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 כספי הפיצויים ככספי העובד ותיקון עיוותי מסהגדרת 

 מחליטים
 

שהחל ממועד  כך, 2005-(קופות גמל) התשס"הלתקן את חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים  . 1
 אישית גמל בקופת שהפקיד כספים למשוך רשאי יהיה לא שכיר עמית של מעבידתחילת החוק 

זכותו של עובד לפיצויי  נשללההפיצויים בקופת גמל לקצבה, אלא אם  במרכיב או לפיצויים
פיצויי  חוק–(להלן  1963-לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג 17או  16פיטורים לפי סעיפים 

 ).פיטורים

 

 :הבאיםבהתאם לעקרונות  ,לתקן את חוק פיצויי פיטורים . 2

  במקום פיצויי פיטורים., יבוא החל ממועד תחילתו של החוק תשלום לקופת גמל לקצבה .א

מעסיק לא יהיה רשאי למשוך, לעקל או לשעבד את כספי החל ממועד תחילת החוק,  .ב
 הפיצויים שהופקדו לקופת גמל לקצבה.

יהיה רשאי לדרוש כספים בנסיבות בהן נשללה זכותו על אף האמור בסעיף קטן (ב), מעסיק  .ג
תוך שלושה חודשים ממועד סיום ב לחוק 17או  16של עובד לפיצויי פיטורים לפי סעיפים 

יחסי העבודה. לא דרש מעסיק את כספי הפיצויים בתוך התקופה האמורה, יהיו הכספים 
 שייכים לעובד. 

 

, על כספים שהופקדו לפני מועד תחילת התיקון לחוק יחולו (ב) לעיל2-ו 1 בסעיפים האמור אף על . 3
 עקרונות אלה: 

לקצבה או לקופת גמל אישית לפיצויים בשל  לא דרש מעסיק סכומים שהופרשו לקופת גמל .א
יחסי עבודה שנסתיימו עד למועד תחילת החוק, וחלפו שנתיים ממועד סיום יחסי העבודה אך 

 לא פחות משנה ממועד תחילת החוק, יהיו הכספים שייכים לעובד. 

לא דרש מעסיק סכומים שהופרשו לקופת גמל לקצבה או לקופת גמל אישית לפיצויים בשל  .ב
י עבודה שנסתיימו לאחר מועד תחילת החוק, וחלפו שלושה חודשים ממועד סיום יחסי יחס

 העבודה אך לא פחות משנה ממועד תחילת החוק, יהיו הכספים שייכים לעובד.

 

 בהתאם לעקרונות אלה:  [נוסח חדש] לתקן את פקודת מס הכנסה . 4

בעת  רו כהכנסה חייבתבשל רכיב פיצויי פיטורים לא יוכ הפקדות מעסיק לקופת גמל לקצבה .א
 בכל חודש לגבי חלק השכר שאינו עולה על שלוש פעמים השכר הממוצע במשק. ההפקדה

הפקדות לקופת גמל לקצבה או לקופה אישית לפיצויים בשל רכיב הפיצויים לגבי חלק על  .ב
שעולה על שלוש פעמים השכר הממוצע, יחולו כללי המשיכה של כספי הפיצויים; השכר 

 שלא כקצבה, יחויבו במס רווחי הון בלבד. נמשכו הכספים

על הפקדות מעסיק שהוכרו כהכנסה חייבת לפי סעיף קטן (א), שהוחזרו למעסיק לפי סעיפים  .ג
לם לגבי אותם תשלומים לחוק, תשיב רשות המסים לעובד את שיעור המס ששי 17או  16

  הל.לפקודה והכל בהתאם לכללים שיקבע המנ 121בשיעור המרבי הנקוב בסעיף 

לא יראו מענק הון עקב פרישה כמענק שנתקבל אם נשאר בקופת גמל לקצבה אלא אם בחר  .ד
 העמית אחרת. 

 

 דברי הסבר
 רקע כללי

החיסכון הפנסיוני של עובדים שכירים מורכב משלושה רכיבים שונים: הפרשות עובד לתגמולים, 
על הכספים העובד , בעלות להיוםנכון . םהפרשות מעסיק לתגמולים והפרשות מעסיק לפיצויי פיטורי

שהופרשו על ידי מעסיק לקופת הגמל לקצבה בגין רכיב הפיצויים אינה ברורה. צו ההרחבה לפנסיה 
חובה קובע כי הכספים שהופקדו לרכיב הפיצויים שייכים לעובד והמעסיק אינו רשאי לקבלם בחזרה 
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-לחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג 17או  16אלא במקרים קיצוניים של פיצויים ללא פיטורים לפי סעיף 
השכר הממוצע לגבי חלק השכר שאינו עולה על ). עם זאת, צו ההרחבה חל רק החוק –(להלן  1963

לחוק או הסדר אחר בחוזה ההעסקה בין המעסיק לעובד, רשאי  14ללא החלה של סעיף  במשק.
 נום עבודתו של העובד איסיואם  ,המעסיק למשוך חזרה את כספי הפיצויים שהפקיד לקופת הגמל

ואם נקבע כך בהסכם  החוק (לדוגמא מצב בו העובד התפטר מעבודתו)פיצויי פיטורים לפי במזכה 
  ר.אח

לצמצם את  לולההאפשרות של מעסיק במצבים מסוג זה למשוך חזרה את כספי הפיצויים שהפקיד ע
תית בהכנסתו בתקופת , דבר אשר יפגע משמעו40%עד בשיעור של  של העובד קצבתו הפנסיונית

שייכים יהיו  אשר הופקדו לקופת העובד כספי הפיצוייםקבוע בחוק כי מוצע ל אור האמור,. להגמלאות
 17או  16צוניים לפי סעיפים אלא במקרים קי, למשוך אותם חזרהלא יהיה רשאי מעסיק הו, לעובד
כספי הפיצויים שהפקיד מעסיק לקופת גמל לקצבה יבואו במקום פיצויי . כמו כן, מוצע לקבוע שלחוק

אם בהתאם להוראות הדין הוא זכאי לפיצויי פיטורים, והמעסיק לא פיטורים שהעובד יהיה זכאי להם 
יהיה חייב בתשלום נוסף מעבר למה שהפקיד. יובהר כי אין בהחלטה זו כדי למנוע עריכת הסדרים 

וגמת הסדר לפיו עם סיום עבודה יהיה זכאי עובד גם לפער שבין ההפרשות המיטיבים עם העובד, כד
מעסיק לא לאור האמור,  לחוק. 12שבוצעו לקופת גמל לקצבה לבין הפיצוי המגיע לעובד לפי סעיף 

צעד יוכל להתנות העסקת עובד בחתימה על הסכם בו הוא מוותר על כספי הפיצויים שהופקדו לקופתו. 
מכספים אלו במועד  תהיה זכאי למלוא החיסכון אשר נצבר בקופתו, ויוכל ליהנוזה יבטיח שהעובד י

 פרישתו.

כמו כן, שיוך כספי הפיצויים לעובד, גם במקרה בו עזב את מקום עבודתו מרצון, משחררת אותו 
מכספי החיסכון שלו במידה ובחר בעבודה אחרת. גמישות זו לעובד בבחירת  40%מהחשש לאבד עד 

הינה חיונית הן לעובד והן לשוק התעסוקה בכללותו. כלומר, מעתה יוכל העובד לבחור  מקום עבודתו
 לעבור לעבודה אחרת מבלי לחשוש מפגיעה בכספי הפנסיה שלו. 

הזכאות לכספי פיצויים אינה ידועה.  םיום קיימים חשבונות רבים בקופות הגמל בהנכון להבנוסף, 
ם לא דרשו את כספי הפיצויים ולא הודיעו לחברות בעיה זו נוצרה במהלך השנים כאשר מעסיקי

המנהלות של קופות הגמל על זכאות העובד לכספי הפיצויים. כתוצאה מכך, נדרשים העובדים בבואם 
לבצע משיכה של כספי הפיצויים (הן כקצבה והן כהון) להשיג ממעסיקיהם הקודמים אישור על 

 בת שכן יחסי העבודה הסתיימו לפני תקופה ארוכהמורכהיא זכאותם לכספים. לעיתים השגת אישור זה 
חלק גדול מהעובדים אינם  במצב דברים זה ולא תמיד ניתן לאתר את המעסיק או לקבל ממנו תשובות

מוצע לקבוע אור האמור, בקופת הגמל. לותרים ללא שימוש מממשים את זכאותם לכספים, והכספים נ
ושלא נדרשו על ידי המעסיק בתום  כוח החלטה זותיקון החוק מכי כספי פיצויים שהופקדו לפני 

 שנתיים מסיום יחסי העבודה ולא פחות משנה ממועד תחילת החוק, יהיו שייכים לעובד.

כך שלא יוטל מס פקודת מס הכנסה א)(ז) ל7(ג)(9סעיף על מנת להשלים את ההסדרה יש לתקן גם את 
יובהר כי . כן משך העובד את כספי הפיצויים, אלא אם לאחר סיום יחסי עובד ומעבידעל כספי פיצויים 

יום, סיום יחסי עובד ומעביד יוצר אירוע מס בעקבותיו נערכת התחשבנות עם העובד באופן נכון לה
אלא אם כן הודיע העובד באופן אקטיבי כי הוא משאיר את הכספים בקופה לצורך קבלת  אוטומטי

מל נדרשות למסות את העובד על כספי לכך שקופות הג המוביל ו. ברירת מחדל זקצבה בהמשך
הפיצויים, אף אם הם נשארים בקופה והעובד לא מבצע משיכה בפועל. לאור האמור מוצע לשנות את 

 ברירת המחדל בחוק כך שסיום יחסי עובד ומעביד לא יוביל לאירוע מס. 

ה העובד מפטור לחיסכון הפנסיוני של העובד נהנ םבמועד הפקדת פיצויי הפיטורי ,בנוסף לכך, כיום
ממס ללא תקרה. פטור גורף זה עומד בניגוד לתקרות הקיימות בכל אפיקי החיסכון על כלל הסכומים 

מוביל למתן  דברים זה לחיסכון לטווח זמן בינוני. מצב ובין אםהמופקדים בין אם לחיסכון פנסיוני 
 48%, גם ללא הטבה זוכי  . יובהרהטבת מס רגרסיבית ביותר ממנה נהנים בעיקר בעלי ההכנסה הגבוהה

ניתנות נכון להיום לעובדים שמנויים על  המס על הפקדה לחיסכון פנסיונימהכספים שניתנים כהטבות 
 . העשירון העליון

ביחס למתן הטבת המס  לאור האמור ובשל הצרכים הפיסקאליים של הממשלה, מוצע לקבוע תקרה
שלוש פעמים השכר הממוצע במשק לחודש. אשר תעמוד על  ,בשל הפקדת מעסיק לפיצויי פיטורים

ש"ח,  29,100-כלומר, פרטים אשר השכר המבוטח שלהם גבוה משלוש פעמים השכר הממוצע, קרי כ
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ישלמו מס הכנסה על הפרשת המעסיק בעד שכר מבוטח שעולה על התקרה האמורה. יצוין כי לרוב, 
משכרו של  80%-מהווה רק כהשכר המבוטח, קרי השכר שממנו מעסיק מפריש לביטוח פנסיוני, 

 36,000העובד. משכך, יושפעו מהפחתת התקרה האמורה בעיקר פרטים שלהם הכנסה שעולה על 
מהשכר נטו של העובד ולא מכספי החיסכון שהופקדו עבורו  יופחת המסש"ח. יתרה מזו, יודגש כי 

ניתן על משיכת כספי בנוסף, יובהר כי אין בצעד זה שינוי בנוגע לפטור ממס ה לחיסכון פנסיוני.
 הפיצויים בטרם תקופת הגמלאות.

כספי הפיצויים אשר יופקדו לקופה והם מעל התקרה הקבועה בחוק, יסווגו כתשלומי פיצויים פטורים 
אשר יחולו עליהם אותם כללי משיכה החלים על יתר כספי הפיצויים. לעניין דיני המס, כספים 

 ן בלבד ואם יימשכו כקצבה יהיו פטורים ממס זה. שיימשכו שלא כקצבה יחויבו במס רווחי הו

יצוין כי, אם כספי הפיצויים של העובד יימשכו על ידי המעסיק, בנסיבות בהן נשללה זכותו של עובד 
לחוק, כספי המס ששילם העובד על אותם כספים יוחזרו לו על  17או  16לפיצויי פיטורים לפי סעיפים 

 ידי רשות המיסים.

שלפיה רכיב פיצויי הפיטורים לא הוכר כהכנסה חייבת  עדה להפחית את הטבת המסה נוהצעת ההחלט
רק על רכיב השכר המבוטח  מהשכירים המרוויחים את השכר הגבוה במשק, וזאת, 5%-ביחס ל וזאת

עובדים על כלל  משפיעהעולה על שלוש פעמים השכר הממוצע במשק. הצעת החלטה זו אינה ה
. בנוסף, קבלת הצעה זו צפויה להגדיל את חצי התחתון של העשירון העליוןול 1-9שייכים לעשירונים ה

 ואילך. 2017ש"ח משנת מיליון  680-הכנסות המדינה בסך של כ

 

 השפעה על התקציב

הסדרת הבעלות על כספי הפיצויים ושיוכם לעובד, שיפור היקף החיסכון הפנסיוני לו זכאי העובד 

 והגדלת הכנסות המדינה.

 

 כלים והשפעה על משק המדינהנתונים כל

 החל מהשנה הקרובה ח"שמיליון  680-גידול בהכנסות המדינה של כ

 

 השפעה על מצבת כוח האדם

 אין

 

 החלטות קודמות של הממשלה בנושא

 אין
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