
 

 

 2020במרץ,      19
 כ"ג באדר, התש"פ

 לכבוד
 ציבור המעסיקים

 
 ג.נ,

 
 הטבות מעסיק הניתנות לעובד במהלך שהותו של העובד בחל"תהנדון: 

 
 

לאור פניות מעסיקים רבות בדבר רצונם ו/או אילוצם להשאיר הרכבים הצמודים, טלפונים 
העובד בהיותו בחל"ת, כמו גם רצונם של המעסיקים להמשיך ולעיתים אף את המחשב הנייד בידי 

ולשלם לעובד את חלקם בהפרשות הפנסיה והפיצויים בכדי לשמר את העובד, זכויותיו ומעמדו 
ליום שאחרי המשבר, עלתה הסוגיה כי כל הכנסה מדווחת לעובד במהלך שיהותו בחל"ת, יש בה 

 י האבטלה.כדי לגרוע מסכומי האבטלה ו/או לבטל את תשלומ

 

, יו"ר ההסתדרות מר ארנון מר דובי אמיתי בפועל בהמשך לשיחות שנערכו בין יו"ר המגזר העסקי
 מצאנו כי קיימת תשובה ראויהומנכ"ל הביטוח הלאומי עו"ד מאיר שפיגלר בנוגע לנדון,  בר דוד

הלך שהותו לסוגיה זו שיש בה כדי לסייע הן למעסיק והן לעובד, לשמר את מצבו של העובד גם במ
 בחל"ת:

על כל ההטבות הניתנות לעובד במהלך שיהותו בחל"ת, להיות מדווחים על פי חוזר  .1
באתר הביטוח  "הטבות שכר בתקופת חל"ד וחל"ת" 30.06.2015מיום  1458מעסיקים 

 .6או  3בקוד  –לאומי למעסיקים 

uah/Hozrim/%d7%94%d7%98%d7%91%dhttps://www.btl.gov.il/Insurance/HozrimBit
7%95%d7%aa%20%d7%a9%d7%9b%d7%a8%20%d7%91%d7%aa%d7%a7%d7%95%d7

%a4%d7%aa%20%d7%97%d7%9c''%d7%93%20%d7%95%d7%97%d7%9c''%d7%aa.pdf  

דיווח זה יעביר את ההטבות הניתנות לעובד לדיווח הנכון למועד עובר ליציאתו לחל"ת של  .2
 העובד.

תשלום שכר ישיר, כגון רכב צמוד, טלפון,  יםמהוותשלומים שאינם לות ההטבות כול .3
 ולפיצויים ועוד. , קופות גמלמחשב, הפרשות חלק המעסיק לפנסיה

אין מניעה להפריש גם את חלקו של העובד ובהסכמתו מראש, לקזז ממנו את חלקו בחזרתו  .4
ברכב הצמוד שנשאר לעבודה, כמו גם התחשבנות עמו ביחס לחלקו במיסוי שווי השימוש 

 ברשותו במהלך תקופת החל"ת.

 

ברצוננו להודות מעומק הלב לעו"ד מאיר שפיגלר מנכ"ל הביטוח הלאומי ולעובדיו בביטוח הלאומי, 
 העושים הכל באשר לאל ידם, למציאת פתרונות להקלת המצב אליו נקלענו.

 

 בברכה.,       
 

 מנכ"ל –עו"ד ישי פולק                       עו"ד נחום פינברג       
 בשם נשיאות המגזר העסקי     יועץ הנשיאות בדיני עבודה

          
 

 :העתק
 ח"כ אופיר אקוניס –שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 

 מר דובי אמיתי –יו"ר המגזר העסקי בפועל 
 ארנון בר דודמר  –יו"ר ההסתדרות 

 נשיאות הנגזר העסקי
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