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עובדות ועובדים יקרים,

מסמך זה מסכם את פעילות רשות האוכלוסין וההגירה לשנת 2017 והוא נועד בראש ובראשונה - עבורכם, 

כדי לעדכן אתכם על העשייה של הרשות בשנה החולפת, שכולנו שותפים לה.

מספר אירועים השפיעו באופן מיוחד על עבודת הרשות בשנת 2017:

סיום תקופת המבחן ליישום חוק הביומטריה והמעבר להנפקה של תיעוד ביומטרי לכלל התושבים.

חתימה על הסכם בילטראלי עם סין לגיוס והעסקה של עובדים בענף הבניין והתחלת יישומו, וביצוע 

פיילוט ליישום הסכם בילטראלי לגיוס והעסקה של עובדים בענף הסיעוד.

פסק הדין של בג"צ בעניין ההרחקה של מסתננים למדינה שלישית, שבהמשך הוביל לתיקון חקיקה 

ובימים אלו להחלטת ממשלה בנושא תכנית להוצאת מסתננים מישראל.

גידול נרחב בהיקף העוברים במעברי הגבול הבינלאומיים.

לצד אלו, הלך וגדל הצורך בפיתוח שירותים דיגיטליים מתקדמים למען שיפור השירות לציבור, בדגש על 

הנגשת השירות וצמצום זמני ההמתנה.

כל יחידה בתחומה תרמה להתמודדות עם האתגרים שעמדו בפני הרשות כתולדה של אירועים וצרכים 

אלו, כפי שמתואר להלן.

המסמך "רשות האוכלוסין וההגירה - דוח סיכום פעילות לשנת 2017" נחלק לשני פרקים עיקריים: הפרק 

הראשון עוסק בתיאור העשייה של הרשות באותם תחומים שהוגדרו כתהליכים המרכזיים לשנת 2017. 

הפרק השני עוסק בתיאור נושאים נבחרים מתוך הפעילות השוטפת של הרשות, בראי המספרים ובמבט 

השוואתי ביחס לשנים קודמות.

כפי שמשתקף ממסמך זה, תחומי הפעילות של הרשות רבים ומגוונים. יתר על כן, בשל המגוון הרחב 

של תחומי העשייה ועל אף שהמסמך מכסה חלקים נכבדים מהם, אין הוא משקף את מכלול הפעילות 

המתקיימת תחת אחריותנו.  

"לא עליך המלאכה לגמור ולא אתה בן חורין להבטל ממנה" )אבות, ב', ט"ז(. לכן, לצד העשייה הרבה בשנת 

2017 מצפים לנו אתגרים רבים וחשובים גם בהמשך.

אני רוצה להודות לכם על עבודתכם המסורה והמקצועית.

 בברכה,

 פרופ׳ שלמה מור יוסף

מנכ״ל רשות האוכלוסין וההגירה

•
•

• 

•
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פרק א׳: תהליכים מרכזיים ברשות האוכלוסין 
וההגירה לשנת 2017

1. תיעוד לאומי חדש למדינת ישראל – מעבר לעידן הביומטרי

ממשלות ישראל עסקו במשך זמן רב בצורך להחליף את תעודות הזהות ומסמכי הנסיעה הקיימים בתיעוד 

חכם, הכולל מרכיבי מידע ביומטרי ואמצעים אלקטרוניים חדישים ומודרניים, וזאת על מנת למנוע זיוף של 

התיעוד וגניבת הזהות של בעלי התיעוד. בשנת 2009 אושר בכנסת חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני 

 זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התש"ע - 2009 )להלן - חוק הביומטריה(, בשלב הראשון - 

במסגרת תקופת מבחן. בעקבות זאת, החלה הרשות בהיערכות מואצת ומאומצת לקראת המעבר לעידן 

הביומטרי. ב-30 ביוני 2013 החלה תקופת מבחן בת שנתיים, ובד בבד החלה הרשות בהנפקה של תיעוד 

ביומטרי לתושבים שבחרו להשתתף בתקופת המבחן. תקופת המבחן הוארכה מספר פעמים בהתאם 

להחלטת שר הפנים ובאישור הכנסת, והסתיימה ב-31 במאי, 2017.

שנת 2017 מהווה ציון דרך משמעותי בתהליך המעבר לעידן הביומטרי: ב-1 ביוני 2017 נכנס לתוקפו התיקון 

לחוק הביומטריה, לאחר שהתקבל בכנסת ב-27 בפברואר 2017. בתיקון לחוק שהתקבל בהתאם להחלטת 

שר הפנים לקראת סיום תקופת המבחן, נקבעו הסדרים ביחס להחלת החוק על כלל התושבים ותכולת 

המאגר הביומטרי. עיקרי התיקון כוללים את המרכיבים הבאים:

הנפקת תעודות זהות ומסמכי נסיעה ביומטריים, שייכללו שבב אלקטרוני ובו תמונות טביעות שתי 

אצבעות ותמונת פנים, לכלל התושבים.

שמירת תמונות פנים במאגר הביומטרי, במטרה למנוע זיוף והתחזות.

שמירת טביעות אצבע במאגר הביומטרי, בכפוף להסכמת התושב.

הגדרת תוקף למסמכי הזיהוי: 10 שנים לתושבים שהסכימו לשמירת טביעות האצבע במאגר וחמש 

שנים לתושבים שלא הסכימו לכך.

במהלך השנים האחרונות, לרבות בשנת 2017, נערכה הרשות לקראת תום תקופת המבחן והתחלת היישום 

של חוק הביומטרי בתקופת הקבע, שמשמעותו הנפקת תעודת זהות ומסמכי נסיעה ביומטריים לכל 

התושבים: נפתחו לשכות חדשות )מתוכן שלוש לשכות בשנת 2017(, פותחו שירותים מקוונים שמצמצמים 

את הצורך בהגעה ללשכה, והוטמעה מערכת מתקדמת לניהול וזימון תורים, שנועדה לווסת את קצב 

ההגעה של הפונים ללשכה ולסייע בניהול התור של המגיעים אליה לצורך הנפקת תיעוד לאומי. כמו כן, 

הוטמע תהליך מסירה חדש של תעודת הזהות הביומטרית לתושב, שמגיעה עם שליח מיוחד עד לפתח 

הבית ומייתרת את הצורך בהגעת התושב ללשכה לשם קבלתה. בנוסף, על מנת לפנות את הלשכות לטפל 

בנושאי הליבה שלהן ננקטו שינויים ארגוניים, שבמסגרתם שירותים שנתנו בלשכות הועברו לטיפולם של 

מינהלים אחרים ברשות. אל 953,394 תעודות הזהות הביומטריות ו-987,591 מסמכי הנסיעה הביומטריים 

שהונפקו במהלך תקופת המבחן, התווספו 423,378 תעודות זהות ביומטריות ו-604,885 מסמכי נסיעה 

ביומטריים שהונפקו ממועד כניסתו לתוקף של התיקון לחוק ביום ה-1 ביוני 2017 ועד ליום 30 בדצמבר 2017. 

בסך הכל הונפקו 1,382,772 תעודות זהות ו-1,592,476 דרכונים ביומטריים עד כה. לצד צעדי ההיערכות 

לתום תקופת המבחן שננקטו במערך הלשכות, במעברי הגבול הבינלאומיים הורחב באופן משמעותי מספר 

העמדות לביצוע ביקורת גבולות באופן עצמאי, באמצעות מסמכי נסיעה הנושאים מידע ביומטרי.

• 

•
• 
•
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2. שיפור השירות לציבור

רשות האוכלוסין וההגירה היא בין ארגוני השירות הגדולים בממשלה, לא רק בזכות מגוון השירותים 

הגדול שהיא מספקת אלא גם מבחינת חיוניותם וההשפעה שיש להם על הציבור: אין אזרח, תושב או 

 נתין זר הבא בשעריה של המדינה שלא נדרש לשירותיה של הרשות בנסיבות שונות במהלך חייו.

 המאמץ בתחום שיפור השירות לציבור נערך לאורם של שלושה יעדים מרכזיים:

 •   צמצום הצורך בהגעה לרשות על ידי פיתוח ערוצים למתן שירותים מרחוק;
 •  צמצום זמני ההמתנה לקבלת שירות;

•  הפחתת הנטל הבירוקרטי.

 אלו הם הצעדים המעשיים העיקריים שננקטו בהתאם ליעדים אלו בשנת 2017:

במינהל האוכלוסין: 

מערך הלשכות עובה על ידי פתיחה של שלוש לשכות חדשות במבשרת ציון, סח'נין ומודיעין עילית. 

 בסוף שנת 2017 עמד מניין הלשכות על 42.

פותחו שירותים מקוונים נוספים שניתן לקבל מבלי להגיע ללשכה: בקשה לקבלת ספח חדש 

לתעודת זהות, רישום השם הנולד, תעודת לידה, שינוי מען, איתור מען, תמצית רישום, איתור כניסות 

 ויציאות מהארץ ותעודת פטירה.  

הוטמעה מערכת לזימון תורים לטיפול בבקשות לקבלת תיעוד לאומי ביומטרי. המערכת לזימון תורים, 

שהצטרפה למערכת לניהול תורים, הוטמעה בלשכות בשנת 2017 ונועדה לשפר את היכולת לנהל את 

הלשכות באופן יעיל ולטובת הציבור. הטמעת המערכת קיצרה באופן משמעותי את זמני ההמתנה 

בלשכה עבור ציבור מקבלי השירות שהזמין תור מראש.

בין המהלכים הנוספים בתחום שיפור השירות במינהל אוכלוסין, המתוכננים להתבצע בשנת 2018: 

פתיחה של לשכות נוספות, הרחבת שעות הפעילות של הלשכות בשעות אחר הצהרים ובחינת תהליכי 

 העבודה, לצורך ייעול ושיפור השירות לציבור.

במינהל מעברי הגבול: 

במעברי הגבול הבינלאומיים הגיע מספרן של העמדות לביצוע תהליך ביקורת גבולות באופן עצמי 

באמצעות מסמכי נסיעה הנושאים מידע ביומטרי ל-60, לאחר שבמהלך שנת 2017 הותקנו 13 עמדות 

חדשות. בעמדות אלה עברו במהלך שנת 2017 למעלה מתשעה מיליון אנשים שנכנסו לישראל או 

יצאו ממנה. הגדלת מספר העמדות סייעה במידה רבה להתמודדות עם הגידול בהיקפי העוברים 

במעברי הגבול הבינלאומיים. בשנת 2018 מתוכננת התקנה של 40 עמדות נוספות. 

הופעל מסלול מהיר לטיפול מרוכז באשרות כניסה לקבוצות תיור, ונמשכה הטמעתה של מערכת 

ממוחשבת המאפשרת לסוכני נסיעות להגיש בקשות לקבלת ויזות באופן ומקוון. במהלך שנת 2017, 

התקבלו 9,237 בקשות מקבוצות תיור, עבור 232,252 תיירים שהגיעו במסגרת קבוצות אלו.

גובשו תהליכי עבודה הנתמכים בטכנולוגיה חדשנית, על מנת לייעל את הטיפול בעוברים בעלי דרכון 

 זר. תהליכים אלה יופעלו בשנת 2018.

במינהל שירות למעסיקים ועובדים זרים: 
הוטמע תהליך של הגשת בקשות לקבלת היתר להעסקת עובד זר על ידי הלשכות הפרטיות בסיעוד 

)כ-100 לשכות(, באמצעות הדואר האלקטרוני, עם חתימה אלקטרונית מאובטחת. תהליך זה הוא 

מרכיב במהלך הכולל של העברת הטיפול בעובדים זרים מלשכות האוכלוסין למרכז הארצי לטיפול 

ברישיונות עבודה ושל מחשוב השירותים. 

עבור ענף המומחים נקבע נוהל לטיפול מזורז בבקשות למתן היתר העסקה לתקופות קצרות.

•

•

•

•

•

• 

• 

•
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הוטמע הליך ממוחשב של איזון תיקים )עדכון שוטף של מצבת העובדים אצל כל חקלאי המחזיק 

בהיתר העסקת עובדים זרים והארכת הרישיונות עבור העובדים המועסקים(. תהליך זה נעשה 

באמצעות דיווח על נטישות וניוד עובדים בענף החקלאות, שמתקבל באופן ממוחשב מהחקלאים 

ומהלשכות.

הוארך התוקף של היתר ההעסקה בענף הסיעוד משנתיים לשלוש עד ארבע שנים.

פורסמו דפי מידע לציבור המעסיקים בענפי החקלאות, הסיעוד והמומחים. בשנת 2018 יפורסם דף 

מידע ייעודי לענף הבניין.

פותח טופס בקשה מקוון לקבלת היתר העסקה בענף המומחים, שיוטמע במהלך ינואר 2018. 

בהמשך השנה, יאופיינו טפסים מקוונים גם לענף הסיעוד.

תשתיות כלל-רשותיות:

בשנת 2016 עלה לאוויר אתר אינטרנט חדש לרשות במסגרת אתר הממשלה החדש, המאפשר 

גלישה באמצעות מכשירים חכמים, תמיכה בנגישות לבעלי מוגבלות, תמיכה בשפות, הרחבת היכולת 

להזדהות, הרחבת היכולת לשיתוף הציבור במאגרי מידע פתוחים ועוד. בשנת 2017, נרשמו כ-11.5 

מיליון כניסות לאתר הרשות, מתוכן כמעט תשע מיליון כניסות ייחודיות. ביחס לשנת 2016 חל גידול 

של כמעט 200% בצפיות באתר. עוד ניתן ללמוד, שלמעלה ממחצית מהכניסות לאתר )54%( בוצעו 

מטלפונים סלולריים, וכמעט כל שאר הכניסות - באמצעות מחשב.

 תרשים 1  כניסות לאתר האינטרנט של רשות האוכלוסין וההגירה, 
לפי שנה

כניסות ייחודיותדפים נצפים

2016           2017

•

•
•

•

•
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 תרשים 2  כניסות לאתר האינטרנט של רשות האוכלוסין וההגירה, 
לפי מכשיר קצה, 2017

 3. הסדרת העסקתם של העובדים הזרים באמצעות הסדרים 
והסכמים בילטראליים 

בשנים האחרונות, בהתאם למדיניות הממשלה, הפכה הפעילות לקידום הסכמים בילטראליים בין מדינת 

ישראל למדינות המוצא של העובדים הזרים לעמוד התווך בתהליך של הסדרת ההעסקה של העובדים 

הזרים. תכלית ההסכמים היא יצירת מנגנון גיוס ישיר בין מדינת ישראל ומדינות המוצא של העובדים, שנועד 

למנוע גבייה של דמי תיווך אסורים מהעובדים הזרים וסחר בבני אדם על ידי גורמי תיווך פרטיים.

רשות האוכלוסין וההגירה מובילה את עבודת הצוות הבין-משרדי שהוקם בהתאם להחלטות הממשלה, 

במטרה לגבש המלצות עבור שר הפנים בסוגיית העובדים הזרים, לרבות בנושא מדינות המוצא של 

העובדים הזרים, אופן גיוסם, הבאתם וקליטתם בישראל. כמו כן, עבודת הצוות הבין-משרדי נועדה ללוות 

את התהליכים הכרוכים בחתימה על הסכמים בילטראליים ולהנחות את משרדי הממשלה המעורבים כיצד 

ליישם את דרכי הפעולה ההולמות.

ענף החקלאות הוא הענף הראשון שבו החלו בשנת 2012 לגייס ולהעסיק עובדים במסגרת הסכם בילטראלי, 

בעקבות החתימה על הסכם עם ממשלת תאילנד )TIC(. נכון לסוף שנת 2017, הועסקו בישראל 22,430 

עובדים זרים בענף החקלאות, מהם 22,361 מתאילנד. מתוך העובדים התאילנדים, 21,551 הגיעו במסגרת 

הסכם זה. כמו כן, נכון לסוף השנה הועסקו בישראל 261 עובדים עונתיים בענף החקלאות שמועסקים 

במסגרת הסכם שנחתם עם סרי לנקה. למעשה, בשנה זו כמעט כל עובדי החקלאות הזרים שבארץ )96%( 

הגיעו במסגרת הסכם בילטראלי. בשנת 2018 צפויים להגיע כ-6,000 עובדים נוספים במסגרת ההסכם.

בענף הבניין נחתם בשנת 2011 הסכם עם בולגריה, ואחריו נחתמו הסכמים עם מולדובה )2012(, רומניה 

)2014( ואוקראינה )2016(, וכן עם סין )2017( - הסכם שיישומו החל לקראת סוף השנה. נכון לסוף שנת 

2017 הועסקו בענף הבניין בארץ 10,120 עובדים זרים חוקיים, מתוכם 5,821 הגיעו במסגרת ההסכמים 

הבילטראליים. בשנת 2018 צפויים להגיע כ-8,000 עובדים נוספים במסגרת הסכמים.

44.2%

2%

53.8%

טאבלט     מחשב     סמארטפון

בשנת 2018 יפותחו כלים נוספים למדידה של איכות השירות לציבור, בין היתר, באמצעות מדידות שיבוצעו 

על ידי היחידה לשיפור השירות הממשלתי לציבור. כלים אלו יאפשרו לקבל תמונת מצב מהימנה לגבי 

היבטים שונים של שירות ויסייעו במיקוד המאמצים לשיפור השירות.
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בניין*חקלאות עונתיחקלאות

תרשים 3  שיעור העובדים הזרים בהסדרים ובהסכמים בילטראליים 
בחקלאות ובבניין*, נכון ל-31.12.17

לצד היישום של ההסכמים הבילטראליים, לקראת סוף שנת 2017 החל לפעול בענף הבניין הסדר "חברות 

הביצוע", בהתאם להחלטת ממשלה מס' 597 מיום 25 באוקטובר, 2015. במסגרת יישום החלטה זו הוקם 

מאגר של שש חברות בנייה זרות )מסין ומפורטוגל(, שנבחרו בתהליך מוקפד כדי לבצע פרויקטים של 

בניה למגורים. בשונה מההסכמים הבילטראליים, שבאמצעותם מועסקים העובדים על ידי תאגידי בניין 

ישראלים, במסגרת הסדר "חברות הביצוע" העובדים מועסקים על ידי החברה הזרה. החלטת הממשלה 

החילה את הכללים המושתים על חברות הביצוע בענף הבניין גם על חברת הבנייה התורכית "יילמזלר", 

הפועלת בארץ כבר למעלה מעשור, בהתאם להחלטות ממשלה קודמות1. בחודשים האחרונים של שנת 

2017 הגיעו לישראל 105 פועלי בניין מסין. אלה הצטרפו אל 1,097 עובדי חברת יילמזלר המועסקים בארץ. 

בשנת 2018 צפויים להגיע כ-2,000 עובדים נוספים בהסדר זה. נכון לסוף שנת 2017, כ-70% מהעובדים 

בענף הבניין הועסקו באמצעות הסכמים והסדרים שנקבעו בהחלטות הממשלה. 

בענף הסיעוד החל בשנת 2016 פיילוט לגיוס והעסקה של עובדים זרים באמצעות הסכמים בילטראליים, 

במסגרת הסדרי פיילוט שנחתמו עם נפאל וסרי לנקה. נכון לסוף שנת 2017 הועסקו במסגרת הפיילוט 77 

עובדי סיעוד מנפאל, מהם 18 הגיעו בשנת 2017, ו-13 עובדי סיעוד מסרי לנקה, שהגיעו כולם בשנת 2017. 

במקביל מתנהלים מגעים לחתימה על הסכם מול מדינות נוספות וכן נערכת חשיבה על אמצעים להרחבת 

היישום של ההסכמים הקיימים, באמצעות מעבר מפיילוט מצומצם לפיילוט מורחב, בשנת 2018.

4. הטיפול בתופעת ההסתננות לישראל

תופעת ההסתננות לישראל נמצאת מזה כעשור במרכז סדר היום הציבורי. החל משנת 2006 הפכה תופעה 

זו מאירוע שולי לזרימה של מאות ואף אלפים בשיאה של התופעה )2010-2012(. בסך הכל, נכנסו לישראל 

במהלך השנים כ-65,000 מסתננים. בעקבות שורת החלטות שקבלה ממשלת ישראל בנושא הטיפול 

בתופעת ההסתננות, חלה באמצע שנת 2012 תפנית בממדי התופעה וזרם המסתננים לישראל קטן באופן 

משמעותי, מרמה של אלפים בשנה לעשרות בודדות בכל שנה )להוציא שנת 2015 שבה מספר המסתננים 

הגיע לכ-200(. בשנת 2017 לא נכנסו לישראל מסתננים חדשים.

1להלן החלטות הממשלה שהסדירו את פעולתה של חברת יילמזלר בישראל: החלטת ממשלה מס' 2222 מיום 11 ביולי, 2004; 

החלטת ממשלה מס' 3195 מיום 24 בפברואר 2008; החלטת ממשלה מס' 3453 מיום 10 ביולי 2011; החלטת ממשלה מס' 3842 
מיום 17 בנובמבר, 2011; החלטת ממשלה מס' 309 מיום 5 ביוני 2013; והחלטת ממשלה מס' 1079 מיום 18 בדצמבר, 2013.

* כולל עובדים בהסדר „חברות ביצוע“.
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מסגרת הפעולה לטיפול בתופעת ההסתננות נקבעת על ידי החוק למניעת הסתננות. במהלך השנים 

האחרונות נעשו כמה תיקונים בחוק על מנת להתאימו למציאות העכשווית ולתת בידי הרשויות כלים 

להתמודד עם התופעה. כמו כן, בוצעו תיקונים לחוק בעקבות התערבויות של בג"צ.

בפסק דין שניתן על ידי בג"צ ביום 28.8.17, בעניין הרחקה של מסתננים למדינה שלישית, נקבע שאין מניעה 

להוציא מסתננים למדינה שלישית שבינה ובין מדינת ישראל קיים הסכם לצורך זה. עם זאת, נקבע כי פרטי 

ההסכם אינם מאפשרים הרחקה בכפייה לאותה המדינה. בעקבות פסיקת בג"צ נעשתה עבודת מטה מול 

המדינה השלישית מושא ההליך, שבסופה תוקן ההסכם על מנת שיאפשר הרחקת מסתננים אליה באופן 

גורף. בהתאם לכך, הוחלט למקד את המדיניות הממשלתית בהוצאת מסתננים למדינה שלישית או לחלופין, 

ליציאה מרצון לארץ המקור.

2017 פג תוקפה של הוראת השעה לתיקון החוק למניעת הסתננות )עבירות ושיפוט(  בסוף שנת 

התשי"ד-1954. בהתאם לכך, הוגשה הצעת חוק ממשלתית שכללה מספר תיקונים ואף ביקשה להאריך 

את הוראות השעה הקבועות בחוק בשלוש שנים נוספות. לצד זאת, מכלול הוראות השעה העוסקות 

בקיומו של מתקן "חולות" הוארכו בשלושה חודשים בלבד, וזאת נוכח אפיק ההרחקה למדינה שלישית, 

כאמור לעיל, שאותו מבקשת הממשלה ליישם, שמייתר את הפעלתו של המתקן. הצעת החוק עברה 

בכנסת בקריאה שנייה ושלישית בסוף נובמבר 2017. ב-3.1.2018 התקבלה החלטת ממשלה מס' 3326 

בנושא הטיפול בתופעת ההסתננות. החלטה זאת קובעת כי יחידות האכיפה של רשות האוכלוסין וההגירה 

וכן יחידת ה-RSD יתוגברו במטרה להגביר את יציאתם של המסתננים מישראל. בנוסף, על מנת לעודד 

יציאת מסתננים מישראל בקצב מהיר הוצע מתווה להפחתת מענק היציאה, הניתן למסתננים שיעזבו את 

ישראל, ככל שאלה יבחרו לא לעזוב את ישראל בחודשים הקרובים. רשות האוכלוסין נערכת ליישום התכנית 

המשולבת ליציאת מסתננים במהלך שנת 2018, בהתאם להחלטת הממשלה.

2הנתון אינו כולל לידות בארץ.

עצירת זרם ההסתננות לישראל הסיט את המאמץ בתחום הטיפול בתופעת ההסתננות מהתמקדות במניעה 

של כניסת מסתננים חדשים להתמקדות בצמצום מספר המסתננים השוהים בארץ, על ידי עידוד ליציאה 

מרצון בחזרה למדינת המוצא או למדינה שלישית. בשנת 2013 החליט שר הפנים על מתן מענק בגובה 

של 3,500$ לכל מסתנן שייצא מרצון. משנת 2012 ועד סוף שנת 2017 יצאו מרצון 21,129 מסתננים, מתוכם 

3,375 בשנת 2017. כיום חיים בישראל כ-37,300 מסתננים2.

תרשים 4  מסתננים שנכנסו לישראל לפי שנים 2010-2017

17,281

14,630

10,445
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 פרק ב׳: הרשות במספרים - 
סיכום פעילות הרשות לשנת 2017

1. הטיפול בתופעת ההסתננות לישראל והגשת בקשות מקלט

מקרב המסתננים שנכנסו לישראל מאז שנת 2010, עד כה עזבו את שטחה למעלה מ-21,000, כולם 

במסגרת תכנית "יציאה מרצון".

1.2 עוזבים בתכנית "יציאה מרצון" מקרב המסתננים מאפריקה

מתרשים 5 עולה כי בין השנים 2015 ו-2017 עלה בהדרגה מספר אזרחי אריתריאה שעזבו במסגרת תכנית 

"יציאה מרצון". במקביל, בשנת 2014 עמד מספר העוזבים שהם אזרחי סודן על למעלה מ-4,000, אך 

בשנים 2017-2015 ירד מספרם של אלה למאות בודדות בלבד בכל שנה. מתרשים 6 להלן ניתן ללמוד כי 

רוב היוצאים מאריתריאה )שהיוו מרבית היוצאים בתכנית בשנת 2017( עזבו ברבעון הראשון של השנה. החל 

מחודש מאי חלה ירידה הדרגתית במספר העוזבים, עד לרבעון האחרון, שבו חלה עלייה קלה במספרם. 

בקרב נתיני סודן ויתר מדינות אפריקה נותר מספר העוזבים נמוך ויציב על פני כל חודשי השנה.

תרשים 5 עוזבים בתכנית "יציאה מרצון״ לפי ארץ מוצא ושנת יציאה

אריתריאה        סודן          יתר מדינות אפריקה        
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תרשים 7 מראה כי בשנים האחרונות חל שינוי ביעד העזיבה של היוצאים בתכנית "יציאה מרצון". בשנת 

2014, 81% מאזרחי אריתריאה וסודן שיצאו מישראל חזרו למדינת המוצא שלהם, והשאר - למדינות 

שלישיות. לעומת זאת, מאז שנת 2015 גדל בהדרגה מספר היוצאים למדינות אחרות, כלומר, לא למדינות 

המקור ולא למדינות שלישיות. בשנת 2017, היווה שיעורם של אזרחי אריתריאה וסודן שיצאו למדינות אחרות 

60.5% מכלל העוזבים בתכנית "יציאה מרצון".

תרשים 6  עוזבים בתכנית "יציאה מרצון" לפי ארץ מוצא וחודש יציאה, 
2017

 תרשים 7 עוזבים מאריתריאה וסודן בתכנית "יציאה מרצון", 
לפי יעד עזיבה ושנת יציאה

אריתריאה        סודן        יתר מדינות אפריקה        סה”כ

דצמבר      נובמבר      אוקטובר      ספטמבר      אוגוסט      יולי      יוני      מאי      אפריל      מרץ      פברואר      ינואר

חזרו לארץ המוצא        עזבו למדינות שלישיות        עזבו למדינות אחרות 
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1.3 הגשת בקשות מקלט

בשנים האחרונות הוגשו עשרות אלפי בקשות מקלט על ידי נתיני ארצות שונות, שהמובילות שבהן הן 

אוקראינה, עם למעלה מ-15,000 בקשות, אריתריאה, עם קרוב ל-10,000 בקשות, גאורגיה, עם כ-6,500 

בקשות, וסודן, עם למעלה מ-5,500 בקשות. מבקשי המקלט מאריתריאה, סודן ושאר מדינות אפריקה 

הסתננו לישראל דרך הגבול הדרומי, ואילו מבקשי המקלט מאוקראינה וגאורגיה נכנסו ברוב המקרים עם 

אשרות תייר, שניתן היה להשיג בנקל לאחר החתימה על הסכמי פטור מוויזה בשנים 2011 )עם אוקראינה( 

ו-2014 )עם גאורגיה(.

בשנים 2017-2015 נרשם גידול חד במספר מבקשי המקלט מאוקראינה וגאורגיה ביחס לתקופה שקדמה, 

מעשרות בודדות לאלפי בקשות מקלט בכל שנה. על מנת להתמודד עם תופעה זו, הוחלט על יישום נוהל 

דחייה על הסף של בקשות מקלט שהוגשו על ידי נתיני אוקראינה וגאורגיה, זאת בעקבות פרסום חוות 

דעת הקובעת כי מדינות המוצא של מבקשי מקלט אלו הן מדינות שניתן לשוב אליהן בבטחה, וכי ככלל לא 

נשקפת סכנה לחייהם. הנוהל אושר עבור נתיני גאורגיה בפברואר 2017, ועבור נתיני אוקראינה - באוקטובר 

2017. בעקבות אישור נוהל זה, חלה בחודשים האחרונים של 2017 ירידה משמעותית במספר בקשות 

המקלט שהוגשו על ידי נתיני ארצות אלו, ובחודשים נובמבר-דצמבר 2017 עמד מספר הבקשות החדשות 

של נתינים מאוקראינה על 102, ושל נתינים מגאורגיה - על שלוש.

תרשים 8 בקשות מקלט לפי ארץ מוצא ושנת הגשת הבקשה

2014          2015          2016          2017

אוקראינה   אריתריאה     גאורגיה         סודן     יתר המדינות     רוסיה         ניגריה       אתיופיה      מולדובה       גאנה
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2. הסדרת העסקתם של העובדים הזרים

2.1 נתונים כלליים

 לוח 1 עובדים זרים ששוהים בישראל נכון לסוף כל שנה, לפי ענף, 
שנים ומצב חוקיות

חוקיים

תאריך 
עדכון

חקלאות חקלאותבנייןסיעוד
עונתי

תעשייה מסעדות*
ושירותים**

סה”כמומחים

31.12.1443,4686,10622,08764002,84274,567

31.12.1545,6326,85521,26879003,35877,192

31.12.1649,1568,55721,786359004,62784,485

31.12.1750,16210,12022,430187005,40588,378

לא-חוקיים

תאריך 
עדכון

חקלאות חקלאותבנייןסיעוד
עונתי

תעשייה מסעדות
ושירותים

סה”כאחר***מומחים

31.12.1411,3241,00653115281437571,51115,315

31.12.1511,80099970511261267841,46415,915

31.12.1611,31778791910231218511,63215,660

31.12.1713,2317511,26390221128171,77317,852

זרים. עובדים  של  העסקה  בהם  מתירה  שהממשלה  הענפים  בין  נכלל  לא  המסעדות  ענף   2013 משנת  החל   * 

 ** החל משנת 2014 ענף התעשייה והשירותים לא נכלל בין הענפים שהממשלה מתירה בהם העסקה של עובדים זרים.

*** אחר – עובדים זרים לא-חוקיים ללא קישור להיתר בענף מסוים. היעדר קישור נובע מסיבה טכנית, כתוצאה מניתוק הקישור 

בין רשומת העובד לרשומת היתר ההעסקה, שמכוחו הועסק בעבר.

ענף הסיעוד הוא הענף שבו מספר העובדים הזרים הגדול ביותר, והעובדים החוקיים בו היוו 57% מכלל 

העובדים הזרים החוקיים בישראל, נכון לסוף שנת 2017. בין השנים 2014 ו-2017 חל גידול קל והדרגתי 

במספרם של העובדים הזרים בענף הסיעוד, עד לכ-50,000 עובדים בסוף שנת 2017, מתוכם, כ-100 הגיעו 

לישראל במסגרת פיילוט של הסכמים בילטראליים, אשר נחתמו עם נפאל וסרי לנקה בשנים- 2016 ו-2017. 

בענף הסיעוד מועסק גם המספר הגדול ביותר של עובדים זרים לא-חוקיים - למעלה מ-13,000 - גידול של 

17% במספר העובדים הלא-חוקיים בענף, ביחס לשנת 2016.

בענף החקלאות הועסקו נכון לסוף שנת 2017 למעלה מ-22,000 עובדים חוקיים. אלה היוו רבע מכלל 

העובדים הזרים החוקיים בישראל. נוסף על כך, הועסקו בחקלאות 1,263 עובדים לא-חוקיים - גידול של 37% 

ביחס לשנת 2016. מקרב העובדים הזרים בחקלאות, בסוף שנת 2017 96% היו אזרחי תאילנד שהועסקו 

במסגרת הסכמים בילטראליים.

בענף הבניין הועסקו בסוף שנת 2017 10,120 עובדים זרים חוקיים, שהיוו 11% מכלל העובדים הזרים 

החוקיים בישראל. נוסף אליהם עבדו בענף 751 עובדים זרים לא חוקיים נכון לסוף שנה זו - מספר דומה 

למספרם בסוף שנת 2016. בענף זה נחתמו בשנים האחרונות הסכמים בילטראליים עם כמה מדינות, 

לרבות בולגריה, מולדובה, רומניה, אוקראינה וסין, ובמסגרת הסכמים אלה הועסקו בשנת 2017 למעלה 

מ-5000 עובדים.
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מלונאותכללי

1,500**300*מכסה להקצאת היתרים

3001,500מימוש ההקצאה

לוח 3 עובדים ירדנים לפי ענף, 2017

3. הסדרת העסקתם של העובדים הפלשתינאים והירדנים

 * בהתאם להארכת הפרוטוקול בין מדינת ישראל לממלכת ירדן מיום 12.12.02, הוסדרה העסקתם של עובדים יומיים באזור אילת, בענפים שונים.

** בהתאם להחלטת ממשלה )מספר 1773 מיום 29.6.14( שקבעה מכסה מרבית של עד 1,500 עובדים אזרחי ירדן למלונות באזור 

אילת. עובדים אלה הוקצו בשלוש פעימות שוות.

חקלאותתעשייה ושירותיםבניין

6,250**58,1004,450מכסה להקצאת היתרים*

55,6153,5434,501מימוש ההקצאה

לוח 2 עובדים פלשתינאים לפי ענף, 2017

 * בהתאם להחלטת ממשלה )2174 מיום 18.12.2016(.

** בנוסף, קיימת הקצאה עונתית של 10,750 מכסות.

נתוני המכסות וההקצאות של עובדים פלשתינאים בענפי הבניין, התעשייה והשירותים והחקלאות בשנת 

2017 )לוח 2(, מלמדים כי בכל הענפים קיים פער בין גובה המכסה שקבעה הממשלה, לגובה ההקצאה 

בפועל, שהיא תוצר של ביקוש. בענף הבניין, ההקצאה בפועל מהווה 96% מהמכסה; בענף תעשייה 

ושירותים, ההקצאה בפועל מהווה 80% מהמכסה; ובענף החקלאות, ההקצאה בפועל מהווה 72% מהמכסה. 

בהתאם להחלטות הממשלה, מועסקים בישראל כדין עובדים פלשתינאים רבים בענפים שונים כגון 

בניין, חקלאות, תעשיה ושירותים, מלונאות, בריאות ועוד. העסקת העובדים הפלשתינאים כדין בישראל 

כפופה לקבלת היתר העסקה בהתאם לנהלים הייחודיים שנקבעו לכך, ובקשות להיתרי העסקת עובדים 

פלשתינאים מטופלות באגף מדורי התשלומים )מת"ש( במינהל שירות למעסיקים ועובדים זרים. אגף 

מת"ש אף אמון על גביית התשלומים הסוציאליים ממעסיקיהם של העובדים הפלשתינאים ותשלום 

הכספים המגיעים לעובדים עצמם, וזאת על פי החלטת ועדת שרים לענייני בטחון משנת 1970 ומתוקף 

הוראות פרק ד'2 לחוק עובדים זרים, התשנ"א-1991. 

נוסף על כך, ממשלת ישראל התירה למעסיקים באזור אילת להעסיק כדין עובדים זרים מירדן בתחומים 

שונים כגון בניין, תעשייה ושירותים, חקלאות, מלונאות ועוד. עובדים אלה אינם רשאים ללון בישראל, ועליהם 

לשוב לירדן בסיום כל יום עבודה דרך מעבר הגבול רבין )מעבר ערבה(. העסקת עובדים ירדנים באזור אילת 

כפופה לקבלת היתר העסקה בהתאם לנהלים הייחודיים שנקבעו לכך, ובקשות להיתרי העסקת עובדים 

ירדנים מטופלות באגף ההיתרים במינהל שירות למעסיקים ועובדים זרים.

המכסות לעובדים ירדנים באזור אילת נחלקות לשני תחומים - כללי )ענפים שונים( ומלונות. נתוני לוח 3 

מלמדים כי ביחס לעובדים ירדנים, בשנת 2017 היה ניצול מרבי של המכסות וההיתרים המוקצים, זאת 

בדומה למצב בשנים קודמות.
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בשנת 2017 חל גידול משמעותי במספר מסמכי הנסיעה ותעודות הזהות שהונפקו, בשיעור של 12% ו-8% 

בהתאמה. ביתר השירותים חל קיטון בשיעור הנע בין כחצי אחוז ל-8%, או שלא חל שינוי כמעט בכלל 

)תעודות לידה שהונפקו(.

לוח 4 שירותי מרשם נבחרים לפי שנים

4. שירותי מרשם

2014201520162017
% גידול

 משנת 2016
לשנת 2017

788,139766,362725,721783,7308% תעודות זהות שהונפקו

830,363908,4371,026,1031,146,63011.7% מסמכי נסיעה שהונפקו

317,794329,978416,668426,6032.4%תעודות לידה שהונפקו

97,358110,838116,792110,140-5.6%תעודות פטירה שהונפקו

18,91217,98416,94616,425-3%שינויי שם פרטי שנרשמו

 שינויי שם משפחה
שנרשמו

75,58874,45272,77866,988-8%

26,51229,76125,27725,211-0.3%עולים חדשים שנרשמו

5. טיפול בבקשות לקבלת מעמד

כל כניסה של זר לישראל כרוכה בקבלת אשרה קצובה בזמן. על סוגי האשרות נמנים אשרת סטודנט, 

מתנדבים, אנשי דת, עובדים זרים, תיירים3, דיפלומטים ושירות חוץ, מבקרים מטעמים הומניטריים ועוד. 

בקשות לאיחוד משפחות מוגשות במקרה שבו בני זוג הם בעלי אזרחות שונה - אחד בעל אזרחות ישראלית 

והשני בעל אזרחות זרה. הבקשה מוגשת מכוח נישואין או מעמד של ידועים בציבור. כדי לקבל את המעמד 

בישראל יש להוכיח שקיים מרכז חיים משותף בישראל. מסיבה זו, ההליך המדורג אורך כארבע שנים וחצי, 

שבמהלכן בן הזוג בעל האזרחות הזרה מקבל אשרת תייר המוחלפת ברישיון של תושב ארעי, תושב קבע 

ולבסוף מעמד הזהה למעמד בן/בת הזוג שבישראל.

בשנים 2017-2014 הוגשו 22,048 בקשות לאיחוד משפחות של בני זוג. מתוך הבקשות החדשות שנפתחו 

בשנה זו, 22% הוגשו עבור בני זוג בעלי אזרחות אוקראינית, 15% על ידי בני זוג שהם תושבי יש"ע ו-14% - 

על ידי בני זוג של אזרחי רוסיה.

3 תיירים ממדינות שלהן הסכם פטור מוויזה עם ישראל אינם חייבים בקבלת אשרה לצורך כניסה לארץ.
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תרשים 9 בקשות לאיחוד משפחות לפי ארץ מוצא* )בני זוג בלבד(

2014          2015          2016          2017

אוקראינה      יש"ע        רוסיה     פיליפינים  מולדובה    אתיופיה     ארה"ב       גרמניה          ירדן         גאורגיה  יתר המדינות

*סוגי בקשות: אחמ"ש התאזרחות, אחמ"ש ישיבת קבע וחיים משותפים.

לוח 5 מלמד כי עם השנים חלה עלייה הדרגתית ועקבית במספר העוברים במעברי הגבול של ישראל. בין 

השנים 2014 ו-2015 חל גידול בשיעור של 7%, שצמח ל-11% בין השנים 2015 ו-2016 ול-16.5% בין 2016 

 ו-2017. בסך הכל, הגידול במספר העוברים בשנת 2017 ביחס לשנת 2014 עומד על 38%. פרט לשנת 2014,

שיעור העוברים דרך נתב"ג נותר יציב )80%(, וכך גם שיעור הישראלים, הזרים והפלשתינאים מקרב כלל 

העוברים במעברי הגבול השונים.

 מס’ עוברים
במיליונים

שיעור עוברים
 בנתב”ג מסך כל

המעברים*

שיעור עוברים לפי קבוצות עיקריות

פלשתינאיםזריםישראלים

201418.988%55%37%8%

201520.2480%58%34%8%

201622.4680%60%31%9%

201726.1780%58%34%8%

6. ניהול מעברי הגבול הבינלאומיים

לוח 5 עוברים )תנועות( במעברי הגבול הבינלאומיים, 
לפי שנה וקבוצות עיקריות

*מעברים בנתב"ג חושבו בשנים קודמות כשיעור של המעברים באשכול נתב"ג, הכולל, נוסף על שדה התעופה בן גוריון, את מעבר 

שדה דב, יקל"ז, מרינה הרצליה ואלנבי מתוך כלל מעברי הגבול של מדינת ישראל. על מנת לשמור על אחידות באופן החישוב, 

בוצע חישוב מחודש של שיעור העוברים במעבר הגבול בנתב"ג בלבד לשנים 2016-2014. אלה מוצגים בטבלה שלעיל יחד עם 

הנתון שחושב באופן זהה עבור שנת 2017.
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תרשים 11 סירובי כניסה לפי שנה וארצות מוצא עיקריות

*הרוב המוחלט של סירובי הכניסה של נתיני מצרים מתייחס לימאים שכלל לא ניתן להם אישור כניסה מלכתחילה.

2014          2015          2016          2017

אוקראינה     גאורגיה      מולדובה        רוסיה         מצרים*  ארצות הברית       ירדן           פקיסטן        רומניה   יתר המדינות 

תרשים 10 עוברים במעברי הגבול הבינלאומיים של 
ישראל לפי שנה )במיליונים(
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* מספר הבקשות לכניסה לישראל במסגרת קבוצות תיור.

ניתן לראות שבמהלך השנים 2017-2014 מספר מסורבי הכניסה מאוקראינה וגאורגיה היה הגדול ביותר מבין 

כל המדינות. מספר המסורבים ממדינות אלה אף עלה עם השנים, בייחוד בקרב אזרחי אוקראינה, שביחס 

אליהם חל גידול שנע בין 32% ל-110% במסורבי הכניסה בכל שנה. ביחס לאזרחי גאורגיה הנתונים מגלים 

כי בין השנים 2015 ו-2016 חלה עלייה חדה מאד במספר המסורבים, בשיעור של כ-250%, אולם בשנת 2017 

מספרם נותר דומה למספר המסורבים בשנת 2016, ואף חל קיטון קל בשיעור של 9%. גידול זה מיוחס, בין 

השאר, לחתימה על הסכמי פטור מוויזה עם כמה ממדינות מזרח אירופה, לרבות רוסיה )2008(, אוקראינה, 

)2011(, מולדובה )2014(, גאורגיה )2014( ובלארוס )2015(.

לוח 7 מגלה כי בין השנים 2014 ו-2016 חלה ירידה הדרגתית במספר הקרוזים והתיירים שהגיעו במסגרת 

זו, בשיעור של 14%-12%. בשנת 2017 חלה ירידה חדה במספר הקרוזים )קיטון של 80%( והתיירים שהגיעו 

במסגרת זו )קיטון של 76%(, ביחס לנתוני 2016.

מנתוני לוח 6 עולה כי במהלך השנים חל גידול במספר קבוצות התיור והתיירים שהגיעו במסגרת קבוצות 

אלו, כשהגידול החד ביותר היה בין השנים 2016 ו-2017, בשיעור של 27% בבקשות של קבוצות תיור ו-31% 

במספר התיירים.

2014201520162017

6,7387,0977,2619,237מספר קבוצות*

168,147172,792176,267232,252מספר תיירים

2014201520162017

40443234467מס‘ קרוזים

305,331282,721266,39863,268מס‘  תיירים

לוח 6 קבוצות תיור ממדינות שאין איתן הסכם פטור מוויזה, לפי שנים

לוח 7 שייט חופים )קרוזים(, לפי שנים



20

מלוח 8 עולה כי עם השנים חל גידול במספר ההרחקות של זרים ששהו בישראל שלא כחוק. בשנת 2017 

הגידול החד ביותר נרשם ביחס להרחקות של שאר הזרים4, בשיעור של 286%. בנוסף חל גידול קל בהרחקות 

של תיירים ללא אשרה בתוקף, בשיעור של 12%.

7. אכיפה על שוהים לא-חוקיים

לוח 8 הרחקות של זרים ששהו בישראל שלא כחוק, לפי שנים

 2014201520162017

1,2061,6681,8362,049תיירים

535580505394עובדים זרים

7668688803,398שאר הזרים

2,5073,1163,2215,841סה”כ

4 זרים בעלי כל סוגי האשרות מלבד עובדים זרים ותיירים, לרבות מסתננים שקיבלו אשרה מסוג ס' 2)א(5, אנשי דת וסטודנטים 

ללא אשרה בתוקף, ועוד.

2015          2016          2017

אוקראינה    גאורגיה      מולדובה      תאילנד        רוסיה           סין          פיליפינים    אתיופיה        הודו        רומניה    יתר המדינות 

תרשים 12 הרחקות של זרים לא-חוקיים לפי ארץ מוצא ושנה

בחינת ארצות המוצא של המורחקים )בתרשים 12( מגלה שחלה עלייה בהרחקות של זרים לא-חוקיים, 

ובפרט של אזרחי אוקראינה וגאורגיה, עם גידול בשיעור של 188% ו-95% בהתאמה, בין השנים 2016 ו-2017.
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8. אכיפה על מעסיקי זרים5

 *קנסות שהוטלו בגין עבירה על סעיפים בחוק עובדים זרים, במסגרת תיקים שנפתחו באותה שנה ובמועדים קודמים.

** כתבי אישום שהוגשו בשנה נתונה בגין תיקים שנפתחו באותה שנה ובמועדים קודמים.

בשנת 2017 חל קיטון קל )8.5%( במספר תיקי החקירה שנפתחו נגד מעסיקים, לעומת שנת 2016. מספר 

הקנסות המינהליים נותר זהה והיקף הקנסות - דומה לזה שבשנה הקודמת. באפיק הפלילי, חל גידול חד 

במספר כתבי האישום שהוגשו, בשיעור של 43%. בהלימה לכך, חל גידול, אם כי מתון יותר )16%(, בהיקף 

הקנסות שהוטלו על פי גזרי דין.

סעיף 1טו' לחוק עובדים זרים, התשנ"א-1991 קובע כי כאשר מעסיק אינו מקיים תנאי שנקבע בהיתר 

להעסקת עובדים זרים, או אינו מקיים הוראה או חובה החלה עליו כלפי עובדיו, או מעכב שלא כדין מסמך 

מזהה או דרכון של עובד זר, ניתן לבטל את ההיתר להעסקת העובדים הזרים בכפוף לעריכת שימוע, ו/או 

לסרב לאשר למעסיק להעסיק עובדים זרים למשך עד שלוש שנים, ו/או לקבוע תנאים וסייגים בהיתר גם 

בטרם יחליט על ביטולו. בכפוף לכך, רשות האוכלוסין וההגירה מבצעת חקירות ומבצעים יזומים שמטרתם 

 לגלות הפרות של חוק עובדים זרים על ידי מעסיקים. באפיק הפלילי האכיפה מתבצעת לגבי כל המעסיקים -

אלה שהם בעלי היתר העסקה ואלה שמעסיקים ללא היתר. חקירה עשויה להתפתח לכדי הגשת כתב 

אישום או הטלת קנס מינהלי. 

לוח 9 כתבי אישום פליליים וקנסות מנהליים

2014201520162017

670936887811תיקי חקירה שנפתחו

 קנסות מינהליים שהוטלו על

מעסיקים*
1,3941,3301,0481,049

13,312,00013,165,50011,645,50011,192,500היקף קנסות מינהליים*

 כתבי אישום שהוגשו נגד

מעסיקים**
163147100143

 היקף קנסות שהוטלו על פי

 גזרי דין בעקבות הגשת כתבי

אישום נגד מעסיקים**
10,029,3977,079,5363,229,6403,747,249

 ההיקף השנתי של קנסות

 שהוטלו )כולל ריבית

פיגורים(*
23,341,39720,245,53614,875,14014,939,749

5 נתוני אכיפה על מעסיקי זרים עשויים להתעדכן באופן רטרואקטיבי ביחס לחודשים קודמים. 
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תרשים 13 שירותי מרשם שניתנו מרחוק על ידי מרכז 
השירות והמידע הארצי*, 2017

בקשה 
לאיתור מען

 תיעוד
 תמצית
רישום

 תיעוד
 תעודת
פטירה

 תיעוד
 תעודת
לידה

 תיעוד
 פרטים על

נוסע

 מתן שם
לנולד

תיעוד - ספח

* עבור פניות שהתקבלו באופן מקוון בלבד.

מרכז השירות והמידע הארצי ברשות האוכלוסין וההגירה אמון על מתן מענה בנושאים שונים, לרבות 

מרשם, דרכונים, הנפקת תעודות לידה ופטירה, קביעת תור ללשכות, העסקת עובדים זרים בענפי הסיעוד, 

החקלאות והבניין, צווי עיכוב יציאה מהארץ ועוד. רוב הפניות שמתקבלות במרכז השירות והמידע הן 

טלפוניות, אולם מתקבלות פניות גם באמצעות הדוא"ל. בשנת  2017 התקבלו במרכז השירות שלוש מיליון 

שיחות בקירוב, שמהן נענו כ-700,000, עם זמן המתנה ממוצע של כ-6 דקות. החודשים העמוסים ביותר 

בשיחות היו חודשי הקיץ והחגים - יולי-ספטמבר, אז נענו במרכז כ-240,000 שיחות, המהוות שליש מכלל 

השיחות שהתקבלו במהלך השנה. כמו כן, בשנה זו מרכז השירות והמידע סיפק מגוון של שירותים מרחוק, 

ובראשם הנפקת ספחים מעודכנים של תעודות זהות )כ-101,500 הנפקות(, רישום שם לנולד )כ-65,000 

רישומים( והנפקת תעודות לידה )כ-63,000 הנפקות(.

9. מתן שירותים מרחוק

לוח 10 נתוני שיחות למרכז השירות והמידע הארצי, 2017 

זמן המתנה ממוצע שיחות שננטשושיחות שנענושיחות נכנסות
)בדקות(

2,747,424713,1891,804,2236.09
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