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 מסתנניםעובדים זרים שהם לקדון יפ נוהל

 רקע .א

כי ניתן לחייב מעסיק ( קובע "או "החוק )להלן: "חוק עובדים זרים" 1991-תשנ"אהיא לחוק עובדים זרים, 1סעיף  .1.א

 על ידוהזר בגין כל חודש בו הועסק העובד פיקדון כספי  ,מדי חודש הזר, עבור העובדשל עובד זר להפקיד 

ופקד לפיקדון על ידי מעסיק, יבוא על חשבון תשלומים הסכום שהיא)ו( לחוק, 1לפי סעיף . קדון"(י)להלן: "הפ

 ,גמולים או לתשלום פיצויי פיטוריםלקופת ת לתכנית חיסכון אחרת, קרן פנסיה,ל לשלם סיקהמעשעל  סוציאליים

הסר ספק, הוראות סעיף  למען ובשיעורים הקבועים בהסכם או בצו כאמור. הסכם קיבוצי או צו הרחבה מכוח

 מפורט להלן בנוהל זה.כ הפיקדון מכספי כספיםאף אם נוכו מהעובד  תחולנהיא)ו( לחוק 1

הגדרה על פי ה) "מסתנן"מעסיק של עובד זר שהוא קובע כי , 1.5.2017לחוק, שתוקפו החל מיום  1יא1סעיף  .2.א

משכר  36%-כל חודש בו הועסק המסתנן על ידו, בסכום חודשי השווה ל עבורפיקדון  להלן( יפקיד עבורוש

על . כמפורט להלן בנוהל זה, כחלק המעסיק( 16%-כחלק העובד, ו 20%) החודש באותועבודתו של המסתנן 

לצורך חישוב פיצויי פיטורים לפי הנו שכר העבודה המובא בחשבון  ,עבודתו של המסתנן)ו( שכר 1יא1פי סעיף 

 .1963-לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג 13סעיף 

התנאים המצטברים  ושמתקיימים לגבילעניין נוהל זה הוא מי  "מסתנן"לחוק עובדים זרים,  2י1פי סעיף  על .3.א

 הבאים:

 הוא שוהה בישראל; .א.3.א

 עולה או רישיון לישיבת קבע;שהייתו בישראל אינה מכוח אזרחות ישראלית או אשרת עולה או תעודת  .ב.3.א

-, תשי"בלחוק הכניסה לישראל 7הוא נכנס לישראל שלא דרך תחנת גבול שקבע שר הפנים לפי סעיף  .ג.3.א

 ;("חוק הכניסה לישראל" –( )להלן 1952

הנחיות לבדיקת רישיונו של  ( לחוק הכניסה לישראל.5)א()2( או 2)א()2הוא בעל רישיון לפי סעיף  .ד.3.א

 –)להלן מפורסמות באתר האינטרנט של רשות האוכלוסין וההגירה  ,לדוגמה, לרבות תמונות המסתנן

יובהר כי אין להפקיד פיקדון עבור מסתנן  ,למען הסר ספק .בדיקת רישיון המסתנןבכתובת: "הרשות"( 

 .5בעל רישיון תקף לישיבת ארעי מסוג א/

העובד המסתנן זכאותו של החלת חובת הפקדת פיקדון בגין העסקת מסתננים נועדה מצד אחד להבטיח את  .4.א

כאשר , ומצד שני ליצור תמריץ משמעותי ליציאת המסתנן מישראל במועד לזכויות פנסיוניות ופיצויי פיטורים

, המוגדרת בסעיף "תום התקופה לשהייה בישראל"לאחר  הדבר יתאפשר, ולמנוע את השתקעותו בישראל

לחוק כמועד שבו על המסתנן לעזוב את ישראל כפי שנקבע בפסק דין חלוט או בהודעה  מאת שר הפנים או  2י1

בישראל  שנותר לשהות בהתאם לכך, מפיקדונו של מסתנן. מנהל רשות האוכלוסין וההגירה במשרד הפנים

https://www.gov.il/he/Departments/news/visa_2a5_auth
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הפיקדון בעד כל חודש איחור ן סכום יחסי מ רשאית הרשות לנכות, לאחר "תום התקופה לשהייה בישראל"

 כמפורט בחוק ובנוהל זה.ביציאה, 

תקנות עובדים זרים )דרך לתשלום לו 2008-תקנות עובדים זרים )פיקדון בחשבון הבנק(, התשס"חבהתאם ל .5.א

יש להפקיד פיקדון הכספי  את, (1.5.2017)שתוקפן החל מיום  2017-מסתנן(, התשע"זפיקדון לעובד זר שהוא 

אשר  ,פרד המיועד אך ורק לכספי הפיקדוןנבחשבון בנק אינטרנט של הרשות, הבאופן מקוון באמצעות אתר 

יחידת מנוהל באמצעות  הבנק. חשבון ("חשבון הבנק")להלן: ייבחר במכרז  מתנהל בבנק אשרנפתח ו

(. קדונות"יכלוסין וההגירה )להלן: "יחידת הפורשות האבקדונות במינהל שירות למעסיקים ועובדים זרים יהפ

 .(618סניף  20)בנק  הבנק בו מתנהלים חשבונות הפיקדון הוא בנק מזרחי טפחות ,נכון למועד פרסום נוהל זה

עובד זר שהוא מסתנן אשר נפטר במהלך תקופת שהייתו בישראל, והיה זכאי לכספי הפיקדון אילו היה יוצא  .6.א

לכספי הפיקדון, ולפיכך לאחר פטירתו יועברו  הזכאותמישראל במועד פטירתו, פטירתו אינה מבטלת את 

 הכספים בהתאם לקבוע בחוק וכמפורט בהוראות נוהל זה.

 .הליכי אכיפה מינהלית ופליליתיהא צפוי לכספי פיקדון לעובד מסתנן  מעסיק שלא יפקידיודגש כי  .7.א

כמפורט בנוהל יודגש כי אין בהפקדת כספי פיקדון לעובד מסתנן או בדיווח על תשלום הפיקדון עוד  .8.א
משום אישור לחוקיות העסקתו של המסתנן בידי המעסיק או לחוקיות שהייתו או עבודתו של זה, 

באתר האינטרנט של רשות  מפורסםהמסתנן בישראל. מידע נרחב בנושא העסקת מסתננים, 
  .מסתננים העסקתהאוכלוסין וההגירה בכתובת: 

 מטרת הנוהל .ב

סתנן מכל עובד  עבורעל ידי המעסיקים  כספי הפיקדון לחשבון הבנק הפקדתהל זה נועד לפרט את אופן נו .1.ב

או או לאחריה,  קבעעם יציאתו מישראל יציאה של המסתנן  לעובד וכן את אופן תשלום הפיקדון ,המועסק על ידו

 חוק עובדים זרים.להוראות , בהתאם המסתנןבמקרה של פטירת העובד 

ובין ותקנותיו,  רשות האוכלוסין וההגירה שהנו "הממונה" לפי חוק עובדים זרים ראשנוהל זה נקבע על ידי  .2.ב

בהתאם לשינויים  דוהל זה עשוי להתעדכן בעתילחוק עובדים זרים. נ פרק ד'השאר אמון על יישום הוראות 

 ועוד. פרסום צו בדבר שיעורי הפקדה מופחתיםלמדיניות הממשלה, ב לחול יםשעשוי

 מסתננות בשינויים המחויבים.ת נוהל זה מנוסח בלשון זכר, אך מתייחס גם לעובדו .3.ב

 וחובת הדיווח חשבון הבנקהפקדת הפיקדון ב .ג

שהועסק על ידו בחודש הקודם בכל חודש, עבור כל עובד מסתנן  המעסיקחובת הפקדת הפיקדון חלה על  .1.ג

במועד שבו על המעסיק לשלם את שכרו של העובד המסתנן הפיקדון יופקד בחשבון הבנק  .למועד התשלום

יציאה  ישראלהמסתנן מהעובד  יציאתולצד האמור, בחודש שבו חל מועד עבור החודש שלגביו משולם הפיקדון. 

https://www.gov.il/he/Departments/Guides/employment_of_foreignworkers_and_infilitrators_information_guide


 

 9.0.0004  נוהל: מספר  מעסיקים ועובדים זרים תחום: 

 פיקדון למסתננים נושא:
 (רביעית)מהדורה  12מתוך   3דף   

 03.12.2018 תאריך עדכון: 

 

 

 
 

 9.0.0004 מספר נוהל וההגירה אוכלוסיןה רשות
 

למועד יציאתו  המסתנןתקופת העסקתו של העובד  עבור, על המעסיק לשלם את יתרת סכום הפיקדון של קבע

 לפני מועד זה, ובלבד שהמעסיק יודע על מועד העזיבה הצפוי. לפחותכאמור, חמישה ימים 

 נוסף לטובת סכוםמשכרו המעסיק אינו רשאי לנכות מלבד ניכוי חלקו של העובד המסתנן משכרו החודשי,  .2.ג

  או לעיקול. ,לשעבוד ,להעברההפיקדון, וכספי הפיקדון אינם ניתנים 

, על 2017-בהתאם לתקנות תקנות עובדים זרים )דרך לתשלום פיקדון לעובד זר שהוא מסתנן(, התשע"ז .3.ג

התשלום  ., המיועד אך ורק למטרה זושנקבע לכךבנק החשבון אל מקוון  באופן המעסיק לשלם את הפיקדון

 .טופס תשלום מקוון, בכתובת: הרשותשל האינטרנט באמצעות אתר יתבצע המקוון 

באופן מקוון  עליו לדווחלמלא טופס תשלום מקוון, אשר במסגרתו המעסיק  נדרשביצוע תשלום הפיקדון,  בעת .4.ג

 . דיווח זה כולל את הפרטים הבאים:המועסק על ידומסתנן  ר כל עובדתשלום הפיקדון עבו את פרטי

 .פרטי המעסיק .א.4.ג

 .שלגביו שולם הפיקדון מסתנןפרטי כל עובד  .ב.4.ג

חישוב הסכום יבוצע בעמוד התשלום המקוון על בסיס  – מסתנןעבור כל עובד  סכום הפיקדון ששולם .ג.4.ג

המבוטח של העובד לצורך הפרשות שכר ההעבודה, שכר ברוטו,  דיווחי המעסיק אודות סך שעות

 במקור.וסכום המס שנוכה  פנסיוניות

 .שבעדה שולם הפיקדון)חודש/י השכר( פה התקו .ד.4.ג

משום אישור  על תשלום הפיקדוןאו בדיווח  מסתנןכי אין בהפקדת כספי פיקדון לעובד בשנית יודגש  .5.ג
 בישראל. המסתנןבידי המעסיק או לחוקיות שהייתו או עבודתו של  המסתנןלחוקיות העסקתו של העובד 

 סכום הפיקדון .ד

סכום הפיקדון שעל המעסיק לשלם עבור כל עובד מסתנן שהוא מעסיק יהא בסכום לחוק,  1יא1לפי סעיף  .1.ד

 פי החלוקה הבאה: המסתנן בחודש שלגביו משולם הפיקדון, ל משכר עבודתו של 36%-השווה ל

חלק המעסיק ייחשב ם בידי המעסיק )הפרשה(. מסתנן ישולמשכר ה 16%-חלק השווה ל – חלק המעסיק .א.1.ד

 15%, ויוטל עליו מס הכנסה בשיעור סופי של בפועל תקבל על ידויבו של העובד המסתנן במועד כהכנסה 

 קיזוז כלשהם.בלא זכות לפטור, ניכוי או 

הפקדת חלק העובד  משכר המסתנן ינוכה בידי המעסיק משכר המסתנן. 20%-חלק השווה ל – חלק העובד .ב.1.ד

ר עבודתו של המסתנן. ניכוי המס במקור יהא בהתאם תתבצע לאחר ניכוי מס במקור, בידי המעסיק, משכ

 לפקודה. 121 , בשיעורים הקבועים בסעיף]נוסח חדש[ לפקודת מס הכנסה 164להוראות סעיף 

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getHtmlForm.aspx?formtype=Deposit@piba.gov.il
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עובד זר שהוא  שבהתקיימםעובדים זרים )סוגי מקרים ותנאים  תקנותפורסמו  19.7.2018 ביוםיחד עם זאת,  .2.ד

 2018-מסתנן זכאי לקבל את כספי הפיקדון לפני מועד עזיבתו את ישראל שלא לצורך יציאה זמנית(, התשע"ח

שהרשות אישרה לגביו בכתב  מסתנןחלק העובד של  ולפיהן 1.11.2018 , אשר תחילתן ביום)להלן: "התקנות"(

 בנוסף, וזאת %20ולא  בלבד %6 ובלבד )כלומר יש לנכות משכר %6, יעמוד על כי הוא אחד מהמפורטים להלן

 (:16%לחלק המעסיק בשיעור 

, המהווה אישור ותאריך הלידה הנקוב ברישיונבהתאם ל – נכנס לישראל לפני תחילתן של התקנותשקטין  .א.2.ד

 .לעניין זה בכתב

, תאריך הלידה הנקוב ברישיונול בהתאם – ונכנס לישראל לפני תחילתן של התקנות 60מי שגילו עולה על  .ב.2.ד

 .המהווה אישור בכתב לעניין זה

, המהווה אישור בכתב מגדר הנקוב ברישיונהבהתאם ל – שנכנסה לישראל לפני תחילתן של התקנותאשה  .ג.2.ד

 .לעניין זה

הקטין, או בשל כך שהאם נפטרה או שאינה  אם של הרפואי מצבה בשללקטין הנמצא בטיפולו הבלעדי  אב .ד.2.ד

, ובלבד שנכנס לישראל לפני הידוע בציבור כבן זוגושוהה בישראל, והוא אינו נשוי לאחר ואין אדם אחר 

אל משרדי מינהל לפי סעיף זה, נדרש להגיע על זכאותו בכתב המבקש אישור מסתנן  – תחילתן של התקנות

, או למשרדי 8:00-12:00בין השעות  שיימחו יעביר םמיבי ,64חוב מבצע קדש ר - ברקבני ב אכיפה וזרים

ובימי חמישי בין השעות  8:30-16:30בימי רביעי בין השעות , 4רחוב המוצר  – באילתאכיפה וזרים  למינה

 'בקשה )נספח בטופס מילוי . הבקשה תוגש באמצעות עריכת ראיוןהגשת בקשה ולצורך  ,8:30-13:30

בצירוף צילום רישיון השהייה בישראל של המבקש ושל אם הקטין, כתב ויתור על סודיות רפואית ו( לנוהל זה

עדכניים )עד  מסמכים רפואיים בבקשה, ובכלל זהאסמכתאות לתמיכה , ו)נספח ו' לנוהל זה( של אם הקטין

את התרופות ו/או מפרטים המתארים את מצבה הרפואי של אם הקטין ו יום טרם מועד הגשת הבקשה( 60

העתק  ,בתוקף רפואי ביטוח פוליסת העתקטיפולים רפואיים, ו תרופות על קבלות ,הטיפולים שהיא מקבלת

תוכר רק אם תועדה  למען הסר ספק יודגש כי פטירת אם הקטין סוציאליים וכיו"ב.מסמכים תלוש שכר, 

 תוכר רק על פי תיעוד יציאה בביקורת הגבולות.שהייתה מחוץ לישראל ו במערכת הממוחשבת של הרשות,

באשר  , יועברו לבדיקת רופא מטעם הרשות לצורך קבלת חוות דעתוזה מסמכים רפואיים שיוגשו לפי סעיף

הרשות תתבסס על מסמכים  םיודגש כי חוות דעתו הרפואית של הרופא מטע ואי של אם הקטין.למצבה הרפ

כוזבים ו/או מסמכים פרטים  בבקשה שהוגשה לפי סעיף זה נמסרוכי יתגלה ככל ש בלבד, ללא בדיקה פיזית.

 לבטל אישור זכאות וכןזה בלבד מטעם  הבקשה, ניתן יהיה לדחות את כוזבים, ו/או שהמבקש העלים פרטים

 שכבר ניתן.

 קבלת אי, הנפשית בריאותו לרבות, בריאותו מצב או גילו בשל כי לגביו שוכנע הגבולות ביקורת שממונה מי .ה.2.ד

ין דרך אחרת וא, כאמור לבריאותו נזק לגרום עלולה לחוק)א( 4יא1 בסעיף האמור המועד לפני הפיקדון כספי
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מסתנן המבקש אישור בכתב על  – לישראל לפני תחילתן של התקנות, ובלבד שנכנס למנוע את הנזק האמור

צילום רישיון השהייה  בצירוף (לנוהל זה 'ג)נספח  בקשהטופס להגיש למלא ונדרש  זכאותו לפי סעיף זה,

יום טרם  60עד ) מסמכים רפואיים עדכניים ,)נספח ו' לנוהל זה( שלו בישראל, כתב ויתור על סודיות רפואית

את התרופות ו/או הטיפולים שהוא מפרטים המתארים את מצבו הרפואי של המבקש ו הבקשה( מועד הגשת

 ביטוח פוליסת והעתקהעתק תלוש שכר, , רפואיים וטיפוליםתרופות תשלום עבור קבלות על  העתקי, מקבל

המסמכים יועברו  .PikHum@sa.piba.gov.ilקדונות באמצעות דוא"ל: יאל יחידת הפ, בתוקף רפואי

בצירוף מלוא חוות הדעת  תועברלבדיקת רופא מטעם הרשות לצורך קבלת חוות דעתו, ולאחר מכן 

גבולות לשקול בין היתר גם הגבולות. בהחלטתו רשאי ממונה ביקורת הממונה ביקורת  המסמכים להחלטת

כפי /או ו כפי שדווחו על ידי מעסיקו בטופס המקוון לתשלום הפיקדון ,נתוני שכרו של העובד המסתנןאת 

הרשות תתבסס על  םיודגש כי חוות דעתו הרפואית של הרופא מטע .שמשתקפים מתלוש השכר שלו

כוזבים ו/או פרטים  כי בבקשה שהוגשה לפי סעיף זה נמסרויתגלה ככל ש מסמכים בלבד, ללא בדיקה פיזית.

לבטל  וכןזה בלבד מטעם  הבקשה, ניתן יהיה לדחות את מסמכים כוזבים, ו/או שהמבקש העלים פרטים

 אישור זכאות שכבר ניתן.

 אוא 375 סעיפים לפי עבירה לגביו שנעברה לכך לכאורה ראיות יש כי לגביו הודיעה ישראל שמשטרת מי .ו.2.ד

 על פי אישור בכתב ממשטרת ישראל. – 1977-"זהתשל, העונשין לחוק)ב(  אוא)א( 377

העובד שנצבר  מתוך חלק 70%בשיעור מסתנן אשר נמצא זכאי לפיקדון חלקי לפי התקנות, רשאי לקבל החזר  .3.ד

שנים  60מסתנן שמלאו לו  –)לדוגמה לפי התקנות לזכותו בחשבון הפיקדון, בגין התקופה בה הוא נמצא זכאי 

. תשלום ההחזר (שנים 60מחלק העובד החל מחודש השכר בו מלאו לו בחודש מסויים, רשאי לקבל החזר יחסי 

יבוצע באמצעות העברה בנקאית לחשבון בנק המתנהל בישראל על שמו של המסתנן, בכפוף למילוי טופס 

לפרטי חשבון בנק המתנהל ילום רישיון שהייה בתוקף ואסמכתא ובצירוף צ בקשה להחזר )נספח ד' לנוהל זה(

יודגש כי עלות ההעברה הבנקאית תנוכה מסכום הפיקדון שישולם למסתנן. במקרה של צורך  .בישראל על שמו

בביצוע מספר העברות בנקאיות, מחמת טעות בפרטי חשבון הבנק שנמסרו על ידו, עלות כל העברה כאמור 

מלא תוטל עליו ותנוכה מהפיקדון, לפיכך על המסתנן לשים לב היטב כי הוא מדייק בפרטי החשבון שהוא מ

את הבקשה יש  בטופס הבקשה ולצרף אסמכתא רשמית מן הבנק בו מתנהל חשבונו כנדרש בטופס הבקשה.

 .PikHum@sa.piba.gov.ilלהגיש אל יחידת הפיקדונות באמצעות דוא"ל: 

 המסתנןתשלום הפיקדון לעובד  .ה

 ניכויים .1.ה

לאחר תום התקופה לשהייה בישראל בכל מועד עובד מסתנן אשר יוצא מישראל שלא לצורך יציאה זמנית  .א.1.ה

החלה לגביו )שהינה, כאמור, המועד בו על המסתנן לעזוב את ישראל כפי שנקבע בפסק דין חלוט או 

כספי מ 67%בהודעה  מאת שר הפנים או מנהל רשות האוכלוסין וההגירה במשרד הפנים(, זכאי לקבל 
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הפיקדון שהופקדו לזכותו בחשבון הפיקדון, בתוספת רווחים, ובניכוי עמלות ניהול החשבון וכן בניכוי מס 

. יובהר בזאת כי גם ריבית, הפרשי הצמדה ורווחים אחרים שנצברו בחשבון הפיקדון 15%הכנסה בשיעור 

 במועד שבו התקבלו על ידושל העובד המסתנן, ואשר מקורם בפיקדון, ייחשבו כהכנסה בידי העובד הזר 

 בלא זכות לפטור, ניכוי או קיזוז כלשהם. 15%; ויוטל עליהם מס הכנסה בשיעור סופי של בפועל

חודשים מתום התקופה לשהייה בישראל החלה לגביו, יהא  6עובד מסתנן אשר עוזב את ישראל במהלך  .ב.1.ה

, בתוספת הרווחים 33%בשיעור  יתרת כספי הפיקדוןאת  בסעיף הקודם,חלק האמור לנוסף ב, זכאי לקבל

ביצוע ניכויים נוספים כמפורט להלן  לאחר, אשר ינוכו 15%ובניכוי עמלות ניהול חשבון, ומס הכנסה בשיעור 

 ובסדר המפורט להלן:

 הוצאות הרחקתו מישראל –במידה והורחק מישראל  .1.ב.1.ה

להלן, מן הסכום הנותר לאחר ניכוי הוצאות הרחקה, בהתאם לחלוף הזמן  יםמפורטשיעורים הבניכוי  .2.ב.1.ה

 מתום התקופה לשהייה בישראל:

 שיעור הניכוי באחוזים תקופת השיהוי

 25% מעל חודש ועד חודשיים

 35% מעל חודשיים ועד שלושה חודשים

 50% מעל שלושה חודשים ועד ארבעה חודשים

 65% חודשיםמעל ארבעה חודשים ועד חמישה 

 80% מעל חמישה חודשים ועד שישה חודשים

 100% מעל שישה חודשים

   

 מס כדין על הסכום הנותר לאחר הניכויים הקודמים. .3.ב.1.ה

להפחתת ( Pikdonot@sa.piba.gov.il)באמצעות דוא"ל אשר יגיש בקשה  מסתנןעובד לצד האמור,  .ג.1.ה

השיהוי הנזקפת לחובתו לצורך ניכוי בגין שיהוי ביציאה מישראל, ובמסגרתה ישכנע כי נבצר ממנו  תקופת

לעזוב את ישראל עד תום התקופה לשהייה בישראל או שבתום לב ובשל טעות שלו הוא לא עזב את ישראל 

להפחית את ברשות האוכלוסין וההגירה  ת מנהלת תחום פיקדונותעד תום התקופה לשהייה בישראל, רשאי

שלא יהא זה צודק בנסיבות העניין לזקוף לחובתו את תקופת השיהוי,  האם מצא ,תקופת השיהוי כאמור
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חודשים  18להפחתת תקופת השיהוי התקבלה בטרם חלפו המסתנן כולה או חלקה, ובלבד שבקשת העובד 

  .ומתום התקופה לשהייה בישראל החלה לגבי

חודשים מתום  18הוגשה בחלוף  דקדונות כאמור ו/או שבקשת העוביבמידה ולא השתכנעה מנהלת תחום פ

בקשתו לקבלת כספי הפיקדון את  קדונותימנהלת תחום פדחה ופה לשהייה בישראל החלה לגביו, תהתק

 יום. 21-באמצעות הודעה מנומקת בכתב, בה תצויין האפשרות להגשת ערר פנימי ללא שיהוי ולא יאוחר מ

ככל שיוגש ערר פנימי על החלטת מנהלת תחום פיקדונות, הוא יועבר לבחינת מנהלת אגף מדור התשלומים 

במינהל שירות למעסיקים ועובדים זרים. ככל שתחליט מנהלת אגף מדור התשלומים על דחיית הערר, 

 לעניינים תישלח למבקש הודעה מנומקת בכתב, בה תצויין האפשרות להגיש עתירה מינהלית לבית המשפט

 יום. 45-בירושלים ללא שיהוי ולא יאוחר מ מינהליים

כל הודעה שתישלח למסתנן או לבא כוחו אל כתובת הדוא"ל אשר באמצעותה הוגשה בקשתו, יודגש כי  .ד.1.ה
 תיחשב כמסירה כדין למסתנן.

 מישראל.מעכבת את הרחקתו  אואינה מונעת של מסתנן, בקשה להפחתת תקופת שיהוי עוד יודגש כי  .ה.1.ה

 העומד לצאת מישראל מסתנן עובדל תשלום .2.ה

נדרש להגיש בקשה ומעוניין לקבל את כספי הפיקדון,  עובד מסתנן שעומד לצאת מישראל יציאה של קבע .א.2.ה

באתר האינטרנט של הרשות בקישור:  המצוימקוון טופס בקשה מילוי באמצעות  למשיכת כספי הפיקדון,

ושליחתו , נספח א' לנוהל זהבקשה המצורף כה, או באמצעות מילוי טופס בקשה לקבלת כספי פיקדון טופס

טרם מועד יציאתו  ימי עבודה 7לפחות  Pikdonot@sa.piba.gov.ilבאמצעות דוא"ל  ליחידת הפיקדונות
יום לפני מועד היציאה.  30-, אך לא יותר מימי עבודה טרם מועד היציאה( 10)מומלץ להגיש  מישראל

לצרף צילום דרכון ומישראל, המועד הצפוי ליציאתו את במסגרת מילוי הטופס, יהא על העובד המסתנן לציין 

צילום כרטיס ו)או מסמך נסיעה תקף אחר שיאושר על ידי מנהלת תחום פיקדונות ביחידת הפיקדונות( 

  טיסה.

 , ולאחר קבלת אישורובחן על ידי הגורם המוסמך ביחידההיא תי ,ביחידת הפיקדונותלאחר קליטת הבקשה  .ב.2.ה

 ( והן לבנק.שיבקש המסתנןדוא"ל/פקס כפי )באמצעות  המסתנן תופק הוראת תשלום שתימסר הן לעובד

מישראל שלא לצורך יציאה זמנית, לאחר ביקורת הגבולות בנמל התעופה בן המסתנן בעת יציאת העובד 

)אן את מסמך הנסיעה האחר לסור לעמדת הבנק בנמל התעופה בן גוריון, ולהציג את דרכונו  יהא עליו, גוריון

 למסתנןהכספים יימסרו  עבורו לצורך קבלת כספי הפיקדון שלו.ואת הוראת התשלום שהופקה שאושר( 

בטופס בכתב , לפי בחירת העובד בחו"להמתנהל על שמו  לחשבון בנק אמצעות העברה בנקאיתבמזומן או ב

 .הבקשה
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, עלות ההעברה הבנקאית תנוכה בחו"ללחשבונו של המסתנן  יודגש כי במקרה של ביצוע העברה בנקאית .ג.2.ה

. במקרה של צורך בביצוע מספר העברות בנקאיות, מחמת טעות בפרטי חשבון לוקדון שישולם ימסכום הפ

לשים לב לפיכך עליו , מפיקדונוותנוכה המסתנן, עלות כל העברה כאמור תוטל עליו הבנק שנמסרו על ידי 

ולצרף אסמכתא רשמית מן הבנק בו  חשבון שהוא ממלא בטופס הבקשהההיטב כי הוא מדייק בפרטי 

 .כנדרש בטופס הבקשה ,מתנהל חשבונו בחו"ל

 מישראל יצאכבר ש מסתנןעובד תשלום ל .3.ה

שלא לצורך יציאה זמנית, מבלי שהשלים הליך בקשה לתשלום כספי פיקדון שיצא מישראל  מסתנןעובד  .א.3.ה

, המתנהל על שמובחו"ל כספי הפיקדון באמצעות העברה בנקאית לחשבון בנק לו כמפורט לעיל, ישולמו 

עזב את ישראל שלא לצורך יציאה המסתנן ימי עבודה מהיום בו נודע ליחידת הפיקדונות כי העובד  30 ךבתו

פרטים מלאים  Pikdonot@sa.piba.gov.ilבאמצעות דוא"ל זמנית, ובלבד שהועברו ליחידת הפיקדונות 

. במידה בצירוף אסמכתא רשמית מן הבנק בו מתנהל חשבונו בחו"ל לבחו"על חשבון הבנק שלו  ומדויקים

ן ימי עבודה מ 30כאמור, תתבצע ההעברה הבנקאית בתוך  ומדויקיםולא נמסרו פרטי חשבון בנק מלאים 

 הפרטים. יימסרובו מועד ה

מספר  . במקרה של צורך בביצועלמסתנןיודגש כי עלות ההעברה הבנקאית תנוכה מסכום הפיקדון שישולם  .ב.3.ה

בפרטי חשבון הבנק שנמסרו על ידו, עלות כל העברה כאמור תוטל עליו  העברות בנקאיות, מחמת טעות

לשים לב היטב כי הוא מדייק בפרטי החשבון שהוא ממלא בטופס  המסתנןותנוכה מהפיקדון, לפיכך על 

 הבקשה ולצרף אסמכתא רשמית מן הבנק בו מתנהל חשבונו בחו"ל כנדרש בטופס הבקשה.

לפקודת  30, תוגש בצירוף ייפוי כוח בהתאם לסעיף עו"דבקשת עובד שיצא מישראל המוגשת באמצעות  .ג.3.ה

 )להלן: "פקודת הראיות"(. 1971-הראיות ]נוסח חדש[, תשל"א

א לא יועברו לחשבון נאמנות ואף לא באמצעות בשכבר יצא מישראל  של מסתנןיודגש כי כספי פיקדון  .ד.3.ה
 .המסתנן, אלא ישירות לחשבונו של כוחו

 שנפטר מסתנןעובד תשלום כספי פיקדון של  .4.ה

הממוחשבת של הרשות פטירתו מעודכנת במערכת אשר בטרם עזב את ישראל,  שנפטר מסתנןעובד  .א.4.ה

אילו היה  )כלשהם, לרבות לאחר ניכוי בגין שהייה בלתי חוקית( פיקדוןהיה זכאי לכספי ו ,)מערכת אביב(

. במידה ולעובד המסתנן למי שהוכח כי הוא בן זוגועוזב את ישראל ביום פטירתו, יועברו כספי הפיקדון שלו 

. במידה ולעובד המסתנן אין בן זוג וילד, יועברו כספי למי שהוכח שהוא ילדואין בן זוג, יועברו כספי הפיקדון 

 . למי שהוכח שהוא הורהוהפיקדון 
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שנטען כי הנו  המוגשת על ידי מיהפיקדון  כספיבקשה לתשלום לת ביחידת הפיקדונות לפיכך, כאשר מתקב .ב.4.ה

על עובד יחידת  בן זוגו או ילדו או הורהו )בהתאם לסדר הקדימויות האמור לעיל( של העובד המסתנן,

המבקש יהא על . לצורך כך, בן זוגו או ילדו או הורהו של המנוח הוכיח כי הנו המבקשהפיקדונות לוודא כי 

תעודת , ובכלל זה: דרכונים, תעודות זהות, לצרף מסמכים רשמיים המעידים על הקשר המשפחתי הנטען

הורות. למסמכים שהוצאו מחוץ לישראל  נישואין, תעודת לידה או תעודה ציבורית אחרת המעידה על קשרי

לשפה  תרגום נוטריוני כדין, או אישור אפוסטיל, וכן לפקודת הראיות 30לסעיף בהתאם  יצורף אימות כדין

 .העברית

במידה והמבקש שוהה בישראל ופונה באמצעות עו"ד, יש לצרף לבקשה ייפוי כוח. במידה והמבקש אינו  .ג.4.ה

 30עיף סלשוהה בישראל ופונה באמצעות עו"ד, יש לצרף לבקשה ייפוי כוח העונה לדרישות בהתאם 

במידה והמבקש שוהה מחוץ לישראל ואינו מגיש את הבקשה באמצעות עו"ד, יהא עליו  לפקודת הראיות.

 להגיש את הבקשה בנציגות ישראל בחו"ל.

ן בנק בחו"ל המתנהל על שמו לשם חשבומסמכים מן הבנק בהם מצוינים פרטי בנוסף, על המבקש להציג  .ד.4.ה

 העברת התשלום ככל שתאושר הבקשה.

אילו מסמכים הומצאו ויוודא כי יש התאמה  יחידת הפיקדונותיבדוק עובד לאחר קליטת הבקשה והמסמכים,  .ה.4.ה

דרכון, , מספרי המבקשאיות השם המלא של הנפטר ושל  –בין הפרטים הנקובים בכל המסמכים, ובכלל זה 

, תאריכי לידה, תאריך נישואין, תאריך פטירה של העובד, מספרי זהות )במדינות בהן יש מספרי זהות(

  כתובת במדינת המוצא, פרטי חשבון הבנק וכיוב'.

ומסמכים רלוונטיים מתיקו על מנת לקבל מידע  מינהל אכיפה וזריםכמו כן יפנה עובד יחידת הפיקדונות אל  .ו.4.ה

 .של המסתנן המנוח

זוגו, או ילדו או הורהו של המנוח )לפי סדר הוא אכן בן את נטל ההוכחה כי  יםהר במידה והמבקש .ז.4.ה

לבנק ויעביר למבקשת  כספי הפיקדוןאת העברת  יחידת הפיקדונותעובד  , יאשרהקדימויות האמור לעיל(

 הוראה לביצוע ההעברה בפועל.

 למי שנקבע כי הם יורשי העובדהפיקדון  כספייועברו  בן זוג, ילד או הורה, איןהמנוח המסתנן אם לעובד  .ח.4.ה
במסגרת החלטה שיפוטית סופית או בהחלטה רשמית סופית אחרת שניתנה לפי דין הירושה החל  המנוח

ות פניה לפיכך, כאשר מתקבלת ביחידת הפיקדונ שנפטר, ואשר אושרה כדין בישראל.המסתנן על העובד 

, על עובד יחידת ושנפטר מבקש לקבל את כספי הפיקדון של המסתנןשל העובד בה נטען כי היורש החוקי 

לצורך כך, יש לבדוק כי שנפטר.  המסתנןהינו אכן היורש החוקי של העובד  המבקשהפיקדונות לוודא כי 

לפקודת הראיות ובצירוף תרגום נוטריוני  30לפניה צורפו המסמכים הבאים, מאומתים כדין, בהתאם לסעיף 

 כדין לשפה העברית:
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עו"ד, יש לצרף לבקשה ייפוי כוח. במידה  במידה והמבקש שוהה בישראל ופונה באמצעות .1.ח.4.ה

והמבקש אינו שוהה בישראל ופונה באמצעות עו"ד, יש לצרף לבקשה ייפוי כוח העונה לדרישות בהתאם 

במידה והמבקש שוהה מחוץ לישראל ואינו מגיש את הבקשה באמצעות  לפקודת הראיות. 30סעיף 

 .עו"ד, יהא עליו להגיש את הבקשה בנציגות ישראל בחו"ל

החלטה רשמית סופית אחרת שניתנה לפי דין הירושה החל על החלטה שיפוטית סופית או  .2.ח.4.ה

המסתנן , ואשר לפיה המבקש הנו יורשו של העובד אשר אושרה כדין בישראל, המנוחהמסתנן העובד 

על המסמכים הנדרשים לפי סעיף זה להבהיר היטב כי המנוח אליו מתייחסת ההחלטה הנו  המנוח.

 העובד המסתנן שלגביו מוגשת הבקשה למשיכת כספי הפיקדון.

לשם של המבקש מסמכים מן הבנק בהם מצוינים פרטי חשבון בנק בחו"ל המתנהל על שמו  .3.ח.4.ה

 העברת התשלום ככל שתאושר הבקשה.

אילו מסמכים הומצאו ויוודא כי יש התאמה  יחידת הפיקדונותלאחר קליטת הבקשה והמסמכים, יבדוק עובד  .ט.4.ה

איות השם המלא של הנפטר ושל המבקש, מספרי דרכון,  –בין הפרטים הנקובים בכל המסמכים, ובכלל זה 

  ון הבנק וכיוב'.מספרי ת"ז, תאריכי לידה, תאריך פטירה של העובד, כתובת במדינת המוצא, פרטי חשב

על מנת לקבל מידע ומסמכים רלוונטיים מתיקו  מינהל אכיפה וזריםכמו כן יפנה עובד יחידת הפיקדונות אל  .י.4.ה

 של המסתנן המנוח.

 א אכן יורשו של העובד המנוח, תאשר מנהלת תחום פיקדונותוה במידה והמבקש הרים את נטל ההוכחה כי .יא.4.ה

במידה ומצו הירושה  את העברת כספי הפיקדון למבקש ויעביר לבנק הוראה לביצוע ההעברה בפועל.

קבלת פרטי בכפוף לעולה כי לא מדובר ביורש יחיד, תופק בקשה להעברה ליורשים,  המבקששהמציא 

 החשבונות שלהם בחו"ל.

כי הנו/ה בת זוג/  הטועןמסמכים הנדרשים לפי פרק זה על ידי המבקש/ת הה ולא הומצאו במיד .יב.4.ה

ן המסמכים שהומצאו עולה , ו/או כאשר לא הומצאו מסמכים מאומתים כנדרש, ו/או כאשר מילד/הורה/יורש

לדרוש מן  יחידת הפיקדונות, רשאי עובד המבקששל  טענתובאופן שאינו מאפשר לאמת את  אי התאמה

 העולים מן המסמכים שהומצאו.השלמת מסמכים וכן הבהרות בהתאם לשיקול דעתו לאור הנתונים  המבקש

אישורים רשמיים אחרים ממדינת המוצא מנציגות מדינת רשאי לצרף לפנייתו לפי פרק זה  /תמבקשכל  .יג.4.ה

, כגון בת זוג/ ילד/ הורה/ יורש היותו/האת אשר הוא סבור כי מוכיחים המוצא בישראל או ממדינת ישראל 

מנציגות מדינת המוצא בישראל, אישורים מן מסמכים משפטיים ממדינת המוצא או מישראל, אישורים 

וכיוב', בכפוף לכך שאישורים אלה כוללים את פרטי העובד ופרטי המבקש  ישראלהמוסד לביטוח לאומי ב

ואולם יודגש כי משקלם הראייתי של במלואם )ובכלל זה שם פרטי, שם משפחה, מספר דרכון וכיוב'(, 
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מאומתות כדין )בהתאם  ישווה למשקלן של תעודות ציבוריות מסמכים שאינם תעודות ציבוריות רשמיות, לא

 , על כל המשתמע מכך.לפקודת הראיות( 30לסעיף 

להוכחת קשר משפחתי ו/או להוכחת זהות יורשיו של העובד המנוח לפי סעיף זה כל המסמכים הנדרשים  .יד.4.ה

ובצירוף תרגום  ,1971-לפקודת הראיות ]נוסח חדש[, תשל"א 30יומצאו כשהם מאומתים בהתאם לסעיף 

י משפחה או יורשים המוגשת באמצעות מיופה כוח, תוגש בצירוף ייפוי כוח ננוטריוני כדין. כמו כן, בקשת ב

 .1971-]נוסח חדש[, תשל"א לפקודת הראיות 30בהתאם לסעיף 

של העובד  היותו/ה בת זוג/ ילד/ הורה/ יורש בדברלא הרים את נטל ההוכחה  והמבקש לפי פרק זהבמידה  .טו.4.ה

ין יתצו בהבאמצעות הודעה מנומקת בכתב, , את הבקשה מנהלת תחום פיקדונותדחה ת המנוח,המסתנן 

 יום. 21-מ ערר פנימי ללא שיהוי ולא יאוחרהאפשרות להגשת 

 מנהלת אגף מדור התשלומיםככל שיוגש ערר פנימי על החלטת מנהלת תחום פיקדונות, הוא יועבר לבחינת  .טז.4.ה

על דחיית הערר,  שתחליט מנהלת אגף מדור התשלומים. ככל במינהל שירות למעסיקים ועובדים זרים

האפשרות להגיש עתירה מינהלית לבית המשפט לעניינים שלח למבקש הודעה מנומקת בכתב, בה תצויין תי

 יום. 45-בירושלים ללא שיהוי ולא יאוחר ממינהליים 

חשבון נאמנות ואף לא באמצעות בא כוחו של בן לא יועברו לשל העובד המנוח יודגש כי כספי פיקדון  .יז.4.ה
נמצא זכאי לקבלת כספי הפיקדון ל בן המשפחה או היורש ש, אלא ישירות לחשבונו שהמשפחה או היורש

 לפי פרק זה. המנוחהמסתנן של העובד 

שנמצא זכאי לקבלת כספי הפיקדון של העובד לבן המשפחה או ליורש יודגש כי עלות העברה בנקאית עוד  .יח.4.ה

. במקרה של צורך בביצוע מספר העברות לו המנוח לפי פרק זה, תנוכה מסכום הפיקדון שישולםהמסתנן 

בנקאיות, מחמת טעות בפרטי חשבון הבנק שנמסרו על ידי המבקש, עלות כל העברה כאמור תוטל על 

לב היטב כי הוא מדייק בפרטי החשבון ולצרף אסמכתא המבקש ותנוכה מהפיקדון, לפיכך על המבקש לשים 

 ל חשבונו בחו"ל.רשמית מן הבנק בו מתנה

 שמעמדו שודרגמסתנן יקדון לפ כספי תשלום .5.ה

מעוניין ה, ישראלית לישיבת קבע או בעל אזרחותבעל רישיון או ( 5בעל רישיון תקף לישיבת ארעי )א/ מסתנן .א.5.ה

 לצאת מישראל שלא לצורך יציאה זמנית כתנאי להגשת הבקשה.אינו נדרש , שלו לקבל את כספי הפיקדון

להגיש באמצעות מילוי טופס בקשה מקוון המצוי באתר האינטרנט של הרשות בקישור:  את הבקשה עליו .ב.5.ה

' לנוהל זה, ושליחתו ה, או באמצעות מילוי טופס הבקשה המצורף כנספח בקשה לקבלת כספי פיקדון סטופ
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אסמכתא צילום ת"ז ו. אל הטופס יש לצרף Pikdonot@sa.piba.gov.il באמצעות דוא"ל ליחידת הפיקדונות

 על שמו.לפרטי חשבון בנק המתנהל בישראל 

 הוראות כלליות .ו

כספי בחלוף שנתיים מתום התקופה לשהייה בישראל החלה לגבי עובד מסתנן שעבורו הופקד הפיקדון,  .1.ו

ומים שנוכו בגין שהייה שלא כדין, ניתנים סכ לרבות ,(במקרה שנפטר)למעט  הפיקדון שלא נמשכו על ידו

לחוק למניעת הסתננות  'שהייה לפי פרק דלשימוש למטרת רווחתם ובריאותם של מסתננים השוהים במרכז 

 .1954-)עבירת ושיפוט(, התשי"ד

כלל זה על פי בקשתו, מידע בכתב אודות הפיקדון שהופקד לזכותו, וב המסתנןלעובד  תמסוריחידת הפיקדונות  .2.ו

 ., סכומי הפיקדון, הרווחים שנצברו, עמלות ודמי ניהול שנוכומידע לגבי תשלומי המעסיק

 

 הנורמטיביתהמסגרת  .ז

 1991-חוק עובדים זרים, התשנ"א .1.ז
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