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חוזר ראש מינהל 09/2022
לכבוד
מעסיקים בעלי היתרים להעסקת עובדים פלסטינים
שלום רב,

הנדון :עדכון בדבר הקמת מנגנון לתשלום שכר העובדים הפלסטינים באמצעות העברה בנקאית

אבקש לעדכנכם אודות מהלכים שמקדמת מדינת ישראל לצורך הקמת מנגנון אשר יאפשר את תשלום שכר
העובדים הפלסטינים המועסקים כדין בישראל באמצעות העברות בנקאיות מחשבונות הבנק של
המעסיקים המתנהלים בישראל ,אל חשבונות הבנק של העובדים המתנהלים ברשות הפלסטינית ,כמפורט
להלן:
.1

בסעיף  4להחלטת ממשלה  1328מיום  27.03.2022נקבע" :הממשלה רואה חשיבות רבה בתשלום שכר
העבודה של העובדים הפלסטינים לחשבונות בנק באמצעות העברה בנקאית ,ורושמת את הודעת
החשב הכללי ,מתאם פעולות הממשלה בשטחים ,רשות האוכלוסין וההגירה ובנק ישראל ,כי הם
פועלים בימים אלו ,בשיתוף עם הבנקים בישראל ,ליישום פתרון לתשלום לעובדים פלסטינים מיהודה
ושומרון המועסקים בישראל באמצעות העברה בנקאית ,וכי בכוונתם לבחון את ישימות הפתרון ,ככל
הניתן ,גם על העובדים הפלסטינים מרצועת עזה ובכלל זאת לבחון את התנאים ליישומו ,בשים לב
למאפייני רצועת עזה".

.2

לאור האמור ,נערכת רשות האוכלוסין ההגירה ,בשיתוף עם יתר משרדי הממשלה האמונים על הנושא,
להשלמת פיתוחו של המנגנון אשר יאפשר למעסיקים לשלם את שכר העובדים הפלסטינים באמצעות
העברה בנקאית מחשבון הבנק של המעסיק המתנהל בישראל אל חשבון הבנק של העובד המתנהל
ברשות הפלסטינית.

.3

לצורך כך ,נדרש כל עובד פלסטיני למסור את הסכמתו לכך שרשות האוכלוסין וההגירה תמסור לבנק
בישראל שבאמצעותו מעסיקו ישלם את שכרו ,מידע אודות חודשי העבודה שלו בישראל שעבורם
נדרש המעסיק לשלם את שכרו באמצעות העברה בנקאית .יודגש כי הסכמה זו של העובד מהווה תנאי
לתוקפו של רישיון העבודה בישראל המונפק לו על ידי המינהל האזרחי.

.4

את הסכמות העובדים הפלסטינים ,מרכזים במינהל האזרחי ועל העובדים למסור את הסכמתם
באמצעות אפליקציית אלמונסק של מתאם פעולות הממשלה בשטחים .עובד המבקש לחזור בו
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מהסכמתו האמורה ,נדרש לפנות באופן ישיר למת"ק הגיזרתי על מנת לבטל את הסכמתו ,והדבר יביא
לביטול רישיון העבודה שלו בישראל.
.5

הריני להביא בזאת לידיעתכם כי בחודשים הקרובים ,לאחר שיושלם המנגנון להעברת תשלומי שכר
העובדים הפלסטינים באמצעות העברות בנקאיות מחשבונות הבנק של המעסיקים בישראל אל
חשבונות העובדים ברשות הפלסטינית ,תחול על כלל המעסיקים החובה לשלם את שכר העובדים
הפלסטינים אך ורק באמצעות העברות בנקאיות ולא באמצעים אחרים ,והדבר ייקבע במסגרת תנאי
ההיתרים בכל הענפים ,תוך מתן הודעה מראש למעסיקים.

.6

נשוב ונעדכנכם בדברים בעת הקרובה.

העתק :תומר מוסקוביץ ,מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה
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