
  
  

  

 

 

 

 
 

 ראש מינהל עובדים זרים 
Foreign Workers Administration Director   

 

, במסלול חייךאיתך  

 

www.piba.gov.il 

 

 6בנין כי"ח , קומה 
 ירושלים, 24רח' אגריפס 

 346402620פקס: 
           

 

 
'חשוןתשפ"גח
0200נובמבר20

2200200סימוכין:


2200200חוזרראשמינהל



לכבוד
פלסטיניםמעסיקיםבעליהיתריםלהעסקתעובדים



 שלום רב,





 הבנקאיתרתשלוםשכרהעובדיםהפלסטיניםבאמצעותהעבחובתהנדון: 

 

הקמת מנגנון לתשלום שכר העובדים  בנושא 80/00./28/מיום  200/00/ך לחוזר ראש מינהל בהמש

מעסיקים ואף פורסם באתר האינטרנט של ציבור הנשלח לאשר , הפלסטינים באמצעות העברה בנקאית

ובמטרה להפסיק את תשלומי השכר של העובדים הפלסטינים , 200/00/חוזר רשות האוכלוסין וההגירה: 

 , כמפורט להלן:ילתהפעלתוהשלמתהקמתהמנגנוןותחהריני לעדכנכם על במזומן, 

 

, בשיתוף עם יתר משרדי הממשלה באופן מואץ רשות האוכלוסין ההגירהבחודשים האחרונים פעלה  28

של עובדים פלסטינים המועסקים ם ההאמונים על הנושא, להקמת מנגנון אשר יאפשר למעסיקי

באמצעות העברה בנקאית מחשבון הבנק של המעסיק כדין בישראל לשלם את שכרם של העובדים 

בהמשך לאמור וזאת המתנהל בישראל אל חשבון הבנק של העובד המתנהל ברשות הפלסטינית, 

 028/280/008ום מי .220החלטת ממשלה ב

להעבירתשלומישכרשהחלמהיוםהושלמה הקמת המנגנון האמור, כך , בימים האחרונים 08 ניתן

ל הפלסטינים אלעובדים המעסיקיםבישראל הבנקשל מחשבונות בנקאיות העברות באמצעות

הפלסטינית ברשות העובדים של לשלם את שכרם  רשאיםלפיכך, החל מהיום הנכם  8חשבונות

 העובדים הפלסטינים באמצעות העברה בנקאית8

לשלםאתשכרהחובהתחולעלכללהמעסיקים2212210200החלמיוםכיהרינילהודיעכםכמוכן, 28

בנקאיות העברות באמצעות ורק אך הפלסטינים יעוגןהעובדים והדבר אחרים, באמצעים ולא

 8רתתנאיההיתריםבכלהענפיםבמסג

באמצעות העברה בנקאית, על המעסיק לפנות ישירות אל לעובדים הפלסטינים לצורך תשלום שכר  48

וכי הבנקים  ,נקים היו שותפים לתהליךהבנק בו מתנהל חשבונו8 יצוין כי בנק ישראל ואיגוד הב

 ערוכים לביצוע העברות שכר לחשבונות הבנק של העובדים הפלסטינים8בישראל 

עובדים זרים  במינהלשנערכות ע"י אגף בקרה פיננסית ות לתשומת לבכם, במסגרת הבקר 58

למעסיקיהם של עובדים פלסטינים, נבדקת בין היתר גם נאותות שכרם של העובדים, כך שבמסגרת 

https://www.gov.il/he/departments/policies/payment_palestinian_worker
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יידרשו  28/280/02/הבקרות שתיערכנה לגבי תשלום שכר העובדים הפלסטינים החל מיום 

על  אסמכתאות להעברת תשלומי השכר באמצעות העברה בנקאית8 נא הקפידו המעסיקים להמציא

השכר באמצעות העברה בנקאית והימנעו מנקיטה בהליכי אכיפה בגין הפרת תנאי ההיתר  תשלום

 בעניין זה8

 

 

 

 

 
 


 

 העתק: תומר מוסקוביץ, מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה
             


