
יחידת הממונה על זכויות עובדים זרים

2022, ספטמבר

זכויות וחובות-העסקת עובדים פלסטינים



עובד שאינו אזרח או תושב: עובד זר

2022נתוני עובדים זרים בישראל לשנת 
עובדים זרים250,000-במדינת ישראל כ

.2022מרץוהאוכלוסיןההגירהרשות:מקור*

58,604
17,508

20,135

6,884

101,131עובדים עם היתר 

סיעוד בניין

חקלאות מומחים

13,298

1,501

6,344

7
19

95 1,307

22,571עובדים ללא היתר 

סיעוד בניין

חקלאות חקלאות עונתי



2021אוקטובר , נתוני עובדים פלסטינים בישראל

.2021אוקטובר,האזרחיהמנהל:מקור*

61,807

5,348

11,651

1,154

בנייה למגורים תעשייה ושירותים חקלאות מלונאות

עובדים פלסטינים79,960



?מדוע אנו כאן



פעילות היחידה

סמכויות הממונה על זכויות עובדים זרים
(לחוק עובדים זרים12תיקון )חיזוק ההגנה על זכויות עובדים זרים באמצעות הרחבת תפקיד הממונה 

ות לאכיפת זכויות העובדים הזרים לפי דיני העבודה ולקידום ההכרה בזכויות  /לפעול כלפי מעסיקים"

"  אלו

ניהול  
הליכים  
משפטיים

טיפול  
התלונות הסדרה הסברה

1991–א "התשנ, לחוק עובדים זרים( א)כב 1סעיף*



הרצאות 
וכנסים

איגרות

פרויקט נאמני  
זכויות

עמוד הפייסבוק

סיורים
השתתפות  

בוועדות 
כנסת

עשיית היחידה



עשיית היחידה בקרב עובדים פלסטינים

.זכותון עובדים בערבית•

.בנושא מגורים הולמים וביטוח רפואי עבור עובדים פלסטינים בעלי היתרי לינה( RIA)הובלת ריה •

.הוספת פרטי קשר של היחידה לתלושי השכר של עובדים פלסטינים•

.הקמת קליניקה ניידת למיצוי זכויות באזור התעשייה ברקן•

.יצירת שאלוני במחקר במטרה להבין את האתגרים איתם מתמודדים העובדים במקום העבודה•





עובדים פלסטינים-טיפול הפניות

112

154

45

10

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2021שנת  2022שנת 

מועסקים מעסיקים

פנייהנושאי פילוג פניות לפי שנים
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התפטרות פנסיה אשרת  
עבודה

שכר עבודה בירור מידע זכויות  
סוציאליות



קבלת פניה שעניינה  
פגיעה בזכויות עובדים  

,  ת/ידי העובד-זרים על
.ה או מתווך/מעסיק

הפנייה לגורם  : החלטה
או  /חיצוני מוסמך ו

גישור  

הצטרפות  : החלטה
לכתב תביעה

דחייה על  : החלטה
הסף

טיפול ישיר מול  
המעסיק

דרישת נתונים : בירור
או מידע אחר

תהליך הטיפול בפניות



זכויות עובדים על קצה המזלג



במדינת ישראל דיני עבודה  
חלים על כלל העובדים ללא  

הבחנה במוצאם

סוציאליותלזכויותזכאי,בישראלשמועסקמיכל-
אולמוצאוקשרללא,עבודהדינימכוחבסיסיות

.לאזרחותו

חוקיםישנם,עובדיםעלהגנהלקדםמטרהמתוך-
ולרוב,זריםעובדיםהעסקתעלהחליםייחודיים

.העובדמועסקשבולענףבהתאםמשתניםהם



שכר העובדים

,ההעסקהפרטיאתהכולל,ההעסקהחוזהשלחתוםהעתקהעובדלידילהעבירחייבמעסיק

.העובדבשפת

חוזה העסקה



שכר העובדים

הכניסהממחסוםהעבודהלמקוםהעובדיםאתלהסיעמחויבפלסטיניםעובדיםשלמעסיק

.למחסוםחזרהלהסיעםהעבודהיוםובתום,לישראל

עבורהוצאותלהחזרזכאים,למחסוםמביתםלהגיעכדילתחבורההזקוקיםעובדים

עלותלפיאוליום22.60₪עדהואההחזרגובה01.02.2016-מהחל.מהמעסיקהנסיעה

.מבניהםהזוללפי,"חודשיחופשי"כרטיסעלותלפיאוהנדרשותהנסיעותלכלכרטיסייה

הוצאות נסיעה



שכר העובדים

או בהתאם להסכם  , 5,300₪העומד כיום על שכר מינימום עובד זכאי להשתכר לכל הפחות ▪

.הקיבוצי או צו ההרחבה שחל על העובד

עבודה מעבר לשעות העבודה הרגילות מזכות את העובד בגמול : תשלום בגין שעות נוספות▪

.  שעות נוספות

:תשלום השכר▪

על המעסיק לשלם את שכרו של העובד בתום החודש שבעדו משולם השכר ולא יאוחר מהיום  -
.התשיעי של החודש שלאחריו

או באמצעות העברה בנקאית לבנק  , ק'בצ, המעסיק רשאי לשלם את שכרו של העובד במזומן-
.ברשות הפלסטינית

שכר העובדים 



זכויות סוציאליות

ראשונהשנה)המטופלבביתלוותקבהתאםהבראהדמילתשלוםהעובדזכאי,מלאהעבודהשנתהשלמתלאחר–הבראהדמי▪

שנתלאחר.ליום378₪הינוהבראהיוםתעריף.(ימים7–עשיריתעדרביעיתשנה,ימים6–ושלישיתשניהשנה,ימים5–

.שנהבאותההעבודהלחלקיותיחסיבאופןמשולםהסכום,הראשונההעבודה

בהתאם,למשלכך.הזכאותלתנאיבהתאםחגיםדמילתשלוםזכאים,חגבשלמעבודתםשנעדרופלסטיניםעובדים–חגימי▪

ימים10כ"סה)אחדבחירהליוםוכןדתומצוותלפיחגימי9-לזכאי(שיפוציםעובדכולל)העובד,הבניהבענףההרחבהלצו

.הרגילהשעתימהשכרגבוהשעתיבשכרהעובדאתמזכה,בחגאוהשבועיתהמנוחהבימיעבודה-לצייןחשוב.(בשנה

.ממעסיקיהםישירותחופשהדמיתשלוםול,שנתיתחופשהלזכאיםפלסטיניםעובדים–שנתיתחופשה•



ביטוחעבורלהפרשותזכאיםבישראלשמועסקיםפלסטיניםעובדים,ישראליםלעובדיםבדומה▪

.עליהםשחלהקיבוצילהסכםבהתאםאוהכלליההרחבהלצובהתאםפנסיוני

ברשותלמעסיקיםשירותאגףבאמצעותהפנסיוניבביטוחהעובדשלחלקוואתחלקואתישלםהמעסיק▪

.וההגירההאוכלוסין

:ההפרשותשיעורי▪

ביטוח פנסיוני וקצבאות

הפרשות המעסיק  ענף העסקה
לתגמולים

הפרשות מעסיק
לפיצויים

הפרשות עובדכ הפרשות מעסיק"סה

,  חקלאות, מלונאות
שירותים ותעשייה

6.5%6%12.5%6%

עבור 6%)7.1%8.33%בנייה
השלמת  2.33%+פיצויים
(פיצויים

15.43%6.6%



בול בריאות

ח עבור ביטוח בריאות ברשות  "ש93ינכה משכרו החודשי של העובד , מעסיק של עובד פלסטיני בישראל•

ויעביר סכום זה באמצעות אגף שירות  , שעות בחודש4-ימים ו7-בתנאי שהעובד עבד מעל ל, הפלסטינית

.למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה

.תשלום דמי ביטוח הבריאות מזכה את העובד ובני משפחתו בשירותי בריאות ברשות הפלסטינית•

חייב  , מעסיק של עובד פלסטיני בעל אישור לינה בישראל, 2020החל מחודש מאי , בעקבות משבר הקורונה•

.  לרכוש עבור עובדו ביטוח רפואי בישראל ולספק לעובד מגורים הולמים

.פי החוק-עלדמי מחלהולתשלוםימי מחלהעובדים פלסטינים זכאים לצבירת-שימו לב



ביטוח לאומי  

עובדים פלסטינים מבוטחים בשלושה ענפים בביטוח לאומי  

תאונות  
עבודה

פירוק או  
פשיטת רגל

אימהות 

עבודהבתאונתשנפגעועובדים
עבודהנפגעיבביטוחומבוטחים

לדמיתביעהלהגישזכאים
לאומילביטוחמהמוסדפגיעה

במקרהמבוטחפלסטיניעובד
לעמודמסוגלאינושהמעסיק

,עובדיוכלפיבהתחייבויותיו
הליכיאורגלפשיטתעקב

.פירעוןחדלות

מתגוררתשאינהפלסטיניתעובדת
וכןכדיןבישראלומועסקתבישראל

אצלהמועסקתפלסטיניתעובדת
יהודהבשטחיישראלימעסיק

לחופשתויצאהשילדה,ושומרון
,לידהדמילתשלוםזכאיתלידה

.הזכאותלתנאיבהתאם



שימו לב

ובאופן  , מלאה בלבדבמשרה עובד פלסטיני יועסק בהתאם להיתר ההעסקה
אסור למעסיק להעביר את העובד לעבוד אצל מעסיק  . ישיר כעובד מן המניין

.אחר או להעסיקו באמצעות קבלן כוח אדם



תודה על ההקשבה

074-7696161/235: טלפון

050-6290758: וואטסאפמספר 

ForeignR@labor.gov.il:ל"דוא

The Commissioner for Foreign Workers' Labor Rights:הפייסבוקעמוד 

mailto:ForeignR@labor.gov.il

