
 רואת חשבון - בלה טל 

   
 2022 יליוחודש תחילת לעלון עדכונים 

 

 

 
 תוכן עניינים 

 
 קורונה 

 סטטוס   -מענק האומיקרון   •

 דמי בידוד לעובדים עצמאים  •

 

 העסקת עובדים

 הקיץ העסקת בני נוער בחופשת   •

 דמי הבראה •

 ביטוח לאומי 

מענק עבודה לנשים המושפעות   •

 הפרישה לנשים מהעלאת גיל  

טודנטים ישראליים בחו"ל ישלמו  ס •

 ץביטוח לאומי כמו סטודנטים באר

 

 מס הכנסה 

 ניכוי מס על הוצאות שוטפות לרכב •

 שלום לביטוח לאומית  בורעניכוי מס   •

 הפקדות מוכרות במס

 לעצמאים וכרות במס  מהפקדות   •

 לבעלי שליטהוכרות במס  מהפקדות   •

 

 ועוד   דו"ח שנתי 

 לדו"ח השנתי רשימת מסמכים   •

 איתור כספים אבודים  -  הר הכסף •
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 סטטוס -  מענק האומיקרון
 

חוק המענקים לעסקים בגין תקופת    נסת אישרה בקריאה שלישית  אתהכ

 האומיקרון במתווה הבא: 
 

אחוז הפגיעה המינימלי  מחזור שנתי   –עסקים  

 המזכה במענק 

 סכום המענק 

 ₪  4,350 -₪    350,9 25% ₪  300,000עד  

 ₪   9,350  -₪  600,000 25% ₪  מיליון  60עד   ₪  300,000-מ

 

-01בחודשים    25%-המענק יינתן לעסקים שנפגעו בגל האומיקרון בהיקף של מעל ל •
 . 01-02/2019-לבהשוואה    02/2022

 .לא יהיו זכאים  – עסקים שחילקו דיבידנדים על רווחים במהלך הקורונה   •
 

 להגשת המענק לחץ כאן 
 
 

 דמי בידוד לעצמאים 
 

ה  עצמאים  הלאומיעובדים  בביטוח  להיות אשר ש רשומים  עשויים  בבידוד,  הו 

 .זכאים לדמי בידוד מהביטוח הלאומי

 

ויינתן רק עבור ימי בידוד שדווחו   התשלום עבור ימי הבידוד הוא רטרואקטיבי

 .למשרד הבריאות

 

 : סכום דמי הבידוד 

 בחוק.₪ ליום על פי הקריטריונים הקבועים    214 -₪    570: סכום דמי בידוד 

 

 לחץ כאן לדמי בידוד לעצמאים  להגשת בקשה  

 

https://www.gov.il/he/service/business-omicron-assistance
https://www.btl.gov.il/Corona/BididAzmeim/Pages/default.aspx


 רואת חשבון - בלה טל 

 
 

 העסקת בני נוער בחופשת הקיץ  
 

 14גיל ההעסקה המינימלי לבני נוער בזמן חופשה רישמית מהלימודים הוא  

 על מנת להעסיק בני נוער:   ה.שנ

 

לבקש   .1 הרפואיות    מהנער/ה יש  הבדיקות  המשפחה.  מרופא  העסקה  אישור  להציג 

 תו/ה. שידרשו לצורך אישור ההעסקה יחשבו כחלק משעות עבוד 

  ו.או של הוריו, שבה מופיעים פרטי  ה/יש לבקש צילום של תעודת זהות של הנער .2

ל  ישימים מיום תחילת העבודה,    7בתוך   .3 הודעה בכתב המפרטת את   נער/ה למסור 

 (. 'שכר, תנאים סוציאליים, שעות העבודה וכו)  עבודתו/ה.תנאי  

 

 שכר מינימום לבני נוער

עבודה   גיל 
 בחופשים

שכר  עבודה בתקופת לימודים
 לשעה 

 ₪   21.45 אסורה  אסורה  14עד גיל  

14-15 
מותרת, רק  

 בעבודות קלות 
 ₪   21.45 אסורה 

 מותרת  15-16
רק עם פטור מלימודי חובה / חניך 

 החונכותהנמצא במסגרת חוק  
21.45   ₪ 

 ₪   22.98 מותרת לאחר שעות הלימודים מותרת  16-17

18-17  ₪   25.43 מותרת לאחר שעות הלימודים מותרת  
 

18+ 
 מותרת 

   מותרת לאחר שעות הלימודים
 )למי שעדיין חל עליו חוק חינוך חובה( 

29.12   ₪ 
 

 
לחודש אם הוא ₪    7,020)בממוצע    ₪2022 בשנת המס    84,236נער המרוויח עד   •

 .עובד כל השנה(, יהיה פטור מתשלום מס הכנסה לשנת מס זו

₪ לחודש אם היא   7,816)בממוצע    ₪2022 בשנת המס    93,793נערה המרוויחה עד  •

 .עובדת כל השנה( תהיה פטורה מתשלום מס הכנסה לשנת מס זו

 
 למידע המלא בנושא העסקת בני נוער באתר משרד העבודה

https://www.gov.il/he/departments/guides/rights-of-working-youth?chapterIndex=3
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 דמי הבראה
 

שהשלימו שנת עבודה אחת לפחות במקום עבודתם, זכאים לדמי הבראה בהתאם עובדים  
  ם.לוותק שצברו במקום עבודת

 
 ים: דרכ  3-ניתן לשלם את דמי ההבראה ב

 . בתשלום אחת לשנה  .1
  ם.תשלומים חודשייב .2
 . )במקום תשלום דמי ההבראה(מימון של נופש  .3

 
  ר(.ספטמב  –יוני  )דמי ההבראה משולמים לרוב כתוספת לאחת המשכורות של חודשי הקיץ 

 
 ך.ואיל  2014ליום במגזר הפרטי החל מיולי    *₪  378גובה דמי ההבראה הוא 

 
גובה דמי   על העלאת  19.07.2021-בתאריך ה חתמו  *ההסתדרות ונשיאות המגזר העסקי  

אך עדיין לא אושר צו ההרחבה בנושא על ידי שרת   ליום במגזר הפרטי.  ₪   382-ההבראה ל
-העבודה והרווחה. בנוסף, ההסתדרות ונשיאות המגזר העסקי חתמו שוב בתאריך ה 

ליום, אך עדין לא אושר צו ההרחבה    ₪  400-על העלאת גובה דמי ההבראה ל  27.06.2022
 על ידי שרת העבודה והרווחה. 

 
 :ההבראה מחושבים בהתאם לוותק שצבר העובד במקום העבודה מספר ימי  

 

 מספר ימי הבראה שנות ותק 
1 5 

2-3 6 

4-10 7 
11-15 8 
16-19 9 

 10 ומעלה  20
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מענק עבודה לנשים המושפעות מהעלאת גיל הפרישה לנשים     
 

תסייע  גיל הפרישה לנשים יעלה בהדרגה. לכן, המדינה    2022החל מינואר  

  .לנשים שיושפעו מהשינוי באמצעות מענק עבודה 

 

 מי זכאית לקבלת המענק? 

 .שנים  67שנים ואינו עולה על    60עולה על    ה גילמי ששכירה או עצמאית ו .1

 .או לאחר מכן  1.1.1960חל ביום   ה תאריך לידתמי ש .2

ש .3 המס  מי  שנת  במהלך  כלשהו  לא 2022במועד  יחידה,  מגורים  לדירת  מעבר   ,

, או בבעלות ילדך התלוי בך כלכלית, ביחד ה או בבעלות בן/בת זוג  ה הייתה בבעלות

או לחוד, זכות במקרקעין )כגון: דירה, חנות, מגרש וכדומה(, בישראל ו/או מחוץ לה, 

 .50%שחלקכם בזכות עולה על  

₪* )לצורך    7,750  -₪ ונמוכה מ  800  -החודשית הממוצעת גבוהה מ  ההכנסתמי ש  .4

ה החודשית הממוצעת", מחלקים את סך כל ההכנסות מעבודה חישוב "ההכנס 

 .ו/או מעסק /משלח יד במספר חודשי העבודה ופעילות עסקית בפועל(

 גובה המענק  שנת לידה

 ₪   4,000 1962- 1960למי שנולדה בשנים  

 ₪   3,750 1963 למי שנולדה בשנת

 ₪   3,500 1964למי שנולדה בשנת 

 ₪   3,250 1965למי שנולדה בשנת 

 ₪   3,000 1966למי שנולדה בשנת 

 
 לפרטים המלאים ולהגשת בקשה למענק

 
 
 
 
 
 

https://www.gov.il/he/departments/guides/2022-work-grant-guide-for-women
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 סטודנטים ישראליים בחו"ל ישלמו ביטוח לאומי כמו סטודנטים בארץ
 

ושלישית את הצעת חוק הביטוח הלאומי )תיקון מס' מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה  

התשפ"ב231 הוראות    .2022-(,  לקבוע  הרווחה  את שר  כיום  הלאומי מסמיך  הביטוח  חוק 

מיוחדות לעניין הפחתת תשלום דמי ביטוח, למי שהוא תלמיד במוסד להשכלה. ואולם, כיום 

נדרשים לשלם דמי ביטוח בשיעור  סטודנטים שלומדים במוסדות להשכלה גבוהה בחוץ לארץ  

גבוה יותר מאלה שמשלמים סטודנטים במוסדות כאלו בישראל, מאחר שהמוסדות שבהם 

 .הם לומדים אינם נחשבים למוסדות להשכלה לפי התקנות

 

את השר לקבוע הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח לתלמידים   החוק החדש מסמיך
במוסדות להשכלה גם בחוץ לארץ. ע"פ החוק החדש, השר יקבע תקנות ראשונות לעניין זה  

בתוך ארבעה חודשים מיום תחילתו של חוק זה, אשר יעמדו בתוקפן לתקופה שלא תעלה 
י הביטוח שישלמו סטודנטים במוסדות  שיעור דמ  2023ו־  2022על שנתיים ויקבעו כי בשנים  

להשכלה בחוץ לארץ יהיה שווה לשיעור דמי הביטוח שמשלמים סטודנטים במוסדות 
 .להשכלה בישראל

 

 חיפוש כספים אבודים  – הר הכסף
 

רוצים לדעת היכן מחכים לך חסכונות פנסיוניים, פוליסות לביטוח חיים  

 ?וחשבונות בנק

משרד האוצר לאיתור חסכונות פנסיוניים, הר הכסף" הינו מנוע מטעם  "

 .פוליסות לביטוח חיים וחשבונות בנק

 כמה דגשים לפני שעורכים חיפוש ב"הר הכסף":

 .חיפושים בלבד לכל מספר תעודת זהות  10-מנוע החיפוש מוגבל ל •

חיפושים   10בחיפוש כספים על שם קרוב שנפטר יכול כל משתמש לבצע עד  •

 .כל קרובלמספר תעודת הזהות של  

 .שירות חיפוש זה הינו שירות חיפוש ללא עלות מטעם המדינה  •

 

 לקישור למנוע החיפוש לחץ כאן

 

https://itur.mof.gov.il/#/main/landing
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 ניכוי מס תשומות על הוצאות שוטפות בגין רכב המשמש לצורכי עסק

 ניתן לנכות מס על ההוצאות השוטפות הכרוכות ברכב המשמש לצורכי' 18 לפי תקנה מס

 :עסק על פי הפירוט הבאה 

לצורכי   אינו  רכבאם עיקר השימוש ב לצורכי העסק   ינוה  רכבאם עיקר השימוש ב

 העסק 

  
 מסכום מס התשומות   1/4לנכות עד   ניתן מסכום מס התשומות   2/3לנכות עד ניתן  

 

 ביטוח לאומי מידניכוי במס הכנסה בשל 
 

למעט ביטוח  )ביטוח לאומי  דמי  כ מהסכומים ששולמו    52%  בשיעור של  ניתן לנכות מס הכנסה 

היו עבור הכנסה שלא ממשכורת או משכר  בתנאי שהתשלומים  בריאות(   עבודה ששולמו 

 .החייבת ובתנאי שהניכוי לא יעלה על סכום ההכנסה 

 

 
 

על   ששולמו  הצמדה  הפרשי  או  בתשלום  פיגור  על  לנכות סכומים ששולמו כקנס  ניתן  לא 

 .פיגורים בתשלום
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 2022מס לעצמאים לשנת בהפקדות מוכרות 
 

עבור עצמאים לשנת   עבודה מצ"ב הטבות המס בהפקדות לפנסיה, קרן השתלמות ואובדן כושר  

 : 2022המס 

 פנסיה חובה לעצמאים 

 ₪ לחודש   5,275.5עד הכנסה של  

 הפקדה בשיעור של
 לשנה₪    2,817 4.45%

₪ לחודש   5,275.5- ₪ 10,551על החלק שבין  

 הפקדה בשיעור של
 לשנה₪    7,945 12.55%

תקרת הפקדה   -   סה"כ פנסיה חובה לעצמאי

 שנתית
 לשנה₪    10,762  

 

 פנסיה לעצמאים

  

תקרת אחוזי  

הפקדה מוכרת 

 מההכנסה החייבת 

תקרת הכנסה 

 שנתית

סה"כ תקרת 

 הפקדה מרבית

 לצורך הטבות מס

עצמאי  שמשלם 

אובדן כושר 

 עבודה 

 לשנה  ₪  34,176 לשנה   ₪ 213,600   16%

עצמאי  שאינו 

משלם אובדן 

 כושר עבודה 

 לשנה  ₪  35,244 לשנה  ₪  213,600 16.5%
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 קרן השתלמות לעצמאים 

תקרת אחוזי הפקדה 

מוכרת מההכנסה 

 החייבת 

תקרה הכנסת 

 שנתית

תקרת הפקדה שנתית 

 מוכרת למס

 

תקרת הפקדה שנתית 

שהרווחים בגינה 

 פטורים ממס רווח הון 

 

4.5% 270,000   ₪ 
4.5% * ₪ 270,000 = 

₪ 12,150 
18,960  ₪ 

 

 עבודה לעצמאים ביטוח אובדן כושר  

תקרת אחוזי הפקדה 

מוכרת מההכנסה 

 החייבת 

תקרה הכנסת 

 חודשית

 חודשיתתקרת הפקדה  

 מוכרת למס

 

שנתית תקרת הפקדה  

 מוכרת למס

 

3.5% 
26,378 ₪

 לחודש

3.5% * ₪ 26,378 = 

₪ 923 
 לשנה  ₪  11,078

 

בינואר   לתוקף  שנכנס  חובה  פנסיה  חוק  פי  כל   2017על  על  חובה  להפקיד חלה  עצמאי 

 : למעט המקרים הבאים לפנסיה 

 .60  - או הגיע לגיל פרישה מוקדמת   21עצמאי שטרם הגיע לגיל   •

 .מי שהפך להיות עצמאי לפני פחות מחצי שנה   -עצמאי חדש   •

שנה או יותר, פטור    55גילו היה    01.01.2017  -עובד עצמאי שביום כניסת החוק   •

 .מהפקדות לחיסכון הפנסיוני

 

  המידע הנ"ל מובא לידיעה בלבד ואינו מחליף יעוץ אישי. *
 סוכן ביטוח.  אישי עםאין להסתמך על המידע או לפעול לפיו ללא ייעוץ  *
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 בעלי שליטהשכירים מס לבהפקדות מוכרות 
 

לשכירים בעלי    מצ"ב הטבות המס בהפקדות לפנסיה, קרן השתלמות וביטוח אובדן כושר עבודה 

 : 2022לשנת המס שליטה  

 פנסיה לבעלי שליטה 

 
 תקרת הכנסה מעביד  עובד 

 

 תקרת הפקדה

7%עד   תגמולים   לשנה  ₪  23,740 לחודש   ₪  26,378 7.5%עד   

 לשנה  ₪  12,640 לחודש   ₪  12,640 8.33%  פיצויים 

 

 קרן השתלמות לבעלי שליטה 

 תקרת הפקדה תקרת הכנסה מעביד   עובד 

 לשנה  ₪   18,854  -₪    11,312 ₪ לחודש   15,712 7.5%-4.5% 1.5%-2.5%

 

 ביטוח אובדן כושר עבודה לעצמאים 

תקרת אחוזי הפקדה 

מוכרת מההכנסה 

 החייבת 

תקרה הכנסת 

 חודשית

תקרת הפקדה 

 מוכרת למס   חודשית

 

שנתית תקרת הפקדה  

 מוכרת למס

 

 ₪ לחודש 26,378  2.5%

2.5% * ₪ 26,378 = 

₪ 659 

 

 לשנה  ₪  7,913

 
   המידע הנ"ל מובא לידיעה בלבד ואינו מחליף יעוץ אישי.  *

 סוכן ביטוח.  אישי עםאין להסתמך על המידע או לפעול לפיו ללא ייעוץ  *
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 2021רשימת מסמכים נדרשים לקראת הגשת הדו"ח השנתי לשנת       
 

 : 2021  רשימת מסמכים נדרשים עבור הגשת הדו"ח השנתי לשנת

 

 

 שלכם ושל בן/בת הזוג 106טפסי  

 אישורים על הפקדות לקרן פנסיה/קופת גמל

 אישורים על הפקדות לקרן השתלמות

 ודהאישור על תשלום לביטוח אובדן עב

 םאישור על תשלום לביטוח חיי

 אישורים על הפקדות לקרן גמל לילדים 

 קבלות על תרומות 

 867טופס    –הפסדים בשוק ההון בארץ ובחו"ל  אישורים מהבנקים על רווחים או 

 אישורים על הכנסות מפנסיה/קצבה

 עבור הכנסות משכר דירה למגורים  -חוזי שכירות  

דמי לידה, דמי מילואים, דמי )אישורים על תשלומים שהתקבלו מהביטוח הלאומי  

 י( אבטלה או כל תשלום אחר מביטוח לאומ

 פיצויים/קרן השתלמות/קרן גמל אישורים על משיכת כספי  

במידה   -אישורי תושב  )אישורים נדרשים עבור זכאות לנקודות זיכוי במס הכנסה  

  (ואתם תושבים של ישוב שנכלל ברשימת היישובים הזכאים לזיכוי במס

לרבות    2021מידע בדבר מכירות מטבעות קריפטוגרפים, במידה ובוצעו בשנת  

 כישת המטבעותמידע על עלויות ומועדים של ר

 נויולא צוי  2021אישורים על הכנסות או כספים שהתקבלו במהלך שנת 

 
 

 המידע המובא בחוברת זו הינו לידיעה בלבד ואינו מחליף יעוץ אישי 
   03.07.2022-לתאריך הונכון 

 


