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 ת הפרשות וניכויים משכר העובדים הפלשתינים המועסקיםינוהל גבי

 בישראל בענף הבניין 
 רקע .1

משפט העבודה המגן החל על עובד ישראלי, ובכלל זה הוראות ההסכמים הקיבוציים וצווי ההרחבה  1.1

, ובכלל זה חובות מעסיקו של בישראל ההעסקה, חלים גם על העסקתו של עובד פלשתינאיהרלוונטיים לענף 

 .העובד לעניין תשלום שכרו ותשלום תמורת הזכויות הסוציאליות להן זכאי העובד

בהתאם למשפט העבודה החל  ניכויים )זכויות סוציאליות(ההפרשות וה יתיבנוהל זה נועד להסדיר את אופן ג 1.2

להעביר באמצעות  מחויבבישראל, לרבות צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים בענף הבניין, אותם המעסיק 

לשכות נהל שירות למעסיקים ועובדים זרים )להלן: "במי לשכות שירות למעסיקיםהמועבר ל יומן העסקה

 ."(שירות למעסיקים

ו של עובד פלשתינאי בישראל מעסיק, חובות 1991-א, התשנ"כ לחוק עובדים זרים1יודגש כי בהתאם לסעיף  1.3

לא מוטלת כל על המדינה  חלות במלואן על המעסיק, ואילו ,והזכויות הסוציאליותלעניין תשלום שכר העובד 

מן  לשכות שירות למעסיקיםשלא נגבה על ידי  תשלוםכלפי עובד או אדם אחר לגבי סכום  שהיא חובה

 הדין בבית לתבעם רשאים האמור הסכום מגיע שלו האדם או והעובד, ממנו הנובעת זכות כל ולגבי, המעסיק

. כמו כן, על המדינה לא מוטלת 1958-"חהתשי, השכר הגנת חוק להוראות בהתאם תביעה לרבות, לעבודה

 .לשכות שירות למעסיקיםכל חובה שהיא לגבי סכומים נוספים שמגיעים לעובד ולא דווחו באמצעות 

הנתונים והשיעורים המפורטים בנוהל זה מעודכנים נכון למועד פרסום נוהל זה, במקרה של שינוי יש להתעדכן  1.4

 בהתאם.

נוהל זה הנו נוהל משלים לנוהל הסדרת העסקת עובדים פלשתינאים בישראל בענף הבניין )נוהל מספר  1.5

( ולנוהל תנאים כלליים לתוקף היתר להעסקת עובדים פלשתינאים בישראל בענף הבניין )נוהל 9.3.1001

 .www.gov.il( המפורסמים באתר רשות האוכלוסין וההגירה: 9.3.1002מספר 

 

 פירוט ההפרשות והניכויים: .2

 לתגמוליםהפרשה  2.1

 משכר הבסיס של העובד )שכר לפי תעריף(. 6.6% בשיעורוניכוי  7.1%בשיעור  לתגמוליםהפרשה 

 הפרשה לפיצויים 2.2

  עפ"י החלוקה הבאה: משכר הבסיס של העובד 8.3% הפרשה לפיצויים בשיעור

 משכר הבסיס של העובד. 6% – פיצויים -

 משכר הבסיס של העובד. 2.33% –השלמת פיצויים  -

 

 

https://www.gov.il/he/departments/guides/employment_of_palestinians_in_israel_2016
http://www.gov.il/
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 חופשה 2.3

משכר הבסיס  4%גבה אגף שירות למעסיקים תשלומי חופשה )יסוד בלבד( בשיעור  2016עד לחודש דצמבר 

הופסקה גביית  2017יום. החל משכר לחודש ינואר  75של כל עובד פלשתינאי המועסק כדין בישראל מעל 

תשלום ימים אלו ההפרשה לדמי חופשה ועל המעסיק לאפשר לכל עובד יציאה לימי חופשה בפועל כדין, תוך 

 ודיווחם ביומן העסקה. 

יום, יידרש המעסיק לשלם "תמורת  75-לצד האמור, עבור עובד פלשתינאי המועסק כדין בישראל פחות מ

משכרו החודשי של העובד ולדווח על כך ביומן העסקה. וכל זאת בהתאם לאמור בחוק  4%חופשה" בשיעור 

 . 1951חופשה שנתית, תשי"א 

 העובד מופיעה טבלה ובה יתרת ימי המחלה העומדים לרשותו, הצבירה והניצול החודשיים.בתלוש השכר של 

 

 דמי מחלה

משכר הבסיס של כל עובד בגין דמי מחלה,  2.5%גבה אגף שירות למעסיקים  2018עד לחודש דצמבר 

ל משכר מגביה זו שולמו לעובדים הפלשתינאים תביעות מחלה בעת אירוע מזכה ובכפוף לקריטריונים. הח

הופסקה גבייה זו ועל המעסיק מוטלת החובה לדווח ולשלם את ימי המחלה לעובד ע"פ  2019לחודש ינואר 

 . 1976-חוק דמי מחלה, תשל"ו

המעסיק מדווח את מס' ימי המחלה ואת הסכום לתשלום. ימים אלה נכללים במכסת ימי ההופעה החודשיים 

 של העובד. 

 ה ובה יתרת ימי המחלה העומדים לרשותו, הצבירה והניצולבתלוש השכר של העובד מופיעה טבל

 החודשיים. 

 הבניין ענף לקידום עמותה 2.4

 משכר הבסיס של העובד. 0.8%הפרשה לקידום ענף הבניין בשיעור 

 בול בריאות 2.5

 לעובד אשר עבד בחודש השכר מעל לשבעה ימים וארבע שעות.  ,משכרו של העובד ₪ 93בסך  ניכוי 

 לעובד ולמשפחתו הגרעינית שירותי רפואה ברשות הפלשתינאית. בול הבריאות מקנה

  – דמי טיפול ארגוני 2.6

משכר  מקצועי-הופסקה גביית דמי טיפול ארגוני 07.12.2020בהתאם להודעה שנשלחה למעסיקים ביום 

לדווח באמצעות  העובדים הפלשתינאים באמצעות לשכת השירות למעסיקים. יחד עם זאת, המעסיק רשאי

משכרו של העובד עבור דמי  ההעסקה המועבר ללשכת השירות למעסיקים מדי חודש בחודשו על ניכוייומן 

הרלוונטי שבחר כל עובד פלשתינאי המועסק  בהתאם לארגון, לפי העניין ,מקצועי או דמי חבר-טיפול ארגוני

 המפורטים ביומן העסקה.הדיווח יתבצע באמצעות קודי הדיווח  על ידו.

 ותחלף קרן השתלמ 2.7
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הינה תוספת שכר המתווספת לשכר "חלף קרן השתלמות" בהתאם להסכם הקיבוצי בענף הבניין, 

 .של כל עובד הבסיס/תעריפי

 שנות ע 3תק מקצועי בענף הבניין  )ותק ענפי( של אשר צבר ו עובד -

 ימי 261 -ו, ימים בשבוע 6לעובד המועסק  ימי עבודה מדווחים 300לעניין זה, נחשבים בודה בענף ) -

מחושב הוא בשיעור ה. אחוז ההפרשה (כשנת עבודה, ימים בשבוע 5לעובד המועסק  עבודה מדווחים

 של העובד. הבסיס/תעריפימשכר  2.5%

 300לעניין זה, נחשבים )שנות עבודה בענף  6אשר צבר ותק מקצועי בענף הבניין  )ותק ענפי( של  עובד -

ימים  5לעובד המועסק  ימי עבודה מדווחים 261 -ו, ימים בשבוע 6לעובד המועסק  ימי עבודה מדווחים

 של העובד. /תעריפימשכר הבסיס 5%מחושב הוא בשיעור האחוז ההפרשה  כשנת עבודה(., בשבוע

 מס הכנסה 2.8

: 2021ה החל מינואר רשות המיסים בישראל, להלן שיעורי המס החלים על הכנס מיבהתאם לפרסו 2.8.1

 ימים 75 -פחות מ אשר הועסקלעובד  4%דמי חופשה בשיעור לל גילום של ניכוי המס מהשכר ברוטו כו)

 (אצל המעסיק

 

 

 

 

 

 
 

 

 :לפקודה 37 -ו 36, 34ראות סעיפים בהתאם להו ]נוסח חדש[ נקודות זיכוי על פי פקודת מס הכנסה 2.8.2

 נקודות זיכוי. 2 -זכאי ל יהאכל עובד  - מס הכנסהפקודת ל 34ס'  (1

 .למקום ההשתכרות נקודת זיכוי בגין נסיעות 1/4 -זכאי ל יהאכל עובד  - מס הכנסהפקודת ל 36ס' (2

 נקודת זיכוי. 1/2 -זכאית ל תהאאישה  - מס הכנסהפקודת ל א36ס'  (3

 זכאי לנקודת זיכוי. יהאעובד שבן זוגו נכה או הגיע לגיל פרישה  - מס הכנסהפקודת ל 37ס'  (4

 לחודש. ₪  218 – 2021ערך נקודת זיכוי נכון לשנת  2.8.3

 

 

 
 ₪חייבת  הכנסה

 
 חייבת הכנסה

 ₪מצטברת  

 
  שיעור

 המס %

 
  המס לכל

 שלב 
₪ 

 
  המס

 המצטבר 
₪ 

 629 629 10% 6,290 ₪ 6290-עד 

 1,013 384 14% 9,030 ₪ 9,030ועד  6,291 -מ

 14,490ועד  9,031 -מ
₪ 

14,490 20% 1,092 2,105 

 20,140ועד  14,491 -מ
₪ 

20,140 31% 1,752 3,856 

 41,910ועד  20,141 -מ
₪ 

41,910 35% 7,620 11,476 

 17,144  5,668 47% 53,970  53,970ועד  41,911מ

   50%  על כל שקל נוסף
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 הביטוח לאומי והיטל השווא 2.9

לעובד  4%כולל גילום דמי חופשה בשיעור ) ,ברוטוהשכר ביטוח לאומי והיטל השוואה מההפרשה והניכויים ל

 בשיעורים ובתקרות הבאים:  אצל המעסיק( ימים 75 -אשר הועסק פחות מ

 

 1022החל משכ"ע ינואר 

 

 

 

 

 

 ₪ 44,020הינה בסך  2021החל מינואר  – לתשלום דמי ביטוח לאומי והיטל השוואה מרביתהכנסה 

ח בשיעורים ההכנסה שממנה ישולמו וינוכו דמי ביטו 2021החל מינואר  – םההכנסה בשיעורים מופחתי

  לחודש. ₪ 6,331הממוצע הינה בסך  מהשכר 60%המופחתים עד 

 .₪ 10,551הינו בסך  -2021מינואר השכר הממוצע החל 

    

 ןהשלמת פיצויי פיטורי 2.10

 11/90 -, מ9/86עד  8/83 -מ  :בגין תקופות עבודה – (2.33%)27.9%השלמת פיצויי פיטורין בשיעור של 

 .02/11עד 

 

 :מסגרת נורמטיבית .3

 1991-חוק עובדים זרים, תשנ"א 

  כלכליים והוראות שונות )תיקוני חקיקה(, התשנ"החוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו )הסדרים-

1994 

 1958-חוק הגנת השכר, תשי"ח 

 ]פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש 

 1995-חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, תשנ"ה 

 1951-חוק חופשה שנתית, תשי"א 

 1962-חוק פיצויי פיטורין, תשכ"ג 

  ציבוריות ושיפוצים.הסכם קיבוצי כללי בענף הבניה, תשתיות, צמ"ה, עבודות 

 

 מלא מופחת סוג הגביה

 מעביד עובד סה"כ מעביד עובד סה"כ

 סה"כ למוסד 
 0.59 לביטוח לאומי

 
0.03 

 
0.56 

 
3.10 

 
0.61 

 
2.49 

 5.11 6.39 11.50 2.99 0.37 3.36 היטל השואה

 7.60 7.00 14.60 3.55 0.40 3.95 סה"כ כללי


