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 7201  אוגוסטמשכרת 
 0-8.56גרסת תוכנה : 

 
 

 הקיבוץ המתחדש

ל בתהליכי הפרטה, שיוך נכסים לחברים על בסיס אישי ותשלום שכר לחבר ע"פ קיבוץ שהח - קיבוץ מתחדש
 עבודתו ויכולתו. ועדיין נשמרים עקרונות של שיתוף.

 2017למימוש החל ממשכורת יולי המוסד לביטוח לאומי הוציא הנחיות חדשות לדיווח ותשלום חברי קיבוץ . 
 
על פי ומדווחת  ת מס ההכנסה והביטוח הלאומי של עוקץ היא תוכנת השכר היחידה המחשבת א "טריו"

  או במייל 2295569-073פרטים בטל'  . 2018 – 2017הכללים שנקבעו בחוק ההסדרים הוראות הביטוח הלאומי ו
sales@oketz.co.il 

 
 

 בעדכונים

 הבראה 

 פיצויים לעובדים שעתיים 

 הטבות מס לישובים סעיפים ב וג להוראות מעבר 

  2021-2017יתוח קו עימות פ יישובי 

  .הוספת ישובים לפקודה  11הטבות מס לישובים ס 

 גיל פרישה לנשים עצירה בהעלאה אוטומטית של גיל פרישה 

 קבלני משנה עוסק פטור 
 

 
 הבראה  קצובת

 ליום הבראה. ₪ 378 לא עודכן השנה  ונשאר מחיר ליום הבראה במגזר הפרטי 

 ₪ 424 –ל  1.6.2017-רי עודכן החל ממחיר ליום הבראה במגזר הציבו
 

 לשימוש בתוכנה:
תנאי לכל  עובדי החברה, בבת אחת ניתן להזין תעריף הבראה וימי הבראה לפי יתרה או זכאות שנתית 

 לשימוש ביישום זה, הוא ניהול הסכמי הבראה. 
 כדי שהיתרה והזכאות להבראה  יתעדכנו. אוגוסטתחילה יש לחשב משכורות 

 בחר תפריט עובד <זכאות הבראה. אה לכל העובדים:  לתשלום הבר
חודש יציגו בדוח  12עבודה.   )מינימום של  סמן לפי זכאות שנתית או יתרת הבראה ורשום מינימום חודשי 

 רק עובדים שהשלימו שנת עבודה(.
שדה, לכל  בתעריף ליום רשום מחיר ליום. ניתן להעתיק את התעריף לכל העובדים ע"י שימוש בעריכה <העתק

 השורות. בכמות הבראה יוצג אוטומטית הסכום המחושב לפי ההסכמים.
 ניתן לשנות במקרה הצורך. צא ושמור את הנתונים.  בעת חישוב המשכורת, כמות ההבראה תעבור גם לניצול.

 
____________________________________________________________________________ 

  לעובד שעתיתחשיב פיצויים 

ששעות  בב"ד ארצי לעבודה נקבעה הלכה חדשה לפיה חישוב פיצויים לעובד שעתי 4/6/17ע"פ פס"ד מיום 

 החודש האחרונים 12ולא רק  מתחילת העסקתו כעובד שעתי יהיה עבודתו משתנות מחודש לחודש 

 לשימוש בתוכנה:

נוסף שדה חישוב יומי  (, 161פיצויים )טופס עתודה לפיצויים והודעה על תשלום  בסעיפים   פיצויים<  דוחות

כפול מחיר שעה  ת העבודה כל תקופ שלממוצע שעות . במצב זה החישוב יהיה מתאריך פיצויים של העובד

 .אחרון

http://www.oketz.co.il/
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ובתנאי  )במסך משכורת < לשונית פיצויים(    וזאת כמובן ע"פ הגדרת הרכיבים לפיצויים

 .פיצויים יומישהוגדר 

______________________________________________________________________ 

 

 

 הטבות מס לישובים סעיפים ב וג להוראות מעבר הבהרה 

הוראות מעבר יהיה זכאי " ג"ו " ב"נהפך לתושב בהתאם לסעיפים  2017 2016תושב שבמהלך שנים 
מדרשת בן גוריון,  הבשן,הישובים: אשלים, גונן, טללים, יחיעם, להבות  .להנחה ע"פ לוח ניכויים.  
לגבי ישובים מרחב עם, רביבים  .עברון, עכו, רתמים, שבי ציון, שדה בוקר ,משאבי שדה, נתיב השיירה

 ושיח דנון 

 בנדון  26/2/17בוטלה ההנחיה מיום 

 לבחור מחדש את ההנחה לפי לוח הניכויים או לסמן לפי כתובת. יש   לשימוש בתוכנה

להלן קישור 

https://taxes.gov.il/incometax/documents/hanhayotmaasikim/maasikim_200617_acc.pdf 

הכל בכפוף  בנטי.. יש לבחור ידנית. אם רל132,000עד  7%הישוב בני דקלים נוסף לישובים מזכים הנחה 

 לפקודת מס הכנסה. 11להוראות סעיף 

 
  2021עד  2017ישובי פיתוח קו עימות 

 , 24/7/17הנגב המערבי מיום  ויישובילחוק סיוע לשדרות  6לפי תיקון 
או ההנחה שברשימה. לשנה ( )₪   241080עד  20%קו עימות דרומי רשאים לבחור הנחת י"פ  אזורתושבי 

הנגב  ויישוביקו עימות דרומי לפי ההגדרה בחוק סיוע לשדרות  אזור  שנת המס. כלהישוב בתנאי שהיו תושבי 
 המערבי

 לשימוש בתוכנה

עד  20% סוגהמשך לחשב לפי ההנחה לישוב שמסומן שדה לפי כתובת  או בדפדפת כתובת בחר בשדה 

 רטרו מתחילת העבודה בשדה רטרואקטיבי. ואז יש לבטל שדה לפי כתובת. 241080

 לפקודה 11טבות מס לישובים ס. ה

 .2017הישובים הבאים נוספו לרשימת ישובים מזכה החל מינואר 

 .132,000עד  7%אספר , מחנה יתיר, כרמי קטיף. ההנחה 

ולקלוט  132,000עד  7%לשימוש בתוכנה יש להכנס לפרטים אישיים, דפדפת כתובת, שדה סוג לבחור 

 .01/2017דוגמא בשדה רטרואקטיבי החל מתחילת העבודה ל

 לפקודה 11הזיכוי יוענק בכפוף לעמידה בתנאי סעיף 

 גיל פרישה לנשים
בהעלאה יש דחייה נוספת  עניין העלאת גיל הפרישה לנשיםללחוק גיל פרישה  3/8/17מיום תיקון לפי 

 התוכנה מעודכנת בהתאם. .אוטומטית של גיל הפרישה לנשים
 לטבלת גיל פרישה ראה:

 

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_242.htm 

http://www.oketz.co.il/
https://taxes.gov.il/incometax/documents/hanhayotmaasikim/maasikim_200617_acc.pdf
https://taxes.gov.il/incometax/documents/hanhayotmaasikim/maasikim_200617_acc.pdf
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_242.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_242.htm
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_____________________________________________________________________________ 

 קבלני משנה עוסק פטור

כעוסק פטור והמעניק שירותים  במע"מעוסק הרשום ,  20/07/17מיום :  7958/17ע"פ החלטת מיסוי 

, השירות קצבהאו  גמלהמוסדות כספיים ועיקר הכנסתו ממשכורת,   א גם למלכ"רים,6המפורטים בתקנה 

 ( לחוק מס ערך מוסף.3)31 יהיה פטור ממס לפי סעיף

  על פטור מע"מ יש לסמן וי הן על עוסק פטור והן ,קבלני משנה < לשימוש בתוכנה: בפרטים אישיים

 ולחשב את המשכורת.

 
 

 בברכה
 מחלקת שירות לקוחות

 עוקץ מערכות בע"מ

http://www.oketz.co.il/

