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 שלום רב
 בקשת חופש מידעהנדון: 

 04.03.2019סימוכין: מכתבך מיום 
 

 במענה לפנייתך שבסימוכין, להלן התייחסות הגורם המקצועי 

לא קיימת נקודת חלוקה שנתית של היתרים להעסקת עובדים פלשתינאים כדין בישראל, שכן הקצאת  .1

ההיתרים בענפים השונים, בכפוף לקיומה של יתרת מכסה פנויה להקצאה בענף, נעשית באופן שוטף, בין 

משרדיות שניתנות מעת לעת )כמו למשל בענף הבניין, תעשיה ושירותים,  אם על פי המלצות של ועדות בין

עטרות, מסעדות וכו'(, ובין אם על פי המלצת משרד ממשלתי מקצועי מנחה שניתנת מעת לעת )כמו למשל 

 בענף החקלאות, הבריאות, המלונאות וכו'(. 

אים. באשר להארכת תוקף היתר ראשית יובהר כי לא קיימות אגרות המוטלות על מעסיקי עובדים פלשתינ .2

ת כל מניעה רלוונטית אחרבשנה הקלנדרית החולפת ואין עמד בכל תנאי ההיתר העסקה, במידה והמעסיק 

לשנה מדור התשלומים רשאי להאריך את תוקף ההיתר של מעסיק להארכת תוקף היתר ההעסקה שלו, 

 נוספת בכל פעם.

 שבסימוכין, שכן מנוסח השאלות לא מובנת כוונתך.למכתבך  4-ו 3דרושה הבהרה של סעיפים  .3

מפרסם אגף מדורי התשלומים באתר האינטרנט של רשות האוכלוסין וההגירה מידע  06/2018החל מחודש  .4

ונתונים על הקצאות היתרים להעסקת עובדים פלשתינאים כדין בישראל בענף הבניין, בקישור: 

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

 הבהרה ואף למעסיקים הודעה קדמה הרשות של האינטרנט באתר ההיתרים הקצאות לפרסום כי יצוין

 בפרטיות פגיעה היעדר להבטיח מנת על וזאת מדורי התשלומים,בנהלים השונים של אגף  כיום המעוגנת

 מידע המענה לבקשת במסגרת לפרסומים באתר שקדמה התקופה מן ההקצאות פירוט, לפיכך. המעסיקים

בתקופה  בבניין פלסטינים עובדים להעסקת היתר שקיבלו המעסיקים כלל של הסכמתם קבלת מחייבת, זו

, ולחילופין מתן 1998-לחוק חופש המידע, תשנ"ח 13 סעיף להוראות בהתאם וזאת, שקדמה לפרסום באתר

 .זה מידע צו של בית המשפט המורה לרשות למסור

לצד האמור בענף הבניין בלבד, החל אגף מדורי התשלומים לפרסם באתר האינטרנט הקודם של הרשות 

ת פרסומי ההקצאות , ובימים אלה נערכת עבודת מטה להשלמ05/2014את ההקצאות החל מחודש 

 .2018 -ל 2015החסרים בענף הבניין בין השנים 

 

 בברכה,
 

 מלי דודיאן
 ממונה חוק חופש המידע
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