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עדכוני חקיקה
1972-צו סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים 

כללי
הצו קובע רשימה של סוגי עבודה שהעוסק בהם יחשב לעניין חוק הביטוח  •

.  כלעילכעובד עצמאי או , הלאומי כעובד שכיר
שפרנסתם  , התפרצות נגיף הקורונה הציף סוגיה קשה של עצמאים שונים•

נפגעה או צומצמה פלאים ובשונה מעובדים שכירים הזכאים לדמי אבטלה  
.ל"מהמלמצאו עצמם שלא זכאים לגמלה -ת"החללרבות בתקופת 

1.9.2020-השינויים מ
תוספת ראשונה15סעיף , תוספת ראשונה, 7סעיף 

..'וכושחקנים , בעלי מקצוע התומכים בעולם הבידור שאינם אמנים•
:אנשי צוות טכני של עולם הבידור•
...  'אנשי קול וכד, אנשי תאורה, צלמים•
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עדכוני חקיקה
תנאי לסיווגם כשכירים  

לתקופה של רבע שנה לפחות או לסדרה של  , מראשעבודה בכתבנערך עמם הסכם 
.  ימי הפקה לפחות5

נכללים גם מורי דרך המדריכים תיירים בכלי רכב  , 1.9.2020-מ-מורי דרך
גופים ציבוריים  , י מוסדות"ככל שמדובר בטיולים המאורגנים עשבבעלותם 

.  ומשתלם גמול עבודתם, ומשרדי נסיעות

.צפויים לקבל דמי אבטלה1.3.2021-מ-השלכות
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,  24שינוי תקנה -בני זוג בעסק משותף 
הוראות מיוחדות

:קובע1/2021-השינוי בתוקף מ
חלוקת הכנסות בדיעבד בין בני הזוג העובדים כעצמאים בעסק משותף או של  •

ככל שההצהרה על יחסי ( מההכנסות50%)תהיה בחלקים שווים -אחד מהם 
(.באפריל30החלוקה הוגשה לאחר 

.בוטל היחס המצמצם לבן הזוג שהוא גם עובד שכיר-בתיקון , בנוסף•
33%על , לעניין חלוקת ההכנסות, אם אחד מבני הזוג עבד בנוסף כשכיר, בעבר•

.  מסך ההכנסה החייבת של העסק
י בת הזוג בסמוך לגיל הפרישה בהיעדר  "מוגשת הבקשה בדיעבד עכ"בדר•

.  תקופת אכשרה לקצבת אזרח ותיק
.  או עד להשלמת תקופת אכשרה לאישה, ל מאשר יחס חלוקה עד שנתיים"המל•

ל"למלהרחבת חובת דיווח -לחוק 355תיקון סעיף 
חודשי מקוון  102טופס 

.חובת דיווח מקוון חודשי ביחס לעובדים השכירים ולמקבלי הפנסיה המוקדמת
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,  24שינוי תקנה -בני זוג בעסק משותף 
הוראות מיוחדות

100קבלת טופס 
ל לצורך  "הכוללים מידע פרטני לפי דרישת המל100עוגנה בחוק חובת דיווח טופס 

.  קבלת החלטה לעניין תביעת גמלאות או לעניין חיוב בדמי ביטוח
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למעסיקיםשיפוי -ימי בידוד 
מעסיק רשאי להגיש בקשה לשיפוי על ימי בידוד ששילם לעובדיו  1/2/2021החל מיום •

.1/10/20-31/3/2021בתקופה מיום 
.בחודש לאחר סיום הבידוד16בקשה לשיפוי יש להגיש לאחר תאריך •

העיקרון המנחה
שדווח למשרד הבריאות  (. .וכואו חשש מהדבקות , לא בידוד עצמי)עובד ששהה בבידוד 

ו בפועל תשלום השווה לדמי מחלה לושולם , לא עבד מהבית עבור מעסיקו, בזמן אמת
.בתקופה זו

:המעסיק זכאי לשיפוי אם
. 1/10/20-31/3/21שילם ימי מחלה לעובדיו ששהו בבידוד בתקופה •
תיק הניכויים בתקופה הרלוונטית היה פעיל ודווח בו  , המעסיק שילם לעובד ימי מחלה•

.  על העסקת עובדים
.ל כולל אפשרות בדיקה לזכאותו של המעסיק לשיפוי"אתר המל•
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למעסיקיםשיפוי -ימי בידוד 
שלילת השיפוי

.  דווח על אי העסקת עובדים, המעסיק לא היה פעיל בתקופת הבידוד
.חסר דיווח בחודש של תקופת הבידוד

.העובדים בתביעה גבוה מסך העובדים המדווחים' מס

י"מעסיק שאינו זכאי לשיפוי מתוקצב ע
י הממשלה  "וף נתמך עגתאגידי בריאות )ח "קופ, גוף מתקציב המדינה, משרדי ממשלה

השתתפות הממשלה  -מוסד חינוכי ומוסד להשכלה גבוהה ( או יותר מתקציבו5%לפחות )
+.  40%הייתה -2019-בתקציבו ב

עובדים שזכאים לבידוד
.  חברי קיבוץ בעלי שליטה, כולל עובדים במשק ביום, עובד ישראלי עובד בישראל

הנזקק לסיוע אישי בשל  16או מעל 16מתחת לגיל . )עובד בבידוד עקב חובת בידוד של ילדו
...('וכומגבלות 

.  ל ממדינה אדומה שבה עבד במשלח ידו מעסיקו"העובד חזר מחו
.  מועסקים בישראל בהיתר-עובד זר ושטחים 
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למעסיקיםשיפוי -ימי בידוד 
לא זכאי לשיפוי

עובד ששהה בבידוד ובמהלכו הפך לחולה  , ל"חזר מביקור פרטי בחו, העובד המשיך לעבוד
.  הדיווח מתקבל ממשרד הבריאות-( זכאות עד יום הפיכתו לחולה מאומת)מאומת 

דיווח למשרד הבריאות
.ימציא למעסיק העתק מהדיווח, העובד חייב לדווח על הבידוד למשרד הבריאות

.*5400ניתן לדווח על כניסה לבידוד באופן מקוון באתר משרד הבריאות או טלפון 

משך התשלום
.  יום14עד -תקופה אחת 
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למעסיקיםשיפוי -ימי בידוד 
תחשיב השיפוי

.בעלות המעסיק-עבור יום הבידוד 
.  מעסיק לא יקבל תשלום-יום בידוד ראשון 

.מלוא התשלום עבור יום בידוד-יום שני 
.  מהתשלום עבור יום הבידוד75%-עובדים 20עד -יתר הימים 

.  מיום הבידוד50%-עובדים ומעלה 20-מ 

. מהתשלום ינוכו ימי מנוחה וחג
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עדכוני פסיקה
.לבעלי שליטה-דמי אבטלה 

לחוק הביטוח הלאומי מחריג את בעלי השליטה בחברת מעטים מזכאות לדמי  ' ב6סעיף 
.אבטלה

:לבדו או ביחד עם קרובו, מי שמחזיק במישרין או בעקיפין-" בעל שליטה"
לפחות 10%לפחות מכוח ההצבעה בזכות לקבל 10%, לפחות הון המניות10%-ב•

.  בזכות למנות מנהלים, מהרווחים
ד קבע כי אינה בעלת שליטה  "ביה-( 33931-12-18ל"ב)עזרתי ברדה שלומתד "פס•

.  בעקיפין בחברה של בעלה ומתקיימים ותק בעבודה
קיבלה שכר גבוה מבעל החברה לא נחתם הסכם העסקה  -ל בעלת שליטה "לטענת המל•

.הייתה שותפה להחלטות ניהוליות וכלכליות של העסק
.  אינה מחוזקה בכוח ההצלחה, ד קובע שאינה בעלת מניות"ביה•
לא נהייתה  -ד התרשם "ביה. אין לה זכות למנות מנהל, לא קיבלה מרווחי החברה•

-ד קבע "השפעה על התנהלות החברה ולא קבלת החלטות כלשהן בהתייחס לעבודה ביה
.  עובדת שכירה ולא בעלת שליטה
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מבחנים קפדניים-העסקת קרובי משפחה 
בהיעדר  -תביעת המבוטח לדמי אבטלה נדחתה ( 3767-10-19ל "עב)עציוניד אזר "פס•

.  יחסי עובד מעסיק החברה בבעלות הוריו
ד האזורי והארצי דחו  "ן ביה"עובד במשרה חלקית בחברה בבעלות הוריו העוסקת בנדל•

:התביעה לדמי אבטלה
לאי הוצגו ראיות שאכן עבד  , אי בהירות למקום ביצוע העבודה, היקף שעות לא הוכח•

.  אינן ראיות לנחיצות תפקידו, בחירה
שעה שמדובר בהעסקת קרובי משפחה יש לבחון בקפידה רבה אם  -ד שב ומאזכר "ביה•

.  ביצוע עבודה בתמורה לשכר-התכלית העיקרית של התקשורת 

מיום עריכת הסדר תשלומים-קצבת זקנה 
. פיגור בתשלום דמי ביטוח שולל זכאות לגמלה-366' ס•
.  קצבת אזרח לחוק משתלמת מיום עריכת ההסדר•
עובד עצמאי מבוטח או היה רשום כעצמאי ביום התאונה לא ישולמו לו דמי פגיעה  •

.  משכרו
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מ"מיסוי בעפתרונות -כהן , אלמקייס, חיבה, ארצי

03-6133113פקס , 03-6134111טלפון : רמת גן
04-9118188: פקס, 04-9118181: חיפה

www.ahec-tax.co.il


