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שאלות ונושאים לדיון

?של חשב השכר במתן שירותי שכראחריותוותפקידומה 1.

לדוחות מהותיתהאם אי עמידה בדיני עבודה היא 2.
?הכספיים

6%בשיעור )מה משמעות הפקדות כחוק -פנסיה חובה3.
בעת פיטורי עובד בעל ותק הזכאי ( פנסיה חלק מעסיק

?לפיצויי פיטורים

.סוגיות חשבונאיות מרכזיות לדיון4.
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מה תפקידו ואחריותו של חשב השכר  

?במתן שירותי שכר

:2חוק השליחות קובע בסעיף 

לרבות , ופעולת השלוחשלוחו של אדם כמותו
מחייבת ומזכה לפי העניין , ידיעתו וכוונותיו

.  את השולח

!מנהל כללי בלבד-החוק להגברת אכיפה

?גם השלוח? מיהו מעסיק! למעסיק מאסר שנה-חוק שכר מינימום
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מה תפקידו ואחריותו של חשב השכר  

?במתן שירותי שכר
להבהיר למעסיק הן כשכיר והן כעצמאי , חובת חשב השכר

על תפקידו ומסגרת  ( בכתב או בדואר אלקטרוני)לקוחותיו /
:אחריותו

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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...בלאגן, פסיקה, דיון

:דיון

ווטסאפקבוצות)למקצועמעמיתיםסיוע,השתלמויות,שבועייםעדכונים,משפטיתלמחלקהמנוי1.
.מקצועיתמחברתכתיבת,(בפייסבוקוקבוצות

.בסתרהשכרחשבהקלטת,בתשובותזהירות2.

תוצאותבגיןתגמוליםהכולליםותלושיםעבודההסכמי-פניםבמידעשימושאיסור,השליחותחוק3.
.עסקיות

?החישובאופןמה-שבת-שישימילואיםחייליזכויות4.

.שכרבודק5.

9.8=213/21.667יומי/חודשילעובדנסיעות-ילדיםגן6.

.בבריכהומצילקייטנהלאומיביטוח."עמוקיםכיסים"לפיפסיקה-כלכליהיגיוןחסרידיןפסקי7.

קיבלחודשכעבור,לעבודהמשיךאךקשהגירושיןהליךכדיתוךהתפטר,שנים4שעבדמשאיתנהג8.
.(לאומיבביטוחמבוטחלא)המעסיקאתתובע<לבהתקף

.אביבתלהפועל-שימוע9.

.שימועמהויודעשלאשכרחשב10.

.פיטוריםמכתבומבקששהתפטרעובד11.

.אותושתבעעובד+דירקטור+מניותבעל-שנתבעחשבונותמנהלגםשהואחשבוןרואה12.
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כךאחרימיםושלושהבהיריוןשהיאלמעסיקהודיעה,(1.1-30.4)בלבדחודשיםארבעההועסקהעובדת•
חודשייםשלשכרטוברצוןמתוךלהוניתןפוטרה...מתפקודהרצוןשביעותחוסר...לשימועזימוןקיבלה

לחוסרהסיבותאתכללהלאהשימועעלההודעה.מעסיק-עובדיחסיוללאעבודהללא(30.6עד)נוספים
.מתפקודההרצוןשביעות

שהודיעהלאחרמייד)לבתוםחוסר;(חודשיםששהחלפו)היתרללאכדיןשלאפיטורים:תבעההעובדת•
.(פירוטללא)השימועבהליךפגם;(ההיריוןעל

ואיןחודשיםארבעהשהועסקהנקבע.נדחתההעובדתתביעת:(לעבודההארציהדיןבית)הדיןפסק•
:השימועהליךולגבי;לבבתוםנהגהמעסיק;בהיתרצורךשאיןכךכרועץהמעסיקשלליבובטובלראות

:בשימועליבהמרכיביחובה
;לפיטוריםהאפשרותבדברהעובדיידוע1.
;נימוקיםמתן2.
;וחפצהפתוחהבנפשהעובדטענותשקילת3.
.השימועבהליךייצוגאפשרות4.

.השימועחובתאתלקייםמנתעלצורנייםטקסכלליאחרלקייםחובהשאיןקבעהמשפטבית*

מעסיק-בנושא סיום יחסי עובד" עם היגיון בריא"פסק דין 
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השימועביןכיהעובדהעקבהפיטוריםבהליךמהותיפגםנפלכי,קבעהדיןבית
הארוךהזמןפרק.חודשיםכארבעהחלפוהפיטוריםעלההחלטהקבלתלבין

עלעומדתשהמעסיקהוככלהפיטוריםלביןהשימועביןהקשראתמנתקשחלף
הבסיסהאםנוספתפעםולבחוןלשובחובהעליהחלה,הפיטוריםהליך

שלהאישיותבנסיבותשינוייםחלולאוהאםתקףעדייןלהחלטההעובדתי
זכותלעובדתמעמידהההחלטהאתשובולשקוללשובהחובה.העובדת

לשכנעולנסותלשובלההמאפשרראוישימועבהליךטענותיהאתשובלהשמיע
.מדעתולשנות,הנסיבותושינוישחלףהזמןרקעעל,הסמכותבעלאת

.נוסףפיטוריםבהליךלהתחילהאפשרותלמעסיקאךבוטלוהעובדתפיטורי

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"כהתפטרותכמוהכזושהתפטרותנזכור)התפטרהבהיריוןעובדת•
נבעהההחלטה"שכיווןהמוקדמתההודעהבתקופתבחזרהלקבלהמהמעסיקודרשה

למעסיקהעובדתהודיעההמעסיקמשסירב..."עצמאידעתשיקולללאהיריוןמתסמיני
תוםובחוסרנשיםעבודתלחוקבניגוד,כדיןשלאפיטוריםההעסקהבסיוםרואהשהיא

.נדחתהתביעתה.לב
...ומנגד

שימועלאחר,חשבוןרואתהיאאף,למעסיקתהשהודיעה,חשבוןרואת,ותיקהעובדת•
"השימוענערךבוביוםבדיוקהתעברה"כיהמוקדמתההודעהמסיוםחודשייםולאחר

,לעובדתושילמההעבודהממשרדהיתרקיבלהלאהמעסיקה.לפטרהניתןלאולכן
עבדהלאכללבההתקופהכלעבורהחשבוןרואתנגדבמשרדהעובדיםאתשהמרידה

[המשפטלביתהגיעלאהמקרה]!!!הלידהחופשתלאחרועד

מעסיק-סוגיות משפטיות בסיום יחסי עובד
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לזכאיםהפרשותשלום6%בשיעורמעסיקחלקבחסרהפקדותמשמעות•
.(8.33%הכלסך)2.33%בשיעורפיטוריןלפיצויי

!לאהיתרהועל14סעיףקיים6%-העל•
.מתפטריםבהםלמקומותמתאימה6%בשיעורהפנסיהלמרכיבהפקדה•
ולא(2019)10,273₪"תקרה"העדחובהלפנסיהמפקידיםרביםמעסיקים•

.[מבקרח"לרווגםבחשבונאותגםמורכבחישוב]השכרעד
6%ולאחדשלעובד8.33%חובה-2016חובהפנסיההרחבהלצו3.3סעיף•

!!!פיצויים/פנסיהמרכיב

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

?לפיצויי פיטורים
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חודשיםשלושהבחלוףהינה"(פעילה":מקובלתפרשנות)קודםממקוםפנסיהקרןלושקיימתלעובדלהפקידהחובה•
.הראשוןהעבודהמיוםרטרואקטיבית

פרשנות?חודשיםשלושהתוםלפניעזבאם•
ולהפקידלהקדיםיש-העסקתותחילתממועדחודשיםשלושההסתיימווטרםקלנדריתשנההסתיימהאם•

.חודשיםשלושההסתיימולאאםאף,השנהבתוםרטרואקטיבית
:הסיכון

ולאבינואר20-בנפטר,(פעילההקרןולכןחודשים6חלפוטרם)1.11עבודהתחילת<30.6קודםבמקוםעבודהסיום•
-הזכויותשנפגעויתכןרטרוהפקידואםגם!!!השאיריםזכויותונפגעוחודשיםששהחלפו:המשמעות.רטרוהופקד
.הקרןמוללבדוק

בסיס-שכרכחשב10,000₪וכעתכסטודנט3,000₪היההקודםהמעסיקאצלשהשכראלא,לאמורזההמקרה•
.משתנהלזכויות

שנפגעויתכןמאודבינתיים,10.8-מרטרוראשונההפקדה,10.5עבודהתחילת<31.12קודםבמקוםעבודהסיום•
.(משפטביתשלופסיקהתקנוןתלויהדבר)הפקדההיתהולאשנהחצישחלפהכיווןזכויות

הפקדות לקרן פנסיה לעובד חדש שנקלט לקראת תום השנה  
ויש לו קרן פנסיה ממקום עבודה קודם
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האם אי עמידה בדיני עבודה היא מהותית  
?לדוחות הכספיים

?הכספייםלדוחותמהותיותמהי.1
34חשבונאותתקן,ואיכותיכמותיבהיבטדיון

.מהותילא-נסיעותהפרשי.2

.לחופשההפרשהביצועאי.3

הכמותיהסכוםרקלא-פנסיהתשלומיביצועאי.4
היבטגםאלאהכספייםלדוחותמהותיאינושאולי

.איכותי
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?מהן הסוגיות החשבונאיות המרכזיות לדיון
:מעסיק-עובדיחסילסיוםלעתודההכספייםבדוחותלדיוןהחשבונאיהטיפול

IASפיעל-מדווחתישות1. בגיןלרבותשונותהנחותהכולל)מלאאקטואריבסיסעלמעביד-עובדיחסילסיוםהעתודהשלחישובלבצעיש19

.(בעתידעובדיםלפיטוריהסתברות

הישראלי39חשבונאותלתקןבהתאםמדווחותשאינןישויותמחייבתאינהאךאפשריתגישההינההאקטואריתהגישה-מדווחתשאינהישות2.

עלחישובביצועאומלאאקטוארימודלבין,פרישהבפיצוייהחשבונאיהטיפולבגיןלבחורניתןהישראלילתקןבהתאם.(1.1.2018-מתחילה)

מודל)"שנהמעלשלותקבעליהםהדיווחתקופתתוםלתאריךשנכוןעובדיםלגביותקשנותxאחרוןשכרפיעלפיטוריןפיצוייחוקפי

."(הסגירה

ממהנמוכיםפיטוריןפיצויישקובעעבודההסכםעלעובדלהחתיםניתןלא.עליולהתנותניתןלאכלומר,קוגנטיחוקהואפיטוריןפיצויי3.

.פיטוריןפיצוייבחוקשנקבע

פיצוייכלללקבללאמסכימיםהעובדיםהחברהאליהשנקלעההכלכליתהמצוקהשעקבכךעלפיטוריםבפנישעומדעובדלהחתיםניתןלא4.

.פיטורים

.העוקבתבשנהלפטרכוונהישכןאםאלא,ארוךלזמןההתחייבויותבמסגרתנכללהסעיף5.
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תודה על 

!!ההקשבה
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