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 סיכומם של דברים 

רשות המיסים בישראל 
פרסמה הבהרה 
לתקנות מס רכוש וקרן 

 פיצויים.

 

 

 

 

 

 סיכומם של דברים 

משרד העבודה והרווחה 
 9.12.2019פרסם ביום 

הודעה בעניין הגשת 
כתב אישום כנגד 

 שופרסל.

 
 
 
 

 

 חוזרים  

 2019בודה לשנת המס לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ומשכר ע
. 2019להלן לוח עזר לחישוב מס ההכנסה החל על משכורת ועל הכנסה מיגיעה אישית, בשנת המס 

הכנסה שנתית ממשכורת, משכר עבודה, או מהכנסה  ₪ 500הלוח מפרט את המס במרווחים של 
 יש לחשב את המס לפי השיעורים המפורטים ₪ 500אחרת מיגיעה אישית. מהכנסה שבין כל 

 בתחתית העמוד.
 הוראות החוק הן הקובעות. -הננו להבהיר כי הלוח הוא לוח עזר. אם נפלה טעות בנתונים 

 .01/2019 בנוסף לשינויים שפורסמו בלוח 2019להלן שינויים נוספים במערך הניכויים לשנת המס 
 לפקודת מס הכנסה 11סעיף 
בהתאם להוראות סעיף  2019ים לשנת פורסמו הנחיותינו למתן הטבות מס בישוב 14.1.2019ביום 

 . 1.1.2020 לחוק יסוד הכנסת, הוארך תוקפן של הטבות אלו עד 38
במכתב זה פורטו הנחיות מעודכנות באשר למתן הטבות מס לתושבים ביישובים המוטבים וכן 

תוך הפרדה בין ישובים בהם ניתנה מראש הטבה לשנה   2019שמות הישובים המוטבים לשנת 
יהם לא חל שינוי לבין ישובים בהם הוארך תוקף ההטבה עד סוף השנה בהתאם לסעיף  מלאה לגב

 לחוק יסוד הכנסת. 38
 2019טבלת שיעורי ההנחה ממס ותקרות ההכנסה לעניין ההטבה לתושבי יישובים מוטבים לשנת 

 מפורטת בפרק ה'.
 א חל שינוים ללגביה 2019רשימת הישובים המוטבים, שיעור ההטבה ותקרת ההטבה לכל שנת 

 מפורטת בנספח א'.
 

הבהרה לתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים((נזק מלחמה 
 3/2018ולהוראת הביצוע  2019 -ונזק עקיף((הוראת שעה) התשע"ט

 להלן עיקרי ההבהרה: רשות המיסים בישראל פרסמה הבהרה לתקנות מס רכוש וקרן פיצויים.
כים שבהם הייתה הנחיה שלא לפתוח מוסדות חינוך ו/או לא לאור ריבוי הפניות באשר לתארי

לפתוח עסקים וליישובים הרלוונטיים שלהם ניתנה ההנחיה כאמור על ידי פיקוד העורף, רשות 
המסים מצאה לנכון להבהיר לעניין התאריכים הרלוונטיים להגשת תביעה, בהתאם לתקנות מס 

 2019-חמה ונזק עקיף((הוראת שעה) התשע""טרכוש וקרן פיצויים  (תשלום פיצויים( (נזק מל
 ולהוראת הביצוע. 

 

משרד העבודה והרווחה הגיש כתב אישום כנגד שופרסל בע"מ: הזמינה 
 שירותי כח אדם מקבלן שלא החזיק ברישיון

הודעה בעניין הגשת כתב אישום כנגד שופרסל.  9.12.2019משרד העבודה והרווחה פרסם ביום 
חקירה שערך האגף לאכיפה פלילית במינהל הסדרה ואכיפה במשרד להלן עיקרי ההודעה: מ

קצביות בסניפי  4-העבודה והרווחה עלה כי חברת "שירות ותפעול מעל כולם" סיפקה כח אדם ל
שופרסל וזאת, ללא שהיה בידה רישיון ממשרד העבודה והרווחה, כנדרש בחוק. הלשכה המשפטית 

ע"מ וכנגד מנהל בחברה על התקשרות עם חברת כח במשרד הגישה כתבי אישום כנגד שופרסל ב
אדם שאין בידה רישיון, בניגוד לחוק; וכנגד "שירות ותפעול מעל כולם בע"מ" ומנהליה הפעילים, 
החבים בפיקוח נושאי משרה, הוגשו כתבי אישום הן בגין פעילות כחברת כח אדם ללא רישיון והן 

י ביטוח רפואי בשיעור העולה על הסכום שנקבע בגין ניכוי סכומים משכרם של עובדים עבור דמ
 בתקנות, בניגוד לחוק עובדים זרים.

חוק העסקת עובדים על ידי קבלן כוח אדם והתוספת השנייה לחוק קובעים כי קבלני כוח אדם וכן 
ספקי שירות בתחומי השמירה והניקיון, מחויבים בקבלת רישיון ממינהל הסדרה ואכיפה. קבלת 

בבדיקת הרקע ואופן ההתנהלות של החברה ומנהליה, ומאפשרת למינהל לפקח על הרישיון מותנת 
העסקת העובדים בחברה ועל קיום זכויותיהם הסוציאליות. החוק קובע עונש פלילי לא רק על 
קבלן שירות המספק שירותים ללא רישיון, אלא גם על מזמין שירות המתקשר עם חברה שעובדת 

יע ביחס לעצם ההתקשרות עם הגורם הלא מורשה ולהגביר את כלי ללא רישיון. זאת, בכדי להרת
 האכיפה ביחס לעובדי חברות הקבלן המשויכים, על פי רוב, לאוכלוסיות מוחלשות.

 

 .www.koloved.netהחוזרים במלואם נמצאים באתר "כל עובד" 

 

 חוזרים
  לוח עזר לחישוב מס

הכנסה ממשכורת 
ומשכר עבודה לשנת 

 2019המס 

  הבהרה לתקנות מס
רכוש וקרן פיצויים 
(תשלום פיצויים((נזק 
מלחמה ונזק 
עקיף((הוראת שעה) 

 2019 -התשע"ט
ולהוראת הביצוע 

3/2018 

 רד העבודה מש
והרווחה הגיש כתב 
אישום כנגד שופרסל 
בע"מ: הזמינה שירותי 
כח אדם מקבלן שלא 

 החזיק ברישיון

 סוגיה בדיני עבודה
  זכאות עובדים להיעדר

 בתשלום בחג החנוכה

 פסיקה יתקציר
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 סיכומם של דברים 

חג החנוכה בפתח 
וצאים ועובדים רבים י

לחופש לשם טיפול 
בילדיהם השוהים 
בחופשה. ככלל, החוק 
אינו מעניק לעובד זכות 
להיעדר בתשלום בחג 
החנוכה וימים אלה ינוכו 
מצבירת החופשה של 

 העובד.
 
 

עבור כל עובד  ₪ 14,400וכן  ₪ 14,400הסנקציות בגין עבירה של התקשרות עם קבלן חסר רישיון: 
ן חסר הרישיון; לגבי נושא משרה שלא פיקח או לא עשה כל מה שמזמין השירות קיבל מהקבל

 .₪ 29,200קנס  -שניתן כדי למניעת עבירות כאמור: דינו 

כתב אישום זה מצטרף לכתב אישום נוסף שהוגש נגד החברה לפני כחודשיים. לאחר חקירת האגף 
על  ₪ 252,000לאכיפה פלילית במשרד העבודה והרווחה, השית בית הדין לעבודה קנס בסך 

שעות ביום, בשעות נוספות מעבר למותר  12עובדים למעלה מ 63שופרסל בע"מ וזאת, על העסקת 
 בחוק שעות עבודה ומנוחה. 

בשנה האחרונה נפתחו על ידי האגף לאכיפה פלילית במינהל הסדרה ואכיפה עשרות תיקי חקירה 
ללא רישיון כחוק, וכן הוגשו כנגד מזמינות שירות בתחום כח אדם שהתקשרו עם קבלני כח אדם 

כתבי אישום כנגד מזמינות שירות בתחום כח אדם; בנוסף, הסכום הכולל של הקנסות במסגרת 
 .3,467,920גזרי הדין שנתנו על עבירות לחוק קבלני כח אדם עומד על 

 

 עבודה בדיני סוגיה  

 זכאות עובדים להיעדר בתשלום בחג החנוכה
 רזניצקי-עו"ד הלית כהן

נוכה בפתח ועובדים רבים יוצאים לחופש לשם טיפול בילדיהם השוהים בחופשה. ככלל, חג הח
החוק אינו מעניק לעובד זכות להיעדר בתשלום בחג החנוכה וימים אלה ינוכו מצבירת החופשה 

 של העובד. 

בפקודת סדרי השלטון והמשפט נקבע אילו חגים דינם כדין מנוחה שבועית. החגים המפורטים 
ם: שני ימי ראש השנה, יום הכיפורים, ראשון ושמיני עצרת של חג הסוכות, ראשון בפקודה ה

ושביעי של חג הפסח, חג השבועות ויום העצמאות. בהתאם לאמור, ימי חנוכה אינם נחשבים כימי 
 חג, בהם זכאי העובד למנוחה שבועית.

זכאים להיעדר יום  עם זאת, בהסכמים קיבוציים שונים ובצווי ההרחבה נקבע, כי עובדים יהיו
נוסף בתשלום מעבודתם, נוסף על ימי החג המפורטים לעיל, בלי שיום זה ינוכה מימי החופשה 
העומדים לרשותם. חלק מן ההסכמים מפרטים אילו ימים ייחשבו כימי בחירה, וחלקם מציינים 

 כי העובד יהיה זכאי ליום בחירה מבלי לפרט אילו ימים ייחשבו כיום בחירה.

או צו הרחבה  כי זכות זו אינה מעוגנת בחוק, ועובדים, אשר לא חל עליהם הסכם קיבוצייודגש 
 אינם זכאים לתשלום בעבור יום הבחירה. ,כאמור

שעות שבועיות, אשר קבע את החובה לתשלום  43-לקיצור שבוע העבודה לכי אף צו ההרחבה  יצוין
בעבור ימי חגים גם לעובדים, שאינם עובדים במשכורת חודשית, לא כלל את זכות יום הבחירה, 

 אלא התמקד אך ורק בחגים המוגדרים בחוק.

ו צו , עובד יהיה זכאי לימי בחירה בתשלום בחג החנוכה, רק אם ההסכם הקיבוצי אלפיכך
, מחייבים זאת. זכות זו, כמובן, יכולה להינתן גם במסגרת סיקוההרחבה, החלים עליו ועל מע

 .או נוהג חוזה עבודה אישי

 

 עו"ד ב"כל עובד" מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ.  –הכותבת 

אין במידע המופיע באתר "כל עובד" או בשירות הניתן למנויי האתר כדי להוות ייעוץ משפטי 

ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או   /או תחליף לייעוץ משפטיו

 .ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס למקרה מסוים
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 חדשה פסיקה תקצירי 

 ש"ח בגין הטרדה מינית לעובדת שכונתה "זנזונת" 50,000פיצוי בסך 
, ע"י כבוד השופטת שרה 5.11.2019, פלונית נ' אבנר דובדבני. ניתן ביום 53638-06-16סע"ש 

 שדיאור, בבית הדין האזורי לעבודה בירושלים
העובדת הגישה תביעה לפיצוי בגין הטרדה מינית, התנכלות ופרסום לשון הרע. העובדת טענה, כי 

ה בטלפון הנייד שלו, ללא הסכמתה. העובד כינה אותה "זנזונת" מס' פעמים ואף צילם אות
התנהגות העובד היא בניגוד לחוק למניעת הטרדה מינית בכך שהתייחס אליה התייחסות חוזרת 
המתמקדת במיניותה כאישה. בית הדין קבע, כי ההתייחסות החוזרת במילה המתייחסת למיניות 

מינית את העובדת בהתאם לחוק ולחוות הדעת, מוכיחה עובדתית ומשפטית כי העובד הטריד 
באמירה "זנזונת". בית הדין קיבל את התביעה בחלקה וקבע כי העובד ישלם לעובדת פיצוי בסך 

 ₪ 7,500בגין הטרדה מינית והוצאות משפט בסך  ₪ 50,000
 

 נפסק כי מדובר בפיטורים כאשר נאמר לעובד שהגיע באיחור לעבודה "לך הביתה"
, בבית הדין האזורי 28.5.2019לס הפצה בע"מ. ניתן ביום נ.ש גונז ', יוני כהן נ2389-02-18דמ 

 יפו, ע"י כבוד השופטת דגית ויסמן-לעבודה בתל אביב
העובד עבד אצל המעסיקה כמחלק עיתונים במשך כחודש ימים. כמו כן, העובד הגיע באיחור 

ך לביתו. לעבודה ולכן נאמר לו על ידי המעסיקה כי הקו אותו היה אמור לחלק ניתן לאחר וכי יל
לאחר אותו יום העובד לא שב לעבוד אצל המעסיקה. לטענת העובד, הוא פוטר מעבודתו, ימים 
ספורים לפני שהשלים חודש עבודה מלא, מאחר שהמעסיקה ביקשה להימנע מתשלום הבונוס 
שהובטח לו. מנגד המעסיקה טענה כי העובד התפטר. בית הדין פסק כי אמירה לעובד אשר 

, גם אם באיחור, שעליו "ללכת הביתה" משמעה פיטורי העובד, זאת במיוחד התייצב לעבודה
כאשר לא נאמר לאחר מכן לעובד כי עליו לשוב ולהתייצב בעבודה. נקבע כי העובד נהג באדישות 
כלפי מקום העבודה ולא פעל בחריצות ראויה ולכן נקבע כי הפיטורים היו קשורים לאיחורים 

מק מהבונוס המובטח. עוד נקבע כי על המעסיקה לשלם לעובד את הרבים ולא נעשו במטרה להתח
 שכר עבודתו בהתאם לימים שעבד, בצירוף פיצויי הלנת שכר מופחתים.

 

 חלוקת אחריות בין מעסיק לחברת ביטוח על חוב שנוצר בקופות פנסיוניות לעובדים
"מ. ניתן ביום , עמותת סמינר בית יעקב עלי באר נ' ניו שן קליניק בע11830-08-17ק"ג 

 , בבית הדין האזורי לעבודה  בירושלים, ע"י כבוד השופט עמיצור איתם23.09.2019
בית ספר להוראה המעסיק עובדים נהג לשלם כספים שנועדו להפרשות לפנסיה עבור העובדים שלו 
באמצעות המחאות, לסוכן ביטוח אשר תיווך בהעברת כספים, לחברת הביטוח מגדל. סוכן 

שנה, הלך לעולמו וסכומים נכבדים מתוך הכספים  15 -ו עבד בית הספר במשך כהביטוח עמ
שהעביר לו בית הספר בתפקידו כמעסיק, לא הגיעו ליעדם בחברת הביטוח. המעסיק ביקש מבית 
הדין להורות למגדל לזכות את חשבונות העובדים בגובה הכספים ששולמו ע"י המעסיק למגדל או 

תגלו פערים בהליכי הבקרה של הסוכנים שעבדו מול מגדל, היה עירוב לסוכן הביטוח. נטען כי ה
של כספים פרטיים וכספי נאמנות אצל הסוכן ביטוח, מגדל לא עשתה כל פיקוח או בדיקה מול 

המחאות בלבד. בית הדין מצא כי  8המחאות  נפרעו אצלה  45הסוכן. מנגד, מגדל טענה כי מתוך 
לקונית, שהרי בביקורת שבוצעה ע"י משרד החינוך לעניין התנהלות המעסיק מול הסוכן היתה 

תשלום רכבי שכר שונים, נתגלו חובות לקופות הפנסיה של העובדים אולם כדי לעקוף את דו"ח 
הביקורת, עשה המעסיק יד אחת עם סוכן הביטוח והעביר לו המחאה לכאורה על הפער חוב 

חלק את האחריות על הנזק שנגרם לעובדים שהתגלה כפיקדון אשר מעולם לא נפרע. נקבע כי יש ל
מהנזק ואילו על המעסיק, מכוח החובות המוטלים עליו או  70% -באופן בו חברת הביטוח תשא  ב
 מהנזק. 30%מדוקטרינת האשם התורם יוטל 

ועו"ד ג'ולייט  עו"ד מורן טימן גוגול, עו"ד מעיין קישלס :מאת הדין יפסק יתקציר

  אליהו

 www.koloved.net -באינטרנט  ,בד"באתר "כל עו מצאנ

 

 

 עידו דבסגרפי:  ביצוע     בלט-עו"ד מיטל דולבעורכת:          
ד" או בשירות הניתן למנויי האתר כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ אין במידע המופיע באתר "כל עוב

 ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס   משפטי
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