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 סיכומם של דברים  

  28.11.2021ביום  

לביטוח   המוסד  פרסם 

בעניין   הודעה  לאומי 

 דיווחים מקוונים. 

 

 

 

 

 

 

 סיכומם של דברים  

  30.11.2021ביום  

המיסים  פרס  רשות  מה 

יינת  לפיה  נו  הודעה 

לע  מס  ולים  הקלות 

ותושבים   חדשים 

בענף    חוזרים שישתלבו 

 י טק. ההי 

 

 ים חוזר  

 ם באופן מקוון בלבד יתקבלו דיווחי  2022קים, החל מינואר  המעסי  לידיעת
לאומי    28.11.2021ביום   לביטוח  המוסד  להלן  פרסם  מקוונים.  דיווחים  בעניין  י  עיקר הודעה 

  ודעה:הה

נכנס לתוקף תיקון לחוק הביטוח הלאומי המחייב אתכם לדווח לנו את הדוחות   2021במהלך שנת  
 .דון בלבבאופן מקוהחודשיים  

ינואר   מחודש  הלאומ  2022החל  דיהביטוח  יתאפשרו  ולא  פנקסים,  ינפיק  לא  באמצי  עות ווחים 
א דיווחים  לאומי.  ביטוח  לפקיד  דוח  שליחת  באמצעות  או  ייקלטולו  הדואר  במערכות    לא  כלל 

 הביטוח הלאומי. 

 תוכלו לדווח לנו באופן מקוון בדרכים הבאות:

 ( WCFשידור מתוכנת השכר ) •

 לקוחות" למייצגים מקושרים   וגיצ"ימערכת  •

 (B2Bם עסקיים )מערכת קשרי •

 באתר טעינת קובץ  •

במקרים חריגים בלבד בהם אין למעסיק כל אפשרות לשדר טופס   -  תר התשלומיםבאדיווח   •
 בדרכים האחרות.

 חשוב שתדעו!

 . 12ובר תשלום ברישום קוד פנקס הדיווח ישמש כש  2021עד סוף שנת  •

ינואר   • מחודש  "מזהה    2022החל  את  המחליף  מעסיק"  "מזהה  עם  תשלומים  דף  לכם  נשלח 
 . פנקס"

 

 בים חוזרים שישתלבו בענף ההיי טק עולים ותוש הקלות מס ל
ולים חדשים ותושבים  נו הקלות מס לעמה רשות המיסים הודעה לפיה יינתפרס  30.11.2021ביום  

  י טק. להלן עיקרי ההודעה:בענף ההי חוזרים שישתלבו

ש ורית פרקשר האוצר אביגדור ליברמן ביוזמה משותפת עם שרת המדע, החדשנות והטכנולוגיה, א
כוח הכ בעיית  לפתירת  רחבה  מתכנית  כחלק  חוזרים  לתושבים  מס  הטבות  תכנית  מובילים  הן 

בהייטק כד.  האדם  כשנתיים,  של  לתקופה  שעה  בהוראת  יעברו  המס  דחיפה הטבות  לתת  י 
 .משמעותית לשנים הקרובות

 .ר לישראלהמטרה של התכנית היא למשוך עובדי הייטק ישראלים בחו״ל וזכאי חוק השבות לחזו

 :עיקרי התכנית

ישראלים ארצה . 1 יותר משנה    -  עידוד חזרת  לפני  ועזב  י  -תושב חוזר שנמצא בחו״ל  צטרך לא 
שהאופציה הזו מחוץ לישראל. בניגוד לעבר,  לשלם מיסים על האופציות שלו ועל נכסים שצבר  

המטרה   שעזבו.  מהרגע  עשור  אחרי  רק  שחזרו  לאנשים  לעובדי  -ניתנה  תמריץ  לחזור לתת  ם 
 .צהאר

שנה    - אחרי  שחוזרים  עובדים  המ  -לגבי  וודאות ירשות  למתן  ירוק  מסלול  תפרסם  סים 
תושבות הש  לניתוק  הוראת  במסגרת  וחזרו  קצרה  תקופה  ששהו  לאלה  שלא  גם  כך  עה 

 .על ההכנסות שהפיקו מחוץ לישראליצטרכו לשלם הפרשי מס בישראל 

ייקבע מנגנון של   -זרים ארצה  חו  הכרה בהוצאות שקשורות לחזרה ולרילוקיישן לארץ של  -
גובה   עד  הראשונות  לשנתיים  וההסתגלות  לישראל  החזרה  הוצאות  שתקבע ניכוי  תקרה 

  .בהמשך

 

 

  

 חוזרים 
   ,המעסיקים לידיעת 

מינואר     2022החל 
דיווחי באופן  יתקבלו  ם 

 מקוון בלבד 

   לעולים מס  הקלות 
חוזרים  ות ו שבים 

ההיי   בענף  שישתלבו 
 טק

 בדיני עבודה  הסוגי
   עובדת העסקת 

 במהלך חופשת לידה 

 תקצירי פסיקה 

http://www.koloved.net/
http://www.koloved.net/
https://b2b.btl.gov.il/BTL.ILG.Payments/formUpload.aspx?formId=4
https://b2b.btl.gov.il/BTL.ILG.Payments/T102Form.aspx
https://b2b.btl.gov.il/BTL.ILG.Payments/T102Form.aspx
https://b2b.btl.gov.il/BTL.ILG.Payments/T102Form.aspx
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 סיכומם של דברים  

עבודת    6סעיף   לחוק 
התשי"ד    1954  -נשים, 

עובדת   כי  קובע, 
לה   יתן  ללדת  שקרובה 
לידה   חופשת  מעבידה 

יעבידנ  בתוך  ולא  ה 
  8חופשת הלידה. סעיף  

הוא   גם  קובע  לחוק 
יעביד  "לא    מפורשות, 
בידעו   עובדת  מעביד 
 שהיא בחופשת לידה". 

 

השבות .2 חוק  מכח  לישראל  לעלות  שזכאי  החוזר   -מי  התושב  של  ההטבות  את  לקבל  יוכל 
וזים אח   47אחוזים במקום    30שיחול עליו בישראל לא יעלה על  שבהצעה ובנוסף שיעור המס  

ו בשנה   לחזרתו  הא  35  -הראשונה  השנתיים  בתום  השניה.  בשנה  יוכל אחוזים  הוא  מורות, 
לא ייחשב כתושב ישראל בתקופת לבחור להיות תושב ישראל או לחזור למדינתו המקורית ו 

גלות של שנתיים במקום של שנה  יתנת לו האפשרות לקבל תקופת הסת שהייתו כך שלמעשה נ 
  .כיום 

 תנות בבחינת התרומה וההשתלבות בהיי טק של החוזרים באמצעות יו מו ות יהכל ההטבות האמור
ב יותנה  והכל  הזכאות  את  עולה  או  חוזר  לכל  ותאשר  שתבחן  החדשנות  עבודה רשות  תקופת 

להט חליפיות  יהיו  שבהצעה  ההטבות  כי  לציין  יש  בחוק.  שתיקבע  הניתנות מינימלית  המס  בות 
 . רת החוזר/העולהלבחי בהתאםכיום לעולים חדשים ולתושבים חוזרים 

 . www.koloved.netבאתר "כל עובד"   יםצאמנ  םבמלוא יםהחוזר

 

 עבודה  בדיני  סוגיות   

 העסקת עובדת במהלך חופשת לידה 
 בלט  -עו"ד מיטל דולב 

קובע, כי עובדת שקרובה ללדת יתן )להלן: "החוק"(  1954 -שי"דתה , לחוק עבודת נשים  6סעיף 
לחוק קובע גם הוא מפורשות,  8ופשת הלידה. סעיף וך חמעבידה חופשת לידה ולא יעבידנה בת לה

 "לא יעביד מעביד עובדת בידעו שהיא בחופשת לידה". 

או   דינו קנס ,בניגוד לחוק זה או לתקנותיו עובדת סיקשהע ,סיקקובע, כי מע לחוק 14סעיף 
 מאסר. 

שעבדה עם זאת יצוין, כי עובדת,  חוק אוסר, אם כן, העסקת עובדת בתקופת חופשת הלידה.ה
דה חופשת הלירשאית לקצר את , שבועות 26ה היא לידה שלהחופשת חודשים, ולפיכך  12לפחות  

ל אשפוז  ן היא זכאית מכוח החוק בששבועות בתוספת ההארכות לה 15 -ובלבד שזו לא תפחת מ
 .)*(ת או הנולד וכן בשל לידה של יותר מילד אחדהיולד

 )ה( לחוק:6ישנם שלושה חריגים הקבועים בסעיף העסקת עובדת בחופשת הלידה לאיסור כמו כן, 

שבכתב מאת רופא,  מותר לקצר את חופשת הלידה, בהסכמת העובדת ובאישור כי  ,קובע ,ןהראשו
  שאחרי הלידה. ,שבועות 3  ובלבד שהחופשה תכלול לפחות אם הנולד איננו בחיים,

כי מותר לקצר את חופשת הלידה, במקרה בו בני זוג חולקים ביניהם את חופשת  ,השני, קובע
 בועים בחוק.הלידה, וזאת בהתאם לתנאים הק

בדת מסרה את ילדה את חופשת הלידה גם במקרה בו העון לקצר כי נית ,קובע, *(*)השלישי
שבועות שלאחר   3לאימוץ או שהיא אם נושאת )אם פונדקאית(, ובלבד שהחופשה תכלול לפחות 

על הסכמתה לקצר את אלא אם הודיעה העובדת  ,כי לא יהיה תוקף לזכאות ,הלידה. עוד נקבע
 וחה.  עם שר הרו בהתייעצות ,שקבע שר התמ"ת ,ת הלידה בדרךחופש

העובדת נופלת בגדר אחד בתנאי, ש ,עובדת במהלך חופשת הלידה להעסיק  משכך, יוכל המעסיק
 מהחריגים הקבועים בחוק.

חוק שינויים בהסדר תקופת הלידה וההורות )תיקוני חקיקה(,  פורסם ברשומות 2.4.17ביום  )*( 
-חוק עבודת נשים, התשי"ד: במסגרתו תוקנו שני חוקים עיקריים אשר 2017-התשע"ז

  (.193תיקון מס'   )1995 -חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה( ו75תיקון מס'  )1954
אה זו הורשבועות.  15  -תקופת הלידה וההורות לא תפחת מ,  חוק עבודת נשים תיקון לבהתאם ל

 .ואילך 1.6.2017אולם דמי הלידה ישולמו החל ביום   ,ואילך 1.1.2017חול על אישה שילדה מיום ת

-(, התשס"ז 39שים )תיקון מס' נשים בעקבות חקיקתו של חוק עבודת נהוסף לחוק עבודת )**( 
 .  6.9.2007, ואשר נכנס לתוקף מיום 2007

 בע"מ  "כל עובד" מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי מנהלת   –הכותבת 

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

מ לייעוץ  תחליף  ל  שפטי ו/או  מענה  להוות  כדי  באמור  ו/או  ואין  קונקרטיות  מקרה  נסיבות 

 ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס למקרה מסוים.

 
  

http://www.koloved.net/
http://www.koloved.net/
http://www.koloved.net/Document/IndexLaw/2848
http://www.koloved.net/Document/IndexLaw/2848
http://www.koloved.net/Document/IndexLaw/2848
http://www.koloved.net/Document/IndexLaw/2848
http://www.koloved.net/Document/IndexLaw/256
http://www.koloved.net/Document/IndexLaw/256
http://www.koloved.net/Document/IndexLaw/2848
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 חדשה פסיקה  י ירתקצ 
 

 ם א המחמת היות  אפליהדה בבנק על רקע השבת עובדת לעבו
 ביום   ניתן  .גבעת שמואלירושלים סניף    בנק מזרחי טפחות  ענת רבקה סבג נ',  21974-06-21  צ"ו

 השופט עמיצור איתם  בודכ  י"ע, לעבודה בירושליםי זוראה הדיןבבית  ,28.07.2021

ניסיון מצאה עצמה  אחר סיום תקופת הל ו  בבנק מזרחי טפחות  יסיוןנתקופת  תקבלה לשה  עובדת
ה פיטורים  בפני  זרים    הנגועליך  לילדים  מתמח  בהפליהובשיקולים  אמא  לפיכך,  היותה  פנתה . 

הדין  העובדת   מניעה    תלבקשלבית  צו  של  המזמני  סעד  על  למנוע   ותה אטר  לפ   עסיקהאוסר  או 
וכי  היתה טובה    בדת לאכי העווכיח  ק לא הצליח להנהב  ממנה  מלהמשיך בעבודתה כטלרית בבנק.

לעבודתה    עובדתבת היש הצדקה להורות על הש  במקרה זהע כי  נקבאין מדובר בשיקול זה ולכן  
קיימת ראיה לכאורה לשיקולים זרים    וב   במקרה נדירמדובר    להערכה בתביעה העיקרית.בבנק עד  

 פרה של זכות חוקתית. הולהפרה של חוק שוויון הזדמנויות בעבודה שהיא גם 

 

בגין פיטורים שלא כדין ללא מתן הזדמנות    ש"ח  20,000נפסק פיצוי לעובד על סך  
 לתקן את דרכיו 

( בע"מ. ניתן ביום 1999אריה זהר רם אל נ' אי.פי.אי ישראל חניה ובקרה ),  17824-09-18ש   סע" 
 לוין -ארין ליברק ל אביב, על ידי כבוד השופטת, בבית הדין האזורי לעבודה בת 05.07.21

לזימון לשימוע  לפיו הסיבה  זומן לשימוע ראשון  העובד עבד אצל המעסיקה כעובד חניון. העובד 
ביעות רצון מנהלים מתפקוד". המעסיקה ציינה כי שיחה זו התקיימה לאור תלונות ר שהיא "חוס

ומגיע למשמ לפי הנהלים  פועל שלא  וכן כי העובד  בצורה    תרביחס להכנסת רכבים ללא תשלום, 
מרושלת ללא בגדים ייצוגיים של המעסיקה. לאחר מכן התקיים שימוע שני לעובד. בזימון לשימוע 

היא "אי עמידה בנהלי החברה". לאחר השימוע, נמסרה לעובד החלטה לפיה כך  כתב כי הסיבה לנ
ר מוהעסקתו מסתיימת לאחר שנשקלו טענותיו בשיחת השימוע. נקבע כי בנסיבות הללו, לא ניתן ל

כי ניתנה לעובד הזדמנות אמיתית לתקן את דרכיו ולשנות את התנהלותו וכי זכותו של המעסיק  
ל  זאת הסכמת   אחרלסיים את העסקת העובד  לו. יחד עם  שהעובד אינו מקיים נהלים שהובהרו 

מביאה  הישן  הנוהל  לפי  התנהלות  המשך  על  יומיומיים  דיווחים  ולקבל  להמשיך  הישיר  מנהלו 
כי   עשויה    אללמסקנה  ואף  אפשרית  אינה  בנוהל  עמידה  אי  כי  משמעי  חד  באופן  לעובד  הובהר 

ות אמיתית לתקן את דרכיו, שבפועל התאפשר  דמנלהביא לסיום העסקתו. משלא ניתנה לעובד הז
לו לעבוד לפי הנוהל הישן, הרי שפיטוריו ללא מתן הזדמנות לתקן את דרכיו ביחס לנוהל נגועים 

יקה ויש בהם להצביע על כך שהשימוע לא נערך בנפש חפצה. משמדובר סעבחוסר תום לב מצד המ 
ע כי נגרמה לעובד עגמת נפש בשל התנהלות  וכנבפגם מהותי, העובד זכאי לפיצוי בגינו. בית הדין ש

פיצוי בסך   ונמצא שהפיצוי הראוי בנסיבות הללו הוא  וכי המעסיקה תישא   20,000המעסיקה   ₪
 .₪ 2,000בהוצאות העובד בסך 

 
 
 
 
 
 
 

   :מאת הדין יפסק יתקציר 
  גוגולימן מורן טעו"ד  ו  ג'ולייט אליהועו"ד 

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

 

 

 

 אולגה פאיגרפי:  ביצוע     בלט-עו"ד מיטל דולב: עורכת        
תחלי  ו/או  משפטי  ייעוץ  להוות  כדי  האתר  למנויי  הניתן  בשירות  או  עובד"  "כל  באתר  המופיע  במידע  לייעואין    ץף 

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