
 
 

 
 
 

 1391    גיליון מס'     ( 22.11.2022)    ג " פ תש    חשון ב     כ"ח        מודים ע   3במבזק זה  
 

www.koloved.net\\http:     2המשך בעמוד  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 סיכומם של דברים  

  8.11.2022  ביום 

המיסים   רשות  פרסמה 

  101חוזר בעניין טופס  

 למקבלי קצבאות 

 

 חוזר   

 מידי שנה   101לא ידרשו למלא טופס    70מקבלי קצבת גמלאות מעל גיל  
 : ואו ל במ   החוזר למקבלי קצבאות. להלן    101חוזר בעניין טופס  פרסמה רשות המיסים    8.11.2022  ביום 

רשות   מרחיבה  ללקוחותיה,  השירות  שיפור  שיהיו  י המבמסגרת  הגמלאים  אוכלוסיית  את  סים 
טופס   הגשת  מחובת  שפורסם  מיד  101פטורים  להנחיה  לעדכון  בהתאם  הקצבה.  למשלם  שנה  י 

שנה. הקלה זו תיטיב    70-ל  80-ירד מ  101ממנו יהיו פטורים גמלאים ממילוי טופס  היום, הגיל ש
עם התחלת    101א טופס  בהתאם לתקנות, עובד חייב למל   גמלאים נוספים.אלף    200-עם למעלה מ 

ן בעת שינוי בפרטיו. לפני כשנתיים פרסמה אצל מעסיק חדש ובכל תחילת שנה וכן לעדכעבודתו  
( לפקודת מס  5) 2קלה, לפיה מעסיקים המשלמים קצבה כהגדרתה בסעיף סים הנחייה מירשות המ

מדים בכלל מידי שנה, ובלבד שהם עו  101צבה ממילוי טופס  בלי הקקהכנסה, יוכלו לפטור את מ
המ כגון:  בהנחיה,  המפורטים  דוחות  התנאים  את  הגיש  את 126עסיק  ממוכן  באופן  מנהל  הוא   ,
לה ועוד.  והניכויים  המשכורת  שנה  חישובי  מידי  הטופס  את  למלא  ידרשו  שלא  האוכלוסיות  לן 

 : )לרבות העדכון לגיל המזכה שפורסם היום(

חלפו   . 1 אשר  זכאות  3גמלאים  לגיל  מהגיעם  ובשנים  בטופס  לבד  ,  לגיל   101שהצהירו  בהגיעם 
אינם   הם  וכן  הקצבה,  מלבד  נוספת  חייבת  הכנסה  להם  שאין  מכן,  לאחר  ובשנתיים  זכאות 

אחת   101אלה יידרשו להגיש למשלמים טופס    מס ייחודיות כמו הטבת יישוב,דורשים הטבות  
ילוי הטופס  ו במידרשגמלאים עם פטור בשל נכות צמיתה או עיוורים לא    ,כן-לחמש שנים. כמו

 בשנים הבאות.  

שארים . 2 קצבת  הקצבה   מקבלי  ומקבל  מזכה  קצבה  תקרת  על  עולה  אינה  שהקצבה  ובלבד 
 הצהיר עם קבלתה לראשונה ובשנתיים לאחר מכן שאין לו קצבאות שארים נוספות.  

כסי  . 3 המוגדרים  קצבאות  של  בשיעו   ם עודיי מקבלי  הביטוח   100%ר  חברת  קביעת  )לפי    ומעלה 
פעם אחת במועד תחילת    101פס  , ימלאו את טו או כהגדרתם בתקנון קרנות הפנסיה( למת  המש 

נוספות והם אינם דורשים הטבות מיוחדות כמו   הקצבה אם הצהירו בטופס שאין להם הכנסות 
 יישובים.  

עבודה/נכו  . 4 כושר  אובדן  קצבאות  ימלא ת מקבלי  טופ   ו ,  שבמילוי    101ס  את  ובלבד  לשנתיים  אחת 
 מס מיוחדות כמו יישובים.    שאין להם הכנסות נוספות והם אינם מבקשים הטבות ירו  הצה   הטופס 

שנה ולא חל שינוי מאז מילוי הטופס  70בנוסף לכל האמור לעיל, גמלאים אשר מלאו להם  . 5
 . הם הכנסות נוספותירו שאין להובלבד שהצ 101, יהיו פטורים ממילוי טופס האחרון שמילאו

 

 בודה ע י בדינ סוגיות   

 ד חודשי בד שאינו עוב פיטורים לעו   לחישוב פיצויי קובעת  משכורת  
 רזניצקי -עו"ד הלית כהן 

התשכ"ג  לע פיטורים,  פיצויי  חוק  פיטורים"(  1963-פי  פיצויי  "חוק  פיטורים )להלן:  פיצויי   , 
ם זאת, בחוק, בתקנות פיצויי  תק שלו. עת הוו נוש Xמחושבים על פי משכורתו האחרונה של העובד 

כאשר ישנם    ,כורת לעניין חישוב הפיצוייםובפסיקה, נקבעו הוראות שונות לקביעת המש  וריםפיט
 שונות. להלן מספר דוגמאות: ים בשכר בנסיבות שינוי

 עובד בשכר יומי/שעתי 

נ'    אבים בע"ממש  שיא  י.ב.,  44824-03-16]  היקף המשרה הממוצע של העובד בכל תקופת העסקתו
ADHENOM BERH TEAMI, 48( 93)  2017עבודה ל ציארים דינ .] 

 היקף משרתו שחל שינוי בעובד 

ה לחלקיות  יחסי  באופן  יעשה  השכרהחישוב  פי  על  עבודה,  תקופת  בכל  הפיטורים   משרה  ערב 
כפיטורים(, ל  7תקנה  ] אותה  שרואים  והתפטרות  הפיצויים,  )חישוב  פיטורים  פיצויי   תקנות 

 [. 1964-תשכ"ד

 

 חוזר
   גמלאות קצבת  מקבלי 

  ידרשו   לא  70מעל גיל  
טופס   מידי    101למלא 

 שנה

 ה סוגיות בדיני עבוד
   קובעת  משכורת

טורים  פי  לחישוב פיצויי
עובד   שאינו  לעובד 

 חודשי 

   אבטלה ישולמו  דמי 
פרישה   בגיל  לאישה 

 שנים  67עד מלאת לה 

   או  הודעת התפטרות 
להיות   חייבת  פיטורים 

 בכתב 

 תקצירי פסיקה 
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 סיכומם של דברים  

פיטורים    פיצויי 
פי   על  מחושבים 
משכורתו האחרונה של  

הו   Xהעובד   ותק  שנות 
בחוק,    שלו.  זאת,  עם 

  טורים בתקנות פיצויי פי 
נקבעו   ובפסיקה, 
הוראות שונות לקביעת  

לעניין  המש  כורת 
כאשר    , חישוב הפיצויים 
שינויים  בשכר    ישנם 

 . שונות בנסיבות  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 סיכומם של דברים  

בת  האם     62אישה 

מיוזמתה   היוצאת 

זכאית   תהיה  לפנסיה 

רי  ח א לדמי אבטלה רק  

 חודשים?   שלושה 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   סיכומם של דברים 

לחו    מעסיק   , ק בהתאם 
עוב  לפטר  ד,  המבקש 

המבקש   ועובד 
מעבודתו   להתפטר 
מוקדמת   הודעה  ייתנו 

 בהתאם לאמור בחוק. 
 

 טן שכרו האחרון ק נהמה מבשכרו, שכתוצאובד שחלה הפחתה ע

לפי השכר האחרון   -. לגבי יתרת התקופה  לפי השכר ערב ההפחתה  -ה  לגבי התקופה שלפני ההפחת
כפיטורים(, נותקל  8תקנה  ] אותה  שרואים  והתפטרות  הפיצויים,  )חישוב  פיטורים  פיצויי  ת 

 . [1964-תשכ"ד

 צורת העסקתו עובד שחל שינוי מהותי ב

יעשה פ  בורע  באופן יחסי   החישוב  על  עבור כהאחרון שש  י השכרכל תקופת עבודה בנפרד,  ל  ולם 
( 1)   1990דינים ארצי לעבודה  ,  מןראל( בע"מ נגד צפריר גוטרמנפאואר )יש  107-3דבע שן/]תקופה  

 [. 138( 1;  פדי כב )944

 עובד שחל שינוי מהותי בתפקידו  

תקו כל  עבור  יעשה  בנפהחישוב  עבודה  לפת  כאשר,  התפקיד  רד,  המשכורת, אשוהרגבי  תחושב  ן 
סר מזר  ד"ר אי  39-3דבע נז/ ]זהה, נכון ליום סיום יחסי העבודה    עובד אחר בתפקיד  בהתאם לשכר
 [. 10( 2)  1997דינים ארצי לעבודה , מדיצינית הדסהנגד הסתדרות 

 

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

די להוות ייעוץ משפטי  בשירות הניתן למנויי האתר כאו  ד"  תר "כל עובהמופיע בא  אין במידע

לייעוץ   תחליף  כדי   משפטי ו/או  באמור  מענ   ואין  קונ להוות  מקרה  לנסיבות  ו/או  ה  קרטיות 

 דעה או להביע עמדה ביחס למקרה מסוים.ות, לחוות  ספציפי

 

 

 שנים   67ישולמו לאישה בגיל פרישה עד מלאת לה  דמי אבטלה  
 מיניביצקי ושעיה "חור

בת  האם   לפנסהיוצ  62אישה  מיוזמתה  רק  את  אבטלה  לדמי  זכאית  תהיה   שלושה אחרי  יה 
  , כלומר   ?31/12/22-זרח ותיק( אפשרי עד ה קצבה )דמי אבטלה וקצבת א  מתן כפל  האםחודשים?  

מבוטחת   אתאם  בה  תעזוב  לקבל  ותתח  15/12/22-עבודה    שלושה י  אחררק    אבטלהדמי  יל 
 . פל קצבאות כל זכאיתתהיה  היאאם ה ,חודשים

.  דמי אבטלה   לא ניתן לקבל  67ל  רק לאחר גי.  ין זכאית לדמי אבטלהי עדפרישה  בגיל    62אישה בת  
הפ בגיל  לפנסיה  בזכויציאה  פוגעת  אינה  לקבל  רישה  אבטלה  ת  שמידיבאופן  דמי  משום  את , 

 . כפיטורים רואים ישהל פרבגי לפנסיה היציאה

זכאית  לא תהיא   ולכן מועד   , חרי שלושה חודשיםרק א  תקבל דמי אבטלהכי    -  ל קצבהלכפ היה 
 . 31/12/2022 יאחר א ת דמי האבטלה הוקבל

 

 ממשרד שיף הזנפרץ ושות' רואי חשבון  –המשיב 

ואין המומחים המשיבים או המערכת אחראים  התשובות אינן מהוות תחליף לייעוץ   משפטי, 

מס" או בשירות הניתן למנויי האתר  מופיע באתר "כל  ין במידע ה א  .לתוצאות השימוש בהן 

ו/א משפטי  ייעוץ  להוות  לייעוץכדי  תחליף  בא   ו  ואין  לנסיבות  כד  מורמשפטי  מענה  להוות  י 

 ביחס למקרה מסוים  פציפיות, לחוות דעה או להביע עמדהקרטיות ו/או סמקרה קונ 

 

 

 הודעת התפטרות או פיטורים חייבת להיות בכתב 

 מיטל דולב בלט עו"ד 

,  החוק"("  -להלן  )  2001-חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"אל  2ף  בהתאם לסעי
עוב  מעסיק  לפטר  בהתאם המבקש  מוקדמת  הודעה  ייתנו  מעבודתו  להתפטר  המבקש  ועובד  ד, 

 לאמור בחוק. 

ותציין את יום הוצאת ההודעה ואת יום הכניסה לתוקף    תן בכתבתינהודעה זו  עוד קובע החוק כי  
 ו ההתפטרות. של הפיטורים א
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לתוקף  החוק  נכנס  בטרם  בעבר  כי  במתן   (,1.6.01יום  ב)  יצוין,  חייבה  אשר  הוראה  כל  היתה  לא 
או התפטרות בכתב פיטורים  ל  סיקההפ.  הודעת  לתוקףבתקופה שקדמה  כי   , כניסת החוק  קבעה 

ה  ורעובד בצ/ מעסיקידי הבאת רצון זה לידיעת ה  לידי סיום על  מעסיקיחסי עובד  את  ניתן להביא  
בהתנהגו ואם  פה  בעל  אם  בכתב,  אם  משמעית,  וחד  הברורה  כי  נקבע,  כן  כמו  של ית.  הן  סוד 

פיטורים והן של התפטרות הוא שהצד הפועל נתן ביטוי שאינו משתמע לשתי פנים לכוונתו להביא 
 (. 375סלמה נ. מדינת ישראל,  פד"ע י"ב  שלום 3-116י גמר )דב"ע שם/ ליד מעסיק -את יחסי עובד 

 

 ע"מ.  "כל עובד" מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי ב  מנהלת  –הכותב 

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

משפטי  לייעוץ  תחליף  להו  ו/או  כדי  באמור  מעואין  ו/א ות  קונקרטיות  מקרה  לנסיבות  ו  נה 

 ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס למקרה מסוים.
 

 חדשה פסיקה  י ירתקצ 
  םאי קיו גיןבש"ח  100,000ע"ס חבות מעסיק ביטול ו ת נמתלונ : דחיית תביעתנפסק

 עובד בכירנית ע"י מי הטרדה תלונות עלעסיק לטיפול בחובת מ
פירסט  ,30591-03-21ע"ע   ת"א'  נ  מאיה  הארצי   הדיןבית  ב,  5.07.22  ביוםניתן    .אוניברסיטת 

וירט ליבננשיאה  ה  כבוד  י"ע,  לעבודה ורדה  וכבהשופטת  אילן איטח, ט  פהשו   ודה, סגן הנשיאה 
 השופט מיכאל שפיצר וד כב

י קיום חובותיה על פי החוק למניעת  אל  ה בטענהסיקת פיצוי כנגד מעסיקחתה תביעת עובדת לפנד
כי המעסיקה אכן קיימה את חובותיה   הארצי התרשם  דיןהואיל ובית ה  קנותיו.הטרדה מינית ות

הממונה על הטרדה מינית אצל    ךתרה מכית, ייעת הטרדה מינק ובתקנות למנעל פי המפורט בחו
אשר על כן, בוטל חיוב    ונה.התלבירור  לעובדת לאורך כל הליך    המעסיקה, ליוותה וביקשה לסייעה

 .הבותיוקיום ח דת בגין איצות את העובהמעסיקה לפ

ש  לעובדת  לה פיצויים  ובנתפטרה  תנאים  הרעת  עקב  לידה  שיווין  יאחר  לחוק  גוד 
 דה ובהזדמנויות בע

ביו  . שוורץ אלמוג בע"מ  שרית ברומנד  ,23305-05-18סע"ש   ידי  , ע" 03.08.2022    םניתן  כב' י 
 ו לעבודה תל אביב יפ הדין האזוריבבית  ,ברכש -וביץ רובאסנת ת השופט

ה עקב שינוי לרעה התפטרה לאחר הלידהעובדת    ,וריצתכנון פיקוח וי  בתפקיד של  הועסקהעובדת  
עובד  שהוצבלאחר    בתפקידה תב  , היותיסמכוממנה רוב  נגרעו  ו  מחליף  במקומה  בגין העובדת  עה 

עבו חוק  וחוק  הפרת  נשים  רכיבי    .בודהעב  תיוהזדמנו  שוויוןדת  בגין  העובדת  תבעה  שכר  בנוסף 
ששלנוספים   מקסיהמע  כדין.   לה  ולמוא  טענה  כיה  ו  ,נגד  במקומה  הוצב  לא  נגרעו  כי  העובד  לא 

נפסק    מעוניינת בהמשך העסקתה.  הייתהסיקה  המע  ,להתפטרשבחרה    זו  ת היאהעובד  התייוכומס
בגין    םיפיצוי  תעובדופסק לבודה  בע  תויוהזדמנ  שיווין ניגוד לחוק  לה בעעסיקה פהמבבית הדין כי,  

דחה    יןבית הד.  סיקה פעלה בהתאם לחוקהמע,  ק כיסנפק עבודת נשים  באשר לחו  .זק לא ממונינ
  סךבת  ויוהזדמנ    ןשיוויהפרת חוק    ,ום אלכיביוחייב את המעסיקה בגין ר  הרכיבי התביעאת שאר  

בשלו  ₪  50,000של   חודש    פיצויי  בגין  שכר    המעסיקה בנוסף    .₪  3,044של  סך  ב  3/2018הפרשי 
 . ₪ 10,000 לש סךבהוצאות משפט בתישא 

 
 
 
 

   :מאת הדין יפסק יתקציר 
   עידו סמולרעו"ד  ו  יהוייט אלג'ולעו"ד 

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

 

 

 

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

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