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מנהלת אגף שירות למעסיקים, ענת טויטו



שלבי הפרויקט
שירותאגף 

למעסיקים

אגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה הוא הגוף במדינת ישראל האחראי על מתן היתרים למעסיקים המבקשים להעסיק  
.ממשלהבהחלטות בישראל בכפוף למכסות הנקבעות עובדים פלשתינאים 

נקבעים בנהלים המפורסמים באתר האינטרנט של  התעסוקה השונים אופן הסדרת העסקת העובדים והתנאים לקבלת ההיתרים בענפי 
.הרשות

:  ענפיפי שיוך על ( עובדים48)לשכות 4-בהשירות למעסיקים ניתן 
.שירות למעסיקים תל אביבבלשכת –מעסיקים בענף בניין 

.שירות למעסיקים חדרה ונתניהבלשכות –תעשייה ושירותים חקלאות מעסיקי בענפי 

(.סיעודעיתונות ומוסדות , בריאות, מסעדות, הייטק, מלונאות, תעשייה עטרותאזור )שירות למעסיקים ירושלים בלשכת –שאר המעסיקים 

עקרוני היתר היתר כמותי 

חברות  
טק  -היי

500

מלונאות 
2,000

עטרות  
3,600

תעשייה  
ושירותים  
12,100

בניין 
92,000

עתונות  
מ      "לע

25

-שירותים
בריאות  

270

מלונאות  
י    "מז

300

צרכי  
תעסוקה  
והסדרה  
1,700

מוסדות  
סיעודיים  

1,000

מסעדנות  
2,000

חקלאות  
עונתית  
12,550

חקלאות  
קבועה 
14,650

שירות למעסיקיםאגף 



וההגירהרשות האוכלוסין 

העסקת עובדים  

פלשתינאים 

הגשת קובץ הזמנת  
עובדים בטופס המקוון

שליחת הרישיונות למייל  
המעסיק



וההגירהרשות האוכלוסין 

קבלת היתר עקרוני-' שלב א



וההגירהרשות האוכלוסין 

עבודהרישיוןהזמנת–'בשלב

המקווןבטופסמצרף,פלשתינאיםעובדיםלהעסקתהעקרוניההיתראתלממשהמבקשמעסיק

הקובץ,מבקשהואשאותםהפלשתינאיםהעובדיםנתוניכלאתהכוללתבקשה,עובדיםקליטתקובץ

בממשקמועברליוםאחת,ההיתרבתנאיעומדשהמעסיקבדיקהולאחרהמחשוביתבמערכתנקלט

.האזרחיהמנהללטיפולרישיונותהזמנתקובץ

בו(שנהלחציתקףהרישיון)דיגטליעבודהרישיוןלהםוהנפיקאישרהאזרחישהמנהלעובדים

אתמקבלוהמעסיק"אלמונסק"באפליקציההעבודהרישיוןאתולהפיקלצפותיכולהעובדביום

,בממשקלמעסיקיםשירותלאגףמעבירהאזרחיהמנהל,לכךבנוסף.שלול"הדואלתיבתהרישיון

זהמענה.(הדחיהוסיבתנדחואואושרו)בבקשההמעסיקשהגישהעובדיםכלללגביתשובותקובץ

.ל"בדואלמעסיקנשלח

https://www.gov.il/he/service/apply_for_employment_permits_for_palestinian_workers


וההגירהרשות האוכלוסין 

באמצעותרישיונואתלבטלהמעסיקעל–לעבודהלהופיעשהפסיקאוהתפטראופוטראשרעובד

למנהלהיומיבממשקומועברוההגירהבאוכלוסיןברשותנקלטאשר,עבודהרישיוןלביטולקובץ

.האזרחי

התעשייהבענףעבודהרישיוןבעלעובדכל2021מרץמחודשהחל–"לעובדמכסהשמירת"

בעלימעסיקיםביןלעבורויוכלימים15עדהכלליתמהמכסהיגרעלאיבוטלשרישיונוושירותים

.לבחירתוושירותיםהתעשייהבענףהיתרים

15-להינוההיתר.עבודהלחיפושהיתרהמבקשלעובדהאזרחימנהלי"עניתן–עבודהחיפושהיתר

מעסיקאצללעבודהאישורמהווהאינו)בענףעבודהולחפשלהיכנסיוכלבהםבחודשייםימים

.(כלשהו

https://www.gov.il/he/service/request_for_cancelation_of_work_permits_for_palestinian_workers


וההגירהרשות האוכלוסין 

הפלשתינאיםשכרם של העובדים דיווח -' שלב ג

השכרדיווחאתחודשמידילהעבירנדרשיםבישראלפלשתינאיםעובדיםלהעסקתהיתרבעלימעסיקים✓
קובץ-"העסקהיומן"קובץהעברתבאמצעותמתבצעזהדיווח.למעסיקיםשירותלאגףעובדיהםשל

תעודותמספרי,העובדיםשמותאתכוללהדיווח.המקווןהטופסבאמצעותמועבראשר"אקסל"בפורמט
.שונותשכרותוספותהיעדרותימי,שעתימחושבשכר,ודרגהדירוג,שלהםהזהות

.העוקבהשכרלחודש5-הליוםעדהעסקהיומןדיווחאתלהעבירהמעסיקעל✓

הסכוםפירוטובוהמערכתבאמצעותמשובלמעסיקיםשירותאגףאליויעביר,המעסיקדיווחיסודעל✓
.הסוציאליותהזכויותבגיןלשלםשעליו

שלהבנקלחשבוןהממשלתיהתשלומיםשירותאתרבאמצעותלשלםהמעסיקעללתשלוםהסכוםאת✓
.העוקבלחודש15-המיוםיאוחרלאוזאת,שלוהמעסיקתיקמתנהלבוהשירותלשכת



וההגירהרשות האוכלוסין 

סכוםאתלהעבירמחויבלמעסיקיםשירותאגףבאמצעותעובדיושלהנטושכראתגםהמשלם,מעסיק✓
.העוקבלחודש8-הליוםעדהכוללהתשלום

ח"דו,חשבוןדף:הכוללתעובדלכלזכאותחבילתהשכרמערכתבאמצעותתופקהתשלוםקליטתלאחר✓
תלושאתעובדלכללהעבירהמעסיקמחובת.שכרותלושתשלומיםגיליוןח"דו,דיווחאימותגיליון
.השכר

ההפרשותסכומיאתמעבירהלמעסיקיםשירותבאגףחשבונותהנהלתתחוםמנהלתלחודשאחת✓
.(ב"וכיוח"קופ,לאומיביטוח,הכנסהמס,לאוצר)הרלוונטייםלגופים,המעסיקיםמןשנגבווהניכויים

במועדושילםדווחשהמעסיקהוא(שנהחציבתום)העובדשלעבודהלמטרתהכניסההיתרלחידושתנאי✓
.בתוקףמגנטיבכרטיסמחזיקוהעובדעובדיולכלמהשכרוהניכוייםההפרשותאת



וההגירהרשות האוכלוסין 

הפלשתינאיאישי לעובד תשלומים סוציאליים וניהול כרטיס -' שלב ד

פנסיה ופיצויים אשר משולמים לעובדים בעת אירוע  : במסגרת הגביה כיום נכללים תשלומים סוציאליים
.שאירים או כמשיכה הונית מוקדמת, אבדן כושר עבודה, גיל פרישה: מזכה

כרטיס מנוהל  כל עובד פלשתינאי המועסק בישראל כדין ושכרו מדווח לאגף שירות למעסיקים עבור 
:אישי בו מופיעים הפרטים הבאים

.נייד' חשבון הבנק ומס, ענף תעסוקה, שנת לידה, ז"ת, שם: פרטים אישיים של העובד✓
.י המעסיק"ח ריכוז שכר שנתי לעובד בו מופיעים כלל התשלומים שדווחו ע"דו✓
.ושנתיתהמעסיק וההפרשות הפנסיוניות שדיווח עבור העובד ברמה חודשית פרטי ✓
.תשלומים סוציאלייםח "דו✓



וההגירהרשות האוכלוסין 

השירותים אותם ניתן  . מנהל עובדים זרים השיק שירות חדש ומתקדם למעסיקי עובדים פלשתינאים בענפים השונים
:טופס המקווןלקבל במסגרת ה

https://auth.govforms.gov.il/mw/forms/maasik@piba.gov.il

טופס מקוון 

סוגי הפעולה
להעסקת עובדים  ( למעסיק)בקשות היתר 

הענפיםבכל פלשתינאים 

עדכון פרטי בנק של עובד פלשתינאי

בקשה להזמנה  רישיונות עבודה לעובדים  

פלשתינאים

106הפקת טופס 

הפקת כרטיס אישיהגשת קובץ דיווחי העסקה

ל של העובדים הפלשתינאים"עדכון טלפונים ודואבקשה לביטול רישיונות לעובדים

הפקת אישור שנתי למעסיקהגשת תעודות מחלה לעובד

בקשה לשיפוי מעסיק בדמי מחלה    הפקת ריכוז  שכר שנתי לעובד פלשתינאי

תגובה לשימוע בכתב

https://auth.govforms.gov.il/mw/forms/maasik@piba.gov.il


וההגירהרשות האוכלוסין 



וההגירהרשות האוכלוסין 



שיפוי ימי מחלה

גבה אגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה מדי , 2018עד לשכר עבודה לחודש דצמבר -
משכר הבסיס של כל עובד  2.5%חודש ממעסיקי עובדים פלשתינאים הפרשה לדמי מחלה בשיעור 

.  פלשתינאי

:  בקישור הבאדמי מחלה בנוהל עוסק בשיפוי דמי מחלה ' פרק ה-

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/palestinian_sickleave_procedure/he/9.0.0006.pdf 

ובה פירוט הסכומים  הזכאי לשיפוי הודעה תשלח לכל מעסיק , 2022במהלך חודש ספטמבר -
המעסיק יגיש באמצעות הטופס המקוון תצהיר ומסמך פרטי בנק ויוכל  . העומדים לזכותו

.הבנקלהשתמש בכספים לכיסוי תשלומיו השוטפים או לחלופין לקבל את היתרה לחשבון 

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/palestinian_sickleave_procedure/he/9.0.0006.pdf


שיפוי ימי מחלה

לקבלת שיפוי מן הקרן בגין תשלום דמי מחלה לעובד פלשתינאי החל משכר חודש ינואר  הזכאות 

:הבאיםהיא בהתקיים התנאים המצטברים , 2019

01.01.2019המעסיק היה בעל היתר בתוקף להעסקת עובד פלשתינאי ביום -

01.01.2019הפלשתינאי הועסק כדין על ידי המעסיק ביום העובד -

1222בקוד דיווח , "יומן העסקה"באמצעות )העביר ללשכת השירות למעסיקים דיווח המעסיק -

בצירוף תעודת 01.01.2019מחלת העובד בתקופה שהחל מיום אודות (  Pימי מחלה בעמודה 

.מחלה רשמיות



וההגירהרשות האוכלוסין 

למיקור חוץהעברה -יםפנסיה ופיצוי

בניהולהמתמחה"עמיתים"לטיפולהפנסיהקרןלהעברתהסכםנחתםכשנתייםלפני

אשרעמיתיםלחברתהגביהכלגםתועברהקרןהעברתעםיחד.ותיקותפנסיהקרנות

נצטרךלכךכהכנה.מהמעסיקיםישירותהסוציאליותהזכויותאתחודשמידיתגבה

.השינויאתלמעסיקיםולהסבירחשבוןלחיובהרשאותעלהמעסיקיםכלאתלהחתים

תטפל,בקרןלרשותםהעומדותהזכויותעלדוחותלעובדיםתפיקעמיתיםחברת

אתרבאמצעותמקווןבאופןגמלאותלקבלתובבקשותהוניותלמשיכותבבקשות

.במייצגיםצורךללאהבקשותאתלהגישיוכלועצמםוהעובדים.חדשניאינטרנט



וההגירהרשות האוכלוסין 

רף עליון

נקבע רף עליון לכמות עובדים  , "הסדרת העסקת עובדים פלשתינאים בישראל בענף הבניין"בנוהל . לסעיף חבהתאם 
.מקסימאלית

לפיה כמות ההיתרים שיקבל מעסיק בענף הבניין תהיה בכפוף לרף עליון הנקבע בהתאם לסיווג  בנוהל זה קיימת התניה 
.והשיכוןהקבלני שלו בפנקס הקבלנים של משרד הבינוי 

רף עליון זה נקבע על מנת למנוע הזמנת עובדים בהיקפים שאינם תואמים את היקף הפעילות הקבלנית של המעסיק  
.בעובדיםולצמצם את תופעת הסחר 



וברשותו יותר  " מעבר לרף עליון"מעסיק ששלח בקשה להזמנת עובדים וקיבל דחיה מהסיבה 

ל  "מתבקש להעביר ללשכת השירות למעסיקים לכתובת הדוא, זמניתמפרויקט אחד פעיל בו 

BinyanPal@sa.piba.gov.il קובץ בלבד באמצעות רשימת פרויקטים הפעילים אתEXCEL  .

יש לשלוח את  . PDFבקובץ היתר בניה ולוח זמנים , ואחרוןיש לצרף חוזה עבודה דף ראשון בנוסף 

.במייל אחד EXCELיחד עם קובץ המסמכים 

mailto:BinyanPal@sa.piba.gov.il
mt_Proyektim_binyan_XXXXXXXXX_31082022.xlsx


קובץ פרויקטים



:פרויקטים המפורסמים באתר זרוע העבודה בקישורהינם -פרויקטים פעילים 

https://www.gov.il/he/departments/dynamiccollectors/active-building-

sites?skip=0&executor_id=512262478

בהתאם לרשום בזרוע העבודההאתר מספר את EXCELפרויקט בקובץ להזין ליד כל יש 

ז"ללוויוחלט לאשר את הבקשה תתאפשר הזמנת עובדים עד לרף העליון שיקבע ובהתאם ככל 

.  בפרויקטים הפעילים

https://www.gov.il/he/departments/dynamiccollectors/active-building-sites?skip=0&executor_id=512262478


מה עושים כאשר הפרויקט לא רשום  
???באתר 

כדי שהפרויקט יופיע באתר זרוע העבודה על היזם לדווח על הפרויקט באמצעות טופס מקוון  
(:טופס הודעה על פעולת בנייה)

https://www.gov.il/he/service/construction-actions

https://www.gov.il/he/service/construction-actions


וההגירהרשות האוכלוסין 

שכר  וגורמי ממשל אחרים נערכים לתשלום ש"מתפ, בנק ישראל, פ של הרשות"בשת-לעובדשכר נטו הערכות תשלום ❖

.  של עובדלחשבון הבנק העובד הפלשתינאי  מהמעסיק ישירות הנטו של 

:שלבים2היישום כולל 

.החתמת העובד על הסכמה להעברת שכר נטו1.

.2023ממשק מקוון מהבנק לאימות העברת השכר החל מינואר 2.

חילול השכר והגביה של הנלוות לשכר נעשה באמצעות אגף שירות למעסיקים ואנו פועלים להעברת  כיום -שכרחילול ❖

חילול השכר בור העובד הפלשתינאי לידי המעסיק בדומה לנהוג עבור עובדים ישראלים  

?? מה בעתיד



תודה על ההקשבה


