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 סיכומם של דברים  

פרסמה    9.11.21ביום  

חוזר   המיסים  רשות 

לגמל   הפקדות  בעניין 

בתקופת שמירת היריון  

ולידה.  

 

 ים חוזר  

 הבהרות  -ירת הריון ולידה הפקדות לקופת גמל בתקופת שמ
חוזר    9.11.21ביום   המיסים  רשות  וליפרסמה  היריון  שמירת  בתקופת  לגמל  הפקדות  דה.  בעניין 

 להלן עיקרי החוזר:   

לחו7עיף  ס נשים,  א)א(  עבודת  נשים" )להלן:    1954-תשי"דק  עבודת  חובת  חוק  את  מסדיר   )"
להמש לקו  יךהמעסיק  בעד  ולהפקיד  גמל  עובדת פת  בעד  או  לידה  לדמי  הזכאים  עובדת  או  עובד 

התשנ"ה משולב[,  ]נוסח  הלאומי  הביטוח  חוק  לפי  הריון  שמירת  לגמלת  והכול   ,1995-הזכאית 
 וחו.נשים ובתקנות שהותקנו מכבכפוף לתנאים המנויים בחוק עבודת 

לדאוג    חובתו של המעסיקא)א( לחוק עבודת נשים קובע כי  7ככלל ובכפוף לתנאים כאמור, סעיף  
חלה במהלך כל התקופה שבעדה משלם המוסד לביטוח ה  להמשך רציף של הפקדות לקופת הגמל

 . ת הזכאות"ופ תקתקופה זו תוגדר להלן: ". ירת ההיריוןמשלאומי את דמי הלידה או את גמלת 

 רט להלן: יר את המפוהרינו להבה

ו3)ה3)ה(,  3לעניין הוראות סעיפים   . 1 יראו בתשלומי הביטוח א1() 3)ה 3  -(  ( לפקודת מס הכנסה, 
לפי העניין(, כאילו היו הכנסת עבודה ששולמה   -דמי הלידה או גמלת שמירת ההיריון  הלאומי )

ה העמ מאת  תקופת  במהלך  והכול  העובד/ת  בעבור  "משכוסיק  )להלן:  בלבד  חוק זכאות  רת 
 ם"(.עבודת נשי

בעב להפריש  ימשיך  המעסיק  הזכאות,  בתקופת  וקרן  כלומר,  הגמל  לקופות  העובד/ת  ור 
המש כאילו  ובלבד השתלמות  הזכאות  בתקופת  מהמעסיק  משכורת  לקבל  העובד/ת  יך 

 וסד לביטוח לאומי ביחס לתקופת הזכאות. משהעובד/ת העביר/ה למעסיק אישור מה

מקום עבודה אחד ובשל זאת נערך תיאום ובד/ת מועסק/ת ביותר מכמו כן, במקרים בהם הע . 2
המשניים להפריש בעבור   ו נערך גם תיאום הפרשות סוציאליות, על המעסיקיםמס שבמסגרת

משכ לקבל  העובד/ת  המשיך  כאילו  השתלמות  וקרן  הגמל  לקופות  מהמעסיק  והעובד/ת  רת 
סעיפי ולעניין  הזכאות  ו3)ה 3)ה(,  3ם  בתקופת  הכנסה,  1() 3)ה3  -(  לפקודת מס  להתחשב א(  יש 

הכספים  הפקדת  בעת  המס  תיאום  באישור  נקבעה  שזו  כפי  ההפקדה,  או  ההכנסה  בתקרת 
הג ולקרןלקופת  מהמוסד   מל  אישור  למעסיק  העביר/ה  שהעובד/ת  בתנאי  הכול  השתלמות. 

 לתקופת הזכאות.  לביטוח לאומי ביחס

ג . 3 לקופת  המפקיד  לסעיף  מעסיק  בהתאם  לח7מל  יצייא)א(  נשים  עבודת  בוק  את   106טופס  ן 
 פירוט השכר המבוטח בהתאם לחוק כאמור, כמפורט להלן:

 משכורת חוק עבודת נשים שבגינה הופקד לקופת גמל לקצבה. 3.1

 משכורת חוק עבודת נשים שבגינה הופקד לפיצויים.  3.2

 תלמות. בודת נשים שבגינה הופקד לקרן השרת חוק עומשכ 3.3

בשורות נפרדות לעיל, תדווח    3.3עד    3.1ט בסעיפים  פורכמחוק עבודת נשים    יובהר, משכורת  . 4
משכורת  218/219-ו  244/245בשדות    106בטופס   בין  הפרדה  תעשה  אלו  בשדות  כלומר,   .

לקופת כספים  הופקדו  שבגינה  המעסיק  ידי  על  בפועל  לבין   ששולמה  השתלמות,  ולקרן  גמל 
כ הופקדו  שבגינה  נשים  עבודת  חוק  ולקמשכורת  גמל  לקופת  )מצ"ב  רן  ספים  השתלמות 

 דוגמאות בנספח(. 

העוב . 5 חויב/ה  בו  מקרה  השתלמות  בכל  ולקרן  גמל  לקופת  הפקדות  בגין  מס  לצרכי  בשווי  ד/ת 
שנת מס באמצעות    מעבר לנדרש בדין בשנת מס מסוימת, ניתן להגיש בקשה להחזר מס לאותה 

סעיף    135טופס   להוראות  בהתאם  מ   160והכול  לתנלפקודת  ובכפוף  הכנסה  לבקשה איוס   .
סה בגין הפקדות מעביד לקרן השתלמות  חישוב הכנ - 134כאמור יש לצרף, בין היתר, את טופס 

 וקופת גמל. 

 

 חוזר
   גמל לקופת  הפקדות 

שמ הריון  בתקופת  ירת 
 הבהרות  -ולידה 

 מאמר
   מקוון    100טופס

טופס   על  נוסף  חודשי, 
החל  102  ,

של   מהמשכורות 
 2021אוקטובר 

 תקצירי פסיקה 
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 סיכומם של דברים  

ממשכורת   החל 
החוק    2021אוקטובר  

כ  את    ל מחייב 
)למעט   המעסיקים 
לשדר   בית(  במשק 

ודשי  ח   100טופס  
לביטוח   מקוון  פרטני 
עובדי   כלל  על  לאומי, 
חודש.   בכל  החברה, 
שידור   על  נוסף  זאת, 

חודשי    102טופס  
בלבד   מקוון  שיהיה 

 . 2022מינואר  
 
 
 
 
 

 

 מאמר   

, החל מהמשכורות של 102מקוון חודשי, נוסף על טופס   100טופס 
 2021אוקטובר 

 גלרט -חורנה צארו"ח 

החוק מחייב את כל המעסיקים )למעט במשק בית( לשדר טופס   2021החל ממשכורת אוקטובר  
שידור   נוסף על  . זאת,חודשחודשי פרטני מקוון לביטוח לאומי, על כלל עובדי החברה, בכל    100

 . 2022מינואר  חודשי שיהיה מקוון בלבד 102טופס 

למטרת מידע על משכורות חודשיות של כל   לפי החוק  יבמחו  דשיהחוטופס  השל  על אף שהדיווח  
הפנסיה   ומקבלי  טופס    –העובדים  ושידור  הטופס  פיתוח    100שידור  בשלבי  שנמצא  ייעודי 

הקטנת כמות הדיווחים באופן שוטף,    מאד על כל המעסיקים והמייצגים, גם בשל  אחרונים, יקלו
 רט בהמשך. ום, כפי שיפבשל הקטנת החיכוך בין המעסיקים לעובדיוגם 

 נכון ליום כתיבתו.זה הוא מידע כללי בלבד,  מאמרכל המידע המוצג ב

 החדש  רקע חוקי לדיווח המקוון

ביטוח(, תשי"דלתקנות הביטוח הלאומי    8תקנה   דמי  לתשלום  מיוחדות  מחייבת  1954-)הוראות 
הלאומי לביטוח  להגיש  מעסיק  העובדים, ועדבמ כל  בעד  הביטוח  דמי  וחשבו  תשלום  בדבר    ןדין 

לכל  השכר   בעד המשתלם  לרבות  האמור,  הדוח  מוגש  שלגביו  התשלום  בתקופת  מעובדיו  אחד 
 עובדים הכלולים בצו סיווג מבוטחים.

באופן מצומצם מדי חודש    102  המידע הדרוש לפי התקנה נמסר לביטוח הלאומי בעבר בגב טופס
 9רק על בעלי שליטה )עד  2016 תומשנ ,ליטהועל בעלי שעובדים(  9)עד רק על ידי מעסיקים קטנים 

מבוטחים סיווג  בצו  הכלולים  עובדים  פרטי  לגבי  שליטה(.  בדיווח    -  בעלי  לדווח  נדרש  המעסיק 
ומי, לא ניתן היה להפעיל את  כל עוד לא הייתה חובת שידור של כל הדוחות לביטוח הלאני.  רבעו

 בדים במשק.במלואה על כל העו 8תקנה 

חכולל    126טופס   על  סכום   דשיודיווח  על  פרטני  מידע  כולל  ואינו  בלבד  העבודה/הפנסיה 
 המשכורת/הפנסיה החודשית של כל עובד/מקבל פנסיה. 

במשק משבר  תחילת  ב  העובדים  משכורות  על  חודשי  מידע  נדרש  כי  .  הקורונה  ל התברר,  גוף  אין  אף 
)למעט    במשק  הפנסיה  מקבלי  ושל  העובדים  של  חודשיות  משכורות  על  מצומצ מידע  על    ם מידע 

(.  שהיה לביטוח הלאומי, שגם לגביהם היו טעויות בדיווח   משכורות של בעלי שליטה בחברות מעטים 
הל את  הוקמה ועדת שרים שקבעה שיהיה גוף שינ .  צב והורה על תיקון החוק מבקר המדינה בחן את המ 

 . י שכורות שלהם. הגוף שנבחר היה הביטוח הלאומ רשימות כל העובדים במשק ואת המ 

)נגיף הקורונה   במסגרת תיקון עקיף בחוק התכנית לסיוע כלכלי  2020בחודש נובמבר    ןקהחוק תו
 בחוק הביטוח הלאומי. 219: תיקון מספר 2020-(, התשפ"א3החדש()הוראת שעה()תיקון מספר 

 : כדלקמן   , אופן מקוון בלבד ב   ים הביטוח הלאומי קיבל תקציב לפיתוח הדיווח   , החוק   במסגרת תיקון 

ה המוקדמת ששולמו לכלל העובדים או מקבלי הפנסיה המוקדמת וסך  דה או הפנסי ו סך שכר העב  . 1
לשלם את דמי    ים מאפשר ו ם כבר כיום,  מי שקיי   617וטופס    102טופס  מדובר ב דמי הביטוח בעדם.  

 על עובדים זרים. וח יידני  על דיו מובהר כי אין סנקציות    יב להיות מקוון. י ח הטופס  אך    הביטוח, 

בתוכו מידע נרחב על שכר העבודה ונתוני    שכולל   , ל המשכורות והפנסיה כ   דשי פרטני על ח חו דיוו  . 2
השכר הדרושים לחישוב דמי הביטוח, היקף המשרה וסיווג עובד לעניין חובת תשלום דמי הביטוח.  

   חודשי(.   100חודשי פרטני מקוון )להלן: טופס    100ראים טופס  הזה קו לטופס  טופס חדש.  

הלאומי  ישה  דרלפי  דיווח   . 3 הביטוח  לאחר  של  ופנסיה  משכורות  שכרשנעשתה  של    , פריסת 
 : שקיים היום( 100)הרחבה של טופס  בהתאם לשני סוגי מידע

  100טופס  ה קוראים  לטופס הז  –ידע הדרוש לביטוח הלאומי לבירור תביעה של עובד לגמלה  מ . 4
 ייעודי לגמלאות. 

שהעובד או המעסיק חייבים למסור לביטוח   טוחדמי בימידע הדרוש לביטוח הלאומי לחישוב   . 5
אותו   לדרוש  רשאי  הלאומי  שהביטוח  או  דין  לפי  טופס    –הלאומי  קוראים  הזה   100לטופס 

  ייעודי לגבייה.

החדש החוק  של  התחולה  קבע    -  מועד  הפרדההחוק  מעסיקים    בתחולתו  להם  בין  שיש  גדולים 
קים גדולים( לבין מעסיקים קטנים שיש להם  : מעסי עובדים וכן משלמי פנסיה )להלן  180-יותר מ

 , בדרךעל פי החוק אמורים לדווחכל המעסיקים ומשלמי הפנסיה . עובדים  180לכל היותר 
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 טופס חודשי ,  617/102: טופס  2021חודש אוקטובר  עבור    ותמשכורות/פנסימ  מקוונת, לא יאוחר
 לפי דרישת הביטוח הלאומי.  ייעודיוטופס  מפורט

שבוטלו   שנת  קבצים  טופס    2021במהלך  פיתוח  משבר    -  חודשי  100בשל  בתחילת  התברר  עוד 
לכן,  להפסקת העבודה.  והסיבות  על הפסקת העבודה של העובדים  דיווח סדיר  אין  כי  הקורונה, 

תחלת עבודה  מועד ה פת משבר הקורונה כדי לעדכן על  הביטוח הלאומי הוסיף עוד דיווחים בתקו
במהלך שנת יתר  מועד הפסקת עבודה של העובדים, כולל בחל"ת. הדיווחים האלה בוטלו בין ה ועל

 החודשי לפי החוק החדש.  100כלול בטופס  כיוון שהמידע על הפסקת העבודה, 2021

בע"מ    -הכותבת   צח  אורנה  וחברת  צח  אורנה  רו"ח  משרד  ומנכ"לית  בעלים  חשבון,  רואת 

ו ולחברות  לפתרונ לייעוץ  לארגונים  הלאומי,  בביטוח  ולייצוג  הלאומי  הביטוח  חוק  לפי  ות 

צאים לרילוקיישן, לעצמאים וליחידים. מרצה על חוק הביטוח הלאומי  יושמעסיקים עובדים, ל

שנים. בין תפקידיה    30לארגונים וכן באקדמיה ובמסגרות מקצועיות. בעלת ותק בתחום של  

הקשר ועדת  יו"ר  ופעילה  הארצי   הציבוריים:  הלאומי  הביטוח  עם  חשבון  רואי  לשכת  של  ת 

 . 1996לאומי משנת ה  בחקיקה כנציגת הלשכה בכנסת בנושא הביטוח

הנוסח   את  או  הדין  מפסקי  התקדימים  את  החקיקה,  את  מחליף  אינו  לעיל  המובא  הנוסח 

בהם.  לאמור  הלב  תשומת  את  להסב  בא  אלא  הלאומי,  הביטוח  פרסומי  של   המלא 

ו/או חוות דעת או    המוצג  כל המידע  ייעוץ  ואין בו כדי להוות  במאמר הוא מידע כללי בלבד, 

הל לנקיטת  מהם. יכהמלצה  להימנעות  או   ים 

מקצועית   עצה  לקבל  נדרשים  ואלה  הקוראים  כלפי  כלשהי  באחריות  נושאת  אינה  הכותבת 

האמור.  המידע  על  המסתמכת  פעולה  כל   לפני 

 ללא אישור מהכותבת. ט.ל.ח.   לפרסם  כל הזכויות שמורות © אין להעתיק או
 

 חדשה פסיקה  י ירתקצ 
 ממעסיקו וקיבל שבץ הוכר כתאונת עבודה מייל מפתיע מעליב ופוגע  קיבל  בד ש עו 

ה,  22770-06-17  ב"ל נגד  דיין  לביטוח  ניסים  ביום    .הלאומימוסד  הדין  בב,  4.9.2021ניתן  ית 
 סמן דגית ויהשופטת  וד, ע"י כבהאזורי לעבודה תל אביב 

קבע,  ביה" לעבודה  ממעסיקו  ד  מעליב  מייל  שקרא  לתאונת  יוקעובד  כזכאי  יוכר  מוחי  שבץ  בל 
החל מהמעסיק  מרגע קריאת המייל  כי    םי מוכיח  יםהרפואידעת  החוות  וסמיכות הזמנים  עבודה.  

ות לה  עובדמצבו הרפואי של ה למייאותו    הובילדרדר  כי  ולקביעון  שר  רפואית  ה ה  עבר   עובדאכן 
 ה מהעבודה.כתוצא וחיאירוע מ

בסך   בגין  לש"ח    150,000פיצוי  קופ"ח  האחראירוקחת  ע"י  מיניות  הטרדות   ביצוע 
 ובעקבות פסק דין מרשיע כלפיו ליה ע

י זור אה  הדיןבבית  ,  7.06.2021  ביום  ניתן .  ןדדיולי  כסנדראל'  נ  פלונית,  20769-11-20  סע"ש
 קוגן כסאל השופט בודכיא הנש  י"ע , בחיפהדה בולע 

ש מ רוקחת  לעבוד  לישראל  אוקראינה  עלתה  מרקחתוהתקבלה  מעשי   3עברה  ,  בקופ"ח  בבית 
בעבודה מינית  בעבו  הטרדה  שלה  אחראי  שהיה  רוקח  אופ  דהמצד  על  ההתמחות  ופיקח  ביצוע  ן 

לילי  התנהל הליך פכתוצאה מכך    .התלוננה במשטרהגות הרוקח,  להתנהירבה  שס. העובדת  שלה
פיצוי    קבלתלצורך  הגיעה לבית הדין  העובדת  בהמשך,  ו.  נגדמרשיע כ  הרוקח וניתן פסק דיןלפי  כ

ובו נקבע   המטרידפסק הדין המרשיע כלפי  ציגה את  תביעתה התקבלה היות וה.  ללא הוכחת נזק 
כי העובדת היתה אמינה   לכל ספק סביר  בה  ד  ירוהמטבעדותה  מעבר  לביצע  מגונים  ם  ש מעשים 

ם על המסכת העובדתית, לא נדרש בית הדין  הצדדי  סכמה ביןלאור הה  .מיני  ביזויאו  יפוק  ס  ,גירוי
לפי החוק  ₪ בגין הטרדות מיניות    150,000בסך  נזק    חתללא הוכ  צויפסק לעובדת פינלהכריע בכך ו

 .מיניתלמניעת הטרדה 

 

 ג'ולייט אליהועו"ד ו רשח-פזית לוי עו"ד   :מאת הדין יפסק יתקציר 
    www.koloved.net  -באינטרנט  ,באתר "כל עובד" מצאנ

 

 

 

 גה פאיאולגרפי:  ביצוע     בלט-עו"ד מיטל דולבעורכת:         
ב ה אין  תחלי מידע  ו/או  משפטי  ייעוץ  להוות  כדי  האתר  למנויי  הניתן  בשירות  או  עובד"  "כל  באתר  לייעוץ  מופיע  ף 

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