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 פתח  דבר
 
 
 

יף על תשלומי הענף לזכויות עובדים בפשיטת רגל  פרסום שנתי מקציגמינהל המחקר והתכנון מ

 כמו כן לראשונה .וכן נתונים מרכזיים בהשוואה לשנים קודמות, 2001ופירוק תאגיד לשנת 

ח ממצאים על חובות בדמי ביטוח של מעסיקים בכינוס נכסים ובפשיטות רגל ועל "נכללים בדו

 . גבייתם

 
 המטופלים על ידי ענף זכויות ם והעובדיםבפרסום זה מוצגים פרמטרים שונים על המעסיקי

נערך ניתוח של משך זמן הטיפול בתביעה מיום סגירת המפעל ועד .  לפי ענף כלכליר"עובדים בפש

כמו כן שינויים ביתרות חוב בדמי ביטוח של המעסיקים בכינוס נכסין . אישור התביעה בידי הענף

 .ר"ובפש

 
כמו כן ברצוני להודות למר . ממצאים בפרסום זהתודתי למר אבנר שרף אשר ריכז וניתח את ה

על עזרתו הרבה , ראש תחום חקר ביצועים ומתודות במינהל מחקר ותכנון, אלכסנדר גאליה

 .אוראל אבוטבול על הדפסת הפרסום' הטל על העריכה הלשונית ולגב-עורב' לגב ,בעיבוד הנתונים

 

 

 

 
 לאה אחדות

 לית מחקר ותכנון"סמנכ



 

 תוכן העניינים

 
 עמוד

 
 1                   ממצאים עיקריים

                 
 1        תשלומי הענף לזכויות עובדים בפשיטות רגל ופירוק תאגיד

 2       גביית יתרות דמי ביטוח מעסיקים בכינוס נכסים ופשיטת רגל

 
 3         תשלומי הענף לזכויות עובדים בפשיטות רגל ופירוק תאגיד

 
 3                     כללי 
 4                    המעסיקים 

 4         שהתקבלו בענףהמעמד המשפטי של המעסיקים בפירוק
 5         תקבלו בענףהמבקשי צו הפירוק למעסיקים שתיקיהם 

 6         החברות שהועברו לטיפול הענף מכלל החברות שפורקו
 6                   המעסיקים לפי ענף כלכלי

 7            מספר עובדים בתיק מעסיק בטיפול הענף

 
 8                   תביעות עובדים

 8             כלכליףתביעות עובדים חדשות שאושרו לפי ענ
 8              העובדים לפי סוג הגמלאות ששולמו

 9            העובדים שאושרה להם הגמלה המרבית
 10         מעסיקים גדולים בטיפול הענףאצל ובדים אישורי תביעות וגמלאות של ע

 10          עובדים תושבי השטחים לליטות רגתשלומי ענף פש
 11              כלל הגמלאות לפי שכר ופיצויים

 12                משך זמן הטיפול בתביעות 

 
 15               תביעות קופות גמל שאושרו
 16       ויתרות חוב של מעסיקים לענףר"פשף גביית חובות ממעסיקים לענ

 
 17   2001יתרות חוב בדמי ביטוח של מעסיקים בכינוס נכסים ובפשיטת רגל בשנת 
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 ממצאים עיקריים

 
 תשלומי הענף לזכויות עובדים בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד

 
 תיקי 308 התקבלו לטיפול ענף זכויות עובדים בפשיטת רגל ופירוק תאגיד 2001בשנת 

 לעומת 21.7%זהו גידול של . שבהם הוגשו תביעות עובדים וקופות גמל, מעסיקים בפירוק

 .אשתקד

 
הגידול במספר ).  לעומת אשתקד18.8%גידול של (עות עובדים  תבי4,191במהלך השנה אושרו 

בהוראת שר העבודה והרווחה  ₪ 2,000-3,000התביעות נבע מתשלום מקדמות סמליות בסך 

 . 2001לכל אחד מהעובדים שתביעותיהם מצויות בטיפול הענף באפריל 

 
 לעומת 2.9%לי של  גידול ריא– מיליון שקל גמלאות לעובדים ולקופות גמל 64.7הענף שילם 

 . אשתקד

 
 השנים האחרונות לפי ענף כלכלי עולה 5-מהתפלגות התביעות החדשות של עובדים שאושרו ב

 16.1%- בענפי שירותים ו21.3%,  בענף המסחר22.9%: כי העובדים התרכזו במספר ענפים

 .בבנייה ותשתיות

 
הפסקת עבודתם ועד קבלת  חודשים מיום 43-עוד עולה כי העובדים נאלצו להמתין בממוצע כ

).  מן הזמן20.5%-כ( חודשים בממוצע 8.8הענף טיפל בתביעות . השכר והפיצויים שהגיעו להם

אשר לפרק הזמן הממושך שנדרש להוציא צו פירוק ולהכין את תביעות העובדים בידי 

 . על כך אין לענף כל שליטה–המפרקים כדי להעבירם למוסד לביטוח לאומי 

 
 2000בשנת : תיים האחרונות חל גידול ניכר במשך זמן הטיפול הממוצע של הענףיצוין כי בשנ

זאת עקב . 1998 חודשים בשנת 2.5 לעומת ממוצע של – חודשים 8.8 2001ובשנת ,  חודשים4.7

 .ריבוי התביעות שבהן טיפל הענף בשנה הנסקרת

 
שנועדה בין היתר , יש לציין כי השנה הולכת ונשלמת בנייתה של מערכת ממוכנת חדשה לענף

 .לקצר את משך הטיפול בתביעות ולאפשר ניהול מידע רב וחיוני במערכת

 
 מיתרת החוב של 1.1%-המהווים כ, ח" מיליון ש3.6 הצליח הענף לגבות 2001בשנת 

 .המעסיקים לענף בראשית השנה

 
 .ח" מיליון ש397.6 על 2001יתרות חוב של המעסיקים עומדות בדצמבר 
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 מכלל 65.3% היוו מספר החברות שבגינן הועברו תביעות לענף 1996-2000ים בשנ, בממוצע

 .החברות שכנגדן הוצא צו פירוק בהוראת בתי המשפט

 
 . ואשר יגיעו לטיפול המוסד בשנים הבאות2001אין די נתונים על חברות שפורקו בשנת 

 
 גבית יתרות דמי ביטוח ממעסיקים בכינוס נכסים ובפשיטת רגל

 
המוסד לביטוח לאומי פועל לגבות חובות , ביצוע תשלומי שכר ופיצויים לעובדיםבמקביל ל

באמצעות הלשכה , )ר" פש–להלן (בדמי ביטוח מהמעסיקים בכינוס נכסים ובפשיטת רגל 

 מספרם –ר "לראשונה מוצגים ממצאים על המעסיקים בכינוס נכסים ובפש. המשפטית

 .1997-2001ויתרת חובם בדמי ביטוח בשנים 

 
 מעסיקים חדשים שהחלו בתהליך כינוס 211 התקבלו 2001מהנתונים עולה כי במהלך שנת 

 .ר"נכסים ופש

 
 2001במהלך שנת .  מעסיקים2,809 , 2001ר בדצמבר "בסך הכול מונה קובץ כינוס נכסים ופש

באמצעות הלשכה (המוסד . ח" מיליון ש435.7הצטבר חוב בדמי ביטוח בסך כולל של 

כעת עומדת יתרת החוב זו על סך . 2001בשנת , 7.7%-יח לצמצם חוב זה בכהצל) המשפטית

 .ח" מיליון ש429.7

 
 שנים 5 מחשבונות המעסיקים לא נרשמה כל פעילות חשבונאית במשך 56.4%-יש לציין כי ב

 .ויותר

 
 מהווה כמחצית כל החוב של המעסיקים בכינוס 2001יתרת חובם של מעסיקים אלה בדצמבר 

 .2001ר בדצמבר "שנכסים ובפ

 
 מכלל החוב בדצמבר 30%-המהוות כ, ח ומעלה" מעסיקים יש יתרת חוב של מיליון ש56-ל

2001. 
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 תשלומי הענף לזכויות עובדים בפשיטות רגל ופירוק תאגיד
 

 כללי

 
 הוא לשלם )ר"להלן ענף פש (תפקיד ענף ביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד

או לשלם פיצויי פיטורין בעת פשיטת רגל או פירוק /בלו את שכרם וילא קגמלאות לעובדים ש

לקופות גמל התובעות תשלומים סוציאליים בשמם של גם משלם כן הענף -כמו. של המעסיק

התביעות מתבססות על הוכחות . כדי לשמור על זכויותיהם בהן, העובדים המבוטחים בהן

 .חוב ומאושרות בידי מפרקי המעסיק

 
 .לביטוח לאומי משלם לעובדים ולקופות גמל את סכום התביעה עד לגמלה המרביתהמוסד 

 .הסכום מתעדכן מעת לעת על פי השכר הממוצע לפי חוק

 
ולתביעת קופת גמל , ח לתביעת עובד"ש  69,640 המרבית  הגמלה  ה  הית 2001 בדצמבר 

 .ח לעובד"ש 6,964

 
ושולמו לעובדים  ) תביעות חדשות 4,009בהן (עובדים  תביעות 4,191 אושרו 2001במהלך שנת 

 .ח" מיליון ש59.1כולל של גמלאות בסכום 

 
הגידול הניכר במספר העובדים שתביעתם אושרה נובע מתשלום מקדמות בהוראת שר 

עובדים אלה יקבלו מאוחר יותר . העבודה והרווחה לעובדים שתביעותיהם מתעכבות בענף

 .די הענףהפרשים עד גובה הגמלה המאושרת בי

 
 .ח" מיליון ש5.5 תביעות של קופות גמל בסכום של 94כמו כן אושרו 

 
.  לעומת אשתקד2.9% עלייה ריאלית של וזו  ,ח"ש מיליון 64.7בסך הכול שילם הענף בשנה זו 

 .1997-2001 מוצגים סכומי הגמלאות ששולמו לעובדים ולקופות גמל בשנים 1' בלוח מס
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 1997-2001  לעובדים ולקופות גמל בשניםר"פשתשלומי ענף : 1' לוח מס

  

2001 2000 1999 1998 1997  

      
 ע ו ב ד י ם

      

 
4,191 

 
3,526 

 
3,522 

 
2,385 

 
2,629 

 סך הכול תביעות 
 עובדים

 תביעות חדשות 2,505 2,173 3,238 3,383 4,009
 1הפרשי גמלאות 124 212 284 143 182

  קופות גמלתביעות 63 73 109 104 94

      
 )ח"באלפי ש(ג מ ל א ו ת 

      
 סך הכול 32,746 33,122 57,531 62,108 64,690

      
 גמלאות 30,555 30,452 52,192 56,448 59,141

 קופות גמל 2,191 2,670 5,339 5,660 5,549
  שינוי בסך הכול% 22.2 0.7 73.7 8.0 4.2
 2 ריאלי שינוי% 12.8 6.6- 64.6 6.8 2.9

 .הפרשי תשלומים לתביעות שאושרו בשנים קודמות )1
 .מחושב לפי סכום התשלומים החודשיים בניכוי השפעת מדדי המחירים החודשיים )2
 

 המעסיקים

 
 המעמד המשפטי של המעסיקים בפירוק שהתקבלו בענף

 
 27ר  תיקי מעסיקים חדשים הכוללים בין הית308  הענף התקבלו לטיפול2001במהלך שנת 

 במספר התיקים 21.7%זו עלייה של ,  עמותות ואגודות שיתופיות16-ושותפויות ועצמאים 

 .שנפתחו בשנה זו לעומת אשתקד

 
ר שהתקבלו " נתונים על המעמד המשפטי של המעסיקים בפירוק ובפש מוצגים2' בלוח מס

הם של חברות ) 90%(מלוח זה אנו למדים כי מרבית התיקים . 1997-2001לטיפול בענף בשנים 

  .מ"בע
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  לפי מעמד משפטי של המעסיק ר"בפשמעסיקים : 2' לוח מס
 1997-2001 בשנים                 

   

עצמאים 
 ושותפויות

אגודות 
שיתופיות 
 ועמותות

 שנה סך הכול חברות

8 6 174 188 1997 
16 2 156 174 1998 
12 4 225 241 1999 
22 8 223 253 2000 
27 16 265 308 2001 

 
 מבקשי צו הפירוק למעסיקים שתיקיהם התקבלו בענף

 
נתונים אלה ניתן לקבל . מתוך פרטי הבקשה לפירוק ניתן ללמוד על סוגי מבקשי צו הפירוק

 .מ"רק מפרטי הבקשה לפירוק של חברות בע

 
 התבקשו צווי  שהתקבלו לטיפול הענףמ בפירוק" תיקים של חברות בע265מתוך , 2001בשנת 

  .) מכלל הבקשות61.9%( תיקים 164-בידי העובדים -  עלפירוק

 
העובדים הסוציאליות של זכויות האת המייצגות , בחינת משקלם של העובדים וקופות גמל

השנים האחרונות בקשות העובדים  5-מעלה כי ב, כלל סוגי המבקשים צווי פירוקב ,בחברות

 . מכלל הבקשות לפירוק2/3-כמהוות וקופות גמל  

 
 , לפי סוג מבקשי צו פירוק, הביטוח הלאומיתיקים חדשים של חברות לטיפול : 3'  מסלוח

 1997-2001בשנים                  

 

עובדים 
 וקופות גמל 

 מסך %-כ
 הכול

 גופים
 אחרים

חברות 
 אחרות

החברה 
 עצמה

קופות 
סך  עובדים גמל

 שנה הכול

69.5 10 25 18 5 116 174 1997 
69.2 10 22 16 3 105 156 1998 
64.8 18 39 22 4 142 225 1999 
68.2 27 37 7 2 150 223 2000 
62.6 49 38 12 2 164 265 2001 
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 חברות שהועברו לטיפול הענף מכלל החברות שפורקו

 
,  מוצגים נתונים על מספר החברות שפורקו בצווי בתי משפט לפי דרישת הנושים15' בלוח מס

עות למוסד לביטוח לאומי בשם עובדי החברות וקופות ואשר מתוכם הגישו המפרקים תבי

 .נתונים אלה נאספו מילקוטי הפרסומים של הרשומות המתפרסמים מעת לעת. הגמל

 
כי יותר ממחצית החברות שנגדן הוצא צו פירוק הגיעו בסופו של דבר , מהנתונים  אנו למדים

 .לטיפול הענף

 
 מכלל החברות שפשטו 65.3%-עובדיהן של כ כי עולה, 1996-2000בבדיקה של הממוצע בשנים 

 ואשר הגיעו למוסד אין 2001חברות שפורקו בשנת ל בנוגע . את הרגל הגישו תביעות למוסד

 .15' כפי שמוצג בלוח מס, 2002 מרבית הנתונים לשנה זו יתקבלו בשנת –עדיין די נתונים 

 
  שטופלו בידי המוסד )לא כולל אגודות שיתופיות ועצמאיים(מספר החברות : 4' לוח מס

 1996-2001בשנים  כאחוז מהחברות שפורקו בצו בתי משפט לפי דרישת הנושים                   
 

הוחל : מזה
בטיפול במוסד 

 2001בשנת 
 אחוז מסך הכול

לטיפול : מזה
המוסד במשך 

 השנים
 שנת מתן  1סך הכול

 צו הפירוק 

     
- 67.0 195 291 1996 
2 72.0 160 222 1997 

18 66.0 214 324 1998 
57 70.0 238 340 1999 

134 53.0 165 311 2000 
51 13.4 51 370 2001 

 
- 

 
65.3 

 
- 

 
- 

 ממוצע בתקופה 
1996-2001 

 . ילקוטי הפרסומים של הרשומות:מקור)   1
 .אומדן)   2
 

 המעסיקים לפי ענף כלכלי

 
לו לטיפול לפי ענפים כלכליים ולפי  מובאת התפלגות המעסיקים החדשים שהתקב5' בלוח מס

 .שנת פתיחת התיק

 
מהמעסיקים החדשים ) 26.9% (רבעכבממוצע  השנים האחרונות 5-מלוח זה אנו למדים כי ב

מסתמנת עלייה במספר המעסיקים בענף בנייה . שטופלו בידי הענף הם בענף המסחר

עסיקים שבטיפול המכלל  מ16.4%הוא  השנים האחרונות 5-משקלם הממוצע ב: ותשתיות

 .הענף



 7

 
 ,  לפי ענף כלכלי , יטת  רגלבפש עובדים  זכויות   בענף  שנפתחו מעסיקים  תיקי : 5' לוח מס

 1997-2001בשנים                  
 

1שירותים בניין  מסחר תחבורה
 ותשתית

תעשיות 
 שונות

מתכת 
טקסטיל וחשמל  שנה סך הכול

34 7 43 25 34 21 24 188 1997 
31 9 54 24 30 15 11 174 1998 
46 9 67 50 38 16 15 241 1999 
53 10 69 44 41 25 11 253 2000 
73 17 80 48 61 11 18 308 2001 

 סך הכול 1,164 79 88 204 191 313 52 237
 באחוזים 100.0 6.8 7.6 17.5 16.4 26.9 4.5 20.3

 .ציבוריים ואישיים, כולל שירותים עסקיים)     1
 

 
 ר עובדים בתיק מעסיק בטיפול הענףמספ

 
התקבלו  ביותר ממחצית מתיקי המעסיקים שתביעותיהם 1997-2001במשך השנים נמצא כי 

 ).לא כולל תביעות קופות גמל( תביעות 5 היו  תביעה אחת עד לטיפול הענף

 
  תביעותה לפי מספר 1997-2001תיקי מעסיקים שהתקבלו לטיפול בשנים : 6' לוח מס

 )לא כולל תביעות קופות גמל (1997-2001בשנים  תיק שהתקבלו לטיפול בכל                  

 

  תביעות לתיקלפיהתחלקות באחוזים 
 )100%כ "סה(

+26 6  -  25 1  -  5 
 1סך הכול

 שנת קבלת התיק בערך מוחלט

17.0 33.5 49.5 188 1997 
17.3 40.2 42.5 174 1998 
17.0 41.1 41.9 241 1999 
12.3 31.2 56.5 253 2000 

7.9 33.5 58.6 308 2001 
 ממוצע שנתי - 50.8 35.6 13.6
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 תביעות עובדים

 
  כלכליףתביעות עובדים חדשות שאושרו לפי ענ

 
 . כלכליף לפי ענ1997-2001 מוצגת התפלגות תביעות העובדים שאושרו בשנים 7' בלוח מס

 
 מהן 13.7%:  תביעות חדשות15,308 אושרו  השנים האחרונות5-כי ב, מלוח זה אנו למדים

יש לציין שמסתמן גידול .  בענפי השירותים21.3%- בענפי המסחר ו22.9%, בענף הטקסטיל

 מכלל 16%במספר אישורי תביעות של עובדי בנייה ותשתיות ומשקלם הממוצע הוא כעת 

 . השנים האחרונות5-האישורים ב

 
 לפי ענף כלכלי, 1997-2001ים תביעות העובדים שאושרו בשנ: 7' לוח מס

 

בנייה  מסחר תחבורה 1שירותים
 ותשתית

תעשיות 
 אחרות

מתכת 
טקסטיל וחשמל  שנה סך הכול

410 96 537 243 278 241 700 2,505 1997 
243 37 609 305 284 183 512 2,173 1998 
607 43 1,005 487 487 286 323 3,238 1999 

1,099 27 658 604 633 189 173 3,383 2000 
908 40 693 830 890 258 390 4,009 2001 

 סך הכל 15,308 2,098 1,157 2,572 2,469 3,502 243 3,267
 באחוזים 100.0 13.7 7.6 16.8 16.1 22.9 1.6 21.3

 .ציבוריים ואישיים,    כולל שירותים עסקיים1

 
 תביעות עובדים לפי סוג הגמלאות ששולמו

 
יעות העובדים לפי סוגי הגמלאות ששולמו לפי הרישומים במינהל  מויינו תב8' בלוח מס

 .פי סך כל התשלומים ששולמו לעובדים במהלך  השנה-הכספים והבקרה  על

 
 שולמו לכל העובדים שתביעותיהם מתעכבות בענף מקדמות בסכומים סמליים 2001באפריל 

 .לקראת חג הפסח, ח לעובד" ש3,000- ל2,000שנעו בין 

 
 לעומת 2001ומכאן משקלה החריג של קבוצה זו בשנת , "שכר"לה סווגו בתור מקדמות א

 .שנים קודמות במספר העובדים ובסכום הגמלאות ששולמו לעובדים

 
 קיבלו 2.9%,  שכר בלבד60.0%- מהתובעים שכר ופיצויים ל32.7%- שולמו ל2001בשנת 

 .בשנים קודמות הפרשי גמלאות על חשבון גמלאות ששולמו 4.4%-פיצויים בלבד ו
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 3.7%,  שכר בלבד46.2%,  הם שכר ופיצויים46.9%התחלקות הגמלאות לפי סוגים מעלה כי 

 . הפרשי גמלאות על חשבון גמלאות ששולמו בשנים קודמות3.2%-פיצויים בלבד ו

 
 לפי סוג הגמלה, וסכומים ששולמואושרו העובדים שתביעות : 8' לוח מס

 1997-0012בשנים                  
 

 סכומים בערכים מוחלטים )100%כ "סה(באחוזים 
 תביעות חדשות תביעות חדשות

 הפרשי
שכר  שכר פיצויים גמלאות

 ופיצויים
 הפרשי
שכר  שכר פיצויים גמלאות

 ופיצויים
 שנה סך הכול

          
 מספר עובדים שתביעותיהם אושרו

          
4.6 4.6 36.7 54.1 121 119 961 1,418 2,619 1997 
8.9 5.7 28.6 56.8 207 133 666 1,320 2,326 1998 
7.8 10.4 29.5 52.3 269 360 1,017 1,807 3,453 1999 
4.1 7.3 26.7 61.9 143 259 940 2,184 3,526 2000 
4.4 2.9 60.0 32.7 182 121 2,515 1,373 4,191 2001 

 
5.8 

 
6.2 

 
37.8 

 
50.2 

  5ממוצע      
 שנים

          
 )ח"באלפי ש (סכומי גמלאות

          
2.2 4.3 27.3 66.2 681 1,320 8,345 20,209 30,555 1997 
6.5 5.3 20.2 68.1 1,974 1,602 6,144 20,732 30,452 1998 
4.3 9.4 17.0 69.3 2,227 4,922 8,891 36,152 52,192 1999 
3.1 5.5 16.6 74.8 1,771 3,087 9,395 42,195 56,448 2000 
3.2 3.7 46.2 46.9 1,833 2,245 27,312 27,751 59,141 2001 

 
3.6 

 
5.8 

 
26.3 

 
64.3 

  5ממוצע      
 שנים

 
 

 עובדים שאושרה להם הגמלה המרבית

 
 פעמים 10 שהיא , עובדים את הגמלה המרבית לשכר ופיצויים104- שילם המוסד ל2001בשנת 

 2.6%תביעות אלה היוו באותה שנה ). ן מעת לעתהסכום המתעדכ(השכר הממוצע לפי חוק 

, עובדים אלה זכאים להפרשי שכר ופיצויים נוספים. מכלל התביעות החדשות שאושרו

 .9 'כפי שמוצג בלוח מס, ותביעותיהם ליתרת החוב הם במסגרת חובות המעסיק

 
ק לעובדו  החוב בשכר העבודה ופיצוי הפיטורין של מעסיו קובע כי אם על187סעיף , כידוע

זקף תחילה הגמלה ית, 183על הגמלה המרבית כאמור בסעיף ) 'הזכאי לגמלה לפי פרק ח(

 . לחוב פיצויי הפיטורין–ואחריו , המגיעה לו לחוב שכר העבודה

 
ח " אלף ש7,561בסך הכול שילם המוסד לתובעים שקיבלו גמלה מרבית בתקופה הנדונה 

 .  מסך כל הגמלאות12.8% 2001 בשנת ה היווסכום המרביה .)כולל הפרשים עד למקסימום(

 
ל תשלומי הגמלאות לכמ 3.6%- התביעות המרביות כת השנים האחרונות מהוו5בממוצע של 

 . מכלל הגמלאות לתביעות חדשות15.0% –המרביות 
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 וסכומי הגמלאות המרביות, מספר אישורי תביעות לגמלה מרבית: 9' לוח מס

 1997-2001בשנים                  

 

כאחוז מסכומי 
 הגמלאות

כ גמלאות "סה
 מרביות 
 ח"באלפי ש

כאחוז ממספר 
התביעות 

 החדשות שאושרו
 שנה מספר עובדים

12.7 3,978 3.5 87 1997 
15.3 4,666 3.6 77 1998 
17.1 8,922 4.5 143 1999 
16.3 9,223 4.2 143 2000 
12.8 7,561 2.6 104 2001 
  שנים5ממוצע   3.6  15.0

 
 אישורי תביעות וגמלאות של עובדי מעסיקים גדולים בטיפול הענף

 
הענף  . ויותר עובדים100מעסיקים גדולים שהעסיקו שני  התקבלו לטיפול הענף 2001שנת ב

 , עובדים או יותר100 תביעות עובדים חדשות בתיקיהם של מעסיקים שהעסיקו 868אישר 

שהם לעובדים אלה ח " מיליון ש4.9ם סך לישו,  מכלל התביעות שאושרו20.7%-מהווים כה

 .10' כפי שמוצג בלוח מס,  הגמלאות ששולמו לעובדים השנהך מס8.3%

 
 אישורי תביעות וסכומי ,  עובדים או יותר100חברות גדולות שהעסיקו : 10' וח מסל

 1997-2001בשנים , הגמלאות כאחוז מסך הכול  
  

 כאחוז
  מסך הכול

סכום 
גמלאות 
 1שאושרו

 וזכאח
  מסך הכול 

מספר 
התביעות 
 1שאושרו

מספר 
מעסיקים 
 חדשים

 שנה

      
12.5 5,812 20.5 511 4 1997 
11.8 3,604 20.4 432 4 1998 
16.0 8,345 28.1 895 5 1999 
12.2 6,865 20.5 695 1 2000 

8.3 4,934 20.7 868 2 2001 
 .בשנים קודמותכולל מקרים ותשלומים בחברות גדולות שהוחל בטיפולן  )1
 
 

  לעובדים תושבי השטחיםיטות רגל תשלומי ענף פש

 
שומרון ועזה שאינם תושבי ישראל ואשר הועסקו , בין מקבלי הגמלאות נכללים תושבי יהודה

 .ידי מעסיקים ישראליים שפורקו או פשטו את הרגל-על
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ושולמו , ות מכלל התביע0.9% תביעות שהם 36 אושרו 2001כי בשנת ,  עולה11' מלוח מס

 .  מסך הכול גמלאות הענף בשנה זו1.6%ח שהם " אלף ש974להם 

 
 תביעות עובדים תושבי השטחים שאושרו וסכום הגמלאות ששולמו להם : 11' לוח מס

 1997-2001כאחוז מכלל התביעות וכלל הגמלאות בשנים   
         

2001 2001 1999 1998 1997  

      
 

36 
 

76 
 

78 
 

52 
 

38 
 ר העובדים תושבי מספ

 השטחים
  מסך כל התביעות%-כ 1.5 2.2 2.2 2.1 0.9

 
 

974 

 
 

935 

 
 

1,229 

 
 

456 

 
 

146 

 כ תביעות גמלאות "סה
 לעובדי השטחים

 )ח"באלפי ש(
  מסך כל הגמלאות%-כ 0.5 1.5 2.3 1.6 1.6

 
 הגמלאות לפי שכר ופיצויים

 
מי , זכאים לשכר ופיצוייםמי ש: קבליםבלוחות הקודמים ניתחנו חתכי גמלאות לפי סוגי המ

 מציג את סך כל השכר וסך כל 12' לוח מס. זכאים לפיצויים בלבדמי שו, זכאים לשכר בלבדש

 .בלי קשר לסוגי התביעות ששולמו, הפיצויים ששולמו לעובדים

 
 . פיצויים- 32.0% - מסכום הגמלה היה שכר והשאר 68.0% 2001בשנת 

 
 נובע מכך שלמרבית 2001סי של מרכיב השכר בכלל הגמלה בשנת הגידול הניכר במשקל היח

 3,000-ח ל" ש2,000שולמה מקדמת שכר בסכום שנע בין , העובדים שתביעתם טרם טופלה

 .ח"ש

 
התלויות בסכומי השכר ,  אנו למדים על תנודות משמעותיות במשקל הפיצויים12' מלוח מס

 יש להביא בחשבון ניכוי כן-כמו. ובדיםשטרם שילם לעובד ובוותק של העהמעסיק לסוגיו 

לכל זה יש להוסיף את השפעת הגמלה המרבית וזאת . יתרת הפיצויים המגיעים לעובדים

 . כפי שפורט בסעיף הדן בגמלה המרבית187כאמור לפי סעיף 
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 לפי שכר ופיצויים ששולמו לעובדים , סכומי גמלאות מכל הסוגים: 12' לוח מס
 )ח"באלפי ש( 2001-1997שנים ב                   

 

 באחוזים
 סך הכול שכר  פיצויים

 ש נ ה סך הכול שכר פיצויים

       
37.6 62.4 100.0 11,489 19,069 30,555 1997 
42.6 57.4 100.0 12,967 17,485 30,452 1998 
50.8 49.2 100.0 26,527 25,665 52,192 1999 
55.3 54.7 100.0 25,581 30,867 56,448 2000 
32.0 68.0 100.0 18,916 40,225 59,141 2001 

 
41.7 

 
58.3 

 
100.0 

 
- 

 
- 

 
- 

 ממוצע 
 שנתי-רב

 
 

 משך זמן הטיפול בתביעות

 
לביטוח הלאומי חייבות להיות מאושרות בידי מפרק למוסד התביעות המוגשות , פי החוק-על

שלא  גיות השכר והפיצוייםלאחר שהמפרק לומד ובוחן את סו. ממונה מטעם בית המשפטה

הוא ממלא טופסי , ואת קיומן של קרנות פיצויים, שולמו לעובדים במסגרת הסכמי העבודה

 .המוגשים למוסד לביטוח לאומי, תביעות לקבלת שכר ופיצויים לעובדים

 
 שקיימים כל המסמכים הדרושים מוודאו, ביטוח הלאומי בודק כל טופס וטופסהמוסד ל

המבוטח רשום במוסד ש,  תעודת הזהותפרפי מס-על, מוודאכן הוא -מוכ. לאישור התביעה

נבדקת גם  ההתאמה בין . מעסיק בין מגיש התביעה לבין המעסיק-של יחסי עובדושקיימים 

תקופות העבודה בטפסי התביעות שהתקבלו לבין תקופות העבודה בקובץ ביטוח ושכר 

 הנתונים האלה מחשבים את סכום  לפי כל.נבחנים מרכיבי השכר בהתאם לדרישות החוקו

 .הגמלה שהעובד  זכאי לה ממועד צו הפירוק ועד יום אישור התביעה

 
לצורך בדיקת הנושא נאספו נתונים על פרקי הזמן שהתביעות מטופלות בתחנות הטיפול 

 .ממועד סגירת המפעל ועד אישור התביעה, השונות

 
סגר שנצעים של טיפול בתביעה מיום מובאים נתונים על פרקי הזמן הממו) א(13' בלוח מס

 פרק הזמן הממוצע 2001שנת כי ב, מלוח זה אנו למדים. תביעהה המפעל ועד מועד אישור

 של חודשים 8.8בהם ,  חודשים42.9-שחלף מסגירת המפעל ועד מועד אישור התביעה  היה כ

ועקב כך , נףגידול ניכר במספר התביעות שטופלו בידי העים האחרונות חל בשנ. ענףבטיפול 

כדאי לציין כי לענף אין שליטה על פרקי  הזמן . התארך זמן הטיפול הממוצע בתביעה

שבו המפרקים מגישים את התביעות למוסד מועד המועד הוצאת צו הפירוק ו –האחרים 
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כמו כן יש להביא בחשבון את ההשפעה של משך הטיפול הממוצע בחברות . ביטוח הלאומיל

 .ו יותר עובדים א100גדולות שהעסיקו 

 
 1997-2001 בשנים ,משך הזמן הממוצע בטיפול בהוראות תשלום לעובדים): א(13' לוח מס

 

 משך זמן בחודשים
ממועד קבלת 
התביעה ועד 

שור הוראת ילא
 תשלום

ממועד צו 
הפירוק ועד 

קבלת 
 התביעה

ממועד סגירת 
המפעל ועד 
מתן צו הפירוק

 סך הכול
 פרק הזמן

הוראות 
תשלום 
 שאושרו

שנת אישור 
 התביעה

3.0 13.0 14.1 30.1 2,984 1997 
2.5 20.2 14.7 37.4 2,895 1998 
3.8 16.0 13.2 33.0 3,876 1999 
4.7 18.5 15.6 38.8 3,764 2000 
8.8 16.6 17.5 42.9 3,546 2001 

 
4.7 

 
16.9 

 
15.0 

 
36.6 

 
- 

 ממוצע 
 שנתי-רב
 

ממועד סגירת השונות בתחנות בתביעה ן הטיפול מציג את התפלגות משכי זמ) ב(13' לוח מס

 . לפי גודל המפעל שפורק,אישורההמפעל ועד מועד 

 
. השפעה על  זמן הטיפול הכולל בתביעותבדרך כלל כי למספר העובדים יש , מהנתונים עולה

כך מתקצר זמן הטיפול של בתי המשפט הוצאת צו , ככל שמספר התביעות בתיק המעסיק גדל

זאת כנראה בזכות לחצם של העובדים ואיכותה של . ן טיפולם של המפרקיםוזמ הפירוק 

 .המאפשרת טיפול מסודר ומהיר בתביעות, מערכת הנהלת החשבונות במפעלים גדולים

 
 חודשים בממוצע ממועד סגירת 26.6- נדרשים כ בתיק תביעות1-5בתיקים שבהם  , לדוגמה

 בתיקים שבהם מספר התביעות עולה על  חודשים20.2המפעל כדי להשיג צו פירוק לעומת 

 חודשים  20.5פרק הזמן הנדרש למפרק במילוי פרטים הקשורים לתביעות הוא .  עובדים100

 . תביעות עובדים100- חודשים בתיקים של יותר מ15.2 תביעות לעומת 1-5בתיקים של 

 
ממוצע לעומת בחודשים  9.6 הוא  בתיק תביעות1-5זמן טיפול הענף בתביעות בתיקים שבהם 

 . או יותר עובדים100 חודשים בתיקים של מעסיקים שהעסיקו 4.9



 1200 בשנת ,לפי גודל המעסיק, תביעות שאושרו בתחנות הטיפול ממועד סגירת המפעל ועד אישור התביעה): ב(13' לוח מס

 

התפלגות משכי זמן הטיפול בתביעה מיום סגירת המפעל  )באחוזים(התפלגות משכי זמן הטיפול הממוצע 
 )בחודשים(אישור הועד 

מיום קבלת 
התביעה 
ועד יום 
 אישורה

מיום צו 
הפירוק ועד 

קבלת 
 התביעה

מיום סגירת 
המפעל ועד 
יום צו הפירוק

 סך הכול
מיום קבלת 

התביעה 
ועד יום 
 אישורה

מיום צו 
הפירוק ועד 

קבלת 
 התביעה

מיום סגירת 
המפעל ועד 
יום צו הפירוק

 סך הכול

מספר 
הוראות 
 תשלום

מספר 
 מעסיקים

גודל 
על המפ

 )עובדים(

           
 לוסך הכ 408 3,546 42.9 17.5 16.6 8.8 100.0 40.8 38.7 20.5

           
16.9 36.2 46.9 100.0 9.6 20.5 26.6 56.7 543 294 1-5 
17.7 38.1 44.2 100.0 8.1 17.4 20.2 45.7 317 42 6-10 
20.6 36.4 43.0 100.0 9.7 17.1 20.2 47.0 250 20 11-15 
17.2 45.9 36.9 100.0 8.7 23.2 18.6 50.5 536 27 16-25 
33.8 25.2 41.0 100.0 11.3 8.4 13.7 33.4 190 6 26-49 
32.4 39.4 28.2 100.0 10.7 13.0 9.3 33.0 1,020 14 50-99 
12.2 37.7 50.1 100.0 4.9 15.2 20.2 40.3 690 5 100+ 

 



 15

 
 תביעות של קופות גמל שאושרו

 
 תביעות של קופות גמל כדי להבטיח את רציפות הביטוח לתנאים 94 טופלו 2001בשנת 

שמוצג  עובדים כפי 1,047בעד ₪  אלף 5,549בשנה זו שולמו להם . סוציאליים בקופות אלה

 .2001 מסך כל תשלומי הענף בשנת 8.6%והם מהווים , )'א(13' בלוח מס

 
 1997-2001בשנים ₪ ההפרשות לקופות גמל וסכומי הפרשות באלפי ): א(13' לוח מס

 

2001 2000 1999 1998 1997  
      

 מספר תביעות 63 73 109 104 94
 מספר עובדים 994 1,172 1,947 1,947 1,047

 
5,549 

 
5,661 

 
5,339 

 
2,670 

 
2,191 

באלפי (סכומים לקופות גמל 

₪( 

  מסך הגמלאות של הענף% 6.7 8.1 9.3 9.1 8.6

 
 שילם המוסד את הגמלה המרבית לקופות גמל בגין 2001אנו למדים כי בשנת ) ב(13' מלוח מס

 961 סכום של –)  מכלל תביעות העובדים המבוטחים בקופות גמל6.6%שהם ( מבוטחים 69

 היתה 1997עד סוף שנת ).  מסך כל התשלומים לקופות גמל שנה17.3%שהם (ח "אלף ש

-החל מ. הגמלה המרבית להפרשה לקופת גמל שווה לפעם אחת השכר הממוצע לפי חוק

 .על פעמיים השכר הממוצע לפי חוקהסכום הוא  1.1.98

 
 1997-2001בשנים , התביעות המרביות של עובדים המבוטחים בקופות גמל): ב(13' לוח מס

 

כאחוז מסכום 
גמלאות 
 לקופות גמל

סך הכול  
גמלאות 
מרביות 

לקופות גמל 
 )ח"שבאלפי (

 
תביעות מכלל  %-כ

המבוטחים בקופות 
 גמל

מספר תביעות  
שאושרו ששולמה 
בעבורם הגמלה 
המרבית לקופות 

 גמל

 שנה

     
27.9 613 11.8 118       1997 
25.9 692 11.9 140       1998 
13.9 741 3.2 62       1999 

9.9 559 2.3 44       2000  
17.3 961 6.6 69       2001 
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  ויתרות חוב של מעסיקים לענףגלריטת גביית חובות ממעסיקים לענף זכויות עובדים בפש

 
, ר"לגבות מהמפרק חובות בגין תשלומי גמלאות פשזכאי המוסד , לחוק) 2)(א(192פי סעיף -על

ינו רשאי לגבות מהמפרק הפרשי הצמדה ששילם לזכאי בגין  התקופה שלאחר מתן צו אולם א

 או בגין התקופה שלאחר 1980-מ"התש) נוסח חדש(הכינוס כמשמעותו בפקודת פשיטות רגל 

 אלא במידה שהמפרק החליט לשלם ריבית והצמדה  - לפי העניין 182מתן הצו כאמור בסעיף 

 .גם ליתר הנושים

 
הנשחקים במשך , יל מדובר אם כך בגביית סכומי חוב בשיעורים נומינליים בלבדמן האמור לע

 .הזמן

 
, ח בגין חובות העבר של המעסיקים לענף" אלפי ש3,645 הצליח הענף לגבות 2001בשנת 

 . 15 '  כפי שמוצג בלוח מס, מיתרות החוב שבתחילת השנה1.1%- כיםהמהוו

  
 לעומת 17.9% גידול של –ח " מיליון ש397.6  עומדות על סך2001יתרות החוב בדצמבר 

 .ראשית השנה

 
   לענף זכויות עובדיםגלריטת התפתחות יתרות חוב של מעסיקים בפש: 15' לוח מס

 1 1997-2001בשנים , )ח"אלפי ש(                   

 
2001 2000 1999 1998 1997  

 שנהיתרה בתחילת ה 182,319 210,530 235,347 278,822 337,141
 תשלומי גמלאות 32,746 33,122 57,531 62,108 64,690

 סך הכול יתרה ברוטו 215,065 243,652 292,878 340,930 401,831
 סך הכול גריעות -4,535 -8,305 -14,456 -3,789 -4,221
 גבייה מהמפרקים -1,778 -1,406 -13,595 -3,789 -3,645

 חוב אבוד -2,757 -6,899 -861 - -576
 יתרה לסוף השנה 210,530 235,347 278,822 337,141 397,610

 באחוזים מהיתרות בתחילת השנה

  גריעות% 2.5 3.9 6.2 1.4 1.2
  גבייה מהמפרקים% 1.0 0.7 5.8 1.4 1.1
 חוב אבוד% 1.5 3.2 0.4 - 0.1

  השינוי ביתרות% 15.5 11.8 18.5 20.9 17.9
 .מינהל הכספים והבקרה: מקור)  1
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 )ר"פש(יתרות חוב בדמי ביטוח של מעסיקים בכינוס  נכסים ובפשיטת רגל 
 

 כללי

 
המוסד פועל באמצעות הלשכה , עם קבלת צו כינוס נכסים או צו פירוק קבוע למעסיק

המשפטית לסכם את חובות המעסיק בדמי ביטוח ולגבות את המגיע לו מהמפרק הזמני או 

.  גבייה–את החוב באמצעות פקודת המיסים במקרים אלה המוסד מנוע מלגבות . הקבוע

 .גביית  החובות נעשית על פי הוראת בית המשפט באמצעות הלשכה המשפטית

 
הוא רשאי לאשר תביעות עובדים לענף זכויות עובדים , יש לציין כי אם מונה מפרק קבוע

 .ר לקבלת שכר ופיצויים שלא שולמו על ידי המעסיק"בפש

 
ר והיקף היתרות " על מספרם של מעסיקים בכינוס נכסים בפשבתזכיר זה נעמוד לראשונה

 .1997-2001בשנים , ל"החוב בדמי ביטוח שנזקפו לחובתם הנ

 
ממערכת הגבייה ממעסיקים נשלפו נתונים על תאריך שבו נרשם במערכת הגבייה המעסיק 

לאחר כל התנועות החשבוניות . וכמו כן המועד שבו יצא ממצב זה, ר"בכינוס נכסים או פש

 .1997-2001ר בשנים "תאריך רישום הכינוס נכסים ופש

 
 תוצאות

 
 )1' לוח מס (1997-2001ר בשנים "מספר המעסיקים המצויים בכינוס נכסים ובפש

 
 לעומת 8% כלומר גידול של – מעסיקים 2,809ר " היו בקובץ כינוס נכסים ובפש2001בדצמבר 

 הקטן למדי של מעסיקים שקוד פעילותם יודגש המספר.  1997 לעומת דצמבר 37%-אשתקד ו

 .ר"בתום כינוס הנכסים והפש, ר לקוד פעילות אחר"שונה מכינוס נכסים ופש

 
 ר"פירוט התנועות הכספיות ביתרות חוב של המעסיקים המצויים בכינוס נכסים ובפש

 )2' לוח מס (

 
 373.5ר "ש היתה יתרת החוב בדמי ביטוח של המעסיקים בכינוס נכסים ובפ2000בדצמבר 

 .ח"מיליון ש

 
ר בסך " נוספו יתרות של מעסיקים חדשים  שנכנסו להליך כינוס נכסים ופש2001במהלך שנת 

. ח" מיליון ש26.0לזה יש להוסיף חיובים שונים בדמי ביטוח בסך . ח" מיליון ש36.1כולל של 

 .ח" מיליון ש435.7 היה סך 2001סך כל החוב שעמד לגבייה בשנת 
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 מיתרת החוב 7%המהווים ,  ח" מיליון ש33.6-עסיקים זוכו במהלך השנה בחשבונות המ

 .שעמד לגבייה בשנה זו של המעסיקים המצויים בכינוס נכסים ובפירוק

 
וזהו , ח" מיליון ש429.7 הכוללת הפרשי קנסות והצמדה היתה  סך 2001היתרה בדצמבר 

 .2000 בחובות המעסיקים בדמי ביטוח לעומת דצמבר 8%גידול של 

 
 )3'  לוח מס( לפי סניפים 2001ר בשנת "תנועות מעסיקים בכינוס נכסים ובפש

 
ר "מלוח זה אנו למדים כי בשני  סניפים גדל מאוד מספר המעסיקים בכינוס נכסים ובפש

 2001 מהמעסיקים בסוף שנת 20.3%. 21.1%באר שבע , 21.6%אשקלון : 2000לעומת שנת 

 .שייכים לסניף תל אביב

 
4' לוח  מס  (2001ר בשנת "ים ביתרות חוב בדמי ביטוח של מעסיקים בכינוס נכסים ופששינוי

( 

 
 מיתרות החוב בדמי הביטוח של המעסיקים בסוף שנת 30.4% כי 4' אנו למדים מלוח מס

כי בשלושה כי במספר סניפים היה אחוז ,  עוד עולה מהלוח.  מרוכזים בסניף תל אביב2001

 ופתח תקוה 18.8%קריות , 53.6%אשקלון : 2001 לגבייה בשנת גבייה גבוה מהחוב שעמד

14.2%. 

 
ונצרת ) 30.2%(רמלה , )34.9%(יתרות החוב גדלו בשיעור ניכר במיוחד בסניפים אשקלון 

29.9%. 

 
וחדרה )  5.1%(חיפה , )4.7%(שיעור גידול נמוך יותר ביתרות החוב  נמצא בסניף ראשון לציון  

)5.7%.( 

 
 )5' לוח מס(פעילות חשבונאית -ר לפי שנות אי"וס נכסים ובפשמעסיקים בכינ

 
 שנים 5- מהמעסיקים לא נרשמה פעילות חשבונאית כלשהי ב56.4%מלוח זה אנו למדים כי 

 .ויותר האחרונות

 
 שנים 5בסניפים אחדים נמצאו שיעור ניכר של מעסיקים שבחשבונם לא נרשמה כל תנועה 

לעומת זאת . 65.3% – וקריות 70.5% –חדרה ,  המעסיקיםמן, 71.4% –סניף עפולה : ויותר

 ).46.9%(ובסניף רמלה ) 41.1%(נמצא שיעור נמוך יותר בסניף אשקלון 
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ר לפי שנות אי פעילות חשבונאית "יתרות חוב בדמי ביטוח של מעסיקים בכינוס נכסים ובפש

 )6' לוח מס(

 
 שנים 5ין פעילות בחשבונם  מיתרות החוב בדמי ביטוח מתרכזות במעסיקים שא50.3%

 .ויותר

 
 שנים ויותר של 5 מיתרות החוב מצויים בקבוצת 80.1%בולט בכך סניף עפולה עם שיעור של 

לעומת זאת נמצא . 61.7%סניף קריות , 61.2%אחריו סניף תל אביב , אי פעילות חשבונאית

 . 37.7%  וראשון לציון32.3%נהריה , 18.8%נתניה : שיעור נמוך במיוחד בסניפים

 

 
 )7' לוח מס (2001 בדצמבר 31-ר לפי קבוצות גובה החוב ב"המעסיקים בכינוס נכסים ובפש

 
 אלף 100 מהמעסיקים חייבים דמי ביטוח בסכום של עד 58.9%-מלוח זה אנו למדים כי ל

) כ" מהסה36%-כ( בהם  20,  ח ויותר לכל אחד" מעסיקים יתרת חוב של מיליון ש56-ל. ח"ש

 .ניף תל אביבשייכים לס

 

 
 )8'  לוח מס(ר לפי גובה יתרת החוב לפי סניפים "חובות מעסיקים בכינוס נכסים ובפש

 
ר הם בסכומים של " מיתרות החוב בדמי ביטוח של המעסיקים בכינוס נכסים ובפש29.7%

 מיתרות החוב של המעסיקים בכינוס 52.4%-בסניף תל אביב נמצא כי ב. ח למעסיק"מיליון ש

  ובסניף 42.1% –בסניף נהריה , ח למעסיק"ר יש חוב בסכום של יותר ממיליון ש"פשנכסים וב

 .40.1%  –טבריה  

 

 
 )9' לוח מס  (2001 בדצמבר 31-ר ב"מרכיב יתרות החוב של מעסיקים בכינוס נכסים ובפש

 
 מיתרות החוב של המעסיקים 58.1%מלוח זה אנו למדים כי מרכיב הקנס וההצמדה מהווה 

 66.4%מרכיב הקנס וההצמדה מהווה בו  : בולט סניף תל אביב. ר"כסים ובפשבכינוס נ

לעומת זאת סניפים בהם נמצאו משקל מרכיב הקרן נמוך . 2001 בדצמבר 31-מיתרת החוב ב

שיעור גבוה של מרכיב קנסות והצמדה מעיד על שיעור . 53.8% ובראשון לציון 58.1%במיוחד  

 . של הסניףהחוב במערכת החשבונות" הזדקנות"
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 ר"תנועות כרטיסים ויתרות כספיות בקובץ מעסיקים בכינוס נכסים ופש: 1' לוח מס
 1997-2001בשנים    

 

2001 2000 1999 1998 1997  

      
 1997-2001,  ר"תנועות של מעסיקים בכינוס נכסים ופש: 1לוח 

      
 יתרה לתחילת השנה 1,800 2,051 2,237 2,453 2,598

 התקבלו 253 188 217 150 211
 יצאו 2 2 1 5 -

      
 יתרה בקובץ 2,051 2,237 2,453 2,598 2,809

 אחוז השינוי 13.9 9.1 9.7 5.9 8.0

      
 
 

 ) ח"אלפי ש(, ר"שינויים ביתרות חוב של מעסיקים המצויים בכינוס נכסים ופש: 2לוח 
 1997-2001בשנים           

 
2001 2000 1999 1998 1997  

      
 יתרה לתחילת השנה 209,454 259,618 304,692 339,221 373,529

 יתרות חדשות לטיפול 27,501 20,399 21,779 23,233 36,121
 חיובים 8,267 5,731 9,062 10,471 26,015

      
 סך הכול חוב 245,222 285,748 335,533 372,925 435,665

 זיכויים -5,963 -5,833 -10,650 -15,365 -33,576
 חוב אבוד -1,291 -2,773 -38 -12 -
 העברה לבלתי פעילה - -8 -1 -18 -

      
 הפרשי קנסות והצמדה 21,650 27,558 14,377 15,999 27,592

      
 יתרה לסוף השנה 259,618 304,692 339,221 373,529 429,681

      
 ב זיכויים מכלל החו% 2.4 2.0 3.2 4.1 7.7

  שינוי משנה לשנה% 23.9 17.4 11.3 10.1 14.9
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 2001בשנת , ר לפי סניף"תנועת מעסיקים בכינוס נכסים ובפש: 3' לוח מס

 

באחוזים 
מסך הכול 
 הארצי

אחוז שינוי 
לעומת 
תחילת 
 השנה

יתרת 
תיקים 
 לסוף שנה

 התקבלו נסגרו
יתרת 
תיקים 

בתחילת 
 השנה

 סניף

       
 סך הכול 2,598 211 - 2,809 8.1 100.0

       
 ירושלים 182 12 - 194 0.6 6.9

 תל אביב 535 34 - 569 6.3 20.3
 חיפה 170 6 - 176 3.5 6.3
 אשקלון 74 16 - 90 21.6 3.2
 באר שבע 137 29 - 166 21.1 5.9
 חדרה 41 3 - 44 7.3 1.6
 טבריה 72 2 - 74 2.8 2.6

 יפו 273 14 - 287 5.1 10.2
 כפר סבא 162 19 - 181 11.7 6.4
 נהריה 45 5 - 50 11.1 1.8
 נצרת 111 19 - 130 17.1 4.6
 נתניה 62 8 - 0 12.9 2.5
 עפולה 66 4 - 70 6.1 2.5
 פתח תקוה 129 14 - 143 8.9 5.1
 קריות 115 3 - 118 2.6 4.2
 ראשון לציון 41 1 - 42 2.4 1.5
 רחובות 95 4 - 99 4.2 3.5
 רמלה 45 4 - 49 8.9 1.7
 רמת גן 243 14 - 257 5.8 9.7

 



 2001בשנת , )ח"באלפי ש (ר לפי סניף"שינויים ביתרות חוב בדמי ביטוח של מעסיקים בכינוס נכסים ופש: 4' לוח מס
 

יתרת החוב  באחוזים
בסניף 
כ "מסה

 הארצי
השינוי 
 ביתרות

זיכויים 
כ "מסה
 החוב

יתרת 
סגירה 
דצמבר 

2001 

הפרשי 
קנסות 
 והצמדה

 זיכויים
סך הכול 

החוב 
העומד 
 לגבייה

יתרות  חיובים
 חדשות

יתרת 
פתיחה 

 2001ינואר 
 סניף

           
 סך הכל 373,529 36,121 26,015 435,665 33,576 27,592 429,682 7.7 15.0 100.0

           
 ירושלים 15,691 3,300 248 19,239 2,315 3,010 19,934 12.0 27.0 4.6

 תל אביב 120,348 5,192 2,763 128,303 3,702 6,096 130,697 2.9 8.6 30.4
 חיפה 16,916 254 273 17,443 828 1,162 17,777 4.7 5.1 4.1
 אשקלון 9,397 2,692 11,851 23,940 12,596 1,334 12,678 52.6 34.9 3.0
 באר שבע 18,317 4,039 478 22,834 603 1,114 23,345 2.6 27.4 5.4
 חדרה 5,690 399 - 6,089 150 458 6,397 2.5 12.4 1.5
 טבריה 8,769 76 669 9,514 668 421 9,267 7.0 5.7 2.2
 יפו 33,056 1,071 361 34,488 446 1,796 35,838 1.3 8.4 8.3
 כפר סבא 19,382 3,571 1,256 24,209 1,855 2,163 24,517 7.7 26.5 5.7
 נהריה 8,874 1,266 2 10,142 1 506 10,647 0.0 20.0 2.5
 נצרת 18,881 4,477 226 23,584 165 1,113 24,532 0.7 29.9 5.7
 נתניה 7,135 860 165 8,160 542 934 8,552 6.6 20.0 2.0
 עפולה 6,467 292 299 7,058 450 392 7,000 6.4 8.2 1.6
 פתח תקוה 18,681 3,848 3,340 25,869 3,673 1,614 23,810 14.2 27.5 5.6
 קריות 14,027 692 2,416 17,135 3,228 1,750 15,657 18.8 11.6 3.6
 לציוןראשון  3,491 3 34 3,528 172 298 3,654 4.9 4.7 0.9
 רחובות 9,418 388 542 10,348 768 663 10,243 7.4 8.8 2.4
 רמלה 6,337 1,270 729 8,336 922 834 8,248 11.1 30.2 1.9
 רמת גן 32,652 2,431 363 35,446 492 1,937 36,891 1.4 13.0 8.6
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 ר  לפי מספר שנות אי פעילות "מעסיקים בכינוס נכסים ופש: 5' לוח מס
 2001בדצמבר , חשבונאית לפי סניף                 

 

 )100%כ "סה(באחוזים מסך הכול 
 עד שנה 1-2 3-4 +5

 סניף סך הכול

      
 סך הכול 2,809 15.1 13.1 15.4 56.4

      
 ירושלים 194 12.4 13.9 18.6 55.1
 תל אביב 569 12.1 10.7 15.1 62.1
 חיפה 176 14.8 10.8 10.8 63.6
 אשקלון 90 26.7 18.9 13.3 41.1
 באר שבע 166 24.7 12.6 13.9 48.8
 חדרה 44 11.4 13.6 4.5 70.5
 טבריה 74 8.1 8.1 25.7 58.1
 יפו 287 11.9 24.0 14.3 49.8
 כפר סבא 181 20.4 10.5 20.5 48.6
 נהריה 50 18.0 12.0 6.0 64.0
 נצרת 130 20.0 12.3 13.1 54.6
 נתניה 70 21.4 18.6 11.4 48.6
 עפולה 70 14.3 2.9 11.4 71.4
 פתח תקוה 143 18.2 9.8 21.7 50.3
 קריות 118 7.6 11.0 16.1 65.3
 ראשון לציון 42 9.5 16.7 19.0 54.8
 רחובות 99 18.2 12.1 20.2 49.5
 רמלה 49 18.4 20.4 14.3 46.9
 רמת גן 257 12.1 12.0 14.4 61.5
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 ר לפי שנות אי פעילות "יתרות חוב של מעסיקים בכינוס נכסים ופש: 6' לוח מס
 2001בדצמבר , חשבונאית ולפי סניף                 

 

 )100%כ "סה(באחוזים מסך הכול 
 עד שנה 1-2 3-4 +5

 סך הכול
 ח"שאלפי 

 סניף

      
 סך הכול 429,686 19.8 15.2 14.7 50.3

      
 ירושלים 19,934 29.5 12.6 17.8 40.1
 תל אביב 130,696 10.4 11.4 17.0 61.2
 חיפה 17,777 15.9 21.2 11.4 51.5
 אשקלון 12,678 28.1 6.1 15.9 49.9
 באר שבע 23,345 22.3 20.0 16.6 41.1
 חדרה 6,397 16.1 33.3 0.3 50.3
 טבריה 9,267 5.9 11.0 41.4 41.7
 יפו 35,837 20.2 29.8 14.2 35.8
 כפר סבא 24,518 27.0 22.7 11.8 38.5
 נהריה 10,647 47.1 17.4 3.2 32.3
 נצרת 24,531 29.8 7.9 7.2 55.1
 נתניה 8,552 31.9 30.2 19.1 18.8
 ולהעפ 7,000 12.0 2.1 5.8 80.1
 פתח תקוה 23,811 31.4 13.5 15.3 39.8
 קריות 15,658 15.1 10.1 13.1 61.7
 ראשון לציון 3,655 2.5 18.9 40.9 37.7
 רחובות 10,243 15.3 13.0 9.3 62.4
 רמלה 8,249 41.1 16.6 7.8 34.5
 רמת גן 36,891 20.6 12.7 12.8 53.9

 



 2001בדצמבר , לפי סניףר  לפי קבוצות גובה החוב בדמי ביטוח ו"המעסיקים בכינוס נכסים ופש: 7' לוח מס

 

 ₪יתרות חוב באלפי 
 סניף סך הכול יתרת זכות אפס 100עד  100.1-250.0 250.1-500 500.01-1,000 1,000.0

         
 סך הכול 2,809 144 67 1,655 508 251 128 56
         
 ירושלים 194 6 10 132 24 14 6 2

 תל אביב 569 37 17 316 100 48 31 20
 חיפה 176 13 2 109 33 10 8 1
 אשקלון 90 5 1 62 11 3 6 2
 באר שבע 166 3 1 102 27 24 6 3
 חדרה 44 4 - 24 7 5 3 1
 טבריה 74 2 - 52 14 2 2 2
 יפו 287 21 4 172 49 25 12 4
 כפר סבא 181 6 4 108 35 19 7 2
 נהריה 50 2 2 26 8 7 2 3
 נצרת 130 4 2 71 30 10 10 3
 נתניה 70 - 2 46 13 6 1 2
 עפולה 70 3 1 43 17 4 1 1
 פתח תקוה 143 2 4 73 35 16 10 3
 קריות 118 6 2 66 21 17 5 1
 ראשון לציון 42 2 - 31 5 3 1 -
 רחובות 99 4 3 66 14 7 3 2
 רמלה 49 2 1 23 13 7 2 1
 רמת גן 257 22 11 133 52 24 12 3
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 , ר לפי גובה החוב ולפי סניף"כסים ופשחובות מעסיקים בכינוס נ: 8' לוח מס
 )ח"באלפי ש (2001בדצמבר                  

 

 באחוזים₪  אלף 100יתרות חוב מעל : מזה
1,000.0 500.01-

1,000 150.1-500 100.1-250.0 
 סך הכול

 סניף )ח"באלפי ש(

      
 סך הכול 429,686 19.4 20.6 20.1 297

      
 ירושלים 19,934 19.4 23.7 22.8 16.9
 תל אביב 130,696 12.5 13.1 15.8 52.4

 חיפה 17,777 30.0 18.9 29.4 6.3
 אשקלון 12,678 14.7 8.4 29.1 36.8
 באר שבע 23,345 17.9 35.8 16.5 17.2
 חדרה 6,397 18.0 28.7 27.5 18.5
 טבריה 9,267 22.7 5.7 16.8 40.1
 יפו 35,837 23.3 24.3 22.2 16.7
 כפר סבא 24,518 24.6 29.2 19.7 12.1
 נהריה 10,647 12.0 19.0 14.8 42.1
 נצרת 24,531 19.1 16.1 27.1 31.4
 נתניה 8,552 30.5 22.3 9.0 24.1
 עפולה 7,000 42.0 15.8 10.0 16.3
 פתח תקוה 23,811 25.1 23.5 28.5 16.9

 קריות 15,658 19.7 39.3 22.1 8.1
 ראשון לציון 3,655 21.1 31.6 23.9 -

 רחובות 10,243 20.4 22.3 20.2 21.2
 רמלה 8,249 26.8 32.3 13.8 20.2
 רמת גן 36,891 22.7 24.1 22.6 20.0
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 ר לפי מרכיבי "יתרות החוב של מעסיקים בכינוס נכסים ופש: 9' לוח מס
 2001 בדצמבר 31, החוב ולפי סניף                 

 

 )100%כ "סה(באחוזים מסך הכול 
 קרן קנס הצמדה

 סך הכול
 )ח"באלפי ש(

 סניף

     
 סך הכול 429,686 41.9 28.9 29.2

     
 ירושלים 19,934 49.0 27.0 24.0
 תל אביב 130,696 33.6 30.5 35.9
 חיפה 17,777 40.1 28.7 31.2
 אשקלון 12,678 48.7 27.2 24.1
 באר שבע 23,345 44.0 29.1 26.9
 חדרה 6,397 40.9 30.7 28.4
 טבריה 9,267 36.8 31.9 31.3
 יפו 35,837 45.6 30.0 24.4
 כפר סבא 24,518 49.8 26.2 24.0
 נהריה 10,647 46.8 29.5 23.7
 נצרת 24,531 42.8 28.3 28.9
 נתניה 8,552 58.1 25.4 16.5
 עפולה 7,000 38.4 30.5 31.1
 פתח תקוה 23,811 48.9 26.3 24.8
 קריות 15,658 46.2 26.0 27.8
 ראשון לציון 3,655 53.8 28.0 18.2
 רחובות 10,243 40.9 29.6 29.5
 רמלה 8,249 57.1 23.2 19.7
 רמת גן 36,891 41.7 28.9 29.4

 

 
pesher 




