
 

 

במסגרת הליכי  השתלמותוקרנות  פנסיההפקדה רטרואקטיבית לקרנות  –הוראות בדבר השבה 

 משרד החינוך –השבה בביקורת שכר במוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים 

  -קרנות פנסיה  .1

הפקדה רטרואקטיבית לקרן הפנסיה על שמו של העובד עבור  על הבעלות לבצע .א

 הפערים בשנות הביקורת.

פנסיה עבור עובד  לקרן בהפרשים וגם ברוטו שכר בהפרשי גם מחויבת שהבעלות ככל .ב

 חלק של ההשבה במסגרת ברוטו השכר הפרשי את להשיב על הבעלות, בנפרד ספציפי

ככל הניתן. ככל שתישאר יתרה היא תוחזר במסגרת השבת  הפנסיה קרנותל העובד

 כפי החסר המעביד חלק כל את תשלים מצידה הבעלות .מרכיב שכר הברוטו לעובד

 מחויבת. שהיא

ככל שלא קיימים הפרשי שכר ברוטו לצורך ביצוע השבת חלק העובד לקרנות הפנסיה  .ג

מלאה של חלק העובד, ם אינם מספיקים לצורך ביצוע השבה הפרשיאו לחילופין ה

 יתרת חלק בגובה נטו רטרואקטיבי במידה ויבוצע ניכוי וכן יתעורר קושי לעובד

המעביד  של ההפקדה סכום אזי ,העובד שיש לשלם )באישור משרד רו"ח המבקר(

 אשר העובד לחלק כאשר ההפקדה, מעביד וחלק עובד לחלק שנותר להשבה יפוצל

הבעלות תצהיר ותתחייב כי הסכומים . ההשבהלצורך  תחושב המעביד ידי על שולמה

אותם העבירה בגין חלק עובד אשר הוכרו כסכומי השבה, לא יוצגו באופן ישיר או 

 עקיף כהלוואה לעובדים ו/או כחוב כלשהו של העובדים לבעלות.

הבעלות תצהיר ותתחייב כי היא תסדיר את כל הדיווחים ו/או התשלומים לרשויות  .ד

לחשבות מאומתת על ידי עו"ד,  ,לעניין זה ותציג הצהרה המס ככל שהם נוגעים

  .המשרד או מי מטעמה כי היא פועלת להסדרה מול רשויות המס כאמור

 

  –קרנות השתלמות  .2

עבור  על שמו של העובד רטרואקטיבית לקרן השתלמותהפקדה על הבעלות לבצע  .א

 לצרכי הטבת מס המקסימלית לגובה התקרה השנתיתעד הפערים בשנות הביקורת, 

. לכל שנת השבה בנפרד, בחישוב ההשבה תבשנת המס בה נדרש המותרת שכירלעובד 

. בהסכמת העובד ניתן יהיה לשלם את ההפקדה תהיה מותנית בהפקדת חלק העובד

על  ., במידה ונמצאוחלקו בהפקדה על חשבון הפרשי השכר ברוטו שנמצאו לגביו

ידי עורך דין אשר זיהה את העובד, בצירוף צילום תעודת התצהיר להיות מאומת על 

 .הזהות של העובד

קוזז י, שלא שולם בגין מרכיב קרן ההשתלמות סכום ההשבהשיעור שארית  .ב

 .מהתקצוב השוטף לבעלות

מעבר  תבוצע הפקדה לקרן השתלמות עבור עובד הזכאי לקרן השתלמות,מידה וב .ג

 תוכל הבעלות להציג השבה זו ,לעיל ב'-להשבה הראשונית שבוצעה ע"פ סעיפים א'

. מסיום הביקורת העד שנ, בגין כל שנה בנפרדוזאת  לחשבות המשרד או מי מטעמה,

בה התקצוב בגין מרכיב שכר ואת הבעלות בגין הפקדה זו, עד לגיתקצב משרד החינוך 

 ., ככל שסכום זה  קוזזזה



 

 

ו/או התשלומים לרשויות הבעלות תצהיר ותתחייב כי היא תסדיר את כל הדיווחים    .ד

לחשבות  , מאומתת על ידי עו"ד,המס ככל שהם נוגעים לעניין זה ותציג הצהרה

 .המשרד או מי מטעמה כי היא פועלת להסדרה מול רשויות המס כאמור

ככל שעובד מוותר על הפרשות מצדו ומצד מעסיקו  –ויתור העובד על קרן השתלמות  .ה

עבור הפרשות /או נדרשת ההשבה ו לטובת קרן השתלמות עבור שנת המס בה

תצהיר בחתימת  לחשבות המשרד או מי מטעמהעתידיות הרי שעל הבעלות להעביר 

התצהיר יכלול בין היתר הבהרות לגבי תקופת הוויתור וכן . על כך המצהירהעובד 

על התצהיר להיות מאומת  .העובד ער להפסד הכספי הכרוך בכך הודעה מפורשת כי

ערכי  על ידי עורך דין אשר זיהה את העובד, בצירוף צילום תעודת הזהות של העובד.

בהתאם למידע התקצוב לבעלות בגין מרכיב זה וכן סכומי ההשבה הדרושים יעודכנו 

/או יחולו על התקצוב באופן רטרואקטיבי לתקופת הביקורת וו ולנתונים שיתקבלו

  .יתקצוב העתידעל ה

 

המס וכל חיוב מס עודף יהיה מוטל באופן מלא על הבעלות היות והוא נובע  גילום - גילום מס .3

תשלום השכר וביצוע ההפרשות לקרנות -בשל מחדליה ובהיותה האחראית הבלעדית לאי

 עבור עובדיה, בניגוד להוראות הדין. כמו כן, תשלום הגילום לא יוכר לצרכי ההשבה.

 

על הבעלות על מוסדות החינוך, כמעסיקה ישירה של עובדי ההוראה  – הוראה כללית .4

, בהתאם לכל העובדים באותו מוסדי חינוכי, חלה החובה לשלם את מלוא שכרם של עובדיה

ככל שתוגש נגד הבעלות תביעה על ידי מי מהעובדים שהיא מעסיקה או העסיקה בעבר,  .דין

י שלבעלות לא תהיה כל טענה כלפי משרד בין אם ביצעה השבה כלפיו, ובין אם לאו, הר

 החינוך.

 

, וכן על 01/07/2015הוראות אלה יחולו על ביקורות פעילות אשר טרם נסתיימו נכון ליום  .5

 .01/07/2015הביקורות שיערכו החל מיום 

 

 


