
 

 
 

  , תשפ"בבאב' ו    
  2022 באוגוסט 3    

 לכבוד
  טיðים בעðף הבðייה מעסיקי עובדים פלס

 
 תשלום שכר במזומן לעובדים פלסטיðים   הðדון:

בðושא סירוב המערכת הבðקאית לאפשר משיכות מזומן לטובת    מעסיקיםבעקבות פðיות חוזרות של  
ה מיום  החל  פלסטיðים  לעובדים  משכורות  להביא  2022באוגוסט    1- תשלום  מבקשים  אðו   ,

החוק לצמצום השימוש במזומן לידיעתכם כי תשלום לעובדים פלסטיðים הוחרג, זמðית, מתחולת  
"  2018-תשע"ח שהחוק(להלן:  להוראת  בהתאם  וזאת  בסעיף  "),  הקבועה  זה,  42עה  לחוק  (א) 

(הארכת הוראת השעה לעðיין שימוש במזומן   הצו לצמצום השימוש במזומןשהוארכה במסגרת  
  . 2021-בעסקאות עם תושבי האזור או תושבי המועצה הפלסטיðית), התשפ"ב

ומאפשרת   הפלסטיðים   לעובדים  המחריגה את התשלום  הוראת השעה,  הצו המאריך את  תוקף 
ב ליום המזומן, היðו  תשלום  על תשלום  2022בדצמבר    31-עד  האיסור  לתוקף  ייכðס  זה  במועד   .

  במזומן גם לעובדים פלסטיðים.
(א) לחוק, וכן ðוסח הצו כפי שהתקבל בוועדת החוקה, חוק ומשפט  42מצ"ב לðוחיותכם ðוסח סעיף  

  . 2021בדצמבר  28מיום 
  :2018-החוק לצמצום השימוש במזומן תשע"ח

תקופת הוראת השעה), לא יחולו הוראות    –(א) בתקופה של שלוש שðים מיום התחילה (להלן  .  42
  על המðויים להלן:  2סעיף 

זה,  1( בסעיף  ישראלים;  אזרחים  שאיðם  הפלסטיðית  המועצה  שטחי  תושב  או  האזור  תושב   (
יסור  לחוק א  1יב11כהגדרתם בסעיף    –"האזור", "שטחי המועצה הפלסטיðית" ו"אזרח ישראלי"  

  הלבðת הון כðוסחו בחוק זה;
(הארכת הוראת השעה לעðיין שימוש במזומן בעסקאות עם תושבי   הצו לצמצום השימוש במזומן

  :2021-האזור או תושבי המועצה הפלסטיðית), התשפ"ב
  

  
  

 : בצו בקישור הבאðיתן לעיין 
-https://www.chamber.org.il/media/165827/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5

9872.pdf-D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%AA% 
     
והיא  הרפורמה להעברת תשלומי המשכורת לחשבוðות הבðק ברשות הפלסטיðית ðדחתה,  ðציין כי  

  . 2022צפויה להיכðס לתוקף ברבעון האחרון של שðת 
 בכבוד רב,

 עמית גוטליב 
  יו"ר ועדת עבודה

  

צו לצמצום השימוש במזומן (הארכת הוראת השעה לעðיין שימוש במזומן בעסקאות עם תושבי 
 2021האזור או תושבי המועצה הפלסטיðית), התשפ" ב-

 
 2018(ב) לחוק צמצום השימוש במזומן התשע"ח-42בתוקף סמכותי לפי סעיף 

(להלן - החוק), בהסכמת שר המשפטים, שר הביטחון וðגיד בðק ישראל, ובאישור 
 ועדת החוקה, אðי מצווה לאמור: 

 הארכת תקופת הוראת השעה
 31(א) לחוק מוארכת בזה עד יום ז' בטבת התשפ"ג (42תקופת הוראת השעה האמורה בסעיף 

 ). 2022בדצמבר 


