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 נותני שירותים לטיפול אישי בבית
 
 
 

 ובדוחות תקופתיים  מידע נדרש בתלושי השכרהנדון: 
 
 
 

רואי החשבון וטיפול בתלונות שונות שהגיעו  על ידילאור ממצאים שעלו בבקרות המתבצעות 
 לידיעתנו הננו מנחים אתכם כדלהלן:

 

נותני השירותים אשר אינם מפקידים את כספי הגמל ופיצויי הפיטורים של העובדים  .א

יתנו לעובדים הזרים מידע  -נאמנות על שם העובד הזרים בחברות ביטוח או בקרנות 

פעמים בשנה )בחודשים פברואר, יוני, אוקטובר של כל  3בדוחות תקופתיים שיחולקו 

שנה( או בתלושי השכר. המידע יכלול  פירוט הצבירה החודשית של כספי הגמל ופיצויי 

וסך כל הצבירה   הפיטורים על חשבון המעסיק ועל חשבון העובד )אם יש ניכוי משכרו(,

הנומינאלית מראשית תקופת ההעסקה של העובד בחברה, בדומה לדיווחים המסופקים 

קופות הגמל והקרנות. למען הסר ספק, דרישה זו באה להוסיף על הדרישות על  על ידי

 פי חוק של הצגת ההפרשות בתלושי השכר, ולא לגרוע ממנה.

 

פעמים  3דוחות תקופתיים שיחולקו יש לידע את כלל העובדים, תושבי ישראל וזרים, ב .ב

בשנה )בחודשים פברואר, יוני ואוקטובר של כל שנה( או בתלושי השכר על זכויותיהם 

לדמי הבראה. המידע יכלול זיכוי וניצול תקופתי וצבירה כוללת מראשית   הנצברות

 תקופת ההעסקה אצל המעסיק. 

 

כידוע לכם, החוק מחייב הצגה בתלוש המשכורת של יתרת ימי החופשה שנצברו לזכות  .ג

העובד בימים. ניתן להציג בתלוש המשכורת את היתרה בשעות בנוסף להצגה בימים 

 הנדרשת על פי חוק. 

 

  



 

 

 
 

. למען הסר ספק  הדיווח התקופתי הראשון יחולק 2.01..0תחולת הנחיות אלה היא מחודש 
  .2.01..0בחודש 

 
תיבדק עמידת החברה  00.2.01בבקרות שתתבצענה על ידי רואי החשבון החל מחודש 

 בדרישות אלה גם אם התקופה המבוקרת קודמת למועד זה. 
 

 נקודות בציון הביקורת.  .0אי עמידה בדרישה )סעיפים א' וב'( תגרור הפחתה של 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ב ב ר כ ה,

 
 ארנה זמיר

  סיעודמנהלת אגף 
 

 
 , המוסד לביטוח לאומיהמשנה למנכ"ל וראש מינהל הגימלאות –גב' אילנה שרייבמן  העתק: 
 סגנית החשב, המוסד לביטוח לאומי. –גב' נגה מאיר            

 ראש אגף סיעוד בקהילה, שירותי בריאות כללית –גב' כלנית קיי 

 והשירותים החברתייםמנהלת השירות לזקן, משרד הרווחה  – גלית מבורךגב'            
 סיעוד, המוסד לביטוח לאומיבכירה מנהלת תחום  – בושם-גב' רבקה רוזנברג           
 חברי ועדות מקומיות           
 צוות רואי החשבון 
 רואה חשבון מעיין 

  
 
 


