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אלקטרוני101כללים להפקת טופס 

.אלקטרוני101טופסלמילויוהוראותכלליםהמיסיםרשותפרסמה7.12.20ביום➢

.בהוראותמצויההמיסיםרשותי"עשאושרוהתוכנהבתירשימת➢

.לעובדהסברודבריבטופסהמילוישדותלכלמפורטותהנחיותקיימות➢

לחתוםיתבקשוהעובדהקבועיםהשדותאתשנהבכללראותתאפשרפעמיתחדהזנה➢
.בלבד

.אוטומטיתמלאיםיהיושדותמספר➢

אלקטרוניתחתימהרקשינויאיןאם,הנתוניםנכונות,השדותכלמילוי:היתרונות➢
.במאגרהנתוניםושמירת

.האופצייהלפתיחתהתוכנהבתיאתללחוץ➢

'מסהוספתהשינויעיקר.2021לשנתחדשטופספרסמההמיסיםרשות:עדכון➢
.נייד,אלקטרונידואר:שדותתוספת.ז.תשאיןלמיהזוגבת/ולבןלעובדדרכון

.לגימלאים.ג101או101טופסמילוילהקלותחוזרקייםהמיסיםרשותבאתר➢
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11תיקון סעיף 

31.12.2022עד17.6.20תוקף.לפקודה256תיקוןפורסם24.11.20ביום➢

(והאחוזהתקרההגדלת).6.20משכרהחלרטרואקטיביתתינתןההטבה➢

.דצמבר-נובמברלחודשים102-בהמסמחובהמסאתלקזזניתן➢

.אחורהמאוקטוברמתקניםבדוחותלקזזניתן➢

.עיקרילמעסיקמסתיאומישהציגולעובדיםגםתקף➢

ואתהישוביםרשימתאתלמצואניתן,בנספחלמעסיקיםמידעהמיסיםרשותבאתר➢
.31.12.2020עד17.6.2020-מוהחל16.6.2020עדההטבהשיעורי

www.aroyacpa.co.ilח "הזכויות שמורות לבן הרויה דוד רו



מענק שימור עובדים

ס"עאוקטובר–ספטמברלחודשיםפעמיהחדהמענקלהגשתהאופציהנפתחה1.12.20-ב➢
לשיעורובכפוף2020פברואר–ינוארבחודשיםהעובדיםלמצבתכפוף(בערך)לעובד5000₪

.הירידה

:הזכאותתנאי➢

(ר"מלכ)ציבורימוסדכולל.רשומותושותפויותעצמאים,תאגידים,המורשיםהעוסקיםכל.1

לחודשיםאו9-10/20לחודשיםקבועותהוצאותלמענקזכאותעלהמיסיםרשותאשור.2

(25%ירידהשעור).מזומןבסיסעללמדווחים11-12/20

.אוקטובראוספטמברחודשיםבגיןתעסוקהעידודמענקקיבללאהמעסיק.3

.והתעשייההכלכלהבמשרדהשקעותמרשותעידודלמענקיזכאיאינוהעסק.4

....להחזירוניתןיותריוצאמהלבדוקצריך:הבעייה.5

.זכאיםשאינםמעסיקיםשלרשימהקיימתבחוק➢

לפניחודשים3אוהזכאותבתקופתאפסשדיווחאוהזכאותתקופתלפניעסקושסגרמי:כגון
.ועוד3/20
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מענק שימור עובדים

מוכרעובד–במענקהמזכיםעובדים

."אזור"בשעובדישראלתושבלרבות.ישראלתושב➢

.החוקי"עפשנוכולאומיביטוחבדמיוחייבתשנוכהבמסחייבתמהמעסיקהכנסתו➢

בחוקכהגדרתה–"שליטה".בושליטהבעלאינו-תאגידולענייןהמעסיקאינוהעובד➢
.ע"ני

שמשתכרעובדולעניין5300₪לחודשבממוצעהואהזכאותבתקופתהמעסיקאצלשכרו➢
העובדאושהמעסיקובלבד,2650₪מעלהממוצעהחודשישכרו–מותאםמינימוםשכר

.עובדלאותומותאםמינימוםשכרלמתןהחלטהעלהמעידאישורהציגו

(מוגבלויותעםנכיםלעובדים=מותאם)

ביןהואהזכאותבתקופתהחודשיוששכרול"הנהתנאיםעלשעונהעובד–חלקיעובד➢
2650₪לבין1325₪בין–מותאםמינימוםבשכרמדוברואם5300₪ועד2650₪
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חישוב המענק–מענק שימור עובדים 

הזכאותבתקופתהעובדיםמצבת

מעסיקאותואצלשהועסקו,החלקייםהעובדיםממספרמחציתבצירוף,המוכריםהעובדיםמספר➢
(אוקטובר–ספטמברלחודשים)הזכאותבתקופת

.חלקהאוכולההזכאותבתקופתת"בחלהיואושפוטרועובדיםבחשבוןיובאולא➢

בסיסיתעובדיםמצבת

העובדיםממספרמחציתבצירוף(לבחירהנתון)פברואראובינוארשהועסקוהמוכריםהעובדיםמספר➢
.החלקיים

.חלקהאוכולההזכאותבתקופתת"בחלהיואושפוטרועובדיםבחשבוןיובאולא➢
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נוסחת חישוב המענק–מענק שימור עובדים 

(הנוסחהבמקדםהשינוי).מעסיקיםסוגי2ביןאבחנה➢

300,000₪-מנמוךהעסקאותמחזוראועובדים5וכוללעדהמעסיקיםעסקים➢

.2019המסבשנת

ל"נוסחת חישוב המענק למעסיקים הנ

מצבת העובדים בתקופת הזכאות–מצבת העובדים הבסיסית * 0.5* ) 5000

(המקדם קבוע ) מספר העובדים המזכים במענק 

.2020לפברוארינוארביןהנמוךהעובדים'מסלקחתמומלץ➢
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נוסחת חישוב המענק–מענק שימור עובדים 

.2019המסבשנת300,000₪-מגבוהעסקאותמחזורובעליעובדים5מעלהמעסיקיםעסקים➢

ל"נוסחת חישוב המענק למעסיקים הנ

מצבת העובדים בתקופת הזכאות–מצבת העובדים הבסיסית * מקדם שימור עובדים * ) 5000

(המקדם משתנה ) מספר העובדים המזכים במענק 
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נוסחת החישובמקדם השימורשעור ירידה במחזור

)מצבת העובדים בתקופת הזכאות–מצבת העובדים הבסיסית * 0.8* ) 40%0.85000ועד 25%-מ

)מצבת העובדים בתקופת הזכאות–מצבת העובדים הבסיסית * 0.7* ) 60%0.75000ועד 41%-מ

)מצבת העובדים בתקופת הזכאות–מצבת העובדים הבסיסית * 0.55* ) 80%0.555000ועד 61%-מ

)מצבת העובדים בתקופת הזכאות–מצבת העובדים הבסיסית * 0.4* ) 100%0.45000ועד 81%-מ

0.5בכל הנוסחאות את התוצאה מעגלים עד 



דוגמה לחישוב המענק–מענק שימור עובדים 

.70%הירידהשעור.עובדים5ומעל2019-ב₪מיליון1מחזורעםעסק➢

.חלקייםעובדים3-ו"מוכריםעובדים"9לוהיו2020פברואראוינוארבחודש

.חלקייםעובדים2-ומוכריםעובדים7בממוצעלוהיו2020אוקטוברספטמברבחודשים

:המענקחישוב

( 7+2*0.5 - 9+3*0.5 *0.55) *5000

5000 = 2.225/ 2.5 * 5000 = 12500*8-10.5*0.55))

עובדים4עםל"כנאותודוגמה➢

הירידהלשיעורקשרללא0.5תמידיהיההמקדםרקזההל"הנהחישוב

???שקיבלמי?גבוהמהעובדיםהחזרתמענקמוללבדוקיש❖
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מענק שימור עובדים

30.6.21ועד15.11.20מיוםלהגשההמועד➢

ההגשהמועדאתלדחותרשאיםוהםובינוניםקטניםלעסקיםהסוכנותדרךמוגשותהתביעות➢
.יום60עדהסיוםמועדואתיום30עד

-מנמוךשמחזורועוסקאךהמיסיםמרשותאישורהעוסקיציג,הזכאותתנאיהוכחתלצורך➢
.המיסיםמרשותאישורללאבלבדהצהרהלתביעתויצרף300000₪

.הרשויותמכלמידעלקבלתהסכמתואתייתןהמבקש.מקוונתתהיהההגשה➢

.ביטוחבדמיהחייבהשכר=(2650או5300)השכרלבדיקת➢

.לאומיביטוח,הכנסהמס,מ"מעחייבהמענקבינתיים➢

,ה"מחלחזרו/שיצאועובדים.פתרונןעלבאושטרםשאלותעודיש➢

www.aroyacpa.co.ilח "דוד רוהרויההזכויות שמורות לבן 



ת"החלצבירת זכויות בתקופת 

למרותכינקבעבפסיקהולכןת"חלבתקופתוותקלצבירתהתייחסותעבודהבדיניאיןככלל➢
והןוותקצבירתזכויותשלהקפאהקיימתת"החלבתקופתמעבידעובדיחסינותקושלא

.סוציאליותהפרשות

.ת"החללתקופתספציפיתהתייחסותקיימתהשוניםהעבודהמחוקיבחלק➢

לענייןהצבירותאתלבדוקישהעבודה/המסשנתשלהאחרוןבחודששאנחנוהעובדהלאור➢
.בתלושהנקוביםוהבראהמחלה,חופשה

למצביםמענהנותנותאינןהתוכנותמרביתכיידניתזאתלעשותנאלץהמקריםבמרבית➢

.השנה

.'וכדמתנות,רכב,ש"קרה,גמל:לשוויםמיוחדתהתייחסות➢

.חובותהיווצרותלמניעתת"החלתקופתעלהביטוחחברותמול"שולחןניקוי"➢
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חופשה-ת"החלצבירת זכויות בתקופת 

והעובד,העבודהשנתכלקייםהמעסיקוביןהעובדשביןהמשפטיהקשרהיה"(ב)3סעיף➢
(א)קטןבסעיףכאמורהחופשהימימספריהיה–ימים200לפחות(1–שנהבאותהעבד

הימיםממספריחסיחלקהחופשהימימספריהיה–ימים200-מפחות(2
לאחופשהיוםשלחלק,200המספראלבפועלהעבודהימימספרכיחס(א)קטןסעיףשלפי
.במניןיבוא

.שנים4שלובוותק(בתשלוםוחופשהמחלהימיכולל)ימים45העבודהבשנתעבדעובד:דוגמה➢

16*45/200:חישוב➢ = .ימים3צבירה:סיכום.3.6

.240ל"צלמכנהפרטל"הנהנוסחה–השנהבמהלךלעבודהחלועובדיםאם➢

www.aroyacpa.co.ilח "דוד רוהרויההזכויות שמורות לבן 



מחלה-ת"החלצבירת זכויות בתקופת 

בעבודההפסקהכלגםעבודהכתקופתשיראוובלבד..."(ד)4סעיף➢
"שכרכדיןשדינואחרלתשלוםאולשכרהעובדזכאישבעדה

(מחלה,חופשה).שכרמשולםשבגינהתקופהכוללתמחלהימילצבירתזכאות➢

ימי–מחלהלימיהזכאותבתקופתהמזכותבעבודההפסקות:4תקנה➢
.החוקי"עפלידהחופשת,וחגיםהשבועיתהמנוחהיום,אבל

מחלהימיצברהלאהשכרשתוכנתלוודאולכןת"לחלהתייחסותאין➢
ת"החלבתקופת

.לחלתמסוייםחודשבמהלךשיצאולעובדיםיחסיחלקוצברה
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הבראה-ת"החלצבירת זכויות בתקופת 

לצבירתזכאותשאין6סעיףהבראהדמיתשלוםבדברההרחבהצו➢

יחסימתקיימיםשלאאחרתהיעדרותוכלת"החלבתקופתהבראהדמי
.מעבידעובד
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פיצויים-ת"החלצבירת זכויות בתקופת 

לעובדשניתנובשכרשלאפגרהאוחופשה((5)2.סלפי)כוללתבעבודהרציפות➢
.המעסיקבהסכמתאוחוקפיעל

אוחופשה"במנייןיבואולאהפיצוייםסכוםקביעתלעניין:קובעת(3)10תקנה➢
למעט,עבודהלשנתיום14עלהעודפתלחוק(5)2בסעיףכאמורבשכרשלאפגרה

"...לידהלדמיהעובדתזכאיתשבעדהתקופה

.יום14ולהוסיףת"החלתקופתאתלהפחית:הותקתקופתאתידניתלחשב➢

–האחרוןהשכריהיהת"בחללעובדהפיטוריםפיצוייחישובלעניין".א5.ס➢
אצלעבדאילופיטוריוערבלומשתלםשהיההשכר–דיןשלהוראהמכוחת"בחל
.מעבידאותו
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תשלום דמי מחלה בתקופת הבידוד

.הבידודימיתשלוםבענייןכלכלילסיועהתוכניתלחוק3'מסתיקוןפורסם18.11.20-ב➢
.(יוארךוהמועדייתכן).31.3.21ועד29.10.2020מיוםתחולה➢
החופשהחשבוןעללבחירתואוהעובדחשבוןעליהיה(16עלעולהלא)ילדושלאושלולבידודהראשוןהיום➢

.שלוהשנתית
לאחרימים4להיעשותחייבהדיווח.מהטופסהעתקלמעסיקוהמציאמקווןטופסהבריאותלמשרדמסרהעובד➢

.הבידודתחילת
(הדיווחיוםלפניימים4-מיותרישולמולא–יותרמאוחריהאהדיווחאם)
.הבאבחודשיקבלהמציאלא–השכרתשלוםמועדלפניימים7עדהטופסאתלהמציאהעובדעל➢
.19.11ועד29.10ביןבבידודששההלמיהטופסבמסירתחייבאינועובד➢
(יותראםגם).מחלהימי4מכסימוםעדבידודדמיעבורםששולמוההיעדרותימיאתינכההמעסיק➢
.מתאפסזהאזאיןואםמהחופשהלנכותניתןעזבואם.במינוסאותולהשאיר-מחלהימימספיקאיןלעובדאם➢
.מחלהדמיחוקלפיהשכררכיביפיעלליוםשכר100%ישולמוהשנימהיוםהחל➢
.וענייןדברלכלכשכרהבידודימיודיןסוציאליותהפרשותחובת➢
.מחלהלדמיזכאימאומתועובדזכאיאינול"מחומחזרתוכתוצאהלבידודשנכנסעובד➢
.הבידודבתקופתשכרקיבלולאעבדאינוהעובד➢
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שיפוי המעסיק–תשלום דמי מחלה בתקופת הבידוד 

אתחלקיתיזכה31.3.21עד1.10.20במהלךבידודדמיאומאומתלחולהמחלהדמיתשלום➢
.לאומימביטוחבשיפויהמעסיק

:1.8.20ליוםנכוןשהיוהעובדים'במסמותנההשיפויסכום➢
(1.8.20ביוםשהיוהעובדים'ממסיותרגדולעובדיםלמספרלהגישניתןלא)

.הבידודימייתרתעבורששילםמהסכום75%+השניהיוםעל100%–עובדים20עד
.הבידודימייתרתעל50%+השניהיוםעל100%–עובדים20-מיותר

:מהדיווחאחורהימים4רקיינתןהשיפוי➢
.18.12.20-מיתחילהשיפויאז22.12.20-ברקוידווח16.12.20לבידודנכנסעובד–לדוגמה➢
.2021פברוארבמהלךתיפתחהאופציה➢
.לבידודשנכנסוהעובדיםבשםלהגישיוכלמייצגגם➢
.בידודיוםעלותיכלולשהשיפוימצויין.ל.בבאתר➢
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זכויות עובדים בחילופי מעסיקים

פיטוריםפיצוייבחוק–מעסיקיםחילופיבעתזכויותשמירתלענייןהתייחסות,ככלל➢
.30סעיףהשכרהגנתובחוק1סעיף

אתגם"רכש"עסקשרכשמעביד–הואוהעליוןלעבודההדיןבתיאתהמנחההקו➢
.הקיימיםהעובדים

הוותקאתימשיךוהחדשהעובדיםעם"חשבוןיסגור"הישןשהמעסיקהיאאחתאופציה➢
.בוותקהתלויותהזכויותצבירתלהמשך

שלכוללהעובדיםזכויותמלואאתעצמועללוקחהחדששהמעסיקנוספתאופציה➢
.הקודמתהתקופה

הישןהמעסיקחייבה"מחוזרי"עפ-הפוליסותעלבעלותלהעביררוציםכאשר:הערה➢
הבעלותלעומת90%-בלפחותמוחזקתהחדשההבעלותאםאלאפיצוייםצבירתלהשלים
.הקודמת

ומחייבתעבודתולמקוםבעובדביןזיקהקיימת–פלפלייהודה'נויטאליחייםד"פס➢
.הגנה
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מ"בע. איי.בי.דימכללת 

רואה חשבון, דודהרויה-בן

B.A. עסקיםמינהל

יועץ מס מוסמך

עוקץ מערכות  

16.12.20יום עיון לחשבי שכר 
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עדכונים ביטוח לאומי

.להתעלםיש.15.1.2021-לשובנדחתהנובמברעדאפרילבגיןת"בחלעובדיםבגיןהתשלוםחובת➢
–שקיבלוהאבטלהמדמייותרגבוהוהשכרנוסףבמקוםועובדיםת"לחלשיצאו–עובדיםלעדכן➢

(מכתביםשולחל"המלאלהבימים).אבטלהדמילהחזיריצטרכו
יכול,לפחותחודשים3במשךובהכנסתושלובעבודהקשותשפוגעיםקורונהמסיבוכישסובלמי➢

קשיי,כרוניתוחולשהעייפות,נשימהקשיי,ריאתינזק).כלליתנכותלקצבתזכאישיהיהלהיות
(בלבופגיעהריכוז

.התביעההגשתלפניחודשים12עדהכנסהגמלתקבלתמאפשרהכנסההבטחתלחוק55תיקון➢
.הפרישהגיללפנילאאך(בירוקרטיהקשיי)
18מתוךעבודהחודשי6)אכשרהתקופתמילאולאכיאבטלהלדמיזכאותםשנשללהעובדים➢

.הזכאותלבדיקתתביעהשובלהגישרשאיםת"לחלשובוהוצאוועבדו(שקדמו
.אבטלהדמישוללתאינהת"החלבתקופתבשוויחיוב–חשוב➢
.30.6.21עדלשלםימשיךל"המל-הסתייםאבטלהבדמיהמזכההימים"בנק"שלסיוםגם➢
.ת"מחללחזורעובדסירובאוהתפטרות,פיטוריםשלבמקרההמעסיקשלדיווחחובת➢
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משיכה מקרן השתלמות–פטור ממס 

תנאים

.9.2.21עד10.8.20מיוםמשיכה–הפטורתקופת➢

.45000₪שלכוללתמשיכהועדלחודש7500₪שלמשיכהעדהואהפטור➢

:מהתנאיםאחדלגביושמתקיימיםעצמאיאושכיר➢

.הבקשההגשתלמועדעד1.3.20התקופהבמהלךזוגובןאוהעובדת"לחלהוצאאופוטר.1

שקדםהחודשלסוףועד1.3.20בתקופהזוגובןושלשלוהממוצעתהחודשיתההכנסה.2

(כמהמשנהלא).2019בשנתהממוצעתהחודשיתלהכנסהביחספחתה,הבקשהלמועד

שלאשכיראועובדעצמאיהואאםגםל"הנהסכוםאתלמשוךרשאיהזוגמבניאחדכל➢
.חלת/פוטר
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משיכה מקרן השתלמות–פטור ממס 

תנאים

.ייעודיטופסג"עלקרןבקשהמשלוחי"ע–הזכותמימוש➢

הוכחתעלוהצהרהפיטוריםאות"לחליציאהעלאשור,בנקאשור.ז.תצילום:לצרף

.2019לעומתבהכנסותהירידה

חייבתהחברהאיחורשלבמקרה,הבקשההגשתמיוםעסקיםימי7תוךיתקבלוהכספים➢
.מביניהםהגבוההקופהרווחיאופיגוריםבריביתלפצות

.חדשהלפתוחבליקופהלאותהלהפקידלהמשיךיוכל,ל"לנבהתאםשמשךמי➢

.שנים6או3שלרגילהמשיכהלעומת

פתיחתמיוםשנים6עברושלאבתנאיהיאממספטורים7500₪-להמשיכהסכוםהגבלת➢
.החוקי"עפלמשוךניתן-עבראם.הפרישהגילאתעברהעובדאםשנים3או,הקרן
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22.1.20משיכת כספי פיצויים –פטור ממס 

:ממסבפטורפיצוייםכספילמשיכתהתנאים➢

.10000₪עלעולהאינוהצבוריםהפיצוייםכספיסכום.1

(31.12.19עד-זובשנה).הקודמתהמסבשנתשנסתיימהמעבודההכספיםמקור.2

.בנספחכמפורטההכנסהמקורותעלהצהירהמבקש.3

לגבר59,000₪עלעולהאינוהפיצוייםכספילרבותהמסבשנתהכנסותיוסך.4

.לאשה72000₪-ו

.אחתבקשהרקאךהשנהכלבמהלךלהגישניתן.5

.הכנסותיועלהמבקשלהצהרתבכפוף"ההכנסההפרש"עדלקבלניתן.6

.857למבקשוימציא0בשעורבמסחייבפרישהכמענק856-בידווחהמשלם.7
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22.1.20משיכת כספי קצבה –פטור ממס 

:ממסבפטורלקצבהתגמוליםכספילמשיכתהתנאים➢

.15000₪עלעולהאינוהצבוריםהתגמוליםכספיסכום.1

.בנספחכמפורטהכנסותלוצפויותושלאההכנסהמקורותעלהצהירהמבקש.2

1.10-מ.המסשנתשלהאחרוןברבעוןרקתתאפשרהתגמוליםמשיכת.3

המסבשנתתגמולים/לפיצוייםשוטפותהפקדותעלנתוניםהמשלםברישומיאין.4

.המשיכהמבוקשתבה

.15000₪עדיהיומסניכויללאלמשלםשיותרוהמירביהסכום.6

.857למבקשוימציא0בשעורבמסחייבפרישהכמענק856-בידווחהמשלם.7
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22.1.20קצבה + משיכת כספי פיצויים –פטור ממס 

:ממסבפטורבקשהאותהבמסגרתלקצבהותגמוליםפיצוייםכספילמשיכתהתנאים➢

.5000₪עלעולהאינוהצבוריםהפיצוייםכספיסכום.1

.4000₪עלעולהאינוהצבוריםלקצבההתגמוליםכספיסכום.2

.הקודמתהמסבשנתשנסתיימהמעבודהוהתגמוליםהפיצוייםמקור.3

(31.12.19עד-זובשנה)

.בנספחכמפורטהפיצוייםמשיכתמבוקשתבהההכנסהמקורותעלהצהירהמבקש.4

.לאשה58000-ולגבר45000עליעלהלאהפיצוייםכספילרבותהמסבשנתהכנסותיוסך.5

ובכפוףהזההסעיףתנאיכלבהתקייםוהתגמוליםהפיצוייםלמשיכתלהגישניתן.6

.הפיקוחלחוק23סעיףלהוראות

.פיצויים5000-ותגמולים4000₪עדיהיומסניכויללאלמשלםשיותרוהמירביהסכום.7

0בשעורבמסחייבתגמוליםומשיכתפרישהכמענק856-בידווחהמשלם.7

.857למבקשוימציא
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?חודש דצמבר/ מה לעשות במשכורת 

.'וכדמתנות,(להפרישהמשיךוהמעסיקת"בחללעובדים)גמל,רכב–שוויםבדיקת➢
.השכרתוכנתמול102ולהשוותנובמברעד126להפיק–מתקניםדוחותשלמצביםהיוהשנה➢
.הבראה,מחלה,חופשה:צבירהעדכוני➢
.עודפותהוצאותהתאמת➢
.הגמללקופותחוסריםבגיןהשלמות➢
.ומעמרעיוניתריביתחיוב.בעליםמשיכותבדיקת➢
.25.12.2020עד2019בגיןעבודהמענקהגשת➢
(רכבשוויללא)החייבתמההכנסה7%עדהעובדחלקלהגדלתאפשרותבדיקת➢

.מבוטחתהלאההכנסהכולל
רטרוחודשים3לפנסיהההפקדהמועד.2020המסבשנתלעבודשהתחילועובדים➢

(15.1.21עד).מביניהםהמוקדםהשנהתוםאו
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!!!תודה על ההקשבה
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