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בענפי התעשייה  לא ישראליםהגדלת מכסת היתרים להעסקת עובדים הנדון: 
 והשירותים

 

כי לעדכנכם,  שמחים  ומאמציה    אנו  פועלה  התעשייניםהרבים  בעקבות  התאחדות  אושרו  ,  של 
לתת מענה למצוקת    אשר מטרתן ,  שלוש החלטות משמעותיותעל ידי הממשלה  ,  7.11.21-ה  אתמול 

בתעשייה.  -כוח להלן,  אדם  שיפורט  היתרים    4,000של  נוספת  הקצאה    כוללותההחלטות  כפי 
פלשתינאים,   עובדים  של  הקצאת  להעסקת  ייעודית  פלשתינאים  היתריםמכסה  ענף  ב   להעסקת 

 תוקף המכסה להעסקת עובדים זרים בתעשייה בשנה נוספת.  , ובנוסף, הארכתטק-ההיי 

 

 להעסקת עובדים פלשתינאיםהיתרים נוספים  ,0004הקצאת  .א

להעסקת    היתרים  4,000עוד  , יוקצו  1.1.22החל מתאריך  אדם הוחלט, כי  -על רקע המחסור בכוח
 .עובדים פלשתינאים מאזור יהודה ושומרון בענפי התעשייה והשירותים

כי הוחלט,  עובדים  יוקצו להעסק,  ה החדשהסמתוך המכ   היתרים   800  עוד  באזור    פלשתינאיםת 
 . התעשייה עטרות

   <<לנוהל העדכני בעניין העסקת פלשתינאים

 

 טק -ענף ההיי העסקת עובדים פלשתינאים בהיתרים ל 500הקצאה של עד  .ב

מנת לתת מענה מהיר ומיידי לבעיה האקוטית של מחסור בעובדים טכנולוגיים מיומנים בענף  -על
  150%-, בשכר שלא יפחת מזהעובדים פלשתינאים בענף    500להעסקת    מכסהנקבעה  טק,  -ההיי 

   מהשכר הממוצע במשק.

על תוקצה  פלשתינאים - המכסה  עובדים  להעסקת  היתרים  בהקצאת  הנוהגים  הקריטריונים    פי 
היי לחברות  והשירותים,  התעשייה  לחדשנות  - בענפי  הלאומית  הרשות  ידי  על  שיאושרו  טק 

- , במהלכה יבחן צוות בין2024לתקופת ניסיון, עד תום שנת    טכנולוגית. מדובר במכסה שנקבעה
ענף ההיימ על חיזוק  והיא  -שרדי את השפעת ההחלטה  נוספות,   והשלכות  תוקצה  טק הישראלי 

בהתא פעימות  לביקוש:  בשלוש  מיום    200עד  ם  ליום    1.1.22עובדים החל  עד  31.12.22ועד   ,200  
ועד    1.1.24עובדים נוספים החל מיום    100, ועד  31.12.23ועד ליום    1.1.23עובדים נוספים החל מיום  

31.12.24   . 

 ההקצאה האמורה כפופה לנוהל שיפורסם על ידי רשות האוכלוסין וההגירה. 

 

 

 

https://www.gov.il/he/departments/policies/palestinian_workers_industry_and_services_procedure


 

 
 

 130%-היתרים להעסקת עובדים זרים בתעשייה בשכר שלא יפחת מהארכת תוקף  .ג

בעניין אפשרות להעסיק עובדים זרים בתעשייה בשכר שלא יפחת    4110בהחלטת ממשלה    נזכיר, כי
סוף    130%-מ עד  יהא  המכסה  תוקף  כי  נקבע,  במשק,  הממוצע  נקבע 2022מהשכר  לכך  באשר   .  

יתן יהיה להעסיק עובדים זרים בתעשייה במסלול זה עד לתום ונ,  תוקף המכסה, כי יוארך  אתמול
   .2023שנת 

 <<  עובדים זרים בתעשייההעסקת לנוהל בעניין 

 

 

לאגף   לפנות  ניתן  בטל'  לפרטים  עזרן 03-5198819עבודה  מוטי  עו"ד  למנהל המשפט הקיבוצי   ,

תחום משפט עבודה פרטי, עו"ד    מנהלתלו,  motia@industry.org.il   ובדוא"ל  5198824-03בטל'  

 . moriah@industry.org.ilובדוא"ל  5198731-03מוריה ברבי בטל' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

יש לקבל עצה   .המידע שלעיל הינו בבחינת מידע כללי ותמציתי בלבד, ואינו מהווה חוות דעת או ייעוץ משפטי

 .מקצועית נפרדת לכל פעולה משפטית או אחרת בקשר לאמור במסמך זה

https://www.gov.il/he/departments/policies/permit_and_stay_visa_for_foreignworkers_industry_procedure
mailto:motia@industry.org.il
mailto:moriah@industry.org.il

