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 עובדפלסטיניבענףהבנייןתכספיםשהופקדולזכותהודעתעדכוןבנוגעלמשיכ
 מעביד-בעתסיוםיחסיעובד

הריני להביא לידיעתכם עדכון בנוגע לאפשרות משיכת כספים שנצברו לזכות עובדים פלסטינים  .1

 המועסקים בישראל כדין בענף הבניין.

מחודשת בנוגע לזכאות נערכה בחינה משפטית , 39839-09-15שהוגשה בתיק תא"מ  במסגרת תביעה .2

על ידי עובד פלסטיני בענף הבניין המועסק כדין בישראל, אשר למשיכת כספים שהופקדו לזכות 

מעביד, אך הוא מוסיף להיות מועסק כדין בישראל על ידי -נסתיימו בינו לבין מעסיקו הקודם יחסי עובד

 מעסיק אחר.

פיצויי  בגין כספים בישראלכדין  המועסק פלסטיני בניין בדלזכותו של עו מופקדים, מדי חודש עכידו .3

  העובד. וחלקן מופרשות על ידיהמעסיק  שחלקן מופרשות על ידי תוה, שמקורם בהפרשרין ופנסיופיט

םכספי .4 וההגירה, שבבואבקופהייעודית,עלמנתומופקדיםאלהנגביםבאמצעותרשותהאוכלוסין

העתכאשריגיעהעובדלגילפרישה,תהיהלו)אולשאריו(הכנסהחודשיתקבועה)גימלתפרישהאו

גימלתשארים,לפיהעניין(.

אך  העובד רשאי גם למשוך את הכספים שהופקדו לזכותו עוד בטרם הגיעו לגיל פרישה, יחד עם זאת,  .5

עםמשיכתסכוםכלשהומןהכספיםכספים, לאור הכללים החלים על הקופה הייעודית בה מופקדים ה

שהופקדו עתידיתמתבטלתבקופה, גימלה כל לקבלת שאריו( )או העובד של גימלתזכאותו )כגון

.עלסמךכלהכספיםשהופקדועדלמועדהמשיכהפרישהוגימלתשארים(

עד הפסקת חודשים ממו 4לפני גיל הפרישה רק בחלוף  הכספיםעד כה התאפשרה משיכה מוקדמת של  .6

 39839-09-15 תא"מ בתיק התביעה שהוגשההאחרון, ואולם במסגרת  מעסיקוהעסקת העובד אצל 

קובע: "הפקדות המעביד בעבור רכיב פיצויי , 2010 משנת הבניין בענף ההרחבה לצו( ג)31נמצא כי סעיף 

לפי העניין, מהשכר המבוטח, כמפורט בפרק זה לעיל, אינן ניתנות,  8.33%או  6%פיטורים בשיעור של 

 בכל מקרה, להחזרה למעביד. כספים אלה וכספי התגמולים ישוחררו לבעלות העובד עם סיום עבודתו". 

ניתנים  ןרכיב פיצויי הפיטורימשהצטברו לזכות העובד בלפיכך, בהתאם לצו ההרחבה, מלוא הסכומים  .7

 .עםסיוםעבודתואצלהמעסיקמכלסיבהשהיאלהעברה לעובד, על פי בקשתו, 

כדין בישראל, הופקדו לזכותו כספים בגין פיצויי המועסק בענף הבניין  פלסטיניעובד לאור זאת,  .8

 שהופקדוהכספים  רשאי להגיש בקשה למשיכת, שנצברו לזכותו סוציאליותהזכויות פיטורין, בין יתר ה

, אף אם הוא מעביד-במהלךעבודתואצלמעסיקיוהקודמיםאשרעימםנסתיימויחסיעובדלזכותו 

 מוסיף להיות מועסק בישראל כדין אצל מעסיק אחר.
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אשר הופקדו לזכותו של העובד בגין תקופת עבודתו כי לא תתאפשר משיכת כספים לצד האמור, יודגש  .9

 מעביד.-י, וזאת עד לסיום יחסי עובדנוכחה ול מעסיקאצ

לזכותושלהעובד,הכספיםמופקדיםנשובונדגישכילאורהכלליםהחליםעלהקופההייעודיתבה .10

תבטלאתזכותושלהעובד)ושלשאריו(לקבלתבקופה,שהופקדוסכוםכלשהומןהכספיםמשיכת

 .גימלהעתידית

מגורי העובד או באזור הגיש באמצעות לשכת התעסוקה ברש"פ ניתן להכספים בקשה למשיכת  .11

 באמצעות עורך דין ישראלי ולפי ייפוי כוח כדין.

המידע הממשלתי: ו השירותיםבאתר למשיכת כספים כאמור ניתן למצוא מידע בנוגע להגשת בקשה  .12

https://www.gov.il/he/service/apply_for_monetary_payment_using_file  

 

 

 בברכה,

 
 ענת טויטו

 מנהלת אגף מת"ש
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