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 מבוא
 . מדובר בשינויים2016כמדי שנה מוצגים במסמך זה החידושים בשכר ובמסים עם תחילת שנת 

 18-, וכן בשינויים שנחקקו ב2016, עם תוקף עתידי לשנת או קודם לכן 2015במהלך שנחקקו 

 , שפוצל לשני חוקים:בחוק ההסדרים 2015 בנובמבר

 ו 2015קציב חוק התכנית הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות הת-

 .2015-(, התשע"ה2016

 ו 2015 התקציב לשנות התקציב יעדי להשגת חקיקה תיקוני) הכלכלית ההתייעלות חוק-

 .2015-ה"התשע(, 2016

, 2015-ו"חקיקה(, התשע תיקוני) מס וייעוץ במס הטבות חוקהוא  2015חוק נוסף שאושר בסוף 

 המסדיר את הזיכוי ממס הכנסה שניתן לתושבי יישובים מסוימים. 

 

 

 מס הכנסה

 2016מדרגות מס הכנסה לשנת 

שהוא , 2015עד נובמבר  2014בר נובמ, על פי השינוי במדד מ2016יעודכנו בתחילת המס מדרגות 

 . 0.9%ירידה של 

 :2016לאלה של שנת  2015להלן השוואה בין מדרגות המס לשנת 

 שיעור המס
 עד שכר חודשי )בש"ח( של

2015 2016 

10% 5,270 5,220 

14% 9,000 8,920 

21% 13,990 13,860 

31% 19,980 19,800 

34% 41,790 41,410 

48% 67,560 66,960 

 כל ש"ח נוסף כל ש"ח נוסף 50%

 

  .ש"ח לחודש 216-ל ש"ח לחודש 218-ירד מערך נקודת זיכוי 

http://fs.knesset.gov.il/20/law/20_lsr_316718.pdf
http://fs.knesset.gov.il/20/law/20_lsr_316718.pdf
http://fs.knesset.gov.il/20/law/20_lsr_316719.pdf
http://fs.knesset.gov.il/20/law/20_lsr_316719.pdf
http://index.justice.gov.il/SitePages/OpenFile.aspx?d=zoUQc0YNQuF2yBThoMFe6zkPTRPoWWVwBovGr7l1hI8%3d
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לוח עזר לחישוב רשות המסים: מידע מלא על עדכוני סכומים בפקודת מס הכנסה ראו בחוזר של 

 .2016מס הכנסה לשנת המס 

 

 
 סף המס

 קטןבהתאם לשינוי ה ,הטבלה הבאה מציגה את השינוי בסף המס בדוגמאות בסיסיות אחדות

זיכוי  כאשר העובד זכאי להקלות מס נוספות, כגון נקודות .ובערך נקודת הזיכוי במדרגות המס

 לחייל משוחרר או זיכוי בגין מגורים ביישוב מיוחד, סף המס שלו גבוה מזה המוצג בטבלה.

 

 מצב משפחתי
 נקודות

 זיכוי

 סף המס

2015 2016 

 ש"ח לחודש 4,860 ש"ח לחודש 4,905 2.25 גבר ללא ילדים

 ש"ח לחודש 5,734 ש"ח לחודש 5,788 2.75 אישה ללא ילדים

 נשואה + ילד אחד 

 17עד  6בגיל 
 ש"ח לחודש 7,277 ש"ח לחודש 7,345 3.75

 נשואה + שני ילדים

 או 17עד  6בגיל 

 5עד  1ילד אחד בגיל 

 ש"ח לחודש 8,820 ש"ח לחודש 8,902 4.75

 ש"ח לחודש 8,049 ש"ח לחודש 8,124 4.25 נשוי + פעוט

 ש"ח לחודש 0 ש"ח לחודש 0  עובד זר שלא בענף הסיעוד

 
 

 
 וי לעובד זרנקודות זיכ

 

, 2007-מס הכנסה )נקודות זיכוי לתושב חוץ זכאי(, התשס"ז כלליבוטלו  2015בינואר  1-החל מ

תקנות מס הכנסה )זיכויים לעובד כנסו לתוקף נ ם, ובמקומובדים זריםשהעניקו נקודות זיכוי לע

להיות זכאים לנקודות  יםמשיכמ. לפי התקנות החדשות עובדים בענף הסיעוד 2014-זר(, התשע"ה

נקודות זיכוי לאישה. עובד זר )גבר( שלא בענף  2.75נקודות זיכוי לגבר,  2.25וי הבסיסיות: הזיכ

זכאי לנקודות זיכוי. עובדת זרה שלא בענף הסיעוד זכאית לחצי נקודת זיכוי בלבד. אינו הסיעוד 

 מסוג ביקור לישיבת ורישיון שלעובד הזר יש אשרה בכל מקרה, תנאי לקבלת נקודות הזיכוי הוא

בישראל )תנאי זה שולל את נקודות הזיכוי ממסתננים, גם אם קיבלו  זמני( לעבודה עובד( 1ב/

https://taxes.gov.il/incometax/documents/hovrotnikuim/2016/%D7%9C%D7%95%D7%97%20%D7%97%D7%95%D7%93%D7%A9%D7%99.pdf
https://taxes.gov.il/incometax/documents/hovrotnikuim/2016/%D7%9C%D7%95%D7%97%20%D7%97%D7%95%D7%93%D7%A9%D7%99.pdf
https://taxes.gov.il/incometax/documents/hovrotnikuim/2016/%D7%9C%D7%95%D7%97%20%D7%97%D7%95%D7%93%D7%A9%D7%99.pdf
http://www.hilan.co.il/מרכז-ידע/חקיקה/דיני-מיסים/תקנות-מס-הכנסה/כללי-מס-הכנסה-(נקודות-זיכוי-לתושב-חוץ-זכאי),-התשסז-2007/
http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/9AFEBE69-5E3C-4F04-ABA0-543B472A07E5/43338/7430.pdf
http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/9AFEBE69-5E3C-4F04-ABA0-543B472A07E5/43338/7430.pdf
http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/9AFEBE69-5E3C-4F04-ABA0-543B472A07E5/43338/7430.pdf
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רישיון עבודה(. בנוסף שוללות התקנות החדשות מעובדים זרים זיכויים נוספים, כגון זיכוי 

 תרומות וזיכוי בגין חיסכון בקופת גמל.

 בעקבות שינוי זה העובדים הזרים נחלקים לשלוש קבוצות:

 נקודות זיכוי לאישה 2.75נקודות זיכוי לגבר,  2.25ד זר חוקי בענף הסיעוד: עוב 

  :נקודת זיכוי לאישה 0.5נקודות זיכוי לגבר,  0עובד זר חוקי שלא בענף הסיעוד 

 נקודות זיכוי. 0(: 1ב/ מסוג ביקור לישיבת ורישיון עובד זר לא חוקי )כלומר אין לו אשרה 

 

חל על עובדים זרים )או על מעסיקיהם, כאשר מדובר בהסכם זו הכבדה משמעותית בנטל המס ה

ש"ח לחודש לא שילם מס הכנסה בשנת  4,900על גובה השכר נטו(. דוגמה: עובד זר )גבר( ששכרו 

 ש"ח לחודש. 490לם מס בסך יש 2015שנת החל מיה מתחת לסף המס(, אך )שכרו ה 2014

 לשקול מחדש את השינוי הורה לשר האוצר ובג"ץ, נגד שינוי זה בתקנות עתרה לבג"ץההסתדרות 

דינה הצהירה המהדיון בעתירה זו עודנו נמשך. . (החלטת בג"ץ, הודעה באתר ההסתדרות)ראו 

". 1.1.15-כי ככל שיחול שינוי בתקנות, הדבר יחול על כל שנת המס הנוכחית, קרי מ"בפני בג"ץ, 

 הזמן החולף אינו משחק לטובת מימוש הצהרה זו. 

 
 הארכת תוקף האישורים לתיאומי מס

עד למועד  הוארך, 5201של אישורי פקיד שומה לתיאומי מס, שתוקפם פג בתום שנת  תוקפם

. מעובד שלא יביא אישור מחּודש 2016במרץ  13ולא יאוחר מיום  2016תשלום משכורת פברואר 

 (, רטרואקטיבית מינואר. 48%) , ינוכה מס בשיעור המרבי2016עד למשכורת מרץ 

לאישורים על פטור מניכוי במקור, הניתנים לנותני שירות )עובדים הארכה זו אינה ניתנת 

עצמאיים(. לפיכך רצוי שנותני שירות בעלי אישור על פטור מניכוי במקור יביאו אישור מעודכן 

 , אחרת ינוכה מהם מס בשיעור המרבי כבר בתשלום ינואר. 2016כבר בחודש ינואר 

לקראת "עונת לתיאום מס באמצעות האינטרנט:  ראו גם הודעת רשות המסים על הפקת אישורים

 .ולשמור תיאומי המס": אישור מיידי על עריכת תיאום מס באינטרנט, אותו ניתן להדפיס

 

 הגדלת אחוז הפטור לקצבה
, מתקרת הקצבה המזכהס הכנסה קבע הגדלה הדרגתית של אחוז הפטור לפקודת מ 190תיקון מס' 

בהתאם לכך, החל מינואר  א לפקודת מס הכנסה.9הניתן למקבל קצבה )פנסיה( בהתאם לסעיף 

. לפנסיונר שקיבל 2019. אחוז זה יהיה בתוקף עד סוף 49%-ל 43.5%-יעלה אחוז הפטור מ 2016

 קטן יותר, בהתאם לכללים המפורטים בפקודה. פיצויים פטורים ממס יהיה אחוז הפטור 

http://www.histadrut.org.il/index.php?page_id=3554
http://www.histadrut.org.il/index.php?page_id=3554
http://elyon1.court.gov.il/files/14/210/084/t04/14084210.t04.htm
http://elyon1.court.gov.il/files/14/210/084/t04/14084210.t04.htm
https://taxes.gov.il/about/publicannouncements/pages/ann_291215_1.aspx
https://taxes.gov.il/about/publicannouncements/pages/ann_291215_1.aspx
http://taxes.gov.il/About/SpokesmanAnnouncements/Pages/Ann_03112014_2.aspx
http://taxes.gov.il/About/SpokesmanAnnouncements/Pages/Ann_03112014_2.aspx
http://taxes.gov.il/About/SpokesmanAnnouncements/Pages/Ann_03112014_2.aspx
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 זיכוי ממס לעובדי משמרות בתעשייה

עד לסוף שנת  ארךהוהמעניקות זיכוי ממס הכנסה לעובדי משמרות בתעשייה תוקף התקנות 

2016 . 

 

 שיעור הריבית לקביעת שווי הטבת ריבית

, חל חיוב במס על ההטבה שיש לעובד כאשר ההלוואה היא כאשר מעביד נותן הלוואה לעובדו

 תקנות מס הכנסה )קביעת שיעור ריבית(יורד שיעור הריבית הקבוע ב 6201. בשנת בריבית מוזלת

  לשנה. 3.41%-ל לשנה 4.07%-מ

 

 הקלת מס לתושבי עוטף עזה

)ב( 5תקנות סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי )הוראת שעה( )הארכת תחולת סעיף בהתאם ל

הודעת ) 6201עד סוף  הוארךזיכוי ממס הכנסה לתושבי עוטף עזה ה תוקף, 5201-הלחוק(, התשע"

 (. סיםרשות המ

 

 לתושבי יישובים מיוחדים שינוי כללי הזיכוי ממס

 דיון הציבוריה

בפסק דין של בג"ץ נדרשה הממשלה לקבוע קריטריונים אחידים למתן הקלת מס לתושבי יישובים 

לפקודת מס הכנסה(, במקום המצב הנוכחי, שבו מופיעה בפקודה רשימה  11מסוימים )לפי סעיף 

 קריטריון שהביא להרכבת רשימה זו. של היישובים הזכאים, ללא 

(, 2015הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת התקציב 

פזרות עקב התרשים. ציגה את הצעת הממשלה לקריטריונים האחידים הנדה, 2014-התשע״ה

. 2016-ו 2015הכנסת נפסק הדיון בהצעה זו, והוא התחדש במסגרת הדיון בתקציב המדינה לשנים 

 עקב אינטרסים סותרים בתקציב מוגבל: התעכבשלא במפתיע הדיון 

  סיעת הבית היהודי דרשה לכלול ברשימת היישובים גם את כל ההתנחלויות ביהודה

 והשומרון.

  כיום מהקלת המס הביעו התנגדות לצמצומה. היישובים הנהנים 

  היישובים שאינם נהנים כיום מהקלת המס, אך צפויים ליהנות ממנה אם תאושר הצעת

 החוק, הביעו תמיכה בהצעה, ושבתו במחאה על הפסקת הדיון בה. 

 

http://index.justice.gov.il/SitePages/OpenFile.aspx?d=KVryoXRv40u7s%2fOpPj7hOLHyKu2trUinbY%2fzbhAZAGE%3d
http://old.justice.gov.il/NR/rdonlyres/4762B265-9A35-41D8-8782-B38B6F88C046/43520/7472.pdf#page=12
http://old.justice.gov.il/NR/rdonlyres/4762B265-9A35-41D8-8782-B38B6F88C046/43520/7472.pdf#page=12
http://index.justice.gov.il/SitePages/OpenFile.aspx?d=6e912Mdhgu5lbUUjdGs76PoU7CGa8YBTM1gIbratXeQ%3d
http://index.justice.gov.il/SitePages/OpenFile.aspx?d=6e912Mdhgu5lbUUjdGs76PoU7CGa8YBTM1gIbratXeQ%3d
http://taxes.gov.il/about/publicannouncements/pages/ann_241214_4.aspx
http://taxes.gov.il/about/publicannouncements/pages/ann_241214_4.aspx
http://taxes.gov.il/about/publicannouncements/pages/ann_241214_4.aspx
hhttp://knesset.gov.il/Laws/Data/BillGoverment/899/899.pdf#page=94
hhttp://knesset.gov.il/Laws/Data/BillGoverment/899/899.pdf#page=94
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בסופו של דבר גובש בוועדת הכספים נוסח מוסכם להצעת החוק, שבו גדל מספר היישובים 

 . 2015-ו"חקיקה(, התשע תיקוני) מס וייעוץ במס הטבות חוקואושר כ ,400-ל 185-המזכים מ

 

 על הדיון בהצעת החוק:

 " אלפי תושבים מהפריפריה הפגינו נגד מפת הטבות המס: "נתניהו מנחית על מצביעיו מכת

 2015בנובמבר  TheMarker ,16, "מוות

 שערוריית הטבות המס: כך נכנעים כחלון ונתניהו לכמה אלפי מקושרים ,TheMarker ,22 

 2015בנובמבר 

 הפריפריה של ההטבות ממפת חורגים שהם אף - מס הטבות יקבלו יישובים תשעה, 

TheMarker ,26  2015בנובמבר 

 

 כללי קביעת שיעור הזיכוי

: ים המזכים בהטבהנמאפייפי ניקוד שייעשה ע"י שקלול ה-לשיעור הזכאות לכל יישוב ייקבע ע

 שלו הואהניקוד הכולל ש. יישוב מהגבול ומרחק כלכלי-חברתי גאוגרפי, מצב-פיזור דמוגרפי

 .הטבת המסבתושביו  מזכה את אפשריות 100נקודות מתוך  25לפחות 

 

 :מאפיינים לקביעת הניקוד של כל יישוב

  דרומה מקו רוחב  ,750היישובים הזכאים להטבות המס הם אלו שנמצאים צפונה מקו רוחב

יישובי הנגב המערבי ועוטף עזה. אילת איננה במפת הטבות  וכן ,250ומזרחה מקו אורך  610

 .הטבת מס מכוח חוק אזור סחר חופשימהמס, שכן היא נהנית 

  אלף תושבים 75-פחות מ מונהו הוקם כחוק רק אם הואיישוב זכאי להטבה. 

 ומטה 8אקונומי -אשכול סוציו. 

 ק"מ  9-עזה ורצועת ק"מ מגבולות ירדן, סוריה, מצרים ו 7יישוב עד  –בול יישוב סמוך לג

 (.מגבול לבנון )הכל בקו אווירי

  בהתאם למפת המחוזות והנפות –יישוב עירוני בנגב. 

  ק"מ מגבול סוריה או לבנון. פרמטר  2עד השוכנים יישובים  –יישוב צמוד לגבול עימות צפון

כן נקבע שהוא יתקיים ככל שהיישוב -ה משמעותית ועלזה מגדיל את שיעור הזכאות בצור

 .6אקונומי -אינו עולה על מדרג סוציו

  (.בהתאם לפרסומי הלמ"ס לגבי כל יישוב )עפ"י המרחק ממרכז הארץ –מדד הפריפריאליות 

 בהתאם לפרסומי הלמ"ס –אקונומי -מדד סוציו. 

 

 .לי, הפריפריאליות והסמיכות לגבולכלכ-הניקוד הכולל של יישוב נעשה ע"י חיבור הניקוד החברתי

http://index.justice.gov.il/SitePages/OpenFile.aspx?d=zoUQc0YNQuF2yBThoMFe6zkPTRPoWWVwBovGr7l1hI8%3d
http://www.themarker.com/news/1.2777749
http://www.themarker.com/news/1.2777749
http://www.themarker.com/news/1.2781595
http://www.themarker.com/news/1.2785144
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 נקודות( בסדר יורד 0) 7נקודות( עד  100) 1-כל אשכול מ - 35%כלכלי: -ניקוד מדרג חברתי. 

  :נקודות( בסדר יורד 0) 7נקודות( עד אשכול  100) 1+2אשכולות  - 40%ניקוד הפריפריאליות. 

 (.נקודות 0שוב אחר )נקודות(, יי 100סמיכות לגבול ) - 25%: ניקוד הסמיכות לגבול 

  

מסלולי ההטבה  שלושת, עד תקרה. אישית מיגיעה החייבת מהכנסתוהזיכוי ניתן לעובד 
 המוטבים: לתושבי היישוביםהבסיסיים 

   132מס עד תקרת שכר שנתית של מזיכוי  7% –נקודות  49עד  25ביישוב עם ניקוד כולל 

 .ש"חאלף 

  אלף  162מס עד תקרת שכר שנתית של מזיכוי  10% –נקודות  59עד  50ביישוב עם ניקוד של

 .ש"ח

  ש"ח.אלף  192מס עד תקרת שכר שנתית של מזיכוי  12% –ומעלה  60ביישוב עם ניקוד של 

 

 זיכוי מוגדל יינתן ביישובים הבאים:

 זכאי שהוא ממס זיכוישיעור הל 6% פוייווס, בנגב עירוני יישוב שהוא מוטב ביישוב תושבל 

 או 3 לאשכול משויך האמור היישוב אם; ש"ח 30,000 של סכום ייווסף סהההכנ ולתקרת ,לו

 ש"ח.  42,000 של כאמור נוסף סכום ייווסף, כלכלי-החברתי במדרג יותר נמוך לאשכול

 ממס זיכוישיעור הל 1% ייווסף, בצפון עימות לגבול צמוד יישוב שהוא מוטב ביישוב תושבל 

 ש"ח. 6,000 של סכום ייווסף ההכנסה ולתקרת ,לו זכאי שהוא

 שיעור ל 6% פוייווס, בצפון עימות לגבול צמוד עירוני יישוב שהוא מוטב ביישוב תושבל

 ; ש"ח 36,000 של סכום ייווסף ההכנסה ולתקרת ,לו זכאי שהוא ממס זיכויה

 

 לשדרות , תושבי עוטף עזה ימשיכו ליהנות מהזיכוי המוגדל לפי חוק סיועמכל הנאמר לעילבנפרד 

 המערבי, כל זמן שחוק זה בתוקף. הנגב וביולייש

 

ובתקרות  11-21%היה בשיעור  2016הזיכוי לשנת לפקודה טרם תיקון זה  11נזכיר שבנוסח סעיף 

 ,, כך שבנוסח המתוקן יש הקטנה של הזיכוי, ממנה ייפגעו בעלי השכר הגבוה. בנוסףגבוהות יותר

מצם את הפגיעה נקבעו הוראות מעבר ביישובים אחדים תבוטל כליל הזכאות להטבה. כדי לצ

 אחדות:

  יישוב להיות חדל והיישוב, 11 סעיף לפי ממס לזיכוי זכאי היה 2015בשנת ש יישוב של תושב 

, 2015הכללים של שנת  לפי ממס לזיכוי 2017-ו 2016 המס בשנות זכאי, 2016בשנת  וטבמ

. לא העניין לפי, 2017 סהמ שנת או 2016 המס בשנת האמור היישוב תושב היה שהוא ובלבד

 .לא היה זכאי להטבה 2015תינתן הטבה זו למי שהעתיק מגוריו ליישוב כזה, אך בשנת 

 2017-ו 2016 המס ובשנות ,11 סעיף לפי ממס לזיכוי זכאי היה 2015שבשנת  יישוב של תושב 

וי יורד המתוקן )כלומר שיעור הזיכ כנוסחו (1()ב)11 סעיף הוראות לפי ממס לזיכוי זכאי הוא
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-ו 2016 המס בשנות לו זכאי שהוא ממס לזיכוי ייווסף, (2016בשנת  7%-ל 2015בשנת  13%-מ

 "ח.ש 24,000 של סכום ייווסף ההכנסה ולתקרת 2% של שיעור 2017

 לגבי ומתקיימים מוטב יישוב הם מיישוביה מחצית שלפחות אזורית במועצה יישוב של תושב 

-ו 2016 המס בשנות זכאי יהיה" מוטב יישוב" להגדרה (4) דע (2) פסקאות הוראות יישוב אותו

 שנת או 2016 המס בשנת האמור היישוב תושב היה הוא אם, 7% בשיעור ממס לזיכוי 2017

 .העניין לפי, 2017 המס

 

רשימת היישובים המזכים בהטבה ושיוכם לקטגוריה המתאימה יפורסמו מדי שנה על ידי רשות 

 .2016הרשימה לשנת המסים. 

 

 קטגוריות, לפי הפירוט הבא:  15רשימת היישובים יוצרת 

אחוז 
 זיכוי

תקרת 
 הכנסה

 קטגוריה

 . דוגמה: כרמיאל.נקודות 49עד  25יישוב עם ניקוד כולל בסיסי:   132,000 7%

 . דוגמה: עכו.)ג((3היה זכאי להנחה )סעיף  2015-שב 7%יישוב של   156,000 9%

 . דוגמה: האון.נקודות 59עד  50יישוב עם ניקוד של בסיסי:   162,000 10%

 .כפר ורדים . רק)ב((3)סעיף  2016-יישוב שחדל להיות זכאי ב 159,120 11%

 גמה: חניתה.. דוצמוד לגבול עימות בצפון 10%יישוב של  168,000 11%

 . דוגמה: בית שאן.ומעלה 60יישוב עם ניקוד של בסיסי:   192,000 12%

 . דוגמה: ערד.ומעלה 4שהוא יישוב עירוני בנגב, אשכול  7%יישוב של   162,000 13%

 .. דוגמה: אופקיםומטה 3שהוא יישוב עירוני בנגב, אשכול  7%יישוב של   174,000 13%

 . דוגמה:דפנה.צמוד לגבול עימות בצפון 12%יישוב של   198,000 13%

 . דוגמה: דימונה. ומעלה 4שהוא יישוב עירוני בנגב, אשכול  10%יישוב של   192,000 16%

 . דוגמה: כסיפה.ומטה 3שהוא יישוב עירוני בנגב, אשכול  10%יישוב של   204,000 16%

 . רק שלומי. עימות בצפון שהוא יישוב עירוני צמוד לגבול 10%יישוב של   204,000 17%

 . רק מצפה רמון.ומעלה 4שהוא יישוב עירוני בנגב, אשכול  12%יישוב של   222,000 18%

 . דוגמה: עג'ר.שהוא יישוב עירוני צמוד לגבול עימות בצפון 12%יישוב של   234,000 19%

 שדרות . דוגמה:עוטף עזה  241,080 20%

 

 הערות:

(. מי 2016בינואר  1לתושבים ותיקים )התגוררו ביישוב לפני  הוא רק 9%אחוז זיכוי של  .1

 (. 7%)ולתקרה של  7%ואילך זכאי לזיכוי של  2016בינואר  1-שעבר ליישוב מ

 בלבד.  2017-ו 2016)ג( הם לשנים 3-)ב( ו3אחוזי זיכוי לפי סעיף  .2

https://taxes.gov.il/IncomeTax/documents/hanhayotmaasikim/ישובים%202016.xls
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ת לפי ש"ח, מהכנסתו החייב 238,920, עד תקרה של 10%תושב אילת זכאי זיכוי בשיעור  .3

( בלבד, שהופקה באזור אילת או בחבל אילות. תושב קיבוץ אילות זכאי 2)2-( ו1)2סעיף 

 בהתאם לטבלה דלעיל.  12%לזיכוי דומה, או לזיכוי בשיעור 

א, שאותו יקבל מהרשות 1312את טופס  101קבלת הזיכוי על העובד לצרף לטופס שלשם נזכיר 

 ו. המקומית ומאשר את מגוריו ברשות מקומית ז

 

  צמצום נקודות הזיכוי בגין תואר אקדמי ולימודי מקצוע

(, 2014-ו 2013חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים ב

יקבל נקודות זיכוי בגין תואר  5201–4201נקבע שמי שסיים את לימודיו בשנים  2013-התשע"ג

אקדמי ולימודי מקצוע במשך שנה אחת בלבד )במקום מספר שנים כמספר שנות הלימודים(, 

יוכל לקבל  2014-)דוגמה: מי שסיים לימודיו ב בשנה שלאחר תום הלימודים או בשנה שלאחריה

דורשים התמחות, יוכל לבחור  . מי שלימודיו, לפי בחירתו(2016או  2015את נקודת הזיכוי בשנת 

 לקבל את נקודת הזיכוי בשנת המס שלאחר שנת המס שבה סיים את התמחותו.

, ולמעשה 2014, ביחס למי שסיים לימודיו בשנת 2015לידי ביטוי לראשונה בשנת  באהחקיקה זו 

 ימים אלה לא יקבלו נקודות זיכוי. שבה מסי ,2016תורגש במשכורת רק בשנת 

 

 –2016לים אלה יחולו גם על מי שיסיים לימודיו בשנים לקבע שכנ הכלכלית ההתייעלות חוקב

2018. 

 

 

 פנסיוני  לביטוח ממס פטורה מעסיק להפרשת תקרההקטנת ה

ש"ח  37,040) הממוצע( לפקודת מס הכנסה נקבעה תקרה, בגובה ארבע פעמים השכר 3)ה3בסעיף 

 חוק הצעתבממס.  פטורה, לשכר שהפרשת מעסיק בגינו לביטוח פנסיוני (2015בשנת  לחודש

, ובדיון גובה שלוש פעמים השכר הממוצעוצע להקטין את התקרה לה הכלכלית ההתייעלות

 . (2016בשנת  ש"ח לחודש 23,660) בוועדת הכספים הוקטנה התקרה לפעמיים וחצי השכר הממוצע

( 14)32על ההוצאה המוכרת לביטוח מפני אובדן כושר עבודה, בהתאם לסעיף  ההקטנה דומה חל

 לפקודה.  47לפקודה, ועל הגדרת "הכנסה נוספת" בסעיף 

לפי הנחיות רשות המסים  גבוה. פנסיוני אלה פירושם העלאת נטל המס על בעלי שכרצעדים 

)גם לעובד שאצלו שיעור  7.5% חישוב ההפרשה החייבת במס נעשה לפי שיעור אחיד של 

ש"ח. כיוון שכך,  1,774.50, כלומר ההפרשה המרבית הפטורה ממס היא (ההפרשה נמוך יותר

פעמיים ייהנו מפטור על משכורת פנסיונית גבוהה מ 7.5%-ך מעובדים שאצלם שיעור ההפרשה נמו

 וחצי השכר הממוצע.

http://www.knesset.gov.il/Laws/Data/law/2405/2405.pdf
http://www.knesset.gov.il/Laws/Data/law/2405/2405.pdf
http://fs.knesset.gov.il/20/law/20_lsr_316719.pdf
http://index.justice.gov.il/SitePages/OpenFile.aspx?d=KVryoXRv40u7s%2fOpPj7hOGsbscDFXllTjfHzWLo2nW8%3d
http://index.justice.gov.il/SitePages/OpenFile.aspx?d=KVryoXRv40u7s%2fOpPj7hOGsbscDFXllTjfHzWLo2nW8%3d
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משכרו,  6%לחודש ומעסיקו מפריש לתגמולים  ש"ח 35,000 הפנסיוני דוגמה: לעובד ששכרו

ייווצר חיוב במס )מס הכנסה ודמי ביטוח לאומי( על הפרשה בסך ש"ח, ולכן  2,100ההפרשה היא 

 .ש"ח 149.73-טנת הנטו ב, שפירושו הקש"ח 325.50

 

 נקודות זיכוי בגין ילדים למי שנישא לאלמן או לאלמנה

מתחתן, הוא אינו זכאי יותר לנקודות זיכוי בגין ילדיו, אך  18אלמן שלו ילדים מתחת לגיל כאשר 

גם אשתו אינה זכאית אוטומטית לנקודות זיכוי אלה, שהרי אינם רשומים כילדיה. בתיקון 

נפתרה בעיה זו, ונקבע שהאישה זכאית לנקודות זיכוי בגין ילדי בעלה, כאילו  לפקודת מס הכנסה

 היו ילדיה.

באופן דומה, כאשר אלמנה שלה ילדים פעוטים נישאת, היא אינה זכאית יותר לנקודות פעוט. 

 בתיקון לפקודה הוענקה זכאות זו לבעלה. 

לקבלת נקודות הזיכוי יש למלא , רשות המסיםלפי הנחיות . 2015בדצמבר  1-תיקון זה בתוקף מ

בחלק ח של הטופס(, ולצרף גם צילום של תעודת הזהות של  8או  7כרגיל )כולל סעיף  101טופס 

 . בן הזוג, שבה מופיעים פרטי הילדים

בעיה דומה לזו שִאתה מתמודד תיקון זה קיימת בעת נישואים עם רווק או גרוש שילדיו עמו, וכן 

עוט ואין מי שרשום כאביו. התיקון אינו נותן מענה למקרים אלה, אך נישואים עם רווקה שעמה פ

 יש לקוות שפקיד השומה יטפל בכך ברוח תיקון זה. 

 

 הצעה: מענק פרישה הוא בגדר הכנסת עבודה

 או שהוא מענק הוני. הכנסת עבודהפסקי דין אחדים עסקו בשאלה האם מענק פרישה הוא בגדר 

לשאלה זו חשיבות רבה בקביעת גובה המס החל על מענק הפרישה. אף שנפסק שמענק פרישה 

הוא מענק הוני, עמדתה של רשות המסים היא שיש למסותו לפי המדרגות של הכנסת עבודה )ולא 

הנמוכות יותר של רווח הון(. במקרה מסוים, לא שגרתי, נפסק שאת המענק יש למסות המדרגות 

התחרות, נקבע בפסיקה שזהו מענק -כרווח הון. גם כאשר בעקבות הפרישה ניתן לעובד מענק אי

 הוני.

-לבטל את אימוצע , 2016-(, התשע"ו219הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה )תיקון מס' ב

התחרות( הוא בגדר הכנסת -הבהירות בנושא זה, ולקבוע במפורש כי מענק פרישה )כולל מענק אי

 פקודת מס הכנסהא( ל7)9סעיף עבודה. תיקון זה לא יפגע בפטור ממס הניתן למענק פרישה ב

ובפטורים נוספים הניתנים בפקודה, אך יימנע פרשנות לפיה יש לחייב מענק פרישה במס בשיעור 

לכך מוצע לקבוע בחוק הביטוח הלאומי שתשלומי פרישה יהיו פטורים במקביל  החל על רווח הון.

מדמי ביטוח לאומי )כפי שנהוג עד כה בהתאם להנחיות המוסד לביטוח לאומי(, למעט פיצוי בגין 

 התחרות, שיחויבו בדמי ביטוח לאומי.  -מתן הודעה מוקדמת ומענק אי-אי

http://portal/ysm/sachar/DocLib1/%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA%20%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94.doc
http://portal/ysm/sachar/DocLib1/%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA%20%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94.doc
http://index.justice.gov.il/SitePages/OpenFile.aspx?d=RSGIGng1H6Aur9KieoRKYj91EcOTTOdnBBQIpsauPr4%3d
http://www.hilan.co.il/מרכז-ידע/חקיקה/דיני-מיסים/פקודת-מס-הכנסה-(נוסח-חדש),-תשכא-1961/חלק-ג-חישוב-ההכנסה-לענין-מס/#2540
http://www.hilan.co.il/מרכז-ידע/חקיקה/דיני-מיסים/פקודת-מס-הכנסה-(נוסח-חדש),-תשכא-1961/חלק-ג-חישוב-ההכנסה-לענין-מס/#2540
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 1982-התשמ"בכללי מס הכנסה )בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ(, 

בהורדה הדרגתית של שיעורי מס הכנסה והרחבת מדרגות  התאפיין 2003שהחל בשנת העשור 

צעדים שהובילו להפחתה הדרגתית של מס הכנסה. על עובדים שנשלחו לחו"ל לתקופה  –המס 

כללי מס הכנסה )בעלי הכנסה מעבודה של יותר מארבעה חודשים על ידי מעסיקם הישראלי חלים 

, השונים מכללי חישוב המס החלים על מי שעבודתו בישראל. בכללים 1982-בחוץ לארץ(, התשמ"ב

אלה לא חל כל שינוי בעשור האחרון, ולכן הכנסתם של העובדים בחו"ל נשחקה יחסית להכנסתם 

דולר לחודש חל מס  7,000-ל 6,000ים בישראל, ללא הצדקה. יתרה מזו, בהכנסה שבין של עובד

 . (דולר בנטו 12לירידה של  הדולר לברוטו מביא 100)כלומר: תוספת של  112%שולי כולל של 

שר האוצר העביר לוועדת הכספים תקנות בנושא פרסמה רשות המסים הודעה ש 2012בדצמבר 

, ובהן ביטול מדרגות המס המיוחדות לעובדים חישוב המס לעובדים הנשלחים לעבוד בחו"ל

, אך התקנות 2013בחו"ל. בהודעה נאמר שהכוונה היא שכללים אלה יהיו בתוקף מתחילת 

 כרם של העובדים בחו"ל הולך ומתמשך.המוצעות טרם אושרו, והמחדל במיסוי ש

 

בית המשפט העליון נדרש לאחרונה לבעיה זו, כאשר דן בערעור )שלא התקבל( שבו ביקשו 

לפקודה(,  121המערערים להחיל על הכנסתם מעבודה בחו"ל את מדרגות המס הרגילות )לפי סעיף 

א "עך נאמר בפסק הדין )לפקודה(. וכ 67ולא את הכללים המיוחדים לעובדים בחו"ל )לפי סעיף 

 (:2015בנובמבר  23-, ניתן בדורון כהן וגד בן אפרים נגד פקיד שומה חדרה 799/14

 121 סעיף לתחולת לשונית אחיזה היעדר בשל הערעור את לקבל מקום לא היה כי היא דעתנו

ישראל  תושב – )א( לפקודה67סעיף  הוא למערערים הרלוונטי הסעיף אלא מס הכנסה לפקודת

 שיש טעם לנו נראה מסמרות, כי לקבוע להוסיף, מבלי לנכון מצאנו זאת ל. עם"בחו השוהה

 ודורש והתקנות יתכן הסעיף, הכללים של עדכון היעדר המערערים, לפיהם כוח בא בדברי

 ועד והתקנות שנחקקו החוק מאז המעשי לשוני לב בשים זאת .המחוקק ידי-על נוספת חשיבה

 .ראוי הדבר כי לציין אלה ומצאנו בימים נשקל העניין כי המדינה כוח מבא זו. למדנו לתקופה

 

 

 ביטוח לאומי

 עדכון תקרות לדמי ביטוח לאומי

התקרה לשיעור  :2016 ריאות לשנתשינוי בתשלום דמי ביטוח ודמי ביטוח בעדכונים לפי החוזר: 

השכר הממוצע מהשכר הממוצע במשק.  60%מופחת של דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות היא 

ש"ח   5,556-בהתאם לכך, התקרה לשיעור מופחת  עלתה מש"ח.  9,464-ל ש"ח 9,260-במשק עלה מ

ש"ח  5,556מעל  עדכון זה מביא להקטנה של דמי הביטוח הלאומי למי ששכרוש"ח.  5,678-ל

http://www.hilan.co.il/calc/Legislation.aspx?type=law&id=22&hash=KLALEYHUL
http://www.hilan.co.il/calc/Legislation.aspx?type=law&id=22&hash=KLALEYHUL
http://www.hilan.co.il/calc/Legislation.aspx?type=law&id=22&hash=KLALEYHUL
http://taxes.gov.il/About/SpokesmanAnnouncements/Pages/Ann_231212_3.aspx
http://taxes.gov.il/About/SpokesmanAnnouncements/Pages/Ann_231212_3.aspx
http://taxes.gov.il/About/SpokesmanAnnouncements/Pages/Ann_231212_3.aspx
http://elyon1.court.gov.il/files/14/990/007/z03/14007990.z03.pdf
http://elyon1.court.gov.il/files/14/990/007/z03/14007990.z03.pdf
https://www.btl.gov.il/Insurance/HozrimBituah/Hozrim/%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99%20%D7%91%D7%AA%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D%20%D7%93%D7%9E%D7%99%20%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97%20%D7%95%D7%93%D7%9E%D7%99%20%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97%20%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%259
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ההכנסה המרבית לתשלום דמי ביטוח לאומי וביטוח , 2015עקב ירידת המדד בשנת  לחודש.

 ש"ח לחודש. 43,240 -נותרה ללא שינוי בריאות 

הפער בין התקרה לביטוח לאומי ובין השכר שבו חל מס הכנסה של  , ואף גדל,ממשיך להתקיים

חל מס שולי  ש"ח לחודש, 1,830 ות אלה, שהוא, מצב שמביא לכך שעל השכר שבין שתי תקר48%

. שיעור מס גבוה זה יבלוט 60%כולל )מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות( של 

ש"ח  100כדי לשלם לעובד, ששכרו בתחום זה, סכום של  –במקרה של גילום שמתבצע בתחום זה 

ום זה יגלה שעיקר הבונוס הועבר ש"ח ברוטו. גם מי שיקבל בונוס בתח 250נטו, יש לשלם לו 

 לגובי המסים. 

 

 העלאה הדרגתית של הפרשת המעסיק לדמי ביטוח לאומי

העלאה ההדרגתית של הפרשת המעסיק לדמי ביטוח לאומי. ב האחרוןצעד היתקיים  2016בינואר 

ההעלאה חלה רק על חלק השכר שבשיעור הרגיל לדמי ביטוח לאומי, כלומר חלק השכר שמעל 

חוק לצמצום במהשכר הממוצע )אין שינוי בדמי הביטוח בשיעור המופחת(. צעד זה נקבע  60%-ל

חוק לצמצום הגירעון ולשינוי בותוקן  2201-בהגירעון ולשינוי נטל המס )תיקוני חקיקה(, התשע"

 . 2014-נטל המס )תיקוני חקיקה( )תיקון(, התשע"ד

 להלן שיעור הפרשת המעסיק לדמי ביטוח לאומי בשיעור הרגיל: 

 5.9%: 2012בשנת 

 (0.6%)תוספת של  6.5%: 2013בשנת 

 (0.25%)תוספת של  6.75%: 2014בשנת 

 (0.5%)תוספת של  7.25%: 2015בשנת 

 (.0.25%)תוספת של  7.5%: 2016בשנת 
 .חוזר המוסד לביטוח לאומימידע מלא על עדכון התקרות ושיעור דמי הביטוח מופיע ב

 

http://fs.knesset.gov.il/18/law/18_lsr_301505.pdf
http://fs.knesset.gov.il/18/law/18_lsr_301505.pdf
http://fs.knesset.gov.il/18/law/18_lsr_301505.pdf
http://www.knesset.gov.il/laws/data/law/2429/2429_1.pdf
http://www.knesset.gov.il/laws/data/law/2429/2429_1.pdf
http://www.knesset.gov.il/laws/data/law/2429/2429_1.pdf
https://www.btl.gov.il/Insurance/HozrimBituah/Hozrim/%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99%20%D7%91%D7%AA%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D%20%D7%93%D7%9E%D7%99%20%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97%20%D7%95%D7%93%D7%9E%D7%99%20%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97%20%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%259
https://www.btl.gov.il/Insurance/HozrimBituah/Hozrim/%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99%20%D7%91%D7%AA%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D%20%D7%93%D7%9E%D7%99%20%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97%20%D7%95%D7%93%D7%9E%D7%99%20%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97%20%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%259
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 חובת דיווח למוסד לביטוח לאומי

בדומה לחובת הדיווח לחוק הביטוח הלאומי, ו 355תוקן סעיף  הכלכלית ההתייעלות חוקב

ה חובת דיווח למוסד לביטוח לאומי על תשלומי נוספ, 126השנתית לרשות המסים בטופס 

 . חובה זו תהיה שלוש פעמים בשנה: 126, במבנה זהה לזה של טופס משכורת ופנסיה מוקדמת

 שנה י של אותהנלגבי החודשים ינואר עד יו ,ביולי 18-ב. 

 לגבי החודשים ינואר עד דצמבר של השנה הקודמת ,בינואר 18-ב  

 של השנה הקודמת, קובץ זהה לזה ששודר  דצמברשוב לגבי החודשים ינואר עד  ,באפריל

 . לרשות המסים, וכולל תיקונים, אם נעשו, מאז שידור הקובץ של ינואר

ת מיוחדת, מעבר לטיפול בהפקת , לא נדרש היערכו126כיוון שמדובר במבנה זהה לזה של טופס 

 . 2016הפעלה ראשונה של תיקון זה תהיה ביולי  .הקבצים ושידורם

יש לשים לב שהאוכלוסייה לקובץ לביטוח הלאומי עלולה להיות גדולה מהאוכלוסייה לקובץ 

 מבוטחים סיווג) הלאומי הביטוח צולרשות המסים: כאשר יש במפעל נותני שירות שחל עליהם 

, יש לכלול עובדים אלה בקובץ לביטוח הלאומי, אך אין לכלול 1972-ב"התשל(, מעבידים וקביעת

 אותם בקובץ לרשות המסים. 

עובדים, כלומר  9למעסיקים עד  102שך לתיקון זה בוטלה החובה לדווח על העובד בגב טופס בהמ

 יש לדווח בגב טופס רק על בעלי שליטה. 2016מדיווח ינואר 

http://fs.knesset.gov.il/20/law/20_lsr_316719.pdf
https://www.hilan.co.il/מרכז-ידע/חקיקה/דיני-ביטוח-לאומי/תקנות-הביטוח-הלאומי/צו-הביטוח-הלאומי-(סיווג-מבוטחים-וקביעת-מעבידים),-תשלב-1972/
https://www.hilan.co.il/מרכז-ידע/חקיקה/דיני-ביטוח-לאומי/תקנות-הביטוח-הלאומי/צו-הביטוח-הלאומי-(סיווג-מבוטחים-וקביעת-מעבידים),-תשלב-1972/
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 ת קצבת הילדים גדלה

רטרואקטיבית קצבת הילדים,  הוגדלה הכלכלית עלותההתיי חוקב, הקואליציוני להסכםבהתאם 

, השני הילד ובגין, ש"ח לחודש 150-ל "חש 140-מ והחמישי ואילך הראשון הילד : בגין2015 מאימ

לעניין חוק הבטחת הכנסה נותרה קצבת הילדים  .ש"ח לחודש 188-ל ש"ח 140-מ והרביעי השלישי

 ש"ח לחודש.  140

ש"ח לתוכנית חיסכון בגין כל ילד, עד הגיעו לגיל  50מדי חודש לאומי המוסד לביטוח פקיד י בנוסף

סכום קצבת הילדים, כולו או שר האוצר רשאי לאשר, להורים שירצו בכך, להעביר גם את  .18

ש"ח בחשבון זה,  500יפקיד המוסד לביטוח לאומי עוד  18, לחשבון זה. בהגיע הילד לגיל חלקו

ד רשאי למשוך את הסכום שנחסך. אם הילד ימתין עם משיכת ובאישור אחד מהוריו יהיה היל

ש"ח בחשבון זה, כך שלרשות  500, יפקיד המוסד לביטוח לאומי עוד 21הכסף עד הגיעו לגיל 

שקל. ההפקדה הראשונה בחיסכון זה תהיה בינואר  11,800 מרבי של הצעיר יעמוד חסכון בגובה

 .2015, למפרע ממאי 2017

 

 על העסקת עובדים זרים  ההיטלמ פטורהצעה: 

 ביקור לישיבת ורישיון אשרה שקיבל זר משקיע ההיטל על העסקת עובדים זריםלפטור מ מוצע

 מסוג ביקור לישיבת ורישיון אשרה שקיבל חיוני עובד וכן, לישראל הכניסה חוק לפי 5/ב מסוג

 .זוגם ובניזה,  חוק לפי 51/ב

ההיטל מ פטורהודיע משרד האוצר על כוונתו ל תבמטרה להוזיל את מחירי הירקות והפירובנוסף, 

 .2016, החל מינואר עובדים זרים בחקלאות

 

 קופות גמל

 הסדרת העברה של מידע בגין תשלומים לקופת גמל

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )תשלומים לקופת בקובץ התקנות פורסמו 

התקנות מחייבות העברת מידע רב בין המעסיק ובין קופות הגמל לסוגיהן,  .2014-גמל(, התשע"ד

ם. התקנות באות לוודא שכספי הגמל של העובד יגיעו בכל הנוגע לקופות הגמל של העובדי

 לתעודתם.

 הוראות עיקריות:

  בעת העברת תשלום לקופת גמל יש להעביר מידע אודות המעסיק ואודות התשלום 3תקנה :

 בגין כל עובד. 

http://fs.knesset.gov.il/20/law/20_lsr_316719.pdf
http://knesset.gov.il/Laws/Data/BillGoverment/980/980.pdf
http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/F6371F46-9403-40D1-8EDF-9E24943606C4/43262/7407.pdf
http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/F6371F46-9403-40D1-8EDF-9E24943606C4/43262/7407.pdf
http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/F6371F46-9403-40D1-8EDF-9E24943606C4/43262/7407.pdf
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  עם הפסקת העברתם של כספים לחשבונו של עובד בקופת גמל, על המעביד 4תקנה :

 בא:להעביר לקופה את המידע ה

 מספר מזהה של החברה המנהלת; (1)

 לעניין קופת גמל שאינה קופת ביטוח, מספר אישור קופת הגמל; (2)

 שם המעביד; (3)

 מספר מזהה של המעביד; (4)

 שם העובד; (5)

 מספר זהות או מספר דרכון של העובד; (6)

 סיבת הפסקת התשלומים; (7)

 מועד הפסקת הפקדת התשלומים. (8)

ב זה כלל אינו מועבר, והעברתו תטיל עול נוסף על חשב השכר. כאשר זהו מידע שבשל

מעביד, על המעביד להעביר הודעה על מעמד כספי -סיבת ההפסקה היא ניתוק יחסי עובד

 הפיצויים שנצברו בקופה. 

 

 עם הפסקת העברת תשלומים לקופה, על החברה המנהלת להודיע על כך לעובד. 

 ופה:היזון חוזר על קליטת המידע בק 

o  כמתואר לעיל, על החברה המנהלת 4או תקנה  3שעות מקבלת מידע לפי תקנה  3תוך ,

קליטתם והסיבה -להעביר למעסיק היזון חוזר, ובו הודעה על קליטת הפרטים או על אי

 קליטתם.-לאי

o  שה ימי עסקים על החברה המנהלת להעביר למעסיק היזון חוזר, ובו מידע על חמיתוך

 ונו של כל אחד מהעובדים. רישום הכספים בחשב

o  .בנוסף נדרשת העברה של היזון חוזר מסכם חודשי ושנתי 

 .דרישה של מעסיק להחזר תשלום שהועבר ביתר תיעשה בנפרד ותלווה בתצהיר 

 

שפורסם על ידי הממונה על שוק  מבנה קבציםכל העברות המידע הנ"ל ייעשו באופן ממוחשב, ב

 ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר.

 

, ומבטלות, למעשה, את כלשונן, התקנות מחייבות קשר ישיר בין המעסיק ובין קופות הגמל

מעורבותם של מנהלי הסדרים בתפעול החודשי של העברת התשלומים לקופות הגמל )אך לא 

בעיסוקם בשיווק פנסיוני ובייעוץ פנסיוני(. עם זאת, עמדת משרד האוצר שנמסרה לנו  פוגעות

 היא שאין מניעה להמשך עבודה עם מנהלי הסדרים. 

 

 בע שתחילתן של התקנות תהיה:נק תיקון לתקנותב

 ;2017בינואר  1ביום  -לגבי מעביד המעסיק פחות מחמישים עובדים  (1)

http://www.mof.gov.il/hon/documents/הסדרה-וחקיקה/mosdiym/memos/2014-9-13.pdf
http://www.mof.gov.il/hon/documents/הסדרה-וחקיקה/mosdiym/memos/2014-9-13.pdf
http://index.justice.gov.il/SitePages/OpenFile.aspx?d=zoUQc0YNQuF2yBThoMFe67gpmF06Vw3GOKa7iSzpIJ0%3d
http://index.justice.gov.il/SitePages/OpenFile.aspx?d=zoUQc0YNQuF2yBThoMFe67gpmF06Vw3GOKa7iSzpIJ0%3d
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 ;2016ביולי  1ביום  -לגבי מעביד המעסיק לפחות חמישים עובדים אך לא יותר ממאה עובדים  (2)

 .2016בפברואר  1ביום  -לגבי מעביד המעסיק מעל מאה עובדים  (3)

 

 באחדים מנושאי המבנה האחיד.  רענון להנחיות של אגף שוק ההוןגם  ראו

 

 (12' מס תיקון) (גמל קופות) פיננסיים שירותים על הפיקוח חוק

הקופה שאליה  קנה לעובד, מרגע שנוצרה לו זכאות לקופת גמל, חופש לבחור אתמלחוק  20סעיף 

נקבעו בחוק קנסות כבדים:  20על הפרתו של סעיף  יועברו כספי חיסכון הפנסיוני שהוא זכאי להם

ות העובד לבחור זכ -מידע למעסיק מיליון ש"ח לתאגיד )ראו:  1.8ש"ח ליחיד, ועד  226,000עד 

פיננסיים  שירותים על הפיקוח חוקל 12מס'  תיקון , באתר של אגף שוק ההון(.חיסכון פנסיוני

זכות את המבסס ומרחיב , והוא 2016בפברואר  5-בשייכנס לתוקף תיקון , כולל גמל( )קופות

. התיקון קובע שמעסיק אינו רשאי להתנות את שיעור ההפרשה שלו לקופת 20שנקבעה בסעיף 

גמל )ובכלל זה הפרשה לתגמולים, לפיצויים ולאבדן כושר עבודה( בבחירה של קופה מסוימת או 

 מבין הגבוה ההפקדה לשיעור זכאי ובדהע סוג קופה מסוים. במקרה שיש התניה כזו בהסכם, יהיה

להערכתנו החקיקה אינה מונעת קיום מסלולים שונים . , עד לתיקון ההסכםהשיעורים שנקבעו

 לאוכלוסיות שונות.

 דוגמאות: 

  6%בהסכם נקבע שבחירת העובד בקרן פנסיה תזכה אותו בהפרשה לתגמולים בשיעור ,

. במקרה זה גם העובד 5%ולים בשיעור ואילו בחירה בביטוח מנהלים תזכה בהפרשה לתגמ

 .6%שבחר בביטוח מנהלים יהיה זכאי להפרשה לתגמולים בשיעור 

  החוק מחייב השוואה של השיעור הכולל לתגמולים + אובדן כושר. אין בעיה למעסיק

לאובדן כושר,  1%+  5%או לביטוח מנהלים של   6%שמציע לעובד הפרשה לקרן פנסיה של 

או לביטוח מנהלים של   6%יק שמציע לעובד הפרשה לקרן פנסיה של אבל יש בעיה למעס

הוא יצטרך להגדיל את ההפרשה לביטוח מנהלים/אובדן כושר  –לאובדן כושר  0.4%+  5%

 . 0.6%-ב

  בנפרד יש להשוות את ההפרשה לפיצויים. מעסיק שמציע לעובד הפרשה לפיצויים בשיעור

-טרך להשוות את ההפרשה בשני המסלולים לבמסלול אחר, יצ 8.33%-במסלול אחד ו 6%

8.33%. 

  ואילו לפקידים מוצעת  7.5%למהנדסים מוצעת קרן השתלמות עם הפרשת מעסיק בשיעור

 . זהו מצב שאינו מחייב השוואת תנאים.5%קרן השתלמות עם הפרשת מעסיק בשיעור 

 

 מנמקים תיקון זה:  דברי ההסבר להצעת החוק

 קרן שונים )כגון מסוגים גמל לקופות הפקדה שונים שיעורי כיום מגדירים העבודה מהסכמי חלק

 הפקדה שיעורי של טווח מסוים זה מטרה, ובכלל לאותה ביטוח( המיועדות מקיפה וקופת חדשה

http://mof.gov.il/hon/documents/הסדרה-וחקיקה/mosdiym/memos/h_2015-9-35.pdf
http://mof.gov.il/hon/documents/הסדרה-וחקיקה/mosdiym/memos/h_2015-9-35.pdf
http://mof.gov.il/hon/Consumer-Information/Pages/EmployersMessage2.aspx
http://mof.gov.il/hon/Consumer-Information/Pages/EmployersMessage2.aspx
http://index.justice.gov.il/SitePages/OpenFile.aspx?d=KVryoXRv40u7s%2fOpPj7hOPkpfG0g3y3TS3VnMfDKWs4%3d
http://index.justice.gov.il/SitePages/OpenFile.aspx?d=KVryoXRv40u7s%2fOpPj7hOPkpfG0g3y3TS3VnMfDKWs4%3d
http://knesset.gov.il/Laws/Data/BillGoverment/939/939.pdf
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 כך, שיעור על העובד. נוסף של הבחירה חופש נפגע כושר עבודה, ובכך לאבדן ביטוחי לכיסוי

 שיעורי של מסוים טווח זה מטרה, ובכלל המיועדות לאותה הגמל קופות בין שונה מעסיק הפקדות

 הגמל קופת בחירת לגבי מצד המעסיק אדישות והעדר עניינים לניגוד חשש הפקדה כאמור, מעלה

 שוק בפיתוח נדבך מרכזי מהווה וניהפנסי בחיסכון העובדים של העובד. חופש הבחירה ידי על

 לא כי מעסיק לקבוע מוצע לכך והמשק. בהתאם החוסכים ותחרותי לטובת משוכלל פנסיוני חיסכון

 למרכיב גמל לקופת להפקיד נדרש העובד שהמעסיק משכר ההפקדות שיעור את להתנות יוכל

 מכספי עבודה כושר לרכישת אבדן שמשולם העובד משכר השיעור תשלומי המעסיק, לרבות

 או קופה מסוים של מסוימת, לסוג לקופה פיצויים, בהפקדה התשלומים בעבור ולמרכיב המעסיק

או  בדין נקבעה אם כי לקבוע מוצע כן קופות. כמו מסוימת של רשימה מתוך העובד שיבחר לקופה

 לשיעור זכאי העובד כאמור, יהיה בניגוד להוראות הגמל לקופת ההפקדות שיעור על התניה בהסכם

 הדין הוראות לפי העובד להפקיד לזכות עשוי שהמעסיק המרביים השיעורים מבין ההפקדות הגבוה

 .ההסכם או לתיקון הדין ההסכם, עד או

 

האישור הכללי בדבר תשלומי מעבידים לקרן פנסיה הוראות תיקון זה מתנגשות עם הוראות 

לחוק פיצויי פיטורים(, משום שאישור זה מציע  14)סעיף  ולקופת ביטוח במקום פיצויי פיטורים

פת ביטוח. על מנת להמשיך וליהנות לעובד שני מסלולים שונים, האחד לקרן פנסיה והאחר לקו

מחבות הפיצויים, על המעסיק יהיה להשוות כלפי מעלה את התנאים בשני  100%על  14מסעיף 

 המסלולים. 

 כדי לעמוד בדרישות התיקון על המעסיק:

לזהות את כל ההסכמים )קיבוציים או אישיים( שבהם הציע לעובד שני מסלולים בתנאים  .1

 שונים.

וות את התנאים כלפי מטה )במקרים שהדבר אפשרי( או כלפי מעלה )זו להחליט האם להש .2

 ברירת המחדל שבחוק(.

לקבל מהעובדים את החלטתם על ייעוד הכספים הפנסיוניים בעקבות השינוי )זה בוודאי נחוץ  .3

 . (בהשוואת תנאים כלפי מעלה

 

 (13גמל( )תיקון מס'  פיננסיים )קופות שירותים על הפיקוח חוק

 תיםשירו על הפיקוח תיקונים אחדים בחוק אישרה הכנסת הצעת חוק מטעם הממשלהבעקבות 

גמל(. זהו צעד נוסף ברפורמה בקופות הגמל שעורכת הממשלה בעשור האחרון.  פיננסיים )קופות

 שינויים עיקריים:

https://www.hilan.co.il/מרכז-ידע/חקיקה/דיני-עבודה/חוק-פיצויי-פיטורים/אישור-כללי-בדבר-תשלומי-מעבידים-לקרן-פנסיה-ולקופת-ביטוח-במקום-פיצויי-פיטורים/#7459
https://www.hilan.co.il/מרכז-ידע/חקיקה/דיני-עבודה/חוק-פיצויי-פיטורים/אישור-כללי-בדבר-תשלומי-מעבידים-לקרן-פנסיה-ולקופת-ביטוח-במקום-פיצויי-פיטורים/#7459
https://www.hilan.co.il/מרכז-ידע/חקיקה/דיני-עבודה/חוק-פיצויי-פיטורים/אישור-כללי-בדבר-תשלומי-מעבידים-לקרן-פנסיה-ולקופת-ביטוח-במקום-פיצויי-פיטורים/#7459
http://knesset.gov.il/Laws/Data/BillGoverment/939/939.pdf
http://knesset.gov.il/Laws/Data/BillGoverment/939/939.pdf
http://index.justice.gov.il/SitePages/OpenFile.aspx?d=WGyXSB4vwr6uBxhkUHekX7KQWXVcN9SSrn4KMQhJg4Q%3d
http://index.justice.gov.il/SitePages/OpenFile.aspx?d=WGyXSB4vwr6uBxhkUHekX7KQWXVcN9SSrn4KMQhJg4Q%3d
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  ."החלפת השם הלא כל כך מובן "קופת גמל לא משלמת לקצבה" בשם "קופת גמל לחיסכון

השם "קופת גמל משלמת לקצבה" בוטל, ובמקומו משתמש החוק בשם הפשוט יותר "קופת 

 לקצבה".גמל 

  עד לתיקון זה אי אפשר היה למשוך כספים מקופת גמל לחיסכון, ועל החוסך היה להעבירם

 מקופת גם במישרין משיכה לחוסכים תחילה לקופת גמל משלמת לקצבה. מעתה מתאפשרת

 .ביטוח וקופת פנסיה קרן לעניין להוראות הקיימות לחיסכון, בדומה גמל

 תקופתית )אנונה(  משיכה של שילוב כון באמצעותלחיס גמל מקופת קצבה תשלום מתאפשר

חיצוני, לשם תשלום  ממבטח ימים אריכות למשך תקופה שהוגדרה מראש, ורכישת ביטוח

הקצבה לימים שלאחר תקופה זו, ועד אחרית ימיו של החוסך, או לחלופין תשלומים מקופת 

 צעת החוק פיתוחגמל אחרת המשולמים עד אחרית ימיו של החוסך. על פי דברי ההסבר לה

 המוצרים של טובה יותר התאמה ויאפשר לצרכנים ההיצע את ירחיב מוצרי משיכה מגוון של

 הקצבה.  מקבלי של התועלת הכלכלית את יגדיל ובכך לצורכיהם

 לא שצבר בחשבונות החיסכון כספי יועברו פנסיה חדשה הצטרפות של עובד לקרן בעת–

 להצטרף. כדי מבקש הוא שאליה הפנסיה רןלק ,אחרות חדשות פנסיה בקרנות פעילים

 מנגנון לא פעילים נקבע בחשבונות המנוהלים כיום הכספים של הקיים המלאי עם להתמודד

 .כאמור לאיחוד כספים

 

 

  (סוכנים ריבוי) פנסיוני ומשווק פנסיוני יועץ לבחור העובד של זכותו

נה לעובד את הזכות הבלעדית גמל( מק קופות) פיננסיים שירותים על לחוק הפיקוח 20סעיף 

חוק התכנית הכלכלית )תיקוני בלקבוע לאיזה קופה יופקדו כספי קופת גמל שהוא זכאי להם. 

)המוכר בשם  2015-(, התשע"ה2016-ו 2015חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 

 שעובד "רשאי תבעווק ,זכות זו הרחיבמו תבססמ(, ה2פסקה )א נוספה לסעיף זהההסדרים"(  "חוק

 בקופת פעולות ביצוע או ייעוץ פנסיוני, פנסיוני שיווק מתן לשם רישיון בעל בכל, עת בכל, לבחור

ו של עובד כאמור לא יתנה את הפקדת הכספים בידלמעט הפקדת כספים לקופת גמל. ... מע, הגמל

ת גמל בעבור העובד או מתן טובת הנאה אחרת לעובד, בכך שבעל רישיון מסוים ייתן לעובד לקופ

 כאמור שיווק פנסיוני או ייעוץ פנסיוני או יבצע בעבורו פעולות אחרות בקופת הגמל." 

בקשר ישיר עם היצרן, כלומר שלא בנוסף ניתנה לעובד הרשות לבצע פעולות בחיסכון הפנסיוני 

 סיוני או שיווק פנסיוני או בהמשך להם. כחלק מייעוץ פנ

 

 מימון התפעול הפנסיוני בידי המעסיק

 ,לבין שירותי שיווק פנסיוני ,הניתנים למעסיק ,פנסיוני שירותי תפעולבין  ההפרד חובתלההצעה 

, ובכך לבטל את המצב הנפוץ, שבו מנהל הסדרים עוסק בשיווק פנסיוני הניתנים לעובדים

בתפעול השוטף של סליקת הכספים הפנסיוניים, עברה שינוי, בעקבות לעובדים, ומטפל גם 

http://fs.knesset.gov.il/20/law/20_lsr_316718.pdf
http://fs.knesset.gov.il/20/law/20_lsr_316718.pdf
http://fs.knesset.gov.il/20/law/20_lsr_316718.pdf
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מאפשר המשך מתן שירותי  שאושר חוקהתנגדות עזה של מנהלי ההסדרים וסוכני הביטוח. ה

 שיווק פנסיוני ותפעול פנסיוני בידי אותו גוף, בתנאי כפול:

 לקופות גמל  המעסיקמסך ההפקדות של  +מע"מ0.6%ישלם בעד התפעול הפנסיוני  המעסיק

 גמלהמושג "קופת גמל" כולל "קופת  .ש"ח+מע"מ 10.5העובד ולא פחות מאשר  על שם 

 להשתתפות מרכזית גמל קופת, מחלה לדמי או לחופשה, לקצבה, לפיצויים, לתגמולים

 ". אחרת למטרה גמל קופת או השתלמות קרן, תקציבית בפנסיה

של עמלת ההפצה שמקבל  ת מאפס()אך לא פחו זההזה תתחייב הפחתה  תשלוםבעקבות 

 הפחתה זו של דמי הניהול שגובה היצרן הפנסיוני מהעובד.הסוכן הפנסיוני מהיצרן הפנסיוני ו

בחוק אין התייחסות מפורשת למועד  .2016, למפרע מתחילת 2016ביוני  1-יכנס לתוקף בת

ביוני  1-ף בהכניסה לתוקף של תשלום המעסיק לסוכן, אך סביר שגם חובה זו תיכנס לתוק

 .2016, למפרע מתחילת 2016

נדגיש שתשלום זה של המעסיק למשווק פנסיוני נדרש כאשר המעסיק משתמש בשירותי 

תפעול של אותו משווק פנסיוני. כאשר המעסיק אינו משתמש בשירותי תפעול של המשווק 

תפעול של הפנסיוני )כלומר מעביר את הכספים ישירות ליצרן הפנסיוני או משתמש בשירותי 

 גורם מתפעל אחר(, הוא אינו נדרש לתשלום זה.

  שתהיה ברירת מחדל )כלומר תינתן לעובד שלא בחר תוכנית  הפנסיונית תוכניתהבחירת

 1-תנאי זה ייכנס לתוקף ב .היציג או המעסיק העובדים ה במכרז שיבצע ארגוןתיעש אחרת(

, גמל קופת בחירת לעניין הוראותראו בהרחבה בחוזר של אגף שוק ההון:  .2016בדצמבר 

 .2016באפריל  1-שתוקפו מ

 

 למעסיקים תפעול שירותי עבור מוסדי גוףשל  איסור תשלום

רית מהחופש שניתן לעובד גישתו של אגף שוק ההון לביטול כל הטיה אפש כצעד נוסף לביסוס

 לפיה: הבהרהפרסם אגף שוק ההון  גמל( קופות) פיננסיים שירותים על לחוק הפיקוח 20בסעיף 

 הכספים סליקת ךהלי תפעול במימון הכרוכה בעלות לשאת מוסדי גוף על איסור חל .א

 .המעסיק על המוטלים הדיווח קבצי והפקת והמידע

 .למעסיק תפעול שירותי לספק רשאי אינו מוסדי וףג .ב

 גמל לקופות תשלומים הפקדת על דיווח להעביר למעסיק לאפשר רשאי מוסדי גוף .ג

 למוצרים יתייחס כאמור שדיווח ובלבד, שלו האינטרנט אתר באמצעות ידו על המנוהלות

 .בלבד המוסדי הגוף ידי על יםהמנוהל

מרכז סליקה בנקאי )מס"ב( שבשלב זה אין בכוונתו לתת שירותים  הודיעבעקבות הבהרה זו 

(. מעסיקים שהתבססו על פתרון זה המתואר לעילהדיווח האחיד" ) –בתחום "ממשק מעסיקים 

נדרשים למצוא פתרון חלופי. מס"ב ממשיך לתמוך בסליקת כספים לקופות גמל באמצעות מערכת 

http://www.mof.gov.il/hon/documents/הסדרה-וחקיקה/mosdiym/memos/th_2015-135.pdf
http://mof.gov.il/hon/documents/הסדרה-וחקיקה/mosdiym/memos/hav2015-47717.pdf
http://mof.gov.il/hon/documents/הסדרה-וחקיקה/mosdiym/memos/hav2015-47717.pdf
http://www.masav.co.il/files/download/masav-mimshak%20achid.pdf
http://www.masav.co.il/files/download/masav-mimshak%20achid.pdf
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 של וההשתלמות הגמל כספי סליקת עבור לשלם יצטרכו המעסיקים)ראו גם ""מס"ב ספקים". 

 ", באתר "כלכליסט"(.עובדיהם

 

 מוסדי בגוף ולמבוטחים לעמיתים רבעוני ודוח שנתי דוח

המוסדיים )חברות ביטוח, קופות גמל  מפורטות לגופיםהנחיות ובו  חוזראגף שוק ההון פרסם 

 הגילוי חובות את מרחיבוכו'( בעניין הדו"ח השנתי והרבעוני שעליהם לתת לעמיתים. החוזר "

 יעיל ובקרה מעקב כלי ישמש שהדוח כך, בו המוצג המידע את ומפשט, מוסדיים גופים על המוטלות

לה הוא החובה להציג לעמית את ". חידוש חשוב בהנחיות אאלה מוצרים על ולמבוטחים לעמיתים

 – א לפקודת מס הכנסה(9)כהגדרתן בסעיף  לקצבה מוכרתההפקדה וקצבה מזכה ל הההפקד

הבחנה שיש לה חשיבות רבה בנוגע למיסוי הקצבה שתשולם לעובד בבוא העת, עם פרישתו 

 שתי שאלות מעניינות:לפנסיה. חובה זו מעלה 

  החל משנת מזכה לקצבה מוכרת בשנים קודמות? איך קופות הגמל ידעו להפריד בין קצבה

 .מידע זה מועבר לקופות במסגרת הממשק האחיד, אך הוא לא הועבר בשנים קודמות 2016

 ?106נכון לעכשיו ההפרדה אינה מופיעה בטופס  איך העובד ידע לבדוק את נכונות הסכומים 

 ובתלוש המשכורת.

 

 מסלולי השקעה בקופות גמל

מסלולי השקעה תלויי גיל בקופות ס לתוקף חוזר של אגף שוקף ההון בדבר נכנ 2016בינואר  1-ב

ן השתלמות נדרשת לפתוח במסגרתה שלושה . בהתאם לחוזר זה, כל קופת גמל שאינה קרהגמל

 מסלולי השקעה:

 ;50מסלול שמדיניות ההשקעה בו מתאימה לעמיתים אשר גילם אינו עולה על  (א)

 ;60ואינו עולה על  50מסלול שמדיניות ההשקעה בו מתאימה לעמיתים שגילם לפחות  (ב)

 .60מסלול שמדיניות ההשקעה בו מתאימה לעמיתים שגילם לפחות  (ג)

ורף אוטומטית למסלול ברירת המחדל המתאים לגילו, ועם שינוי קבוצת הגיל שלו חדש יצ עמית

הקופה תעבירו אוטומטית למסלול ברירת המחדל המתאים לגילו. עמית יוכל להורות על העברתו 

 למסלול אחר. 

 .למסלול ברירת המחדל המתאים לגילועמית שאינו עמית חדש יוכל להורות על העברתו 

 

http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3677830,00.html
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3677830,00.html
http://www.mof.gov.il/hon/documents/הסדרה-וחקיקה/mosdiym/memos/h_2016-9-2.pdf
http://www.mof.gov.il/hon/documents/הסדרה-וחקיקה/mosdiym/memos/h_2016-9-2.pdf
http://www.mof.gov.il/hon/documents/%D7%94%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%94-%D7%95%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%A7%D7%94/mosdiym/memos/2015-9-29.pdf
http://www.mof.gov.il/hon/documents/%D7%94%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%94-%D7%95%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%A7%D7%94/mosdiym/memos/2015-9-29.pdf
http://www.mof.gov.il/hon/documents/%D7%94%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%94-%D7%95%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%A7%D7%94/mosdiym/memos/2015-9-29.pdf
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 דיני עבודה

 רמה בתחבורה הציבוריתרפו
יוצאת לדרך רפורמה בתחבורה הציבורית אשר מקלה מאוד על ציבור הנוסעים אבל  2016בינואר 

 מחייבת כמעט את כל חשבי השכר לתקן את תעריף הנסיעות של העובדים.

או בטלפון   reform.org.il-p://www.transhttפרטים מדויקים על הרפורמה ניתן למצוא באתר 

*8787   . 

 שבע.-מפת התחבורה הציבורית החדשה כוללת ארבעה מטרופולינים: ת"א, חיפה, ירושלים ובאר

בתוך כל מטרופולין ישנן שלוש "טבעות" המסמנות את אזור מרכז המטרופולין והאזורים 

 -ולינים ולשלב בין אמצעי התחבורה שמחוצה לו. מינואר ניתן לנסוע חופשי בתחומי המטרופ

ניתן לרכוש כרטיס חופשי חודשי, חופשי יומי או חופשי שבועי. מאחר  .במינוי אחד וללא הגבלה

 ובשכר משלמים משכורת יומית או חודשית אנו לא נפתח את התעריפים השבועיים במערכת.

ושיטת הטבעות  ,ופוליןהמחירים כוללים גם את הנסיעה ברכבת בתחומי המטר ,לפי הכתוב באתר

 לדוגמה, מטרופולין חיפה נראה כך: כוללת גם את רכבת ישראל.

 

 פירוט הישובים הנכללים בכל אזור וטבעת והמחירים השונים נמצא באתר לעיל. 

http://www.trans-reform.org.il/
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 משכרו החודשי של עובד זר הסכומים המרביים המותרים לניכוי

אמור משרד הכלכלה לפרסם עדכון לסכומים המרביים המותרים לניכוי משכרו  2016בינואר 

 החודשי של עובד זר. הסכומים המעודכנים טרם פורסמו.

 

 עדכון שכר המינימום
 

 פעימות:  בחוק שכר מינימום שלושלהעלאת שכר המינימום נקבעו 

  ש"ח לחודש.  4,650-עלה לובה שכר המינימום  2015פריל בא 1-ב החלההפעימה הראשונה 

 ש"ח לחודש 4,825-יעלה שכר המינימום ל 2016ביולי  1-ב. 

 ש"ח  5,000-מהשכר הממוצע, ולא פחות מ 52%-יעלה שכר המינימום ל 2017בינואר  1-ב

 .לחודש

תעלה ו 2017בדצמבר  1-פעימה רביעית, שבשלב זה נקבעה רק בהסכם קיבוצי, תיכנס לתוקף ב

 . ש"ח לחודש 5,300-את שכר המינימום ל

 

 מוגבלות עם אנשים של התעסוקה והגברת לעידוד הרחבה צו
 

צו ה .מוגבלות עםם אנשי ה שלקועסתהעידוד והגברת ל צו הרחבהפורסם  2014באוקטובר  5-ב

ים אנש להגיע לייצוג הולם שלעובדים לפחות,  100 מפעלו, שבכל מעסיק, למעט המדינהמחייב 

לפרסום הצו, שנה הראשונה תום הבבהתאם לצו, ייצוג הולם פירושו, . בקרב עובדיו עם מוגבלות

 .מהעובדים 3%לפחות  –שנה השנייה תום המהעובדים, וב 2%לפחות 

מעובדיו שהם עובדים  2%נדרש כל מעסיק שהצו חל עליו להיות עם  2016בתחילת בהתאם לכך, 

 . 3%להגיע לייצוג של  2016עם מוגבלות, ועד אוקטובר 

 הוא אדם עם מוגבלותמשותפת להסתדרות ולנשיאות הארגונים העסקיים קבעה ש מעקבועדת 

 שמתקיים בו אחד מאלה:מי 

עלה, המוכרת על ידי המוסד לביטוח לאומי, משרד הביטחון, ומ 40%של  נכות לו נקבעה .א

 או משרד הבריאות; רשות המסים

עבר שיקום מקצועי לצורך השמה בעבודה על ידי המוסד לביטוח לאומי, משרד הרווחה או  .ב

 משרד הבריאות;

 נכה צה"ל אשר עבר שיקום מקצועי לצורך השמה בעבודה על ידי משרד הביטחון. אוה .ג

 עדת המעקב, מעסיק שלא עמד בדרישת הייצוג ההולם יידרש להראות שנקטלפי החלטת ו

 בצעדים הבאים לשם עמידה בדרישה זו:

http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/F0170658-6C74-4F77-8042-EBDC53A141EB/0/zvharhava_2015.pdf
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 .מינה אחראי להעסקת אנשים עם מוגבלות 

  .מופעלת אצלו תוכנית לקידום העסקתם של אנשים עם מוגבלות 

  .המעסיק פנה לשלושה גורמים העוסקים בהשמת עובדים עם מוגבלות 

 ד שהוא אדם עם מוגבלות נדחה על ידי המעסיק, יש לתעד את הנימוקים כאשר מועמ

 קבלתו לעבודה. -לאי

 

 משימות פתוחות במשרד הכלכלה

 

משרד הכלכלה עומד לשנות את שמו ל"משרד הכלכלה והתעשייה". יהיה זה שמו השביעי של 

, שכל אחת מהן המשרד מאז הקמתו. ננצל הזדמנות חגיגית זו כדי להזכיר משימות חקיקה אחדות

 , ואינן מגיעות לסיומן: נמצאת כבר שנים אחדות בטיפולו של המשרד

  :חוק להגברת חוקקה הכנסת את ה 2011בדצמבר תקנות לקבלת הסמכה לבודק שכר מוסמך

. בחוק ניתנו סמכויות מסוימות 2012, והחוק נכנס לתוקף ביוני האכיפה של דיני העבודה

וסמך, ועל שר הכלכלה הוטל להתקין תקנות להסמכתם של בודקי שכר לבודק שכר מ

 מוסמכים. עד להתקנת תקנות אלה ניתנו הסמכויות, לתקופת מעבר של שנה וחצי, לרואי

אושרו , ותקנות אין. באיחור של קרוב לשנה, 2013חשבון. תקופת מעבר זו הסתיימה בדצמבר 

, תקנות המפרטות את התנאים לקבלת הסמכה 2014, בנובמבר בוועדת העבודה והרווחה

(. מאז חלפה עוד שנה, אך פרוטוקול הישיבה של ועדת העבודה והרווחהלבודק שכר מוסמך )

התקנות טרם פורסמו בקובץ התקנות, ולכן לא נכנסו לתוקף. בפרסום התקנות לא די, משום 

 שלקבלת ההסמכה יש לעבור הכשרה ובחינות, וטרם הוקמו הגופים שיעסקו בכך.

 :( שלהם מסמךב 6)סעיף  הכלכלהשל משרד  עמדתו מסירה אלקטרונית של תלוש המשכורת

אלקטרונית היא צעד ראוי רק במקרים חריגים, שבהם יש קושי אמיתי למסור  שמסירההיא 

ל כיוון שמסירה אלקטרונית ש כצעד זמני עד למסירת תלוש נייר. ורק לעובד, התלושאת 

הייתה פנייה של מעסיקים  2009עוד בשנת מסמכים הפכה לנפוצה מאוד בעידן האינטרנט, 

, ואף למשרד הכלכלה להתקין תקנות שיאפשרו מסירה אלקטרונית של תלוש המשכורת

ני שנים אחדות פרסם משרד הכלכלה (. לפמסמך שלהב 1ההסתדרות הסכימה לכך )סעיף 

, אך טיוטה זו לא הפכה טיוטת תקנות להסדרת מסירה אלקטרונית של תלוש המשכורת

 לתקנות מחייבות.

  למשרד פנתה ח"כ שלי יחימוביץ'  2009שנת : עוד ב)א( לחוק הגנת השכר25תיקון סעיף

לפי בקשה בכתב של ש)א( לחוק הגנת השכר כך שיפשר, 25קשה לתקן את סעיף בבהכלכלה 

יהיה אפשר לנכות ישירות משכרו סכומים כגון הפרשה לקרן עזרה הדדית  ,העובד ממעבידו

 . התיקון המבוקש לא נעשה. של העובדים או בגין רכישת מוצר

 חל גם על עובד זר. עם זאת, יש בעיה  צו ההרחבה לפנסיה חובה: לעובד זר פנסיה חובה

http://www.hilan.co.il/%d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96-%d7%99%d7%93%d7%a2/%d7%97%d7%a7%d7%99%d7%a7%d7%94/%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%99-%d7%a2%d7%91%d7%95%d7%93%d7%94/%d7%97%d7%95%d7%a7-%d7%9c%d7%94%d7%92%d7%91%d7%a8%d7%aa-%d7%94%d7%90%d7%9b%d7%99%d7%a4%d7%94-%d7%a9%d7
http://www.hilan.co.il/%d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96-%d7%99%d7%93%d7%a2/%d7%97%d7%a7%d7%99%d7%a7%d7%94/%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%99-%d7%a2%d7%91%d7%95%d7%93%d7%94/%d7%97%d7%95%d7%a7-%d7%9c%d7%94%d7%92%d7%91%d7%a8%d7%aa-%d7%94%d7%90%d7%9b%d7%99%d7%a4%d7%94-%d7%a9%d7
http://www.hilan.co.il/%d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96-%d7%99%d7%93%d7%a2/%d7%97%d7%a7%d7%99%d7%a7%d7%94/%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%99-%d7%a2%d7%91%d7%95%d7%93%d7%94/%d7%97%d7%95%d7%a7-%d7%9c%d7%94%d7%92%d7%91%d7%a8%d7%aa-%d7%94%d7%90%d7%9b%d7%99%d7%a4%d7%94-%d7%a9%d7
http://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Labor/News/Pages/third181114.aspx
http://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Labor/News/Pages/third181114.aspx
http://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Labor/News/Pages/third181114.aspx
http://www.nevo.co.il/law_word/law103/19_ptv_303589.doc
http://www.nevo.co.il/law_word/law103/19_ptv_303589.doc
http://www.shelly.org.il/files/tamat100509_0.pdf
http://shelly.org.il/files/alonlevin120509.pdf
http://shelly.org.il/files/alonlevin120509.pdf
http://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Labor/Regulation/kalkala220514.pdf
https://www.hilan.co.il/מרכז-ידע/חקיקה/צווי-הרחבה/צו-הרחבה-ביטוח-פנסיוני-מקיף-במשק/
https://www.hilan.co.il/מרכז-ידע/חקיקה/צווי-הרחבה/צו-הרחבה-ביטוח-פנסיוני-מקיף-במשק/
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המלצה לציית לצו, כי המבטחים אינם מוכנים לבטח עובד זר. משרד הכלכלה פרסם 

יא 1סעיף דרך המלך לפתרון בעיה זו נקבע ב ., אך זהו פתרון דחוקלמעסיקים לפתרון הבעיה

שר הפנים, בהסכמת שר האוצר, רשאי להקים קרן לעובדים , הקובע כי "לחוק עובדים זרים

", ושר הכלכלה רשאי לקבוע שהפקדות המעסיק בקרן זו יבואו במקום חובתו לפי צו זרים

צא צו ההרחבה ההרחבה. אף שחלפו שנים רבות מאז שניתנה לשרים סמכות זו ומאז שהו

  לקידום הקמת הקרן. לפנסיה חובה, דבר לא נעשה

 24תיקון של  םכבר לפני שנים רבות, ובפרט לאחר חקיקת :רענון חוק שעות עבודה ומנוחה 

החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, עלה הצורך לרענן את חוק שעות לחוק הגנת השכר ו

ת את המקובל והרצוי בימינו. משרד הכלכלה תואמו ןעבודה ומנוחה, שאחדות מהוראותיו אינ

 הקים ועדה למטרה זו,  אך הוועדה פורקה בלי שתרמה לתיקון החוק. 

 

כללי בדבר תשלומי האישור הבנוסף למשימות ותיקות אלה, נוספה באחרונה עוד משימה: 

לחוק פיצויי  14)אישור לפי סעיף  מעבידים לקרן פנסיה ולקופת ביטוח במקום פיצויי פיטורים

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(, ל 20פיטורים( אינו תואם את הוראות סעיף 

(. כדי שלא לשים מכשול בפני המתואר לעיללחוק ) 12, כפי שתוקן בתיקון מס' 2005-התשס"ה

ישור הכללי, כך שיציג שיעורי הפקדה זהים בשני המסלולים המעסיקים, נדרש תיקון של הא

 המוצעים בו. 

 

 העלאה הדרגתית של עלות השכר

. השנים האחרונות מתאפיינות בשורה של צעדים הגורמים להעלאה הדרגתית של עלות השכר

 נמנה להלן צעדים אחדים מסוג זה:

  מהשכר.  100%-מהשכר ל 75%-עלה שיעור דמי המחלה לפי חוק דמי מחלה מ 2011באפריל 

  הצו חייב מעסיקים להעניק ביטוח פנסיוני לעובד, בשיעור שהגיע הרחבה לפנסיה חובההצו :

 הפרשה לפיצויים. 6%-הפרשה לתגמולים ו 6%-ל 2014בשנת 

 ש"ח  4,650-ש"ח לחודש ל 4,300-עלה שכר המינימום מ 2015עלאת שכר המינימום: באפריל ה

ש"ח  5,300-לחודש. בשנתיים הקרובות צפויות העלאות נוספות, שיביאו את שכר המינימום ל

 לחודש.

 פרשת המעסיק לדמי ביטוח לאומי, על חלק השכר שבשיעור הרגיל לדמי ביטוח לאומי, ה

 7.5%-ל 2012בשנת  5.9%-מהשכר הממוצע עלתה בהדרגה מ 60%-מעל לכלומר חלק השכר ש

 .2016בשנת 

  :בוטלו נקודות הזיכוי לעובדים הזרים  2015בינואר  1-החל מביטול נקודות הזיכוי לעובד זר

)פרט לעובדים בענף הסיעוד(. כאשר לעובד הזר יש הסכם לשכר נטו )שכר מגולם(, מדובר 

 חודש.ש"ח ל 590בתוספת עלות של 

http://www.moital.gov.il/NR/exeres/6E900727-FD96-429D-BF00-799D63BD274F.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/6E900727-FD96-429D-BF00-799D63BD274F.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/6E900727-FD96-429D-BF00-799D63BD274F.htm
https://www.hilan.co.il/מרכז-ידע/חקיקה/דיני-עבודה/חוק-עובדים-זרים/פרק-ד-הפקדת-כספים-לטובת-העובד-הזר-ולהבטחת-יציאתו-מישראל/
https://www.hilan.co.il/מרכז-ידע/חקיקה/דיני-עבודה/חוק-עובדים-זרים/פרק-ד-הפקדת-כספים-לטובת-העובד-הזר-ולהבטחת-יציאתו-מישראל/
https://www.hilan.co.il/מרכז-ידע/חקיקה/דיני-עבודה/חוק-פיצויי-פיטורים/אישור-כללי-בדבר-תשלומי-מעבידים-לקרן-פנסיה-ולקופת-ביטוח-במקום-פיצויי-פיטורים/
https://www.hilan.co.il/מרכז-ידע/חקיקה/דיני-עבודה/חוק-פיצויי-פיטורים/אישור-כללי-בדבר-תשלומי-מעבידים-לקרן-פנסיה-ולקופת-ביטוח-במקום-פיצויי-פיטורים/
https://www.hilan.co.il/מרכז-ידע/חקיקה/דיני-ביטוח-פנסיוני/חוק-הפיקוח-על-שירותים-פיננסיים-(קופות-גמל)/
https://www.hilan.co.il/מרכז-ידע/חקיקה/דיני-ביטוח-פנסיוני/חוק-הפיקוח-על-שירותים-פיננסיים-(קופות-גמל)/
https://www.hilan.co.il/מרכז-ידע/חקיקה/דיני-ביטוח-פנסיוני/חוק-הפיקוח-על-שירותים-פיננסיים-(קופות-גמל)/
https://www.hilan.co.il/מרכז-ידע/חקיקה/צווי-הרחבה/צו-הרחבה-ביטוח-פנסיוני-מקיף-במשק/
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  תעבור עלות התפעול הפנסיוני מהעובד למעביד,  2016עלות התפעול הפנסיוני: החל מינואר

מסך ההפקדות של העובד ולא פחות  +מע"מ0.6%בעד התפעול הפנסיוני שיידרש לשלם 

 מוסדי גוף על איסור חלשפרסם אגף שוק ההון נקבע ש הבהרהב .ש"ח+מע"מ 10.5מאשר  

 קבצי הדיווח והפקת והמידע הכספים סליקת הליך תפעול במימון הכרוכה בעלות לשאת

 . המעסיק על המוטלים

 2016מחייב, החל מפברואר  גמל( פיננסיים )קופות שירותים על הפיקוח חוקל 12מס'  תיקון ,

להשוות את שיעורי ההפרשה לביטוח פנסיוני, כאשר לעובד הוצעו שני מסלולים בשיעורים 

 ברירת המחדל להשוואה היא השוואה כלפי מעלהשונים. 

 לבין ההסתדרות החדשה נשיאות הארגונים העסקייםנחתם בין בהתאם להסכם קיבוצי ש ,

ימי  10-חמישה ימים בשבוע, מלעובד  ,תעלה מכסת החופשה המזערית 2016החל מיולי 

ימים. ההסכם יועיל לעובדים בארבע שנות  12-ל – 2017ימים, ובינואר  11-עבודה בשנה ל

 וכה מזו שנקבעה בהסכם.העבודה הראשונות במקום העבודה, שבהן המכסה שבחוק נמ

לעומת כל זאת יש לזכור שאף שעליית המדד בשנים האחרונות מתונה ביותר, הרי העלייה 

. במקומות עבודה שבהם לא נחתמו בשנים אלה 5.7%המצטברת בחמש השנים האחרונות היא 

 חלק ניכר מתוספת העלות שתוארה לעיל. הסכמים להעלאת שכר, שחיקה אינפלציונית זו מכסה 

השפעת השינויים משתנה ממעסיק למעסיק, בהתאם למאפייני אוכלוסיית העובדים שלו ולהסכמי 

השכר החלים עליהם. דוגמה: אצל מעסיק שלו עובדים רבים המועסקים בשכר מינימום יש משקל 

 רב להעלאת שכר המינימום. 

י ניקיון אצל מעסיק שעיקר הכנסתו נובע מעסקאות קוסט פלוס )כמקובל, למשל, אצל קבלנ

מזמין  ממומן על ידיוקבלני שמירה(, הכנסתו גדלה בהתאם לגידול בעלות, כך שהגידול בעלות 

 השירות. 

http://mof.gov.il/hon/documents/הסדרה-וחקיקה/mosdiym/memos/hav2015-47717.pdf
http://mof.gov.il/hon/documents/הסדרה-וחקיקה/mosdiym/memos/hav2015-47717.pdf
http://index.justice.gov.il/SitePages/OpenFile.aspx?d=KVryoXRv40u7s%2fOpPj7hOPkpfG0g3y3TS3VnMfDKWs4%3d

