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חוזרים
חוזרים
 דמי בידוד  -תשלום
למעסיקים עבור ימי
ששולמו
בידוד
לעובדים – הגשת
מ-
החל
בקשה
1.2.2021
 עדכון בנושא תשלום
דמי בידוד למעסיקים
 דווח ותשלום דמי
ביטוח עבור עובדים
הבחירות
במערכת
לכנסת ה 24 -בחודש
מרץ 2021

מאמר
 משיכת כספים מקופת
גמל לפני הזמן (ללא
מס)

סיכומם של דברים 
על
להקל
כדי
המעסיקים ולסייע להם
בתקופת
כלכלית
משבר הקורונה ,ביטוח
לאומי ישלם דמי בידוד
ששילמו
למעסיקים
שכר לעובדים שלהם
ששהו בבידוד.

דמי בידוד  -תשלום למעסיקים עבור ימי בידוד ששולמו לעובדים –
הגשת בקשה החל מ1.2.2021 -
כדי להקל על המעסיקים ולסייע להם כלכלית בתקופת משבר הקורונה ,ביטוח לאומי ישלם דמי
בידוד למעסיקים ששילמו שכר לעובדים שלהם ששהו בבידוד .להלן עיקרי החוזר :
התשלום הוא עבור ימי הבידוד של העובדים ,במהלך התקופה מ 1.10.20 -עד .31.3.21
שימו לב ,התשלום יתבצע רק עבור ימי בידוד שדווחו למשרד הבריאות ,לכן חשוב לוודא שהעובדים
מדווחים על תקופת הבידוד למשרד הבריאות בזמן אמת.
ניתן יהיה להגיש בקשה לתשלום עבור ימי הבידוד ,החל מחודש פברואר .2021
כיצד עובד תהליך קבלת דמי הבידוד למעסיקים?
 .1מילוי פרטים  -מילוי טופס בקשה עם פרטי העובדים ששהו בבידוד או באמצעות שידור קובץ
שהופק ממערכת השכר.
 .2בדיקה  -תבצע אימות פרטי העובד ,דיווחי השכר ותאריכי הבידוד אל מול משרד הבריאות.
 .3סיום והגשה  -הגשת הבקשה לתשלום עבור העובדים שפרטיהם אומתו על ידי משרד הבריאות
 .4אישור  -לאחר הגשת הטופס תוכלו לעקוב אחר אישור וסטטוס הבקשה באזור העסקי
הממשלתי של העסק
 .5התשלום יופקד לחשבון הבנק של המעסיק כפי שידווח בתביעה.
תנאי הזכאות לדמי בידוד
מעסיקים ששילמו שכר ימי מחלה לעובדים שלהם ששהו בבידוד במהלך התקופה מ 1.10.20 -עד
 ,31.3.21יוכלו לקבל דמי בידוד מביטוח לאומי עבור ימי הבידוד של העובדים.
איזה מעסיק זכאי לתשלום?
תהיה זכאי לתשלום אם אתה עונה על  2התנאים האלה:
• שילמת לעובד שכר ימי מחלה עבור שהייתו בבידוד.
• תיק הניכויים שלך פעיל ,ודיווחת על העסקת עובדים.
במקרים האלה לא תהיה זכאי לתשלום עד לתיקון הדיווחים :תיק המעסיק שלך לא היה פעיל
בתקופות הבידוד ,דיווחת על אי-העסקת עובדים בחודש של תקופת הבידוד ,חסר דיווח בחודש של
תקופת הבידוד ,מספר העובדים בתביעה גבוה מסך העובדים שעליהם דיווחת בדיווח החודשי (102
כל החוזים  +תושבי חוץ).
מעסיקים שאינם זכאים לתשלום דמי בידוד
המעסיקים האלה לא זכאים לתשלום עבור ימי הבידוד של העובדים:
• משרדי ממשלה
• גוף מתוקצב מתקציב המדינה (כהגדרתו בסעיף  21לחוק יסודות התקציב ,למעט חברה
ממשלתית)
• קופות החולים ותאגידי בריאות
• גופים הנתמכים על ידי הממשלה – שהיקף התקציב הממשלתי שלהם הוא לפחות  25%מתקציב
הגוף.
• מוסד חינוכי ומוסדות להשכלה גבוהה עם היתר ,שהממשלה השתתפה בתקציבם בשנת 2019
לפחות ב 40%-מהתקציב.
לבדיקה ברשימת המעסיקים האם זכאים לתשלום
עבור איזה עובדים ניתן לקבל תשלום?
העובדים ששוהים בבידוד וניתן לקבל עבורם תשלום הם:
• עובד ישראלי שעובד בישראל  -כולל עובד במשק בית ,חברי קיבוץ ועובד בעל שליטה.
• עובד זר או תושב שטחים שעובדים בישראל בהיתר (למידע נוסף על עובדים זרים ותושבי שטחים
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התשלום יינתן עבור עובד שנעדר מעבודתו כיוון שהוא חייב בבידוד ,והבידוד דווח למשרד הבריאות.
התשלום יינתן גם במקרים האלה:
• העובד שוהה בבידוד עקב חובת בידוד של ילדו  -הזכאות היא אם הילד מתחת לגיל  16או אם
הילד מעל גיל  16אך הוא נזקק לסיוע אישי בשל מוגבלות .האמור חל גם על משפחת אומנה שיש
לה ילד שהיא מטפלת בו.
• העובד חזר מחו"ל ממדינה אדומה שבה עבד בשליחות מעסיקו.
במקרים האלה לא תקבל תשלום עבור תקופת הבידוד של העובד:
• העובד המשיך לעבוד עבורך בשכר בזמן תקופת הבידוד  -כיוון שלעובד מגיע שכר עבודה.
שים לב ,אם העובד עבד באופן חלקי בזמן הבידוד ,ניתן לקבל דמי בידוד חלקיים.
• העובד נכנס לבידוד עקב חזרתו מנסיעה פרטית לחו"ל.
• עובד ששהה בבידוד ובמהלך הבידוד הפך לחולה מאומת  -תהיה זכאי לדמי בידוד עבורו עד
היום שלפני הפיכתו לחולה מאומת.
אנו מקבלים מידע זה ממשרד הבריאות.
דיווח למשרד הבריאות
העובד חייב לדווח על הבידוד למשרד הבריאות ולהגיש לך ,המעסיק ,העתק מהדיווח .עליך לשמור
את האישור למקרה ותידרש להציגו .ניתן לקבל אישורים למייל ממשרד הבריאות רטרואקטיבית
מ.1.10.2020-
מעסיקים שימו לב ,התשלום יתבצע רק עבור ימי בידוד שדווחו למשרד הבריאות ,לכן חשוב לוודא
כי העובד מדווח על תקופת הבידוד למשרד הבריאות בזמן אמת .אם העובד דיווח על הבידוד
באיחור ,התשלום יהיה מקסימום עבור  4ימים שלפני מועד הדיווח.
ניתן לדווח למשרד הבריאות על כניסה לבידוד באופן מקוון או להתקשר בטלפון *.5400

עדכון בנושא תשלום דמי בידוד למעסיקים
סיכומם של דברים 
ביום  31.1.2021פרסם
המוסד לביטוח לאומי
הודעה בעניין תשלום
דמי בידוד למעסיקים.

ביום  31.1.2021פרסם המוסד לביטוח לאומי הודעה בעניין תשלום דמי בידוד למעסיקים .להלן
ההודעה במלואה:
אם העובד שלכם נכנס לבידוד? מגיע לכם תשלום מביטוח לאומי עבור ימי המחלה ששילמתם לו.
איך מגישים? בשבוע הבא יעלה לאתר טופס בקשה מקוון לדיווח.
הודעה עם כל הפרטים תשלח אליכם גם דרך מערכות השכר.
אל דאגה ,את התשלום תוכלו לקבל רטרואקטיבית עבור ימי בידוד ששילמתם מחודש אוקטובר
.2020

דווח ותשלום דמי ביטוח עבור עובדים במערכת הבחירות לכנסת ה24 -
בחודש מרץ 2021
סיכומם של דברים 
ביום  19.1.2021פרסם
המוסד לביטוח לאומי
דווח
בעניין
חוזר
ותשלום דמי ביטוח
עבור עובדים במערכת
הבחירות.

ביום  19.1.2021פרסם המוסד לביטוח לאומי חוזר בעניין דווח ותשלום דמי ביטוח עבור עובדים
במערכת הבחירות .להלן תחילת החוזר:
לקראת הבחירות שיתקיימו ביום  23/3/2021ובמהלכן מבצעים המועמדים ,המפלגות הקיימות,
המפלגות החדשות וועדת הבחירות תשלומים שונים.בחוק מיסוי תשלומים בתקופת הבחירות,
התשנ"ו –  1996ובתקנות מיסוי תשלומים ביום הבחירות התשנ"ו–  1996נקבעו הוראות מיוחדות
למיסוי תשלומים בתקופת הבחירות .הוראה זו כוללת הנחיות הן לגבי תשלומים שחלים עליהם
הוראות הדין המיוחד ,והן לגבי תשלומים אחרים המשולמים בגין בחירות.
החוזרים במלואם נמצא באתר "כל עובד" .www.koloved.net
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מאמר
משיכת כספים מקופת גמל לפני הזמן (ללא מס)
נדב טסלר
סיכומם של דברים 
באיזה מקרים ניתן
למשוך כספים מקופת
הגמל מבלי לשלם מס?
האם משיכת הכספים
מקופת הגמל בגיל 67
חייבת במס? ואיך ניתן
להקטין את תשלום
משיכת
על
המס
הכספים מקופת הגמל.
כללי המשיכה מקופת
לשכירים
הגמל
בהתאם
ולעצמאים
למועד שבו הפקדתם
את הכספים.

באיזה מקרים ניתן למשוך כספים מקופת הגמל מבלי לשלם מס? האם משיכת הכספים מקופת
הגמל בגיל  67חייבת במס? ואיך ניתן להקטין את תשלום המס על משיכת הכספים מקופת הגמל.
כללי המשיכה מקופת הגמל לשכירים ולעצמאים בהתאם למועד שבו הפקדתם את הכספים
משיכת קופת גמל
קופת גמל היא מכשיר לחיסכון פנסיוני .כספים שהופקדו לקופת גמל לאחר שנת  2008יהיה ניתן
לקבל בפרישה כקצבה חודשית .משיכה של הכספים שהופקדו לאחר שנת  2008כסכום חד פעמי (גם
בפרישה) תחשב כמשיכה שלא כדין החייבת במס של .35%
אם זאת ,ישנם כספים שהופקדו בקופת הגמל לאורך השנים ועליהם חלים כללי משיכה שונים.
הכספים בקופת הגמל מתחלקים לכספים במעמד שכיר או עצמאי ,בנוסף מתחלקים הכספים
בקופת הגמל לכספים הוניים או כספים לקצבה בהתאם למועד שבו הם הופקדו.
מעמד הכספים משפיע על מועד משיכת הכספים ועל המס שתשלמו במשיכת הכספים מקופת הגמל.
איך?
מתי ניתן למשוך?
מתי הפקדת?
כסכום חד פעמי
בכל שלב
עד 2005
כסכום חד פעמי
לאחר גיל 60
2005-2007
כקצבה חודשית
לאחר גיל 60
לאחר 2008
• כספים הוניים – כספים שהופקדו בקופת הגמל משנת  2005ועד דצמבר  .2007כספים אלו ניתן
למשוך כסכום חד פעמי בגיל פרישה בפטור ממס.
• כספים לקצבה – כספים שהופקדו על ידי העובד והמעסיק לקופת הגמל לאחר ינואר .2008
כספים אלו ניתן למשוך כקצבה החל מגיל פרישה (או בהתאם לכללי המס).
בשני המקרים ,גם עבור כספים הוניים שהופקדו לאחר  2005או כספים שהופקדו לאחר שנת 2008
משיכת הכספים לפני גיל הפרישה חייבת במס של  35%על כספי התגמולים .תגמולי עובד ותגמולי
מעסיק.
משיכת כספים מקופת גמל בגיל 67
כספים שהופקדו לקופת הגמל עד לשנת  2008יהיה ניתן למשוך בגיל  67בפטור ממס .כספים
שהופקדו לקופת הגמל לאחר שנת  2008הם כספי קצבה וככאלה יהיה ניתן למשוך אותם כהיוון
קצבה תוך כדי תשלום מס שולי.
במידה וסך החסכונות שצברת בקופת הגמל (ובכל יתר המוצרים הפנסיונים) נמוך מ 93,743 -ש"ח
(בשנת  )2021תוכל למשוך את הכספים כסכום חד פעמי.
לצורך משיכת הכספים יש לפנות לרשות המיסים עם דוח מסלקה פנסיונית המעיד כי הסכומים
שצברת נמוכים מסכום הצבירה המזערי.
משיכת כספים מקופת הגמל לפני גיל  67ללא מס
• ישנם מספר מקרים בהם יהיה ניתן למשוך כספים מקופת הגמל ללא מס ,עליהם נפרט ברחבה בהמשך
• הפקדות במעמד עצמאי עד דצמבר  2005ובקופה יש וותק של  15שנים.
• הפקדות במעמד שכיר עד דצמבר  2004לאחר שחלפו  6חודשים מסיום עבודתך ולא עבדת במקום אחר.
• הפקדות במעמד שכיר עד דצמבר  2007והחוסך הגיע לגיל .60
• סכום הכספים בחיסכון הפנסיוני נמוך  94,033ש"ח והגעת לגיל פרישת חובה.
• סכום הכספים בקופה נמוך מ 8,000 -שקלים.
שימו לב! משיכת כספים מקופת הגמל בגיל  67שלא לפי התנאים האלה עדיין תהייה חייבת במס של
 35%ותחשב כמשיכה שלא כדין.
הקלות במשיכת כספים מקופת הגמל לבעלי הכנסות נמוכות
חוזר חדש של רשות המיסים מקל על בעלי הכנסות נמוכות במשיכת סכומים נמוכים מקופת הגמל
לבעלי הכנסות נמוכות..
עד כה לצורך משיכת הכספים היו נדרשים העובדים לגשת למס הכנסה לקבלת פטור ממס כעת
החוזר מאפשר את משיכת הכספים בפטור על סמך הצהרה על גובה ההכנסה הצפויה בשנת המס.
בצירוף תיקון  21החוזר מאפשר משיכת סכומים נמוכים של כספי הפיצויים ללא אישור מעסיק ומס
הכנסה.
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משיכת כספי עצמאים מקופת הגמל
בעבר היה נהוג להפקיד כספים לקופת הגמל כמכשיר חיסכון לעצמאים .הורים רבים פתחו קופה
עבור הילדים או סבים וסבתות פתחו קופות עבור הנכדים.
כספים שהופקדו בקופת הגמל באופן עצמאי (על ידך או על ידי ההורים) עד לתאריך  ,31.12.2005כולל
הרווחים שנצברו בקופת הגמל ,ניתן למשוך ללא מס כסכום חד פעמי אם לחוסך יש  15שנות ותק בקופה.
לדוגמה,
ההורים הפקידו לך כספים לקופת גמל בשנת  ,2002באפשרותך למשוך כבר היום את הכספים בפטור
ממס .שים לב כי הכספים והרווחים עליהם פטורים ממס.
כספים שהופקדו לקופת הגמל באופן עצמאי לאחר ינואר  2006ועד לתאריך  ,31.12.2007כולל
הרווחים שנצברו בקופה ,ניתן למשוך ללא מס כסכום חד פעמי החל מגיל  60ואם יש לחוסך לפחות
חמש שנות ותק בקופה.
איך?
מתי ניתן למשוך?
מתי הפקדת?
כסכום חד פעמי
 15שנות וותק בקופה
עד 2005
כסכום חד פעמי
לאחר גיל 60
2006-2007
כקצבה חודשית
לאחר גיל 60
לאחר 2008
כספים שהופקדו באופן עצמאי בקופת הגמל לאחר  1.1.2008ניתן למשוך כקצבה חודשית לאחר גיל 60
משיכת קופה גמל עצמאית היא פשוטה מאוד .המסמכים הנדרשים לצורך משיכת כספים במעמד
עצמאי הם:
• תעודת זהות
• אישור על ניהול חשבון בנק (לדוגמה צ'ק)
משיכת הפקדות שכירים מקופת הגמל
בדומה לחיסכון בקרן הפנסיה ישנם שכירים החוסכים כספים בקופת הגמל .כיום לאחר ינואר 2008
חיסכון זה הוא חיסכון לקצבה אותו ניתן למשוך כקצבה חודשית החל מגיל .60
כספים שהופקדו לקופת הגמל עד לתאריך  ,31.12.2004כולל הרווחים שנצברו בקופת הגמל ,ניתן
למשוך ללא מס במידה והחוסך פרש מעבודתו ולא החל לעבוד במהלך שישה חודשי עבודה לאחר
מכן ,או שהפך לעצמאי ,או שהחל לעבוד במקום שלא הפריש עבורו כספים לגמל או לקצבה במהלך
 13חודשים מתחילת עבודתו.
כספים שהופקדו בקופת הגמל עד לתאריך  ,31.12.2007כולל הרווחים שנצברו בקופת הגמל ,יהיה ניתן
למשוך כסכום חד פעמי פטור ממס אם העמית הגיע לגיל  60ויש לו לפחות חמש שנות ותק בקופה.
איך?
מתי ניתן למשוך?
מתי הפקדת?
כסכום חד פעמי
בהתאם לתנאים המפורטים מעל
עד 2004
כסכום חד פעמי
לאחר גיל 60
2005-2007
כקצבה חודשית
לאחר גיל 60
לאחר 2008
כספים שהופקדו בקופת הגמל לאחר  1.1.2008יהיה ניתן למשוך כקצבה חודשית לאחר גיל 60
המאמר במלואו נמצא באתר "כל עובד" .www.koloved.net
נדב טסלר ,בעל רישיון משווק פנסיוני ,משמש כסמנכ"ל מקצועי בהלמן אלדובי קופות גמל
ופנסיה ,מרצה במכללת נתניה ובעל הבלוג  :פנסיוני ,להבין את הפנסיה

עורכת :עו"ד מיטל דולב-בלט

ביצוע גרפי :אולגה פאי

אין במידע המופיע באתר "כל עובד" או בשירות הניתן למנויי האתר כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ
משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות ,לחוות דעה או להביע עמדה ביחס
למקרה מסוים.

http:\\www.koloved.net
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