ח וטיפול בבטיחות אש

  אחריות על תקצוב הרשות ומעקב אחר ביצוע -תקצוב 

  יות כוללת על מתקני הרשות, תחזוקתם אחר -נכסים, רכש ולוגיסטיקה

 השוטפת, בינוי, רכש ציוד ושירותים
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 היחידה לתלונות הציבור

היחידה לתלונות הציבור מטפלת בתלונות המגיעות הן מגופים ציבוריים והן 

 בתלונות פרטניות המגיעות מהציבור.

מחדל, גין מעשה או היחידה מטפלת בתלונות העוסקות בטענות כנגד המשרד ב

 ימנעות מפעולה או ביצוע פעולה בניגוד לחוק, לתקנות או לנהלים.ה

בנוסף מטופלות ביחידה תלונות שעניינן אופן מתן השרות, פעולות שנעשו 

  בניגוד למינהל תקין או שיש בהן נוקשות יתרה או אי צדק.

יש להבהיר כי היחידה אינה עוסקת בפניות שעניינם ברורים או קבלת מידע וכן 

 .שהוכרעו בהליך משפטי בעניינים התלויים ועומדים בערכאה שיפוטית

 האגף לתכנון מדיניות

ייעודו של האגף לסייע לרשות להשיג את ייעודה ומטרותיה באמצעות מתן כלים 

לטות; הובלת תהליכי התכנון והמעקב ומידע לצורך גיבוש מדיניות וקבלת הח

אחר ביצוע; פיתוח יכולות ויצירת תשתית תומכת לביצוע איכותי של יחידות 

 הרשות.

 תפקידי האגף:

 הובלת תהליכי התכנון ברשות

 גיבוש מטרות רב שנתיות, מדדים ויעדים שנתיים לרשות 

 )הטמעה של שפת תכנון אחידה )בהתאם למודל התכנון הממשלתי 

 תיבת תכניות עבודה שנתיות תוך יצירת תיאום ואינטגרציה בין יחידותליווי כ 

 עריכת מעקב ובקרה אחר ביצוע 

 הובלת תהליכי מחקר תומך החלטות ברשות

 בניית שפה אחידה ומובנת של נתונים בתוך הרשות ומחוצה לה 

 שיפור יכולות בתחום הפקה וניהול של נתונים 

 יות וקבלת החלטות: קידום השימוש במידע לצורך גיבוש מדינ 

  אספקת נתונים סטטיסטיים ומידע לגופי הרשות ולגורמים שונים מחוץ

 לרשות בחתכים שונים ובהתאם לצרכיהם

  הכנת ניירות עמדה בנושאים שונים בהתאם למדיניות, לצרכים ולסדרי

 העדיפות של מנכ"ל הרשות

 ביצוע סקירות נושאיות 

 מדידה והערכה של מדיניות ותכניות יישום 

https://www.gov.il/he/departments/units/policy_planning
https://www.gov.il/he/departments/units/policy_planning
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 לשכה משפטית

 .ייעוץ משפטי לשר הפנים, להנהלת הרשות ולבעלי תפקידים אחרים בה 

  ,ריכוז הליכים הכרוכים בתביעות משפטיות המוגשות בידי הרשות ונגדה

 ת המדינה.לרבות ליווי ומעקב אחר ייצוג הרשות בידי פרקליטו

  ריכוז הליכי חקיקה )ראשית ומשנית( בעניינים הנוגעים לתחום טיפולה של

 הרשות.

  הכנה וניסוח של החלטות ממשלה בתחום טיפול הרשות, ייצוג הרשות

 בוועדות הכנסת ובוועדות שרים הנוגעות לרשות.

 .ייעוץ משפטי שוטף לניהול התקשרויות חוזיות ומכרזים שהרשות צד להם 

 תיבת נהלים של הרשות.יעוץ בכ 

 דוברות והסברה

אגף דוברות והסברה אחראי על מתן שירותי ייעוץ אסטרטגי, תקשורתי 

ודוברותי לראש הרשות וליחידותיה ומספק כלים תומכים: הסברתיים, 

 ודוברותיים למימוש ייעוד הרשות ומטרותיה.

מטרת האגף הינה לקדם את תפיסת הרשות בעיני הציבור כארגון העומד 

ל למענו בהתאם לאמות מידה גבוהות לרשות הציבור, מספק לו שירותים ופוע

 של מוסר, ערכיות ומחויבות לאומית. 

האגף יוזם, מדברר ומפרסם מידע לאמצעי התקשורת ולציבור על פעילות 

הרשות, מעביר מסרים תקשורתיים לקהלי יעד מגוונים ושומר על קשר ישיר 

ר וקבוע עם כתבים, פרשנים ומובילי דעת קהל רלוונטיים. כל זאת תחת מס

 אחיד וברור של הרשות, כמבצעת את מדיניות הממשלה. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gov.il/he/departments/units/legal_department
https://www.gov.il/he/departments/units/public_relations
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 אגף פרויקטים

 

 מתכלל את כלל הפעילות ברשות בכל הקשור לפרויקט הביומטרי, 

 מנהל היחידה המרכזית לניפוק דרכונים ביומטריים.

 ז וועדת ההיגוי לביומטריה ומפקח על יישום ההחלטות.מרכ

 מנהל תחום תקופת המבחן כולל הפצת דוחות עיתיים.

 ריהגורם מקשר בין משרדי הממשלה, לקידום נושאים משותפים בביומט

 

 אבטחת מידע

 ברשות האוכלוסין וההגירה קיימות מערכות מחשוב החיוניות לתפקודה השוטף

המנהלת את מרשם -ות שבהן, מערכת  "אביב" של מדינת ישראל. העיקרי

 -המנהלת את מעברי הגבול ומערכת "מעוז"  -האוכלוסין, מערכת "רותם" 

המנהלת את הנתונים הביומטריים של הזרים השוהים בישראל. במערכות אלו 

קיים מידע בעל רגישות גבוהה ביותר, הן בהיבטים ביטחוניים והן בהיבטי צנעת 

המידע ברשות פועלת במטרה לאפשר זמינותו של הפרט.יחידת אבטחת 

המידע בכל עת, למנוע את שיבושו ודליפתו לגורם בלתי מוסמך, תוך פגיעה 

 מינימאלית בעבודתה השוטפת של הרשות.

פעילות היחידה מבוססת על מספר מעגלי אבטחה הכוללים היבטים פיזיים, 

עלאת מודעות אבטחת טכנולוגיים, מדיניות ונהלים. כמו כן, ניתן דגש רב לה

 המידע בקרב עובדי הרשות. 

יחידת אבטחת מידע מנחה ומבקרת את כלל הגורמים ברשות, ואת לקוחותיה 

 החיצוניים המקבלים מידע ממערכותיה.

 

 

 

 

 

https://www.gov.il/he/departments/units/biometric_projects_unit
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 אגף מערכות מידע

תוח, תפעול ותחזוקה של מערכות ומאגרי אגף מערכות מידע אחראי על פי

מידע לאומיים הכוללים את פרטים של אזרחי מדינת ישראל, תושבים ארעיים, 

זרים ושוהים במדינת ישראל הנושאים סוגים שונים של  אשרות. כמו כן, 

אחראי האגף על פיתוח, תפעול ותחזוקה של מערכת לרישום ביקורת גבולות 

של מדינת ישראל. האגף מפיק נתונים ממערכות של העוברים במעברי הגבול 

המידע השונות, מנתח ומעבד את המידע עבור הנהלת הרשות ועבור היחידות 

המקצועיות ברשות, וכן עבור גופים חיצוניים בהתאם לצורך. האגף קובע את 

האסטרטגיה של רשות האוכלוסין וההגירה בתחום מערכות המידע, יוזם 

ות טכנולוגיים מורכבים וחדשניים לצורכי ייעול תהליכי ומוביל פרויקטים ופתרונ

העבודה ברשות ולצורכי שיפור השירות לציבור הרחב. האגף פועל לאספקת 

שירותים וכלים טכנולוגיים לכלל יחידות הרשות וכן ללקוחות החיצוניים 

המקבלים מידע ממערכות הרשות, על פי חוק, באופנים שונים, זאת תוך 

 המידע והגנה על הפרטיות.  הקפדה על אבטחת

 
 הממונה על שוויון מגדרי

אחד הערכים  והיעדים בחברה דמוקרטית הוא שוויון בין המינים, כאמור עקרון 

זה בא לידי ביטוי עוד במגילת העצמאות, ונחקק כאחד החוקים החשובים, חוק 

מונו הממונות בטיפול מעמד האישה  1983 -שוויון זכויות האישה. בשנת

י ממשלה, שתפקידיהן העיקרי לפעול ליישום החלטת הממשלה משנת במשרד

בדבר שוויון הזדמנויות לנשים בשירות המדינה וברשויות הכפופות  1985

למשרדי  הממשלה ,הקובעת כי יש לתת ייצוג הולם לנשים בשירות הציבורי. 

 .נושא מעמד האישה הוכנס גם  לתקשי"ר ובו הנחיות בדבר בחירת הממונה

 

 

https://www.gov.il/he/departments/units/it_systems
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  תפקידי הממונה על שיווין מגדרי 

 .מגבשת ומקדמת מדיניות של שוויון בין המינים 

  מקיימת מעקב ובקרה על יישומם של החוקים העוסקים בשוויון בין

 המינים, ומייעצת  למשרדי הממשלה בנושא אכיפתם.

  יוזמת חוקים והחלטות שנועדו לקדם את מעמדה של האישה

 בישראל

  ציבורית לנושאים שבתחום פעולתה פועלת להעמקתה של מודעות

 של הרשות. 

 .פועלת לביעור הפלייה נגד נשים, ולמניעת אלימות נגד נשים 

  מקיימת מעקב אחר מילוי המלצותיו של מבקר המדינה בנושאים

 שבתחום אחריותה של הרשות.

  יוזמת, מתכננת ומקדמת הקמה של מסגרות פעולה ושירותים

 ל האישה.בתחומים העוסקים בקידום מעמדה ש

 .פועלת ליישומה של האמנה לביעור כול צורות ההפליה נגד נשים 

 

 חשבות

לנהל את כספי הרשות ולבצע בקרה ופיקוח על ביצוע התקציב בצורה מיטבית 

 בהתאם לחוקים, לתקנות ולנהלים, תפקידי היחידה:

חוזים והזמנות( עם  גורמי חוץ על פי חתימה ופיקוח  אחר  התקשרויות ) •

 חוק נכסי המדינה

 ביצוע תשלומים לספקים, רשויות מקומיות וגורמים אחרים •

 פיקוח ובקרה אחר גביית הכנסות המשרד •

  ביצעו תשלומי  שכר לעובדי המשרד •

https://www.gov.il/he/departments/units/accounting_unit
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 2016הישגים מרכזיים לשנת 
 
 

החלה תקופת מבחן של שנתיים ליישום חוק  2013ביוני  30-ביום ה:  ביומטרי

עוד ביומטרי יהביומטריה ובבד החלה רשות האוכלוסין וההגירה בהנפקת ת

, 2015לתושבים שבחרו להשתתף בתקופת המבחן. בהתאם לחוק, ביוני 

אשרה הכנסת את החלטת שר הפנים להאריך את תקופת המבחן בתשעה 

אושרה הארכה  2016במרץ ודש בח .2016במרץ  31חודשים נוספים, עד יום 

 .2016בדצמבר  31נוספת, עד ליום 

וללא תקלות מיוחדות. במהלך תקופת המבחן  תקופת המבחן עברה בהצלחה

הביע הציבור אמון בתיעוד הביומטרי, דבר אשר בא לידי ביטוי בהיענות 

מקרב מבקשי תעודות הזהות ומקרב  30% -הגבוהה של הציבור, כאשר כ

 . 1ם בלשכות ביקשו תיעוד ביומטרימבקשי הדרכוני

השימוש העיקרי בתיעוד הביומטרי במהלך תקופת המבחן היה במעבר הגבול 

התבצעו בעמדות  2016בנתב"ג. ממועד הצבת העמדות ועד לסוף ספטמבר 

מיליון מעברים של בעלי מסמכי נסיעה  2.5 -ליון מעברים: כימ 4.3אלו מעל 

כמחציתם ביציאה מהארץ וכמחציתם ישראליים הנושאים מידע ביומטרי )

מיליון מעברים של בעלי מסמכי נסיעה זרים הנושאים  1.8-בכניסה לארץ( וכ

 מידע ביומטרי )ביציאה מהארץ(.

כמו כן , רשות האוכלוסין וההגירה עמדה במחויבותיה בהתאם לחוק במסגרת 

למדידה של התהליכים, הבדיקות והדיווחים  רותקופת המבחן גם הקש

  ים. הנדרש

ולהמשך  רשות האוכלוסין וההגירה ערוכה לקראת קיומו של מאגר ביומטרי

 .2016בדצמבר  31בסמוך לתום תקופת המבחן, ביום  ניפוק תיעוד ביומטרי

רשות האוכלוסין וההגירה היא בין ארגוני השירות  שיפור השירות לציבור

קת אלא גם הגדולים בממשלה לא רק בזכות מגוון השירותים הגדול שהיא מספ
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מבחינת חיוניותם וההשפעה שיש להם על הציבור: אין תושב או נתין זר הבא 

בשעריה של המדינה, שלא נדרש לשירותיה של הרשות במהלך חייו בנסיבות 

 שונות.

על מנת לקדם את נושא השירות לציבור ולהתאימו לאתגרים עכשוויים 

בראש  עדיין עומדתרות לציבור שרשות בנושא שיפור ההמדניות ועתידיים, 

 מעינה כאשר בשלושה יעדים מרכזיים

 על ידי פיתוח ערוצים למתן שירותים מרחוק. צמצום הצורך בהגעה לרשות 

 .צמצום זמני ההמתנה לקבלת שירות 

 .הפחתת הנטל הבירוקרטי 

ננקטו צעדים מעשיים על מנת להביא לייעול עבודת אלו  בהתאם לכיוונים

  ר.הרשות ולשיפור השירות לציבו

  -במינהל אוכלוסין 

  וכן לשכות חדשות  שלושעוד על ידי פתיחה של עובה מערך הלשכות

 .כח אדם ללשכות קיימות באמצעות הוספת

 עמדות לשירות ערוצים טכנולוגים לקבלת שירותים מרחוק )אינטרנט,  פותחו

 עצמי(

  חודדו ומוקדו תחומי העיסוק של הלשכות. 

 יהול וזימון תורים, ששדרגה באופן בלשכות הוטמעה מערכת מתקדמת לנ

 משמעותי את היכולת לנהל את הלשכות באופן יעיל ולטובת הציבור.

  הטמעת תהליך מסירה חדש של תעודת זהות ביומטרית, שיבטל את 

 לצורך קבלתה.הצורך של התושב להגיע פעם שניה ללשכה 

 האוכלוסין חלה עליה בהיקף בשנת  בחלק מהשירותים שניתנים במנהל

 . 2015בהשוואוה לשנת  2016
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  במינהל מעברי גבול 

 עמדות לביצוע תהליך ביקורת  50-במעברי הגבול הבינלאומיים הותקנו כ

 . באמצעות מסמכי נסיעה הנושאים מידע ביומטרי ,גבולות באופן עצמי

  .הופעל מסלול מהיר לטיפול מרוכז באשרות כניסה לקבוצות תיור 

 שרת לסוכני נסיעות להגיש בקשות פותחה מערכת ממוחשבת שמאפ

 לקבלת ויזות באופן ומקוון.

 

  –במינהל שירות למעסיקים ועובדים זרים 

  פותחה והוטמעה מערכת דווחי שכר והנפקת תלושי שכר לעובדים

 הפלשתינאים אשר תואמת לחוק ולהסכמים הקיבוציים.

  ןהפיקדוהוקמה יחידה חדשה לטיפול באופן ממוחשב במערך גביית דמי 

 המופקדים לעובדים זרים ומסתננים.

  פותחה מערכת ממוחשבת ליישום וטיפול בעובדים זרים המוזמנים לארץ

 במסגרת ההסכמים הבילטרליים.

  נפתחו שתי נקודות שירות נוספות )בכפר סבא וראשל"צ( בתחום מתן

 היתרים להעסקת עובדים בענף הסיעוד.

 הגיש בקשות להיתר פותחה מערכת שמאפשרת ללשכות פרטיות בסיעוד ל

 העסקה של עובד זר מרחוק, באמצעות חתימה אלקטרונית.

  העבודה לעובדים זרים בענפי סיעוד,  תרישיונוהוטמע תהליך להארכת

 חקלאות ובנין ללא צורך בהגעה פיסית ללשכה. 

  העברת האחריות ממנהל אכיפה למנהל שירות למעסיקים בנושא שימועים

שימועים  ולשכות פרטיות החל בביצוע אגף תאגידים –לעובדים זרים 

עובד זר בין יותר משלושה   לעובדים זרים בשלושה נושאים: מעבר של

ימים,  90מעסיקים סיעודיים במהלך שנתיים, עובד שלא הסדיר מעמד מעל 

 ואי מתן הודעה מוקדמת על התפטרות ע"י עובד זר בסיעוד.
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ם בילטראליים הסדרת העסקתם של העובדים הזרים באמצעות הסכמי

 לגיוס עובדים ולהעסקתם

  בשנים האחרונות, בהתאם למדיניות הממשלה, הפכה הפעילות לקידום

הסכמים בילטראליים בין מדינת ישראל למדינות המוצא של העובדים הזרים 

לעמוד תווך להסדרת העסקתם של העובדים הזרים המגיעים מחו"ל 

ה האחרונה אף בענף לישראל לעבודה בענפי הבניין והחקלאות, ובשנ

הסיעוד במסגרת הסכמי פיילוט. תכלית ההסכמים היא יצירת מנגנון גיוס 

ישיר בין מדינת ישראל ומדינות המוצא של העובדים, שנועד להסדיר הבאה 

מפוקחת ומבוקרת של עובדים זרים לישראל בענפים השונים, תוך מניעת 

ם הזרים וסחר בבני התופעה הפסולה של גביית דמי תיווך אסורים מהעובדי

 אדם על ידי גורמי תיווך פרטיים.

  הגיעו לארץ באמצעות הסכמים בילטראליים בענף החקלאות  2016בשנת

עובדים מבולגריה,  2558עובדים מתאילנד, ובענף הבנין הגיעו לארץ  6592

 מולדובה ורומניה.

  פיילוט ראשון לגיוס והעסקה של עובדים  2016בענף הסיעוד החל בשנת

ים באמצעות הסכמים בילטראליים לענף, במסגרת הסכמים שנחתמו עם זר

 8-עובדים מנפאל ו 60-לנקה. כיום מועסקים במסגרת הפיילוט כ-נפאל וסרי

מעמדו של ההסכם  2016עובדים מסרי לנקה ועוד היד נטויה. בסוף שנת 

הבילטראלי, כמנגנון הסדרה וגיוס ולהעסקה של עובדים זרים הנו מבוסס, 

הסדרה  ישראל היא בין המדינות המובילות בעולם בשימוש במנגנון כאשר

 זה.

  נפתחו שתי נקודות שירות נוספות )בכפר סבא ורשל"צ( בתחום מתן היתרים

 להעסקת עובדים בענף הסיעוד.

  הוטמע תהליך להארכת אשרות לעובדים זרים בענפים סיעוד וחקלאות ללא

 צורך בהגעה ללשכה. 

 לשכות פרטיות בסיעוד להגיש בקשות להיתר ל פותחה מערכת שמאפשרת

 העסקה של עובד זר מרחוק, באמצעות חתימה אלקטרונית.
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 רשותיות-תשתיות כלל

  .הוטמעה מערכת חדשה לניתוב שיחות 

  עלה אתר אינטרנט חדש לרשות במסגרת אתר הממשלה  2016בשנת

החדש. האתר מפותח בטכנולוגיה חדשנית הכוללת: התאמה לשימוש 

ירים חכמים, תמיכה בנגישות לבעלי מוגבלויות, תמיכה בשפות, במכש

הרחבת היכולת להזדהות, הרחבת היכולת לשיתוף הציבור במאגרי מידע 

 פתוחים ועוד.

 

 הטיפול בתופעת ההסתננות לישראל

 2016הישגים מרכזיים לשנת 

במסגרת זה הופנו  מעל ל  -טיפול במסתננים במסגרת נוהל "חולות"   •

 למתקן. -ננים  מסת 7,000

 שוהים בלתי חוקיים. 5,000הרחקה מישראל של כ  •

 תיקי העסקה כנגד מעסיקים ישראלים 1,000 -פתיחה של כ •

 מסתננים. 40,000 -טיפול שוטף בכ •

 מסתננים ממדינות אפריקה יצאו מרצון 3,500עידוד יציאה מרצון של כ   •

 תיקים של מבקשי מקלט. 4,500 -טיפול במבקשי מקלט נסגרו כ •
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 8-2017מטרות רב שנתיות ויעדי הרשות לשנים 

 

 : הסדרת מדיניות ההגירה של מדינת ישראל1מטרה 

 : שיפור הנהלים המקצועיים של הרשות ותהליך עדכונם1.1יעד 

 : שיפור ההתאמה של סוגי רישיונות ישיבה לצרכי השהייה בארץ1.2יעד 

 

 : הסדרת העסקתם של העובדים הזרים2מטרה 

: הגברת העסקה של עובדים זרים באמצעות הסדרים והסכמים 2.1עד י

 בילטראליים

 : הסדרת העסקתם של העובדים הפלשתינאים2.2יעד 

: הסדרת העסקתם של עובדים זרים, ישראלים חוזרים וזכאי שבות 2.3יעד 

 טק-לתעשיית ההיי

 

 : צמצום מספר השוהים הלא חוקיים במדינת ישראל3מטרה 

 ת יכולות האכיפה של הרשות: הגבר4מטרה 

 : עידוד יציאה מרצון של שוהים לא חוקיים3.1יעד 

 : הגברת יכולת ההרחקה של שוהים לא חוקיים3.2/4.1יעד: 

: הגברת האכיפה על מעסיקים ככלי מרכזי לצמצום מספר 3.3/4.2יעד 

 השוהים הלא חוקיים 

 : שדרוג האכיפה המינהלית 4.3יעד 

 

 מעבר לתיעוד חכם –ומטריה : יישום חוק הבי5מטרה 

ביומטרי לכל התושבים )תום תקופת  -הנפקת תיעוד לאומי  :5.1יעד 

 המבחן(

: הפעלת מערך ביקורת גבולות יעיל ומתקדם במעברי 6מטרה 

 לאומיים של ישראל-הגבולות הבין

 : פיתוח מערך ביקורת הגבולות בראייה ארוכת טווח6.1יעד 

 עופה רמוןהיערכות לפתיחת שדה ת :6.2יעד 
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 בעלי תפקידים ברשות

 

 תפקיד שם

 מ"מ מנכ"ל הרשות  שמואלי אמנון

 סמנכ"ל למנהל ומשאבי אנוש נאיף הינו

 ראש מנהל אכיפה וזרים  יוסף אדלשטיין

 ראש מנהל מעברי גבול  יגאל דוכן

 ראש מנהל למעסיקים יואל ליפוביצקי

 יועץ משפטי דניאל סלומון

לשכות מנהל אגף בכיר אבי לקח  

 מנהל אגף מרשם ומעמד עמוס ארבל

 חשב הרשות רונן לוי

ופניות ציבור מנהלת אגף ביקורת פנים נירית אלקלעי  

 מנהלת אגף בכירה תכנון מדיניות מרב אברהמס 

 דוברת הרשות סבין חדד

 מנהל אגף פרויקטים ברוך דדון

מ"מ מנהל אגף מערכות מידע יוסי איבגי  

טחת מידע מנהל אב עידו תלמי  

 תקציבן הרשות אליהו אלפסי
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 דרכי התקשרות עם הרשות

 מרכז שירות ומידע ארצי

 )מטלפון קווי(. 12223450* )מטלפון נייד(  או 3450התקשרות למספרים 

 .02-6294666פון ניתן להתקשר לטל למתקשרים מחוץ לארץ

  info@piba.gov.il:  פנייה בדואר אלקטרוני

 02-6294755/442פנייה בפקס: 

פנייה בדואר: מרכז שירות ומידע ארצי, רשות האוכלוסין וההגירה, רח' אגריפס 

  .94301, מיקוד 42

  תלונות הציבור

 94584ירושלים, מיקוד  6רשות האוכלוסין וההגירה, מסילת ישרים כתובת: 

 15:00 - 13:00בין השעות  02-6294701ניתן לפנות למחלקה בטלפון: 

  בלבד. 

  02 - 6294750פנייה בדואר ו/או באמצעות הפקס: 

 פנייה באמצעות טופס מקוון .1
 tz@piba.gov.ilדואר אלקטרוני:  .2
 94584, ירושלים מיקוד 6מסילת ישרים  משלוח דואר: .3

 

 ממונה חופש המידע

 , ירושלים  6, רחוב מסילת ישרים  02-6294852טלפון : 

02-6294860פקס:   

 

 מינהל שירות למעסיקים ולעו"ז

 תעשיה, מומחים, מסעדות אתניות:

02-6294439, או 02-6294438 -בטלפונים   

02-6294442 -או בפקס   

https://www.gov.il/he/departments/general/call_center
https://www.gov.il/he/departments/general/call_center
mailto:info@piba.gov.il
https://www.gov.il/he/departments/general/population_petition
https://www.gov.il/he/departments/general/population_petition
https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getHtmlForm.aspx?formType=complaint@piba.gov.il
https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getHtmlForm.aspx?formType=complaint@piba.gov.il
mailto:tz@piba.gov.il
https://www.gov.il/he/departments/general/requesting_info_freedom_of_information
https://www.gov.il/he/departments/general/requesting_info_freedom_of_information
https://www.gov.il/he/departments/units/employers_and_foreign_workers
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 סיעוד:

, ירושלים, מענה טלפוני לנושא 5ומה , בנין כי"ח, ק42רח' אגריפס  כתובת :

 *3450סיעוד : 

  14:30-18:00ובין השעות  , 08:00-12:00יום שני בין השעות  קבלת קהל:

 8:00-12:00יום שלישי בין השעות 

 14:30-18:00יום רביעי בין השעות 

 

 

 יחידות הרשות הנותנות שירות לאזרח

 

  מרכז שירות ומידע ארצי
 

  הציבור לתלונותהיחידה 
 

 לשכות רשות האוכלוסין
 

 מעברי הגבול הבין לאומיים
 

  מינהל שירות למעסיקים
 
 נהל אכיפה וזרים ימ

 

 

 

 

https://www.gov.il/he/departments/Bureaus?categories=2c40751b-7c79-4ffd-ae55-b98160ce0811
https://www.gov.il/he/departments/Bureaus?categories=2c40751b-7c79-4ffd-ae55-b98160ce0811
https://www.gov.il/he/departments/general/call_center
https://www.gov.il/he/departments/general/call_center
https://www.gov.il/he/departments/general/population_petition
https://www.gov.il/he/departments/Bureaus
https://www.gov.il/he/departments/Bureaus
https://www.gov.il/he/departments/Bureaus?categories=b50f5edc-e150-4b91-8d33-e5ea0556454e
https://www.gov.il/he/departments/Bureaus?categories=b50f5edc-e150-4b91-8d33-e5ea0556454e
https://www.gov.il/he/departments/units/employers_and_foreign_workers
https://www.gov.il/he/departments/units/employers_and_foreign_workers
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2016ים והנחיות בשנת כתבי עת, מידעונ  

בזכותון מובאים הזכויות והחובות הבסיסיות בעבודה  - זכותון לעובד הזר •

ושהייה של עובדים זרים בישראל.  הקבצים מעודכנים באתר הרשות 

 ספות .ובשפות נו

מתפרסמים באתר הרשות כל רבעון ובסיכום כל  –" נתוני זרים בישראל" •

 שנה. 

עבור עובדים זרים במסגרת ההסכמים  של הקו הטלפוני 2016נתוני  •

 CIMIהבילטראליים  ובשיתוף עם המרכז להגירה בינלאומית וקליטה 

במסגרת  – של הקו הטלפוני עבור עובדים זרים בחקלאות 2016נתוני  •

 Thailand Israel Cooperationפרויקט 

 מבט כוח אדם בענף הסיעוד ב – לאן? -נף הסיעוד בישראל ובעולםע

 תמונת מצב וכיוונים עתידיים –השוואתי 

 רשות האוכלוסין וההגירה מפרסמת מידי  - מאגרי נתונים לשימוש הציבור

ר. הרשימות מתעדכנות תקופה רשימות שונות לשימוש חופשי של הציבו

 בתחילת כל חודש.

   בדף זה מוצג מידע  - 2016דף מידע בעניין העסקת עובד זר בענף הסיעוד

ים בענף הסיעוד. אודות הליך ההתרה של העסקת עובדים זר-תמציתי על

דף מידע זה הוא לידיעה כללית בלבד ואינו מהווה תחליף לנוסח החוק, 

 התקנות והנהלים הרלוונטיים המחייבים.

  ח נכתב על־ידי צוות הכולל בעלי הדו״ - 2016 -עובדים זרים בישראל

( ומהאגף לתכנון CIMIתפקידים מהמרכז הבינלאומי להגירה וקליטה )

 מדיניות ברשות האוכלוסין וההגירה

 

 

 

 

https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/foreign_worker_rights_booklets
https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/foreign_worker_rights_booklets
https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/foreigners_in_israel_data_2016
https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/foreign_workers_hotline_bileteral_agreements_2016
https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/cimi_agri_workers_hotline_2016
https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/nursing_in_israel_report_may15
https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/population_registry_data_for_public_use
https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/population_registry_data_for_public_use
https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/caretaking_booklet_for_employers_2016
https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/foreign_workers_in_israel_2016_report
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אור מאגרי המידע של הרשות הרשומים אצל רשם תי

 -מאגרי המידע לפי חוק הגנה על  הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 

 המטרה סוג מידע במאגר שם המאגר מס'

אישות, מעמד אישי, צנעת  מרשם אוכלוסין  . 1

 אישות

ניהול מערכת מרשם האוכלוסין 

עפ"י חוק מרשם האוכלוסין , 

קיום בחירות רישום שינויים 

 בפרטים

מאגר לתמיכה  . 2

בפניות לקוחות של 

 תוכנית זיהוי חכם 

מידע של לקוחות: שם 

פרטי, שם משפחה, כתובת  

דואר אלקטרוני ומספר 

 טלפון

 תן מענה ללקוחות מ

ניהול המידע על דרכונים ותעודת  אישיות דרכונים  3

מעבר עם קשר למרשם 

 האוכלוסין

כרטסת ביקורת  .4

 גבולות

ניהול כרטסת יציאות וכניסות  מעמד אישי

למדינת ישראל בדרך האוויר, 

 הים והיבשה לישראלים ולזרים.

מערכת רשב"ג  . .5

 ביקורת גבולות

ת ויציאות מידע בדבר כניסו

של אדם לישראל, אישורים 

הקיימים לכך, או מניעות 

 הקיימות במסגרת זו. 

פיקוח ובקרה על הנכנסים לארץ 

והיוצאים ממנה לצורך אכיפת 

 חוק וצווי עיכוב יציאה.

  

מעסיקים של  .6

 עובדים זרים

הכשרה מקצועית פיקוח  

ומעקב אחר עובדים זרים 

 ומעסיקים

משרד כלי לקבלת החלטות עבור 

 הפנים לאישור  הבאת עובד זר. 

מרשם אוכלוסין  . 7

 ביש"ע

אישות, מעמד אישי, צנעת 

 אישות

 רישום אוכלוסין
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 רשימת החוקים ששר הפנים ממונה על ביצועם

 

 1965ה "תשכ האוכלוסין מרשם חוק    

 1982ב "תשמ והצגתה תעודת זהות החזקת חוק  

 2005ה  "התשס כתובות עדכון חוק  

 ובמאגר זיהוי במסמכי ביומטריים זיהוי ונתוני ביומטריים זיהוי אמצעי לתהכל חוק 

   2009ע "התש מידע

 1956ו "תשט השמות חוק  

 1950י "תש השבות חוק    

 1952ב  "תשי האזרחות חוק    

 2003ג  "התשס שעה( לישראל )הוראת והכניסה האזרחות חוק   

 2010  ע"התש  הקוממיות מלחמת לחללי כבוד אזרחות הענקת חוק  

 1952ב "תשי לישראל הכניסה חוק  

 1952ב "תשי הדרכונים חוק  

 2001א "התשס השיבה זכות שלילת חוק   

 1991א "התשנ זרים עובדים חוק 

  1996חוק שהייה שלא כדין איסור סיוע תיקוני חקיקה תשנ"ו 

 1996ו "התשנ אדם כוח קבלני י"ע עובדים העסקת חוק    

 1959י"ט חוק שירות התעסוקה התש 
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  2018-2017תוכנית עבודה לשנת 
 

מתכללת את הפעולות  2017-8תכנית העבודה של רשות האוכלוסין וההגירה לשנים 

שנתיות -שיחידות הרשות עתידות לבצע בשנים אלו על מנת לקדם את המטרות הרב

. מבנה המסמך 2שנתיים שנקבעו בהנהלת הרשות-של הרשות בהתאם ליעדים הדו

" משקף את הראייה המתכללת שעל פיה נבנתה 2017-8העבודה לשנים  "תכנית

תכנית העבודה של הרשות: החלוקה לפרקים היא בהתאם למטרות הרב שנתיות של 

 פרקים היא על פי היעדים השנתיים. -הרשות, והחלוקה לתת

 היו: 2017-8העקרונות המנחים בתהליך התכנון הרשותי לשנים 

בין מינהל  - ך תיאום וסנכרון בין יחידות הרשותגיבוש תכניות העבודה תו •

למינהל, בין המינהלים הייעודים ליחידות המטה, בין המינהלים הייעודיים 

 לתקציבן; 

החלטות ממשלה,  -מתן ביטוי בתכניות העבודה ליישום החלטות והנחיות  •

 החלטות שר, החלטות מנכ"ל, הנחיות מקצועיות של גופים מנחים;

בהתאם לממצאים של דוחות  - יות העבודה לתיקון ליקוייםמתן ביטוי בתכנ •

 ביקורת ולבקרה של יחידות המטה;

אבטחת  - מתן ביטוי בתכניות העבודה לפיתוח תשתיות ארגוניות רוחביות •

 מידע, דוחות נתונים, מערכת "איתן", תהליך הערכת עובד וכד'.

ים יופיעו גם בספר עיקרי תכנית העבודה של הרשות: מטרות, יעדים ומדדים מרכזי

 ", המפורסם לציבור הרחב.2017-8"תכניות העבודה של הממשלה לשנים 

 

 

                                                 
 



 

38 
 

 6201תקציב 
 

 
 בברכה,   

 

 מלי דודיאן                  

 ממונה חוק חופש המידע
 

 

 2016ביצוע תקציב מזומנים כולל התחייבויות בדרך לשנת  - 103דוח          
     

פריט 
 התחייבות

תקציב 
  תשלומים

תקציב 
הכנסה 
 מיועדת

 תקציב נט
 ו

תשלומים 
 )ביצועבפועל(

ת חשבוניו
שטרם 
שולמו 
)ביצוע 
 בדרך(

יתרת הז 
ויתרת 

התחייבויות 
תקציב 
בניכוי 

חשבוניות 
שטרם 
 שולמו

יתרת תקצ 
בניכוי חשבונ 
שטרם שולמו, 

יתרת הזמ 
ויתרת התח 

 תקציביו

 

 )מזומנים( 
 

 ברוטו
 

סה"כ הכנסות 
 מדינה

0 0 0 
-

580,124,499 
0 0 580,124,499 

 

סה"כ שכר 
 מטה ומינהל

 אוכלוסין
147,332,000 0 147,332,000 144,588,735 

-
570,117 

0 3,313,382 
 

סה"כ תפעול 
 לשכות ומטה 

116,262,000 -1,483,000 114,779,000 83,305,654 
-

457,760 
32,315,246 -384,140 

 

הוצ.   סה"כ
מחשוב 
 ראשיים

211,475,000 
-

19,845,000 
191,630,000 119,484,078 482,251 79,587,278 -7,923,606 

 

סה"כ עלויות 
שכר מינהל 

 אכיפה
78,952,000 0 78,952,000 79,237,098 0 0 -285,098 

 

סה"כ תפעול 
 יחידת אכיפה 

134,091,000 0 134,091,000 108,790,214 18,715 25,230,762 51,309 
 

סה"כ עלויות 
שכר מינהל 

שירות 
למעסיקים 

 ולעו"ז

20,722,000 0 20,722,000 20,233,926 0 0 488,074 
 

סה"כ תפעול 
מינהל שירות 

 למעסיקים
27,150,000 0 27,150,000 16,489,680 -10,910 10,788,412 -117,182 

 

סה"כ תפעול 
מינהל ביקורת 

 גבולות
93,651,000 

-
70,744,000 

22,907,000 21,213,149 1,055 4,376,643 -2,683,847  

 


