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,במגזר הקיבוצי לציבור לקוחותינו  

 

 הנדון: עדכונים בנושא ביטוח לאומי

כידוע לכם המוסד לביטוח לאומי ביצע חישוב הפרשי שומות לשנים  - 2009-2012הפרשי שומות . 1 

המוסד עצר את  . בעקבות התרעה שלנו על טעויות ובעיקר על קנסות לא מוצדקים,2009-2012

החיובים , ביצע בדיקה ואיתר את הבעיות. החישובים תוקנו ובוטלו הקנסות. הודעות על היתרות 

 מורות להגיע אליכם בזמן הקרוב .המתוקנות מהמוסד לביטוח לאומי א

משרדנו טען בפני המוסד לביטוח לאומי כי לדעת   -2010 -ו 2009טענת התיישנות על חובות לשנים . 2 

 בשנים האלו התיישנו. המוסד לביטוח לאומי אינו מסכים לגישה זו.לחובה משרדנו, הפרשי שומות 

 נת המחלקה המשפטית של המוסד.בעקבות המשך ההתעקשות שלנו, הנושא הועבר לבחי     

מכבר, הביטוח לאומי התארגן לביצוע חישוב הפרשים לא כפי שהודענו  - 2013-2015מות והפרשי ש. 3 

 ושוקל להפעיל את החקיקה למפרע, שמשמעותה אי התרה של קיזוז קצבאות 2013-2015לשנים 

לביטוח לאומי שאנו סבורים מהוצאות המחיה, דבר שהוא דרמטית לרעת הקיבוצים. הודענו למוסד 

 שמהלך כזה אינו חוקי ואינו מוסרי ואנו לא נשתף פעולה, במידה ויוחלט אכן לבצע גזירה זו.

 המוסד דחה בשלב זה את המשך הטיפול בנושא זה לאחר החגים.

כידוע הקיבוצים המתחדשים חייבים לדווח את  -ואילך בקיבוצים מתחדשים 7/2017דיווח חודש . 4 

. 2017לפי החוק החדש. הדיווח צריך להיעשות עד סוף חודש אוגוסט  7/2017בגין חודש הדיווח 

הודענו לביטוח לאומי שאנו לא  בכנס מייצגים שנערך במוסד לביטוח לאומי ובהתכתבויות נוספות,

נאפשר ליצור מצב בשטח שבו הלקוחות הופכים להיות לקוח שבוי לתוכנה מסויימת דבר שיגרום 

יות גבוהות מיידית ועלויות גבוהות בהמשך. אנו גם מתנגדים שיכוונו אותכם להגיש לקבוצים עלו

את הדיווחים באופן שלדעתנו הוא לרעת הקבוצים ובניגוד לפרשנות שלנו את החוק החדש. את 

המשפט האחרון אנו מבהירים לכם אך לא הודענו אותו כמובן למוסד לביטוח לאומי. המוסד טוען 

יבי ומנסה להגיע למצב שבתי התוכנה הנוכחיים המלווים אותכם בשוטף יוכלו שהוא בקשר אינטנס

להפיק עבורכם את הדיווחים הממוחשבים. המוסד לביטוח לאומי )בניגוד להערכות שלנו שהבענו 

בפגישה( אופטימי וסבור שכולם יהיו מוכנים עד לתאריך הדיווח. כמובן שאלו הפתרונות הנכונים, 

 לחיץ את הקיבוצים ולגרום להם נזקים.אך אנו לא נאפשר לה

 



 

 

 

 

 

 :ההמלצות שלנו 

. כל קיבוץ יפנה לבית התוכנה הנוכחי שאיתו מפיקים את דוח השכר/תקציב של עובדי הפנים 1

 והחברים האחרים ויבדוק האם הם מאורגנים לביצוע הדיווח החדש.

על מנת שאתם ואנחנו  6/2017מהם ביצוע ניסיוני לחודש  לבקש. במידה והתקבלה תשובה חיובית, יש 2

 נעבור עליו ונראה אם הוא מתאים לחוק ולרצונות שלנו.

במידה והתשובה שלילית, אזי יש לעדכן אותנו על מנת שנפעל מול המוסד לביטוח לאומי. במקביל 

אנו נעביר לכם בימים הקרובים גיליון אקסל שבו תוכלו למלא בצורה ידנית או להעביר אליו בצורה 

את נתוני כלל החברים כמבוקש. אנו נעבור על הנתונים וסבירותם והתאמתם לחוק. אנו ממוחשבת 

נבצע עבורכם חישוב התקציב המגולם והפקת "חזית הטופס" ו"גב הטופס" כנדרש על ידי המוסד 

לביטוח לאומי. אתם ואנחנו נהיה בקשר ישיר עם שולחן האירגונים למציאת הדרך לשידור הדוח 

 ותשלומו.

כי לא מדובר בפתרון קבע וכן שהמוסד לביטוח לאומי לא מתלהב וזאת בלשון המעטה מדרך יודגש 

זו. המטרה היא לתת כלי זמני לקיבוץ לבצע את הדוחות הראשונים וזאת למקרה שבית התוכנה 

שלו עדיין לא נותן פתרון מיידי והפתרונות היחידים המוצעים לו, הן תכנות נפרדות ששואבות את 

 לעלויות גבוהות וצורת דיווח לרעת הקיבוץ. םהתוכנה הנוכחי ואז הדבר גור החומר מבית
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