
 

 

 

 ٪ من الراتب20خصم  -صفحة معلومات بشأن قانون الودائع الجديد

 ما هو القانون الجديد؟

 خصم سيتم ، 2017مايو /  الذي سيتم تنفيذه اعتبارا من راتب شهر أيار التسلل، مكافحة للتعديل الجديد لقانون وفقا

 المهم من .وتتفاح-مزراحي بنك اسم تحت فتحه سيتم( إيداع) خاص مصرفي حساب في وإيداعه راتبك من٪ 20

 بدل او االضافية العمل ساعات من وليست الساسي، راتب من فقط هي راتبك، من تنزل التي% 20ال ي/تعلم ان

 العمل سيقوم ايضا بإيداع صاحب فإن الخصم، هذا إلى وباإلضافة .الصلي راتب على اخرى زيادة كل او السفر

 المهني والصندوق الخدمة، نهاية ومكافأة التقاعدي، المعاش مكونات محل المبلغ هذا وسيحل. جانبه من٪ 16

 انتهاء عند لك تدفع أو مختلفة صناديق في سابقا تودع كانت والتي عليها، الحصول لهم يحق الذين لألشخاص

 هذا. لكم ارجاعهم سيتم% 20ال بينما ارجعها يتم ال الدخل ضريبة الدخل، لضريبة بديل ليس المبلغ هذا .الخدمة

 من عمل تأشيرة يملك من وايضا 5أ2 تأشيرة لديه من سيناء، طريق عن إسرائيل الى دخل من كل يشمل القانون

 (.أ5) مقيم هوية يملك من يشمل ال القانون هذا. أب نوع

 ؟2017 شهر أيار/مايو قبل عملي مقابل تراكمت التي للحقوق يحدث ماذا

 غير ومن منك، تؤخذ لن 2017 مايو حتى تراكمت التي النقود فإن للقانون، لفهمنا وفقا أنه توضيح المهم من

الحديث هو عن المبالغ التي سيتم خصمها ابتداءا من . الجديد الحساب إلى بتحويلها العمل صاحب يقوم أن المفترض

 مايو/  أيار في وتمت اقالتك 2016 مايو/  أيار منذ تعمل كنت إذا المثال، سبيل . على2017شهر أيار/مايو 

 السنة تعويضات تكون وسوف العمل، صاحبقبل  من مباشرة واحد عام لمدة العمل عن تعويضك سيتم ،2018

 الوديعة في حساب البنك. في انتظاركم في الثانية

 المال؟ على الحصول يمكننا متى

 تضطر لن إسرائيل، في لجوء على تحصل كنت إذا أيضا،. إسرائيل مغادرتك عند إال المال على الحصول يتم لن

 المتراكمة األموال على الحصول يمكنك كان إذا ما يحدد ال القانون الحساب, ولكن في راتبك من ودائع إيداع إلى

 .الحقا ستوضح المسألة هذه أن ونعتقد. الحالة هذه في بالفعل

 .شئت متى الحساب في والتحركات المبالغ حالة بتقريرعن البنك مطالبة في الحق لك سيكون كما

 مني؟ المبالغ تلك يأخذ أن ألحد يمكن هل

 :واحده حاله باستثناء حسابك من األموال سحب ألحد يمكن ال

عندها  الترحيل، تاريخ بعد يوما 30 لمدة هنا بقيت ولكنك البالد، بمغادرة الدولة وطالبتك تأشيرتك إلغاء تم إذا  

إيداع نسبة  من فقط يكون المصادرة مبلغ: تعرف أن المهم من. حسابك من األموال مصادرة وسيتم يمكن تغريمك

 ٪.16 وهو الودائع، في العمل صاحب

صاحب العمل إيداع من نسبة  حسابك من هسحب يمكن الذي المبلغ زاد كلما تأشيرة، بدون اإلقامة فترة طالت فكلما

 (.اإليداع في العمل صاحب جزء من٪ 80 أقصى بحد)

 القانون؟ هذا إلغاء يمكن هل

 العليا للمحكمة الشريكة، المنظمات مع استأنفنا، وقد. إلغاءه ونحاول التعديل هذا نعارض عنوان العامل، في نحن

 .بنشرها سنقوم جديده، حالة وجود وبمجرد المسألة هذه بشأن



 

 

 

 الودائع خصم بعد راتب قسيمة هذه المثال، سبيل على

 


