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 2022אוגוסט  16

 

אפשרות להגשת הפרסום נוהל עדכני וחידוש  –העסקת עובדים זרים בתעשייה  הנדון:
 בקשות 

 

  1,500-ל  עבודה    נותורישיו  ותוהנפקת אשר  יםקבלת היתר  בדברתמציתי    הסבר  , לשימושכם,להלן
מהשכר הממוצע במשק    130%בשכר שלא יפחת מ,  31.12.2023עד לתאריך    בתעשייהים  זר  יםעובד

את  אשר כולל    ,)הקישור מצורף למטה(  יודגש, כי יש לעיין בנוהל בטרם הגשת הבקשה.  הישראלי  
 בדבר הפרוצדורה הנדרשת, תנאי ההעסקה של העובדים הזרים, ועוד.   הפירוט המלא

  עד ,  והתעשייה  הכלכלה  למשרד  מקדימות  בקשות  להגיש  ניתן  כי ,  בכםיל   לתשומת
   .31.8.2022 לתאריך

 כללי  -  הקצאת ההיתרים

כי הוא  ,  והתעשייה  , בהתאם לבדיקת משרד הכלכלהההיתרים יוקצו רק למי שאושר לגביו .1
 בגדר "מעסיק בענף התעשייה".  

על   .2 העולה  במספר  זרים,  עובדים  להעסקת  היתר  התעשיה  בענף  למעסיק  יינתן    10%לא 
 מכלל העובדים הישראלים המועסקים על ידו.  

פי המכסות והתנאים המפורטים בנוהל  -ככלל, הקצאת ההיתרים למעסיקים תיעשה על .3
בהקצאות   מסוימת  גמישות  תתאפשר  אולם  הנדרש,  העובד  של  המקצוע  לסוג  בהתאם 

 . בנושא כללים שנקבעוובהתאם לביקושים בפועל ל בהתאם

חישוב השכר בכל שנה קלנדרית    נקבע בנוהל, כי    , אשר לשכר המינימאלי לעובדים הזרים .4
  שנה  אותה   של  ינואר  בחודש  פרסםיעשה בהתבסס על השכר הממוצע למשרת שכיר המת 

 . לאומי  לביטוח  המוסד ידי על

 הקבוצות השונות לפיהן יינתנו ההיתרים: להלן פירוט תמציתי של ארבע  .5
 
 
 

שכר   מקצועות  מכסות   דרישות 
 מינימאליות 

 תנאים בדבר אופן הבאת העובדים

קבוצה  
 א'

  150עד  
 עובדים 

וייצור תעשייה    , מהנדסי 
 מהנדסי מכונות 

השווה   שכר 
ממוצע   לשכר 
למקצועות אלה  

נתוני    פי -לע
  הלמ"ס

המתפרסמים  
 בסוף השנה. 

 . גבלות מיוחדותהלא נקבעו 
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קבוצה  
 ב'

עד 
1000  

 עובדים 

חשמלאים מעשיים,  
מכונאי חשמל ומתקיני  

חשמל, חשמלאים  
מוסמכים, הנדסאי  

אלקטרוניקה וטכנאי  
הנדסת האלקטרוניקה,  
הנדסאי מכונות וטכנאי  
הנדסת מכונות, הנדסאי  

חשמל וטכנאי הנדסת  
חשמל, טכנאי תמיכה  
בטכנולוגיות המידע,  

ם ומתקני מכונות  מכונאי
,  (מבנאי מטוסים(

מתקינים ואנשי שירות  
בענפי טכנולוגיית  

המידע, מתקינים ואנשי  
שירות בתחום  

האלקטרוניקה, מפעילי  
משאיות הרמה  

רתכים,  (, מלגזנים)
מסגרים, יוצקי ליבות  

ויוצרי תבניות ליציקת  
מתכות, חרטים  

מפעילי   ,וכרסמים
מכונות לעיבוד שבבי  

ממוחשב, מלטשי  
כונות ומשחיזי כלים,  מ

בוני מבלטים ובעלי  
משלח יד דומה, נפחים  

ומחשלי מתכות  
בכבישה, מתקיני בידוד  

 .ומרכיבים

לפחות    130%
מהשכר  

במשק   הממוצע 
 . משרת שכירל

לנפש  תמ"ג  ה בעלת  מדינעובדים מ
גבוה מזה ש או    ישראל  לשווה או 

רשאים  תושביהן  שכלל  מדינות 
כחוק   ארוכות,  תקופות  לעבוד 

מיוחדאשר   ללאו במדינה  תה   ,
שהתמ"ג לנפש שלה שווה או גבוה  
מהתמ"ג לנפש של מדינת ישראל, 

אינן   אשר  בדואך  ח  "מצויות 
האמריקאית   המדינה  מחלקת 

 . בנוגע לסחר בבני אדם

יעדכן   והתעשייה  הכלכלה  משרד 
ות אחת  ויפרסם את רשימת המדינ
הצורך.   ובעת  רשימת  לשנה 

מצורפת   העדכנית   מדינותה
 כנספח א' לנוהל.  

 

 

קבוצה  
 ג'

  300עד  
 עובדים 

פקידי מלאי )מחסנאים(,  
ובלכה,   בריסוס  צבעים 
נגרי   מכונות,  מפעילי 

 רהיטים. 

לפחות    130%
מהשכר  

במשק   הממוצע 
 . למשרת שכיר

לנפש  תמ"ג  ה בעלת  מדינעובדים מ
גבוה מזה ש או    ישראל  לשווה או 

רשאים  תושביהן  שכלל  מדינות 
כחוק   ארוכות,  תקופות  לעבוד 

מיוחדאשר   ללאו במדינה  תה   ,
שהתמ"ג לנפש שלה שווה או גבוה  
מהתמ"ג לנפש של מדינת ישראל, 

אינן   אשר  בדואך  ח  "מצויות 
האמריקאית   המדינה  מחלקת 

 . בנוגע לסחר בבני אדם

יעדכן   והתעשייה  הכלכלה  משרד 
המדינות אחת    ויפרסם את רשימת 
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הצורך.   ובעת  רשימת  לשנה 
מצורפת  העדכנית  המדינות 

 כנספח א' לנוהל.  

קבוצה  
 ד'

50  
 עובדים 

מקצוע ייחודי שלא נכלל  
אשר   לעיל,  בקבוצות 
הוכח לגביו ע"י המעסיק  
בשל   מיוחד  צורך 
מומחיות ייחודית נדרשת  

הכלכלה    בעסקו. משרד 
חוות   יגבש  והתעשייה 
פרטנית   והמלצה  דעת 

 לכל בקשה בקבוצה זו.  

לפחות    130%
מהשכר  

במשק   הממוצע 
שכיר, ל   משרת 

גבוה   משכר  או 
בהתאם   יותר 
הממוצע   לשכר 
עפ"י   במקצוע 
הלמ"ס,   נתוני 

ש יקבע  כפי 
המלצת   לאחר 
הכלכלה    משרד 

   והתעשייה.

שיינתן,   בהיתר  ייקבעו  התנאים 
בסוג  והיותו    בהתחשב  המקצוע 

העובדים  הבאת  לדרכי  דומה 
 הזרים בקבוצה הרלוונטית.  

 

 היתר ההליך הנפקת 

, לקבלת היתר  טרם הגשת הבקשה  -  והתעשייה  משרד הכלכלההגשת בקשה מקדימה ל .6
לקבלת המלצה לגבי מכסת ,  והתעשייה באמצעות טופס מקוון  יש לפנות למשרד הכלכלה

יהא   שהמעסיק  מרבית  זרים  להעסיקעובדים  שבנוהל רשאי  לקריטריונים  בהתאם   ,  .
 הקישור לטופס המקוון הנו בנספח ב' לנוהל.  

האם והתעשייה  התעשייה, יבחן משרד הכלכלה   הינו מעסיק בענףככל שנמצא כי המעסיק   .7
 קיימת מכסה פנויה ויעביר המלצתו בהתאם לרשות האוכלוסין וההגירה.  

ההמלצה  במידה ו, ישלח מכתב למעסיק.  מלצת משרד הכלכלה והתעשייהלאחר קבלת ה .8
  הכלכלה  משרד  המלצת קבלת מיום יום 30 תוך, להיתר בקשה להגיש יהיה  ניתןחיובית, 

 . )למעט במקרים המפורטים בהוראת המעבר(  והתעשייה

הבקשה תוגש באופן מקוון, בצרוף    –  הגשת הבקשה להיתר לרשות האוכלוסין וההגירה .9
 . בשלב זה, יהא על מגיש הבקשה לשלם אגרת הגשת בקשה.  המסמכים הנדרשים

הבקשה לקבלת היתר, יונפק היתר תוך ציון המקצועות בהם אושרה  שבמידה    –הבקשה   .10
קופת  להעסיק את העובדים, המספר המרבי של העובדים שהמעסיק רשאי להעסיק ות   ניתן 

 ההיתר.  

 לעובד תעשייה זר  1פקת אשרה ורישיון עבודה ב/ נהליך ה

 לא תותר העסקת העובד הזר ללא אשרה ורישיון מתאימים. .11

אשרה   .12 להנפקת  הבקשה  היתריםהגשת  לאגף  לעובד  לאגף   –  ורישיון  תוגש  הבקשה 
עובדים זרים באמצעות טופס מקוון, בצרוף מסמכים שונים, לרבות צילום    היתרים במינהל

על   המעידות  העובד  של  ותעודות  חיים  וקורות  לפחות,  לשנה  בתוקף  הזר  העובד  דרכון 
 השכלה, ניסיון, מוניטין ו/או מומחיות. השירות כרוך בתשלום אגרה.  
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בתנאים ובדרישות    במידה שהבקשה עומדת  -   הנפקת אשרת כניסה לישראל בקונסוליה  .13
המפורטים בנוהל, תימסר הודעה למעסיק בדבר אישור הבקשה והודעה כי על העובד הזר 
ישראל   בנציגות  הקונסול  מצא  והרישיון.  האשרה  לקבלת  בחו"ל  ישראל  לנציגות  לפנות 

 בחו"ל כי אין מניעה למתן הרישיון, יעניק לעובד הזר אשרת כניסה לישראל.  

בעת הגעת העובד לנתב"ג, יופנה    –גבולות בנמל התעופה בן גוריון  הסדרת רישיון בביקורת   .14
לעמדה ייעודית להסדרת הרישיון. לאחר בדיקה כי אין כל מניעה למתן הרישיון, יעודכן  

 הרישיון במערכת ותונפק מדבקת רישיון אשר תודבק בדרכון של העובד.  
 

 

  << לנוסח הנוהל המלא 

 <<  ה מקדימה למשרד הכלכלה והתעשייהלהגשת בקש

 

   בהתאחדות.  ומשאבי אנוש ניתן לפנות לאגף עבודהולכל סיוע נוסף לפרטים 

בטל'    מנהלתל ברבי  מוריה  עו"ד  פרטי,  עבודה  משפט  ובדוא"ל   03-5198731תחום 

moriah@industry.org.il, 

,  motia@industry.org.il   ובדוא"ל  5198824-03למנהל המשפט הקיבוצי עו"ד מוטי עזרן בטל'  

וקסמןאו   מיכל  עו"ד  אנוש,  ומשאבי  עבודה  אגף   ובדוא"ל    03-5198819בטל'    חילי,-לראש 

michalh@industry.org.il  . 

 

 

https://www.gov.il/he/departments/policies/permit_and_stay_visa_for_foreignworkers_industry_procedure
https://www.gov.il/he/Departments/publications/Call_for_bids/foreign-workers-industry-permits-rec-0521
mailto:moriah@industry.org.il
mailto:motia@industry.org.il
mailto:michalh@industry.org.il

