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 כ"א טבת, תשע"ז       
 7197ינואר,  99 

 
 לכבוד 

 בישראלציבור העובדים הפלשתינאים המועסקים 
 פלשתינאים בישראלהעובדים המעסיקי ציבור 

 בתי התוכנה 
 המדורים מנהלי ועובדי

 
 א.ג.נ., 

 
  בישראל כדין המועסקים יםאפלשתינלעובדים  "חופשה תמורת"תשלום ו תגבייהפסקת  הנדון:

 
דמי חופשה בגביית ובתשלום  יחול שינוי, 7197 משכר חודש ינוארהחל הנני להביא לידיעתכם, כי 

 כמפורט להלן:, כדין המועסקים בישראל פלשתינאיםובדים של ע

)להלן:  ברשות האוכלוסין וההגירה מדור התשלומיםבה , ג7196עד לשכר חודש דצמבר  .9

מכוח חוק עובדים  בישראל פלשתינאיםעובדים  ם בעלי היתר להעסקתיממעסיק מת"ש(

משכרו של כל  4%בשיעור  חודשית הפרשה, (  )להלן: חוק עובדים זרים 9999-זרים, תשנ"א

לכל  מת"שעביר הבמהלך חודש ינואר  ,. מדי שנה קלנדרית"מורת חופשהת" בגיןעובד, 

במהלך השנה הקלנדרית חופשה  תמורתבגין הסכום שנצבר לזכותו  את פלשתינאיעובד 

  .(7196בגין שנת  7197)וכך גם יבוצע בתום חודש ינואר  החולפת

לפי סעיף  הפלשתינאיםתרים להעסקת העובדים יהמתן ל םתנאיכאחד הנקבע  זההסדר  .7

 יקבל פלשתינאישכל עובד נועד להבטיח , ולחוק זה 7ולפי פרק ד' יג' לחוק עובדים זרים,9

 שנה. מדי הוא היה זכאי התמורת החופשה ל את

לשנות  מחודשת החליט מ"מ ראש רשות האוכלוסין וההגירהלאחר בחינה  יחד עם זאת, .3

לעובדיהם ישירות  לשלם פלשתינאיםה, ולהורות למעסיקי העובדים האמור הסדראת ה

בפועל  שנתית, במסגרת השכר החודשי המשולם לעובד בחודש בו יצא דמי חופשה

 .מן המעסיקים 4%ולבטל את גביית ההפרשה החודשית בשיעור , לחופשה

כל הקובע כי  ()להלן: חוק חופשה שנתית 9959-על פי חוק חופשה שנתית, תשי"אזאת  .4

דמי  לשלם לעובד בעד ימי החופשהעל המעסיק חלה חובה כי עובד זכאי לצאת לחופשה ו

לנהל מעקב רשום ומסודר של הזכאות והניצול , וכן חופשה בסכום השווה לשכרו הרגיל

. רישום זה יכלול פירוט צבירת פלשתינאים עובדים ובכלל זה ,ובד ועובדשל חופשה לכל ע

עד החופש תאריכים ופירוט ניצול החופשה עם ציון התמורה ששולמה ב זכאות לחופש לפי

-תשי"ח ,הגנת השכרלחוק  )ב(74וספת לפי סעיף כן, הוראות הת שניתן )דמי חופשה(. כמו

דשו בתלוש וקובעות שעל המעסיק לפרט מדי חודש בח)להלן: חוק הגנת השכר(  9958

את מספר ימי החופשה שניתנו באותו  ,פלשתינאים עובדים ובכלל זה ,השכר של כל עובד
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יתרת ימי את דמי החופשה ששולמו לעובד באותו חודש ואת חודש עבורו משולם השכר, 

לעיצום כספי בסכום של עד  חשוףהמפר הוראות אלו  החופשה העומדים לזכות העובד.

חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, בהתאם ל )נכון למועד הודעה זו(₪  02,,02

 .לסנקציות פליליות בהתאם להוראות חוק הגנת השכר חשוףוכן  ,0222-תשע"ב

 "חופשה תמורת"ולחדול מגביית  יים,ההסדר הקאת  לשנותהוחלט האמור  לאור .5

 תוך הבהרה, יום 57מעל עבור כל עובד פלשתינאי המועסק כדין בישראל  מהמעסיקים

, תוך תשלום כדין כדין בפועלימי חופשה  פלשתינאילכל עובד  לתתלמעסיקים שעליהם 

 של מטרתה, שכן , בהתאם להוראות חוק חופשה שנתיתלעובד בגין ימי חופשה אלה

 סוציאלית כזכות כוח ולאגור לנוח, לנפוש אפשרות לעובד ליתן היא השנתית החופשה

 .במעלה חשובה

ההפרשה כאמור   גבייתתחדל  0225החל משכר העבודה לחודש ינואר במסגרת השינוי,  .6

בחודש לעובדים  העברת התשלוםגם  תחדלוכפועל יוצא משכרו של כל עובד  %, בשיעור

 .שנה ינואר מדי

בפורמט  ,על כלל עובדיהםלמת"ש יידרשו המעסיקים לדווח  בימים הקרוביםכמו כן,  .7

, 19.19.7197על יתרת ימי החופשה הצבורה לכל עובד נכון ליום  שיועבר על ידי מת"ש,

מדי חודש . 7197חודש ינואר בטבלת צבירה בתלוש השכר של לכל עובד והיתרה תצויין 

דיווחי המעסיקים )ב"יומן ההעסקה" החדש( אודות טבלת הצבירה על פי בחודשו תעודכן 

הוראות החוק, תו על פי זכאוימי החופשה שניצל העובד באותו החודש, בהתאם ל

 ההסכמים הקיבוציים וצווי ההרחבה.

, יידרש יום 57-פחות מלצד האמור, עבור עובד פלשתינאי המועסק כדין בישראל  .8

משכרו החודשי של העובד, וזאת בהתאם  4%בשיעור  "תמורת חופשה"המעסיק לשלם 

נות חופשה שנתית תקול 9959-שנתית, התשי"אחופשה להוראות הפרק השלישי לחוק 

. בהתאם לכך, עם קליטת הדיווח 9979-ך אחרת לתשלום תמורת חופשה(, תשל"אר)ד

, יגבה מת"ש מן יום 57-פחות מבמת"ש על סיום עבודתו של עובד פלשתינאי שהועסק 

 המעסיק הפרשה בגין תמורת החופשה ויעבירה אל חשבון הבנק של העובד.

החופשה  שנצברו לזכות כל עובד בגין תמורתההפרשות למען הסר ספק יובהר כי  .9

 .0225ינואר חודש  בסוףלעובדים  תשולמנה 0226שנת לך הבמ

 

 בברכה,

 
 ענת טויטו

 מנהלת אגף מת"ש


