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 ם סיכומם של דברי
משרד העבודה 

מספר פרסם  והרווחה
שאלות ותשובות 

 .םבנושא שעת חירו

 
 
 
 

 
 

 חוזרים  

הודעה למעסיקים בנוגע להארכת הפטור מתשלום דמי ביטוח עבור 
 עובדים בחל"ת

י ביטוח עבור תיקון בחוק, מעסיקים יהיו פטורים מתשלום דמאנו שמחים לבשר לכם שבעקבות 
יה בתקופת משבר , וזאת בנוסף לפטור שה2021חודשים מאי ויוני עובדים בחל"ת גם עבור 

 .2021עד אפריל  2020ה בחודשים אפריל הקורונ

יו , הפטור הוא מתשלום דמי ביטוח ולא מדיווח, ולכן עליכם לדווח לנו על העובדים שהשימו לב
 בחל"ת באופן הבא: 

, 3דיווח מס'  -סופי  126יעשה באמצעות טופס  2020שהיו בחל"ת בשנת  הדיווח עבור עובדים ●
 ד בחל"ת()עוב 22משרה 

, משרה 1דיווח מס'  -126יעשה באמצעות טופס  2021הדיווח עבור עובדים שהיו בחל"ת בשנת  ●
 )עובד בחל"ת(. 22

 

הארכת המועד לדיווח ותשלום דוחות תקופתיים למע"מ, מקדמות מס 
 פגיעה ממושכתוהארכת המועד להגשת בקשות למענק  יםהכנסה וניכוי

  :, להלן ההודעה במלואהרכת מועדסים הודעה על האפרסמה רשות המי 19.5.2021ביום 

בון ולשכת יועצי ת בישראל, לשכת רואי חשלבקשת הלשכות המקצועיובעקבות המשך הלחימה, ו
מועד  לש 27.5.21ם חמישי ד ליוספת עסים, ערן יעקב, על דחיה נויהמס, החליט מנהל רשות המ

למדווחים דיווח  2021דשים מרץ אפריל הדיווח התקופתי למע"מ לכלל ציבור העוסקים עבור החו
 בות, לחייבי הדיווח  המפורט. למדווחים חד חודשי, לר 2021עבור חודש אפריל דו חודשי, ו

בנוסף,  . 24.5.21 נימועד הדיווח והתשלום לניכויים ולמקדמות מס הכנסה יידחה עד ליום ש
 .31.5.21 הוארך המועד להגשת בקשה למענקים לפגיעה ממושכת עד ליום שני

 

 שאלות ותשובות בשעת חירום -יחסי עבודה 
 םמספר שאלות ותשובות בנושא שעת חירופרסם  משרד העבודה והרווחה

ם חובה עלי המעסיק מחייב אותי להגיע למרות הוראות פיקוד העורף להישאר בחדרי מיגון, הא
 להתייצב?

הגנה על וד לחוק פועל בניג מעביד שיפטר עובד שנעדר מעבודתו בהתאם להוראות פיקוד העורף,
ל ורים. חובה על כלעבודה מוסמך לבטל את הפיט , ובית הדין2006-עובדים בשעת חירום, התשס"ו

 אזרח להישמע להוראות פיקוד העורף.

 

 פיצוי?הוראת פיקוד העורף, האם אמורים לקבל עובדים שמקום עבודתם היה סגור על פי 

קים והממשלה כי המעסיק, ם, המעסיבין העובדיבעבר נקבע בהסכמים קיבוציים שהוסכמו 
ם הרגיל ויוכל לקבל ראות פיקוד העורף, ישלם לעובדיו את שכרי הושמקום עבודתו היה סגור על פ

 .שיפוי בהתאם להסדרים שנקבעו בחוק מס רכוש וקרן פיצויים

מות", ועל על אף האמור, יובהר כי נכון למועד זה, לא קיים הסכם כאמור ביחס למבצע "שומר חו
סגור בהוראת פיקוד העורף.  עה אין לעובדים זכאות לפיצוי אף אם מקום עבודתם היהכן לפי ש

עדר מהעבודה בנסיבות האמורות יכול בהסכמה עם המעסיק לממש ימי חופשה עם זאת, עובד הנ
 ומדים לרשותו או לעבוד מרחוק ככל שהנושא מוסכם עם המעסיק. ככל שע

 

אל המרחב חוק, ואין באפשרותי להספיק להגיע בזמן גן, אך ריש חדר ממובמפעל בו אני עובדת 
 ?גן. מה עושיםהמו

  ם המפעל מוגן, יש לפנות לקבלת הוראות מפיקוד העורף.במקרים בהם לא ברור לעובד הא

 

 ריםזוח
 סיקיםהודעה למע 

בנוגע להארכת הפטור 

מתשלום דמי ביטוח 

 עבור עובדים בחל"ת

  הארכת המועד לדיווח

ותשלום דוחות 

תקופתיים למע"מ, 

מקדמות מס הכנסה 

והארכת  וניכויים

המועד להגשת בקשות 

פגיעה למענק 

 ממושכת

  ת שאלו -יחסי עבודה

 ותשובות בשעת חירום

 רמאמ
  דמי ביטוח בחל"ת– 

 הוראתתיקון בחוק ו

 שעה

 פסיקה תקציר
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 ם יהיה זכאי לשכר?, אבל העובד פחד ללכת לעבודה. האמה קורה כשמקום העבודה עבד כרגיל

ליה לפי הגיע לעבודה, במצב שלא נאסר להגיע א עובד שלאמעסיק אינו מחויב לשלם שכר ל
הוראות  ובד להגיע למקום העבודה, למעט אם. על כן,  מעסיק יכול לדרוש מעת פיקוד העורףהנחיו

ומעסיק יכולים להסכים על היעדרות של העובד, מפורש. עם זאת, עובד פיקוד העורף הנחו אחרת ב
כי העבודה תבוצע מרחוק, ככל שהדבר  ו להסכיםבהתאם לימי החופשה שעומדים לרשותו א

 מקום העבודה. הוסכם ומוסדר ב

מקום העבודה, ההתייצבות ה מצד פיקוד העורף שלא להתייצב בעובדים שימו לב! אם אין הנחיי
 על מנת לאפשר רציפות תפקודית לכלכלה ולמשק. העבודה חיונית ונדרשתבמקומות 

 

 דה, על פי החוק?גיע לעבוהאם יש עובדים שחלה עליהם חובה לה

ידי הגורם ככאלה על  קיומיים או מפעלים חיוניים שאושרוכן. עובדים במפעלים למתן שירותים 
לשירות  הוצאו להם צווי קריאהו 1967-חירום, תשכ"ז–עבודה בשעת המוסמך לפי חוק שירות 

 עבודה לפי הסמכויות הקבועות בחוק האמור.

חנות כוח, ים, בתי זיקוק, תותי חירום, בתי חולות, משרדי ממשלה, שירלדוגמא: רשויות מקומי
 יבורית, ועוד.מזון, בתי מרקחת נמלים, תחבורה צמתקני התפלה, תעשייה ביטחונית, מפעלים בענף ה

במנוע  ווה מפעל למתן שירות קיומי, ניתן לחפשוככל שברצונכם לדעת האם מקום עבודתכם מה
 באתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. החיפוש

 

 ל סגירת מסגרת/ה בשל ההכרח להישאר עם ילד קטן בבית בשעדר/ה מעבודתוהאם עובד/ת שנ
 כאי/ת לפיצוי?ז –חינוכית, על רקע המצב הביטחוני 

ל הסדרים בין הממשלה, המעסיקים והעובדים, אשר בהתאם להם עובדים שנאלצו סוכם עבעבר, 
קבלו פיצוי כאילו עבדו.  ( בעקבות הודעות פיקוד העורף14להישאר בבית ולשמור על ילדם )עד גיל 

תו בשל מר חומות", ועל כן עובד שנעדר מעבודיחס למבצע "שולפי שעה, אין הסכמים כאמור ב
 לפיצוי. ינוכית, לא יהיה זכאיסגירת מסגרת ח

עם זאת, יודגש כי בהתאם לחוק הגנה על עובדים בשעת חירום, חל איסור על מעסיק לפטר עובד 
ת מסגרת , מפאת סגיר21או על ילד עם צרכים מיוחדים עד גיל  14 שנשאר להשגיח על ילד עד גיל

 אחד מאלה:בעורף, וזאת בכפוף ל ית, בשל הוראה שניתנה עקב מצב מיוחדחינוכ

 ההורה הוא הורה עצמאי או שהילד נמצא בחזקתו הבלעדית .1

 שיש לו בן זוג אשר נבצר ממנו להשגיח על הילד. .2

א להשגחה על הילד, העובד לאו בן זוגו סיפקו סידור נאות במקרה שמקום העבודה של העובד 
בניגוד לחוק,  ורים. ככל שעובד פוטרדה ולא תקום לו ההגנה מפני פיטיוכל להעדר מהעבו

חשוף לענישה פלילית והעובד אף רשאי להגיש תביעה לבית הדין לעבודה בשל  המעסיק
 יטורים היו כדין.פיטורים שלא כדין ועל המעסיק יהיה הנטל להוכיח כי הפ

 

 ?8האם מותר לפטר עובד שקיבל צו 

 30ת ובמשך מילואים במהלך השירו על פי החוק אסור למעסיק לפטר עובד שנקרא לשירות. לא
 ו.יום לאחרי

 

 האם יכולים לפטר אותי, אם אני לא מגיע לעבודה במפעל שאינו ממוגן?

ע למקום ף אוסרות עליו להגיחל איסור לפטר עובד שהוראות כוחות הביטחון/פיקוד העור
אין תוקף  -בו  ף אוסרות לעבודדה אינו ממוגן, והוראות פיקוד העורהעבודה. לכן, אם מקום העבו

כול לדרוש מהמעסיק שלא לפטרו, ולפנות לבית הדין לעבודה במקרה י -רים, ועובד שפוטר לפיטו
לחוק  7-ו 4-5ן זה סעיפים שלא עשה זאת. מעסיק, כאמור, חשוף גם לענישה פלילית. ראו לעניי

 הגנה על עובדים בשעת חירום.
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 ברים סיכומם של ד
 2021למרץ  15ביום 

 224נכנס לתוקף תיקון 
בחוק הביטוח הלאומי, 
 .שכולל שני חידושים
 המוסד לביטוח לאומי

 .פרסם חוזר בעניין
להלן סקירתנו לתיקון 
החקיקה, תוך 

 .התייחסות גם לחוזר
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 מאמר  

 תיקון בחוק והוראת שעה –מי ביטוח בחל"ת ד
 מר חיים חיטמן; רו"ח )משפטן( ישי חיבה ;גלרט-חרו"ח אורנה צ

 י חידושים:בחוק הביטוח הלאומי, שכולל שנ 224נכנס לתוקף תיקון  2021למרץ  15ביום 

דמי "ריאות )להלן: מתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח ב נקבע כהוראת שעה כי חל פטור •
( למעסיק, שעובדו היה בחל"ת בתקופת משבר הקורונה, בתקופה שמתחילה מאפריל "ביטוח
 (."התקופה הקובעת")להלן:  2021ועד אפריל  2020

ככל ששכר העובדים שהוצאו לחל"ת לאחר תיקון החוק יהיה נמוך משכר המינימום לחודש  •
ולא  ולמו דמי הביטוח כשיעור מהשכר בפועלש שבו יש חובת תשלום בעד החל"ת(, ישוד)בח

 לפי שכר המינימום.

 בעניין. פרסם חוזר( "המל"ל"המוסד לביטוח לאומי )להלן: 

 סות גם לחוזר:יחלהלן סקירתנו לתיקון החקיקה, תוך התי

 

 רקע חוקי והמצב הקודם

בר תשלום דמי ביטוח, עובד הנמצא בהסכמת , לתקנות הוראות מיוחדות בד6על פי תקנה 
צל מעסיק אחר ואינו , ואינו עובד אשלםהמעסיק בחופשה ללא תשלום לפחות חודש קלנדרי אחד 

יטוח בעד העובד י בהמעסיק חייב בתשלום דמ –עובד עצמאי לפחות יום עבודה אחד בחודש 
על שני החודשים הקלנדריים ( בעד תקופה שלא תעלה ש"ח 5,300משכר המינימום ) 6.57%בשיעור 

 הראשונים הרצופים שבהם המבוטח היה בחופשה, כאמור, ללא קשר להכנסת העובד.

 רשאי לנכות את דמי הביטוח ששילם מכל סכום המגיע ממנו לעובד. המעסיק

 המעסיק חייב לשלם את דמי הביטוחדו השכר שבע –הדין החדש 

סתו בחודש שקדם לחודש שבו הוצא לחל"ת אם הכנ – 2021למרץ  15עובד שיצא לחל"ת לאחר 
סתו בחודש מהכנ 6.57% יהיהנמוכה משכר המינימום, תשלום דמי הביטוח בחל"ת הייתה 
 האמור.

יאה לחל"ת, היה היצטרם , 2021שכרו במרץ  2021באפריל  2: עובד יצא לחל"ת מיום הלדוגמ
כפול  2,000פי שכר המינימום )ולא ל ש"ח 2,000. דמי הביטוח יחושבו לפי משכורת של ש"ח 2,000

 לכל חודש(. ש"ח 135=  6.57%

 פטור מוחלט מדמי ביטוח בחל"ת –הוראת שעה 

לחוק נקבעה הוראת שעה המקנה פטור מתשלום דמי ביטוח למעסיק שעובדו היה בחל"ת  בתיקון
 ה הקובעת.בתקופ

המל"ל על דחיית המעסיק דיווח ושילם בעבור העובדים בחל"ת בתקופה זו, על אף הנחיות אם 
, מועד הדיווח והתשלום בעבור העובדים בחל"ת, המל"ל יבטל את דוחות החל"ת שנקלטו במערכת

 להגיש דוחות הפרשים שליליים )בקובץ זיכויים( או לתקן את הדוחות. ואין

בקשה מהמעסיק להחזר יתרת הזכות, היתרה תירשם בתיק המעסיק וניתן כל עוד לא תתקבל 
 מתשלומים עתידיים.יהיה לקזז אותה 

 126דיווח בטופסי 

 2020לשנת  126פסי וח בטוכיוון שהפטור הוא רק על התשלום ולא על הדיווח, על המעסיקים לדו
 .22על העובדים שהיו בחל"ת בקוד משרה  2021ולשנת 

בעבור אותם עובדים יהיה על פני כל תקופת החל"ת, ולא רק בחודשיים  126הדיווח בטופסי 
ל החל"ת. החוזר מבהיר שחודש קלנדרי הוא חודש לועזי שלם הכולל שבתות וחגים הראשונים ש

 חודש.בחודש ועד סוף אותו ה 1-מ
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 הערות והנחיות נוספות בחוזר בסוגיות הללו )חלקן לא רק לגבי התקופה הקובעת( 

המעסיק ניכה מהעובד את דמי הביטוח כאמור בתקופה הקובעת, עליו להשיב לעובד את אם  •
 הביטוח שנוכו באמצעות תיקון בתלוש השכר.דמי 

חובת התשלום  –ל"ת תו לחמקומות עבודה, וכולם הוציאו אוכמה כאשר לעובד בחל"ת יש  •
. אם עובד נשאר לעבוד חלה על כל מעסיק בנפרד )שלא בתקופה הקובעת( 6האמורה בתקנה 

ב בתשלום דמי ביטוח אצל מעסיק א' בזמן שנמצא בחל"ת מטעם מעסיק ב', מעסיק ב' אינו חיי
 כלל.

יאות, יטוח בראם עובד קיבל דמי אבטלה בתקופת החל"ת ונוכו מהם דמי ביטוח לאומי ודמי ב •
 הקובעת(.בתקופת החל"ת )למעט בתקופה  עדיין קיימת למעסיק חובת תשלום דמי ביטוח

 

ו"ר ועדת גלרט, רואת חשבון, יועצת ומרצה לענייני הביטוח הלאומי, י-אורנה צח -הכותבים 

  ornazachcpa@gmail.comהקשר עם המוסד לביטוח לאומי בלשכת רואי חשבון 

 ת מיסוי בע"מפתרונו -ממשרד ארצי, חיבה, אלמקייס, כהן  -חיים חיטמן 

מיסוי בע"מ פתרונות  -שותף במשרד ארצי, חיבה, אלמקייס, כהן  -רו"ח )משפטן( ישי חיבה 
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 חדשה פסיקה ריתקצ 

כם הקיבוצי הענפי אלא אם עובד בענף המלונאות זכאי להסדר פנסיוני לפי הס
 ההסדר מכוח צו פנסיית חובה הוא הסדר עדיף מנקודת ראותו

, 04.03.2021ניתן ביום  .מלונות הכשרת הישוב בע"מ נגד שי בן עמי ואח', 25181-03-19"ע ע
 ארצי לעבודהע"י רועי פוליאק, אילן סופר ומיכאל שפיצר, בבית הדין ה

. וני בבית מלון ושכרן הורכב משכר יסוד ועמלות מכירהפהועסקו במוקד המכירות הטל עובדותה
על רכיב העמלות לקרן הפנסיה. להן ל כך שלא הופרש סיק עהגישו תביעה כנגד המעעובדות ה

כם הקיבוצי הענפי במלונאות רכיב העמלות אינו נכלל במשכורת הסההמעסיקה טענה כי לפי 
 היב העמלות לפנסיה. המעסיקה הגישעל רכזורי חייב את המעסיק להפקיד גם . ביה"ד האהכוללת

המלונאות זכאי להסדר פנסיוני עובד בענף כי ביה"ד הארצי פסק . ערעור לביה"ד הארצי לעבודה
סדר מכוח צו פנסיית חובה הוא הסדר עדיף מנקודת הסכם הקיבוצי הענפי אלא אם הההלפי 

יב הנכלל בחישוב ות רכראותו. אם לשכרו של העובד מתווספות עמלות מכירה אישיות המהו
המתחייבים  וני בסכומיםנה בגינו הפקדות להסדרי ביטוח פנסיפיצויי פיטורים, זכאי כי תבוצע

הפקדות אלה לא תפחתנה מההפקדות וללים את רכיב העמלות(, אולם מההסכם הענפי )שאינם כ
ענה בגינו תתבצ לפי צו פנסיית חובה )הכולל את רכיב העמלות(. כפועל יוצא מכך, העובד זכאי כי

 ה לפי הגבוהמידי חודש בחודשו הפקדות לפי ההסכם הקיבוצי הענפי או לפי צו פנסיית חוב
 מבניהם.

 
 
 

  ראובן בבדז'נוב "דעו מאת הדין פסק תקציר

   www.koloved.net -באינטרנט  ,באתר "כל עובד" מצאנ

 

 

 
 איאולגה פגרפי:  ביצוע     בלט-עו"ד מיטל דולבעורכת:         

ף לייעוץ אין במידע המופיע באתר "כל עובד" או בשירות הניתן למנויי האתר כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחלי
עה או להביע עמדה ביחס וות דמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחואין בא  משפטי

 למקרה מסוים.
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