
 

 
 

 2023  ינואר 18

 דחיית כניסת תוקף  –על העסקת מסתננים ומבקשי מקלט גאוגרפיות נוהל מגבלות  הנדון:

 

כי .1 למועד  דחיה   התקבלה  נעדכנכם,  גיאוגרפי  נוהל    של  לתוקף  כניסתו  נוספת   של תיחום 
זאת, . 26.2.2023ליום  1.2.2023מיום   ,"(הנוהלהעסקת מבקשי מקלט ומסתננים )להלן: "

 , כפי שנקבע במקור.  1.10.2022להחילו החל מתאריך במקום 

 

( 5)א()2, אשר מחזיק ברישיון לפי סעיף  1, זר שהנו מסתנן או מבקש מקלט זה  בהתאם לנוהל .2
מחוז  , לא יורשה לעבוד בערים/באזורים הבאים:  1952-לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב

גבעתיים, הרצליה, חולון, קריית אונו, רמת גן, רמת ,  םאור יהודה, בני ברק, בת י)  תל אביב
אביב   תל  וכפר  -השרון,  אזור  מקומיות  ומועצות  נתניה,    אילת,שמריהו(,    יפו  ירושלים, 

 בחלק מהענפים. מהנוהל הוחרגו עובדים המועסקים . אשדוד ופתח תקווה

 

, ולפיכך,  26.2.2023  מיום  החל  ףלתוק  יכנסו  הנוהל  הוראות,  הנוספת  כאמור לאחר הדחייה .3
   יש להיערך בהתאם, לרבות מתן הודעה מתאימה לעובדים.נכון למועד זה, 

 

כי  יצוין .4 שהנוהל ,  מנת  על  הרלוונטיים,  הגורמים  מול  פועלת  התעשיינים  התאחדות 
עובדים לא יחולו על ענפי התעשייה השונים, וניתן יהיה להעסיק  והמגבלות הקבועות בו

הארץ חלקי  בכל  בתעשייה  מקלט  גיאוגרפית,  מסתננים/מבקשי  מגבלה  נמשיך  .  ללא 
  .נושאב ןלעדכ

  <<  לנוסח הנוהל המלא 

 

   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  . 

 

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

 
מקלט"  1 כ "  מבקש  הוכרעההוגדר  שטרם  בישראל  מדיני  מקלט  לקבלת  בקשה  שהגיש  המועדים    ,מי  שחלפו  ובלבד 

שלושה/שישה חודשים    –  5.2.0012ו' ב"נוהל הטיפול במקשי מקלט מדיני בישראל" שמספרו  1-ה' ו1הקבועים בסעיפים  
 . שם מהיום שבו הגיש את בקשת המקלט, בכפוף לנסיבות ולמפורט
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