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 ה מוקדמת של כספי הפנסיה והפיצוייםהגשת בקשות למשיכהנחיות ל

ביום  הוטמע, )מת"ש( ברשות האוכלוסין וההגירה מדורי התשלומיםבמסגרת תהליכי שיפור השירות באגף 

ם שהופקדו לזכותו של עובד פלשתינאי כספיה מוקדמת של בקשות למשיכ הגשתלתהליך ממוחשב  1.2.2014

 פיצויי פיטורין ופנסיה. המועסק כדין בישראל, בגין

 

אליה הוא התעסוקה הפלשתינאית לשכת באמצעות להגיש  את הבקשה למשיכה מוקדמת רשאי העובד

 .ישראלי או לחילופין באמצעות עו"דמשויך, 

 

לשכת התעסוקה ברשות הפלשתינאית, נציג לשכת התעסוקה יעביר אל  כאשר הבקשה מוגשת באמצעות

היחידה לתנאים סוציאליים באגף שירות למעסיקים קובץ אקסל מרוכז המכיל את מספרי תעודת הזהות 

 של העובדים הפלשתינאים המגישים בקשת משיכה מוקדמת באמצעות הלשכה.

 

כמייצג במערכת להיות רשום  , תחילה על עוה"דלחילופין, כאשר הבקשה מוגשת באמצעות עו"ד ישראלי

צילום כרטיס רישיון עו"ד ישראלי בתוקף  להגיש להירשם כמייצג, על עוה"דמדורי התשלומים. על מנת 

 ות עימו.רואת פרטי ההתקש

כאשר עוה"ד רשום כמייצג במערכת אגף שירות למעסיקים, עליו להעביר בדוא"ל אל היחידה לתנאים 

הפלשתינאים ת הזהות של העובדים ותעוד ימספר המכיל אתאקסל מרוכז קובץ סוציאליים באגף מת"ש 

כל אחד מהעובדים  שמסר בידוהכוח  ואת מסמכי ייפויהמגישים בקשת משיכה מוקדמת באמצעותו, 

  .בקובץ מופיעיםה

האינטרנט של באתר למצוא וקובץ לדוגמא, ניתן ות למשיכה מוקדמת תדריך להכנת קובץ נתונים לבקש

 .למשיכה מוקדמת תבקשו הגשת: רשות האוכלוסין וההגירה

 Jss@sa.piba.gov.il את הקובץ המלא יש לשלוח אל היחידה לתנאים סוציאליים באמצעות דוא"ל: 

 

אל הגורם שבאמצעותו הוגשה הבקשה דו"ח ישלח י, ביחידה לתנאים סוציאליים לאחר קליטת הקובץ

תוצאות הקליטה והנחיות להשלמת הטיפול בבקשות, קליטת בקשות למשיכה מוקדמת, הכולל פירוט 

 כמפורט להלן:

 

 -בקשה תקינה

 בקשה תקינה יש להגיש את המסמכים הבאים: עבור 

 מקורי בלבד. -תצהיר נלווה לבקשה למשיכת כספים .1

 . צילום ת.ז. של העובד .2

סניף ומס'  בנק, מס' 'מס "ז,העובד, בו יופיעו שם העובד, מס' תשם ל עחשבון הבנק  טופס ניהול .3

 .חשבון

https://www.gov.il/he/service/apply_for_monetary_payment_using_file
mailto:Jss@sa.piba.gov.il
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 )כאשר הבקשה מוגשת באמצעות עו"ד ישראלי(. ייפוי כוח מקורי בלבד .4

כאשר הבקשה מוגשת באמצעות עו"ד ) מכתב בקשה המפרט את פרטי העובד ומהות הבקשה .5

 ישראלי(.

 

 ,ימים מיום קליטת הבקשה 30, יש להגיש בתוך תקינהלצורך המשך טיפול בבקשה הנדרשים המסמכים  את

בכניסה למדור התשלומים ירושלים  תיבת השירותבאמצעות הנחה בבאמצעות שליחה בדואר רגיל או 

 .ירושלים 28207 , ת.ד3, בנין כי"ח, קומה  44בכתובת: אגריפס 

על הפונה יהא ו ,תבוטל פרק הזמן האמורתוך בהנדרשים ושלמו בה המסמכים ייודגש כי בקשה אשר לא 

 .כמפורט לעיל באמצעות מילוי קובץ האקסל מחדש חדשהלהגיש בקשה 

  

 -בקשה לא תקינה / עובד לא זכאי

 :לא תקינה/ אי זכאות לבקשהלהלן רשימת הסיבות 

 מייצג לא קיים במערכת. 

 מס' לשכה לא קיים 

 עובד לא קיים במערכת . 

 מס' ת"ז שגוי / ס"ב לא תקינה 

  עו"ד אחר באמצעותשהוגשה  למשיכה מוקדמתקיימת בקשה פתוחה 

  ת תעסוקה ברשות הפלשתינאיתשהוגשה ע"י לשכ למשיכה מוקדמתקיימת בקשה פתוחה 

  זקנה /נכות/ שארים( לקבלת גמלה חודשיתקיימת במערכת בקשה פתוחה( 

  בגינה הוגשה הבקשהתקופה ההעובד כבר קיבל תשלום עבור 

 לא נצברו זכויות לעובד 

 

דו"חות על ביצוע התשלומים אישור סופי של הבקשות, יועברו הכספים לחשבונות הבנק של העובדים ו לאחר

 .בדוא"ללמייצגים  ושלחיי

  


