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 ל"בעובדים זרים לעניין 
חוקיים הלא העובדים סוגי: 

 היתר להם אין גם ולכן דין ללא השוהים זרים עובדים .א    
 .העסקה

 היתר להם אין אך בישראל כדין השוהים זרים עובדים .ב    
 .העסקה

 .הרישיון תוקף פג אך בישראל שעובדים זרים עובדים .ג     

  המעסיק אצל לא אך היתר עם שעובדים זרים עובדים .ד    
 .המותר

כדין שלא לשוהה גמלה תשולם לא" ב324 סעיף,  
-זה בסעיף) לישראל הכניסה בחוק 13 בסעיף כמשמעותו

 ."כאמור שהותו תקופת בעד (כדין שלא שוהה

 גמלאות בגין רק היא לתשלום ל"המל של הכוונה    
 טיפול דמי :כגון כסף בשווה לגמלאות  ולא תקופתיות

 .'וכד אשפוז מענק ,בעבודה לנפגע רפואי
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 הזכויות הסוציאליות לעובד זר

 :כל עובד זר מבוטח בענפים הבאים    

 .העובד ובני המשפחה כולל גמלאות בעין-פגיעה בעבודה. א 

עובדת זרה או אשת עובד זר המועסק בישראל זכאית        -אימהות. ב 
למענק לידה ולקצבת לידה בהתאם לתנאים  , למענק אשפוז

 .  בחוק

עובדת זרה תקבל דמי לידה בכפוף לתנאים החלים על  . ג 
 .ישראלית

קצבת ילדים רק על מי ששוהה בישראל כדין והילדים      . ד 
 .  אצלה/אצלו

 .תשלום שכר עובד והפרשות סוציאליות-ר"פשביטוח . ה 
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 164תיקון -חסכון ארוך טווח לילדים

 לחודש₪  50המוסד יפקיד בעד כל ילד שמשתלמת קצבת ילדים. 

  הורה שזכאי יכול לבקש מהמוסד להעביר את קצבת הילדים לאותו

 (.סכום החיסכון הנוסף. )חסכון

במרץ יקבל ההורה דוח בדבר גובה החיסכון שנחסך 1-בכל שנה ב. 

לטובת הילד₪  500סכום נוסף של  18יעביר בגיל  ל"המל. 

 (כולו או חלקו.)18מועד הזכאות הראשון למשיכת הכסף הוא גיל 

 ואז יקבל עוד   21אם הילד לא משך את הכסף רשאי למשוך עד גיל
500 ₪. 

 בשל מצב בריאות העלול לפגוע בחייו 18ניתן למשוך לפני גיל  ,

 .בגופו או בנפשו ולטובת מימון צרכיו הרפואיים בלבד באישור רופא

31.12.16עד  1.5.15-אך ישולמו הפרשים מ 1.1.17-תחולה מ 

 (ח מידי חודש"ש 133-כ. )31.12.19בתשלומים חודשיים שווים עד 
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 164תיקון -חסכון ארוך טווח לילדים
 ניתן להתחרט. נוספים מתוך קצבת הילדים₪  50ניתן להפקיד. 

ניתן להפקיד בפיקדון בנקאי בתשואה מובטחת ואין חרטה. 

ניתן לנייד-.ל.ניתן להפקיד באחת מקופות הגמל באתר ב. 

הניוד יכול להיות בין מסלולי ההשקעה או בין החברות. 

ניתן לשינוי –ומעלה ברירת המחדל בבנק  15בן  1.17 -מי שב. 

 יבחר בשבילו. ל.מי שלא בחר ב – 1.6.17ניתן לבחור עד  . 

     בנק= קופות גמל מעל =  15עד גיל. 

בחלק מקופות הגמל קיימים מסלולים למגזר החרדי והמוסלמי. 

י המדינה"בבנק אין עמלות ולחברות הביטוח דמי הניהול ישולמו ע. 

 מעבר 25%בעת קבלה יש פטור ממס על הרווח הריאלי ומס בשיעור. 
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 טבלת השוואה בין פיקדון בבנק לקופת גמל

 

 הנושא
 הפקדה בבנק בקופת גמל הפקדה

 אין המדינה משלמת גובה דמי ניהול

 לא ניתן אפשרי מעבר לגוף אחר

 בשוק ההון מושקע. לא ידוע הריבית הצפויה

 בהתאם להנחיות האוצר

ריבית קבועה   4%-2%

 .שנה ללא מדד 18-מראש ל

אלא   החוק לא מאפשר ?18ניתן למשיכה לפני 

 למקרים רפואיים

החוק לא מאפשר אלא  

 למקרים רפואיים

ישולם מס בהעברת  האם

 ?לבנק בתוך התקופההכסף 

 

 לא ניתן לא

על הרווח הריאלי אלא   25% ?במשיכה הסופית יש מס

אם הילד יחליט לייעד  

 לקצבה

על כל הרווחים   15%

 שיצטברו

ניתן בכל עת להעביר בין   שינוי מסלול ותחנות יציאה

למסלול אחר  , הקופות

באותה קופה או להעביר  

 לבנק

בחלק מהמסלולים ניתן  

לשנות באותו בנק אחת  

 לחמש שנים

 

ח "הזכויות שמורות לבן הרויה דוד רו
www.aroyacpa.co.il 



 57היבטי ביטוח לאומי לתיקון 

 ימים   7המינימלית לגבר נקבעה  ד"חלתקופת
 .יום 21במקום 

 ימים 7בני הזוג רשאים לשהות ביחד. 

ימים 7-תקופת הלידה וההורות התארכה ב. 

אך התחולה לכל  1.6.17-מועד התשלום נקבע ל
 .שינוי שונה

דמי  , יחול גם על דמי לידה לאב ולאם הכל
 .דמי אומנה בזכאות המלאה, אימוץ
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 הארכת תקופת הלידה וההורות

פרק הזמן שבו הוא אינו "-(ב) 49לסעיף ( 4)הוספת פסקה 
ימים   7-עובד או אינו עוסק במשלח ידו כאמור לא יפחת מ

ובלבד שפרק זמן זה הוא בסוף פרק הזמן בו משולמים דמי 
 ..."ובת הזוג חזרה לעבוד, ובטרם סיומו...לידה

 קיצור תקופת האב והארכת הזכאות לאם מאפשרת גם
 .לזכאים לדמי לידה חלקיים לחלוק עם האב

 .האב עוד שבועיים( שבועות 6)יום 42האם =זכאות חלקית   

. יום 63האב ( שבועות 6)יום  42האם = זכאות מלאה   
 (105כ "סה)

ואילך 20.4.17ל חל על לידות מיום "הנ. 

 בן הזוג יקבל דמי   20.4.17אם הלידה התרחשה לפני
 ימים לפחות 21לידה בתנאי שזה נמשך
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 תקופת הלידה וההורות במקביל

ימים   7גבר יקבל דמי לידה עבור  –( 1ד) 49הוספת תת סעיף 
רצופים ולא פחות בגין התקופה שאינו עובד או עובד עצמאי  

 :בתנאים

 .עובד או עובד עצמאי1.

מיום יציאתו   22מתוך  15או  14מתוך  10-תקופת אכשרה2.
 ד"לחל

אשתו זכאית לדמי לידה בעד אותו זמן והיא הסכימה לוותר  3.
 .על השבוע האחרון לזכאות ולא שולמו לה דמי לידה

 105) 18.4.17ועד  4.1.17יולדת זכאית לדמי לידה מיום : דוגמה
 (יום

 7)10.1.17מקביל עם הלידה ועד יום  ד"לחלבן הזוג בחר לצאת 
 (ימים

 (יום 98) 11.4.17של היולדת יסתיים ביום  ד"חל

1.6.17התשלום  2.4.17-תחולה על לידות מ 
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 הארכת חופשת הלידה בתשלום

תקופת הזכאות הוארכה הן למי שזכאית לדמי לידה מלאים והן  
 (שבועות 8-ל 7שבועות מ 15-ל 14מ. ) לזכאית לדמי לידה חלקיים

 שבועות 18כ "סה 15+3= מלא –לידה רב עוברית 

 .שבועות 10כ "סה 8+2= חלקי         

הודעות   1.6.17התשלום יתבצע עד  1.1.17-חל על לידות מ
 .נשלחו

ימים שהייה עם בת  7לתביעת אב  360/נוסף טופס תביעה בל
 .הזוג

 .להשתמש בחדש-תביעת דמי לידה בהתאם טיפסיעודכנו גם 
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 מקרים נוספים –דמי לידה 

 .כרגיל התנאים לכל זכאית היולדת – נשים זוג

 .במשפחה הגבר כמו לתנאים זכאית הזוג בת                   

 

     לידה לחופשת שיצא הביולוגי לאב ישולמו לידה דמי – גברים זוג

 לדמי זכאית אינה שהיולדת בתנאי .החוק תנאי לכל ועונה                   

 .החוק פי על לידה                   

  את שקיבלו מהיום ישולמו הלידה דמי – פונדקאות בהליך מיועדים הורים
 .הורות צו קיבלו בו מהיום או למשמורת הילד

  דמי בחישוב חופשה לדמי זכאים 10 גיל עד אימוץ – מאמצים הורים
 .לידה

  6 שמעל לתקופה 10 גיל עד לאומנה ילד קבלת – אומנים הורים
 .לחופשה שיצאו בתנאי לידה דמי בגובה חופשה לדמי זכאים ,חודשים
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 חודשים 6דמי לידה לפי 

את ושלישית שנייה לקריאה אישרה העבודה ועדת  
  6 לפי הלידה דמי את לקבוע (183 תיקון) החוק הצעת

 העובדת הפסיקה בו היום)  .הקובע היום לפני חודשים
 .27.11.16 ברשומות פורסם .(ההיריון בשל לעבוד

נמוכה כ"בד ...שקדם ברבעון הנשים הכנסת : הסיבה. 

התיקון ולכן עצמאיות נשים אצל הפגיעה כ"בד. 

השניים מבין הגבוה יהא לחישוב הבסיס: 

 .90-ל לחלק הקובע ליום שקדם רבעון .א   

  6-ב 180-ב החייבת ההכנסה מחלוקת הסכום .ב  
 .הקובע ליום שקדמו החודשים

 ואילך 1.3.2017 מיום ללידות התיקון תחולת
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 ניכוי דמי חבר-1469חוזר מעסיקים 

לנכות ניתן הכנסה מס לפקודת ותקנות 17 סעיף פי על 
  50% עד מקצועי לארגון טיפול דמי או חבר דמי

 המס את להקטין ובכך העובד של החייבת מההכנסה
 .המחוייב

90% בהוצאות יותרו ד"פס מתוקף מסגרת בהסכם  
 .1/2013-1/2023-מ החבר מדמי

המותרים תשלומים ממעט לפקודה (2)2 שסעיף מכיוון 
 לנכותם ניתם לא לאומי ביטוח לעניין כהוצאה לעובד

  שמס למרות ,בגינם החזר לקבל אפשרות אין ולכן
 .מתיר כן הכנסה
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 הבהרה באופן חישוב גמלאות

הבראה דמי :כגון כשנתיים המזוהים תשלומים לעניין,  
 ביום מכתב הופץ 'וכד בונוס ,רכב רשיון תשלום ,ביגוד

 .הבהרות עם 2017 במרץ 19

הם אם גם כשנתיים אלה בתשלומים רואה ל"המל  
 כל או רבעוניים או חודש מידי קבוע באופן משולמים

 .אחרת דרך

לחלקו יש לתקופה לייחסו וניתן קבוע התשלום אם  
 .בהתאם

כך לפעימה מפעימה משתנה התשלום וגובה במידה  
  יש ,השנה חודשי בין שונה תוצאה תיתן שהחלוקה

 .בסניף והגבייה הביטוח תחום לבדיקת להעביר
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 עדכונים בדיני עבודה

 מ"בע. איי.בי.דימכללת 

 רואה חשבון, דוד הרויה-בן

B.A.  עסקים מינהל 

 מוסמךיועץ מס 

 עוקץ מערכות

 20.6.17לחשבי שכר עיון יום 
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 חופשת לידה

 שבועות לפני יום   7מהם עד , שבועות 26אורך חופשת הלידה היא
 .  הלידה המשוער

 .חודשים לפני יציאתה לחופשת לידה 12וותק של : התנאי    
שבועות תוך הודעה למעביד 14-ניתן לקצר ל. 
 שבועות בתנאי ותק שנה 15ניתן לקצר עד : לחוק  57בתיקון. 
 שבועות 4עובדת שאושפזה לשבועיים ויותר רשאית להאריך עד 
 20עובדת שהיילוד אושפז לשבועיים לפחות רשאית להאריך עד 

 .שבועות
שבועות או יותר   3-עובדת רשאית לפצל את חופשת הלידה כך ש

יהיו בסמוך לאחר יום הלידה ויתרת החופשה תחל במהלך  
 (.ארוך לאישפוזמתאים . )או עם סיומו האישפוז

 מלידת תאומים ומעלה קיימת אופציה להאריך את חופשת
 .שבועות נוספים בעד כל ילד שנולד  3-הלידה ב

בהתאם   ל"המלי "השבוע הנוסף וההארכות מגובות בתשלום ע
 .לעמידה בתנאי תקופת האכשרה
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 לחוק עבודת נשים 57סיכום תיקון 
 שבועות 15-הרחבת תקופת החופשה וההורות ל –( 2()ב)6סעיף. 

 6זכאי ליתרת החופשה של אשתו מתום  –( 1()ח)6סעיף : לגבר 
 :השבועות שלאחר יום הלידה בתנאים המצטברים

 .אשתו זכאית והיא הסכימה לוותר על יתרת חופשת הלידה. א   

 .זכאית לדמי לידה וגם חזרה לעבוד במשלח ידה-אם עצמאית       

 .אשתו עבדה או עסקה במשלח ידה בתקופה האמורה. ב  

 15ל לא תעלה על "תקופת החופשה הנ –( א1()ח)6סעיף : לגבר 
 :אם התקיימו כל התנאים הבאים, שבועות בתוספת הארכות

 .חודשים עד למועד יציאתו לחופשה 12ותק של . א  

לפני יציאתה ( עצמאית/שכירה)חודשים של אשתו  12ותק של . ב  
 .  לחופשה
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 לחוק עבודת נשים 57סיכום תיקון 
 עובד שאשתו ילדה ייתן לו מעסיקו שבעה   –( ב1()ח) 6הוספת סעיף

ובלבד שהסכימה לוותר בכתב על , ימים במהלך תקופת הלידה וההורות 
 .דמי הלידה בגין השבוע האחרון

אשתו לחזור לעבודתה בשבוע  זכאית , ל"יצא עובד לשבעת הימים הנ
 .למעט אם היא זכאית לדמי מופחתים עקב תקופת אכשרה, האחרון

 שבועות 26שבעת הימים אינם מפחיתים את אורך החופשה בת 
שמאפשר החלפת הגבר לכל אורך ( 1ז)6ל אינו גורע מסעיף "התיקון הנ

חופשת הלידה בתנאים שהילד בהחזקתו הבלעדית ונמצא בטיפולו  
. מחמת נכות או מחלה של בת הזוג שבשל כך אינה מסוגלת לטפל בילד

 (באישור רפואי)
  שבעת הימים אינם גורעים מזכאות הגבר לנצל עד חמישה ימים שלאחר

 .התנאים בשקף הבא. יום הלידה של בת זוגו
ת ללא פגיעה בוותק"היעדרות העובד מכל הסיבות תיחשב כחל. 
ואילך 20.4.17מי שילדה  ל"בואילך לעניין  1.1.17מי שילדה : תחולה 
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 אושר בכנסת –חופשת אבהות 

אושרה  ( חופשת אבהות)לחוק עבודת נשים  54' תיקון מס 

 (?מה עם העצמאים. )היעדרות לגבר שכיר     

 (:  3ג) 7הכללים סעיף 

  .הזוג בת של הלידה יום שלאחר מהיום ימים 5 של היעדרות .א

  אין ,החופשה צבירת חשבון על הראשונים הימים 3 .ב
 .ת"חל=בצבירה

  = והשלישי השני היום לפי כמחלה ייחשבו הבאים הימים 2 .ג
50%. 

  חוק י"עפ ממילא המגיעים הימים 7-מ חלק יהיו המחלה ימי 
  בת נכות ,הפלה ,טיפולים ,לבדיקות לליווי והתקנות מחלה דמי

  ללא הראשון כיום נחשבת הלידה ביום היעדרות  .ובלידה הזוג
   אבל תשלום

       .לניצול הניתנים המחלה ימי 7-מ כחלק תיחשב     
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 28.8.16-החל מ –שעת הורות לסירוגין 

שמועסקת בתנאי חודשים 4 ועד ד"חל מתום ביום שעה היעדרות 
 מי .שעות 174 לפחות או בעבודתה כנהוג מלאה במשרה

 .הורות שעת לחצי זכאית -ליום שעות 6-8 בין שמועסקת
בלבד הזוג לבן או לסירוגין הזכות למימוש הזוג בת הסכמת. 
תום לפני יום 21-מ יאוחר לא למעבידו ימסור הזוג מבני אחד כל 

 (בתוספת טופס) חתומה הצהרה וההורות הלידה תקופת
שינוי יש אם .הזוג בני בין החלוקה את לפרט יש בהצהרה 

 מהותי שינוי . בעיה אין – למעסיקים העובדים בין מוסכם
 .מראש יום 21 למעסיקים הודעה מחויב בהסדר

הזוג בת של החוקית הזכאות על תעלה לא השעות מכסת. 
בני רשאים במשמרות וכשעובדים המלונאות או התעשייה בענפי 

 כל שבועות 3-מ יפחתו שלא זמן לפרקי לסירוגין לממש הזוג
 .אחד
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 סיכום האופציות לגבר

7 ליווי ויום הלידה של בת הזוג, ימי מחלה לבדיקות. 

5 ימים חופשת אבהות בתנאים מסוימים. 

7 ימים תקופת לידה והורות מקבילה ליולדת. 

ה חלקית בהחלפת בת הזוג בתנאים"תל. 

ה מלאה בהחלפת בת הזוג בתנאים"תל. 

ה"התלת מלא או חלקי לאחר תום "חל. 

ניצול שעת הורות לסירוגין עם בת הזוג בתנאים. 

אופציית התפטרות הורה לצורך טיפול בנולד בתנאים. 
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 גיל מותנה לנשים-גיל הפרישה קצבת זקנה

 גיל הפרישה עד תאריך מתאריך

- 6/1944 60 

 חודשים 4-ו 60 8/1944 7/1944

 חודשים 8-ו 60 4/1945 9/1944

5/1945 12/1945 61 

 חודשים 4-ו 61 8/1946 1/1946

 חודשים 8-ו 61 4/1947 9/1946

5/1947 7/55 62 
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 (התיקון)גיל מותנה לנשים -גיל הפרישה קצבת זקנה

 גיל הזכאות עד תאריך מתאריך

 חודשים 4-ו 62 3/56 8/55

 חודשים 8-ו 62 11/56 4/56

12/56 7/57 63 

 חודשים 4-ו 63 3/58 8/57

 חודשים 8-ו 63 11/58 4/58

 64 ואילך  12/58
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 אחרת 31.7.17אם לא ייקבע עד  –ל נמצא בדיונים בכנסת "קביעת גיל הפרישה הנ



 חוק גיל פרישה-לפרישת עובד כללים
62 וגיל לגבר 67 הוא לפרוש זכאי עובד שבו הגיל 3 סעיף לפי  

 .(בינתיים) לאישה

נעמי ד"פס).67 הוא וגברים לנשים חובה פרישת גיל 5 סעיף לפי  

 (נתקבלה לנשים גברים בין אפליה טענת-היהודית הסוכנות 'נ

וקבע פרופסורים 'מס של עתירה נדחתה בעליון ד"בפס: 

  אך ,המבוגר העובד של ולכבוד השוויון בזכות פוגע אומנם החוק "     

   "..ראויה לתכלית ונעשית וסבירה מידתית הפגיעה

חובת ,הפרישה גיל אחרי ולעבוד להמשיך מבקש עובד כאשר  

  ולהפעיל טענותיו את להשמיע לעובד הזדמנות לתת המעסיק

 .ראוי דעת שיקול

יותר מוקדם הפרישה גיל מסויימים קיבוציים בהסכמים. 
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 ש"ש 42-קיצור שבוע עבודה ל

י"ע הרחבה צו בהוצאת שמותנה קיבוצי הסכם נחתם 29.3-ב 
 (דחייה תיתכן) .בחוק ושינויים היתרים מחייב ,הממונה השר

שבועיות שעות 42-ל העבודה שבוע יקוצר 1.7.2017 מיום החל  
 .43 במקום

בבקשותיו התחשבות תוך המקוצר היום את יבחר המעביד. 

186 במקום 182-ל יחולק השעתי העבודה שכר. 

14 מתוך ימים 7 ,21 מתוך 7 במקום :משמרות – לילה עבודת. 

השעות מסגרת והרחבת 12-ל היומיות השעות הרחבת  
 .15 במקום 16-ל השבועיות הנוספות

ארוך שבוע סוף ח"ע יבוא או יכלול ל"הנ ההסדר. 

במשק כללי הרחבה צו בהוצאת מותנה הכל. 
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 ש"ש 42-השלכות לקיצור שבוע עבודה ל

27.47=5000/182 – 30.11.17 עד 1.7.17-מ 

לשכר 2.15% של סמויה יוקר תוספת. 

29.12=5300/182 -          ואילך 1.12.17-מ 

המינימום שכר עליית כולל לשכר 6.15% של יוקר תוספת. 

נוספת שעה לעלות תוספת. 

כנוספת תיחשב השעה ש"ש 43 להעסיק שימשיך מי. 

43 במקום 42-ל לחלק יש משרה אחוז כשמחפשים. 

(42+16) שעות 58 -בשבוע להעסקה תקרה. 

נגוז הנוסף היום רעיון. 

חודשיות שעות 174 עד 40-ל כ"ואח 41-ל לרדת הכוונה בעתיד. 
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 היבטי הפרשה לפיצויים לפי צו הרחבה פנסיוני

במשק הממוצע לשכר עד 6% להפקיד היום עד 1.1.14-מ החובה. 

לחיסכון רק לכך מעבר או מ"השמ עד 8.33% עד להשלים ניתן. 

לקופה הודעה תוך 14 סעיף את ולהכיל הכל על 8.33% להשלים ניתן 
 .השלמות אין כזה במקרה .ולעובד

פחות ותק כפול אחרון שכר לחשב אין השלמות מבצעים כאשר 
 .14 מסעיף מתעלמים אז כי .צבירה

האחרון בשכר להכפיל . 1.1.08-מ שנה לכל השלמה אחוז לחשב יש. 

 .60% הופקדו 40% – 2013 שנת בגין :לדוגמה 

 .72% הופקדו 28% – ואילך 2014 שנת בגין     

לתקנות 10 לתקנה בהתאם היעדרות תקופות להוריד לשכוח לא 
 .פיטורים פיצויי

1.1.08 לפני פיצויים צבירת חזרה למשוך ניתן התפטרות של במקרה 
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 עדכונים במס הכנסה

 מ"בע. איי.בי.דימכללת 

 רואה חשבון, דוד הרויה-בן

B.A.  עסקים מינהל 

 מוסמךיועץ מס 

 עוקץ מערכות

 20.6.17יום עיון 
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 נקודות זיכוי לעובדים זרים

מאפשרות (זר לעובד זיכויים) ה"מ תקנות 1.1.2015-מ החל  
 (2.75 או 2.25) .הסיעוד בתחום זרה ת/לעובד רק זיכוי .נק מתן

0.5 הסיעוד בתחום שלא חוקית זרה לעובדת זיכוי .נק. 

0.5 מתן מאפשרות התקנות שעה בהוראת 1.1.2017-מ החל 
  בנוסף) . אחת זיכוי .נק תינתן 1.1.2018-ומ חוקי זר לעובד .נק
 (0.5ל

"תנאים 3 להתקיים צריכים – "חוקי זר עובד: 

 .דין לפי מותרות בישראל והעסקתו שהייתו .א    

  .הוצ תקנות - "אורח מרצה" או "חוץ מומחה" אינו הוא .ב    
 .שהייה

  רשאי מעביד..(זמני עובד) 1/ב מסוג ורשיון אשרה קיבל .ג    
 .להגיש
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 5א "ש ת"פק' נ מ"בע.יד כלי ניקה "פס
זרים עובדים בעניין סוגיות 2 נדונו 25.9.16 מיום ד"בפס:   

-2012 לשנים ).זיכוי 'נק 2.25 ומתן 20% זרים עובדים היטל    
13) 

מקלט מבקשי או פליטים הם שהעובדים טענה המעסיקה  
 תושבי להגדרת עונים הם וכן "זר עובד" להגדרת עונים ואינם

 .לפקודה 1 סעיף לפי ישראל

שבהגדרת היות לפקודה רלוונטיות אין :ההיטל לעניין נפסק  
 העובדים .בה תושב או ישראל אזרח שאינו עובד – "זר עובד"

 .בה תושבים ולא ישראל אזרחי ואינם זמני ברישיון מחזיקים

אינם שהעובדים למרות – מהפך :הזיכוי 'נק לעניין נפסק  
 אוכפים לא ממשלה בהחלטת עוד כל עבודה ברשיון מחזיקים

  מנגד עומד וחרותו האדם כבוד יסוד וחוק העסקתם איסור את
 .הזיכוי 'נק את להתיר יש ולכן כדין כמועסקים לראותם יש
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 פיקדון לעובדים זרים

זר עובד כל עבור בפיקדון להפקיד חובה 1.8.16 -מ החל 
 :בתחומי

 .ייחודית טכנולוגית ועבודה סיעוד ,הבניין ענף     

15-מה יאוחר לא המזרחי בבנק בחשבון יופקד הפיקדון  
 .הקודם החודש בגין לחודש

במידה) העובד עזיבת לפני ימים 5 עד להפקיד חובה 
 (וידוע

שיועד לחשבון בלבד ב"במס יועבר הפיקדון. 

או המינימום שכר שינוי במועד ויעודכן ₪ 710 יהא הסכום 
 .פיצויים או לגמל ההפרשות שינוי במועד

העבודה לימי יחסי באופן בפיקדון תזכה עובד היעדרות. 

הסכם או הרחבה לצווי בהתאם הפקדון סיעוד לעובדי 
 .קיבוצי
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 פיקדון לעובדים זרים

בתוספת הפיקדון את יקבל החוקי בזמן שיוצא זר עובד  
 .הכנסה מס 15% ובניכוי ניהול דמי ובניכוי רווחים

עד הרחקה הוצאות כולל מהפיקדון ניכוי של מנגנון נקבע  
 – החוקי המועד לאחר חודשים 6 יוצא העובד שאם למצב
 .הכל מאבד

באמצעות הפיקדון כספי לשחרר לעובד לסייע מעסיק חובת  
  כספי לקבלת בקשה טופס  .הרשות באתר המצוי טופס

 .פיקדון

לעמדת לפנות יוכל תשלום באישור יצטייד שהעובד אחרי רק  
 .ל"בחו לחשבון בהעברה או במזומן לקבל ויוכל ג"בנתב הבנק

חשבון אשור עם ל"בחו לבנק להעביר יוכל עזב העובד אם  
 .בנק

1.11.16-מ החל הסיעוד לענף תקף ל"הנ. 
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 פיקדון לעובדים זרים מסתננים

36% בשיעור פיקדון הפקדת המעסיק חובת – (א)1.יא1 סעיף  
  .העובד חלק 20%-ו המעסיק חלק 16% .העבודה משכר

 (מהנטו)

"לחוק (5) או (2()א)2 סעיף לפי רישיון בעל = "מסתנן  
 { הרחקה צו לגביהם שניתן זמניים שוהים } .לישראל הכניסה

תמריץ וליצור ופיצויים פנסיוניות זכויות להבטיח נועד הפיקדון 
 .מהרשות הודעה או ד"פס מכוח ישראל את לעזוב משמעותי

15-ה עד חודש כל 1.5.17-מ החל להפקיד חובה הפיקדון את 
 .618 סניף מזרחי לבנק ישירות קודם חודש בגין לחודש

הרשות של האינטרנט באתר מקוון תשלום בטופס הדיווח  
 ..להג

נתוני עם הפיקדון חישוב ,והעובד המעסיק פירטי – בטופס  
 .הפיקדון שולם בגינה והתקופה המלאים השכר
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 פיקדון לעובדים זרים מסתננים
להפחית עומד הממונה השר כי הפרסומים אחר לעקוב יש  

  עד והעובד 12.5% עד המעסיק חלק את מסוימים בענפים
16.5%. 

יורשו או העובד י"ע הכספים משיכת מנגנון: 

  קיים עזיבתו חובת מתאריך חודשים 6 עד מישראל יצא אם .א
  ההרחקה הוצאות ניכוי לאחר מהפיקדון באחוזים ניכוי של מנגנון

 .15% בשיעור ומס

 .כלום יקבל לא חודשים 6 מעל יצא אם .ב

 .שמו על ל"בחו בנק לחשבון או ג"בנתב לקבל יכול העובד .ג

  עובד ולמעט שנתיים לאחר) הפיקדון בחשבון שיוותר הכסף   
  השוהים מסתננים של ולבריאותם לרווחתם ישמש    (שנפטר
 . שהייה במרכז

  – הפיקדון חשבון על מידע למסור הפיקדונות יחידת חובת .ד
 .'וכד שנוכה המס ,שנוכו הוצאות ,ניהול דמי ,עמלות רווחים

   02-6257637 :פקס 02-6294453/4 :לבירורים טלפון

 info@piba.gov.il : מייל
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 סיכום לעניין הפיקדון
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ענף  

 ורישיון

בסיס  

ההוראו

 ת

 חייב

 בפיקדון

מועד   עובד מעסיק ?ממתי

ההפקד

 ה

טכנו  

ייחודית  

 1/ב

תקנות  

2016 

לחודש   15 אין 710 חודשים 6 +

 העוקב

תקנות   1/ב –בניין 

2016 

לחודש   15 אין 710 אין +

 העוקב

-סיעוד

 1/חברה ב

תקנות  

2016 

לחודש   15 אין 710 חודשים 6 +

 העוקב

 –סיעוד 
 יחיד

 1/ב

בסיום   - - - - 2016נוהל 

 העבודה

 חקלאות

 1/ב

בסיום   - - - - 2016נוהל 

 העבודה

תקנות   מסתנן

2017 

לחודש   9 20% 16% אין +

 העוקב

בסיום   - - - - 2016נוהל  תייר

 העבודה



 ??תכנית נטו משפחה
1.1.17-מ רטרואקטיבית לפקודה (ג)66 סעיף יתוקן 

: 

  עד .נק 2.5-ו הלידה בשנת זיכוי .נק 1.5 – אישה     
 .5 גיל

  המס לשנת נקודה 1 להעביר רשאית האישה-2017-2018 לילידי     

 .העוקבת

 .הנקודה להעברת עובדת לבקשת 101-ל נספח .ד116-חדש טופס    

  עד .נק 2.5-ו הלידה בשנת זיכוי .נק 1.5 –    גבר      
 .5 גיל

 :אחד לילד הלידה בשנת האישה על ההשפעה

 

 
 :אחד לילד 2-5 מגיל האישה על ההשפעה
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הכנסה פטורה לפני  

 התיקון

 הכנסה פטורה לאחר התיקון

7980 9520 

 הכנסה פטורה לפני התיקון
 נצ

הכנסה פטורה לאחר  

 התיקון
 

'  ההשפעה פוחתת עם גידול במס -לקצבה 6%חלק העובד לפי  35%ל לאחר זיכוי "הנ 10638 10100

 הילדים



 ??תכנית נטו משפחה

 :הגבר על ההשפעה

 

 :אחד לילד 3 גיל עד הגבר על ההשפעה
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הכנסה פטורה  לפני   גיל הנולד

 התיקון

 הכנסה פטורה לאחר התיקון

 8900 7980 בשנת הלידה

שנות מס   2

 כ"אח

9500 10100 

3 7980 10100 

4-5 6150 10100 
 .לקצבה 6% לפי העובד חלק 35% זיכוי לאחר ל"הנ .1

   .הילדים במספר גידול עם פוחתת ההשפעה  .2

  ולאורך הגברים על יותר תשפיע ההטבה כי להבחין ניתן לאישה הגבר בין בהשוואה .3

 .זמן

  תושפענה נשים ולכן יותר גבוהה הגברים של הכנסתם סטטיסטית במשק עדיין .4
 ₪ 108-וב הלידה בשנת לחודש ₪ 216 -ב שנאמדות הזיכוי נקודות מהגדלת פחות

 .5 גיל עד לחודש



 נקודות זיכוי ילדים-טבלה מרכזת

גיל 

 הילד

אב עם  

 "פעוט"

אישה 

נשואה עם  

 ילד אחד

"  הורה אחד"

שבחזקתו 

 ילד אחד

(  אישה/גבר)הורה 

החי בנפרד שילד 

 בחזקתו

החי   (אישה/גבר)הורה 

בנפרד ומשלם מזונות 

שאינו " פעוט"ויש לו 

 בחזקתו

שנת 

 הלידה

1 0.5 2.5 1.5 2 

1 2 2 5 3 3 

2 2 2 5 3 3 

3 1 2 4 3 2 

4 0 2 3 3 1 

5 0 2 3 3 1 

6-17 0 1 2 2 1 

18 0 0.5 1.5 1.5 1 

פרוט 

 הנקודות

 "חי בנפרד" ילדים "פעוט"

 "פעוט"

 ילדים

 "חי בנפרד"

 ילדים

 "כלכלת ילדים"

 "פעוט"
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 כללים לקביעת נקודות זיכוי

הורה  : הורה יחיד
במשפחה חד הורית  
שהיה לו ילד בשנת  
המס שטרם מלאו לו  

שנים שההורה   19
השני שלו נפטר או  

שהילד רשום במרשם  
האוכלוסין בלא פרטי  

 ההורה השני

הגבר או  : המשמעות
האישה מקבלים  

נקודות זיכוי המגיעות  
גם לאישה וגם לגבר 
ללא קשר מי מהם  

 .נותר
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גבר או )הורה 
שהוא  ( אישה

גרוש או חי  
בנפרד מההורה  
השני ומגדל את  

ילדיו זכאי  
לנקודת זיכוי  

 .אחת 

ללא  : המשמעות
קשר למספר  

הילדים יש עוד  
נקודה בדומה 

 להורה יחיד
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ניתנות זיכוי נקודות 2015 משנת החל 

 .בשנית שנישאו אלמנה או לאלמן

 

בגין לאישה או/ו לגבר ניתנות הנקודות  

  שנישאו זוג לבני ביולוגיים הלא הילדים

  זכאות קיימת שבגינם ילדים ועימם

 .לנקודות
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 161טופס 
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   9/07/08 - 161הנחיות טופס  -ה"מתוך חוזר מ
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 ?ערכי פדיון לפיצויים או למס
  סוגי 2 קימות 2003 סוף-1991-מ שהופקו "המנהלים ביטוחי" ברוב

 "למס פיצויים פדיון ערך "ו  "פיצויים פדיון ערך " :פיצויים ערכי

 ? 161 בטופס רושמים מה

  לפדיון הפיצויים במרכיב הנצבר הסכום – "פיצויים פדיון ערך"
 .לעובד המעביד בין להתחשבנות הסכום זהו .העובד י"ע

  כולל הפיצויים במרכיב הנצבר הסכום – "למס פיצויים פדיון ערך"
  .ה"מ עם להתחשבנות הסכום זהו .לתגמולים שיוחסו רווחים

 .לפיצויים פדיון מהערך גבוה יהא תמיד זה סכום

 .בהתאמה .א161 – ו 161 בטופס שיירשם הסכום זהו    

 הצבירה מרכיבי בין הפרדה קיימת 2004-מ בפוליסות :הערה

 .זהים יהיו הפדיון ערכי ולכן            
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 'א161טופס  
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 'א161 161ה בנושא טופסי "חוזר מ
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 .א161הנחיות למעביד למילוי 
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 פריסת פיצויים –ג 161טופס 
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 'א161 161סיכום לעניין טופסי 

את הטפסים הרלבנטיים לקופות   וישלחהמעביד ימלא ייחשב את המס 
 :ולמס הכנסה במקרים הבאים

 .  פריסה/ייעוד/רצף/ביקש את הפטור –וחתם ' א161העובד מילא . 1

 הצהיר כי לא היו לו פרישות נוספות ממעבידים אחרים בתקופת     

 .עבודתו אצל המעביד האחרון     

אינו עולה על תקרת  , מכל המשלמים, סכום כל המענקים שיקבל העובד. 2
 .הפטור

 .משלם אחד נוסף מלבדואו על ידי /המענק משולם על ידי המעביד ו. 3

 .המירביויתר המשלמים מנכים מס בשיעור  3כמו בסעיף . 4

 .לקיצבהויתרת כל הפיצויים העובד ייעד  3כמו בסעיף . 5

 .בהתאם ש"מפקקופת הגמל תקבל הנחיות מהמעביד או . 6

אין צורך להעביר לקופה או . )לצרכי ביקורת' א161המעביד ישמור טופס . 7
 (ל"אם מתקיימים התנאים הנ ש"לפק
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 והנחיות מס הכנסה 4/2006חוזר 
המנהל בסמכות 150% -ל ההגדלה לגבי ההנחיה ,15.8.10-מ  

  שפרש אדם לכל אוטומטי באופן תעשה ,השומה פקיד ובאישור

    .לקצבה כספים עבורו הופרשו אם גם ,שבסעיף הפטור לתקרת בכפוף

 (2010 ביולי 25 לאחר שפרש לעובד)

העובד י"ע .א161-במילוי 161 מילוי להתנות אין. 

במילוי ש"פק/מקצוע באיש להיוועץ לעובד לאפשר המעביד על 

 .א161

הפטור זמנית ימנע .א161 על חתם לא או/ו מילא לא והעובד במידה 

  מתאים אשור העובד שימציא עד או המעביד י"ע הפיצויים על

 .התקנות י"עפ מירבי מס ינכה המעביד או ש"מפק

ערכי בשל וזאת הוצאתו מיום יום 45 הוא ש"פק של האישור תוקף  

 .משתנים פדיון
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 1.1.17אלקטרוני  101כללים חדשים 

ביטול החובה למילוי ידני מידי שנה ומניעת  : מטרת השינוי
 טעויות

האופציות העומדות בפני המעביד: 

 .  י רשות המיסים"שימוש במערכת שאושרה ע. א

 מחייב הגשת הצהרה לא יאוחר מתחילת שנת המס בה מבקש        

 .להיכלל בכללים שנקבעו      

חודשים לפני  4מעביד המעוניין לפתח בעצמו יגיש בקשה עד . ב 
 .תום שנת המס הקודמת בה מבקש להשתמש במערכת

 .ל"בית תוכנה המעוניין להפיץ מערכת יגיש כנ. ג 

מלמ, יוניק, חילן נט של חילן: בתי התוכנה שקיבלו אישור  
הרמוני של  , טריו של עוקץ, של עובדים נט אטניקס, פיירול
 .מלל סינאל

  בחוזר יש הנחיות לעובדים לגבי אופן המילוי ולמעסיקים מעל
 .שנתי 101מקבלי קצבאות לקבלת הפטור למילוי  200
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 31.5.17-אך הוארך ל 30.4.17המועד החוקי נקבע ליום. 

31.10.17רשאי להגיש עד  31.5.17מנכה שישדר עד /מעביד. 

אין עיצום  -ויגיש עד אותו יום 30.6.17מנכה שישדר עד /מעביד
 .כספי

יראו אותו שלא הגיש   30.6.17מנכה שלא שידר עד /מעביד
 .במועד

4 אופציות למשלוח הטופס החתום  : 

 91026ירושלים  2648. ד.מוקד ניכויים ת -בדואר1.

 .במשרדי השומה2.

 taxes.gov.il126.856@  בדואר אלקטרוני 3.

 .02-5019418: לפקס שמספרו4.

  ח"דו ביטול ,נוסף ח"דו ,הגשה אישור :השידור לאחר לתמיכה
-02 ועוד מחליף ח"דו שידור ,הצהרה טופס שחזור ,ששודר

6301000 

 .08:30-14:00 השעות בין
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לפיצויים מרכזיות בקופות להפקיד ניתן לא 1.1.2012 מיום החל. 

שנותרו בכספים והשימוש המשיכה כללי את מסביר החוזר. 

הקובע היום" נקבע 3 ותיקון הפיקוח לחוק 13 סעיף במסגרת" 

  הוראות נקבעו אלה עובדים לגבי רק למעשה כאשר 31.12.07    
 .מעבר

 שתישאר היתרה – זכויות שמירת

ליום עד שנכללו לעובדים פיצויים חבות ייעוד  = במחלוקת סכום  
 .ד"עו באשור משפטית לתביעה בהמשך הקובע

המעסיק עובדי לכלל הפיצויים חבות = 2007 לעובדי חבות  
  יתרות בדיקת ,31.12.07 ליום לתקרה עד השליטה בעלי ובעבור
 .לכך תיועד שנצברו לזכויות מעבר החבות .האישיות הקופות
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במחלוקת הסכום בניכוי היתרה על =מרכזית בקופה העודף  
 :האלה ההוראות יחולו ,2007 עובדי +

  2007 לעובדי מהחבות 10%-מ גבוה העודף הסכום היה1.
 עובדי לכלל פיצויים לתשלום 2017 בשנת הוצאה תותר לא

 העובדים של האישיות בקופות יפוזר שהכסף עד המעסיק
 .העסקתם לתחילת קשר ללא

  הכספים יועברו עודף יש כי ד"עו או ח"רו אישור לאחר2.
 .המיסים מרשות אישור ללא האישיות לקופות

 גם אישיות לקופות הכספים העברת מאפשר החוזר3.
 .ד"עו או ח"רו באישור 2007 עד לעובדי

   . השוטפות להפקדות חלף הם ל"הנ המופקדים הסכומים4.

 לפקיד המוגש לדוח ויצורף שנה מידי יעשה כאמור חישוב5.
 .לפיצויים המרכזית הקופה של לחיסולה עד השומה
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  המרכזית מהקופה כספים משיכת על שיחולו המס הוראות
 :לחוזר בהתאם האישיות לקופות הופקדו שלא

 עובדי להתחייבות מעבר נובע שנמשך והסכום במידה1.
 הפסדים לקזז וניתן מעסק כהכנסה יראו 10%+ 2007

 .ממנה מועברים

 משנים שנוצר הפקדה מעודף נובע שנמשך והסכום במידה2.
  שנה באותה שנוצרה כהכנסה ההכנסה את יראו – קודמות

 .קודמות משנים ולא שוטף הפסד בגין לקזז וניתן

 מיועד שנמשך והסכום במידה :שליטה לבעלי הבהרה3.
 והסכומים השליטה בעל של הפיצויים כספי להבטחת

 שהסכומים או לתקרה מעבר פיצויים לתשלום שימשו
  לא ,פיצויים כספי השליטה בעלי משכו שבה בשנה נמשכו

 ,השליטה לבעל תשלום עודף כנגד הפסד לקזז יהיה ניתן
    .צבור הפסד ובין שוטף הפסד בין
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הקופה של הבעלים אם רק תקף הוא כי מבהיר החוזר 
 .לחלוטין זהים בפועל ומעבידים

שנותרו בקופות יתרות מסדיר החוזר זהות ואין במידה 
 :עקב קיימים שלא למעסיקים

 העובדים העברת ,העובדים עם יחד פעילות העברת ,מיזוג
 .יתרה נותרה ועדיין הפעילות מכירת במהלך

לנהל ניתן לא כי להודיע הקופות את חייבה המיסים רשות  
 ויפעל עובדים שמעסיק או .עובדים מעסיק שלא למי קופה

  31.12.2018 עד אישור נתקבל לא .זה חוזר הוראות לפי
  לבעלי יום באותו שנתקבלה כהכנסה היתרה את יראו

 דומה במסלול יושקע והכסף במקור 40% מס וינוכה הקופה
  על יחולו לא .כחוק המס שיעורי יחולו והרווחים הריבית ועל

 .(2)9 .ס לפי גמל לקופות הפטור אלה סכומים
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 !!!תודה על ההקשבה 
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