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 קוח/ה נכבד/ה !ל
  7120עדכון משכרת ינואר הנדון: 

 
 

  ועדכון טבלאות הניכויים. שינויי חוק במס הכנסה וביטוח לאומיכולל   116עדכון   8.50 -0 גרסהלוגיה וטרי  טריועדכון תוכנת 
 

לפני  בקפידה רבהלעבור על כל סעיפיו  חובהולכן  7201המסמך מכיל מידע חיוני לביצוע נכון של השכר ב 
 !2017הכנת משכורות ינואר 

 
  

  בשלב זהלמסירה ולמשלוח לנציבות אינם  מאושרים 126וטופס  106טופס ,  
  101יש חובה על ניהול מעקב על חתימת עובדים  על טפסי  2016מ החל  

  בפרטים אישיים בוטל. חישובי הנקודות זיכוי יתבססו על  "ילדי אצלי/לא אצלי"אנא שימו לב שדה
בקפידה שנתוני החזקה נכונים אחרת יהיה  דקויבבפרטי הילדים.  נכונות ההגדרה בטור חזקה/ק"י

 חד הוריים.בסטטוס של  בעיקר , שינוי בנקודות הזיכוי

 
 2017שינויים עיקריים במשכורת ינואר 

 
  עובדים 50למעסיקים מעל דיווח בקובץ אחיד לקופות גמל 

 םעדכון שכר מינימו 

 שינוי בהסכמי חופשה 

 הגדלת ההפקדות לפנסיית חובה 

 ביטוח לאומי 

 שינויים בחבות המס על הפקדת המעסיק לפיצויים 

  עדכון הנחות וישובים  -הנחת ישובי פיתוח 

 שינוי בנ"ז לעובדים זרים ובגין לימודי מקצוע 

  2017לשנת )בקשה להקלה במס לזכאים לתואר אקדמי/תעודת מקצוע(  119ו  101שינויים בטופס. 
___________________________________________ 

 
 עובדים ומעלה 50דיווח בקובץ אחיד לקופות גמל למעסיקים 

 

 הוראות להגדרה ראשונית לממשק אחיד        
http://www.oketz.co.il/uploads/Image/Maskeret_PDF/setup_mimshak_ppt.pdf  

  להגדרת קולטי תשלומיםהוראות                
http://www.oketz.co.il/uploads/Image/Maskeret_PDF/setup_mimshak2_ppt.pdf  

 
 

 שכר מינימום
 

 ש"ח  26.88. שכר מינימום לשעה :  1.1.2017לחודש החל מ₪   5,000שכר מינימום עודכן ל
 

 ₪. 200ימים בשבוע:   6שכר מינימום ליום לעובדים המועסקים 
 ש"ח230.77  ימים בשבוע:  5שכר מינימום ליום לעובדים המועסקים 

 
 לחודש.  תשלום  סה"כ₪       329.00מינימום לחל"ת עודכן בהתאם ויעמוד על: 

 
תעריף שכר היסוד ו/או רכיבי היסוד את ידנית  יתקנומעסיקים המשלמים שכר מינימום טבלאות שכר מינימום מעודכנות בתוכנה. 

 אורכי. קלט בהתאמה. ניתן לבצע זאת גם דרך
 

 מצגת:  
www.oketz.co.il/free_files/%D7%A9%D7%9B%D7%A8_%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9Ehttp://

%D7%95%D7%9D_%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%90%D7%A8_2017.pdf 
 
 
 

 חוק חופשה שנתית
השנים  5-אורך החופשה לכל שנת עבודה אצל מעביד אחד או במקום עבודה אחד בעד כל אחת מ 2017החל מינואר  על פי השינוי בחוק,

 (.כולל ימי המנוחה השבועיתיום ) 16הראשונות יהיה 

 )נטו(  ימים 14עבור ארבע השנים הראשונות היא:  2017 ינואר עבור שישה ימי עבודה בשבוע הזכאות החל מ

http://www.oketz.co.il/uploads/Image/Maskeret_PDF/setup_mimshak_ppt.pdf
http://www.oketz.co.il/uploads/Image/Maskeret_PDF/setup_mimshak_ppt.pdf
http://www.oketz.co.il/uploads/Image/Maskeret_PDF/setup_mimshak2_ppt.pdf
http://www.oketz.co.il/uploads/Image/Maskeret_PDF/setup_mimshak2_ppt.pdf
http://www.oketz.co.il/free_files/%D7%A9%D7%9B%D7%A8_%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9D_%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%90%D7%A8_2017.pdf
http://www.oketz.co.il/free_files/%D7%A9%D7%9B%D7%A8_%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9D_%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%90%D7%A8_2017.pdf
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 )נטו( ימים. 12עבור ארבע השנים הראשונות היא  2017 ינוארהזכאות החל מעבור חמישה ימי עבודה בשבוע 

 לשימוש בתוכנה
 שנשלח ללקוחותינו נוספו  הסכמי חופשה חדשים ודוח מוכן בחתך אורכי לטעינת ההסכמים החדשים. 2016בעדכון יולי 

ההסכם יוחלף אוטומטית לא צריכים לעשות דבר, , ולא שינו את שמם 2016חנו ביולי לקוחות שהשתמשו בהסכמים ששל  2017בשנת 
 יש לבדוק!! .להסכם החדש

הגדרת החלפה נוספה פעולה  ,2017ורוצה להתאים את ההסכם להסכמים של שנת  או שינה שמות אחריםמי שהשתמש בהסכמים 
את ההסכם ובוחרים ( 2017בחודש ינואר ם < החלפת הסכם חופשה )הסכמי <תפריט חברה . נכנסים לאוטומטית של הסכמי חופשה

 .)שיחליף את הישן( חדשההסכם ( ואת ה2016)מ  ישןה
 

:    מצגת
http://www.oketz.co.il/free_files/%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9D_%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%

2017.pdf-A9%D7%94 
  

 
 הגדלת ההפקדות לפנסיה

 
 (ללא שינוי )  6.00%, מעביד פיצויים:  6.50%, מעביד תגמולים: 6.00%עובד:  יהיו ההפקדות לפנסיה :   1.1.2017החל מ

 לשימוש בתוכנה:

  באחוזים בלבד! שברצונך לעדכן,קופות גמל. במסך זה עדכן את השינויים בקופות < בחר חברה, . בסרגל העליון2017חודש ינואר משכורת ב

 צא ושמור.  אחוזים אוטומטים בטור המתאים עדכוןעל  vסמן  שברצונך לשנות לכל העובדים,בטור המתאים מול הקופה  
 !את נכונות אחוזי ההפרשה למשכורת העובד ותצא על כך התרעה. חובה לבדוקבחישוב המשכורת יעודכן האחוז החדש 

 
:   מצגת

http://www.oketz.co.il/free_files/%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%9
2017.pdf-2%D7%9E%D7%9C 

 
 

 ביטוח לאומי
 

 חדשים לטבלאות הביטוח לאומי כולם קשורים לתושבים שעלו לארץ/נעשו תושבי ישראל  םסטאטוסיסוגי  3נוספו 
 . 62אחר גיל ל
, אין לנכות ביטוח לאומי ודמי בריאות. מאחר 62למעט עובדים שנעשו תושבי ישראל לאחר גיל  זקנהלקצבת עובדים בגיל זכאות ל

 .כבר לא תלויה בהכנסה זקנה  וקצבת
 בהתאם. קצבה"מקבל "הגדיר לעובדים באוכלוסיה זו מול אתר ביטוח לאומי ו לבדוק יש
 

 שווי פיצויים -לפיצויים שינויים בחבות המס על הפקדת מעסיק 
 

ממשכורת חודשית  8.33%או  (2017לשנת  – 32,000מהתקרה שנקבעה) 8.33%הפקדת מעסיק לפיצויים שעולה על  2017חל מינואר ע"פ חוק ה
 לכך יש תנאי:  –שווי  ףייזקלא  – שעולה על התקרה ותיקה בגין הפקדת מעסיק לקרן  במס. ותחויבכשווי הטבה  ףתיזקמבוטחת לפי הנמוך 

הסכום המופקד בק"ג  מלואבמס במועד ההפקדה ההפרש בין  יחויבבמידה ויש הפקדה במקביל למרכיב פיצויים לקרן ותיקה ואחרת אזי 
 לגבוה מבין התקרה או הסכום המופקד בקרן הותיקה.

 
 לשימוש בתוכנה:

 
  להגדרת קרן פנסיה ותיקה בחר: 

 קופת גמל, וסמן וי בטור קרן פנסיה ותיקה. < חברה  ב  בחר  -מי שלא עובד עם ממשק קובץ אחיד  
הגדרות דיווח לקופות גמל. בטור סוג לדיווח יש  <מבנה אחיד ממשק < קופות גמל < דוחות ב  . בחר- קובץ אחיד  ממשקמי שעובד עם ל

 "פנסיה ותיקהמוגדר  "לבחור /לוודא ש
 ותיקה בתפריט חברה , קופת גמל. שימו לב כל שינוי של הגדרה במבנה האחיד ישפיע על הטור קרן פנסיה

 
 עדכון הנחות וישובים  -הנחת ישובי פיתוח 

 
לבדוק את טבלת הישובים  ניתן  חלו שינויים בישובים מזכים. נוספו ישובים חדשים והשתנתה הנחה של ישובים קיימים!! 2017בשנת 

 https://taxes.gov.il/incometax/documents/hovrotnikuim/2017/luah%20nikuim%202017.pdfבקישור 
 
 

וודא שנבחר יישוב  בהתאמה מהרשימה בחר או  . "לפי הכתובת"על שדה  vוודא שיש כתובת ,  <בחר פרטים אישיים   – לשימוש בתוכנה
אם שם הישוב תואם לשמו ברשימה החישוב יהיה אוטומטית.  אם יהיה הבדל תתקבל התרעה "עיר המגורים שהוגדרה   בשדה ישוב. 

 וג.במקרה זה יש לבחור מהרשימה או  לחילופין ניתן לבחור ישירות את ההנחה מתוך הרשימה בשדה ס   בכתובת לא נמצאה".
 
 

 קים כחוק(ס)מועלעובדים זרים זכאים  נ"ז

http://www.oketz.co.il/free_files/%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9D_%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9%D7%94-2017.pdf
http://www.oketz.co.il/free_files/%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9D_%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9%D7%94-2017.pdf
http://www.oketz.co.il/free_files/%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%92%D7%9E%D7%9C-2017.pdf
http://www.oketz.co.il/free_files/%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%92%D7%9E%D7%9C-2017.pdf
https://taxes.gov.il/incometax/documents/hovrotnikuim/2017/luah%20nikuim%202017.pdf
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בנוסף לחצי נקודת זיכוי לה זכאית  34חצי נקודת זיכוי בגין סעיף  2017עובד בענף הסיעוד  יקבל איננו עובד זר חוקי ש ,1.1.2017מיום    החל

 עובדת זרה חוקית.
 וחצי נקודת זיכוי לנשים עובדות זרות בכל הענפים.נקודות זיכוי לעובדים זרים בתחום הסיעוד  2.25הוענקו  2015החל מ

נקודת  1בענף הסיעוד תזכה לסה"כ  לאעובדת זרה שו 2017בענף הסיעוד יזכה לחצי נקודת זיכוי מינואר  לאעובד זר ש בהתאם לכך,
 נקודות זיכוי. 2.25נקודות זיכוי. ועובד זר בסיעוד:  2.75עובדת זרה בתחום הסיעוד תזכה ל .זיכוי

עובד זר ששהה בישראל חלק משנת המס יהיה זכאי לנקודות זיכוי חלקיות בהתאם לתקופת שהותו בישראל. עובדים זרים )בין בענף 
 .יהיו זכאים לכל זיכוי נוסף  לאהסיעוד ובין ביתר הענפים( 

 
 לשימוש בתוכנה
 בענף הסיעוד יוגדר סיעוד כסוג חישוב.         2015היטל זרים, קיים טור סוג. החל משנת  <בטבלת הניכויים 

הגדרה זו יש לבטל לעובדים ,  על שדה חישוב נ"ז כמו לישראלי  v  מעמד לביטוח לאומי, יש לבטל < פרטים אישיים, יש לבחור עובד זר
האינדיקציה של חישוב נ"ז כמו לישראלי רלבנטית רק לעובד זר שיש לו אישור  )הערה  כאמור זרים זכאים בכל הענפים! ! כולל בסיעוד!!!

 ומרכז חייו.( תושבותתושבות כתושב ישראל לאחר בחינת 
 

 בחירת הענף חיונית הן לחישוב נ"ז והן לחישוב ההיטל.
 

 עובדים זרים מומחים
חודש יחושבו להם נ"ז כמו לתושב  12לניכוי הוצאות שהייה ובתום כאמור עובדים זרים שהוגדרו כמומחים בשנה הראשונה לשהותם זכאים 

 חוץ זכאי.
חודש הראשונים לשהות  12חובה לציין תאריך הגעה לארץ בפרטים אישיים דפדפת מעמד לביטוח לאומי.  במשך  2015החל משנת המס 

 זיכוי כמו לעובדים זרים זכאים.חודש יחושבו נקודות ה 12נקודות זיכוי כולל לאישה.  בתום  0העובד בארץ יחושבו 
 
 

 נקודות זיכוי ליחיד שסיים לימודים לתואר אקדמי 
 

 להלן הפירוט:
 יזכו בנקודת זיכוי אחת בשנת המס לאחר שנת סיום התואר או בשנת המס לאחריה 2014-2018בשנים  אקדמי ראשוןסיום לימודים לתואר 

 העובד. )תקופת זיכוי שנה אחת בלבד( בחירתלפי 
יזכו בחצי נקודת זיכוי בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר או בשנת המס לאחריה לפי  2014-2018בשנים  אקדמי שניסיום לימודים לתואר 

 בחירת העובד. )תקופת זיכוי שנה אחת בלבד(
התואר או לאחר סיום לשנת המס שלאחר  הענייןלפי  –בתחומי עיסוק שנדרשת התמחות, יחיד רשאי לדחות את נקודת הזיכוי /מחציתה 

 ההתמחות.
 ואילך ובתנאי שתקופת ההתמחות תחל  לא  יאוחר משנת המס שלאחר שנת סיום לימודיו.  2012וזאת בתנאי שסיום ההתמחות משנת 

יזכו בנקודת זיכוי אחת בשנת המס שלאחר סיום התואר  2014-2018בשנים  רפואת שינייםאו  פואהאקדמי שלישי ברסיום לימודים לתואר 
  בשנה  שלאחר השנה שבה קיבל נקודת זיכוי אחת כאמור.או בשנת המס שלאחריה לפי בחירת העובד, וכן למחצית נקודת הזיכוי 

בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר הראשון  יזוכה בנקודת זיכוי אחת 2014-2018בשנים  אקדמי שלישי מסלול ישירסיום לימודים לתואר 
 או בשנת המס שלאחריה לפי בחירה וכן למחצית נקודת הזיכוי לאחר סיום התואר השלישי או בשנת המס שלאחריה לפי בחירתו.

 . 
ה לפי בחירת יזכו בנ"ז לפי הפירוט כלהלן בשנת המס לאחר סיום הלימודים או בשנת המס לאחרי 2014-2018סיום לימודי מקצוע בשנים 

 2018נ"ז ובשנת המס  3/4 2017נ"ז  בשנת המס  0.5 – 2016נ"ז, בשנת המס   0.5 – 2015העובד.)תקופת זיכוי שנה אחת בלבד(:  בשנת המס 
 נ"ז. 1והלאה 

 נ"ז. 0.75לימודי מקצוע יזכו ב 2017התוכנה מעודכנת בהתאם והחל מ
 

 :לשימוש בתוכנה
בקשה <טפסים לעובד< סו ולהחתים את העובד בטופס יש פרטים לגבי התמחות.   להדפסה בחר, דוחותמעודכן בהתאם ויש להדפי 119טופס 

 לקבלת נקודות זיכוי בגין לימודים אקדמיים.
 

. לדוגמא עובד vבטור דחייה מול התואר הרלבנטי סמן  ,לימודים < עובד שהחליט לדחות את מתן נקודות הזיכוי יש לבחור פרטים אישיים
, אם יחליט  לדחות יקבל את נקודת הזיכוי בינואר 2017ואי לכך זכאי לנקודת זיכוי החל מינואר  2016ללמוד תואר ראשון באוגוסט שסיים 

 . שאר הכללים ללא שינוי.2018
תואר לגבי עובד שסיים התמחות, כדי להתחיל את מתן נקודת הזיכוי רק  בשנת המס לאחר סיום ההתמחות נדרש לסמן דחייה מול טור ה

 הרלבנטי וגם לקלוט את פרטי ההתמחות בדפדפת לימודים תחום התמחות, תאריך התחלה וסיום ושנות התמחות. 
 בלבד. ראשון ושנידחיית מועד הזיכוי לאחר ההתמחות רלבנטית לתואר 

 
 

 התרעה על שינויים בנקודות זיכוי
 שנה שקרו במהלךלתשומת ליבכם התוכנה תתריע על שינויים בנקודות זיכוי 

נ"ז , ולציין רטרו מחודש רצוי לצאת לשמור ולחזור על חישוב  <במידה והשינוי מחייב החלה רטרואקטיבית יש לבחור פרטים אישיים 
 המשכורת.

הענקת נקודות זיכוי רטרו בגין הולדת ילד לאישה שחזרה מחופשת לידה מחייב גם תיאום מס על דמי לידה. יש מצבים שאין החלה 
 כמו נ"ז לחייל, עולה חדש, תושב חוזר, תושב חוץ מומחה בתום השנה במקרה כזה אין לבצע רטרו!!רטרואקטיבית 

 
 שינויים ודיווח – 101/130טופס 

 יש שינויים,  2017ת לשנ 101בטופס 
שיתופי יבחר  חבר קיבוץ מושבבטופס נדרש חבר קיבוץ לדווח האם הוא מוגדר חבר בקיבוץ או במושב השיתופי בו הוא מתגורר.  בבחלק 

  "חבר קיבוץ"דפדפת עבודה ויסמן < פרטים אישיים
אם צורפה ת.ז בעבר יש חובה לצרפה שנית רק אם  –מצוינת החובה בצירוף של צילום תעודת זהות של העובד   101תזכורת: במילוי טופס 

 !חלו שינויים בפרטים
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 מעסיק למרכיב הפיצויים.ת דפרטים על הכנסות אחרות נוספה פסקה בקשר להפק ה'בפרק 
 

 101חלה חובה על כל מעסיק לנהל מעקב ולציין חתימת העובד על טופס 
 לשימוש בתוכנה

 בחר בהתאם . "  101מילא טופס "עבודה. בשדה  <אישיים, < בחר עובד
אלקטרוני תמולא אוטומטית בהתאם להוראות. ניתן לבחור  101אלקטרוני של עוקץ האינדיקציה של  101 ממשקמשתמשים שעובדים עם 

 . 126לכל העובדים יחד ע"י דוח בחתך אורכי. שדה זה ידווח בטופס 
 
 

 
 

 7201בדיקות חשובות בשנה החדשה 
 

 ולוודא תקינות הנתונים. 2017ינואר חודש משכורת לאחר העברת השנה יש להיכנס ל
 
מצב משפחתי, בן גיוס, עליה, תאריך שחרור,  ךנתוני העובדים בפרטים האישיים עברו בצורה תקינה: מספרי ת.ז, תאריך לידה, תארי .1

 זוג בתאום מס וכל פרט אחר.
 עמד לב"ל.פרטים אישיים, דפדפת מ חשוב להקפיד לרשום את הנתון מקבל קצבת זקנה לעובדים המקבלים קצבה זו.  .2
 עקב השפעת גיל הילדים על חישוב נקודות הזיכוי, חשוב להקפיד למלא את פרטי הילדים ואת תאריכי הלידה שלהם בפרטי העובד  .3

 בגין כל ילד מוגדרת כהלכה.  /ק"יאנא וודא שהחזקהאו העובדת.   

אוטומטית למעט לעובדים להם נרשמו נקודות " מחשבת זאת טריויש לבצע בדיקה כללית של נקודות הזיכוי לאחר העברת השנה. " .4
 זיכוי ידנית.

 יש לבדוק נתוני משכורת כגון תאומי מס ומס קבוע, קופות גמל ומספרי עמית לקופ"ג. .5
  .יש לבדוק שיתרת ההלוואות בניכויי הרשות שונתה )מספר התשלומים ירד( .6

. אי לכך בחר 2016אינן תואמות, יתכן שהעברת שנה טרם סיום משכורות דצמבר  היעדרותאם יתרות  .היעדרויותבדוק יתרות יש ל .7
 ובדוק. 2017 ושמור את הכרטיס . חזור לינואר , צא , ניהול חודשי בחר את העובדהיעדרותעובד, , 2016שנת  12חודש 

 קיימות ומעודכנות. 2017אנא וודא שטבלאות הניכויים לשנה החדשה  .8
 רכיבי השכר )תפריט נתוני חברה, הגדרת מרכיבי שכר(חובה לבדוק את טבלת  .9

 יש להגדיר .   פדיון חופשהוכל הרכיבים חייבים בביטוח לאומי למעט מספר מועט של רכיבים הקשורים לסיום עבודה כגון: פיצויים,   
 !!!!גם בעת ניתוק יחסי עובד ומעביד. – בביטוח לאומי חייבהודעה מוקדמת  רכיבלהזכירכם    

(. יש לשנות את המחיצה רק 2017) שם המחיצה לשנה החדשהפת החליש תוכנות להנה"ח המחייבות   –בדיקה של הגדרות להנה"ח  .11
ובתאום עם תוכנת הנהלת החשבונות. מיקום: חברה, הגדרות להנה"ח, חברה, .  2016לאחר גמר העברת הפקודות של  שנת המס 

 (מחיצה
 


