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 דרכי פנייה לאגף שירות למעסיקים

 

מקצועי, יעיל ואיכותי וזאת במגוון ערוצים:  אנו עושים את מיטב המאמצים על מנת להעניק לכם שירות

גשת מענה טלפוני, מערכת מקוונת להבאתר הרשות, לפניות קבלת קהל פרונטלית, טופס מקוון  דוא"ל,

שעושה וכן  מהפכה דיגיטלית רחבת שירותים במסגרת האשר הושקה לאחרונה  בקשות והעלאת מסמכים

  המינהל לטובת מתן שירות חדשני ומתקדם. 

 

  משויך כל מעסיק:לשכות שירות ייעודיות בהתאם לענף אליו ידי -לקבל שירות יעיל ואיכותי עלכיום ניתן 

  חדרה ונתניהיינתן על ידי לשכות  תיםותעשייה ושיר, חקלאותהשירות בענפי. 

  מסעדנות, מלונאות, סיעוד, הייטק, עטרות, בריאות, עיתונות, מלונאות ומזרח השירות בענפים

  .בירושליםלשכת השירות ידי -יינתן על ירושלים

  ל אביבתבלשכת השירות יינתן על ידי  בענף הבנייןהשירות.  

 

 : מערכת המקוונתלהלן הקישור ל

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

 

ולטובת ייעול וזירוז הינה צעד נוסף ביצירת חווית שירות מיטבית, הרחבת השירותים שוב להדגיש כי ח

  . אנו רואים חשיבות רבה בשימוש בערוצים הדיגיטלייםו הנשלחותהטיפול בבקשות 

המענה המהיר ביותר יינתן לפניות מקוונות באמצעות המערכת המקוונת. זמן המענה על פניות אלו קוצר 

 רות המצריכות קליטה ידנית לתוך המערכת.משמעותית מהמענה הניתן לפניות אח

 ח לפונה בדוא"ל אלקטרוני אישור על קבלת הפנייה.לעם קבלת הפנייה באמצעות הטופס המקוון ייש

 

 

  בדוא"ל:ה פניי

  IndHakPal@sa.piba.gov.il ה:לשכות נתניה וחדר

      BusinessPal@sa.piba.gov.il לשכת ירושלים:

  BinyanPal@sa.piba.gov.ilלשכת תל אביב: 

 

 פנייה פרונטלית:

 08:00-12:00קבלת קהל הינה בימים ראשון, שני, שלישי וחמישי, בין השעות 

 

https://auth.govforms.gov.il/mw/forms/maasik@piba.gov.il#!generalDetails
mailto:IndHakPal@sa.piba.gov.il
mailto:BinyanPal@sa.piba.gov.il
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 פנייה באמצעות מענה טלפוני:

 , שלישי וחמישישני, , בימים ראשון  074-708-5111ניתן לפנות באמצעות מספר 

 . אין מענה טלפוני ביום רביעי. 08:00-12:00בין השעות 

 

 

 פניה בטופס באתר הרשות:

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

s_field 

 

 .הדיגיטליים בערוציםנודה באם תפנו  ,לצורך טיפול יעיל בפנייתכם

 במספר ערוצים בו זמנית. וח את הפנייה לצורך לשאין חשוב לזכור! 

 

 

 ברשימת השאלות הנפוצות שלהלן.שימו לב, טרם שליחת פנייתכם, אנא עיינו 

 

 שאלות נפוצות

 

 מענה?הגשתי בקשה במערכת המקוונת, מתי אקבל 

 

 אנו עושים מאמץ להשיב בתוך ימים בודדים. 

עד לקבלת ולהמתין מספר סימוכין אותו יש לשמור  שימו לב, כי לאחר הגשת הבקשה המקוונת תקבלו

חשוב לציין צפוי להתקבל עד שלושה ימי עבודה. ה ,מעודכן בתיק המעסיקכפי שדוא"ל כתובת הל ,מענה

יינתן תיעדוף לפניות באמצעות המערכת המקוונת. אין צורך לשלוח מייל בנוסף לפניה המקוונת, כי 

ימים, ולא התקבל מענה,  3פנייתכם תענה בהקדם האפשרי ומיד עם סיום הטיפול בבקשה. ככל וחלפו 

 . אנא העבירו מייל ללשכה הרלוונטית לענף

 

 האם ישנם מקרים בהם בקשות להגשת דיווחי שכר לא נקלטות?

 

או ללא רישום סמל מעסיק שגוי ישנם מקרים בהם מסיבות שונות לרבות קובץ שלא נשמר כמו שצריך, 

ציון חודש הדיווח הנוכחי, שינוי בעמודות הקובץ וכו', בהם המעסיק לא מקבל משוב על הקובץ אך 

ונשלח מספר סימוכין. במקרים אלו על אף התגובה שקיבל המעסיק  נשלחת הודעה שהפניה התקבלה

 מהמערכת הקבצים לא נקלטים ולא מתחיל הטיפול בבקשה. 

 

https://www.gov.il/he/service/working_permit_for_plestinians_in_industry_and_services_field
https://www.gov.il/he/service/working_permit_for_plestinians_in_industry_and_services_field
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 מתי המערכת שולחת תגובה של "אין עובדים בהזמנה"?

 

שנים שדות או מאו  בשלמותם כאשר מעסיקים לא מציינים בבקשה להזמנת עובדים את פרטי העובדים

 כלל במערכת.רשומים העובדים לא ווחקים טורים בקובץ מ

אינם רשומים במערכת, יש להגיש בקשה לרישום העובדים  נםלהזמישמעוניינים במקרים בהם העובדים 

קודם להגשת הבקשה להזמנת )מסמך פרטי בנק וצילום תעודת זהות( בצירוף המסמכים הנדרשים 

  עובדים.

 

 

 ביטול עובדים?  /קליטת  בקשה להזמנההאם ניתן לקבל סטטוס לגבי 

 

בשלב ראשון בתוך דקות ספורות נשלח מס' סימוכין אך בשלב זה הקובץ לא נבדק ולכן אין זה מאפשר 

כיום לא כל הבקשות המוגשות באמצעות המערכת המקוונת קבלת סטאטוס לגבי קליטת הבקשה.  

 . שניתןושיפור השירות  ייעולטובת בנושא לאנו פועלים להזמנה/ביטול עובדים נקלטות במערכת. 

 

 מהם שלבי העבודה בקליטת הזמנה/ביטול של רישיונות עבודה?

קובץ אקסל להזמנת עובדים פלשתינאים בהתאם להנחיות בקישור: הגשת  .1

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

orkers   לאחר הגשת בקשה מקוונת בדבר הזמנה/ביטול עובדים ואותו יש להגיש באמצעות

 . מספר סימוכיןהבקשה יקבל הפונה 

וחות )דוח ד 2קבלת הודעה לדוא"ל המעודכן בתיק המעסיק על תוצאות קליטת הקבצים הכוללת  .2

קליטה ודוח הזמנה(. דוח קליטה כולל בתוכו עובדים קיימים, עובדים חדשים אשר נקלטו 

ושגויים לגבי עובדים חדשים שלא נקלטו עקב פרטים חסרים/שגויים. דוח הזמנה כולל בתוכו 

עובדים שנקלטו להזמנה, שגויים שלא נקלטו מסיבות שונות לרבות עובד בעל רישיון עבודה אצל 

 שה פתוחה אצל המעסיק, מעל רף עליון וכו'. יק אחר, עובד שיש לו בקמעס

, יש עבודהימי  3עד במידה ולא מתקבלת הודעה על "תוצאות קליטת קבצים עובדים פלסטינים"   .3

 מקוון. הטופס הלבדוק את תקינות הקובץ ולהגיש מחדש באמצעות 

 

הקבצים המצורפים למייל" ובפועל  המעסיק לעשות כאשר מתקבלת ההודעה "יש לפתוח אתנדרש  מה

 במייל אין קובץ?

קיבלו את של השכר בדוק האם כל המעסיקים באותו עיבוד לשכה הרלוונטית שתעל המעסיק לפנות ל

 .  למעסיק. הלשכה תפעל לסייע ולתת מענה המשוב ללא קובץ או באם מדובר במקרה פרטני

 

https://www.gov.il/he/service/apply_for_employment_permits_for_palestinian_workers
https://www.gov.il/he/service/apply_for_employment_permits_for_palestinian_workers
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 ?דיווח השכר לתיקוןלעשות כאשר מתקבל חיווי עם פירוט הליקויים  מה המעסיק נדרש

 

על המעסיק לפתוח את דוח "פירוט הערות/שגיאות קליטה ביומן העסקה" ולתקן את ה"לא תקינים" 

לא תקין". ככל שמופיעה הערה זו על -90 דבקובץ. על המעסיק לוודא שהקובץ לא כולל בתוכו הערה "קו

 לוח קובץ תקין מחדש באמצעות המערכת המקוונת. המעסיק לבצע תיקון ולש

 

 ? דחייה לבקשה להזמנת עובד מה קורה במידה וקיבלתי

 

נשלח למעסיקים מענה לבקשות ,  12:00המינהל האזרחי באזור השעה ממדי יום לאחר קליטת ממשק 

יה של הבקשה מצורפת הסיבה יבמקרים בהם המעסיק מקבל דחהזמנה / ביטול רישיונות בדוא"ל. 

 . ידי המינהל האזרחי ואינן באחריותנו חשוב להדגיש כי התשובות נשלחות למעסיקים עללדחייה. 

 074-7642929העובד יכול לפנות למוקד טלפוני: ק ר

 

 להלן פירוט סיבות הדחיה האפשריות:

 22ונשוי  27אי עמידה בקריטריונים / גיל / מצב משפחתי: רווק  .1

 המקוון )תשלום שכר נטו ישירות לחשבון הבנק של העובד(עובד אשר לא חתם על התשלום  .2

 מניעה ביטחונית / משטרה .3

 אין מכסה בענף .4

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 06.12.22מעודכן ליום 


