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 סיכומם של דברים  

החיסכון   כספי  משיכת 
להיות   צריכה  הפנסיוני 
והיא   האחרון  המוצא 

בגובה הכיסויים  פוגעת  
הביטוחים, גובה קצבת  
הזקנה ובפטור העתידי  

אבל    -על קצבת הזקנה  
לעיתים אין ברירה אלא  
כיצד   בהם.  להשתמש 
נכון?  זאת  לעשות 

 מאמר   

 קרן הפנסיה ללא מס? האם ניתן למשוך את  
 נדב טסלר 

הכיסויים   בגובה  פוגעת  והיא  האחרון  המוצא  להיות  צריכה  הפנסיוני  החיסכון  כספי  משיכת 
על קצבת הזקנה   ובפטור העתידי  גובה קצבת הזקנה  לעית  -הביטוחים,  ברירה אלא  אבל  אין  ים 

 להשתמש בהם. כיצד לעשות זאת נכון?

הפנסיוני   הההחיסכון  את  להחליף  מעבודנכנועד  בפרישה  התרבו  סה  האחרונים  בחודשים  ה. 
תקופת  במהלך  שלהם  הפנסיוני  החיסכון  כספי  את  למשוך  שמבקשים  עובדים  על  הפרסומים 

. בשל ריבוי המקרים ובמטרה 35%העבודה. חשוב לזכור כי משיכה שכזו חייבת במס בגובה של  
עדכון ההון  שוק  רשות  פרסמה  התופעה  את  למ  למגר  מהעובדים  הפנסהמונע  כספי  את  יה שוך 

 ממקום העבודה הנוכחי.

בהם   מקרים  מספר  כאן  ריכזנו  האפשרויות  כל  את  כבר  ומיצו  לקשיים  שנקלעו  העובדים  בעבור 
 ניתן למשוך כספים מהחיסכון הפנסיוני במינימום מס.

בגובה    רה:אזה לפגוע  עשויה  הפנסיוני  מהחיסכון  הכספים  משיכת  כי  לציין  הכיסויים חשוב 
 נה ובפטור העתידי על קצבת הזקנה. גובה קצבת הזק הביטוחים,

כספי החיסכון הפנסיוני מורכבים משניים: כספי פיצויים וכספי תגמולים, בהמשך המאמר נפרט 
 ם.את האפשרויות למשיכת הכספים מכל אחד מהרכיבי

 משיכת כספי פיצויים 

בן את להם תקטין כמויוני שלנו, משיכה שכספי הפיצויים מהווים כשליש מכספי החיסכון הפנס
משיכת  המעסיק(  וחלק  העובד  )חלק  התגמולים  כספי  למשיכת  בניגוד  אך  פרישה.  בגיל  הקצבה 

 הפיצויים, במקרים רבים, תהייה פטורה ממס. 

  2021לתקרה, בשנת  שכורת עבור כל שנת עבודה ולא מעבר  גובה הפיצויים הפטורים ממס יגיע למ
 ודה.ל לכל שנת עבשק 12,340ורים היא תקרת הפיצויים הפט

למשיכת  הפטור  את  להגדיל  לבקש  יכול  היה  מהתקרה  פחות  שהרוויח  עובד  כי  להכיר  חשוב 
 ולא יותר מהתקרה.  50%פיצויים בעד 

עבודתו   במקום  עבד  משה  והרוויח    7לדוגמה,  כספי   8,000שנים  נצברו  למשה  בחודש.  שקל 
שקל פיצויים פטורים   56,000ה יש  יה שלו. לכאורה למששקל בקרן הפנס  60,000ה  הפיצויים בגוב

כל  את  ולמשוך  לו  שמגיע  הפטור  את  להגדיל  לבקש  יכל  הוא  אך  במס,  חייבים  היתר  וכל  ממס 
 הפיצויים הפטורים ממס. 

שוב  שקל ואתם רוצים למשוך את כספי הפיצויים ח  12,340  -במידה והשכר החודשי שלכם נמוך מ
 ם.סף על כספי הפיצויילהקפיד לבקש את הפטור הנו 

 א 161טופס טור יש לבקש באמצעות מילוי את הפ

הודעת מעסיק  נקרא גם    161ממקום העבודה, טופס    161טופס  לצורך משיכת הכספים יש להציג  
 כספי הפיצויים. , ללא הטופס ינכו מכם מס מירבי עלעל פרישה מעבודה

פיצוי למשוך  ובעבר,  כיום  ניתן,  לא  העבודה  תקופת  הנוכחבמהלך  המעסיק  של  רק ים  אלא  י 
 ם.ל מעסיקים קודמי פיצויים ש

 משיכת כספי תגמולים 

פיצויים בסיום עבודה, משיכת כספי התגמולים נחשבת    משיכה שלא כדין בניגוד למשיכת כספי 
 פר דרכים להימנע מתשלום המס. . אך ישנם מס35%וקרן הפנסיה תנכה עליה מס בשיעור של 

יהיה באפשרותכם למשוך את הכספים   2000נת  לפני ש  ון הפנסיוניכספים בחיסכבמידה וצברתם  
 ללא מס בכפוף לעמידה באחד התנאים הבאים: 

 הפסקת עבודה לתקופה העולה על חצי שנה

 מעבר משכיר לעצמאי 

 ופה של שנהח פנסיוני לתקמעבר למעסיק חדש שלא ביטח את העובד בביטו

 

 מאמר
   את למשוך  ניתן  האם 

 קרן הפנסיה ללא מס? 

 ם חוזרי
   אביב תל  אוניברסיטת 

בהתאגדות   פגעה 
ותשלם     150עובדיה 

 אלף שקל 

   בחירה ימי  מועד,  ימי 
מקוצרים   עבודה  וימי 

מגזר    -2220  לשנת 
 ורי ציב

 תקצירי פסיקה 
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 דברים    סיכומם של 

  12.12.2021ביום  
ההסתדרות   פרסמה 
בעניין   הודעה  הכללית 
בהתאגדות   פגיעה 

 עובדים. 
 

בשנת   הפנסיה  לקרן  שהצטרף  חוסך  לשנת    1995לדוגמה  עד  שנצברו  2020וחסך  הכספים  את   ,
 הוא יכל למשוך ללא מס.  2000ד לשנת בחשבונו ע

אית העולה על  קרה של נכות רפופטור ממס היא במאת כספי התגמולים באפשרות אחרת למשוך  
ם נכות שנגרמה לקרובו כאשר  יכולה להיות ג, הנכות לא חייבת להיות של החוסך עצמו היא  75%

 זוגו של כל אחד מהם.-הזוג ובן-זוגו, הורה, הורי הורה, צאצא וצאצאי בן-קרובו יכל להיות בן

 רפות לקופה. המשיכהשהתרחשה לאחר ההצט  נכות צמיתההיות  לצורך המשיכה הנכות חייבת ל
למ יש  האישור  קבלת  ולצורך  הכנסה  מס  לאישור  כפופה  אישורים  ול  159טופס  לא  תהייה  צרף 

 רפואיים.

של   מצב  הוא  ממס  בפטור  התגמולים  מכספי  חלק  למשוך  ניתן  שבו  נוסף  נפוץ  מיעוט מקרה 
נמוכה מהכנסות והכנסתך  ,  5,300-. במקרה  לפ   שקל  תגמולים בהתאם  בין   ערניתן למשוך כספי 

 הכנסתך לבין שכר המינימום. 

  10,600מולים עד למבחן הכנסות של  תן למשוך כספי תגיהיה ני  18במידה ויש ילדים מתחת לגיל  
 שקל  בחודש.

לגיל   מתחת  ילדים  עם  נשוי  חוסך  בגובה    -  18לדוגמה,  חודשית  הכנסה  שקל     5,300לחוסך 
 בפטור מקנס המשיכה. שקל  מכספי התגמולים שלו   5,300וד באפשרותו למשוך ע

ההכנסות כלל  בחשבון  נלקחות  ההכנסות  במבחן  לב,  לרבות  שימו  הבית  משק  הכנסות   של 
 . 18פאסיביות או הכנסות של הילדים עד לגיל 

שלכם   הפנסיה  כספי  את  המנהל  הגוף  אל  לפנות  יש  הכנסות  מיעוט  של  במקרה  המשיכה  לצורך 
 א של רשות המיסים.159י ולמלא טופס ט של הקצבאות המשולמות מביטוח לאומולהציג פירו

לגברים   67ם שהגיעו לגיל פרישה, גיל  כאן רלוונטית לעובדי  האפשרות האחרונה שאני רוצה להציג
. עובדים אלו יכולים למשוך  אלף שקל  93סכום שאינו עולה על  ונשים, וצברו בחיסכון הפנסיוני  

 כדין.פעמי והמשיכה לא תחשב כמשיכה שלא  את הכספים כסכום חד

כל  את  המפרט  הפנסיונית  מהמסלקה  דוח  ולהגיש  הכנסה  למס  לגשת  עליכם  המשיכה  לצורך 
וכספי התגמולים בכל המוצרים לא עולים על  החסכ אלף    93ונות הפנסיונים שברשותכם, במידה 

 . 35%שקל תוכלו למשוך את הכספים ולהימנע מהמס בשיעור של 

בחלקו מפיצויים ותגמולים, ניתן קודם כל ורכב  אלף שקל שמ  93כום שעולה על  צברתם סבמידה ו
שבר ממס  לפטור  בהתאם  הפיצויים  כספי  את  שאר למשוך  של  המשיכה  את  לבצע  ואז  שותכם 

 הכספים.

חשוב לזכור כי משיכת כספי החיסכון הפנסיוני צריכה להיות המוצא האחרון ומשיכת הכספים 
ה ובפטור העתידי על קצבת הזקנקצבת  ובה הכיסויים הביטוחים, גובה  לפגוע בג עלול  הפנסיוני  

 הזקנה. 

שיר בקוואליטי  מקצועי  סמנכ"ל  פרישה,  מתכנן  הוא  במכללת  הכותב  מרצה  פיננסים,  ותים 

 נתניה ובעל הבלוג: פנסיוני, להבין את הפנסיה 

 

 חוזרים   

 אלף שקל  150אוניברסיטת תל אביב פגעה בהתאגדות עובדיה ותשלם 
ההסתדרות    12.12.2021ום  בי להלן הודעה    הכלליתפרסמה  עובדים.  בהתאגדות  פגיעה  בעניין 

  עיקרי ההודעה:

קבע כי אוניברסיטת תל אביב הפרה את זכות ההתארגנות של   בית הדין האזורי לעבודה תל אביב
ופיטרה את חברי ה  עובדיה  בית  ביטל  כן,  כמו  כדין.  להוועד שלא  גבי  דין את החלטת הפיטורים 

שעל האוניברסיטה להמשיך להעסיקו   קט, ד"ר מרדכי רונן, וקבעדי המחקר והפרוייו"ר ועד עוב
באותו התפקיד והשכר שבו הועסק טרם החלטת הפיטורים. בנוסף, ביטל בית הדין את החלטת  

בכ העובדים   ועד  חברת  של  שכרה  את  להפחית  וקבע  6,000  -האוניברסיטה  שעל    שקל, 
 פחית את שכרה.ה ערב ההחלטה להה בשכר שבו הועסקהאוניברסיטה להעסיק

החל פי  לא טעל  ההתארגנות  במובילי  שהפגיעה  להוכיח  האוניברסיטה  הצליחה  לא  הדין,  בית  ת 
שקל בגין    150,000נעשתה בשל פעילותם בוועד העובדים, ועל כן חויבה האוניברסיטה בפיצוי של  

שקל בגין   25,000י הוועד  ברסיטה לשלם לחברפגיעה בהתארגנות. בנוסף, בית הדין חייב את האוני
 ר טרחת עו"ד.כהוצאות משפט וש
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 סיכומם של דברים  

  30.11.21יום  ב 

חוזר   הנציבות  פרסמה 

תאריכי  שבהם  ובו  ם 

 העובדים לא יעבדו. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מגזר ציבורי -2220ימי מועד, ימי בחירה וימי עבודה מקוצרים לשנת  

ימי מועד  רשימת התאריכים החלים בובו  רות המדינה חוזר  פרסמה נציבות שי    30.11.2021ביום  
מהעבודה העובדים  משוחררים  כ"ח    ימי,  שבהם  שמיום  בתקופה  מקוצרים,  עבודה  וימי  בחירה 

 . 31.12.2022 בטבת התשפ"ג  ועד יום ז' 1.1.2022בטבת התשפ"ב  

 

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

 חדשה פסיקה  י ירתקצ 
 מפעל מוגן ל תפקודיתדם בעל לקות אמעסיק בין  -ובדקיום יחסי ע 

 , 1.08.2021  ביום  . ניתן מת"ש ומדינת ישראלנ'      זר חיים  ,  41469-05-19  -ו  13950-11-18  ע"ע 
טת סיגל וד השופ כבורדה וירט ליבנה,  השופטת  כבוד    הנשיאה  י"ע,  לעבודה  רצי  אה  הדיןבבית  
 פוליאק  רועי  כבוד השופטו ולהמט -דוידוב

ם הסתיימה בשלב מסוי  .ליו הופנה ע"י משרד הבריאות"מפעל מוגן" אם בשני   12  -זר עבד כ  חיים
המדריכה  להוראות  נשמע  ולא  בשכר  העלאה  ביקש  והעובד  הואיל  הצדדים  בין  התקשורת 

וזכויוחראית. העובד תבע את  הא עובד מעסיק  יחסי  סוציאליות  קיומם של  דין האזורי הת  ביות 
התדחה   על  העובד    .ביעהאת  הארצי,ערער  הדין  לבית  נתקבל ההחלטה  כי   שם  ונקבע  הערעור 

פעל מוגן שנותן מענה שיקומי לאנשים הגם שמדובר במ ם,מעסיק בין הצדדי  -התקיימו יחסי עובד
 המשובצים בו. 

חו עובד  מעסיק  בפיצוי  שווי יב  חוק  והפרת  התאמות  ביצוע  אי  בגין  מוגבלות  ון  בעל 
 גבלויות לאנשים עם מו

כתר  ,10806-03-19  סע"ש מפעלי  נ'  בע"מ  פלוני  ביום    .פלסטיק  הדין    ,29.09.21ניתן  בבית 
 אייל אברהמי טעל ידי כבוד השופ ,בירושלים  לעבודה האזורי

. המעסיקה הפעילה  בעקבותיה אושפז ונעדר ממקום עבודתוולה במחלת הקרוהן,  חכ  העובד אובחן
לעבוד היסעים  העובד  מערך  וחזרה.  ל  ביקשה  חריג  מגבלה  אישור  עקב  הנסיעה,  הוצאות  מימון 

נוחיות לחדר  בדחיפות  זקוק  הוא  בגינה  ברכב   .רפואית  נסיעה  כי  העובד  ציין  זו  בקשה  במסגרת 
והוב נדחתה  העובד  בקשת  הדרך.  במהלך  להתפנות  לו  תאפשר  לוהפרטי  יוכל  ר  מנהג    כי  לבקש 

יחסי  ,  בקשה זו שסורבה  נו וצרכיו. בעקבותתאם לרצומקום בהההסעות לעצור בכל רגע נתון ובכל  
עריכת שימוע, ללא קבלת זימון   אין, ללהעובד טען כי פוטר שלא כד. הסתיימו העבודה בין הצדדים 

זכויות בנוסף טען כי המעסיקה הפלתה אותו והפרה את חוק שיוון    לשימוע וללא מכתב פיטורים.
לטענת   מוגבלות.  עם  בדר  ההמעסיקלאנשים  פנה  הוצאותישה  העובד  פרטי   למימון  ברכב  נסיעה 

רפואית מגבלה  של  באצטלה  העבודה  היענו  .למקום  המעסיקה  תהווה  לטענת  העובד  לבקשת  ת 
העובד להתאמה נוכח מצבו הרפואי, בדמות    כי בקשת  קבעבית הדין  .  הפליה כלפי יתר העובדים

בע עוד קובהקת.  הצדקה רפואית מ  היא בקשה להתאמה סבירה, אשר יש לה  תשלום הוצאות רכב 
קה אכן ת הדין כי ההתאמה לא הטילה על המעסיקה נטל בלתי סביר. בית הדין קבע כי המעסיבי

כי תפצה את העובד בסך של   ופסק  זכויות   35,000הפלתה את העובד  בגין הפרת חוק שוויון    ₪
 . לאנשים עם מוגבלות

 
 
 
 

   :מאת הדין יפסק יתקציר 
  ותבינ רןעו"ד  ו  הוג'ולייט אליעו"ד 
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 יאולגה פאגרפי:  ביצוע     בלט-עו"ד מיטל דולבעורכת:          
תחלי  ו/או  משפטי  ייעוץ  להוות  כדי  האתר  למנויי  הניתן  בשירות  או  עובד"  "כל  באתר  המופיע  במידע  לייעוץ  אין  ף 

ביחס  עה או להביע עמדה  ציפיות, לחוות דואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספ  משפטי 
 למקרה מסוים. 
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