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 סיכומם של דברים  

  19.5.2022ביום  

המיסים   רשות  פרסמה 

פריסת   בעניין  חוזר 

)ג(  8סעיף  הכנסה.  

הכנסה   מס  לפקודת 

חדש(,   )נוסח 

  1961-התשכ"א 

פריסת   מאפשר 

מסוימות   הכנסות 

נישום   בידי  שהתקבלו 

על   אחת,  מס  בשנת 

מס.   שנות  מספר  פני 

הפריסה   מנגנון 

זה   בסעיף  המוסדר 

ביזור  נוע  לאפשר  ד 

המתקבלות   הכנסות 

מסוימת,   מס  בשנת 

הזכות   כשלרוב 

או   נוצרה  לקבלתן 

מספר  פני  על    מיוחסת 

מס    . שנות 

 

 חוזר   

  ()ג8בנושא: סעיף  סיםי רשות המ - 2022/2חוזר מס הכנסה מספר 
 פריסת הכנסה  -לפקודה 

 רי החוזר:  פרסמה רשות המיסים חוזר בעניין פריסת הכנסה. להלן עיק  19.5.2022ביום 

הכנסה    ( )ג 8סעיף   מס  חדש ) לפקודת  מסוימות   1961-התשכ"א ,  ( נוסח  הכנסות  פריסת  מאפשר 
בשנת מס אחת, על פני מספר שנות מס. מנגנון הפריסה המוסדר בסעיף זה שהתקבלו בידי נישום  

או  נוצרה  לקבלתן  הזכות  כשלרוב  מסוימת,  מס  בשנת  המתקבלות  הכנסות  ביזור  לאפשר  נועד 
יקת הסעיף היא שסוגי ההכנסות על פני מספר שנות מס. נקודת המוצא שעמדה בבסיס חק מיוחסת  

שך תקופה של מספר שנים ומשום כך, לא יהיה זה נכון להחיל המנויות בו נוצרו, הלכה למעשה, במ 
 לפקודה הן:  ( )ג 8סוגי ההכנסות אליהן מתייחס סעיף    עליהן מס כאילו נוצרו בשנה אחת. 

 והפרשי קצבה. הפרשי שכר  -קודה (לפ 1)ג)(8סעיף  -

 חופשה. דמי פדיון  -קודה (לפ 2)ג)(8סעיף  -

 1-4עקב היוון קצבה מהקצבאות האמורות בפסקאות סכום המתקבל   -(לפקודה  3)ג)(8סעיף  -

 לפקודה וכן החלק החייב במס של מענק   1להגדרת "הכנסה מיגיעה אישית", המצויה בסעיף  

 יורשיו, לפי העניין. טירה, המתקבל בידי נישום אופרישה או מענק המשתלם עקב פ

 פריסת הפרשי שכר והפרשי קצבה   -(לפקודה  1)ג)(8סעיף 

ת עבודה של עובד שכיר ממוסה על בסיס מזומן. כלומר, המיסוי מתבצע במועד קבלת  ככלל, הכנס 
פן  את או  לפקודה(  1) )ג(8ההכנסה בפועל. עם זאת, ובהתאם לרציונל המונח בבסיסו, מסדיר סעיף  

נישום במועד מ ומהפרשי קצבה, המיוחסים התרת פריסת ההכנסות שמקבל  סוים מהפרשי שכר 
. בהתאם להוראות סעיף זה, פריסת ההפרשים תתאפשר על  "(ההפרשים")  –להלן    לתקופות עבר

שבה   בשנה  המסתיימות  מס  שנות  משש  יותר  לא  אך  מתייחסים,  ההפרשים  שאליהן  השנים  פני 
שש השנים כאמור, לא  בידי הנישום. הפרשים המתייחסים לשנות המס מעבר ל  התקבלו ההפרשים

 ת המס שבה הם התקבלו. יפרסו לאחור אלא יתווספו להכנסת הנישום בשנ

) )ג8על פי הוראות סעיף   לפקודה, יש לייחס את ההפרשים באופן פרטני לשנות המס שאליהן (  1( 
 הם מתייחסים.

 ין:באחד מהאופנים הבאים, לפי העני פריסת ההפרשים תתבצע, בין היתר,

לפקיד    לו הפרשי שכר ממעסיק קודם או הפרשי קצבה, ניתן להגיש ככל שהתקב  -תיאום מס   א.
 השומה בקשה לתיאום מס וזאת במהלך שנת המס שבה התקבלו ההפרשים.

ניתן להגיש לפקיד השומה בקשה לפריסת ההפרשים לאחר תום שנת המס    -הגשת דוח שנתי   ב.
 תקבלו ההפרשים בידי הנישום. הם התקבלו וזאת באמצעות הגשת דוח לשנת המס שבה ה שבה

לפריסה  4.2 הנישום  במסגרת תיאום מס    הבקשה  ידי  על  תוגש  דוח כאמור,  או באמצעות הגשת 
 ג, ובצירוף מסמכים המאמתים את המוצהר בטופס. 116לפקיד השומה באמצעות טופס 

סים, לפי שיעור ם לשנות המס שאליהן ההפרשים מתייחחישוב המס יעשה לאחר ייחוס ההפרשי
יילק המס  חישוב  לצורך  הפריסה.  משנות  אחת  בכל  הנישום  על  החל  פטורים, המס  בחשבון  חו 

ניכויים אישיים, נקודות זיכוי וזיכויים אישיים להם זכאי הנישום, מבלי שהיה נדרש להגיש דוח  
רשים, חישוב המס כאמור יעשה בשנת המס שנתי. היה והוגש דוח שנתי לשנה שבה התקבלו ההפ

 הפרשים.בה התקבלו ה

א בכל  מההפרשים  ההכנסה  ייחוס  לאחר  המתקבל,  המס  הפרש  יישא סך  הפריסה,  משנות  חת 
לסעיף   והפרשי הצמדה בהתאם  א לפקודה, מתום שנת המס שבה התקבלו ההפרשים  159ריבית 

 ועד ליום תשלום החזר המס, ככל שהנישום ימצא זכאי לו. 

דוחות  ל בהגשת  חייב  שאינו  נישום  ה  -גבי  לשנת  את  הדוח  הכולל  ההפרשים,  התקבלו  שבה  מס 
לפריסתם, למ  הבקשה  בהתאם  בסעיף  יוגש  המוסדר  כאמור,   160ועד  נישום  יובהר,  לפקודה. 

  131(לפקודה, לא יחויב בהגשת דוח לפי סעיף    1)ג)( 8המבקש פריסת הכנסות מהפרשים לפי סעיף  
יבוצע תיקון  הפריסה רק בשל בקשתו לפריסה כאמור ואם הוגשו דוחולפקודה לכל שנות   ת, לא 

ההכנס אלא,  ההכנסות,  מיוחסות  להן  בשנים  ידווחו  שומה  בגינם  שנוכה  והמס  מההפרשים  ות 
  בשנה שבה הן התקבלו.

 . www.koloved.net ד" "כל עוב ר  באת  צאמנ  ובמלוא חוזרה

 

 חוזר
   הכנסה מס  חוזר 

  -  2022/2מספר  
המ בנושא:    סיםירשות 

  -לפקודה    ()ג8סעיף  
 הכנסה  פריסת

 י עבודה נסוגיות בדי
   המעסיק חובות  

העישון   להגבלת 
 במקום העבודה 

   במהלך  הפסקות עישון
 שעות העבודה 

 פסיקה  תקציר
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 סיכומם של דברים  

העי  הגבלת  שון  חוק 
צ  יבוריים,  במקומות 

  1983-התשמ"ג 
)להלן: "החוק"( אוסר,  
עישון   על  היתר,  בין 
ציבוריים,   במקומות 
על   חובות  ומטיל 
של   למעשה  מחזיק 

 מקום ציבורי. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 עבודה  בדיני  גיותו ס  

 להגבלת העישון במקום העבודה  המעסיקחובות 
 רזניצקי -הלית כהן עו"ד 

התשמ"גק  חו ציבוריים,  במקומות  העישון  על    1983-הגבלת  היתר,  בין  אוסר,  "החוק"(  )להלן: 
 עישון במקומות ציבוריים, ומטיל חובות על מחזיק למעשה של מקום ציבורי.

למעט חדר נפרד וביניהם, מקום עבודה,    שבו "מקום ציבורי",החוק מונה מהם המקומות אשר יח
לתוספת   15)סעיף    , בהתאם לתנאים הקבועים בחוקנהלת המקוםלחלוטין שהוקצה לעישון בידי ה

 . לחוק(

 להלן העקרונות המרכזיים, הקבועים בחוק, הרלוונטיים למקומות העבודה: 

 קביעת שלטים

או בכל אופן אחר, יקבע בו שלטים    בורי כבעלים, כשוכרלחוק, המחזיק של מקום צי  2על פי סעיף  
 המורים על איסור העישון.

הג העישתקנות  התשמ"דבלת  שלטים(,  )קביעת  ציבוריים  במקומות  "התקנות"(    1984-ון  )להלן: 
 מסדירות את צורתם, תוכנם, מספרם, מיקומם ועיצובם של השלטים.

ל כניסה למקום העבודה  ל איסור העישון, בכבהתאם לתקנות, במקום עבודה יותקן שלט, המורה ע
, כאשר 20* 30, כי גודלו של שלט בכניסה יהיה  ובכל קומה במקום העבודה. כמו כן, נקבע בתקנות

מ"ר. גודלו של שלט בכל   80, כאשר שטח מקום העבודה מעל  50*60   -מ"ר ו  80שטח העבודה עד  
 . 20* 30קומה יהיה 

 חובת פיקוח 

סעיף   פי  מח 2על  לחוק,  ציבוריא  מקום  של  במקום   זיק  עישון  היתר,  בין  ולמנוע,  לפקח  חייב 
 הציבורי, שבהחזקתו.

 בת מאפרה במקום ציבורי ר הצאיסו

 ב לחוק, מחזיק של מקום ציבורי לא יציב מאפרה במקום הציבורי שבהחזקתו. 2על פי סעיף 

 עונשין 

סעיף   פי  לפי4על  העישון  איסור  בדבר  ההוראה  את  המפר  לחוק,  המציב    1ף  סעי  )א(  וכן  לחוק, 
)העומד על סך    1977-תשל"ז( לחוק העונשין, ה1)א() 61דינו קנס לפי סעיף  מאפרה במקום ציבורי,  

   ש"ח(. 14,400של עד 

סעיף   פי  לפי  4על  קנס  דינו  הפיקוח,  וחובת  שלטים  קביעת  בדבר  ההוראות  את  המפר  לחוק,  )ב( 
 ש"ח(.   75,300של עד  ל סךמד ע)העו  1977-( לחוק העונשין, התשל"ז3)א() 61סעיף 

 אחריות נושא משרה בתאגיד 

מ  5סעיף   נושא  על  ולחוק מטיל אחריות  לפקח  לפיה הוא מחויב  כל שניתן  שרה בתאגיד,  לעשות 
נושא  מאפרה.  הצבת  ואיסור  הפיקוח  חובת  שלטים,  קביעת  לעניין  החוק  הוראות  הפרת  למנוע 

שותף בתאגיד,  פעיל  "מנהל  הינו  זה  לעניין  מטעם  ט שולמע   משרה  האחראי  פקיד  או  מוגבל,  תף 
 התאגיד על ניהול כוח האדם בתאגיד". 

)העומד על סך של עד    1977-( לחוק העונשין, התשל"ז1)א()61סעיף  דינו קנס לפי    המפר הוראה זו,
 ש"ח(.   14,400

 

 במהלך שעות העבודה הפסקות עישון 
 עו"ד עמוס הלפרין 

)להלן: 'החוק למניעת    1983-חשיפה לעישון, התשמ"ג למניעת העישון במקומות ציבוריים וה החוק  
מקום עבודה, למעט חדר נפרד לחלוטין שהוקצה  אסור גם: " מונה בין המקומות בהם העישון  עישון'(  

ת עם העובדים, אם הוקצה, ובלבד שיש בו סידורי אוורור  לעישון בידי הנהלת המקום, לאחר התייעצו 
חלקים אחרים של הבניין ואין עובדים בו או נמצאים בו אנשים  תקינים והעישון בו אינו גורם למטרד ב 

מעשנים  אינם  מהם  חלק  או  לע שהם  עבודה"  ;  "מקום  זה,  חוק  בו    -ניין  שעובדים  בבניין  מקום  כל 
ולרב  למגורים  משמש  ושאינו  שירות  אנשים  במסגרת  הוא  עבודה  בו  שמבצע  שמי  כאמור  מקום  ות 
 ( * ) " 11( שבסעיף  5ד ) ( ע 1בכוחות הביטחון המנויים בפסקאות ) 

דינו   זה  על איסור  לחוק העונשין1)א() 61קנס כאמור בסעיף    -העובד    14,400)   1977  -, התשל"ז( 
 . (1/1/2014 -נכון ל ש"ח
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 סיכומם של דברים  

המעוני  לעשן  ן  י עובד 
כפ  העבודה  וף  במקום 

לגבי    סיק להנחיות המע 
העישון   בהם  האזורים 

עישון    . מותר  הפסקות 
העבודה   שעות  במהלך 
עם   בתיאום  תלויות 

 המעסיק. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

מ שהחוק  העבודה,  וסרמכאן  מקום  כמנהלי  מעסיקים,  למנועסמכותהאת    בידי  במקום   ,  עישון 
לא  ולהגבילו  בהעבודה  נפרדים.  העובדים   2008-10-11ת"א    -זורים  הסתדרות  נ'  שטילרמן  ליטל 

לעובדת משום    ש"ח 14,000, חויבה מעסיקה בתשלום פיצוי בסך 28/1/2014הכללית החדשה, מיום 
 ון באופן מלא. שלא אכפה את החוק למניעת עיש

המעוני  עובד  כן,  כפ ן  י על  העבודה  במקום  המע לעשן  להנחיות  העישון   סיק וף  בהם  האזורים  לגבי 
מגדיר )להלן: 'חוק שעות עבודה ומנוחה'(    1951-חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א . מעבר לכך  מותר 

 " המושג  לרשות  "   כדלקמן: עבודה"    שעותאת  העובד  עומד  שבו  לרבות  העבודה הזמן  פסקות  ה , 
ומוסכמות  לעובד   קצרות  וא   הניתנות  כוח  מהפסקות  להחלפת  חוץ  סעיף    על ויר,  )העוסק    " 20פי 

 . צריך להיות מוסכם   העישון   המועד להפסקות גם  ש מכאן   בהפסקות ארוכות יותר, למנוחה וסעודה(.

המעסיק.   עם  בתיאום  תלויות  העבודה  שעות  במהלך  עישון  הפסקות  שבמקום  לסיכום,  ככל 
במקום    עישון  התיראינו מחייב את המעסיק ל  כלל)החוק    א נקבע אזור המותר לעישוןלהעבודה  
יאלץ העובד לצאת ממקום העבודה    . במקרה כזהאסור לעובד לעשן במקום העבודה אזי ,(העבודה

עישון מקום  אחר  העישון  ברם,    .ולתור  בהם  נוספים  אתרים  של  רשימה  יש  עישון  למניעת  בחוק 
,  31/05/2009, מיום  ספנות בע"מ -דןמיקנ'    קסם מילניום בע"מ  39435/07א  "ת -. כך למשל באסור

כי "בניין משרדים" הוא "מקום עבודה" לכל דבר ועניין, לרבות חדרי המדרגות   בית המשפט קבע
בבניין והמשותפים  הציבוריים  לעשן  –  והשטחים  האיסור  בהם  חל  ההפסקה    .כלומר,  זה  במצב 

להתארך  העובד  טל  ושנ פישת  עדעשויה  על  זכאי  הוא  להן  בהפסקות  שעות   20סעיף    יכלל  לחוק 
 , אשר אינן בגדר "שעות עבודה".  עבודה ומנוחה

למניעת    11.06.2012  ביום)*( צו  ברשומות  והחשיפה  במקומ  העישוןפורסם  ציבוריים   לעישון ות 
התשע"ב לחוק(,  התוספת  התוספת    2012-)שינוי  הוראות  את  תיקנו  הצו  הוראות  "הצו"(.  )להלן: 

בהתאם לצו, ההגדרה .  1983-, התשמ"גלעישוןבמקומות ציבוריים והחשיפה    העישוןלחוק למניעת  
במקום עבודה שונתה בהתאם לנוסח דלעיל, כך שההחרגה לעניין   עישוןעניין איסור  הרלוונטית ל

 .  מותר צומצמה העישוןבו  עישוןאזור 

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

ץ משפטי  רות הניתן למנויי האתר כדי להוות ייעו אין במידע המופיע באתר "כל עובד" או בשי

משפטי  לייעוץ  תחליף  ו/או  וא  ו/או  קונקרטיות  מקרה  לנסיבות  מענה  להוות  כדי  באמור  ין 

 ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס למקרה מסוים.
 

 חדשה  פסיקה ירתקצ 
ל ממעסיק  גניבחשש  תכתו  לשעבר  עובדלפרטיות    חדירהמאפשרת  ה  בות  ותפיסת 
   וכל חומר שבמחשבדוא"ל 

גלבוענ'    אמ.וי.איי חשמל בע"מ  58511-11-21  סע"ש דין  הבבית    ,7.02.2022  םביו   ניתן  .אמיר 
 ית פלדכרמ תשופטה  כבוד י"ע, יבאב -תלאזורי ה

והאלקטרוניקהחברה   החשמל  בענף  לבית    ,העוסקת  דחופה צד אחד  במעמד  דין  הפנתה  בבקשה 
צו   פמסוג    תפיסהלמתן  לשעברנכ,  לריאנטון  עובד  כבדים  גרםשלטענתה    ,גד  נזקים  ביצע ,  לה 

לעוולות מסכ לפי חוק  עוולות  לקוחותו   1999  -תשנ"ט חריות  לפיה  ע"י שימוש בסודות   גנב ממנה 
ביקש לבטל את צו התפיסה וטען כי אין למעסיקה סודות מסחריים   ,נגדהעובד מ.  מסחריים שלה

בחן מהו  בית הדין    ום לב ובניסיון לריגול עסקי תחתיו.בפעולתה כנגדו היתה בחוסר תטרתה  וכל מ
הי והאם  מסחרי  מסחריים  וסוד  סודות  שמ  .למעסיקה  של ת  יעלאחר  הראיות  ובחינת  עדויות 

נהל בחוסר תום לב עת פנה לדרך . העובד התו התפיסה על כנוכי יש להשאיר את צ  ,הצדדים נקבע
ו לעצמאית  כבדים  גרם  מסחרהשתמכשנזקים  בסודות  שלש  להציע    המעסיקה  יים  שרותיו  ופנה 
עם  ללקוחות   בקשר  להגביל  עוד  .ההמעסיקשהיו  יש  כי  העוב  נקבע  עיסוק    26  -ל  ותפנמלד  את 

  בבית הדין. ךלהמשך ההליר בתוקף צו התפיסה נשאו חצי שנהמלקוחות המעסיקה במשך 

 

  עו"ד ג'ולייט אליהו  :מאת הדין  פסק תקציר
    www.koloved.net  -רנט באינט ,באתר "כל עובד" מצאנ

 

 

 

 אולגה פאיגרפי:  ביצוע     בלט-עו"ד מיטל דולבעורכת:         
משפטי  ייעוץ  להוות  כדי  האתר  למנויי  הניתן  בשירות  או  עובד"  "כל  באתר  המופיע  במידע  תחלי   אין  לייעוץו/או    ף 

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