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 ?או שווי ספציפי תקנות –שווי רכב 

 עיוות מס לרכבי השירות –הרפורמה בשווי 

 שנים מינואר   4הכפלת ההטבה במשך  –עובד שכיר
2008. 

 בהוצאות הרכב 45%הכרה של  –עצמאים. 

 שווי הרכב במרבית המקרים מתגבר על   – 2011מינואר
 (ואילך 4במיוחד מקבוצה . )ההוצאה כולה

סוכני  , נגרים, טכנאים: אין התייחסות לרכבי שירות
 .שיפוצים ועוד, רכבי שמירה, מכירות

 טון ויותר 3.5התקנות אינן חלות על רכב שמשקלו  . 

האם במשאית איסוזו קטנה לא ניתן לנסוע לים? 
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 רכבי נהיגה ורכבי סיור, טבלת הטבות למוניות
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 20%במקום  25%רכבי סיור ומורי נהיגה זכאים לפחת של , מוניות1.

 1.1.08 –רטרואקטיבית מ  הכל2.



 ?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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 ?האם שווי ספציפי אפשרי
 

 סקירת פסקי דין לגישה הכלכלית/ הספציפית:
 כי מספר, ש"קבע ביהמ 25.5.06" אהוד צברי" 2221/93א "ע. א      

 .  הקילומטרים המוכר כנסיעות פרטיות נקבע בתקנות מס הכנסה      

כי יביא , מן הראוי, כל נישום אשר מבקש להשיג על קביעה זו      
 .הוכחות לכך

כשמבקש נישום       נקבע 29.1.07" עבד אל קאדר" 3980/00ש "ב. ב      
לסטות מן ההסדר הקבוע בתקנות לעניין גובה ניכוי הנסיעות  

 ,  הפרטיות מתוך כלל הנסיעות ברכב

 .עליו הנטל כי יש הצדקה לסטייה המבוקשת         

הכרה בפחת מואץ עקב   20.11.06" פז גז" 10510/06א "דנ. ג      
  .שימוש ברכב מעבר  למקובל
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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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 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

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



 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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לסרוק דוגמת דוח 
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 לא הכנסת עבודה –החזר הוצאות רכב 
כי נקבע 27.6.13 מיום רחובות ש"פק 'נ 2000 אליל ד"בפס 

 אינו (להסעות) המעביד לצורכי העובד של רכב הוצאות החזר
 מהווה אינו כי ,לפקודה (2 ) 2 סעיף לפי "עבודה הכנסת" בגדר

 . "קצובה או הנאה טובת"

הכנסתה בייצור הוצאות הן המערערת לטענת. 

יותרו לא" כי נקבע (רכב הוצאות ניכוי) ה"מ לתקנות 4 בתקנה  
– "עבודה הכנסת בייצור שהוצאו רכב החזקת הוצאות בניכוי
 שהוציא ולא השכיר שהוציא להוצאות מתייחסת זו תקנה

 .המעביד הכנסת לצורך השכיר

של הפרטיים הרכבים שאכן העדויות למרות :המערערת לדעת  
 ולא מדויק רישום נערך לא ,המעביד את שימשו הצוות מנהלי
 .נדחה הערעור כך בשל ורק דלק 'חש השומה בשלב הוצגו
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 מסלולים -צוק איתן 

בין העסקאות במחזורי ירידה על מבוסס -מחזורים מסלול  
  בירידה ובהתחשב 7-8/14 לעומת 7-8/13 החודשים
 .בהוצאות

אוגוסט יולי בחודשים הפסדים על מבוסס -הוצאות מסלול  
 .בלבד מהמבצע שנובעים 2014

לעסקים כבחירה הניתן היחיד המסלול זהו -שכר מסלול 
 לגבי המיוחד לאזור מחוץ למעסיקים או ,המיוחד באזור

 סגירת על העורף פיקוד הוראות בגין רק שנעדרו עובדים
 . (קיטנה כולל) ,חינוכי מוסד
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  ההיעדרות בגין לעובדים לשלם חובה. 

היעדרות בשל פיצוי יינתן לא כי נקבע להוראות בתיקון         
         פיקוד בהוראת חינוך מוסדות סגירת מלבד אחרת מסיבה
   .(ביולי 27-ל 8-ה בין) מקומית רשות או העורף

14 גיל עד הילד. 

בני שני בגין פיצוי יינתן מ"ק 7 - 0 בין המתגוררים לעובדים  
 .זוג

בגין יינתן הפיצוי – מ"ק 40-ל 7 בין המתגוררים לעובדים  
  ממנו נבצר עבד לא ואם ,עבד זוגו שבן ובתנאי ,אחד עובד

 .במילואים ששהה או הילד על להשגיח
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 דגשים -צוק איתן 



 הגדרות מסלול שכר

מעביד שעסקו נמצא מחוץ לאזור המיוחד לעובדים   -ניזוק חוץ
 (סיבות בהמשך. )שגרים באזור המיוחד ונעדרו מהעבודה

תאונה, מחלה, למעט חופשה, היעדרות -ימי היעדרות  ,
 .מילואים,ד"חל

מחולק ב 4-5-6שכר רגיל ללא תוספות לחודשים  -שכר עבודה יומי-
אם עבד פחות אז מחלקים לימי . 22-שכר גלובאלי לחלק ל. 66

 .עבודה בפועל

1040-כ 22-מ לחלק ל"שמ*2מוגבל עד  -תקרת שכר עבודה יומי ₪ 
 .ליום

132.5% -ר"א ומלכ"ניזוק שאינו חברת כ -מקדם פיצוי 

 117% –א "ניזוק שהוא חברת כ   
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 נספחים

נספח ד 

נספח ה 
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נספח ד.xlsx
נספח ה.pdf


 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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 זיכוי בגין ילדים לבני זוג מאותו מין. נק

 12/13י רשות המיסים "מתוך הנחיה כפי שפורסמה ע

 לפקודה נוקטים במונחים  ( 5)-ו( 4( )ג)66סעיפים
בין היתר לצורך הענקת נקודות  " גבר"-ו" אשה"

 .לבני זוג" פעוט"ובעד " ילד"זיכוי בעד 

 בני זוג ייהנו מאותן נקודות זיכוי ממס המוענקות
 .באותן הנסיבות" בני זוג"מכוח הפקודה ל

 לבני זוג הנשואים מאותו מין יחולקו הנקודות כמו
 ל"מהמללבן הזוג המקבל קצבת הילדים " אשה"ל

 ".גבר"ולבן הזוג השני כמו ל
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 משיכת תגמולים ופיצויים ללא מס

מחשבונותיו באחד אשר עמית כי נקבע 24.3.14-ב 
  גמל קופת ,לתגמולים גמל קופת) "מורשית גמל קופת"ב

 ,לפיצויים אישית גמל וקופת לקיצבה משלמת לא
  את פעמי חד בסכום למשוך רשאי (ביטוח קופות שאינן
 .31.3.15 עד מס ללא התגמולים מרכיב

המשיכה לתקנות 2 בסעיף מפורטים למשיכה התנאים. 

מרכיב גם כי הרשות פרסמה 26.3.14 מיום בחוזר  
 עומד אם ממס פטור יהא ל"הנ בקופות הפיצויים

 .המשיכה לתקנות 2 סעיף של בתנאים
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 למשיכה ללא מס 2התנאים בסעיף 

 1.1.12בחשבונו בקופה לא הופקדו כספים מיום. 

  לא הועברו לחשבונו בקופה או ממנו כספים מקופת
מיום  , גמל אחרת או אל קופת גמל אחרת לפי העניין

 .ואילך 1.1.13

 של העמית בכל חשבונותיו   הכוללתהיתרה הצבורה
 (  1.1.13)בקופה ביום שלפני היום הקובע 

 .₪ 7000לא עלתה על     
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 עוקץ בשיתוף

 מ"בע. איי.בי.מכללת די
 רואה חשבון, דוד הרויה-בן

B.A.  מינהל עסקים 

 יועץ מס מוסמך

 
 22.9.14יום עיון לחשבי שכר 

 



 שינוי בכללי פריסת שכר משכר יוני

"מהשכר יותר או 25% היה שיעורו כאשר "נוסף תשלום  
 .החודשי

להגדרת ענו לא כי לגימלה בבסיס נכללו לא רבים תשלומים 
 .לגימלה התווסף התשלום שכל או נוסף תשלום

התשלום כאשר לפרוס ויש הרף את הפחיתו לתקנות 5 בתיקון 
   .המינימום משכר 25% על יעלה או שווה יהיה הנוסף

 .(₪ 1075 כיום)   

השכר בתוכנת השינוי את להתאים אמורים התוכנה בתי.  

המקסימום בגבולות השכר כאשר רלוונטי בעיקר ל"הנ. 
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 שינויים בטופס פגיעה בעבודה

תאונת לתביעת חדש טופס ל"המל פרסם 2014 בפברואר 
   .עבודה

סודיות ויתור על הצהרה בטופס הוא המהותי השינוי. 

העובד תפקיד/העיסוק סוג ציון :הטופס למילוי דגשים  
 .המצורף בנספח לקודים בהתאם

 י"ע ימולא מפעל/לעסק מחוץ תאונה על פרטים-11 בסעיף    
 .העבודה במקום הישיר הממונה

לעבודה וחזרה תחילה ותאריך חודשי/יומי עובד ציון. 

בשכר לחריגות הסבר. 

והמעסיק התובע חתימות. 
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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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 ל"המלשנים על גביית חובות של  7התיישנות -159תיקון 

 ולכן לגבי חובות מיום זה ואילך  1.1.2015תחילתו של התיקון הוא
רשאי לשלוח הודעות עד  ל"המל. שנים 7תחול ההתיישנות של 

30.6.16. 

שנים רשאי   16שנים אך לא חלפו  7חלפו  1.1.15-לגבי חובות שב
 .30.6.16המוסד לשלוח דרישות חיוב בדואר  עד 

שנים 7התיישנות  – 1.7.2009-חוב שנוצר החל מ :המסקנות. 

 .30.6.16דרישה עד -1.1.1999-30.6.2009-חוב שנוצר מ            

 .לא יידרשו 31.12.98חובות שנוצרו עד             

רישום שלא קוימה במועדה תתחיל  /אם חלה חובת דיווח: דגשים    
  ל"המלההתיישנות מהמועד בו קיימת החובה או מהמועד בו קיבל 

 .המוקדם-את המידע

תלויה בשומת מס סופית אז ההתיישנות תחל   ל"המלבאם קביעת     
 .י מס הכנסה"ממועד קביעת השומה ע
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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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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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 המשך-ביטוח נפגעי תאונות



 מ"בע. איי.בי.עוקץ בשיתוף מכללת די

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

 יועץ מס מוסמך
 

 22.9.14יום עיון עוקץ מערכות 
 
 
 

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



 לחוק חופשה שנתית 13תיקון 

חשבון על היעדרות שיאפשר לחוק תיקון פורסם 18.6.14-ב  
  חלל שהינו "משפחה קרוב" של אזכרה יום השנתית החופשה
 .איבה מפעולות כתוצאה שנפטר מי או ישראל מערכות

"אחים ,ילדים ,זוג בן ,הורים הורי ,הורים – "משפחה קרוב 
 .ואחיות

נוסף יום להעדר רשאי עובד שנתית חופשה לחוק 6 סעיף פי על  
 בין .מראש יום 30 של הודעה תוך השנתית חופשתו חשבון על

  ,פורים ,באב תשעה ,בעומר ג"ל ,חנוכה ,חג ערבי קיימים הימים
 ,הדרוזית לעדה חגים ,השואה יום ,הזיכרון יום ,ירושלים יום

 .ועוד רקסית'והצ האתיופית ,המוסלמית

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



 המותר והאסור –שעות נוספות 

אינה אם ,אסורה נוספות בשעות עובד העבדת" – 16 סעיף  

 "11 סעיף לפי הותרה לא אם או ,10 סעיף לפי מותרת

כשתאונה.1 – מותרת .נ.בש עובד העבדת" (א) – 10 סעיף  

  כשעובדים.2...זאת מחייבים מראש צפוי בלתי מאורע או

-ל והממוצע ליום .נ.מש יותר יעבדו שלא ובלבד ,במשמרות

  ,שנתי מאזן בהכנת .3 .לשבוע 43 על יעלה לא שבועות 3

 ...חג שלפני ובמכירה...מלאי ברישום

  למחרת המאוחר לכל תימסר ל"הנ לפי .נ.ש עובד הועבד (ב)   

 "...אזורי עבודה למפקח הודעה היום
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 המותר והאסור –שעות נוספות 

 .:נ.בש עובד העבדת להתיר רשאי העבודה שר" – 11 סעיף

 .חירום מצב במדינה קיים שבה בתקופה .1

 .תעשייתיים לא ציבוריים בשירותים .2

 .בשמירה .3

  ,החלמה במוסדות ,מרקחת בבתי ,בחולים מטפלים שבו במקום .4
 .בילדים או בזקנים לטיפול במוסדות

 ספורט ,תרבות במפעלי ,קפה בבתי ,מלון בבתי ,אוכל בבתי .5
 .ושעשועים

  העבודה לשעות מחוץ לעשותה שיש גמר או הכנה בעבודת .6
 ...הרגילות

       לחץ כשיש הכלל מן יוצאים במקרים או עונתית בעבודה .7
 ".רגיל בלתי זמני עבודה
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 נ"היתר להעסקת עובדים בש

נ"ככלל חוק שעות עבודה ומנוחה אוסר על העסקת עובד בש. 

נ "ש 12עד ליום  4 -נ לכל העובדים"היתר כללי להעבדה בש
 .לשבוע

 ימים  5היתר כללי להעבדה בשעות נוספות במפעלים בהם עובדים
 (.3.4=12-8.6.) נ ליום "ש 3.4ה -בימים א: בשבוע

ביום שאינו נמנה עם ימי העבודה הרגילים ואינו יום מנוחה שבועי  
 .  נ לשבוע"ש 15עד . נ "ש 6 –

 .מי שחל עליו היתר זה לא יחול עליו ההיתר הקודם 

 ניתן להעסיק -נ"ובשהיתר להעבדה בשמירה במנוחה השבועית
שבועות למנוחה ביום   4עובד במנוחה השבועית תוך מתן פיצוי עד 

 .המנוחה השבועית כמספר שעות העבודה

 .נ לשבוע"ש 15ביום ו או ערב חג עד  3-שעות ליום ו 2-נ"ש 
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 נ"היתר להעסקת עובדים בש

בבתי אירוח, קיימים היתרים נוספים לטיפול בבעלי חיים  , 

,  במפעלים רפואיים, באספקת מים, בתי מלון, בתי אוכל 

 .ובלולנותבמוסדות טיפול בילדים ובזקנים 

 

למקומות  , שר הכלכלה יכול ליתן היתר בתקופת חירום

בבתי  , עבודה הקשורים בביטחון המדינה ובשירותים חיוניים

בבתי מרקחת  , בשירותים ציבוריים לא תעשייתיים, חולים

 .ובמוסדות לטיפול בילדים ובזקנים
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 הבעיות בחוק דמי מחלה

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

האם יש לשלם דמי מחלה בשל טיפולים אסתטיים? 

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

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

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

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

(.ימים 5) 21.67או ( ימים 6) 25-ל 1.5יש לחלק צבירה  1.4.11-מ 
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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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 מ"חגית טסה בע' נ אמיגהד ענבר "פס

חודשים 3-כ במשך נתבקשה לידה מחופשת שחזרה עובדת 
 .העבודה לסכסוך הגורם וזה למוסכם מעבר ערב משמרות לעבוד

בהריון שוב הייתה העובדת הפיטורין הודעת מסירת במועד.  
  אחרי חודשיים נודע הדבר המעסיקה לטענת .(שביעי חודש)

 .ההודעה

שימוע עריכת אי ,פיטורים איסור-9 סעיף הפרת :תבעה העובדת, 
 .עתידי הכנסה ואובדן פיטורים פיצויי הפרשי

לאחר ההריון עובדת למעסיקה נודע אם גם כי נקבע ד"בפס 
 ואין היתר לקבל מיידית לפנות חייבת – הפיטורים הודעת

 .לעבודה לחזור העובדת של בקשתה אי על להסתמך

המשיכה כאילו העובדת את מזכים 9 לסעיף בניגוד פיטורים 
 .₪  44420- (יום 60+30) חודשים 10 – "המוגנת תקופה"ב לעבוד
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6042 – המוגנת לתקופה פיצויים הפרשי ₪. 

לפסוק ד"לביה מאפשר נשים עבודת לחוק (1)א 13 סעיף  
  שנגרם הנזק לגובה קשר ללא החוק הפרת בגין פיצויים
 .לעובדת

יפחתו לא פיצויים נקבעו אם כי נקבע לחוק (1()ב)א 13 בסעיף  
 .המוגנת בתקופה לה מגיע שהיה מהשכר 150%-מ

הפיצוי את להעמיד מ"ע נוספים ₪ 16000 נפסקו זאת לאור  
 .150%ל

עריכת אי בגין פיצוי גם מהווה ל"הנ הסכום כי פסק ד"ביה 
 .הזדמנויות שוויון חוק והפרת שימוע
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 עיקול על משכורת

 טבלת סכומים שלא ניתן לעקל לפי המצב המשפחתי
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 ח"בש 2014 לשנת הרכב המשפחה
 

 ח"בש 2014לשנת  הרכב המשפחה

 4843 ילד+בני זוג 3 2162 יחיד

ה  /אלמן/גרוש/רווק
 ילד+

ילדים   2+בני זוג  3 3535
עובדת   אשה)ויותר 

 (ע"לאו 

5362 

נוספת   אשה 3243 זוג
 במשפחה מורחבת  

1081 

 4324 בני זוג 3 3762 ילד+זוג

ילדים ויותר   2+זוג
עובדת או  אשה)

 (ע"ל

4281 



ע"משכ 80% על עולה לעיקול ניתן שאינו הסכום אם  
  80% עד לעיקול ניתן שאינו הסכום יקטן ,העובד של החודשי

 .החודשי ע"משכ

שכרה . ₪ 4300 על עיקול קיבלה ילד עם גרושה :דוגמה 
 לעיקול ניתן שלא הסכום ולכן ₪ 4000 על עומד החודשי

 שאינו הסכום הטבלה שלפי למרות (0.8*4000) ₪ 3200 יהיה
  .₪ 800 יקבל המעקל .₪ 3535 על עומד לעיקול ניתן

יום 25-ל מחולק ל"הנ החישוב – יומי העבודה שכר אם. 

הכל מעקלים מזונות בעיקול. 

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

 התנאים -עיקול על משכורת 



 טיפולי פוריות-לעבודת נשים 151תיקון 

לשנת מוגבלת הייתה פוריות לטיפולי הפיטורים איסור 
   .ילדים 2 לה שהיו לעובדת ועד עבודה

 

מקום בכל יחול הפיטורים איסור כי נקבע לחוק בתיקון 
 .אחר מעסיק אצל זו בזכות השתמשה אם גם ,תועסק בו

 

לא פיטורים מפני בהגנה ההכרה לצורך כי נקבע עוד 
 של בחזקתה הנמצאים הילדים מספר בחשבון יילקח

 .העובדת
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 מסתננים ורישיונות עובדים זרים

למעסיקים אזהרה והאוכלוסין ההגירה רשות פירסמה 11.5.14-ב  
 הכניסה לחוק (5()א)2 סעיף לפי היתר ללא עובדים יעסיקו אשר

  למי ביקור לישיבת זמני רישיון"...לתת רשאי הפנים שר :לישראל
  ליציאתו עד-הרחקה צו עליו וניתן ישיבה רישיון בלי בישראל שנמצא

 ."ממנה הרחקתו או מישראל

ל"הנ ברישיון מובהר אם ההעסקה על איסור חל:   

   .לעבוד רשאי אינו .1    

 .העבודה למקום הגבלה ברישיון קיימת .2    

 .בלבד "חולות" במתקן שהייה אישור שמחזיק מסתנן .3    

 (האישור ג"ע מצוין) "חולות" השהייה למרכז זומן אשר מסתנן .4    

 .התייצב ולא       

ספציפי למעסיק אשור י"ע רק מועסקים זרים עובדים. 
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 העסקת עובדים זרים

2007-ז"התשס ,(זכאי חוץ לתושב זיכוי נקודות) ה"מ כללי י"עפ  

 ששהייתו "זכאי חוץ תושב"ל זיכוי נקודות 2.25 להעניק ניתן    
 פי על מותרות באזור או בישראל והעסקתו באיזור או בישראל

 .דין

עוד כל 9.2.12 מיום וההגירה האוכלוסין רשות הודעת פי על 
 אין ,לעובד הזמני הישיבה רישיון ומוארך פרטנית בקשה קיימת
 עובדים שמעסיק מי כנגד בסנקציות לנקוט המדינה בכוונת

 שהמעסיק בתנאי זאת כל .השנהב וחוף סודן דרום ,מאריתריאה
 אחרים וחוקים זרים עובדים חוק של אחרות הוראות מפר לא

 .עובדים העסקת על החלים

עובדים להעסקת היתר דינה שכזו הודעה האם?   

 ....זיכוי נקודות מגיע לא ולכן לא : המיסים רשות לפי   
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 הפרשות לעובדים זרים

בנק לחשבון להפקיד יש כי קובע זרים עובדים לחוק (ו)יא1 סעיף 
 .השר שיורה כפי פנסיוניות הפרשות מיוחד

עובדים זכויות על הממונה פירסם (טעות אין)2008 במרץ 16-ב 
 הסמך יחידת עם יחד פועל האוצר שמשרד הכלכלה במשרד

 פנסיוניות להפקדות מיוחד חשבון להקמת זרים לעובדים
 .זרים לעובדים

"ההפרשות את ישמרו המעסיקים כי מוצע... הביניים בתקופת 
 ריבית הנושא נפרד בחשבון ,קיבוציים ולהסכמים לחוק בכפוף

 ".והצמדה

הסכומים את להעביר יש הארץ את עוזב/פורש והעובד במידה 
 .וההצמדה ריבית כולל שנצברו

לחשבון ההפרשות את להעביר יש המיוחד הבנק חשבון כשיוקם. 
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 ביטול פנקס עבודה לבני נוער

בו חוזר הכלכלה משרד הוציא 2014 בפברואר  
 בני חובת לביטול חקיקה מקדם הוא כי הודיע

 להעסקתם כתנאי עבודה פנקס להוציא נוער
 .חלופה ולקביעת

בתנאי תיאכף לא זו חובה אך תוקן טרם החוק 
 הנער של בתוקף רפואי אשור יחזיק שהמעסיק

 .הוריו או הנער של .ז.ת וצילום
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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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 ענף השמירה –הסכם קיבוצי 
 לשעה ₪ 25.5 ₪ 4743 –שכר מינימום  , 

 .לשעה ₪ 26.6 ₪ 4947.6אחראי משמרת                              

 מעסיק   7.5%לאחר חודשיים רטרואקטיבית  –קרו השתלמות
 .עובד כולל על דמי ההבראה 2.5%

 עובד לאחר חודש קלנדארי   6.5%מעסיק  15.33% –קרן פנסיה
נוספים עובד  5%. רטרואקטיבית כולל על מרכיב דמי ההבראה

 ההפרשות תגדלנה  2015החל מיולי . ומעביד על מרכיב הנסיעות

 .עובד 7%-מעסיק ו 16.33%-ל   

דמי ההבראה על פי המגזר הציבורי. 

 לכל חג ₪ 212.5 –שי לחג פעמיים בשנה. 

 יקבלו כמו העובדים במגזר הציבורי באותו מקום –סבסוד ארוחות. 

ימי היעדרות מסיבות משפחתיות , הטבות נוספות בחופשה שנתית
 .'וכד

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



 תודה על ההקשבה
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