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שאלות ונושאים לדיון

?של חשב השכר במתן שירותי שכראחריותוותפקידומה 1.

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

.לפני פיטוריםשימועפסיקה 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
.(הציבוריבמגזר-מחלהופדיון)פנסיה/פיצויים,הבראההשלמת,חופשהפדיון:פשוטחשבוןגמר,לכאורה



המלצות בסיסיות

: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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6

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:פורסםפסקדיןמערכת 

...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 השלוחכמותו

. 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

10



(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 לחלת"החלבתקופת 

היתהת "היציאה לחל, ודווחו" נסגרו"כיוון שמשכורות חודש פברואר כבר , מעשי בדיעבד
לא ניתן במיכפל, בעוקץ ניתן לבצע חישוב גם במשכורת אפריל. ]2020באמצע חודש מרץ 

[לבצע
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 האחרונים18-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
ת כל חודש אפריל"כיצד יש לדווח על עובד שהיה בחל-אנחנו בתחילת חודש מאי

?לא דמי אבטלה/אם הוא מקבל

(הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח)תקנות הביטוח הלאומי 

:6תקנה 

ובאותו זמן אינו עובד אצל מעביד אחר ואינו  קלנדריחודש עובד הנמצא בהסכמת המעביד בחופשה ללא תשלום לפחות (  א)

שני  בעד תקופה שלא תעלה על , לחוק353חייב המעביד בתשלום דמי ביטוח במועדי התשלום כאמור בסעיף -עובד עצמאי 
, 3, 1שיעור דמי הביטוח הוא כנקוב בפרטים (  ב.    )שבהם היה המבוטח בחופשה כאמוררצופיםקלנדרייםחדשים 

.א לחוק"של לוח י1לפי ההכנסה המזערית שלפי פרט , לחוק' של לוח י10-ו9, 8, 6, 5

.את דמי הביטוח ששילם כאמור, המעביד רשאי לנכות מכל סכום המגיע לעובד(   ג)

:10תקנה 

,  הרשום כמחוסר עבודה בלשכת שירות התעסוקה כמשמעותה בחוק שירות התעסוקה
פטור מתשלום דמי  יהיה , ובידו אישור בכתב על כך מאת הלשכה האמורה, 1959-ט"תשי

...למעט דמי ביטוח המגיעים מדמי אבטלה, ביטוח
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(חופשה ללא תשלום)ת "חל

ת"החלסכום דמי ביטוח לאומי בגין תקופת 
למי שאינו מקבל דמי אבטלה

5,300-מ6.57%: מלאים ראשוניםקלנדרייםחודשיים •
ח"ש348.21= ח "ש

דיווח  : השלישי ואילך( המלא)הקלנדריבגין החודש •
ח"ש177עצמאי על ידי העובד בסך 
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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)

.למחלהביטוחיכיסויאובדן1.

.כושרלאובדןביטוחיכיסויאובדן2.

.שאיריםביטוחכיסויאובדן3.

תקופת,חדשהבריאותהצהרת,מחדשחיתום4.
.שנים5שלחדשהאכשרה
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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  )ת של עובדת בהריון "אין הבדל בין הוצאה לחל1.
יום  30-60ת של "חל-תקנות שעת חירום. בהשוואה להפחתת שכר( חודשים

עם  , 17.4.2020החל מיום . במידה שתסכים לכך ללא היתר משרד העבודה
מעסיק אינו רשאי להוציא ביוזמתו עובדת או , ביטול התקנות לשעת חירום

בתקופה שבה חל איסור על פגיעה בהיקף  , עובד לחופשה ללא תשלום
ועליו לפנות לממונה על  , א לחוק עבודת נשים9המשרה או בהכנסה לפי סעיף 

.עבודת נשים לקבלת היתר
.'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 אבטלהת"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
בזמןמחדשלשימועלזימוןהסיבותבהעלאתצורךאין

,"דג"המעסיק,השימוע
.(לעובדלהעביר)"פרוטוקולכותב"רק

טענותיעלהלאהמעסיקהשימועבזמן
!לשימועהזימוןבמכתבנכללושלא

נוכחותדוחות:בקשתופיעלמסמכיםלעובדלהשליםיש
.'וכו

...חזרנו לשימוע
?מה יכלול מכתב ההודעה על זימון לשימוע
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.עסקיםימישלושה-מהפסיקההכלל
בהספקרצוןשביעותחוסר,אלימות,גניבה:"כבדות"שהסוגיותככל
לצורךהשימועעדהזמןפרקאתשבועייםעדאףלהאריךיש-ועוד

.(פסיקה)היערכות

?מהי התקופה שיש להמתין עד מועד מסירת התשובה לשימוע

.עסקיםימישלושה-מהפסיקההכלל
שללאפשרותערולהיותההחלטהטיוטתאתזובתקופהלכתובאפשר
...ההחלטהשינוי

.חודשיםלהשתהותאין

?מהו פרק הזמן להודעה על קיום שימוע
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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•
"לשימועזומנהבוביוםבדיוקהתעברה"כיהמוקדמתההודעהמסיוםחודשייםולאחר

,לעובדתושילמההעבודהממשרדהיתרקיבלהלאהמעסיקה.לפטרהניתןלאולכן
עבדהלאכללבההתקופהכלעבורהחשבוןרואתנגדבמשרדהעובדיםאתשהמרידה

[המשפטלביתהגיעלאהמקרה]!!!הלידהחופשתלאחרועד

מעסיק-סוגיות משפטיות בסיום יחסי עובד
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?האם מי שמתפטר כדי להפוך לעצמאי זכאי לפיצויי פיטורים

25

עובד,מיוחדותנסיבותבהתקייםכינקבע,ובתקנותיופיטוריםפיצוייבחוק
:למשלכמו,פיטוריםפיצויילתשלוםזכאייהיהמיוזמתושהתפטר

;לידהלאחרבילדטיפוללשםהתפטרות;לקויבריאותמצבבגללהתפטרות
,גירושין,נישואיןמחמתיותרמרוחקמגוריםלמקוםמעברעקבהתפטרות

בצבאהמשרתהזוגבןשלבתפקידהעברה,הזוגבןשלעבודהמקוםהעתקת
עקבהתפטרות;המדינהבשליחותל"לחוהיוצאזוגלבןהצטרפות,קבע

.ועודהפרישהלגילהגיעלאחרהתפטרות;לצבאאוישראללמשטרתהתגייסות
לתשלוםזכאייהיהביוזמתומעבודתושמתפטרעובדבהםהמקריםרשימת
.סגורהרשימההינהפיטוריםפיצויי

להיותשהופךעובדלענייןהוראהכלאיןברשימההמנוייםהמקריםבין
"עצמאי"להיותלהפוךכוונתובשלמעבודתוהמתפטרעובד,ולכן,"עצמאי"

.פיטוריםפיצויילתשלוםזכאיאינו



פיצויים-פיטורים בסמוך לסוף שנת עבודה ראשונה

26

,ממעסיקופיטוריםפיצויילתשלוםעובדשלזכאותואתקובעפיטוריםפיצויילחוק1סעיף•

.העבודהבמקוםלפחותאחתהשנשעבדנאיבת

שלהיפוכוהוכחלאאם-אותםיראו,הראשונעבודהנתשסוףילפנסמוךפיטורים":3סעיף•

כאלהפיטוריםואיןפיטוריםפיצוייתשלוםמחובתעלהימננהכוומתוךנעשוכאילו-דבר

.המעסיקעלשקייםהראיהנטלהיפוך,עובדתיתחזקהלמעשהזו".הפיצוייםבזכותפוגעים

,"נהראשועבודהנתשסוףילפנסמוךפיטורים"הביטוישלמשמעותומהמגדירנואיהחוק•

בהתאםייקבע,לאואם,העבודהתשנלסוףהואסמוךמסויםמועדאםהשאלה,כן-ועל

.נסיבותל

העבודהשנתלסוףבסמוךשפוטרלעובדפיטוריןפיצויילשלםישכישונותבפסיקותנקבע,כך•

תשלוםמחובתלהימנעבכוונההעובדאתפיטרלאכיהמעסיקהוכיחלאעודכלהראשונה

מאחר,חודשים9.5ואףחודשים10,עבודהחודשי11לאחרשפוטרולעובדיםפיטוריםפיצויי

.הפיצוייםתשלוםמחובתעלהימנכלשהינהכוווביןהפיטוריםביןקשראיןכינעשוכולא



הבראה-פיטורים בסמוך לסוף שנת עבודה ראשונה

27

,פיטוריםפיצוייבחוקמקורה"בסמוךפיטורים"בדברשההוראהאף•
צוהוראותפי-שעלולמרותפיטוריםלפיצוייהזכאותייןלענהקובע

הבראהדמילתשלוםהזכאות,הבראהדמיתשלוםבדברההרחבה
במקוםההראשונעבודתותשנאתהשליםשהעובדלאחררקקמה

נסיבותובהואילכי,הדיןביתקבעבהםמקריםשהיוהרי,העבודה
מתשלוםעלהימנהכוונמתוךעשוכאילוהפיטוריםאתראוייןהענ

.כן-גםהבראהדמיבתשלוםהמעסיקחובתתקום,הפיצויים

,מאחרהבראהלדמיהזכאותאתהדיןביתשללאחריםבמקרים,מנגד•
.נההראשוהעבודהנתשהושלמהלא,וכאמור

בסמוךפיטוריםבעתהבראהדמיבתשלוםלחבותנוגעהבכל,לפיכך•
-עלויוכרענייןעשללגופומקרהכלייבחן,נההראשוהעבודהנתשלסוף

.הדיןביתידי



לזכאיםהפרשותשלום6%בשיעורמעסיקחלקבחסרהפקדותמשמעות•
.(8.33%הכלסך)2.33%בשיעורפיטוריןלפיצויי

!לאהיתרהועל14סעיףקיים6%-העל•
.מתפטריםבהםלמקומותמתאימה6%בשיעורהפנסיהלמרכיבהפקדה•
ולא(2020)10,551₪"תקרה"העדחובהלפנסיהמפקידיםרביםמעסיקים•

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

העבודהבמקוםלפנסיהההפקדהשיעוראםורקאם,פיצויים/פנסיהמרכיב
!!!6%-מגבוההקודם

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

?לפיצויי פיטורים
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:(חובהפנסיה)ההרחבהלצו6סעיף•

בביטוחמבוטחכשהואלעבודהשיתקבלעובד"•
החלההפרשותלביצועזכאייהיה,כלשהופנסיוני
3לאחריבוצעוההפרשות...לעבודתוהראשוןמהיום
המוקדםהמועד-המסשנתבתוםאועבודהחודשי

אצלעבודתותחילתליוםרטרואקטיבית,מביניהם
".האמורהההמתנהתקופתלגביתחולולאהמעסיק

"מבוטח בביטוח פנסיוני כלשהו"
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!חשוב שתדע-מעסיק

הציגאםאלאפנסיהבקופתפעילחשבוןאין1.
.(מחדלברירת)כךעלאישורהעובד

מזכהאינהחודשיםמשלושהפחותעבודה2.
אצטס'נחמויצחקד"פס).לפנסיההמעסיקמצדלהפקדות

.(מ"בע

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

(ריסק)הביטוחאתלהמשיךמועדמבעודדאג1.
.(מ"בעהשקעותמרקטבול'נ'ואחאללהעבדד"פס)הפנסיהבקופת

פנסיהקרןשלקיומהעלאישורלהביאדאג2.
,לעבודהקבלהבעת(מבוטחהיותך)פעילה
מיוםפנסיונילביטוחזכאותאיןאחרת

.(מ"בעבטחוןסער'נאדלרלאהד"פס)הראשוןהעבודה

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

.למחלהביטוחיכיסויאובדן1.

.כושרלאובדןביטוחיכיסויאובדן2.

.שאיריםביטוחכיסויאובדן3.

תקופת,חדשהבריאותהצהרת,מחדשחיתום4.
.שנים5שלחדשהאכשרה

...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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:הסיכוןלהמחשתדוגמאות

.רטרוהופקדולאבינואר20-בנפטר,(פעילההקרןולכןחודשים6חלפוטרם)1.11עבודהתחילת<30.6קודםבמקוםעבודהסיום•
.הקרןמוללבדוק-הזכויותשנפגעויתכןרטרוהפקידואםגם!!!השאיריםזכויותונפגעוחודשיםששהחלפו:המשמעות

שחלפהכיווןזכויותשנפגעויתכןמאודבינתיים,10.8-מרטרוראשונההפקדה,10.5עבודהתחילת<31.12קודםבמקוםעבודהסיום•
.(משפטביתשלופסיקהתקנוןתלויהדבר)הפקדההיתהולאשנהחצי



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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תודה על 

!!ההקשבה
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