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 חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה
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 סנקציות אזרחיות



 שירות ומזמין שירות, קבלן
 -ניקיון והסעדה, שירות בתחומי שמירה ואבטחה –" שירות"

 .אם השירות ניתן לעובדי מזמין השירות                   

 .אצל זולתו, באמצעות עובדיו, מי שעיסוקו במתן שירות –" קבלן"

,  במסגרת עסקו, מי שמקבל אצלו שירות מקבלן –" מזמין שירות"
 .משלח ידו או פעילותו הציבורית

 או מזמין השירות/הפרות של קבלן שירות ו

 

 לים"כולל אישית למזמיני השירות ומנכ, אחריות אזרחית ופלילית

 

 ל"מזמין השירות וקנסות למנכ, הטלת עיצום כספי על קבלן שירות
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 מסלול התראה מנהלית למעסיק
מפרט את המשמעות להמשך , הממונה מפרט את ההפרות

 .ההפרות ומציין את זכותו לערעור

 יום לפנות לממונה בבקשה לבטל תוך   30המעסיק רשאי תוך
נימוקים שלא ביצע את ההפרות או שהמעשה המפורט אינו 

 .מהווה הפרה

הממונה רשאי לבטל את ההתראה או לדחות את הבקשה. 

הממונה ימסור  , במקרה של המשך ביצוע ההפרה לאחר ההתראה
 .הפרה נמשכתלמעביד דרישת תשלום בשל 

במקרה והמעביד חזר והפר תוך שנתיים מיום מסירת ההתראה  ,
 .הפרה חוזרתימסור לו הממונה הודעה על כוונת חיוב בשל 

התראה מינהלית תבוא במקום עיצום כספי. 
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 מסלול עיצום כספי
 על מעסיק שהפר את החוק בסעיפים   מדורגהממונה רשאי להטיל עיצום כספי

 :  המנויים בתוספת השנייה

5000 ₪ - דרישת פרופיל , מתן הפסקות, שעות עבודה, אי ניהול פנקס חופשה
 (סעיפים 19. )להריונה ועוד 5-מהחודש ה. נ.איסור העבדת עובדת בש, צבאי

20000 ₪ - לחוק הגנת השכר 24' מסירת תלוש ללא הפרטים הנדרשים לפי ס  ,
,  מסירת הודעה לפי חוק הודעה לעובד, ניכוי סכומים אסורים משכרו של עובד

 (סעיפים 18. )או בימי מנוחה שבועית ועוד. נ.אי תשלום גמול ש

35000 ₪  - 9' ת בלא היתר לפי ס/איסור פיטורי עובד, תשלום שכר מינימום 
איסור , לחוק הגנת השכר. א25' אי העברת סכומים שנוכו לפי ס, נשים.לחוק ע

. לחוק ע 20' העבדת נער מתחת לגיל המותר ואיסור העבדתו מעבר לשעות בס
 (סעיפים 15. )איסור פיטורי עובד המשרת במילואים ועוד, נוער

סכום העיצום מופחת למחצית אם מדובר ביחיד המעסיק שלא במסגרת עיסקו  ,
 .משלח יד או פעילות ציבורית
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 אחריות אזרחית של מזמין השירות
    כלפי עובדו חלה גם על                " קבלן"חובת מעביד שהוא

 ,  עובדים' מס: בתנאים מסוימים וביניהם" מזמין שירות"

 .תקופת ההעסקה ועוד      

              מזמין השירות חייב להוכיח כי ביצע פעולות כדי להימנע
י בודק  "בדיקות תקופתיות ע: מתביעה אזרחית וביניהם

 .שכר מוסמך

י מזמין השירות ומסירת     "נקיטת אמצעים סבירים ע
 .הודעות לקבלן

   עמידה בתנאים בכריתת חוזה בין הקבלן למזמין השירות 
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 אחריות פלילית של מזמין השירות

אי עמידה בתנאי החוזה עם הקבלן. 

ל"ל והפרה גוררת קנס למנכ"השתת העבירה על מנכ. 

ל התראה לתיקון הפרות של הקבלן"הממונה רשאי לשלוח למנכ. 

 .ל לבטל את החוזה עם הקבלן ואף לחלט ערבות"או לדרוש מהמנכ    

  הפרת חובתו של מזמין השירות לפיקוח למניעת עבירות של
 .הקבלן גוררת מחירון קנסות כבד לפי סוג העבירה

 

 יהא אחראי באותה , מנהל רשות ציבורית"=עובד אחראי"גם
 .מידה להתקשרות עם קבלן וניתן להשית עליו קנס
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 שינוי בחוק הפנסיה החדש
 אחוזי הפרשה   17.5%של , נוספה מדרגת פנסיה נוספת  6.3.11ביום

 .2014שתחול בשנת 
6%  לתגמולים על  5.5%. לתגמולים על חשבון המעסיק 6% –לפיצויים ו

 .  חשבון העובד
  ההסכם יחול על כלל העובדים במשק מכוח צו הרחבה אך למעט עובדים שיש להם

הסכם קיבוצי , (ענפי)הסכם קיבוצי כללי  -הסכם מיטיב מכוח הסכם כלשהו 
 .צו הרחבה או פנסיה תקציבית, הסכם אישי, מיוחד

תנאי הזכאות לפנסיה  : 
 י חוק גיל הפרישה"לאישה ועד גיל פרישת חובה עפ 20 –לגבר ו  21על כל עובד מגיל  . 
(ל"מהמללא כולל קצבה . )הפרשה לאחר גיל הפרישה  אם לעובד אין תשלומי קצבה 
 חודשי עבודה זכאי לביצוע הפרשות 6כל עובד שישלים  . 
 חודשי עבודה רטרואקטיבית   3ביצוע ההפרשות יחל לגביו לאחר  -בעלי הסדר פנסיוני

 .  המוקדם מביניהם, או בתום שנת המס, למועד תחילת עבודתו
 (8619₪כיום )תקרת השכר המבוטח היא עד גובה השכר הממוצע במשק 

 .  לחוק הביטוח הלאומי 2כמשמעותו בסעיף       
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 טבלת ההפרשות לאחר התיקון
 כ"סה עובד לקצבה מעביד לקצבה לפיצויים מעביד החל מיום

1.1.11 3.34% 3.33% 3.33% 10% 

1.1.12 4.18% 4.16% 4.16% 12.5% 

1.1.13 5% 5% 5% 15% 

1.1.14 6% 6% 5.5% 17.5% 

 :  הערות
 .לחוק פיצויי פיטורין והתקנות על פיו 14תשלומי הפיצויים מופרשים לפי סעיף . 1
אלא אם המעביד   14לגביהם לא יחול סעיף -לפיצויים 8.33%ניתן להשלים עד . 2

 .קיבל אשור על   כך והודיע לקופה שאליה מופרשים כספי הפיצויים
ניתן להחזיר את ההפרשות למעביד במקרה של פסק דין או שמשך העובד לפני . 3

 .ויותר 60נכות או פרישה מגיל , מוות -"אירוע מזכה"שקמה לו הזכות בשל 
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 ח חופשה שנתית"היעדרות ע
 בחוק חופשה שנתית נוספו כאופציה על חשבון החופשה השנתית

 (לחוק חופשה שנתית( ב)6סעיף . )ימי בחירה

  בהסכמים קיבוציים מסוימים ובצווי הרחבה נקבע כי ימים נוספים
מסוימים או ימי בחירה ללא הגדרה יהוו אופציה לעובד ללא  

 .הפחתה מימי החופשה השנתית

יום מראש 30תוך הודעה של  31.5.10-האופציות הנוספות החל מ: 

יום הזיכרון  , ערב שבועות, ש"ערב ראה, ראש השנה האזרחית, ערב חג המולד      
יום  , יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה, לשואה ולגבורה

ערב  , יום פטירת הרצל, יום הניצחון על גרמניה הנאצית, אחד במאי, ירושלים
ערב  , ערב עליית ישו השמיימה, יום הבשורה, ערב חג הפסחא, חג ההתגלות

ערב  , ערב עיד אלפיטר, עליית הנביא, ערב יום הולדת הנביא, רית'ש ההג"ראה
ערב חג הנביא סבלאן  , ערב חג הנביא שועייב, דר'ערב חג אלח, חג הקורבן

 .יום האישה הבינלאומי, חג הסיגד, (רקסית'העדה הצ)
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 :לחופשה מרוכזת שתי מגבלות 

 .לוודא שלעובד די ימי חופשה לניצול. 1

.        יש לשלם מלא –אם לחלק מהעובדים אין     
 .ת"בהסכמת העובד ניתן להוציא לחל

ימים לפחות     7אם מספר ימי החופשה הם . 2
  –( כולל היום הפנוי והמנוחה השבועית)

 .יש להודיע שבועיים מראש    

י הפסיקה יש  "עפ –אם פחות משבעה ימים      
 .תוך הבנה והתחשבות הדדית, לפעול בתום לב 
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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 "לפי חוק המל
 .אין קביעה בחוק? האם אלה יהוו מחלה. לימים השני והשלישי

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

 .לפי חוק דמי מחלה ללא התייחסות לשבת או חג -"יבש"החוק ה    

(.ימים 5) 21.67או ( ימים 6) 25-ל 1.5יש לחלק צבירה  1.4.11-מ 
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 ?או שווי ספציפי תקנות –שווי רכב 

 עיוות מס לרכבי השרות –הרפורמה בשווי 

 שנים 4הכפלת ההטבה במשך  –עובד שכיר. 

 בהוצאות הרכב 45%הכרה של  –עצמאים. 

 שווי הרכב במרבית המקרים מתגבר על   – 2011מינואר
 .ההוצאה כולה

סוכני  , נגרים, טכנאים: אין התייחסות לרכבי שירות
 .מכירות

 טון ויותר 3.5התקנות אינן חלות על רכב שמשקלו . 

האם במשאית איסוזו קטנה לא ניתן לנסוע לים? 
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 ?האם שווי ספציפי אפשרי
 

 סקירת פסקי דין לגישה הכלכלית/ הספציפית:
כאשר רכב  משמש   –נקבע  " על רד הנדסה מעליות" 10.9.06 1975/08א "רע.     1  

. 90%הוכרו . בעיקרו לצרכי העסק תינתן הכרה מוגדלת של מס התשומות          
100%-ש ציין כי אילו היו יומנים מסודרים היה מכיר ב"ביהמ         .     

 נקבע כי ייחוס ספציפי גובר על נוסחה  (" 1999 ( בילדינגאינטר " 1527/97א "ע2.
 .ש קבע כי הנישום יכול להוכיח חריגים לכלל בדרישתו למס  אמת"ביהמ. סטטיסטית          

 :עניין הוצאות רכב אומצה השיטה הכלכלית בשני פסקי דין בעבר.     3
כי מספר הקילומטרים המוכר            , ש"קבע ביהמ 25.5.06" אהוד צברי" 2221/93א "ע. א        

 .  כנסיעות פרטיות נקבע בתקנות מס הכנסה
 .כי יביא הוכחות לכך, מן הראוי, כל נישום אשר מבקש להשיג על קביעה זו        
כשמבקש נישום לסטות מן ההסדר   נקבע 29.1.07" עבד אל קאדר" 3980/00ש "ב. ב        

 ,  הקבוע בתקנות לעניין גובה ניכוי הנסיעות הפרטיות מתוך כלל הנסיעות ברכב
 .עליו הנטל כי יש הצדקה לסטייה המבוקשת          

  .הכרה בפחת מואץ עקב שימוש ברכב מעבר  למקובל 20.11.06" פז גז" 10510/06א "דנ4.

 ,  כי לו היה רישום מדויק של הנסיעות, נקבע, מיכאלי מרדכי 537/05 ה"עמ5.
אך בהיעדרו אין אפשרות  , הרי היה ניתן להבדיל בין נסיעה עסקית לנסיעה פרטית          

 .ויש להסתמך על נתונים סטטיסטיים שנקבעו בתקנות הרכב, להבדיל בין הנסיעות
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 ?מה עוד-ומעלה אדומים נהריהד "פס

 :בשני פסקי הדין נקבעו הכללים הבאים

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

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

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

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

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

בכל מקרה יש לתת גילוי בדוחות הכספיים ובאישיים לשימוש     
 בשיטה
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לסרוק דוגמת דוח 
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 טבלת חסכון במס וביטוח לאומי
המוצמד לסוכן   2קבוצה  3הטבלה מתייחסת לרכב מסוג מזדה     

 מ בשנה"ק 40000כ "פרטי סה 25%-עסקי ו 75%מכירות שנוסע 

 ח"ש 115000לחודש שווי הרכב  ₪ 4000( כולל פחת)הוצאות רכב    
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שווי 
 2קבוצה 

שווי 
ליניארי  

2.5% 

אחוז  
נסיעות  
 עסקיות

 שווי
 כלכלי

החיסכון במס  * 
 הכנסה

ובביטוח לאומי          
 בחודש

החיסכון של  
המעביד בביטוח 

 לאומי

2790 2875 40% 2400 214 28 

2790 2875 50% 2000 394 52 

2790 2875 60% 1600 574 75 

2790 2875 75% 1000 844 111 

2790 2875 80% 800 934 122 

 כולל השווי והרכב חויב בשווי ליניארי 33%העובד במס שולי של : הנחות* 



 רכבי נהיגה ורכבי סיור, טבלת הטבות למוניות
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  25%רכבי סיור ומורי נהיגה זכאים לפחת של , מוניות1.
 20%במקום 

 1.1.08 –הכל רטרואקטיבית מ 2.



 2012-מדרגות המס ב
 ('עסק או משלח יד וכד, ממשכורת)הכנסה מיגיעה אישית 

י "אחוז המס עפ ל"שהיה צ אחוז המס (ח"בש) 2011הכנסה שנתית חייבת במונחי 
 ההמלצות שאושר

 ללא שינוי 10   62400עד 

 ללא שינוי 14 106560 - 62401בין 

 ללא שינוי 21 173160 - 106561בין 

 30 29 261360 - 173161בין 

 33 32   501960 – 261361בין 

 48 44 501961כל שקל נוסף מעל  על
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 2012-מדרגות המס ב
 (שעור מס מיוחד)הכנסה שלא מיגיעה אישית 

  2011הכנסה שנתית חייבת במונחי 
 (ח"בש)

שהיה   אחוז המס
 ל"צ

י  "אחוז המס עפ
ההמלצות  

 שאושר

 30 29 הראשונים 261360על 

 33 32 501960 – 261361 בין

 48 44 501961על כל שקל מעל 
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 2012טבלת שווי רכב לשנת 
 2012שווי שימוש  2011 שווי שימוש קבוצת מחיר

1 2,580 2,640 

2 2,790 2,870 

3 3,590 3,690 

4 4,310 4,420 

5 5,970 6,120 

6 7,730 7,930 

7 9,950 10,200 

 L3 860 880אופנוע 

 490,020 477,830 לליניארי התקרה

 540 530 הפחת משווי היברידי
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 (170תיקון )נקודות זיכוי לאישה 
ש העליון תוקן "ד ורד פרי ובניגוד לדעת ביהמ"בעקבות פס   

 :13.7.09-ב 170לפקודה במסגרת תיקון ( 1()ב)40סעיף 

שתי נקודות זיכוי בשל כל ילד החל  " –1.1.12 –הנוסח החל מ    
בשנת המס שלאחר שנת לידתו ועד לשנת המס שבה מלאו לו 

ונקודת זיכוי אחת בשל כל ילד החל בשנת המס  , חמש שנים
 ..."שבה מלאו לו שש שנים

 תינתנה, במקום נקודה אחת לכל ילד עד שנת  בגרותו:  המשמעות 

 .כבעבר עד שנת הבגרותונקודה אחת שנים  4במשך נקודות  2          

ונקבע כי הוצאות שהוצאו לשם  ( 1)32תוקן סעיף , במסגרת התיקון: הערה
 ?האומנם.....טיפול בילד או להשגחתו לא יותרו בניכוי
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 השינויים בנקודות זיכוי בגין ילדים
יובאו בחשבון בחישוב המס של אב לילד שטרם    1.1.2012החל מיום     

נקודות זיכוי כנגד המס החל על  ,  מלאו לו שלוש שנים בשנת המס
 :כדלקמן( 66-ו( ב)40במסגרת תיקון סעיפים )מיגיעה אישית  הכנסה

בכל אחת משתי שנות המס               , נקודת זיכוי אחת  -בשנת הלידה . א    
נקודת זיכוי  -שנים  3בשנה שבה מלאו לילד , נקודות זיכוי 2 -הבאות 

 (של האם. ללא קשר לנק. )נקודות זיכוי 6האב כ יקבל "סה.   אחת

מקבל נקודות         )הילדים בחזקתו וכלכלתם עליו  , גבר החי בנפרד. ב    
 "(  פעוט"לא יהא זכאי בגין , 18- 5זיכוי בגין ילדיו עד גיל 

 .שהילדים אינה בחזקתם, הזכאות עוברת לאם    

אשר הילדים נמצאים בחזקתו יקבל את  , הורה חד הורי החי בנפרד. ג    
 .ללא קשר למינו, 5נקודות הזיכוי המגיעות עד גיל 
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יקבל ההורה נקודת זיכוי  , "ילד להורה אחד"במשפחה בה ישנו . ד
 .בנוסף לנקודות זיכוי בשל ילדים" פעוט"בשל 

 .שנים בשנת המס 3ילד שטרם מלאו לו "  =  פעוט"      

 ואחד מהוריו 19בשנת המס טרם מלאו לו " = ילד להורה אחד"      

 .  נפטר או רשום כיתום                                        

 

 ,תינתן להורים החיים בנפרד" החד הורי"נקודת זיכוי של . ה

בן הזוג שהילדים בחזקתו נקודה אחת בשל העובדה שהוא חי      
יקבל גם ההורה , בנפרד ואם כלכלת ילדים מחולקת ביניהם

בדומה לאב שמשלם  . )שהילדים אינם בחזקתו נקודה אחת
 (.מזונות
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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"

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



 החדש 101טופס 
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 חדש 101 –גב הטופס 



חובת דיווח ניכויים תקופתי למעבידים 

 ומשלמי תשלומים החייבים בניכוי במקור  
   

 הכנסת עבודה ותשלומים ) חודשים  4חובת דיווח מקוון כל
 .חודשים לאחר תקופת הדיווח 3עד תום  –( חייבים ניכוי

 ( 856, 126)הכל בנוסף לדיווחים השנתיים המקוונים     

 2012החובה תחול על כל תשלום שישולם החל משנת המס. 

 להפעלת החוק" שנת מעבר"תהווה מעין  2012שנת. 

 ( :הוראת שעה)הפטורים מהגשת הדוח התקופתי 

 .  מ"חוק מע מי שמסווג כעוסק פטור לעניין. 1    

 מעביד שמעסיק לכל היותר ארבעה עובדים במועד כלשהו. 2    

 .בתקופת הדיווח        
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 שווי ריבית –לעובדים ובעלי שליטה חייבים 

ללא  ) 5.24%יהא ( ט)3שווי הריבית לפי סעיף  2.12.11-החל מ
 .מ"נראה שיש להוסיף מע(. מדד

365-החישוב ייעשה לפי הכפלת מספר ימי הזקיפה ומחולקים ב. 

  נקבע כי לגבי הלוואה שנלקחה לפני יום התחילה תחול הריבית
  5.24%ועל יתרת ההלוואה מיום התחילה ( 4%+צמוד)הישנה 
 .1.1.2012-מ 6.24%-ו 1.12.2011-החל מ

  לתיקון האמור אין השפעה על עובד שאינו בעל שליטה שאינה
הזקיפה תהא בגובה עליית המדד   –בחודש  ₪ 7560עולה על 

 .בלבד

 י פרסום ריבית ממוצעת  "עפ)שעור הריבית יעודכן כל שנה מראש
 (של אשראי לא צמוד של בנק ישראל
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 חישוב נפרד או מאוחד

ד קלס כי ניתן במקרים מסוימים להפריד "נקבע בעליון בפס 2003-ב
 .הכנסות של בני זוג העובדים בעסק משותף

שיעקוף את פסק הדין( ה)66מס הכנסה הוסיף את סעיף , כהרגלו. 

 .בשנה ₪ 48,960בת הזוג יכול להיות מופרד עד /שכר בן     

שקורי כי יש  . השופט מגן אלטוביה מהמחוזי פסק למש 2009-ב
 .לערוך לגביהם חישוב נפרד

המבחנים בהסתמך על פסקי הדין : 

.     ת/ת אחר/היתה עובד/בת הזוג היה/אלמלא היה בן, תפקיד נחוץ. א   
 .ההכנסה מתאימה לתפקיד ואין ניצול לרעה של החישוב הנפרד. ב

 .מסגרת קבועה ששני בני הזוג תורמים משמעותית לעיסקם. ג    
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 "מענק הכנסה"-מס הכנסה שלילי
 :ועמד בכל התנאים 2011-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

 (.למעט דירת מגורים יחידה', וכד

 :אם מתקיים אחד משני התנאים. 3

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

 .₪ 5710-1920בין -2011גובה ההכנסה הממוצעת לחודש בשנת . א     

 למבקש שיש לו שלושה ילדים או יותר           

 .₪ 6237-1920בין -2011גובה ההכנסה הממוצעת לחודש בשנת . ב       

 . בהתאם לשיעור עליית המדד 1.6.2012הסכומים 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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 המענק החודשי המגיע         ההכנסה החודשית הממוצעת

0-2000 0 

2001 80 

2500 161 

3000 241 

3470-4630 320 

5000 235 

5500 120 

5934 20 

 0 ומעלה 5935



 ילדים ויותר 3תובע שיש לו 
 המענק החודשי המגיע ההכנסה החודשית הממוצעת

0-2000 0 

2001 120 

2500 238 

3000 355 

3470-4630 460 

5000 372 

5500 256 

6502 20 

 0 ומעלה 6503
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 "מענק הכנסה"הגדרות לעניין 

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

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

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

 .בעלי שליטה בו       

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

 (19טרם מלאו לילד  31.12.11נדרש שעד  2011בגין : לדוגמא)              

 הכנסה אחרי ניכויים מכל דין למעט  –" הכנסה מעסק או משלח יד" 

ניכוי בשל תשלומים לקרן : לדוגמא) ניכויים המצוינים בחוק               
 .ולפני קיזוז הפסדים ופטורים( לביטוח לאומי, השתלמות
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 מ"למע 847 –דוח מפורט 
1202 

 

 

 
 מעמ+מיליון  2.5עוסקים שמחזור העסקאות אינו עולה על   

 לא חלה עליהם חובת ניכוי במקור לפי הוראות ניהול ספרים:  התנאי    

 (.ללא גובה מבחן מחזור)                   

2010בשנת  ₪מיליון  20רים עד מחזור של "מלכ  . 

 (ללא תלות במספר המועסקים)    

 (ללא שינוי. )2010בשנת  ₪מיליון  4מוסדות כספיים עד מחזור של 

15.4.12-רים ומוסדות ציבור ידווחו לראשונה ב"מלכ. 

פורסם טופס להסרת עוסקים מרשימת החייבים בדיווח מפורט. 

 ל"בדוא או 02-5656400או * 4954בירורים ותמיכה במוקד: 

      mokedreshut@shaam.gov.il 
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 עדכונים בביטוח לאומי
 מ"בע. איי.בי.מכללת די

 הרויה דוד רואה חשבון-בן

B.A.  מינהל עסקים 

 יועץ מס

 24.1.12יום עיון עוקץ מערכות 

www.aroyacpa.co.il 

www.dbacollege.co.il 
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 הפחתת תקרת ביטוח לאומי
בשל שכר שישולם בעד  , ההכנסה החודשית המירבית

, 2012בדצמבר  31ועד ליום  2012בינואר  1התקופה שמיום 
 .5כפול ( ₪ 8,370שהוא כיום )תעמוד על הסכום הבסיסי 

  ₪ 41,850תקרת תשלום חודשית של    

 .  אין שינוי בתקרה לעניין תשלום גמלאות( 73,422₪כיום )    

 (₪ 4,984במקום . )₪ 5,171הסכום המופחת יהא 

הקטנת התקרה בצירוף העלאת המס על   :המשמעות
" העדפת חברה"הדיבידנד המחולק תפחית את הכדאיות ל

 .  על עצמאי

 (  47.5%= 75%*0.3+25%)הדיבידנד המחולק 

 (. 48%)שיעור המס השולי על יחיד     
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 4/95מתוך אגרת למעסיקים 

העסקת בן משפחה 
יחידה העוסקת ...מפעל...,בן המשפחה עובד במפעל. א

 .'מתן שירותים וכו, מחקר, הפקה, מסחר, בייצור

,  עבודתו במפעל נעשית באופן סדיר בימים קבועים. ב
או על פי תכנית עבודה  , בשעות עבודה קבועות

 .שנקבעת מראש

,  בן משפחה עובד במפעל שאילמלא עשה אותה הוא. ג
ישנה חיוניות  , כלומר, הייתה נעשית בידי עובד אחר

 ...בהעסקתו
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 העסקת בן זוג או קרוב משפחה

  האחר הזוג בן ידי על זוג בן העסקת

 :לחוק הביטוח הלאומי מגדיר עובד 1סעיף 

יחס  המעסיקואף אם אין בינו לבין קרובו , לרבות בן משפחה"
ובלבד שהוא עובד במפעל באופן סדיר  , של עובד ומעביד

 ;נעשית בידי עובד היתה, ובעבודה שאילולא עשה אותה הוא

אח או , נכד, ילד, אחד ההורים-"בן משפחה",לעניין זה 
 "אחות

  בת זוג אינה מוגדרת כבן משפחה ולכן המבחנים לגביה
 .ייבחנו לפי המבחנים הרגילים לקיום יחסי עובד מעביד 
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 בת זוג/העסקת בן
 

 קיום יחסי עובד מעביד על פי המבחנים בפסיקה

 .קיימת התקשרות חוזית בין בני הזוג. 1

 .קיימת מסגרת קבועה של שיות עבודה. 2

קיים פיקוח על העבודה ובן או בת הזוג כפופים למרותו של  . 3
 .המעסיק

 ...היא חלק מהמערך הארגוני של המפעל/בת הזוג הוא/בן. 4

 .ה באמצעי הייצור של המפעל/בת הזוג משתמש בעבודתו/בן. 5

בת הזוג מקבל שכר ריאלי בתוספת התנאים הסוציאליים /בן.6
 .תוספת יוקר, הבראה, חופשה: כגון
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 עמלות לחישוב דמי לידה  
בית הדין הארצי לעבודה, קרן פרידמן' נ ל"מל 129-10ל "ד עב"פס 

 

"יחולק לשנים עשר"כי , או יותר מהשכר החודשי הרגיל נקבע 25%ששיעורו " תשלום נוסף , 
והסכום המתקבל מהחלוקה האמורה יצורף לשכר החודש שבו שולם ולשכר כל אחד מאחר               

 ". עשר החודשים שקדמו לו
 

 המוגדר כשכר שנהוג לשלמו לעובד מידי חודש, "שכר חודשי רגיל"מבחינות בין  ל"בתקנות ,
לרבות  , שכר הניתן לעובד בנוסף לשכר החודשי הרגיל"המוגדר כ" תשלום נוסף"לבין 

 ".  תשלומים שניתנו כבונוס או כמענק השתתפות ברווחי המעביד ולמעט הפרשים
 

  סוחרת בשוק ההון בבית השקעות הייתה זכאית לתשלום עמלה ששולמה לך אחת
 .  לרבעון

 

12-טען שהתשלום הנוסף נכנסים להגדרה ופרס את העמלה הרבעונית ל ל"המל  . 
 

 העמלות לא היו מותנות  "וקבע כי  ל"המלבית הדין הארצי לא קיבל את הערעור של
 ( ..."גם אם שולמו מטעמי נוחות כל רבעון)אלא היוו חלק משכרה הרגיל ...בתנאי

 
בצירוף העמלה ששולמה   2007דצמבר -דמי הלידה חושבו על בסיס רבעון אוקטובר

 .2008בינואר 
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מתלמדת בעסק של אבי בעלה מזכה 

 בדמי לידה
ד הארצי לעבודה לאחר שהאזורי "אמיליה מנשה ערערה לביה

 .ל שקבע כי לא התקיימו יחסי עובד מעביד"אימץ את עמדת המל

ל טען"המל  : 

 היחסים לא הגיעו לכדי יחסי עבודה ולא הוצג חוזה עבודהץ. 1   

 ,  ההפקדות לא היו סדירות, אין הוכחות בדבר שהות בעבודה. 2   

 .לא הובא עובד במקומה ולא הכירה את הארגון       

העובדת טענה: 

ולכן לא יחולו התנאים             " בן משפחה"אינה נכנסת להגדרת . 1   
 .המחמירים לקיום יחסי עובד מעביד

 .התלמדות או התמחות אינה שוללת קיום יחסי עובד מעביד. 2   
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 הערעור התקבל  -פסק הדין 
בעסקו של אבי בעלה הגיע " מתלמדת"תפקודה של העובדת כ

 .לכדי קיום יחסי עובד מעביד

 לעובדת היה רצון כן להשתלב ואף עברה קורס חצי שנה לפני
 .תחילת עבודתה בתחום

  לאחר חופשת הלידה ניסתה להשתלב ורק בעיות כלכליות גרמו
 .לעזיבה לאחר חודש וחצי

אין זה אומר שלא  -גם אם העובדת הועסקה לתקופה קצרה
 .אלא בדיקת תפקודה בעסק, התקיימו יחסי עובד מעביד

 קרוב משפחה"אין במקרה שכזה להקשיח את הכללים של." 
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 3/11 –חוזר מ  –תיאום דמי ביטוח 
עובד או מקבל פנסיה מוקדמת המועסק אצל כמה : ל"י חוק הב"עפ

ינכה לו המעסיק המשני או משלם , מעסיקים או משלמי פנסיה 
 .ב בשיעור המלא"ל ומ"הפנסיה דמי ב

מי זכאי לתיאום דמי ביטוח? 

מקבל פנסיה מוקדמת שגם עובד כשכיר במקום עבודה אחד או יותר 

מקבל פנסיה מוקדמת משני מקומות או יותר 

עובד אצל שני מעסיקים או יותר 

הכנסתם החודשית אצל המעסיק העיקרי או משלם. א: התנאים 

 (₪ 5171)מ "מהשמ 60%-הפנסיה העיקרי נמוכה מ                         

 הכנסתם מכל המעסיקים או משלמי הפנסיה גבוהה. ב                    

 (₪ 41850)מהתקרה                         

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



 מעסיק עיקרי ומעסיק משני
"משכורת חודש"  101מי שהצהיר בטופס  –" עיקרי." 

"משכורת נוספת" 101מי שהצהיר בטופס  –" משני." 

מעסיקים העובד יבחר מי העיקרי 2-אם יש יותר מ. 

צו סיווג "מבוטחים מכוח : לדוגמא 101-כאשר אין צורך ב
המעביד ינהג בהתאם  – 103/בלימלא המבוטח , "מבוטחים
 .לא מילא טופס יש לנכות מירבי. להצהרתו

 מעסיק משני"הפנסיה  –" פנסיה מוקדמת"כאשר שכיר מקבל." 

 ( כולל פנסיה מוקדמת ממקור אחד או יותר)מעסיקים  2עובד אצל
, 644/בלמגיש למשני  - 60%-כאשר ההכנסה מהעיקרי נמוכה מ

 .המעסיק רשאי לערוך תיאום מינואר בכל שנה
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 103/טופס בל
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 644ל /טופס ב
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 החזר דמי ביטוח שנוכו ביתר
 פורסם נוהל חדש להחזר דמי ביטוח באמצעות  3/11-החל מ    

 וקבלתו ישירות לבנק ל"המלאתר האינטרנט של     

 מ"מהשמ 60%לשכיר או מקבל פנסיה שהכנסתו עד 

ולכן רק ההחזר יחושב רק לגבי  126ההחזר מתבסס על נתוני . 1
 .126עובדים או מקבלי פנסיה מוקדמת שהמעסיק דיווח טופס 

 .שנים רטרואקטיבית למעט שנה נוכחית 7ניתן להזין עד . 2

 .הודעה תישלח בדואר. החישוב יבוצע מיידית ויוצג בפני העובד. 3

 לשכיר או מקבל פנסיה שהכנסתו מעל ההכנסה המרבית

ולשלוח לגבייה " בקשה להחזר דמי ביטוח"יש למלא טופס . 1
 (752/טופס בל. )מעסיקים באזור המגורים

 .של התקופה הנדרשת 100טופס  ל"לנלצרף . 2

 .לצרף המחאה מבוטלת או אשור בנק של המבקש. 3
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 752/טופס בל
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 החזר דמי ביטוח כתוצאה מטעות מעסיק

 ניכה ממקבל : לדוגמא)כאשר מעסיק טעה בחישוב
עליו לפנות לקבל החזר את ( קיצבת זקנה או נכות
 .חלק העובד והמעביד

לכל עובד   659/את החישוב יש לערוך בטופס בל
 .בפירוט חודשי

יש לבדוק במקביל את ההיבט הביטוחי. 

ל"המעסיק יחזיר לעובד לאחר שקיבל מהמל. 
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 659ל /טופס ב
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 לחוק שירות מילואים 127תיקון 
 המחייב את המעסיקים   127' פורסם ברשומות תיקון מס 2011במרץ  2ביום

,  להשלים את התגמול, שמשלמים למשרתים במילואים משכורת רגילה
 .  שבדרך כלל גבוה מהשכר הרגיל

  תיקון החוק נועד להבטיח שסכום מלוא התגמול שמגיע לעובד בעד שירות
 .על ידי חקיקה מוסדרת, זאת. המילואים יועבר לידי העובד

אופן הביצוע: 

 בחודש השירות במילואים ישולם לעובד השכר שהיה משולם  .  1

 .אילולא שירת במילואים והוסיף לעבוד      

לאחר  , המוסד לביטוח לאומי יעביר למעסיק את התגמול שמגיע לעובד. 2
 .שהמעסיק יתבע את התגמול

ההפרש שבין התגמול שהועבר  . המעסיק יעביר לעובד את יתרת התגמול. 3
 .ובין התשלום ששילם לעובד בחודש שבו שירת במילואים ל"מהמללמעסיק 

שכר זה לא יילקח , המחוקק מוסיף ומבהיר שאם העובד עבד במהלך השירות
 .בחשבון בחישוב יתרת התגמול
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 ד גב ים"ביטול השלכות פס
ד זה קובע שהעובד אינו זכאי לתגמול בגין ימים שבהם הוא  "פס

כאשר  , בין היתר)ולא נפגעה הכנסתו , לא נעדר מעבודתו
או ביום  , או ביום מנוחה, השירות נעשה לאחר שעות העבודה

 .  ( חופש

 לחוק הביטוח הלאומי נקבע כי התגמול   271בתיקון לסעיף
 .  ישולם אף אם הכנסתו של המבוטח לא פחתה מחמת שירותו

 לחוק הביטוח הלאומי המחוקק מבהיר למעסיק כי  127בתיקון
אינו יכול לקזז מן התגמול את השכר בעד העבודה שנעשתה תוך 

 .גם אם העובד לא הפסיד משכרו, כדי שירות המילואים
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 לא הוכרה -תאונת עבודה
כוללת גם כתאונה שאירעה בדרך מהעבודה  " תאונת עבודה"הגדרת 

 .בתנאי שלא תהיה סטייה של ממש בדרך, הביתה ולהיפך

ללוות ילדו לגן ילדים או : "לא רואים כסטייה של ממש אם סטה 
 ...".שבו נמצא הילד....למעון ילדים או למקום אחר

ממקום עבודתה בדרכה לגן על מנת  14:30המבוטחת יצאה בשעה 
 (.  15:30-כ היא יוצאת ב"בד)ו בשבט "להשתתף במסיבת ט

 (יום 18. )בהגיעה למעון יצאה מרכבה נפלה ונחבלה ברגלה ובגבה

ד האזורי קבע כי לאור העובדה שהמטרה היתה המסיבה  "ביה
 .לא חלה עליה ההרחבה להגדרה, ולא איסוף בנה

ד הארצי נקבע כי עצם הכוונה להשתתף במסיבה"בערעור לביה ,
לפרק זמן של שעה דיה לשלול , למרות שהאם לא השתתפה

 ".נסיעה הביתה"טענת 
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ריח הבחירות או "האם 

המאבק על הצדק החברתי 

 ?יביאו לחקיקה
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 !!!תודה על ההקשבה

 


