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2020חשבי שכר  - טסטמי
 

 2020באפריל  23
 פ"ניסן תש' כט



?מי אנחנו
3+נ 46 ,ח"רו-פטל אריאל   

   .משרד ובעל חשבון רואה1.

 .מוסמך שכר בודק2.

  ,לאומי ביטוח ,עבודה בדיני מרצה3.

  מזה ובביקורת דירקטורים בהכשרת

 .שנה 20-כ

  ותוכנות מקצועית ספרות מחבר4.

 .ד"ועו ח"לרו

 רואי בלשכת ועדות במספר חבר5.

 .חשבון

.השקעות בבית דירקטור6.

 חוק בנושא הבינלאומי הארגון חבר7.

 .הון הלבנת איסור

 ם"האו של 2019 וינה בכנס השתתף8.

.הון הלבנת איסור חוק בנושא

www.honrisk.co.il



שאלות ונושאים לדיון     

 ?של חשב השכר במתן שירותי שכר אחריותוו תפקידומה 1.

 ).חופשה ללא תשלום( ת"חלהיבטים מרכזיים ב2.

 .לפני פיטורים שימועפסיקה וכללים ל3.

  6%בשיעור (מה משמעות הפקדות כחוק -פנסיה חובה4.
בעת פיטורי עובד בעל ותק הזכאי ) פנסיה חלק מעסיק

 ?לפיצויי פיטורים

לדוחות  מהותיתהאם אי עמידה בדיני עבודה היא 5.
 ?הכספיים

 
3

 שמאי לעומת חשב שכר, חוקר פרטי, ד"עו, ח"רו. אחת מני רבות-הקדמה
 .)הציבורי במגזר-מחלה ופדיון( פנסיה/פיצויים ,הבראה השלמת ,חופשה פדיון :פשוט חשבון גמר ,לכאורה

 



...בלאגן, פסיקה, דיון
 

  :דיון

 ווטסאפ קבוצות( למקצוע מעמיתים סיוע ,השתלמויות ,שבועיים עדכונים ,משפטית למחלקה מנוי1.
  .מקצועית מחברת כתיבת ,)בפייסבוק וקבוצות

 .בסתר השכר חשב הקלטת ,בתשובות זהירות2.

 תוצאות בגין תגמולים הכוללים ותלושים עבודה הסכמי-פנים במידע שימוש איסור ,השליחות חוק3.
 .עסקיות

   ?החישוב אופן מה-שבת-שישי מילואים חיילי זכויות4.

 .שכר בודק5.

 9.8=213/21.667 יומי/חודשי לעובד נסיעות-ילדים גן6.

 .בבריכה ומציל קייטנה לאומי ביטוח ."עמוקים כיסים" לפי פסיקה-כלכלי היגיון חסרי דין פסקי7.

  קיבל חודש כעבור ,לעבוד המשיך אך קשה גירושין הליך כדי תוך התפטר ,שנים 4 שעבד משאית נהג8.
 .)לאומי בביטוח מבוטח לא( המעסיק את תובע > לב התקף

 .אביב תל הפועל-שימוע9.

 .שימוע מהו יודע שלא שכר חשב10.

 .פיטורים מכתב ומבקש שהתפטר עובד11.

 .אותו שתבע עובד+דירקטור+מניות בעל-שנתבע חשבונות מנהל גם שהוא חשבון רואה12.
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 כך אחר ימים ושלושה בהיריון שהיא למעסיק הודיעה ,)4.30-1.1( בלבד חודשים ארבעה הועסקה עובדת•
 חודשיים של שכר טוב רצון מתוך לה וניתן פוטרה ...מתפקודה רצון שביעות חוסר ...לשימוע זימון קיבלה

 לחוסר הסיבות את כללה לא השימוע על ההודעה .מעסיק-עובד יחסי וללא עבודה ללא )6.30 עד( נוספים
 .מתפקודה הרצון שביעות

 שהודיעה לאחר מייד( לב תום חוסר ;)חודשים ששה חלפו( היתר ללא כדין שלא פיטורים :תבעה העובדת•
 .)פירוט ללא( השימוע בהליך פגם ;)ההיריון על

 ואין חודשים ארבעה שהועסקה נקבע .נדחתה העובדת תביעת :)לעבודה הארצי הדין בית( הדין פסק•
  :השימוע הליך ולגבי ;לב בתום נהג המעסיק ;בהיתר צורך שאין כך כרועץ המעסיק של ליבו בטוב לראות

 :בשימוע ליבה מרכיבי חובה
 ;לפיטורים האפשרות בדבר העובד יידוע1.
 ;נימוקים מתן2.
 ;וחפצה פתוחה בנפש העובד טענות שקילת3.
 .השימוע בהליך ייצוג אפשרות4.

 .השימוע חובת את לקיים מנת על צורניים טקס כללי אחר לקיים חובה שאין קבע המשפט בית *
 

 מעסיק-בנושא סיום יחסי עובד" עם היגיון בריא"פסק דין 
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אך הנהלת  , לפי המאמן הוא עבר שיחת שימוע לאחריה קיבל הודעת פיטורין: פארסה
וטענה שהוא , המועדון קראה לו לפגישה נוספת לאחר שכבר יצא ממתחם האימונים

בין לבין כבר שוחחו עם יובל נעים. עזב על דעת עצמו
14:26,  17.02.20   :עדכון אחרוןמיקי שורץ 
לסקציה נס  3:0לאחר התבוסה . אפילו להיפרד ממאמן זה דבר מסובך בכדורגל הישראלי

  .או לפחות ככה הוא טוען -מהפועל רעננה ) שני(ניסו אביטן פוטר הבוקר , ציונה

"הוא התפטר: "רעננה, טוען שפוטרניסו אביטן : בכדורגל

הגיע הזמן שכדורגלנים יחתמו על הסכם עבודה
פסק בוררות בתביעה שהגיש שחקן לשעבר 

בשמשון בני טייבה כלל ביקורת חריפה על כך 
שבליגות הנמוכות לא מקבלים סיכום בכתב של 

תנאי ההעסקה
07.04.20  :פורסם פסקדיןמערכת 

...בתחילת הדרך, ומנגד



מה תפקידו ואחריותו של חשב השכר  
?במתן שירותי שכר

 

 :2חוק השליחות קובע בסעיף 

)  מעסיק/מנהלו(של אדם ) חשב השכר(שלוחו 
, לרבות ידיעתו וכוונותיו, ופעולת השלוח כמותו

 . מחייבת ומזכה לפי העניין את השולח
 

 !מנהל כללי בלבד-החוק להגברת אכיפה

גם השלוח  ? מיהו מעסיק! למעסיק מאסר שנה-)14' ס(חוק שכר מינימום 
 !מאוד יתכן שכן? )חשב השכר(
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מה תפקידו ואחריותו של חשב השכר  
?במתן שירותי שכר

/ להבהיר למעסיקהן כשכיר והן כעצמאי , חובת חשב השכר
 :על תפקידו ומסגרת אחריותו) בכתב או בדואר אלקטרוני(לקוחותיו 

וחישובים נלווים כגון דמי  מסייע בהכנת תלושי שכר בלבד1.
 .פדיון חופש, הבראה

 .אינו מחליף את סוכן הביטוח2.

לחובת התשלומים למוסדות ולחברות   שכירכ] כן שותף[3.
 .הביטוח במועד

חובת מעקב לגבי זכאות עובדים   חיצוניאין לחשב שכר 4.
 .לפנסיה חובה

 .  חשב שכר אינו מחליף עורך דין בתחום דיני עבודה5.
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)חופשה ללא תשלום(ת "חל
מובטלים/ת"למעלה ממיליון בחל

 :ת"החלמאפייני 
 .לא קיים בחקיקה, נגזר מהפסיקה1.
 .העובד והמעסיק: נדרשת הסכמה של שני הצדדים2.
 .ת"החלהעובד אינו זכאי לזכויות כלשהן בתקופת 3.
למעט  (ת "לא קיימת זכאות לדמי אבטלה בתקופת חל4.

 ).בתקופת הקורונה
 !!!אין הפקדות לפנסיה מצד המעסיק5.
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)חופשה ללא תשלום(ת "חל

 :סוגיות מרכזיות לדיון

,  שי לחג, טלפון צמוד, רכב צמוד-הטבה לעובד1.
 ...ארוחות

 ?בתקופת הקורונה" דמי אבטלה"מי זכאי ל2.

פגיעה בזכויות הפנסיוניות בשל אי רציפות  3.
 ?בהפקדות
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)חופשה ללא תשלום(ת "חל

 ארוחות, שי לחג, טלפון צמוד, רכב צמוד-הטבה לעובד
 

על המעסיק לייחס את כלל ההטבות שנתן לעובד : "2015על פי חוזר ביטוח לאומי משנת 1.
דבר זה אינו ." ת"בחודש העבודה האחרון שקדם למועד היציאה לחל ת"החלבתקופת 

  היתהת "היציאה לחל, ודווחו" נסגרו"כיוון שמשכורות חודש פברואר כבר , מעשי בדיעבד
 .2020באמצע חודש מרץ 

מחייבת הפקת תלוש שכר בחודש  -לפקודת מס הכנסה) 2(2הטבה לעובד לפי סעיף 2.
 !!!חייבת בדמי ביטוח ועלול לשלול זכאות לאבטלה בתקופת הקורונה, ההטבה

!!!) חוזר מיוחד של רשות המיסים-שווי רכב יחסי(*על העובד להשיב את הרכב -לכן3.
או להתחייב במלוא העלות כך  ת"החלוהטלפון הנייד למעסיק לאורך כל תקופת 

 . שלמעסיק לא תהיה הוצאה כלשהי בשל כך
 .ת"החלעל המעסיק לא לתת שי לחג הפסח לעובדים בתקופת 4.
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)חופשה ללא תשלום(ת "חל

 בתקופת הקורונה" דמי אבטלה"
 

כתקופה המזכה  , ת לתקופה של חודש לפחות"בתקופה זו הוספה תקופת חל1.
 .בדמי אבטלה

לקבלת דמי  " רגילים"הזכאות לדמי אבטלה הינה על פי הקריטריונים ה2.
 .אבטלה

תקופת אכשרה מקוצרת של ששה חודשים במקום שניים  -הקלה לתקופה זו3.
 ).החודשים האחרונים 18-מ(עשר 

ת והמקבלים  "עובדים המקבלים קצבת עובדים בגיל השלישי היוצאים לחל4.
זאת משום  , אינם זכאים לדמי אבטלה) זקנה(במקביל קצבת אזרח ותיק 

נקבעה זכאות  . שהחוק לא מאפשר תשלום במקביל של שתי קצבאות אלה
 .  חלקית מאוד למענק
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)חופשה ללא תשלום(ת "חל

 פגיעה אפשרית בזכויות הפנסיוניות בשל 
 אי רציפות בהפקדות

 
גורמים לפגיעה הרת אסון בכיסוי  -חמישה חודשי אי הפקדה לקרן פנסיה1.

 .  הפנסיוני
 .  לא תיצור אי רציפות בהפקדות) גם אם חלקית(עבודה במרץ ואפריל 2.
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 השלכות ביטוח פנסיוני שאינו פעיל 
 )הפקדות מופסקות למשך יותר מחמישה חודשים רצופים(

 .למחלה ביטוחי כיסוי אובדן1.

 .כושר לאובדן ביטוחי כיסוי אובדן2.

 .שאירים ביטוח כיסוי אובדן3.

  תקופת ,חדשה בריאות הצהרת ,מחדש חיתום4.
 .שנים 5 של חדשה אכשרה
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 :מסקנה

חשוב מאוד לשמור על רציפות  
הזכויות באמצעות הסדר ריסק או 

 הפקדות עצמאיות
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)חופשה ללא תשלום(ת "חל

 ...דיני עבודה-עוד כותרות
 

)  בעלת ותק של ששה חודשים(ת של עובדת בהריון "ההבדל בין הוצאה לחל1.
יום במידה   30-60ת של "חל-תקנות שעת חירום. בהשוואה להפחתת שכר

 .שתסכים לכך ללא היתר משרד העבודה
 .'אוט-ביטוח לאומי. להודיע לעובד בשיחה ובכתב-ת"הארכת חל2.
 ...מוקדמת.ה>שימוע>ת"ראשית סיום חל-ת"פיטורים במהלך חל3.
אינה קוטעת את הרציפות בעבודה הנדרשת לצורך זכאות   ת"החלתקופת 4.

ת לא תיספר כחלק משנת  "אמנם תקופה של חל, כלומר. לפיצויי פיטורים
היא גם לא תקטע את הרציפות בין התקופות  , אך מאידך, העבודה הנדרשת

 .ת"החלשלפני ואחרי 
אך תקופה ממושכת בכפייה מצד המעסיק  , ת"החלאין מגבלה לתקופת 5.

 ).  סוגיית שימוע(עלולה להיחשב כפיטורים 
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)חופשה ללא תשלום(ת "חל

 ...ביטוח לאומי ומס הכנסה-עוד כותרות
 

 .הארכה אוטומטית-)סוגייה בתחום ביטוח לאומי(ת "הארכת חל1.

לתשלום דמי אבטלה על ידי ביטוח לאומי לעובד   המירביתמהי התקופה 2.
 ?  )כמובן לדמי אבטלה, הזכאי(ת "בחל

האם מתקופת הזכאות  -)וזכאי לדמי אבטלה(ת "לגבי עובד שפוטר לאחר חל3.
 ?שבגינה קיבל דמי אבטלה ת"החללדמי אבטלה תקוזז תקופת 

חובת תיאום מס בתוכנת השכר לאחר קבלת אישור מביטוח  -ת"חזרה מחל4.
 ).חישוב מס הכנסה מצטבר(לאומי 

אפריל  -כיצד מדווחים על ניכויים ממס הכנסה שלילי מצטבר בדיווח מרץ5.
 ?)לאחר ניכוי ביתר בחישוב מצטבר(
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   .הכל ,הכל ,הכל
 בזמן מחדש לשימוע לזימון הסיבות בהעלאת צורך אין

 ,"דג" המעסיק ,השימוע
 .)לעובד להעביר( "פרוטוקול כותב" רק

 טענות יעלה לא המעסיק השימוע בזמן
 !לשימוע הזימון במכתב נכללו שלא

 נוכחות דוחות :בקשתו פי על מסמכים לעובד להשלים יש
 .'וכו

 
 
 

 

 ...חזרנו לשימוע
 ?מה יכלול מכתב ההודעה על זימון לשימוע
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 .עסקים ימי שלושה-מהפסיקה הכלל
 בהספק רצון שביעות חוסר ,אלימות ,גניבה :"כבדות" שהסוגיות ככל
 לצורך השימוע עד הזמן פרק את שבועיים עד אף להאריך יש-ועוד

 .)פסיקה( היערכות
 

 ?מהי התקופה שיש להמתין עד מועד מסירת התשובה לשימוע
 

 .עסקים ימי שלושה-מהפסיקה הכלל
 של לאפשרות ער ולהיות ההחלטה טיוטת את זו בתקופה לכתוב אפשר
 ...ההחלטה שינוי

 .חודשים להשתהות אין
 

 
 

 ?מהו פרק הזמן להודעה על קיום שימוע
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  השימוע בין כי העובדה עקב הפיטורים בהליך מהותי פגם נפל כי ,קבע הדין בית
  הארוך הזמן פרק .חודשים כארבעה חלפו הפיטורים על ההחלטה קבלת לבין

  על עומדת שהמעסיקה וככל הפיטורים לבין השימוע בין הקשר את מנתק שחלף
  הבסיס האם נוספת פעם ולבחון לשוב חובה עליה חלה ,הפיטורים הליך

  של האישיות בנסיבות שינויים חלו לא והאם תקף עדיין להחלטה העובדתי
  זכות לעובדת מעמידה ההחלטה את שוב ולשקול לשוב החובה .העובדת

  לשכנע ולנסות לשוב לה המאפשר ראוי שימוע בהליך טענותיה את שוב להשמיע
 .מדעתו לשנות ,הנסיבות ושינוי שחלף הזמן רקע על ,הסמכות בעל את

 
 .נוסף פיטורים בהליך להתחיל האפשרות למעסיק אך בוטלו העובדת פיטורי

פגם בהליך הפיטורים עקב חלוף זמן ארוך בין מועד עריכת  
 ]7/2019-ד מ"פס[שימוע למתן הודעת פיטורים 
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 התחרטה ,")רגילה" כהתפטרות כמוה כזו שהתפטרות נזכור( התפטרה בהיריון עובדת•

 נבעה ההחלטה"ש כיוון המוקדמת ההודעה בתקופת בחזרה לקבלה מהמעסיק ודרשה
  למעסיק העובדת הודיעה המעסיק משסירב ..."עצמאי דעת שיקול ללא היריון מתסמיני

  תום ובחוסר נשים עבודת לחוק בניגוד ,כדין שלא פיטורים ההעסקה בסיום רואה שהיא
 .נדחתה תביעתה .לב
 ...ומנגד

 שימוע לאחר ,חשבון רואת היא אף ,למעסיקתה שהודיעה ,חשבון רואת ,ותיקה עובדת•
 "לשימוע זומנה בו ביום בדיוק התעברה" כי המוקדמת ההודעה מסיום חודשיים ולאחר

 ,לעובדת ושילמה העבודה ממשרד היתר קיבלה לא המעסיקה .לפטרה ניתן לא ולכן
 עבדה לא כלל בה התקופה כל עבור החשבון רואת נגד במשרד העובדים את שהמרידה

 ]המשפט לבית הגיע לא המקרה[ !!!הלידה חופשת לאחר ועד

 

 מעסיק-סוגיות משפטיות בסיום יחסי עובד
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 פיצויים-פיטורים בסמוך לסוף שנת עבודה ראשונה
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  ,ממעסיקו פיטורים פיצויי לתשלום עובד של זכאותו את קובע פיטורים פיצויי לחוק 1 סעיף•

  .העבודה במקום לפחות אחת השנ שעבד נאיבת

  של היפוכו הוכח לא אם-אותם יראו ,הראשונ עבודה נתש סוף ילפנ סמוך פיטורים" :3 סעיף•

  כאלה פיטורים ואין פיטורים פיצויי תשלום מחובת עלהימנ נהכוו מתוך נעשו כאילו-דבר

.המעסיק על שקיים הראיה נטל היפוך ,עובדתית חזקה למעשה זו ".הפיצויים בזכות פוגעים

  ,"נהראשו עבודה נתש סוף ילפנ סמוך פיטורים" הביטוי של משמעותו מה מגדיר נואי החוק•

  בהתאם ייקבע ,לאו אם ,העבודה תשנ לסוף הוא סמוך מסוים מועד אם השאלה ,כן-ועל

  .נסיבותל

  העבודה שנת לסוף בסמוך שפוטר לעובד פיטורין פיצויי לשלם יש כי שונות בפסיקות נקבע ,כך•

  תשלום מחובת להימנע בכוונה העובד את פיטר לא כי המעסיק הוכיח לא עוד כל הראשונה

 מאחר ,חודשים 9.5 ואף חודשים 10 ,עבודה חודשי 11 לאחר שפוטרו לעובדים פיטורים פיצויי

.הפיצויים תשלום מחובת עלהימנ כלשהי נהכוו ובין הפיטורים בין קשר אין כי נעשוכ ולא



 הבראה-פיטורים בסמוך לסוף שנת עבודה ראשונה
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 ,פיטורים פיצויי בחוק מקורה "בסמוך פיטורים" בדבר שההוראה אף•
  צו הוראות פי-שעל ולמרות פיטורים לפיצויי הזכאות ייןלענ הקובע

  הבראה דמי לתשלום הזכאות ,הבראה דמי תשלום בדבר ההרחבה
 במקום ההראשונ עבודתו תשנ את השלים שהעובד לאחר רק קמה

 נסיבותוב הואיל כי ,הדין בית קבע בהם מקרים שהיו הרי ,העבודה
  מתשלום עלהימנ הכוונ מתוך עשו כאילו הפיטורים את ראו ייןהענ

 .כן-גם הבראה דמי בתשלום המעסיק חובת תקום ,הפיצויים

  ,מאחר הבראה לדמי הזכאות את הדין בית שלל אחרים במקרים ,מנגד•
 .נההראשו העבודה נתש הושלמה לא ,וכאמור

  בסמוך פיטורים בעת הבראה דמי בתשלום לחבות נוגעה בכל ,לפיכך•
-על ויוכרע נייןע של לגופו מקרה כל ייבחן ,נההראשו העבודה נתש לסוף

 .הדין בית ידי



 לזכאים הפרש ותשלום 6% בשיעור מעסיק חלק בחסר הפקדות משמעות•
   .)8.33% הכל סך( 2.33% בשיעור פיטורין לפיצויי

  !לא היתרה ועל 14 סעיף קיים 6%-ה על•
 .מתפטרים בהם למקומות מתאימה 6% בשיעור הפנסיה למרכיב הפקדה•
  ולא )2020( ₪ 10,551 "תקרה"ה עד חובה לפנסיה מפקידים רבים מעסיקים•

 .]מבקר ח"לרו וגם בחשבונאות גם מורכב חישוב[ השכר עד
 %6 ולא חדש לעובד %33.8 חובה-2016 חובה פנסיה הרחבה לצו 3.3 סעיף•

  העבודה במקום לפנסיה ההפקדה שיעור אם ורק אם ,פיצויים/פנסיה מרכיב
 !!!%6-מ גבוה הקודם

 6%מה משמעות הפקדות כחוק בשיעור -פנסיה חובה
פנסיה חלק מעסיק בעת פיטורי עובד בעל ותק הזכאי  

 ?לפיצויי פיטורים
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 :)חובה פנסיה( ההרחבה לצו 6 סעיף•

 בביטוח מבוטח כשהוא לעבודה שיתקבל עובד"•
 החל ההפרשות לביצוע זכאי יהיה ,כלשהו פנסיוני
 3 לאחר יבוצעו ההפרשות ...לעבודתו הראשון מהיום
 המוקדם המועד-המס שנת בתום או עבודה חודשי

  אצל עבודתו תחילת ליום רטרואקטיבית ,מביניהם
 ".האמורה ההמתנה תקופת לגבי תחול ולא המעסיק

 "מבוטח בביטוח פנסיוני כלשהו"
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 !חשוב שתדע-מעסיק

 הציג אם אלא פנסיה בקופת פעיל חשבון אין1.
 .)מחדל ברירת( כך על אישור העובד

  מזכה אינה חודשים משלושה פחות עבודה2.
 אצטס 'נ חמו יצחק ד"פס( .לפנסיה המעסיק מצד להפקדות

 .)מ"בע

 ...המשך-"מבוטח בביטוח פנסיוני כלשהו"
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 !חשוב שתדע-עובד

  )ריסק( הביטוח את להמשיך מועד מבעוד דאג1.
 .)מ"בע השקעות מרקט בול 'נ 'ואח אללה עבד ד"פס( הפנסיה בקופת

  פנסיה קרן של קיומה על אישור להביא דאג2.
  ,לעבודה קבלה בעת )מבוטח היותך( פעילה
 מיום פנסיוני לביטוח זכאות אין אחרת

 .)מ"בע בטחון סער 'נ אדלר לאה ד"פס( הראשון העבודה

 ...המשך-"מבוטח בביטוח פנסיוני כלשהו"
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 השלכות ביטוח פנסיוני שאינו פעיל 
 )הפקדות מופסקות למשך יותר מחמישה חודשים רצופים(

 .למחלה ביטוחי כיסוי אובדן1.

 .כושר לאובדן ביטוחי כיסוי אובדן2.

 .שאירים ביטוח כיסוי אובדן3.

  תקופת ,חדשה בריאות הצהרת ,מחדש חיתום4.
 .שנים 5 של חדשה אכשרה

 ...המשך-"מבוטח בביטוח פנסיוני כלשהו"
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 :מסקנה

חשוב מאוד לשמור על רציפות  
הזכויות באמצעות הסדר ריסק או 

 הפקדות עצמאיות

 ...המשך-"מבוטח בביטוח פנסיוני כלשהו"
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 :הסיכון להמחשת דוגמאות

 .רטרו הופקד ולא בינואר 20-ב נפטר ,)פעילה הקרן ולכן חודשים 6 חלפו טרם( 11.1 עבודה תחילת> 6.30 קודם במקום עבודה סיום•
 .הקרן מול לבדוק-הזכויות שנפגעו יתכן רטרו הפקידו אם גם !!!השאירים זכויות ונפגעו חודשים ששה חלפו :המשמעות

  שחלפה כיוון זכויות שנפגעו יתכן מאוד בינתיים ,8.10-מ רטרו ראשונה הפקדה ,5.10 עבודה תחילת > 12.31 קודם במקום עבודה סיום•
 .)משפט בית של ופסיקה תקנון תלוי הדבר( הפקדה היתה ולא שנה חצי



האם אי עמידה בדיני עבודה היא מהותית  
 ?לדוחות הכספיים

   ?הכספיים לדוחות מהותיות מהי .1
  34 חשבונאות תקן ,ואיכותי כמותי בהיבט דיון              

 .מהותי לא-נסיעות הפרשי .2

  .לחופשה הפרשה ביצוע אי .3

 הכמותי הסכום רק לא-פנסיה תשלומי ביצוע אי .4
 היבט גם אלא הכספיים לדוחות מהותי אינו שאולי

 .איכותי
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תודה על 
!!ההקשבה
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