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  לכבוד

 מנהלי הארגונים
 
 

 בגין עובדים פלסטיניים ותתשלום דמי טיפול ארגוני להסתדרהנדון: 

רצ"ב  )  םים המעסיקים עובדים פלסטינייההסתדרות לקבלנ לדרישתבהמשך  .1
 .למימושה דרך מוצעתסמך מובהמשך לפנייתכם, אפרט ב ( בנספח א'

על עבור עובד שלא חבר בארגון עובדים, , אכן על פי ההסכם הקיבוצי הענפי .2
לבטל"א )  משכר העובד  0.75% ,ולהעביר להסתדרות הכללית "לנכותהמעסיק "

 .טיפול ארגוניבגין דמי  ,(ברוטו שכר 

תבצע באופן שוטף על ידי הניכוי זה , 2020עד מאי לגבי העובדים הפלסטיניים,  .3
 אשר היה מעביר להסתדרות הכללית הסכומים המנוכים.מדור התשלומים 

הניכויים  הגבייה והעבתסיקו את בשל העובדה שמדור התשלומים הפ .4
 להסתדרות, כעת על המעסיק להעביר סכומים אלו ישירות להסתדרות הכללית.

כדי להקל על הקבלנים ולמנוע הצורך בהעברת קבצים גדולים לכתובת  .5
ח השכר של ם כי בעת הכנת דיווות, אנו ממליציהמפורטת במסמך ההסתדר

ידווח באמצעות יומן העסקה הסכומים  עובדים הפלסטיניים למת"ש, המעסיקה
 .נספח ב'ב , ראה במכתב מת"ש הרצ"ב2281קוד דיווח  שנוכו משכר העובד לפי

סך לאחר העברת הדיווחים המרוכזים, המעסיקים מקבלים ממת"ש ריכוז  .6
לצורך  את הקבלניםה ישמש , ריכוז זההפרשות והניכויים לכל העובדים ביחד

 העברת הכספים להסתדרות, מבלי הצורך לפרט על כל עובד באופן פרטני.

 

 

 

 בכבוד רב,
                                                                                                                , סמנכ"ליצחק גורביץ           
  כלכלה ומיסוימנהל אגף כ"א ו           

                                                                                                       

 
 
 





 
 

 

 
 

 אגף שירות למעסיקים
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 לכבוד 

  ציבור מעסיקי עובדים פלשתינאים בישראל

 

 שלום רב,

 
 

 משכר עובדים פלשתינאים מקצועי-דמי טיפול ארגוני ניכויגביית  הפסקתעדכון בעניין  הנדון:

 -גביית ניכוי דמי טיפול ארגוני השהייתעל  0707..00.7בהמשך להודעת אגף שירות למעסיקים מיום 

עד להודעה אחרת, וזאת לאור עמדת ו 0707ר חודש מאי משכהחל מקצועי משכר עובדים פלשתינאים 

מדור  –משרד הפנים  –ארגון העובדים מען ואח' נ' מדינת ישראל  70-07-.5.85סב"א המדינה בתיק 

, הריני לעדכן כי לאחר דין ודברים בין הצדדים לתיק האמור, התקבלה החלטת שירות למעסיקים ואח'

, וכי ביום גביה זו באמצעות לשכות השירות למעסיקים של ה סופיתהפסקרשות האוכלוסין וההגירה על 

 .70-07-.5.85סב"א  תיקבמסגרתו נמחק שניתן פסק דינו של ביה"ד הארצי לעבודה  0707....07

העסקה הבאמצעות יומן  לדווחרשאי המעסיק , 0707..00.7כפי שפורט בהודעה מיום יחד עם זאת, 

-דמי טיפול ארגונימשכרו של העובד עבור  על ניכוימדי חודש בחודשו ועבר ללשכת השירות למעסיקים מה

 בהתאם לארגון הרלוונטי שבחר כל עובד פלשתינאי המועסק על ידו. (מקצועי או דמי חבר )לפי העניין

 באמצעות קודי הדיווח הבאים: הדיווח יתבצע

  008קוד דיווח  -דמי טיפול ארגוני מקצועי. 

  0087 קוד דיווח -דמי חבר 

 

 :מדריך מעודכן לדיווח יומן העסקה מופיע באתר האינטרנט של הרשות בקישור

ohttps://www.gov.il/BlobFolder/guide/employment_of_palestinians_in_israel_2016/he/employers_payment_rep

rt_for_palestinians_monthly_1118.pdf 

 

 

 

 בברכה,
 

 ענת טויטו
 רות למעסיקיםימנהלת אגף ש
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