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 .1כללי
 במסגרת התאמת תלוש השכר של העובד הפלשתינאי לדרישות החוק ולהסכמים הקיבוציים,
בוצע שדרוג משמעותי בצורת הדיווח של העסקת עובדים פלשתינאים המועסקים כדין בישראל.
 במסגרת השדרוג ,בוצע מס' שינויים .להלן העיקריים שבהם:
א .סוג הקובץ (אקסל).
ב .חישוב שכר הבסיס לפי שעות (שעות * תעריף שעתי).
ג .מבנה הרשומה של הדיווח:
 הוספת פרטי עובד (שם פרטי ומשפחה)
 הוספת שדות לדיווח על ימי היעדרות (חג ,שמחה ,אבל ,חופשה ,מחלה)
 הוספת שדות לטובת החישוב בשיטה החדשה  :שעות עבודה  +תעריף שעתי.
ד .רשימת תוספות השכר מעודכנת ושיטת הדיווח עליהן.

 לתשומת ליבך :קובץ דיווחי העסקה יתקבל רק בפורמט החדש שנקבע ע"י אגף מת"ש ורק
באמצעות המייל.

 .2קובץ דיווחי העסקה  -הגדרות
 הפורמט של הקובץ

 :אקסל (סיומת קובץ )xls / xlsx :

 התבנית של שם הקובץ

:

mt_divuach_nnnnnnnnn_MMYYYY.xls

מקרא :
 – mt_divuach oקבוע
 – nnnnnnnnn oסמל מעסיק
 – MM oחודש דיווח
 – YYYY oשנה
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 .3קובץ דיווחי העסקה  -מבנה רשומת כותרת
עמודה שדה
סמל מעסיק
A
תקופת דיווח
B
מספר עובדים מדווחים בקובץ
C

הערות
 9ספרות
 >= MM.YYYYלדוגמה 02.2016

 3.1חובה למלא את רשומת הכותרת בצורה תקינה ונכונה.
 3.2במידה והנתון של 'מספר עובדים מדווחים בקובץ' (עמודה  Cברשומת הכותרת) לא יהיה תואם למספר
הרשומות של הנתונים בקובץ ,הדיווח לא ייקלט.
דוגמה:

לתשומת ליבך:
 ברשומת הכותרת יש  3עמודות ()C >= A
 בשורה מס'  1בקובץ יהיו שדות הנתונים של רשומת הכותרת.
עמודה  : Aסמל מעסיק ,עמודה  : Bחודש דיווח ,עמודה  : Cכמות עובדים בקובץ.

 .4קובץ דיווחי העסקה  -מבנה רשומת נתונים
 ברשומת הנתונים יש  24עמודות ()X >= A
 בשורה מס'  2בקובץ יהיו הכותרות של העמודות בשורת הנתונים.
 החל משורה  ,3העמודות יכילו את נתוני הדיווח של העובד.

 4.1קובץ דיווחי העסקה  -מבנה רשומת נתונים (עמודות )A-B-C-D
עמודה
A
B
C
D

שדה
מספר עובד בארגון
מספר ת"ז  -עובד
שם פרטי  -עובד
שם משפחה – עובד

הערות
 9ספרות

' מספר עובד בארגון' (עמודה  Aברשומת הנתונים) מיועד למעסיק שמעוניין להציג בדיווח את
הנתון הזה שקיים אצלו .מעסיק שאין לו צורך בהצגה של נתון זה בדיווח ,ירשום בשדה הזה
מספר סידורי.
 במקרה של מעסיק שמעוניין להציג בדיווח את הנתון של 'מספר עובד בארגון' ,חובה למלא את
הנתון הזה בכל הרשומות של העובדים.
4

 4.2קובץ דיווחי העסקה  -מבנה רשומת נתונים (עמודות )E-F
עמודה
E
F

שדה
דרוג
דרגה

ערכים מותרים
 – 1עובד  -2 /מנהל
 1-8לעובד  1-7 /למנהל

הערות
רלוונטי לענף בניין .בשאר הענפים יש לרשום  0בשדה הזה.
רלוונטי לענף בניין .בשאר הענפים יש לרשום  0בשדה הזה.

 הנתונים של דרוג  /דרגה מיועדים לבדיקת שכר המינימום בענף הבניין בלבד (תקן שעות
חודשי בענף הבניין * תעריף מינימום שעתי) בהתאם להסכם הקיבוצי שנחתם בחודש יוני
 .2015החל משכר חודש נובמבר  ,2016נתוני שכר המינימום לפי דרגה הם כדלקמן:
דרגה
1
2
3
4
5
6
7
8

שכר לדרגה
עובד
5,600
5,700
5,800
6,100
6,500
6,800
7,100
7,500

שכר שעתי לדרגה
עובד
30.77
31.32
31.87
33.52
35.71
37.36
39.01
41.20

שכר לדרגה
מנהל
7,432
7,865
8,294
8,621
9,018
9,352
9,711

שכר שעתי לדרגה
מנהל
40.84
43.21
45.57
47.37
49.55
51.38
53.36

 4.3קובץ
דיווחי העסקה  -מבנה רשומת נתונים (עמודות )G-H-I
עמודה
G
H
I

שדה
מס' ימי עבודה בשבוע

ערכים מותרים
5-6

ימי הופעה
ימי עבודה



הערות
 חובה למלא את הנתון בשדה הזה.
 במידה והשדה יהיה ריק ,המערכת תגדיר את הנתון הזה
כ 5-ימי עבודה בשבוע.
 מספר הימים שבהם העובד עבד בפועל.
 כמות ימי העבודה לא תהיה קטנה יותר מסה"כ שעות
עבודה בפועל  /תקן שעות יומי

"ימי הופעה"  -הגדרה:
א .בכל הענפים :מספר הימים שבהם העובד הופיע לעבודה ועבד את מלוא השעות ביום העבודה
או עבד חלק מהשעות ביום העבודה  +מספר ימי ההיעדרות בתשלום  -חג ,שמחה ,אבל,
חופשה ,מחלה.
ב .בענף הבניין :הנתון של "ימי הופעה" יכלול ,בנוסף לאמור בסעיף א' ,גם ימים שהעובד זכאי
לקבלת תשלום עבורם כפי שהוגדר בסעיף פגעי מזג אויר בהסכם הקיבוצי.
ג .במהלך קליטת הנתון של ימי ההופעה ,יתבצע חישוב של מספר הימים לתשלום .במידה ומספר
הימים לתשלום קטן מ 18-ויש פער של יותר משלושה ימים בין מספר ימי ההופעה למספר
הימים לתשלום ,המידע על כך יועבר למעסיק בדו"ח שגויים לקבלת נתונים מתוקנים .רק
לאחר תיקון הנתונים יהיה ניתן לאשר את הדיווח.
ד .מספר הימים לתשלום מחושב כך:
סה"כ שעות לתשלום (שעות עבודה בפועל  +שעות בימי היעדרות בתשלום)  /תקן שעות יומי.
[הגדרת "תקן שעות יומי" בעמוד הבא].
ה .חישוב כמות השעות בימי היעדרות בתשלום (חופשה ,מחלה ,אבל ,שמחה ,חג) הוא לפי שתי
נוסחאות (להלן  :נספח א  -עמוד .)16
ו .העובד זכאי לבול בריאות אם מספר ימי ההופעה לא קטן מ 8 -ימים.

ז .מספר הימים לצורך חישוב המס = סה"כ ימי הופעה.
דוגמה לחישוב שעות בימי היעדרות בתשלום:
5

 העובד מועסק  5ימים בשבוע .תקן שעות יומי =>  8שעות ו 24-דקות ( 8.40עשרוני).
 המעסיק דיווח  18ימי הופעה 90 ,ש"ע 1 ,יום חג ו 2-ימי שמחה.
 יש לחשב את כמות השעות בימי ההיעדרות בתשלום לפי הנוסחה הבאה:
1

3

*

ממוצע חלקיות משרה כללית

* 8.40

סה"כ ימי היעדרות בתשלום

מצטבר*

= 25.20
סה"כ השעות בימי

תקן שעות יומי

(חג ,שמחה)

היעדרות בתשלום

* בחודש  ,11.2016החודש הראשון להפעלת השיטה החדשה" ,ממוצע חלקיות משרה כללית מצטבר" = .1

 סה"כ שעות לתשלום .115.20 = 25.20 + 90 :
 חישוב מספר ימי עבודה לתשלום 115.20 / 8.40 = 13.71 :
 פער בין מס' ימי הופעה למס' ימים לתשלום 18 - 13.71 = 4.29 :



"תקן שעות יומי" – הגדרה:
א" .תקן שעות יומי" הוא מספר שעות העבודה של יום עבודה מלא .נתון זה תלוי במספר ימי
העבודה השבועיים של העובד ( 5י"ע  6 /י"ע) לפי הטבלה הבאה:
יומי

חודשי

ל 5-י"ע שבועיים

ל 6-י"ע שבועיים

8.4

7.28

182

 4.4קובץ דיווחי העסקה  -מבנה רשומת נתונים (עמודות )J-K
עמודה
J
K



שדה
שעות עבודה
תעריף לשעת עבודה

"שעות עבודה" – הגדרה:
א .בכל הענפים :כמות השעות שהעובד עבד בפועל בימים שהיה בעבודה.
ב .בענף הבניין :כמות השעות שהעובד עבד בפועל בימים שהיה בעבודה  +כמות השעות שעבורן
מגיע לעובד תשלום מהמעסיק בהתאם למה שהוגדר בסעיף פגעי מזג אויר בהסכם הקיבוצי.



"תעריף לשעת עבודה"  -הגדרה:
א .התעריף לשעת עבודה יהיה על פי המוסכם בין המעסיק לעובד ולא יפחת מתעריף המינימום
השעתי (בענף הבניין :לפי הטבלה של דרוג/דרגה – לעיל סעיף  .4.2בשאר הענפים :ממשכורת חודש
דצמבר  2017שכר המינימום לשעה הוא .)29.12
ב .הנוסחה לחישוב התעריף המינימום שעתי היא כדלקמן:
שכר מינימום (בסיס)
שעות תקן חודשי

=>

 182שעות
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 4.5קובץ דיווחי העסקה  -מבנה רשומת נתונים (עמודות )L-M-N-O-P
עמודה
L
M
N
O
P

שדה
ימי חג  -כמות
ימי שמחה  -כמות
ימי אבל  -כמות
ימי חופשה  -כמות
ימי מחלה  -כמות

חישוב השווי של יום היעדרות בתשלום (חופשה ,חג ,שמחה ,אבל ,מחלה – עמודות L,M,N,O,P

ברשומת הנתונים) בשעות ,יהיה בהתאם ל"תקן שעות יומי" (לעיל סעיף  )4.3ולפי חלקיות
המשרה של העובד .מידע מפורט על הנוסחאות ואופן החישוב נמצא במסמך זה (להלן נספח
א).



ימי מחלה:
דיווח כמות ימי מחלה-
החל מדיווח שכר לחודש ינואר  2019תוצג טבלת צבירה של ימי מחלה לעובד בתלוש
השכר .ימי מחלה לעדכון טבלת הצבירה ידווחו בעמודה " - Pימי מחלה  -כמות" .כלומר
המעסיק ידווח את מספר ימי המחלה המופיעים באישור המחלה (מותנה בצירוף תעודת
מחלה מאושרת בלבד) ,ללא ימי שישי ו/או שבת (לעובד שעובד  5ימים בשבוע – ללא ימים
שישי ושבת ,ולעובד שעובד  6ימים בשבוע – ללא ימי שבת) .ימים אלו ייכללו בימי הופעה
ויקוזזו ממכסת הימים הצבורים לעובד (לא ניתן לדווח מעבר למכסה הצבורה לעובד).
דיווח תשלום ימי מחלה-
מספר וסכום ימי המחלה בתשלום  -מספר ימי המחלה המשולמים לעובד יהיו מספר ימי
המחלה (כפי שהוגדרו בסעיף הקודם) .על שלושת הימים הראשונים משולם לעובד רק
עבור יום אחד  -היום הראשון ללא תשלום 50% ,עבור היום השני ו 50%-עבור היום
השלישי ועל שאר הימים משולם תשלום מלא .התשלום עבור ימי המחלה ידווח בטורים
המיועדים לדיווח תוספת כפי שיפורט להלן בנספח ב' רשימת התוספות (קוד רכיב .)1222



תמורת חופשה 4%
בהתאם להוראות חוק חופשה שנתית ,תשי"א ( .1951סעיף  )15עובד המועסק פחות מ75-
ימים רצופים ,בין בשנת עבודה אחת ובין בשתי שנות עבודה רצופות ,ואין בין המעסיק
לעובד חוזה עבודה בכתב לתקופה שעולה על  74ימים ,ישלם המעסיק "תמורת חופשה"
בשיעור  4%לפחות משכרו החודשי של העובד.
על כן ,לעובד המועסק פחות מ 75-יום ,יש לדווח על תשלום תמורת חופשה בקוד .660

כמות
1

קוד
660

סכום
יחושב ע"י המעסיק

 4.6קובץ דיווחי העסקה  -מבנה רשומת נתונים (עמודות )Q-R-S
עמודה
Q
R
S

שדה
שכר הבסיס

הערות

אם השדה של "שכר בסיס" יהיה ריק הדיווח יקלט והמערכת
תציין את החישוב של שכר הבסיס לפי הנוסחאות.

נסיעות – סכום
מקדמה

7



חישוב שכר הבסיס (עמודה  Qבשורת הנתונים) הוא באופן הבא:
[סה"כ השעות בשדה 'שעות עבודה'  +סה"כ השעות של ימי ההיעדרות בתשלום] * תעריף שעתי
(עמודה  Jבשורת הנתונים)



לפי הנוסחאות שהוגדרו (להלן בנספח א)

מקדמה (עמודה  Sבשורת הנתונים) הינה מרכיב המקטין את הנטו של העובד ולכן אין לרשום
מקדמה אלא במידה ששולמה לעובד בטרם הסתיים חודש העבודה בגינו משולם השכר.
סכום המקדמה המותר לדיווח לא יעלה על  75%משכר הבסיס.

 4.7קובץ דיווחי העסקה  -מבנה רשומת נתונים (עמודה )T
עמודה
T

שדה
סיבת אי דיווח

 השדה "סיבת אי דיווח" (עמודה  Tברשומת הנתונים) רלוונטי לעובד שלא עבד כלל בחודש הדיווח:
א .במקרה שהעובד לא עבד כלל בחודש המדווח ,או שהעסקתו הופסקה לפני תחילת חודש הדיווח,
יש לציין את הקוד של סיבת אי הדיווח לפי הטבלה שלהלן בסעיף ג' ולשלוח במייל את
האישורים המתאימים (למעט קוד סיבה [ 4סגר] שלא מצריך צירוף אישור מצד המעסיק).
ב .כמו כן ,אין לרשום נתונים בשדות הדיווח השונים אלא רק את הקוד של סיבת אי הדיווח.
ג .להלן רשימת סיבות אי דיווח:
קוד סיבת אי דיווח
2
4
5
10
11
13
16

תיאור סיבת אי דיווח
אי הופעה לעבודה
סגר
פיטורין
תאונת עבודה
אבל
עובד נפטר
התפטרות

(*) במידה ולעובד צבורים ימי מחלה אין לדווח קוד זה אלא לדווח ימי מחלה רגילים כפי שהופיע
לעיל בסעיף .4.5

 4.8קובץ דיווחי העסקה  -מבנה רשומת נתונים (עמודות )U-V-W-X
עמודה
U
V
W
X

שדה
כמות תוספות בדיווח
קוד רכיב תוספת
כמות רכיב תוספת
סכום רכיב תוספת

הערות
אם לא נרשם ערך כל שהוא בשדה זה ,כמות התוספות תיחשב .0
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בשדה "כמות תוספות בדיווח" (עמודה  Uברשומת הנתונים) יש לרשום את מספר תוספות
השכר שהמעסיק מעוניין לדווח לעובד[ .לדוגמה :מעסיק שמבקש לדווח על שתי תוספות שכר
 מתנה וביגוד  -ירשום בשדה הזה =>  .]2אם אין תוספות שכר בדיווח של העובד ,יש לרשוםבשדה הזה.0 :



בהמשך לאמור בהערה הקודמת:
א .עבור כל תוספת שכר יש למלא  3שדות :קוד רכיב תוספת  -כמות רכיב תוספת  -סכום
רכיב תוספת (עמודות  X,W,Vברשומת הנתונים) והלאה.
ב .כמות השדות שיש למלא בסך הכל עבור תוספות השכר תהיה בהתאם לתוכן של השדה
'כמות תוספות בדיווח':
ב .1.אם המעסיק לא משלם תוספות שכר לעובד בחודש הדיווח ,הוא ירשום בשדה
'כמות תוספות בדיווח' את הערך =>  .0במקרה כזה  -העמודות  X,W,Vבאותה
רשומת עובד תהיינה ריקות.
ב .2.אם המעסיק משלם תוספות שכר לעובד בחודש הדיווח ,הוא ירשום בשדה 'כמות
תוספות בדיווח' את כמות התוספות שהוא מעוניין לשלם לעובד .במקרה כזה -
יש למלא שלוש שדות עבור כל רכיב תוספת שהמעסיק מדווח .מספר השדות
הכולל עבור התוספות יהיה :כמות התוספות (עמודה ( 3 * )Uקוד  /כמות  /סכום
של כל תוספת).
ב .3.דוגמאות:
 המעסיק לא משלם תוספות שכר

V

U

X

W

0

 המעסיק משלם תוספת שכר אחת

 המעסיק משלם שתי תוספות שכר

U

V

1

826

W
1

X
250

U

V

W

X

Y

Z

AA

2

826

1

250

710

1

500

 4.9קובץ לדוגמה  -רשומת נתונים
דוגמה של קובץ דיווחי העסקה עם נתונים בפורמט אקסל :
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 .5קובץ דיווחי העסקה – דיווח תוספות שכר
 דיווח על רכיב תוספת שכר מורכב בדרך כלל משלושה נתונים שהמעסיק צריך לדווח :קוד ,כמות
וסכום (הסבר מפורט לעיל סעיף .)4.8
 דיווח עבור ימי בידוד:
עובד פלשתינאי השוהה בבידוד זכאי ממעסיקו לתשלום דמי בידוד בעד ימי העבודה שבהם
נעדר מעבודתו בתקופת הבידוד.
תשלום דמי בידוד לעובד:
 .1עבור יום הבידוד הראשון העובד זכאי ל 0-דמי בידוד ובאפשרותו לנצל יום זה כיום
חופשה.
 .2מיום הבידוד השני ואילך העובד יהיה זכאי לשכר רגיל.100% -
 .3כנגד תשלום דמי הבידוד שמשלם המעסיק לעובד ,רשאי המעסיק לנכות עד  4ימי
מחלה מיתרת צבירת ימי מחלה של העובד.
אופן דיווח ימי הבידוד בתלוש השכר באמצעות יומן ההעסקה:
 .1יש לדווח את סך ימי הבידוד בהם שהה העובד בקוד דיווח חדש שמספרו  1223לאחר
הפחתת ימים שישי ו /או שבת( .עובדים המועסקים  5ימים בשבוע יש להפחית את הימים
שישי ושבת ועובדים המועסקים  6ימים בשבוע יש להפחית את יום שבת).
 .2המעסיק יעדכן את הסכום לתשלום עבור ימי הבידוד בקוד דיווח  . 1223העובד זכאי
לשכר מלא עבור כל הימים בהפחתת היום הראשון בלבד (אותו רשאי העובד לנצל כיום
חופשה בתשלום).
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 .3בקוד חדש שמספרו  1224ידווח המעסיק עד ארבעה ימי מחלה ,אשר יקוזזו מצבירת
ימי המחלה העומדים לזכות העובד.
 .4בחישוב ימי ההופעה החודשיים יכללו גם ימי הבידוד כפי שנכללו ב"כמות" ימי הבידוד
בקוד .1223
קוד

בידוד
כמות

1223

סך ימי
הבידוד
לאחר
הפחתת
ימים
שישי ו/
או שבת

1224

עד 4
ימים

סכום
יחושב ע"י
המעסיק
כמות ימי
הבידוד
בהפחתת
שישי ו /שבת
ובהפחתת יום
אחד * ערך
יום.

חופשה

עד יום
אחד*

0

*מעסיק המדווח חופשה בגין יום הבידוד הראשון יפחית יום זה מכמות ימי הבידוד.
 דיווח על שעות נוספות:
בתוספות הבאות ,ניתן למלא רק את השדות" :קוד" ו"-כמות" .הנתון של ה"סכום" יחושב

אוטומטית לפי הנוסחה( :כמות שעות * ערך שעת בסיס * אחוז ש"נ) :100 /
קוד הרכיב שם רכיב
שעות נוספות 100%
701
שעות נוספות 125%
702
שעות נוספות 150%
703
שעות נוספות 175%
1138
שעות נוספות 200%
704
שעות נוספות 225%
1091
ש"נ שישי 125%
1126
ש"נ שישי 150%
1116

כמות
?
?
?
?
?
?
?
?

סכום
מחושב
מחושב
מחושב
מחושב
מחושב
מחושב
מחושב
מחושב

דוגמה ( :ערך שעת בסיס => )₪ 195
קוד הרכיב שם רכיב
שעות נוספות 100%
701
שעות נוספות 125%
702
שעות נוספות 150%
703
שעות נוספות 175%
1138
שעות נוספות 200%
704
שעות נוספות 225%
1091

כמות
2
5
3
1
1
2

נוסחה
( 100 / ) 100 * 195 * 2
( 100 / ) 125 * 195 * 5
( 100 / ) 150 * 195 * 3
( 100 / ) 175 * 195 * 1
( 100 / ) 200 * 195 * 1
( 100 / ) 225 * 195 * 1
סה"כ

סכום (מחושב)
390.00
1218.75
877.5
341.25
390.00
438.75
3,656.25

 דיווח על רכיבי שווי:
א .ניתן לדווח על ארבעה סוגים של זקיפת הטבה (שווי) :פלאפון ,שי לחג ,ביגוד ,מתנה.
ב .לכל סוג של הטבה ,הוגדר רכיב שכר נפרד:
קוד הרכיב שם רכיב
שווי כסף
9013
שווי פלאפון
9015
שווי שי לחג
9016

כמות
1
1
1

סכום
?
?
?
11

9017
9018
9021
9022
9023

שווי ביגוד
שווי מתנה
שווי דיור
שווי הלוואה
שווי ארוחות מגולם

1
1
1
1
1

?
?
?
?
?

ג .הדיווח על רכיבי השווי יהיה באופן הבא:
 בשדה "קוד רכיב" יש לרשום את קוד הרכיב המתאים לסוג ההטבה.
 בשדה "כמות רכיב" יש לרשום .1
 בשדה "סכום" יש לרשום את סכום ההטבה שרוצים לדווח עבור סוג ההטבה.

 הצגה בתלוש של הפרשה  /ניכוי לקרן השתלמות
א .במקרה שהמעסיק החליט לפתוח קרן השתלמות לעובדים פלשתינאים שמועסקים על ידו באחת
מהקרנות הקיימות בישראל ולהתנהל באופן עצמאי מול קרן ההשתלמות (העברה של ההפרשות
עבור העובדים והניכויים משכר העובדים) ,קיימת אפשרות להציג את המידע הזה בתלוש מבלי
לכלול את הנתונים של ההפרשות והניכויים שהועברו לקרן ההשתלמות בחישוב החשבון
למעסיק (דהיינו החיוב למעסיק בגין החישוב שבוצע).
ב .לצורך העניין הוגדרו שני רכיבי שכר חדשים:
 - 2582ניכוי לקרן השתלמות
 - 2592הפרשה לקרן השתלמות
ג .אופן הדיווח יהיה כדלקמן:
 בשדה קוד רכיב – יש לרשום את הקוד של רכיב הניכוי  /ההפרשה.
 בשדה "כמות" את האחוז של הניכוי  /ההפרשה.
 בשדה סכום את הסכומים של הניכוי וההפרשה.
ד .נתונים אלה יודפסו בתלוש השכר (הניכוי מהעובד בעמודה של הניכויים ,ההפרשה של המעסיק
בנתוני העזר).
ה .הסכום של ההפרשה (ע"י המעסיק) לא ילקח בחשבון של החיוב למעסיק ,הניכוי מופחת מהנטו,
לא מהברוטו (ברוטו למס הכנסה).
 דיווח על חלף קרן השתלמות שלא בענף הבניין
א .מעסיק ששייך לענפים :חקלאות ,תעשיה ,שירותים ומלונאות  -ולא מעוניין לפתוח קרן
השתלמות לעובדים הפלסטינים שלו באחת מהקרנות הקיימות בישראל ,אלא לשלם להם סכום
השווה ל 2.5%-משכר הבסיס כחלף לקרן ההשתלמות ,צריך לדווח את התשלום הזה באמצעות
רכיב ( 826חלף קרן השתלמות).
ב .המעסיק ירשום בדיווח של העובד את הסכום שמשולם לעובד ברכיב הזה .סכום זה אינו מחושב
באופן אוטומטי.
קוד ושם רכיב
826

חלף קרן השתלמות לענפים :חקלאות ,תעשיה ,שירותים
ומלונאות.

כמות

סכום

2.5

 2.5%משכר
הבסיס

 דיווח על ביטוח רפואי ומגורים הולמים
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ביום  05.05.2020אישרה הממשלה את תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (ביטוח רפואי
ומגורים הולמים לעובדים מהאזור) ,התש"ף ,2020 -המטילות על מעסיקים של עובדים פלשתינאים
בענפים בניין ,חקלאות ותעשיה ,שקיבלו מן המינהל האזרחי היתרי לינה בישראל בתקופת סגר
הקורונה ,את החובה לבטח את העובדים בביטוח רפואי ולספק להם מגורים הולמים.
לאור האמור לעיל ,מעסיק ים בענפים בנין ,חקלאות ותעשיה אשר עובדיהם בעלי רישיון לינה,
רשאים לנכות החל משכר חודש מאי  2020ניכויים משכר העובדים עבור ביטוח רפואי ,מגורים
הולמים והוצאות נלוות וזאת באמצעות קודי הדיווח הבאים:


ביטוח רפואי -קוד דיווח  2182בענפים בנין וחקלאות עד לסכום .₪ 124.72



הוצאות נלוות -קוד דיווח  2183בענף החקלאות עד לסכום .₪ 307.06



מגורים הולמים -קוד דיווח  2184בענף החקלאות עד לסכום .₪ 240.22

מעסיקים בענף הבניין אינם רשאים לנכות משכר העובד הפלשתינאי סכום כלשהו עבור מגורים
והוצאות נלוות.
קוד רכיב שם רכיב

סכום

כמות רכיב

2182

ביטוח רפואי

1

בענפים בנין וחקלאות עד
לסכום ₪ 124.72

2183

הוצאות נלוות

1

בענף החקלאות עד לסכום ,₪ 307.06

2184

מגורים הולמים בחקלאות כמות =  ,1בענף החקלאות עד לסכום ,₪ 240.22

 דיווח על ימי הבראה
א .בדיווח על רכיב תוספת של הבראה ( ,)714יש למלא רק את השדות " :קוד" ו"-כמות".
ב .בשדה "קוד רכיב" יש לרשום את קוד הרכיב 714 :ובשדה "כמות רכיב" יש לרשום את מס' ימי
ההבראה שהמעסיק מבקש לשלם לעובד .את השדה "סכום" ניתן להשאיר ריק .דמי ההבראה
המגיעים לעובד יחושבו באופן אוטומטי לפי הנוסחה הבאה:
כמות ימי הבראה בדיווח

x

שווי כספי של יום הבראה*

=

דמי ההבראה המגיעים לעובד

*נכון להיום – .₪ 378
דדוגמה:
קוד הרכיב שם רכיב
הבראה
714

כמות
3

סכום
1,134

חישוב
=378*3

 דיווח על פיצויי פיטורין
א .מעסיק המדווח על פיצויי פיטורין ששולמו לעובד ויש בידו אישור של פקיד שומה על אחת משתי
האפשרויות הבאות:
 חלק הפיצויים החייב במס באחוזים וחלק הפיצויים הפטור עפ"י קוד פקיד שומה
 חלק הפיצויים החייב בשיעור מס מופחת וחלק הפיצויים החייב בשיעור מס גבוה יותר
יפעל בהתאם להנחיות הבאות:
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 תשלום פיצויים עם חלק פטור ממס וחלק חייב במס :כאשר נקבע החלק של הפיצויים
שהוא פטור ממס (במקרה כזה מתקבל קוד מיוחד) והחלק של הפיצויים שחייב במס (במקרה
כזה מתקבל אחוז המס שיש לנכות מהחלק הזה).
א .הסכום המלא של הפיצויים ידווח ברכיב ( 1498כמות = .)0
ב .הפיצול של סכום הפיצויים ידווח בשני רכיבים .החלק הפטור מניכוי מס על פי אישור
פקיד שומה ,ידווח ברכיב [ 4825כמות = ( 2קבוע)] ,והחלק החייב בניכוי מס על פי הנחיית
פקיד שומה ידווח ברכיב [ 4826כמות = אחוז המס שנקבע ע"י פקיד השומה]).
נתונים:

אופן הדיווח:

סכום פיצויים

76,692

סכום פטור ממס
סכום חייב במס

71,383
5,309

קוד
1498
4825
4826

כמות
0
2
34

סכום
76,692
71,383
5,309

קוד אישור פקיד שומה
אחוז מס

2
34

החלק הפטור מניכוי מס
החלק החייב בניכוי מס

 תשלום פיצויים עם חלק חייב במס (אחוז נמוך) וחלק חייב במס (אחוז גבוה) :במקרה
כזה ,אין חלק בפיצויים שהוא פטור ממס אלא נקבע החלק של הפיצויים שממנו יש לנכות
שיעור מס מופחת והחלק של הפיצויים שממנו יש לנכות שיעור מס גבוה יותר.
א .הסכום המלא של הפיצויים ידווח ברכיב ( 1498כמות = .)0
ב .הפיצול של סכום הפיצויים ידווח בשני רכיבים .החלק שחייב בניכוי מס לפי האחוז
הנמוך ידווח ברכיב [ 4826כמות = האחוז הנמוך של המס שנקבע ע"י פקיד השומה],
והחלק החייב בניכוי מס לפי האחוז הגבוה ידווח ברכיב [ 4827כמות = האחוז הגבוה
של המס שנקבע ע"י פקיד השומה]).
נתונים:

אופן הדיווח:

סכום פיצויים

32,000

סכום חייב במס (אחוז נמוך)
סכום חייב במס (אחוז גבוה)

22,000
10,000

קוד
1498
4826
4827

כמות
0
9
21

סכום
32,000
22,000
10,000

אחוז מס
אחוז מס

9
21

חלק חייב במס (אחוז נמוך)
חלק חייב במס (אחוז גבוה)

 דיווח על תקן שעות המיטיב עם העובד (רכיב :)1872
 ככלל ,תקן השעות החודשי הוא  182שעות.
 ישנם מס' יוצאים מן הכלל שבהם מספר שעות התקן החודשי אשר מיטיב עם העובד וקטן
מהרשום בסעיף לעיל .לדוגמה :סקטור בריאות בענף השירותים .בסקטור הזה ,יתכן מצב שבו
תקן השעות החודשי משתנה בהתאם לתפקיד (אחיות ,רופאים ,עובדי משק וכו') במקרה כזה,
המעסיק ידווח את שעות התקן החודשי בהתאם להסכם הקיבוצי הרלוונטי.
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 על מנת לתת מענה למצב זה ,הוגדר רכיב  1872שבו יש לדווח את שעות התקן החודשי בחודש
השכר שאותו מדווחים.
 עבור כל עובד כזה יש להוסיף בדיווח את רכיב התוספת הזה באופן הבא:
קוד
1872

כמות
135

סכום
-----

 .6תהליך קליטת קובץ דיווחי העסקה
 6.1קליטת קובץ דיווח ובדיקות תקינות
א .קבלת קובץ דיווחי העסקה במייל מהמעסיק בהתאם לפורמט החדש.
ב .הקובץ ייקלט במדור.
ג .יתבצעו בדיקות תקינות של נתוני הקובץ (תעריף מינימום ,שכר בסיס לפי ענף המעסיק ועוד).
ד .לאחר מכן ישלח למעסיק דו"ח על קליטת הנתונים אשר יכלול את הקבצים הבאים:
 oסיכום קליטה  - Sikum_klita -בקובץ זה  3טבלאות:
[ ]1טבלת דיווחים תקינים.
[ ]2טבלת דיווחים שגויים (אשר יתוקנו ע"י המערכת).
[ ]3טבלת דיווחים שאינם תקינים אשר המעסיק חייב לתקן בעצמו.
 oפירוט תוספות  - Doch_tosafot -הקובץ יכלול את כל התוספות אשר נקלטו .במידה וישנן
תוספות אשר דווחו ולא נקלטו יש לתקן את הקובץ כמפורט לעיל (עמוד  8סעיף  )4.8ולשלוח
את הקובץ מחדש.
 oפירוט הערות  /שגיאות קליטה  – Perut_hearot_klita -בקובץ זה יופיעו הערות ו/או
שגיאות קליטה ו 2 -עמודות:
" .1נדרש תיקון"  -כאשר יופיע הסימון  xבעמודה של "נדרש תיקון"  -על המעסיק לתקן
בקובץ יומן ההעסקה הנשלח למדור התשלומים את הרשומה השגויה בהתאם לפירוט
השגיאה בעמודה "קוד ותיאור הבעיה" ו"פרטים נוספים".
" .2יתוקן ע"י המערכת"  -כאשר יופיע הסימון  xבעמודה של "יתוקן ע"י המערכת",
המערכת תבצע את התיקון באופן אוטומטי בהתאם לפירוט השגיאה בעמודה "קוד ותיאור
הבעיה" ו"פרטים נוספים".
 oעובדים ללא דווח שכר  - Ovd_no_dvch -קובץ זה הינו קובץ המפרט עובדים בעלי רישיון
אצל המעסיק אשר אינם מופיעים בקובץ .על המעסיק יהיה להוסיף את פרטי העובד ביומן
ההעסקה ,ולדווח את נתוני ההעסקה ,למעט עובד אשר לא הופיע לעבודה כל החודש לגביו
יש לציין בעמודה  Tאת "סיבת אי דיווח" כמפורט לעיל (עמוד  8סעיף .)4.8

 6.2בקרה על נתוני הדיווח וחישוב צבירת זכאות לעובדים
א .קליטת נתוני הדיווח לאחר בקרת תקינות.
ב .ביצוע בדיקות חריגים על מנת לזהות דיווחים המצריכים אישורים מיוחדים מהמעסיק
ואישור מנהל המדור:
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 העסקה חלקית בניגוד לתנאי ההיתר
 אי דיווח המצריך מסמכים לאישור
 נטו שלילי – 1899
 חריג פרטי בנק
ג .חישוב נתוני צבירת זכאות לעובד (חופשה ומחלה).

 6.3חישוב שכר
א .חישוב שכר יבוצע לכל העובדים בו זמנית – במידה ולמעסיק יש דיווחי העסקה אשר מצריכים
אישור מיוחד (אישורי היעדרות בגין מחלה וכד') ,השכר לא יחושב לכלל העובדים של המעסיק
עד להשלמת המסמכים ו/או עדכון הדיווחים.
ב .העברת סיכום נתוני חישובי השכר למעסיק באמצעות המייל על מנת לקבל תשלום.
ג .המעסיק יבצע תשלום ,באמצעות אתר התשלומים הממשלתי בקישור:
https://ecom.gov.il/Voucher/InputPage.aspx?vid=151&lng=he
ד .רק לאחר קליטת התשלום במלואו ,יופקו למעסיק דוחות ותלושי שכר לעובדים הפלשתינאים.
ה .מעסיקי מס"ב בלבד  -יאמתו את נתוני השכר שחושבו לעובדים וישלמו באתר
התשלומים הממשלתי בקישור:
https://ecom.gov.il/Voucher/InputPage.aspx?vid=398
ו .מעסיקי מס"ב בלבד  -לאחר קבלת האישור על ביצוע התשלום באתר תבוצע העברת
הנטו לתשלום לחשבונות הבנק של העובדים.
ז .הדפסת תלושים ושליחתם למעסיק.

נספח א  :דיווחי העסקה – הגדרות ונוסחאות
 כללי
 לפי השיטה החדשה של הגשת דיווחי העסקה עבור עובדים פלשתינאים ,יש מס' נתונים בסיסיים
ברשומת הדיווח:
א.

שעות עבודה בפועל בימים שבהם העובד הופיע לעבודה.

ב.

ימי היעדרות בתשלום (חג ,שמחה ,אבל ,חופשה ,מחלה).

ג.

ימי הופעה (הגדרה לעיל בסעיף .)4.3

ד.

תעריף לשעת עבודה.

 חישוב שכר לעובד
 הנוסחה לחישוב שכר הבסיס לפי השיטה החדשה תהיה:

[כמות שעות לתשלום * תעריף לשעת עבודה]
 הנתון של "כמות השעות לתשלום" כולל:
 oשעות עבודה בפועל בימים שבהם העובד הופיע לעבודה.
 oשעות של ימי היעדרות בתשלום.
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 חישוב חלקיות משרה לחודש הדיווח
 חישוב חלקיות המשרה של העובד יבוצע בכל חודש דיווח על בסיס נתוני הדיווח של המעסיק.
 חישוב חלקיות המשרה החודשית של העובד יבוצע לפי הנוסחה הבאה:

סה"כ שעות לתשלום

--------------------תקן שעות חודשי

סה"כ שעות לתשלום

סה"כ שעות
=
עבודה
בפועל

+

סה"כ שעות בימי
היעדרות בתשלום
(אבל ,שמחה,
חופשה ,חג ,מחלה)

 חישוב ממוצע חלקיות משרה מצטבר
 הנתון של "ממוצע חלקיות משרה מצטבר" של העובד נדרש לצורך החישוב של כמות השעות
שהמעסיק צריך לשלם לעובד עבור יום היעדרות בתשלום.
 הנוסחה לחישוב הנתון של "ממוצע חלקיות משרה מצטבר" של העובד היא כדלקמן:
ממוצע חלקיות
=

משרה מצטבר

סה"כ מצטבר של חלקיות המשרה הכללית בחודשי השכר האחרונים
(עד  12חודשים) אצל המעסיק האחרון [לא כולל חודש השכר האחרון]
--------------------------------------------------------------------------

מספר חודשי העסקה אצל המעסיק האחרון (עד  12חודשים)
[לא כולל חודש השכר האחרון]

 חישוב כמות השעות בימי היעדרות בתשלום (אבל ,שמחה ,חג)
 בחישוב כמות השעות עבור הימים  :חג  /שמחה  /אבל ,המימוש הוא בהתאם ל" -ממוצע
חלקיות משרה מצטבר".
 הנוסחה לחישוב "כמות השעות בימי היעדרות בתשלום" עבור הימים הנ"ל היא כדלקמן:
סה"כ ימי היעדרות בתשלום
ממוצע חלקיות
*
(חג ,שמחה ,אבל)
משרה מצטבר

*

תקן שעות
יומי

=

סה"כ השעות בימי היעדרות
בתשלום [חג ,שמחה ,אבל]

 תקן שעות יומי לעובד יהיה לפי הטבלה הבאה:
חודשי
182

יומי
ל 6-י"ע שבועיים
7.28

ל 5-י"ע שבועיים
8.4

 6י"ע שבועיים

 5י"ע שבועיים


ש"ע בחודש מלא 182 :



ש"ע בחודש מלא 182 :



י"ע בחודש מלא 21.66 :



י"ע בחודש מלא 25 :



יום עבודה (שעות) = 8:24



יום עבודה (שעות) = 7:17



יום עבודה (עשרוני) = 8.4



יום עבודה (עשרוני) = 7.28
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 חישוב כמות השעות בימי היעדרות בתשלום (חופשה ומחלה)
 חישוב כמות השעות בימי החופשה והמחלה לא כולל את הנתון של "ממוצע חלקיות משרה
מצטבר" מכיוון שהנתון הזה נלקח כבר בחשבון בצבירה החודשית של הזכאות לחופשה
ולמחלה.
 מימוש ימי החופשה והמחלה בדיווח הוא לפי שווי מלא של יום העבודה.
סה"כ ימי היעדרות
בתשלום (חופשה) *

תקן שעות
יומי

=

סה"כ השעות בימי היעדרות
בתשלום [חופשה]

 תקן שעות יומי לעובד יהיה לפי הטבלה הנ"ל.

נספח ב  :רשימת תוספות שכר אפשריות – כלל המעסיקים
רכיבי תוספת שכר
קוד
1

607

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

624
625
660
701
702
703
1138
704
1091
1126
1116
700
710
714
716
718
760
770
826
836
837
900
968

רכיב שכר
תיאור
תוספת וותק
בונוס  /מענק חודשי קבוע
בונוס  /מענק שנתי
תמורת חופשה 4%
שעות נוספות 100%
שעות נוספות 125%
שעות נוספות 150%
שעות נוספות 175%
שעות נוספות 200%
שעות נוספות 225%
ש"נ שישי 125%
ש"נ שישי 150%
אחזקת רכב
פרמיה (פריון עבודה)
הבראה
הודעה מוקדמת
פדיון חופשה
טלפון
ביגוד
חלף קרן השתלמות
תשלום מגולם
תוספת משפחה
הפרשי שכר שנים קודמות
כוננות

מס
הכנסה

ביטוח
לאומי

היטל
השוואה

מס
ארגון

פנסיוני/
פיצויים

חייב
בהפרשות






























































































































































הערות

כולל פרמיות ועמלות
מכירה חודשיות
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25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

1020
1030
1040
1050
1076
1099
1222
1315
1327
1328
1329
1330
1331
1423
1489
1571
1700
1847
2325

תוספת ימי חג
קבלנות 30%
שריפה 100%
משמרת שלישית
תוספת מקצועית
אחראי משמרת
ימי מחלה בתשלום
אש"ל
יום עיון
יום השתלמות
יום הדרכה
יום העובד  /גיבוש
יום מנוחה ע"ח המעביד
מתנה
משכורת 13
שי לחג
כלכלה
ימי חופשה  -לא בתשלום
הלוואה לעובד







































































לא רלוונטי
לא רלוונטי






































רטרו בלבד

הבהרות לטבלת רכיבי תוספת שכר:
הבהרה
שם רכיב
קוד רכיב
אחזקת רכב מדובר באחזקה רגילה ואינו סכום קבוע שאינו תלוי בכלום.
700
 ,702 ,701שעות נוספות במקרה שהמעסיק משלם לעובד שעות נוספות גלובליות ,עליו לכלול את הסכום
המשולם בשכר הבסיס ולא ברכיב של שעות נוספות .אבל אם המעסיק משלם לעובד
,704 ,703
שעות נוספות לפי ביצוע בפועל עליו לדווח את כמות השעות לפי האחוזים ברכיבי השכר
1138 ,1091
של השעות הנוספות.
הבראה
714
מעסיק אשר מבקש לשלם לעובד דמי הבראה יותר מהקבוע בחוק ,ידווח את ההפרש
דמי א.
כחלק משכר הבסיס של העובד החייב לפיצויי פיטורין ופנסיה.
פדיון חופשה פדיון חופשה הוא תשלום בעבור מספר ימי החופשה שנותרו לזכותו של העובד עד ליום
718
הפסקת עבודתו ,כפי שמופיע בתלוש השכר האחרון ,עד למקסימום הימים שניתן לצבור
לפי חוק חופשה שנתית.
כאשר מתקבלת החלטת בית משפט שהמעסיק צריך לשלם לעובד הפרשי שכר בגין שנים
הפרשי שכר
900
שנים קודמות קודמות ,הסכום לתשלום הוא כללי ואין פירוט על אלו חודשים מתקבל ההפרש.
בדרך כלל מדובר על עובדים שאין להם רישיון בתוקף אצל המעסיק שצריך לשלם את
ההפרשים .לכן ,כאשר הדיווח מכיל את הרכיב  ,900יש לבדוק האם יש לעובד רישיון
בתוקף אצל המעסיק שמדווח בשוטף .אם כן ,המערכת תקלוט את הדיווח ללא הרכיב
 .900הודעה על הדיווח השגוי תופיע בהערות הקליטה [הערה  404עבור רכיב " - 900רכיב תוספת
לא מאושר" .פרטי הערה  :לא ניתן לדווח  -קיים רישיון לעובד אצל המעסיק].

רכיבי ניכוי
קוד
1
2
3
4
5
6
7

2100
2340
3016
2326
2182
2183
2184

רכיב שכר
תיאור
עיקולים  -ניכוי
מתנה  -ניכוי
אי הודעה מוקדמת  -ניכוי
החזר הלוואה חודשי  -ניכוי
ביטוח רפואי
הוצאות נלוות
מגורים הולמים

מס
הכנסה

ביטוח
לאומי

היטל
השוואה

מס
ארגון

פנסיוני/
פיצויים

חייב
בהפרשות

הערות

לא רלוונטי
לא רלוונטי
לא רלוונטי
לא רלוונטי
לא רלוונטי
לא רלוונטי
לא רלוונטי
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8
9

2281
2280

לא רלוונטי
לא רלוונטי

דמי טיפול ארגוני מקצועי
דמי חבר

דיווח רכיב "דמי טיפול ארגוני מקצועי /דמי חבר"
בהתאם להודעה שנשלחה למעסיקים ביום  07.12.2020הופסקה גביית דמי טיפול ארגוני-מקצועי
משכר העובדים הפלשתינאים באמצעות לשכת השירות למעסיקים .יחד עם זאת ,המעסיק רשאי
לדווח באמצעות יומן ההעסקה המועבר ללשכת השירות למעסיקים מדי חודש בחודשו על ניכוי
משכרו של העובד עבור דמי טיפול ארגוני-מקצועי או דמי חבר (לפי העניין) בהתאם לארגון
הרלוונטי שבחר כל עובד פלשתינאי המועסק על ידו.
הדיווח יתבצע באמצעות קודי הדיווח הבאים:
כמות רכיב סכום

קוד רכיב שם רכיב
2281

דמי טיפול ארגוני מקצועי

1

-----

2280

דמי חבר

1

-----

ה"סכום" יצוין ע"י המעסיק ויהא זהה לסכום אותו העביר המעסיק לארגון הרלוונטי.

רכיבי שווי
קוד
1
2
3
4
5
6
7
8

9013
9015
9016
9017
9018
9021
9022
9023

רכיב שכר
תיאור
שווי כסף
שווי פלאפון
שווי שי לחג
שווי ביגוד
שווי מתנה
שווי דיור
שווי הלוואה
שווי ארוחות מגולם

מס
הכנסה

ביטוח
לאומי

היטל
השוואה

מס
ארגון

פנסיוני/
פיצויים

חייב
בהפרשות























































הערות

רכיבי מיוחדים (פיצויים  /קרן השתלמות)
מס
הכנסה

רכיב שכר
קוד
1
2
3
4
5
6

2582
2592
1498
4825
4826
4827

תיאור
קה"ש – ניכוי מהעובד
קה"ש – הפרשת מעסיק
פיצויי פיטורין – סכום כולל
פיצויי פיטורין – חלק פטור ממס
פיצויי פיטורין – חלק חייב ממס (אחוז נמוך)
פיצויי פיטורין – חלק חייב ממס (אחוז גבוה)

ביטוח
לאומי









היטל
השוואה

מס
ארגון

לא רלוונטי
לא רלוונטי
לא רלוונטי







פנסיוני/
פיצויים





חייב
בהפרשות





רכיבים לדיווח חד פעמי בתחילת 2017

1

קוד

רכיב שכר
תיאור

1835

יתרת פתיחה – חופשה

מס
הכנסה

ביטוח
לאומי

היטל
השוואה

מס
ארגון

פנסיוני/
פיצויים

חייב
בהפרשות

לא רלוונטי
20

2

1838

יתרת פתיחה – מחלה

לא רלוונטי

רשימת רכיבי תוספת שכר אפשריים – סקטור בריאות
קוד
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

רכיב שכר
תיאור

1180

הפחתת שכר
משמרת שניה
תורנויות
כוננויות
תוספת תפוקות
כוננות מנהל ומשק
תוספת יולי 2000
תוספת שכר 10%
תוספת שכר 3.3%
שעות נוספות מיוחדות
משמרות
הסכם הדסה 94
תורנות חול
תורנות יום שישי
תורנות שבת
ססיות

1478

ותיקי שרות
תוספות מיוחדות

903
902
901
699
1021
881
882
883
707
1010
885
1391
1392
1393
1112
1495

הערה

מס
הכנסה

ביטוח
לאומי

היטל
השוואה

מס
ארגון

פנסיוני/
פיצויים

חייב
בהפרשות



















































































































סכום מוכתב
סכום מוכתב
סכום מוכתב
סכום מוכתב
סכום מוכתב
סכום מוכתב
סכום מוכתב
סכום מוכתב
סכום מוכתב
סכום מוכתב
סכום מוכתב
סכום מוכתב
סכום מוכתב
סכום מוכתב
סכום מוכתב
סכום מוכתב
סכום מוכתב
סכום מוכתב

חייב
בהפרשות

הערה

רשימת רכיבים (נתוני עזר) –למעסיק שמדווח קוד רכיב ( 1872דיווח מיטיב)
קוד

1
2
3
4
5

1865
1836
1872
1874
1892

רכיב שכר
תיאור
חלקיות משרה חודשית
חופשה  -צבירה חודשית
תקן שעות מיטיב
תקן שעות יומי
מחלה -צבירה חודשית

מס
הכנסה

ביטוח
לאומי

היטל
השוואה

מס
ארגון

לא רלוונטי
לא רלוונטי
לא רלוונטי
לא רלוונטי
לא רלוונטי

פנסיוני/
פיצויים

לנתוני עזר

הערות לדיווח תקן שעות המיטיב עם העובד (רכיב :)1872
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

על כך אישור ממנהל/ת חשבונות ראשית באגף מת"ש.

מעסיק שמעוניין לדווח תקן שעות המיטיב עם העובד ,נדרש לקבל
מעסיק בסקטור בריאות או מעסיק שלא מחשב שעות עבודה לפי חודש קלנדרי שלם ( )30/31 – 1או מעסיק שמבקש
לדווח דיווח המיטיב עם העובד ,ידווח תקן שעות מיטיב ברכיב .1872
יש להקפיד על מילוי הנתונים הבאים :ימי הופעה ,ימי עבודה ,שעות עבודה ,תעריף שעתי ,שכר בסיס.
מעסיק שמדווח על ימי היעדרות בתשלום (חופשה ,חג ,שמחה ,אבל ,מחלה) ,ידווח את הכמות בעמודה המתאימה ואת
התשלום עבור יום ההיעדרות יכלול בשכר הבסיס.
מעסיק שמדווח קוד רכיב ( 1872דיווח מיטיב) ,חייב לדווח עוד חמישה רכיבים נוספים(1892, 1874 ,1836 ,1865 :כנ"ל
בטבלה).
כאשר דיווח מתקבל עם הרכיב  ,1872המערכת לא תבצע את החישובים של חלקיות המשרה בחודש הדיווח וכן את
הצבירה החודשית לחופשה ומחלה .המעסיק ידווח את הנתונים האלה ברכיבים המתאימים (כנ"ל בטבלה).
על המעסיק להוסיף את הסכום לתשלום עבור המחלה לשכר הבסיסי ,ובשדה "ימי מחלה – כמות" (עמודה
 )Pאת כמות הימים לניצול .אין להוסיף נתונים נפרדים על שכר הבסיס.
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נספח ג  :חופשה -צבירה חודשית
 הזכאות החודשית של העובד לימי חופשה ,תלויה בנתון של "חלקיות משרה לחופשה" בחודש הדיווח
השוטף .להלן הנוסחה שהוגדרה לצורך העניין:
חלקיות משרה
חודשית לחופשה

סה"כ שעות עבודה בפועל
=

--------------------------------תקן שעות חודשי

 החישוב של צבירת הזכאות החודשית של העובד לימי חופשה יהיה לפי הנוסחה הבאה:
זכאות לחופשה שנתית(**)
--------------------------12
(**)

זכאות לחופשה שנתית

חלקיות משרה
חודשית לחופשה

*

=>

=

צבירה חודשית של
זכאות לחופשה

בענף הבניין  -לפי ותק ענפי ולפי מספר ימי העבודה בשבוע
בשאר הענפים  -בהתאם להסכם הקיבוצי בכל ענף

 יתרת הפתיחה בכל חודש תהיה[ :סך כל הצבירות החודשיות פחות סך כל הניצולים החודשיים]
מתחילת העבודה אצל המעסיק ועד לחודש השכר הקודם (כולל).
 כאשר המעסיק מדווח על ימי חופשה שנתן לעובד ,המימוש של ימים אלו יהיה מלא [שווי יום חופשה
בשעות = תקן שעות יומי של העובד].
 במידה והמעסיק דיווח על ניצול ימי חופשה בכמות גדולה יותר מיתרת ימי חופשה שהייתה לעובד,
המערכת ת קלוט את הדיווח ותציין בהערה את העובדה שקיימת חריגה בניצול ימי החופשה של
העובד .המידע על החריגה ישלח למעסיק במשוב בעת קליטת הדיווח.
 בתלוש השכר של העובד ,תוצג טבלה עם פירוט נתוני החופשה של העובד:
סך כל הצבירות החודשיות פחות סך כל הניצולים החודשיים ,מתחילת העבודה

יתרת פתיחה לחודש נוכחי

:

צבירה חודשית

:

הזכאות החודשית של העובד לימי חופשה על פי נתוני הדיווח של המעסיק

ניצול חודשי

:

ימי החופשה שהמעסיק דיווח עבור העובד

יתרה לניצול

:

יתרת פתיחה ועוד צבירה חודשית פחות ניצול חודשי

אצל המעסיק ועד לחודש השכר הקודם (כולל)

נספח ד  :טבלאות זכאות שנתית של ימי חופשה
 ענף חקלאות:
ותק ענפי בישראל
 1 – 3שנים
 4 – 6שנים
 7 – 9שנים
 10שנים
שנה  11והלאה


מס' ימי חופשה
12
16
20
24
26

ענפי תעשיה ושירותים:
22



בכל הסקטורים (למעט ניקיון) – לפי חוק חופשה שנתית המקובל במשק:
ותק ענפי בישראל
 1 – 4שנים
 5שנים
 6שנים
 7שנים
מהשנה  8ואילך
זכאי העובד ליום
חופש נוסף על כל
שנת ותק



מס' ימי חופשה לפי
 5ימי עבודה בשבוע  6ימי עבודה בשבוע
12
10
14
12
16
14
18
15
19
+16

בסקטור ניקיון:
ותק ענפי בישראל
 1 – 2שנים
 3 – 4שנים
 5שנים
 6שנים
 7 – 8שנים
שנה  9והלאה

מס' ימי חופשה לפי
 6ימי עבודה בשבוע
 5ימי עבודה בשבוע
12
10
13
11
15
13
20
18
21
19
26
23

 ענף מלונאות:
ותק ענפי בישראל
 1 – 5שנים
 6 – 8שנים
שנה  9והלאה


מס' ימי חופשה
12
18
23

ענף בניין:
ותק ענפי בישראל
בעד השנים 3 - 1
בעד השנה הרביעית
בעד השנה החמישית
בעד השנה השישית והשביעית
בעד השנה השמינית
בעד השנה התשיעית והלאה
עובד מעל גיל  55בעד השנה האחת
עשרה ואילך
בעד השנים 3 - 1

מס' ימי חופשה לפי
שבוע של  5י"ע שבוע של  6י"ע
14
12
16
14
18
15
19
17
19
17
26
23
28
24
12

14

נספח ה' :הסבר מקוצר על מילוי הנתונים בקובץ הדיווח
עמודה

שדה

הערות

ערכים מותרים

A

מספר עובד בארגון

מעסיק שמעוניין להציג בדיווח את מספר
העובד באירגון ,ימלא את הנתון הזה כפי
שרשום אצלו .מעסיק שאין לו צורך בהצגה של
נתון זה בדיווח ,ירשום בשדה הזה מספר רץ מ-
 1והלאה.

B

מספר ת"ז  -עובד

 9ספרות

23

שדה

עמודה

ערכים מותרים

הערות

C

שם פרטי  -עובד

D

שם משפחה  -עובד

E

דרוג

F

דרגה

G

מס' ימי עבודה בשבוע

H

ימי הופעה

בכל הענפים :ימים שבהם העובד הופיע לעבודה
ועבד את מלוא השעות ביום העבודה או עבד
חלק מהשעות ביום העבודה  +ימי היעדרות
בתשלום (חופשה /חג  /שמחה  /אבל /מחלה).
בענף הבניין :בנוסף לאמור ,ידווח המעסיק
ימים שהעובד זכאי לקבלת תשלום עבורם כפי
שהוגדר בסעיף פגעי מזג אויר בהסכם הקיבוצי.

I

ימי עבודה

ימי עבודה הינם הימים שבהם העובד עבד
בפועל .כמות ימי העבודה לא תהיה קטנה יותר
מסה"כ שעות עבודה בפועל  /תקן שעות יומי.
תקן שעות יומי = מספר שעות העבודה של יום
עבודה מלא .נתון זה תלוי במספר י"ע
השבועיים של העובד  5/6 -י"ע).
מחושב ע"י המעסיק.

J

שעות עבודה

בכל הענפים :כמות השעות שהעובד עבד בפועל
בימים שהיה בעבודה.
בענף הבניין :כמות השעות שהעובד עבד בפועל
בימים שהיה בעבודה  +כמות השעות שעבורן
מגיע לעובד תשלום מהמעסיק בהתאם למה

K

תעריף לשעת עבודה

נתון זה יהיה על פי המוסכם בין המעסיק לעובד
ולא יפחת מתעריף המינימום השעתי.

L

ימי חג – כמות

מעסיק שיהיה מעוניין לשלם לעובד שכר מלא

M

ימי שמחה – כמות

N

ימי אבל – כמות

עבור הימים :חג  /שמחה  /אבל  ,ולא בהתאם
לממוצע חלקיות המשרה של העובד ,ידווח

 – 1עובד  -2 /מנהל

הנתונים של דרוג  /דרגה רלוונטיים רק לענף

(-0ברירת מחדל)

בניין .בשאר הענפים יש לרשום בשני השדות
את הערך.0 :
הנתונים של דרוג  /דרגה מיועדים לבדיקת שכר
המינימום בענף הבניין בלבד (תקן שעות חודשי
בענף הבניין * תעריף מינימום שעתי) בהתאם
להסכם הקיבוצי.
הנתון של הדרגה מופיע בקובץ האקסל של יומן
ההעסקה שנשלח למעסיק.

 1-8לעובד  1-7 /למנהל
(-0ברירת מחדל)
-5( 5-6ברירת מחדל)

חובה למלא את הנתון בשדה הזה .במידה
והשדה יהיה ריק ,המערכת תקלוט בשדה הזה
את הערך של  5ימי עבודה בשבוע.

שהוגדר בסעיף פגעי מזג אויר בהסכם הקיבוצי.
מחושב ע"י המעסיק.

לעובד רכיב תוספת (בהתאם לטבלת תוספות)
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שדה

עמודה

הערות

ערכים מותרים

כדי שהחישוב של השכר ליום ההיעדרות יהיה
בהתאם לשכר המלא של יום עבודה.
O

ימי חופשה – כמות

P

ימי מחלה  -כמות

Q

שכר הבסיס

R

נסיעות – סכום

S

מקדמה

ימי מחלה :
דיווח כמות ימי מחלה-
החל מדיווח שכר לחודש ינואר  2019תוצג
טבלת צבירה של ימי מחלה לעובד בתלוש
השכר .ימי מחלה לעדכון טבלת הצבירה ידווחו
בעמודה " - Pימי מחלה  -כמות" .כלומר
המעסיק ידווח את מספר ימי המחלה
המופיעים באישור המחלה (מותנה בצירוף
תעודת מחלה מאושרת בלבד) ,ללא ימי שישי
ו/או שבת (לעובד שעובד  5ימים בשבוע – ללא
ימים שישי ושבת ,ולעובד שעובד  6ימים בשבוע
– ללא ימי שבת) .ימים אלו ייכללו בימי הופעה
ויקוזזו ממכסת הימים הצבורים לעובד (לא
ניתן לדווח מעבר למכסה הצבורה לעובד).

דיווח תשלום ימי מחלה-
מספר וסכום ימי המחלה בתשלום  -מספר ימי
המחלה המשולמים לעובד יהיו מספר ימי
המחלה (כפי שהוגדרו בסעיף הקודם) .על
שלושת הימים הראשונים משולם לעובד רק
עבור יום אחד  -היום הראשון ללא תשלום,
 50%עבור היום השני ו 50%-עבור היום
השלישי ועל שאר הימים משולם תשלום מלא.
התשלום עבור ימי המחלה ידווח בטורים
המיועדים לדיווח תוספת כפי שיפורט להלן
בנספח ב' רשימת התוספות (קוד רכיב .)1222
חישוב שכר הבסיס הוא באופן הבא:
[סה"כ שעות עבודה בפועל  +סה"כ שעות בימי
ההיעדרות בתשלום] * תעריף שעתי.
חישוב השווי של יום היעדרות בתשלום (חג,
שמחה ,אבל) בשעות ,יהיה בהתאם ל"תקן
שעות יומי" ולפי חלקיות המשרה של העובד.
מחושב ע"י המעסיק ומבוקר ע"י המערכת
המיחשובית במת"ש.
קיימת מגבלה על הסכום => עד  75%משכר
הבסיס.
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עמודה

שדה

הערות

ערכים מותרים

T

סיבת אי דיווח

רלוונטי רק במקרה של דיווח על עובד שלא עבד
כלל בחודש הדיווח

U

כמות תוספות בדיווח

אם לא נרשם ערך כל שהוא בשדה זה ,כמות

V

קוד רכיב תוספת

W

כמות רכיב תוספת

X

סכום רכיב תוספת

התוספות תיחשב .0
עבור כל תוספת שכר יש למלא  3שדות :קוד
רכיב  /כמות  /סכום.
כמות השדות שיש למלא בסך הכל עבור כל
תוספות השכר תהיה  :כמות התוספות (עמודה
( 3 * )Uקוד  /כמות  /סכום של כל תוספת).
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