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 מתחדשים בקיבוצים 21לצעירים מתחת לגיל  תלושי שכר  הנפקתהנדון : 

ק תלושי שכר ירבים כדי לברר אם קיימת חובה להנפמתחדשים בימים האחרונים פנו אלינו קיבוצים 

  לאוכלוסיה זו.שכר  יהנפקת תלושלהשלכות מה ה לברר וכן 21צעירים מתחת לגיל ללנוער ו

 ן חוות דעתנו:להל

 מובהר כי החוזר מתייחס רק לקיבוצים המתחדשים. .1

 -ו 2017 תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב)חוק ההתייעלות הכלכלית ב .2

לפקודת מס הכנסה. במסגרת  54"( תוקן סעיף חוק ההסדרים)להלן: " 2016 -, התשע"ז(2018

 בא: התיקון הוגדר חבר בקיבוץ מתחדש באופן ה

 שנים, )...(; 21יחיד כאמור שמלאו לו  –)....( ולעניין קיבוץ מתחדש  –חבר" ""

)להלן:  1995-חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, תשנ"הל 1חוק ההסדרים תיקן גם את סעיף  .3

 פקודת מס הכנסה;ל היה בהתאםהגדרת חבר קיבוץ מתחדש ת"( וקבע שחוק הביטוח הלאומי"

 נים ומעלה.ש 21כלומר, יחיד בן 

רק אם מתחדש משמעות שינוי זה הוא שהביטוח הלאומי ומס הכנסה יכירו ביחידים כחברי קיבוץ  .4

ולא ניתן  חברי קיבוץאל כ 21כך שלא ניתן להתייחס לנוער וצעירים מתחת לגיל  ,21גילם מעל גיל 

 . לאומי או לדווח עליהם במס הכנסה כחברי קיבוץהלבטח אותם בביטוח 

 04בוטל סיווג  אף קיבוצים ובמסגרת זאתיחס לסיווגים השונים שהיו נהוגים בהו בוטלבמקביל  .5

 שהיה נהוג כלפי בני נוער בקיבוצים. 

לאור פניות שהיו אלינו, מהן עלה כי קיבוצים קיבלו הנחיה מרואי החשבון שלהם לפיה לאור שינוי  .6

לחברות( תלושי שכר, בדקנו )גם אם התקבל  21החקיקה יש להנפיק לנוער ולכל מי שטרם מלאו לו 

 את הנושא עם כמה רואי חשבון המלווים קיבוצים.

קשרו בין אופן  לאש  הנחיה כזו. עם זאת, ישנם רואי חשבון אחריםתנו חלק מרואי החשבון אכן נ .7

ולדבריהם ניתן להמשיך ולהנפיק  הדיווח למס הכנסה ולביטוח לאומי לחובה להנפיק תלוש שכר

 . תלושים פנימיים בלבד

נציין כי אחד הנימוקים המרכזיים שניתנו להנפקת תלושי שכר עבור נערים וצעירים מתחת לגיל  .8

בין העובדים השכירים בקיבוץ לבין הנערים בטופסי הדיווח  היה העדר יכולת לבצע הפרדה  21

 שלמה כהן

 * עומר כהן

 נעמי אשחר

 מיכל ינאי

 נעה חשמונאי

 פלג רחמן

 ליאת לפיד

 גיל דגן

 ערד  -אורטל  גל 

 איתי ציון

 אבידן רם

 יניר שמחה

 יואב שימשי

 מורן קורן

 רותם ליכטנשטיין

 וייס -עדי סולומון 

 אסף אלבז

 אורטל לוי

 גלעד אוברמן

 דוד חזן

 עומר בכמן

 אריק בלפר

 אדוה פריפז כהן

 תמר מורד

 רועי כנפו

 דניאל עין דור

 מור איציק

 צרנישי נותקין פול

 מיכל יפרח

 אלירן יוסף

 רומן צ'רני

 ספיר חזן

 אביטל אופק

 אריאל לוינגר

 ליהי חן

 מור גץ

 

 * נוטריון 



 
 

 

 

נערכה פגישה בין נציגי הביטוח הלאומי לנציגי  3.7.17. אלא שביום 21והצעירים מתחת לגיל 

בוצים וסוכם שניתן יהיה לדווח בנפרד עבור עובדים בקיבוץ שאינם חברים במסגרת חוזה הקי

. לכן, במצב הנוכחי ניתן לערוך אבחנה בין עובדים שכירים רגילים לבין נוער וצעירים 2דיווח 

 בקיבוץ.

נתון למומחיות ואופן הדיווח לביטוח הלאומי, המאחר שאיננו רוצים להתערב בתחום המיסוי  .9

אנו ממליצים לפעול בהתאם להנחיית רואי החשבון. עם זאת, חשוב לנו ליידע  ,י החשבון שלכםרוא

 אתכם שאין גישה אחידה בנושא זה אצל כלל רואי החשבון ועליכם לקבל החלטה מושכלת בעניין.

יש השלכות  בקיבוץ המתחדש 21הנפקת תלושי שכר לנערים ולצעירים מתחת לגיל החלטה על ל .10

ערך לכך בהתאם. המשמעות של הנפקת תלוש שכר לנערים וצעירים יועל הקיבוץ להיותר  רחבות

בקיומם של יחסי עובד ומעסיק בין הצדדים על כל המשתמע  פורמלית היא הכרה 21מתחת לגיל 

 .וכפי שיוסבר להלן מכך

 נוער

עובד חל גם אם לא מתקיימים יחסי  )להלן: "חוק עבודת נוער"( 1953-, תשי"גחוק עבודת נוער .11

ומעסיק. לכן, ההנחיה שלנו לקיבוצים השונים עד היום הייתה להקפיד על הוראותיו בהתייחס 

למרות זאת, לא הייתה חובה  ., ובפרט על ההוראות המהותיות בולבני הנוער שעובדים בקיבוץ

להנפיק תלוש שכר, לתת הודעה לעובד או לקיים חובות שאין להם מקור בחוק עבודת נוער. מסיבה 

בכל הנוגע לאכיפת הוראות החוק על עבודת  של משרד הכלכלה גמישות יחסיתהייתה קיימת זו, 

גרור התייחסות ת צדדיםוהחלת יחסי עבודה בין ה נפקת תלושי שכרסביר להניח שה. נוער בקיבוץ

ועניין והגמישות היחסית שהייתה קיימת  לבני נוער שעובדים בקיבוץ כבני נוער שכירים לכל דבר

 .בעבר כבר לא תתקיים

הנפקת תלושי שכר תחייב את הקיבוצים בהקפדה על זכויות הנובעות מכוח יחסים אלה בנוסף,  .12

לת עבודתו, הליך שימוע מסודר בסיום ימים מיום תחי 7תוך לעובד" הודעה "טופס  לרבות מתן

 .לרבות אלה שחוק עבודת נוער לא מתייחס אליהם ,וכן החלה מלאה של כל חוקי המגן עבודתו

  18-21צעירים בגילאים 

בלי שהיו קיימים יחסי עובד ומעסיק בין הצדדים. צעירים  בני קיבוץ עד היום הקיבוץ העסיק .13

בין הצדדים.  מלאים ים אלה היא החלת יחסי עבודהמשמעות הנפקת תלושי שכר לצעירים בגילא

ותקטין את מידת הגמישות חוקי המגן השונים כל לכן, מערכת היחסים של הצדדים תהיה כפופה ל

 .שקיימת ביחס לעבודתם בקיבוץ

 

 



 
 

 

 

  סיכום

תלושי שכר לנוער ולצעירים  לכם לשקול בזהירות ובמתינות את ההחלטה אם להנפיק םנו מציעיא .14

 . של החלטה זורוחב הלכות ל השבש ,בקיבוץ

לאומי הכמובן שלהחלטה על הנפקת תלושי שכר יש גם יתרונות ובין היתר: מניעת אפליה בביטוח  .15

במקרה של תאונת עבודה של נוער, הקטנת החשיפה לתשלום סכומים נוספים אם תשונה ההלכה 

קביל יש לזכור שיתרונות במהמשפטית ויוחלו יחסי עבודה בין הקיבוץ לנוער ולצעירים וכיוצ"ב. 

המיסוי שהיו קיימים בעבר כבר כמעט ולא קיימים היום, לאור השינויים בחוק ההסדרים 

 האחרון, כך שהאינטרס שהיה בעבר שלא להחיל יחסי עבודה בתוך הקיבוץ, קטן משמעותית.

נערים החיל יחסי עבודה בין הקיבוץ לל כדאי שאלה אםבכוונה לא נוקטים עמדה בבחוזר זה אנו  .16

בפועל , אלא רק מדגישים שעצם ההחלטה על הנפקת תלוש שכר מהווה החלטה ולצעירים או לא

  על החלת היחסים.

ל את מלוא השיקולים ושקישהקיבוץ  צריכה להיעשות לאחר  קבלת החלטה כזוש אנו סבורים .17

צעירים; יתר: אופיו של הקיבוץ ומגמותיו; יחס הקיבוץ לנוער ולובין ה וההשלכות שכרוכות בה

   .וכיוצ"ב הסיכונים המשפטיים ;זכויות שונות מהביטוח הלאומי

לאחר  שמתאימה לו וזאת תלבנפרד ולקבל החלטה מושכ איתנו אנו מציעים לכל קיבוץ להתייעץ .18

 .בקיבוץ שיבחן את המשמעות וההשלכות של החלטה זו במכלול ההיבטים שקיימים

 

 

 בכבוד רב,

 מחלקת דיני עבודה           

 כהן ושות', עו"ד ומגשרים שלמה            


