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 חדש 101טופס 
חדש 101 טופס המיסים רשות פרסמה 11/14 בחודש. 

מס לתיאום בקשה-116 וטופס 106 טופסי תוקנו בהתאם. 

הילד של המשפחה שם לפני 2-ו 1 עמודות על דגש שימת. 

 ת/העובד בחזקת נמצא הילד האם מציינת 1 עמודה    

 . הילדים קצבת את ת/מקבל ת/העובד אם מציינת 2 עמודה    

סוציאליות להפרשות התייחסות יש אחרות הכנסות על בפרטים 

 .בתיקרות התחשבות לצורך אחרים עבודה במקומות    

לשנה בדומה אלקטרוני 101 לגבי הנחיות פרסמה המיסים רשות  

 .שנה מידי 101 ממילוי פטור לבקש יש .קודמת    
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 נקודות זיכוי ילדים-טבלה מרכזת
אב עם   גיל הילד

 "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 ויש 

 שאינו בחזקתו" פעוט"לו 

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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 2/2014חוזר -משמורת משותפת
כל בשל קצבה לנקודות זכאי ישראל תושב יחיד"-(א)40 סעיף 

 לפי ל"המל בידי ייעשה הקצבה נקודות תשלום,...מילדיו אחד
 ."ל"המל חוק

לאם תשולם ל"המל קצבת כי ככלל קובע הלאומי הביטוח חוק 
 .בלבד האב י"ע מוחזקים שהילדים במקרים למעט

הורית חד במשפחה הורה שהוא...המס בחישוב"-(1()ב)40 סעיף 
 ושכלכלתם 19 להם מלאו טרם המס שבשנת ילדים לו שהיו
 ילדיו בשל...הקיצבה לנקודות בנוסף ,בחשבון יובאו...,עליו היתה

 לידתו בשנת ילד כל בשל זיכוי נק ½ ,אצלו הנמצאים כאמור
 "....ובגרותו

קיצבת שקבלת באופן בזה זה כרוכים (1()ב)-ו (א) סעיפים 
 כי קובע (א1()ב)40 סעיף ובמקביל הזיכוי.בנק מזכה הילדים
 .פעוט בגין זיכוי .לנק זכאי יהיה השני ההורה
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 2/2014חוזר -משותפת משמורת

"אחד כל אצל נמצאים הילדים – "מלאה משותפת משמורת 
  של כלכלתם הזמן באותו וכי מהזמן מחצית מההורים

  כלכלית תומך רק הורה בו למצב הכוונה אין .עליו הילדים
 .השני ההורה אצל קבע באופן הנמצאים ,בילדיו

הנקודות לחלוקת וזכאים מלאה במשמורת המחזיקים הורים 
 ."ילדים בכלכלת השתתפות" בגין זכאים יהיו לא ביניהם

ההורה – משותפת משמורת מתקיימת לא בהן בנסיבות  
  את גם יקבל אשר הוא ל"מהמל הילדים קצבת את שמקבל
 השני וההורה ילדיו בגין (1()ב)40 .ס מכוח הזיכוי נקודות

 .פעוט בגין (א1()ב) 40 .ס מכוח
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 משמורת משותפת –חלוקת נקודות 

סעיף  
 (1()ב)40

בשנת ' נק 2 ,זיכוי בשנת הלידה והבגרות' נק½ 
ועד   6אחת מגיל ' ונק 5המס שלאחר הלידה ועד גיל 

 .יחולקו שווה בשווה –שנת המס שלפני בגרותו 

סעיף  
 (א1()ב)40

, 3אחת בשנת לידתו ובשנת המס שבה מלאו לו ' נק
   -בשתי שנות מס שלאחר לידתו' נק 2-ו

 יחולקו  שווה בשווה

סעיף  
 (2()ב)40

הורה במשפחה חד הורית אשר . הורה החי בנפרד
ילדיו אצלו וכלכלתם עליו כתוצאה מהסדר משמורת  

זיכוי אחת לכל אחד מההורים ' נק -משותפת מלאה
 .אשר מחזיקים במשמורת המשותפת
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 2014-ה"התשע, (זיכויים לעובד זר)ה "תקנות מ

 לחוק הכניסה לישראל 2אשרות לפי סעיף: 

 -שר הפנים רשאי לתת( א)   

 עד לחמישה ימים –אשרה ורישיון לישיבת מעבר . 1   

 .חודשים 3-עד ל –אשרה ורישיון לישיבת ביקור. 2   

 .שנים 3-עד  –אשרה ורישיון לישיבת ארעי . 3   

 .אשרה ורישיון לישיבת קבע. 4   

 רישיון זמני לישיבת ביקור למי שנמצא בישראל בלי רישיון וניתן. 5   

 .עד ליציאתו מישראל או הרחקתו ממנה –עליו צו הרחקה        

 אשרה ורישיון לישיבת מעבר או לישיבת ביקור יכול שיינתנו  ( ב)   

 .לקבוצת בני אדם בצוותא        

 אלא אם כן המבקש להעסיק     ...לא יינתנו אשרה ורישיון ישיבה לעובד זר( ג)   

 .יג לחוק עובדים זרים1את העובד הזר מחזיק בהיתר לפי סעיף        
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 2014-ה"התשע, (זיכויים לעובד זר)ה "תקנות מ

"שהתקיימו בו כל אלה –" עובד זר חוקי: 

 .והעסקתו בישראל מותרות על פי דין באיזורשהייתו בישראל או . 1   

 כהגדרתם בתקנות " מרצה אורח"או " מומחה חוץ"הוא אינו . 2   

 .ניכוי הוצאות שהייה       

 (עובד זמני) 1/הוא קיבל אשרה ורישיון לישיבת ביקור מסוג ב. 3   

לתקנות הכניסה ( א)5כאמור בתקנה , לעבודה בישראל       
 ...לישראל

5(א" )יגיש , המבקש להיכנס לישראל כדי לעבוד בה זמנית בשכר
מעביד (. עובד זמני) 1/בקשה לאשרה ורישיון ביקור מסוג ב

 בישראל 

 .רשאי להגיש בקשה כאמור עבור תושב חוץ שהוא רוצה להעסיק    

מתנדב – 4/חודשים ב 3נכנס מסופק עד  – 3/תייר ב – 2/ב. 
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 "מסתננים"היטל עובדים זרים על 

במעמד עובד כי צוין ובו אילת ש"פ 'נ ישרוטל בעניין ד"פס ניתן 28.5.13-ב 
 .העניין בירור את ש"לפ והחזיר כזר ייחשב ולא אפשר פליט

אשרת בעלי כי נטען ובו אילת ש"פ 'נ ארזים בעניין ד"פס ניתן 28.10.14-ב 
  ,לישראל הכניסה לחוק (5()א)2 ברשיון המחזיקים בישראל שהייה
 .בהיטל חייבים

ורצון ארוכה שהייה בעלי "פליטים" הם "מסתננים"ש טענה ארזים  
  מס בפקודת כהגדרתם "ישראל תושבי" הם ולכן בישראל להשתקע

 .הכנסה

כלכלת להבראת חוק לפי כי לגביהם תקף לא התושבות שמבחן ,טען ש"פ  
 .ישראל תושבי אינם שהם היא ההנחה זרים עובדים וחוק ישראל

בחינת כי נוספים דין פסקי ציטוט תוך ש"פ טענת את קיבל ד"ביה  
  1 סעיף לפי "תושבות"ה לבדיקת קשור אינו ההבראה חוק לפי "תושבות"

 וחוק לישראל הכנסה חוק לפי אלא ,(בישראל שהייה ימי 'מס) .לחוק
 .זרים עובדים
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 עובדים זרים
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    

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

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

 ."כאמור שהותו תקופת בעד

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

 .'וכד אשפוז מענק
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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 בחוק, למענק אשפוז

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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 טבלת הפטור על הקצבה המזכה
הפטור   שנים

הישן 
מתקרת 
הקצבה 
 המזכה

תוספת  
לפטור  
 באחוזים

שעור 
הפטור  
 הכולל

 באחוזים

הפטור  
הכולל 

 ח"בש
 (8460-מ) 

2012-2015 35% 8.5 43.5 3680 

2016-2019 35% 5.5 49 4145 

2020-2024 35% 3 52 4399 

2025 35% 15 67 5668 
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 דוגמאות לחישוב הפטור
קצבה  

לדוגמא  
 ברוטו

הפטור 
לפני  

 התיקון  
מותנה  ) 

בנוסחת 
 (השילוב

הקצבה  
החייבת  

 לפני

התוספת  
לפטור  

אינו )
מותנה  
בנוסחת 
 (השילוב

התוספת  
החודשית  

 לפטור

קצבה  
חייבת  
לאחר  

התיקון  
 ח"בש

5000 5000*35%=
1750 

3250 719 8460*43.5%-
1750=1920 

1320 

6000 6000*35%=
2100 

3900 719 8460*43.5%-
2100=1580 

2320 

7000 7000*35%=
2450 

4550 719 8460*43.5%-
2450=1113 

3437 

=35%*8460 ואילך 8460
2961 

5499 719 8460*43.5%-
2961=719 

4780 
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 "מענק הכנסה"-מס הכנסה שלילי

 :ועמד בכל התנאים 2014-עצמאי בעל הכנסה ב/זכאי כל שכיר

 .ומעלה ללא ילדים 55או , לה ילדים/ומעלה ויש לו 23גיל . 1

ילדים , בת הזוג/בכל השנה לא הייתה בבעלות המבקש או בבעלות בן. 2
מגרש , דירה, חנות)זכות במקרקעין , ביחד או לחוד, התלויים כלכלית

 .בישראל או מחוצה לה( למעט דירת מגורים יחידה', וכד

 :אם מתקיים אחד משני התנאים. 3

 ומעלה ללא ילדים 55או שגילו , למבקש שיש ילד אחד או שניים       

 .₪ 6157-2070בין -2014גובה ההכנסה בחלוקה לחודשי עבודה בפועל בשנת . א  

 למבקש שיש לו שלושה ילדים או יותר     

 .₪ 2070-6766בין - 2014גובה ההכנסה בחלוקה לחודשי עבודה בפועל בשנת . ב  

 

 . בהתאם לשיעור עליית המדד 1.6.2015הסכומים יתעדכנו ב : הערה
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 סכום המענק דוגמאות
 (גם ללא ילדים)שנים  55ילדים או שמלאו לו  2תובע שיש לו עד      
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ההכנסה החודשית  
 הממוצעת

 חד הורי גבר/אישה
  2או  1עם ילד 

 עליה/והכלכלה עליו

  2או  1נשוי שיש לו ילד 
אישה ללא ילדים  /או גבר

 שנים 55לה /שמלאו לו

0-2069 0 0 

2070 120 80 

2500 224 149 

3000 345 230 

3610-4810 495 330 

5000 426 286 

5500 257 171 

6157 30 20 

 0 0 ומעלה 6158



 ילדים ויותר 3תובע שיש לו 
ההכנסה החודשית  

 הממוצעת
 גבר חד הורי/אישה
והכלכלה   2או  1עם ילד 

 עליה/עליו

  2או  1נשוי שיש לו ילד 
אישה ללא /או גבר

  55לה /ילדים שמלאו לו
 שנים

 

0-2069 0 0 

2070 180 120 

2500 332 221 

3000 508 339 

3610-4810 720 480 

5000 653 435 

5500 477 318 

6157 30 20 

 0 0 ומעלה 6767
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 "מענק הכנסה"הגדרות לעניין 

 :למעט עבודה הכנסת לו ושהייתה 23 לו שמלאו ישראל תושב – "עובד" 

 ,אחות ,אח ,זוג בן=קרובו) מקרובו עבודה הכנסת קיבל העובד .א   
 (מאלה אחד כל של זוגו ובן ,זוג בן וצאצאי צאצא ,הורה הורי ,הורה

 הם קרובו או שהיחיד אדם בני מחבר עבודה הכנסת קיבל העובד .ב   

 (בחברה 10% מחזיק) .בו שליטה בעלי       

 .התביעה נשוא המס שנת במהלך שנים 19 לו מלאו שטרם מי – "ילד" 

 (19 לילד מלאו טרם 31.12.14 שעד נדרש 2014 בגין :לדוגמא)              

   – "נוספות הכנסות" לתובע יהיו באם תתבצע "מענק הפחתת" 

 .זוג בת/בן מוות או .ע.כ.א ,נכות קצבת למעט ,(5)2 לפי קצבה 

 .ל"מהמל תאונות נפגעי או עבודה נפגעי גמלת 

  הריון ושמירת לידה דמי ,מחלה ,חופשה כוללים "בפועל עבודה חודשי"
 .אבטלה למעט
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 שדרוג תיאומי מס באינטרנט

במקום המתנה . הדפסת האישורים במדפסת אישית מיד עם הפקתם
 .בדואר של לפחות שבועיים

 קבלת אסמכתא במייל אוsms  להדפסת העתק מכל מחשב בכל עת. 

188712במקום  ₪ 436272-הגדלת תקרת ההכנסה השנתית ל ₪. 

הרחבת אופציית הדיווח על קצבאות כשאין חבות במס. 

 

עד  ע"שכ/בעלי הכנסה ממשכורת: הרשאים לערוך תיאום הם
קצבת פרישה למי שלא הגיע לגיל פרישה או שהגיע ופטור  , 436272

עצמאים שהם , אומנים, מרצים, סופרים, שכר דירקטורים, ממס
 .בוחנים, ספורטאים, מורי דרך

 

 שדרוג תיאומי מס באינטרנט



 
 שדרוג תיאומי מס באינטרנט

אינם רשאים לערוך באינטרנט  : 

 (בשקף הקודם. )מי שיש לו הכנסה שאינה מנויה לעיל 

 .מי שמבקש הקלות מס מיוחדות שאינן מופיעות באתר האינטרנט 

הטבות מס בשל יישובים  , פטור לפיצויי פרישה, פטור לקצבה: למשל
 .מי שמקבל קצבת פרישה למי שהגיע לגיל פרישה וחייב במס, מסוימים

  436272מי שהכנסותיו הכוללות עולות על ₪. 

 מייצג , בין אם באינטרנט, מי שכבר עשה תיאום מס בשנה הנוכחית
 .ש"או פק

  חייל , תרומות, נכה, תושב חוזר, זיכוי בגין עולה. נקלא ניתן לקבל
,  מזונות, השתתפות בכלכלת ילדים שאינם בחזקת המבקש, משוחרר

 .סיום תואר אקדמי

 



 ד מאיר אבידן"פס-מענק אי תחרות
תקבולים של ממאפיינים חלק לקבל ניתן 27.8.13 מיום ד"בפס 

 ."פירותיים" ולא "הוניים" המהווים עובד בפרישת

ההתחייבות טיב בדיקת – שונים מאפיינים "תחרות אי" למענק. 

להתחרות העובד זכות על ויתור-"נכס" ויתור על התחייבות 
  על ויתור ,והזמן המקום מבחינת רחבה התחייבות ,במעבידו

 .העובד של עתידית להכנסה "ייצור גורמי"

עבודה הכנסת – המעביד בידי המצוי נכס ויתור על התחייבות. 

 .מיוחדות שיטות ,לקוחות שמות ,מסחרי סוד על שמירה :לדוגמא 

24 של תחרות אי תמורת ₪ 979,188 של פיצוי על ומתן משא נוהל  
 106 בטופס ההכנסה וזקיפת המוגבלת התקופה למרות .חודש
 .20% הון רווח מס ונקבע נתקבל הערעור – פירותי מס וניכוי
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 ?האם שווי ספציפי אפשרי
 

 סקירת פסקי דין לגישה הכלכלית/ הספציפית:
כאשר  –נקבע  " על רד הנדסה מעליות" 10.9.06 1975/08א "רע      

רכב משמש בעיקרו לצרכי העסק  תינתן הכרה מוגדלת של מס           
ש ציין כי אילו היו יומנים מסודרים היה       "ביהמ.התשומות    

. 100%-מכיר ב      

נקבע כי ייחוס ספציפי  (" 1999 ( בילדינגאינטר " 1527/97א "ע
ש קבע כי הנישום יכול  "ביהמ. גובר על נוסחה סטטיסטית

 .להוכיח חריגים לכלל בדרישתו למס  אמת

כי לו היה רישום מדויק של  , נקבע, מיכאלי מרדכי 537/05 ה"עמ
הרי היה ניתן להבדיל בין נסיעה עסקית לנסיעה  , הנסיעות

ויש , אך בהיעדרו אין אפשרות להבדיל בין הנסיעות, פרטית
 .להסתמך על נתונים סטטיסטיים שנקבעו בתקנות הרכב
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 יתרונות מערכת איכון לרכב

טכנולוגיית על מבוססת המערכת GPS  , ותוכנה סלולר. 

הנסיעה תחילת מועד ,הרכב זיהוי אמת בזמן משלבת המערכת,  
 .הנסיעה ומטרת הנסיעה מרחק ,הנסיעה מהירות ,הנסיעה זמן

המערכת י"ע מבוקרת אך הנהג י"ע ידנית מוזנת הנסיעה מטרת  
 .פרטית נסיעה-המחדל ברירת .חריגים ח"בדו

10 ונשמרים התוכנה לשרתי אמת בזמן מוזנים הנתונים כל  
 .שנים

נסיעה"ל סינכרון מאפשרת ספקים לקוחות נתוני הזנת 
 "עסקית

סבירים לא נסיעה זמני :כגון חריגות נסיעות מזהה המערכת,  
 .'וכד מוגדרים לא יעדים
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 ?מה עוד-ומעלה אדומים נהריהד "פס

 :הבאים הכללים נקבעו הדין פסקי בשני

 האמיתי העסקי השימוש מהו להוכיח הזכות מעסיק / נישום לכל .1

  פיקוח ללא רכב יומני ניהול -חותכות לא ההוכחות בהם במקומות .2
 .גוברות התקנות "בערך" של ורישום

 "(מוכרת הוצאה" ), קודנית כגון מוכח רישום מנוהל בו במקום.3

  ואימות הנהג י"ע לעסקי פרטי שימוש בין ברורה אבחנה קיימת    
 .הספציפי השימוש את בשווי לחייב מניעה אין – לוויני

 

 !!!יש להילחם!!! מס הכנסה לא מכיר בשיטה –זהירות      

 בכל מקרה יש לתת גילוי בדוחות הכספיים ובאישיים לשימוש בשיטה    
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 מהפכה ראשונה בגישת רשות המיסים
במשרד המחקר סגל ארגון בין פשרה הסכם נחתם 18.5.14-ב 

 לבין ל"רפא עובדי 1970-ו ש"רהמ ובמשרד ל"ברפא ,הביטחון
 .מאגר ברכבי פרטי שימוש בעניין המיסים ורשות הכללי החשב

היחסיות בסיס על ברכב בשווי יחויבו ל"רפא עובדי :בתמצית. 
 או העבודה בתום רכב יועמד שלרשותם העובדים ,כלומר

 ימי מספר שבין כיחס בשימוש יחויבו למחרת עד בתחילתו
  (3.33% -1/30) 30 לבין קלנדארי בחודש המאגר ברכב השימוש

 .לתנאים בכפוף

מלא שווי – בשנה 100 או בחודש שימוש ימי 10 מעל. 

 ,מחלה ,חופשה ,שבתון ,חג ,שבוע בסופי יועמד לא המאגר רכב    
 .אחרת היעדרות

הגופים כל את המשרתים המאגר רכבי כל על הוכל ההסכם 
 .ועוד הממשלתיות החברות ,הסמך יחידות ,הממשלתיים
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 2015שינויים במערך הניכויים לשנת 

 הכנסה חודשית
2015 

הכנסה חודשית  
2014 

 במונחים שנתיים
2014 

במונחים שנתיים  
2015 

שעור  
 המס

5270 5280 63360 63240 10 

5271-9000 5280-9010 63361-108120 63241-108000 14 

9001-13990 9011-14000 108121-168000 108001-167880 21 

13991-19980 14001-20000 168001-240000 167881-239760 31 

19981-41790 20001-41830 240001-501960 239761-501480 34 

 48 מכל שקל נוסף

 50 810720 811560 67630 67560מעל  
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 מדרגות המס וחלק מהתקרות" לרעה"בגלל ירידת המדד השנתית עודכנו 



 2015שינויים במערך הניכויים לשנת 

עד מתארכת השעה הוראת המערבי הנגב ויישובי לשדרות 
30.6.15. 

בית ,אילות אזורית למועצה הזיכויים ץ"בג להחלטת בהמשך  
  יפוג וערד תיכונה ערבה איזורית מועצה ,הגלילית חצור ,שאן

 .(השנתי הזיכוי של 1/12 חלק להעניק יש ) .31.1.15 ביום תוקפם

31.7.15 עד דחייה בחוזר המיסים פרסמה 4.2.15 ביום. 

4.31%-מ 4.07%-ל כנראה יירד (ט)3 לעניין הריבית שעור. 

12360 במקום ₪ 12340-ל עודכן לפיצויים הפטור ₪. 

שינוי ללא ₪ 218 זיכוי .נק. 

7 ,6 ,5 לקבוצות ₪ 10-ב הופחת השימוש שווי. 
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 מ"בע. איי.בי.מכללת די
 רואה חשבון, דוד הרויה-בן

B.A.  מינהל עסקים 
 יועץ מס מוסמך

 20.5.15יום עיון עוקץ 

www.aroyacpa.co.il 

www.dbacollege.co.il 
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 דוח מקוון כל חצי שנה
 .ל"הבערב פיזורה אושר בקריאה טרומית תיקון לחוק 

 . 2014-ד"התשע, (דוח מעסיק מקוון)

126-מעסיק יגיש אחת לחצי שנה דוח בדומה ל . 

ח"רשאי להטיל קנס על מעסיק שיאחר בהגשת הדו ל"המל. 

 

נתונים   126מקבל באיחור של שנה וחצי באמצעות  ל"המל: המטרה
 .לגבי עובדים והדבר פוגע בסיווגם הנכון וכן בתשלומי גמלאות

 .כלי להשגת נתונים על שכירים בזמן אמת ל"למלהעדכון יהווה 



  ככלל ביקורות נערכות באופן קבוע אצל מעסיקים 

 .עובדים או גופים מוסדיים 20כ מעל "גדולים בד     

  אצל מעסיקים שדיווחו פטור מעל התקרה. 

  איפה: לדוגמא. באופן יזום ללא קשר לדיווחים 

 שמזהים הרבה רכבים או תיקוני דוחות שהשפיעו       

 .על   תשלומי גמלאות     

  התיאום מראש כך שיש מספיק זמן להתארגן  , 

 .ניתן לבקש אורכה     

  ה ובדיקת ההשלכות"להכין ביקורת קודמת של מ. 
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 ההכנות הנדרשות לפני הביקורת

 שנים אחורה  5לעבור על הדוחות הכספיים לפחות– 

 ( .ה"אין התיישנות כמו במ)  -נהוג כך    

כ אין צורך בבדיקת שנים שלגביהן נערכה ביקורת  "בד
 .ניכויים של מס הכנסה

מחייב  ל"בד גדות לעניין הטבות שכר "י פס"עפ –הכלל     
 (.פרסטד אמי "פס) בהתאם לשומות ניכויים בלבד 

כיבודים: כטובות הנאה" חשודות"זיהוי הוצאות ה  ,
 .נסיעות וכדומה, ל"נסיעות לחו, אירועים, ל"אש, מתנות

בדיקה ואימות. דוחות תיאום הוצאות רכב. 
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 ההכנות הנדרשות לפני הביקורת

ההוצאות את התואמות הזקופות ההכנסות בדיקת  
 .כפרטיות "חשודות"ה

עובדים לגבי דגש שימת תוך 101 טופסי בדיקת  
 לאומי ביטוח ותיאום מס תיאום לגביהם שנערך

 ."נוספות הכנסות לי אין"-ב כלום סימנו שלא ואלה

חשודים"ה פעמיים חד לתשלומים ההסברים הכנת" 
   .נוסף כתשלום
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 ההכנות הנדרשות לפני הביקורת
מעביד עובד יחסי בניתוק הקשורים רכיבים בדיקת. 

102-ב הנכון במקום העובדים וסיווג 102-ל 126 התאמת. 

בית וחברת משפחתית מחברה הכנסה ביקורת. 

בגינן דווח שלא שונות לאוכלוסיות תשלומים איתור. 

החזרים נדרשו שבגינן המתקנים לדוחות הסברים להכין. 

ביטוח דמי ותשלום מבוטחים סיווג צו י"עפ עובדים סיווג  
 .בעדם

על יום 60 תוך לדווח חובה קיימת 2009 מינואר החל  
 מיום יום 30 תוך ולשלם ל"למל ומימצאיה ה"מ ביקורת
 .הדיווח בעקבות ל"המל של השומה קביעת
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 דוחות נוספים בעקבות הביקורת
בעקבות קנסות ביטול אי – הדיווח אי על הסנקציה 

 .השומה

נקבעו ובגינן  הכנסה במס סופיות שומות נערכו באם  
  דיבידנד :כגון השליטה לבעלי פירותיות הכנסות
 .פרטית או משפחתית , בית בחברת

במידה – פירותי במסלול ואופציות מניות הקצאת  
 הנאמן באמצעות מימש העובד אך הוני מסלול והיה

 .הפירותי במסלול אופציה/המניה את

ששולם קבוצתיים גילומים לגבי והסברים דוחות  
 .ביטוח דמי לא אך מס בגינם
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מדיניות ביטולי קנסות בעקבות ביקורת  
 הניכויים

100%  ביקורת ראשונה למעסיק קטן –ביטול. 

50%  ביקורת שנייה למעסיק קטן או   –ביטול
גילוי ממצאים בביקורת ראשונה וממצאים 

 .חוזרים למעסיק גדול

 לכל המעסיקים שנתגלו ממצאים  –אין ביטול
 .חוזרים בביקורת שלישית ואילך
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 כללים וחישוב -מילואים תגמולי 
 .  נתונים 3-לצורך החישוב עלינו להתחשב ב

מספר ימי המילואים. 

החודשים שקדמו לחודש תחילת המילואים 3-ימי העבודה ב. 

חודשים שקדמו לחודש המילואים 6או  3-שכר ב. 

 .נוספים כולל שארית 40%-כל יום מזכה ב: חישוב הימים. א

   2.8=1.4*2שארית  32.8= ימים 30: לדוגמא     

 .1.4כל יום אחר מכפילים ב 7=6 7=5     

החודשים       3יום ברבעון שקדם לוקחים את  60-אם עבד פחות מ. ב
 .יום הולכים לפי רבעון אחרון 60אם יש . 6-הגבוהים מתוך ה

לחודש  ₪ 43240 מכסימוםלחודש  ₪ 5881מינימום תגמול . ג
 .ליום ₪ 1441.33
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 דוגמא חישובית
 12/14ימים רצופים בחודש 24דוד שרת במילואים. 

חודשים שקדמו עובד לפי ימים 6-נתוני השכר ב  : 
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 השכר לחישוב ימי עבודה שכר  חודש

11/14 4500 16 

10/14 5000 19 

9/14 5500 22 5881 

8/14 9200 23 9200 

7/14 7500 21 7500 

6/14 4100 14 

 חודשים גבוהים ולהתחשב במינימום ולכן 3ימים אז מוצאים   60העובד לא עבד 
7500+9200+5881      =250.9*21   +250.9*4.2  =6323 

             90 



 השפעת ההכנסות הפסיביות על גמלאות

או (1)2 -מ בהכנסה תלויה הקצבה למבוטח – כללית נכות קצבת 
 אשתו בגין תלויים לתוספת זכאותו אך לפקודה(8)2 -מ או (2)2-מ
  מדמי הפטורות אלו כולל הפסיביות בהכנסותיו תלויה ילדיו או/ו

 .ביטוח

ההכנסות נבדקות אישה/לגבר המותנה בגיל – זקנה קצבת 
 .קצבה למעט ההכנסות במבחן הפטורות כולל הפסיביות

וכל שארים לקצבת זכאי ילדים ללא אלמן – שארים קצבת  
 .הקצבה בקבלת תלויות הפטורות הפסיביות כולל הכנסותיו

שאינו עצמאי והוא אבטלה דמי מקבל מובטל אם – אבטלה דמי  
 .האבטלה מדמי יופחתו הפטורות הכנסותיו גם ,להגדרה עונה
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 הגדרה–פגיעה בעבודה 

אצל עבודתו ועקב עבודתו כדי תוך שאירעה תאונה":79 סעיף  
  ידו במשלח עיסוקו כדי תוך-עצמאי ובעובד ,מטעמו או מעבידו

 "ידו במשלח עיסוקו ועקב

בין גם ,וחזרה העבודה אל (לן בו מהמקום או) ממעונו בדרכו  
 .עבודות

רכוש או לגוף נזק למניעת או ,רכוש או גוף בהצלת בעבודתו. 

ברשלנות נהג שלא ובלבד בו פגע 'ג צד כאשר ,עבודתו בשעת. 

(יצא אם גם) .בסעודתו בהפסקות-לשכיר 

עובדים ועד כחבר תפקידו במילוי -לשכיר. 

נפשי או גופני לנזק גורמת אם-מינית תקיפה כולל ,בתקיפה  
 .טיפול המצריך
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 פגיעה בעבודה= אוטם שריר הלב 

ניתוק מועד ללא פיטורים מכתב שבע בת קיבלה 31.5.09-ב. 

ובמהלך המעבידה של מ"היוע עם להיפגש ביקשה שבע בת  
  פגישה תתקיים אך 30.6.09 הניתוק מועד כי לה נאמר הפגישה

 .29.6.09 ביום נוספת

ליום הניתוק מועד את דחו ודברים דין ולאחר שולמו לא זכויותיה  
 .29.7.09 ליום מ"ליוע זומנה והיא 7.7.09

אותה שתקף לחץ עקב ברע חשה הפגישה לפני 28.7.09 ביום  
 .בפיטוריה וההשפלה החברה עובדי עם פגישתה לקראת

  שריר אוטם זוהה שם ח"לביה ופונתה הכרתה את איבדה היא   
 .הלב

 חריג חיצוני באירוע מדובר לא :תביעתה את דחה ל"שהמל ברור 
 .העובדת עבודת ועקב כדי תוך שנגרם
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 ?לא הכנסת עבודה –אירוע גיבוש 

אירוע כי ל"המל 'נ טרפיק נשון דה ד"בפס נקבע 20.5.14-ב 
 העיקרית הנהנית .העובד בידי "הנאה טובת" אינו גיבוש

 .התובעת הינו מהאירוע

הכולל מעובדיה 250-ל גיבוש אירוע התובעת מארגנת שנה מידי 
 נאומים כולל . (המשפחה בני ללא) .מלון בבית ערב וארוחת לינה

 .חברתיות ופעילויות מנהלים של קצרים

2006-2009 בגין ₪ 285381 ס"ע שומה הוציא ל"המל 10.5.12-ב. 

למרות מהשומה 20% להפחית הסכים הנתבע ההשגה בעקבות 
 .מקצועיות הרצאות על מסמכים הוצגו שלא

של תפקידו למילוי חיונית ההטבה האם :המצטברים המבחנים  
 לעובד גורמת ההטבה והאם למעביד הטבה שצומחת כך העובד

 (הטבה ואין מתקיים לא שאחד מספיק) ."ניכרת הנאה"ל
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 ד"מאפיינים מתוך פסה-אירוע גיבוש

 :ד את פסק הדין"המאפיינים שבאמצעותם נימק ביה

 .האירועים נערכים רק בישראל1.

 .ח ימי העבודה"האירועים נערכים במהלך השבוע ע2.

ימי הגיבוש נחשבים לעבודה לכל דבר וההשתתפות נכללת 3.
 .במשכורת

 .אין אפשרות להזמין בני משפחה4.

המעביד שוכר חברה ייעודית לשם הכנת ארגון והכנת ימי  5.
 .הגיבוש
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 ד"מאפיינים מתוך פסה-אירוע גיבוש

הופעת העובדים היא חובה ועובד שנעדר חייב לספק הסבר  . 6
 .סביר ומנוכה לו יום חופש עקב היעדרות מיום עבודה

המעביד הוא שקובע לעובדים את סדר הישיבה באוטובוס  . 7
בהתאם לצרכי הגיבוש ואת הרכב העובדים בעת חלוקה  

 .לקבוצות

בחדר אחד ואין לעובדים זמן חופשי משום  3העובדים לנים . 8
 .שמתנהלת כל העת פעילות גיבוש

  ששם בכך ונימק פרוייליך ד"פס את ד"ביה השווה בכך    
 ימי נוכו שמהן ל"בחו שנתיות חופשות 3 החברה ארגנה

 ויש מובהק בנופש מדובר אז כי .משפחה בני וצורפו חופשה
 ."ממש של כלכלי ערך" בה
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 רנו'מול רוני בז אילוזאלברט  –פסקי דין 

 ?אימתי פגיעה בעת קיום אירוע גיבוש תיחשב כתאונת עבודה

 יוכר ונופש גיבוש בפעילויות תכליתו או שעיקרו אירוע כל לא "
 שבין הזיקה שתישמר צריך אלא ,לעבודה "נלווית פעולה"כ

  למעביד שיש העניין....ומרכזי עיקרי סממן .למפעל האירוע
 הנופש אירוע של ובתרומתו נופש כאירוע האירוע של בקיומו

  של מעורבותו הוכחת תידרש...במפעל העבודה לחיי ככזה
 חלק מהווים אלה מעין ואירועים יש...ובאחריותו בייזומו המעביד

 את המצדיקה זיקה ובעלי במפעל העבודה מחיי אינטגראלי
 "לעבודה נלווית כפעולה ההכרה

  .והעובדת הועד ,המעביד י"ע ומומן לסין היה הטיול רנו'בבז    
 ישירה מעורבות ולא כללי אינטרס הינו הועד י"ע מימון"

 ".הגיבוש ביום המעביד של ישיר ואינטרס
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 פגיעה בעבודה ונכות מעבודה

הפגיעה דמי את לחשב יש כיצד השאלה נדונה ברקאי ד"בפס 
 .עונתי לעובד מעבודה ונכות

רבעון על הסתמכות היא שכר מחליפות גמלאות בחישוב הבעיה  
 .האמיתית ההכנסה עם אחד בקנה עולה תמיד ולא לאירוע שקדם

קרות ערב ההכנסה מבחינת המצב השבת היא הגמלאות תכלית 
 .האירוע

מסוימות לסיבות התייחסות קיימת 1 סעיף אמהות בתקנות 
 להתחשב ניתן שלגביהם שקדם ברבעון בשכר להפחתה שגרמו
 (ועוד אבל ימי ,חופשה ,תאונה ,מחלה :לדוגמא).הופחתו לא כאילו

דהיינו 6 תקנה לפי התייחסות הפגיעה דמי לעניין כי נקבע ד"בפס 
 .שקדמו חודשים 12 דהיינו 9 תקנה – הנכות ולעניין שקדם רבעון
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 ביטוח נפגעי תאונות

"אירוע פתאומי שבו גורם חיצוני מביא לחבלה פיסית -"תאונה
 "וכתוצאה ממנה לאבדן כושר התפקוד

"בתנאי שאינו מבוטח עובד או עובד עצמאי -"אובדן כושר התפקוד
 .מסוגל לעבוד בעבודתו ואף לא לעבודה מתאימה אחרת

ח או  "בתנאי שהוא מאושפז בבימבוטח שאינו עובד או עובד עצמאי     
 .מרותק לביתו

 בתנאי שאינה מסוגלת לעבוד במשק ביתה-מבוטחת שהיא עקרת בית    

 הזכאות לגמלה היא למי שנפגע בתאונה שכתוצאה ממנה איבד את
 .ועד גיל הפרישה 18כושר התפקוד והוא בן 

 ממנה בית הדין מומחה   ע"ללעללצורך בדיקת אובדן הכושר ובמיוחד
 .מטעמו
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 המשך-ביטוח נפגעי תאונות

 שעות מקרות האירוע  72בדיקה רפואית חייבת להיערך תוך
 .לאפשר בחינה מדוקדקת לקשר בין קרות האירוע לאיבוד הכושר

 ימים רצופים החל ביום שלאחר  90דמי התאונה ישולמו עד
 90-התאונה ובלבד שלא ישולמו בשנת כספים אחת בעד יותר מ

,  יום 100-ואיבד כושרו ל 1.12.14-אם לדוגמא עובד נפגע ב. יום
 .2015-יום ב 60-ו 2014-יום ב 30יקבל 

ימים ראשונים לאחר  2לעובד או עובד עצמאי : השתתפות עצמית
 .ימים לפחות 12-יום התאונה אלא אם אבד כושר התפקוד ל

עקרת בית ומי שיש לו הכנסות פסיביות לא ישולמו דמי , ע"ללעל    
 .ימים הראשונים שלאחר התאונה 14תאונה בעד 
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 המשך-ביטוח נפגעי תאונות
שנה ברבע מהשכר 75%-עצמאי עובד או לעובד התאונה דמי שעור 

 האחרים למבוטחים .(מ"שמ*5) התקרה ועד התאונה ליום שקדמה
 .(2189=0.25*8757 : כיום ) .הבסיסי מהסכום 25%

קיימת למבוטח באם אירוע אותו בעד תאונה דמי ישולמו לא 
 .ועוד....ביטוח קרן ,מהמעסיק מחלה דמי לקבלת אופציה

דמי יקבל לא תאונה אותה בשל נכות קצבת למבוטח מגיעה אם 
 .תאונה

הנפגע אם ,בעבודה לפגיעה זכאות קיימת באם תשולם לא הפגיעה 
 או ל"בצה משרת הזכאי אם ,סיעודי או רפואי לטיפול במוסד נמצא

 .במאסר נמצא אם

90 תוך התביעה את להגיש חובה שעות 72 תוך טיפול נתקבל אם 
  עבודה נפגעי תביעת להגיש מומלץ ספק של במקרה ולכן יום

 .תאונה דמי ובמקביל
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 מרכז הדרכה בשיתוף  
 מ"בע. איי.בי.מכללת די

 

 רואה חשבון, דוד הרויה-בן
B.A.  מינהל עסקים 

 יועץ מס מוסמך
 
 24.3.15יום עיון 
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 שימוע לפני פיטורין
נציבות חוזרי ומכוח ר"בתקשי מקורו ,כיום השימוע בהליך השימוש 

   .הדין פסקי ומכוח המדינה שירות

העבודה ממשפט חלק..חוקתית-על יסוד זכות":בעליון חשין.מ.." 

הכללים ולהלן פרטי גוף על גם ההליך את הרחיבו הדין בתי: 

 .לפיטוריו הנימוקים יפורטו ובה השימוע מועד על לעובד הודעה1.

 לו ולתת לעיין לעובד לאפשר יש לפיטוריו הנוגע חומר קיים באם2.
 .בכתב להציגם לו ולאפשר וטיעונים תגובות להכין סביר זמן

 .פ"בע העובד ביקש אם אלא ,בכתב ייעשה השימוע כעיקרון3.

 .בכתב נעשה לא אם ,השימוע של פרוטוקול לערוך יש       

 .נוסף אדם עם להגיע רשאי פ"בע שימוע ביקש והעובד במידה4.

 ובצדק נקי בלב ,מקצועיים ממניעים להיות צריכה ההחלטה קבלת5.
 .הסופית ההחלטה קבלת לפני טבעי
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 שלילת פיצויי פיטורין
ד הארצי את  "מנה ביה רניאקוב'צ –מ "בע אלוניאלד "בפס    

 :השיקולים לשלילת פיצויי הפיטורין

הנזק שנגרם או עלול היה להיגרם למעביד. 

תדירות המעשים שביצע העובד בעטיים פוטר. 

חומרת המעשים שביצע העובד. 

מעמדו ומידת האמינות ביחסי העבודה בהתאם לתפקיד, ותק העובד. 

השפעת מעשיו על עובדים אחרים ועל יחסי העבודה במקום 

היקף ההרתעה הדרוש בנסיבות פיטוריו. 

איכות העבודה ומידת תרומתו לעסק. 

עצמת הפגיעה לעובד ולמשפחתו בשלילת הפיצויים. 

גיל וכד, יכולת השתכרות, מצב בריאותי: נסיבותיו האישיות'. 
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 גמלשינויים בדיווח לקופות 
 תקנות פיקוח על שירותים פיננסיים

לדווח יחויב עובדים 10 מעל המעסיק מעביד כל 2016 מינואר החל 
  ובקובץ בלבד דיגיטליים באמצעים פנסיוני לחיסכון הפקדות על

 .אחיד

ורק אך הדיווחים את לקלוט חייבים המוסדיים הגופים 
 הכספים קליטת אופן על למעסיק משוב ולתת קובץ באמצעות
 .השונים הגופים של המידע במערכות

מיום עסקים ימי 3-מ יאוחר לא יהא ולדיווח להפקדה חוזר היזון 
 .הקובץ באמצעות התשלום או ההזנה

בשובר ,בנקאית בהעברה ,אשראי בכרטיס :התשלום אופן 
 .ובשיק חשבון לחיוב בהרשאה ,תשלום
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 הבעיות בחוק דמי מחלה

 והפרשנות על פיו אין לנכות בעד  4לאור סעיף  –היום הראשון
 .  אין מענה בחוק ובפסיקה. הימים שלא משתלמים

האם יש לשלם דמי מחלה בשל טיפולים אסתטיים? 

 .אין מקור או סיבה ולכן יש לשלם" מחלה"להגדרת : הפרשנות     

 ימים אין הוא זכאי   12-עובד שנפגע פחות מ – ל"המללפי חוק
 .אין קביעה בחוק? האם אלה יהוו מחלה. לימים השני והשלישי

 כאשר היום השני והשלישי חל  יומי /לעובד חודשיאיך משלמים
 .עבור שבת 100%ממילא הוא מקבל : ההיגיון ? בשבת או חג

תקופת המחלה לרבות ימי מנוחה ( 1()ב)2סעיף  –לעובד חודשי      
 .לעובד יומי למעט ימי מנוחה שבועית וחגים. שבועית וחגים

(.ימים 5) 21.67או ( ימים 6) 25-ל 1.5יש לחלק צבירה  1.4.11-מ 
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 דוגמא לחישוב ימי מחלה

א עד 'א מיום מחלה אישור הציג . 'ה 'ג ימים עובד שעתי עובד'. 

ימי תקופת כל המחלה תקופת כל תהא בשכר עובד"-(2()ב)2 סעיף 
 .וחגים שבועית מנוחה ימי למעט ,מחלתו

האובדן בגין רק משלמים – "שכר" הם מחלה שימי העובדה לאור. 

לסדר בהתאם ישולמו המחלה ימי שגובה קבע הארצי ד"ביה 
 .ההיעדרות ימי לפי ולא באישור הופעתם

100% 'ה ויום 50%'ג יום הראשון היום 'א יום :בדוגמא.  

היום הוא 'ה ויום הראשון היום את מהווה 'ג יום  :נוספת פרשנות 
 .50% – השני

אחר במקום עובד 'ד 'ב 'א בימים כאשר קורה מה? 
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 בהליכי מיון וקבלה לעבודהחוק 
את ולהפחית צעדיהם את לכלכל למועמדים לאפשר :המטרה 

 .לעבודה והקבלה המיון להליך הנוגע בכל הוודאות אי

אחר או אלקטרוני באמצעי לעובד להודיע המעסיק חובת: 

   -המיון הליך תחילת או הריאיון מיום חודשים 3-ל אחת .א   

 .המיון בהליך העובד התקדמות בדבר הודעה        

   קבלת מיום יום 14 תוך לעבודה קבלתו אי על למועמד הודעה .ב   

 .המיון נערך שלגביה עבודה לאותה עובד        

אינה בה העבודה שתקופת לעבודה מועמד על חל אינו ל"הנ 
 .יום 30 על עולה

5110 בגובה כספי עיצום הטלת תגרור החובה הפרת ₪ . 
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 (5)4-ו( 1)4יש הסדר מטיב סעיף 

 פנסיה חובה לא חל

 לא חל 14.ס
הפרשה לפיצויים לא תבוא במקום  

 פיצויי הפיטורים

 מסקנות
המעסיק ישלם פיצויי פיטורים . 1

 בפיטורין
המעסיק אינו מוותר על הכספים . 2

 בקופת הפיצויים

 חל 14.ס
הפרשת המעסיק במקום פיצויי  
פיטורים לפי הסדר קיבוצי או 

 *האישור הכללי 

 מסקנות
 הפיצויים משולמים מהקופה. 1
המעסיק חייב לוותר על כספי . 2

 הפיצויים גם בהתפטרות

 אין השלמת פיצויים. 3
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 הסדר מיטיב

מזכויות למעט או/ו לגרוע או/ו לפגוע כדי זה בצו אין" – (א)5 סעיף  
 הסדר או/ו הסכם לרבות ,מיטיב פנסיה הסדר חל עליהם העובדים

 הסדר ,מיוחד קיבוצי הסכם ,כללי קיבוצי הסכם זה ובכלל ,אחר
  בו שמעוגן ובלבד ,דין או/ו הרחבה צו או/ו אישי הסכם או/ו קיבוצי
 " .זה בצו הקבוע הפנסיוני ההסדר על המיטיב פנסיוני הסדר

בכל שיועסק או המועסק עובד כל על יחול זה צו " - (1)4 פסקה 
 ...:יחולו לא זה צו שהוראות לכך בכפוף ,עבודה מקום

 מחויב שמעבידו או מבוטח לאחריו או הקובע שבמועד מי (1  
 הסכם או/ו קיבוצי הסדר או/ו קיבוצי הסכם עפ״י ,לבטחו 
 ,עתידי או קיים ,הרחבה צו או/ו נוהג או/ו מנהג או/ו   אישי 
 ששיעור כך ,(״פנסיוני לביטוח ״הסכם :להלן) דין או/ו 
  עומד ,הפנסיה לקרן לרבות ,גמל לקופת בגינו ההפרשות 
   .העובד משכר %5.17 על הפחות לכל 

תקציבית פנסיה לגביו שקיימת מי - (5)4 פסקה. 
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 אין הסדר מיטיב

 צו הרחבה לפנסיית חובה חל

 הפרשות המעסיק לפנסיה כולל מרכיב הפיצויים

חל אוטומטית   14' ס/ מהשכר עד גובה השכר הממוצע 6%
הפקדות המעסיק עבור רכיב הפיצויים אינן ( / לצו 7' ס)

 .  לצו 8' ניתנות להחזרה למעסיק כפוף לס
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 תחולת צו ההרחבה לפנסיית חובה



 8-ו 7פנסיית חובה סעיפים 

לפיצויי זה צו לפי המעביד תשלומי,..8 בסעיף..בכפוף"-7 סעיף 
 לסעיף בהתאם פיטורים פיצויי תשלום במקום יבואו...פיטורים

14..." 

 

פיצויי רכיב עבור המעביד ותשלומי ההפקדות"-8 סעיף 
 להחזרה ניתנים לא ,לעיל 7 בסעיף לאמור בהתאם הפיטורים

 לפני הגמל מקופת כספים משך העובד בו במקרה למעט ,למעביד
 לפי הגמל מקופת כספים לקבלת זכאות לשאיריו או לו שקמה

 או נכות ,מוות -  מזכה אירוע .בלבד מזכה אירוע בשל תקנונה
 לפיצויי העובד זכות נשללה אם ולמעט ,ויותר 60 בגיל פרישה

 ".פיטורים פיצויי לחוק 17-ו 16 סעיפים מכח דין בפסק פיטורים

 www.aroyacpa.co.ilח "הזכויות שמורות לבן הרויה דוד רו



 www.aroyacpa.co.ilח "הזכויות שמורות לבן הרויה דוד רו



 9פנסיית חובה סעיף 

  בשעורים או ,6% לפי הפיטורים פיצויי את המפריש מעסיק" – .א9
-ל עד הפיטורים פיצויי השלמת את לשלם רשאי יהיה ,יותר גבוהים
  ..הפיצויים השלמת את לשלם המעסיק בחר או הסכים ....8.33%

 שהשלמת כך ,לעובד העתק עם לקופה בכתב להודיע רשאי יהיה
 "...הפיטורים פיצויי במקום יבואו הפיטורים פיצויי

 

 על לחוק 14 סעיף בהחלת המעסיק בחר ',א לסעיף בכפוף" – .ג9
  לרבות ,...הכספים כל את לעובד ישחרר , הפיטורים פיצויי השלמת

 "לקצבה גמל מקופת קצבה לתשלום זכאות של במקרה עבודה בסיום
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9הזכאי לעובד ישלם,...השלמה תשלומי העביר שלא מעסיק" – .ב 
 "...פיטורים פיצויי חוק להוראות בהתאם

9השלמת את לשלם המעסיק בחר ',א קטן בסעיף לאמור בכפוף" – .ד  
 תשלום על לחוק 14 סעיף בהחלת בחר לא אך...הפיטורים פיצויי

 במועד ,לו שנצברו הכספים כל את לעובד ישחרר ,הפיצויים השלמת
 את הזכאי לעובד ישלם ובנוסף פיטורים בפיצויי המזכה אירוע קרות
 התקופה בגין הן ,פיטורים פיצויי לחוק בהתאם הפיצויים חוב יתרת

 פיצויי ח"ע כאמור) הפיטורים פיצויי השלמת את העביר בה
 הועברו לא בגינם והרכיבים השכר ,התקופה בגין והן (הפיטורים

   "הפיטורים פיצויי להשלמת התשלומים

9ישלם ,הפיטורים פיצויי השלמת תשלומי המעסיק העביר לא" – .ה 
 'ב קטן בסעיף כאמור הפיטורים פיצויי השלמת את לעובד המעסיק

 "....פיטורים בפיצויי המזכה אירוע קרות במועד ,לעיל
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 9פנסיית חובה סעיף 
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 חישוב פיצויים במקרים מיוחדים

של מקרים 10 רואה פיטורים פיצויי לחוק 2 סעיף  
  הוותק לעניין בעבודה כרציפות בעבודה הפסקות

 .לפיצויים לזכאות

לעניין מגבלה קובעת פיטורים פיצויי לחוק 10 תקנה  
  הפסקות קיימות כאשר הפיצויים סכום חישוב

 .2 בסעיף שמונו בעבודה

יש המגיעים הפיצויים סכום חישוב בעת :מסקנה 
 היעדרויותיו לעניין העובד של "עברו" את לבדוק

 .10 בתקנה למגבלה בהתאם ולחשב הארוכות
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 חישוב פיצויים במקרים מיוחדים
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 חישוב פיצויים במקרים מיוחדים
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 חישוב פיצויים במקרים מיוחדים
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 צבירות בתקופות היעדרות 
לבין המערערת ההסתדרות בין 29.11.12-ב שניתן הארצי ד"מפס 

 מחלה ,חופשה צבירת לגבי להסיק ניתן המשיבה אלביט
 .'וכד חופשה ,עבודה תאונת ,ממחלה כתוצאה היעדרות בתקופות

נדרש ד"וביה בפועל עבודה ימי בגין היא מחלה או חופשה צבירת 
  בו התקופה במהלך והאם בפועל עבודה ימי הכוונה למה לפסוק
 זכאי ,(חלקית או מלאה) ממושכת מחלה בחופשת עובד שוהה

 ?חלה אלמלא צובר שהיה כפי ,חופשה ימי ולצבור להמשיך הוא

לעובדים גם נצברת שנתית חופשה – נתקבלה הרחבה הפרשנות 
 .מהמעביד שכר מקבלים הם עוד כל ,ממושכת במחלה השוהים

"תלויות שאינן מסיבות היעדרות ימי כוללים "בפועל עבודה ימי 
 .החוק י"עפ שכר משולם ובגינם בעובד

מלאה למשרה בהתאם חופשה יצברו מקוצרים עבודה ימי. 
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 חילופי מעסיקים
הגנת לחוק 30 וסעיף פיטורין פיצויי בחוק 1 לסעיף פרט 

  חילופי בעת עובדים זכויות לעניין אזכור אין השכר
 .מעבידים

או בהסכם מהותי שינוי חל אם רק כי נקבע הדין בפסקי  
 .(א)11 לפי לפיטורים עילה יהווה "החדש" עם בתנאים

אפשרות קיימת פיטורין פיצויי לחוק 1 בסעיף 
 את בכתב בהתחייבות עצמו על ייקח החדש שהמעביד
  .הישן מהמעביד המגיעים הפיצויים

מוקדמת הודעה ,חופשה ,הבראה :הזכויות יתר 
  תוך הישן המעביד על יחולו פנסיוניות והפרשות

 .ניתוק של ואקט "חשבון סגירת"
יישמרו לוותק העובדים זכויות מקרה בכל. 
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 חילופי מעבידים –פסקי דין 
אופק 'נ בליוזר אולג לעבודה הארצי ד"לביה בערעור 

 מתחלפים אם כי נקבע מ"בע ואחזקה לניהול 'חב .ב.מ
 באותו להמשיך הסכמתו את מביע והעובד מעבידים

  אינן ח"לגמ הישן מהמעביד זכויותיו העבודה מקום
 .חלופית עבודה שהוצעה למרות נשללות

132-3 .מב ע"דב 38643-10-11 דין פסקי של בשורה 
 הגנת לחוק 30 סעיף של העיקרון נשמר 415/90 א"ע

 חילופי בעת הזכויות שמירת של עיקרון" – השכר
 פיטורין לפיצויי הזכויות לקיום שהנטל כך ,מעבידים

 תקופת לגבי החדש המעביד כתפי אל עובר חופשה ודמי
 "...כאחד והחדש הישן המעביד אצל העבודה
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 חילופי מעבידים –פסקי דין 
  מיום טל ואליק נעליים קלאסיק 'נ שר גאולה ד"בפס   

 וחופשה הבראה ,פיצויים העובדת תבעה 24.4.13
  בחנות המשיכה והיא חנויות 3 שפיצל ישן ממעסיק

 .חדש מעסיק י"ע הועסקה בה

 הוא החדש שהמעסיק טענה שהמעסיקה למרות   
  אצל לעבוד הסכמתה ועצם בזכויותיה החייב

 המעסיקה חויבה,זאת מוכיח החדשה המעסיקה
  ,פנסיוניות הפרשות : זכויותיה בתשלום הישנה
 .חופשה פדיון (₪ 89216) פיצויים

  לגמר דאג לא כי המנהל כנגד המסך הורם כן    
  החדש למעסיק האחריות את להעביר וניסיון חשבון

 .בכתב לעובדת ברור הסכם ללא
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האם צפויה חקיקה בעקבות הממשלה 

 ?   החדשה 

 

 !!!!ימים יגידו

 תודה על ההקשבה
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