
איציק נח: מרצה



מבוא ותחולה

אשרעובדהטבותלמעטהעובדהטבותבכלהחשבונאיהטיפוללגביחלזהתקן•

IFRSבתחולתנמצאותואשרמניותמבוססתשלוםמהוות 2.

עלהמסופקלשירותבתמורהישותידיעלהניתנותתגמולצורותכל–"עובדהטבת"•

.פיטוריןעבוראועובדיםידי

,מחלה/חופשהימי,פנסיוניותהפרשות,חודשיעבודהשכר:עובדלהטבותדוגמאות•

.ועודרכב,ביטוחים,לחגשי,וותקמענקי,יובלמענקי,בונוסים

,קבועבסיסעל,חלקיתמשרה,מלאהבמשרהלישותשירותיםלספקיכולעובד•

.עובדיםנחשביםאחריםהנהלהוחברידירקטורים,התקןלצורך.זמניאומזדמן



מבוא ותחולה

:עיקריותקבוצות4לההטבותאתמחלקהתקן•

קצרלטווחעובדהטבות–

העסקהסיוםלאחרעובדהטבות–

ארוךלטווחאחרותעובדהטבות–

פיטוריןבגיןהטבות–

אתלמדודכיצד,השונותהקבוצותביןההטבהאתלסווגכיצדבשאלותעוסקהתקן

גילוידרישותכוללוהואתכניתנכסילמדודכיצד,ההוצאותואתההפרשות

.מפורטות



מבוא ותחולה

IASבהפרשהליצירתלכלליםזהיםעובדהטבותבגיןהתחייבותליצירתהכללים• 37,

מחויבותאומשפטיתמחויבותשקיימתהטבותבגיןבהפרשותלהכירנדרשכלומר

.לעובדיםאותןלהעניקמשתמעת

חוזה,(פיטוריןפיצוייחוקכגון)חוקמתוקףפורמליתמחויבות–משפטיתמחויבות•

.משפטיתהחלטהאוקיבוציהסכם,העסקה

יוצריםאשרפורמלייםלאפעולהדפוסימכוחהקיימתמחויבות–משתמעתמחויבות•

גםההטבהאתולהעניקלהמשיךמלבדאחרתמציאותיתחלופהאיןלחברהשבומצב

פורמאלייםלאפעילותבדפוסישינויכאשרהיאמשתמעתלמחויבותדוגמה.בעתיד

משלמתהחברהבובמצבלמשל.העובדיםעםביחסיהרצוילאלנזקיגרוםהישותשל

לתשלוםעובדיהאצלציפייהיוצרתזועובדה,רבותשניםמזהשנתיבונוסלעובדיה

.הבונוס



הטבות עובד לטווח קצר



הטבות עובד לטווח קצר

חזויותאשרפיטוריןבגיןהטבותשאינןעובדהטבות"קצרלטווחעובדהטבות"•

העובדיםבההשנתיתהדיווחתקופתמתוםחודשים12לפניבמלואןמסולקותלהיות

.המתייחסהשירותאתמספקים

.וכדומההבראהדמי,שנתיבונוס,צמודרכב,13משכורת,שכר–נפוצותדוגמאות•

:דגשים•

במלואומבוצעההתחייבותשלהסילוקכילוודאישקצרלטווחהטבותלקבוצתלהיכנסמנתעל–

מדוברלא,מכןלאחרמבוצעמהסילוקחלקאם.הדיווחתקופתמתוםחודשים12שלבתקופה

.בכללותהקצרלטווחבהטבה

בזמןלהיותהופךשלהלתשלוםהמועד,הזמןחלוףעקבאשרארוךלטווחהטבהישנהלעיתים–

.הזמןחלוףעקבהסיווגאתמשניםולאארוךלטווחהטבהלהיותממשיכההיאזהבמצב,הקצר



הטבות עובד לטווח קצר

:(המשך)דגשים•

אםכיהיאהמשמעות"...השנתיתהדיווחתקופתמתוךחודשים12"הינהההגדרהכילבנשים–

בשנהשניברבעוןרקהתמורהאתויקבלוהראשוןברבעוןשירותמספקיםעובדיםלמשל

מתוםחודשים12הינהשההסתכלותמאחרקצרלטווחעובדבהטבותמדוברעדיין,העוקבת

השנתיתהדיווחתקופת

"פיטוריןבגיןהטבות"כאלאקצרלטווחכהטבותנחשביםאינםפיטוריןפיצויי–

שלמהווןלאבסכוםתכירישותשירותסיפקעובדכאשר-החשבונאיהטיפול

היוון–זאתדורשמסויםתקןאםכנכסאו)כהוצאהקצרלטווחעובדהטבות

.במלואושולםטרםהסכוםאםוכהתחייבות(למשללמלאי



הטבות עובד לטווח קצר  היעדרויות

ימיכגוןלהיעדרותזכויותמוענקותלעובדבובמצבמדובר–צבירהללאהיעדרויות•

מדוברזהבמצב.פוקעתהיאהשוטפתבתקופהמנוצלתלאהזכותאםאך,חופש

זכותלעובדאיןכיבגינההפרשהאיןהתקופהובסוף,קצרלטווחעובדהטבתעל

ההיעדרותבימישכרבהוצאותלהכירהואהחשבונאיהטיפול.לעתידצבורה

.בפועלשנוצלו

השוטפתבתקופהנוצלולאההיעדרויותאםבואשרמצבזהונצברותהיעדרויות•

הרחבהראה.חלקיבאופןאומלאבאופןעולהעתידיותבתקופותשהזכאותהרי

.בהמשך



הטבות עובד לטווח קצר  היעדרויות נצברות

,התכניתבמאפייניתלויהלשאלההתשובה?קצרלטווחהטבהזוהיבכללהאם•

נוצלושלאחופשהימי,בשנהחופשהימי20מוענקיםעובדלכלשבהחברהלדוגמה

בשיטתמנוצליםחופשהימיהבאהבשנה,קדימהאחתשנהמועבריםהשוטפתבשנה

LIFO,במצב.פוקעיםהםצבירתםממועדשנהעדנוצלולאהישניםהחופשהימיאם

אם.התקופהמתוםשנהעדבמלואהתסולקהיאשכןקצרלטווחהטבהזוהיזה

הצבירהמתאריךאחתמשנהיותרבמשךהחופשהימיאתלנצלניתןזאתלעומת

הריהמאזןמתאריךשנהעדהחופשהימיכלאתמנצליםהעובדיםכללאגםובפועל

.ארוךלטווחאחרתהטבהעלאלאקצרלטווחהטבהעלמדוברשלא

שזוהיבהנחהוזאת)?הצבורההזכותבגיןההפרשהאתהתקופהלסוףמודדיםכיצד–

כאשרמהווניםלאבערכיםנמדדתשההטבההיאהתשובה.(קצרלטווחהטבה

.צברשהעובדהתוספתיתהזכותבגיןבהפרשהמכירים



הטבות עובד לטווח קצר  היעדרויות נצברות

דוגמה

בשנהנוצלושלאחופשהימי.חופשהימי15שנהבכלמוענקיםלעובדים,ההעסקהלתנאיבהתאם

ימיאם,LIFOבשיטתמנוצליםחופשהימיהבאהבשנה,קדימהאחתשנהמועבריםהשוטפת

זכאיאינוהעובדעזיבהבעתכיהניחו.פוקעיםהםצבירתםממועדשנהעדנוצלולאהישניםהחופשה

.נוצלוולאשנצברוהחופשהלימי

:החופשהימיניצולתחזיתלגבינוספיםונתוניםהחברהעובדימצבתלהלן

שנצברו  ימי חופשה

31.12.18נכון ל 

לניצול ימי  צפי

2019ב חופשה

הערותעלות יום חופשה

1020800'עובד א

10850-'עובד ב

2019צפוי לעזוב בתחילת5-300'עובד ג

1510250'דעובד



הטבות עובד לטווח קצר  היעדרויות נצברות

הדוגמהפתרון

ליוםהיתרהמתוךימים5והשוטפתהזכאותמתוךימים15)2019בשנתימים20לנצלצפוי'אעובד

31.12.18

בגינוהפרשהאיןולכןחופשהימיכללצברלא'בעובד

בגינוהפרשהאיןולכןהחופשהלימיזכאישיהיהמבלילעזובצפוי'געובד

.השוטפתהזכאותמתוךכולם,2019בשנתימים10לנצלצפוי'דעובד

:לחופשהההפרשהחישובלהלן

התחייבותעלות יום חופשהבגינם יש לחשב זכאותימי חופשה

58004,000'עובד א

850'עובד ב

300'עובד ג

250'דעובד

4,000כ"סה



הטבות עובד לטווח קצר  היעדרויות נצברות

הדוגמההמשך

כיצד.נוצלושטרםהחופשהימיליתרתזכאיהואעובדעזיבתבעתכיכעתהניחו-א

('געובדמלבדעובדיםלעזיבותצפיאין)?ההתחייבותיתרתתשתנה

נוצלושטרםהחופשהימישנהכלבתום,דהיינו.נצברתאינההזכאותכיכעתהניחו-ב

.נמחקים



הטבות עובד לטווח קצר  בונוסים

הטיפולבונוסיםלחלוקתמשתמעתאומשפטיתמחויבותישלחברהכאשר•

רבבסיסעלומסולק,מוענק,מבוססהבונוסהאםבשאלהתלויהחשבונאי

?הקצרבטווחאושנתי

לטווחהטבהזוהי,זוקבוצהבתחולתמענקלאזהושנתירבבונוסזהואם•

.(בהמשךהרחבה)ארוך

שלסעיףקייםהעובדיםשלההעסקהבחוזהלדוגמה,שנתיבסיסעלבונוס•

השנהשלאוגוסטבחודשבפועלמשולםהבונוס.מהרווח3%בגובהבונוס

לטווחהטבהעלמדוברכאן.מיליון200הואהרווח2014בשנת.העוקבת

אףעלוזאתמהבונוסליהנותשצפוייםהעובדיםבגיןהפרשהליצוריש,קצר

.בפועלחולקלאשהוא



הטבות עובד לטווח קצר  גילוי

.קצרלטווחעובדהטבותלגביספציפיותדרישותקיימותלאבתקן•

IASכגוןאחריםבינלאומייםכספידיווחתקני,זאתעם• IASוקשוריםצדדים24 לדרושעשויים,1

.בנושאגילויים

IAS–לדוגמה• .ניהולייםמפתחלאנשיעובדהטבותלגביגילוידורש24

IAS–לדוגמה• .עובדהטבותבגיןהוצאהעלגילוידורש1



הטבות לאחר סיום העסקה



הטבות לאחר סיום העסקה

כהטבותמוגדרותושאינןקצרלטווחכהטבותמוגדרותשאינןהטבותכוללתזוקבוצה•

שלההעסקהסיוםבעתלתשלוםעומדותזובקבוצההטבותכאשר,פיטוריןבגין

.מכןלאחראוהעובד

חוקלפיפיטוריןפיצויי,"תקציביתפנסיה",פרישהוהטבותפרישהתשלומי:דוגמאות•

."(פיטוריןבגיןהטבות"מקבוצתחלקלא)פיטוריןפיצויי

:קבוצות2למתחלקהטיפול–חשבונאיטיפול•

מוגדרתלהפקדהתכנית-א

מוגדרתלהטבהתכנית-ב

.ביסודושונההואקבוצהבכלהחשבונאיהטיפול



הטבות לאחר סיום העסקה  תכנית להפקדה מוגדרת

בקרןהעובדעבורלקביעהניתניםאוקבועיםתשלומיםמפקידההחברהזובתכנית•

.נוספיםתשלומיםלשלםמשתמעתאומשפטיתמחויבותלהשתהיהמבלי,נפרדת

עלולאהעובדעלחלים(מהצפוינמוךיהיהההטבותשסך)"האקטואריסיכון"ה•

.החברה

בגיןחשיפהלחברהלהתקייםיכולהלא,מוגדרתהפקדהלקבוצתלהיכנסמנתעל•

לקבוצתיהיההסיווגכלשהיחשיפהשקיימתבמצב,חלקיאפילו,אקטואריסיכון

.מוגדרתהטבה

המחויבותיצירתעם(לנכסהיווןאו)הוצאהרישוםהואהטיפול–חשבונאיטיפול•

מבוצעותההפקדותכ"שבדכיווןמהווןלאכ"בדהפקדה/ההוצאהסכום.להפקדה

היווןבשיעורמהווןיהיהשירשםהסכוםיותריהיהאםאך,חודשים12מפחותבתוך

.(בהמשךנדבר)מוגדרתהטבהתכניתשללזההזהה



הטבות לאחר סיום העסקה  תכנית להפקדה מוגדרת

פנסיה:מוגדרתלהפקדהלתכניתבולטתדוגמהנצייןהמשמעותאתלהבהירמנתעל

,צוברתפנסיהלעובדיםמעניקיםהמעסיקיםמרבית–"(14סעיף)"בישראלצוברת

נדרשהמעסיק(חובהפנסיהחוק)החוקוגםההעסקההסכםשמכוחהיאהמשמעות

להפקדהמעבר.חיצוניתלקרןהמבוטחמהשכרמסויםאחוזחודשמידילהפקיד

ייתכןלמשל.אקטואריסיכוןלהואיןהקרןכלפיכלשהימחויבותלחברהאיןהשוטפת

אולמבוטחיםההטבותלתשלוםיספיקולאהקרןשנכסיכך,ישתנוהריביתששיעורי

אשרטבעאסונותכגוןאירועיםייתכנוואףתשתנההחייםשתוחלתגםייתכן.להיפך

אלוסיכוניםאךיספיקולאשנכסיהכךלקרןמהצפויגדוליםלתשלומיםלהביאיכולים

.לחברהעודקשוריםאינם

דרךישאם,העודףהסכוםבגיןנכסליצורניתןביתרסכומיםהופקדוכלשהימסיבהאם

.עתידיתצפויהמהפקדהאותולקזזאובחזרהאותולקבל



הטבות לאחר סיום העסקה  תכנית להפקדה מוגדרת

.התכניתבגיןכהוצאהשהוכרלסכוםגילוילתתהישותעל–גילוי•

:תדיראןחברתשלכספייםדוחותמתוךדוגמה•



הטבות לאחר סיום העסקה  תכנית להטבה מוגדרת

סיוםאחרימשולמותשאמנםהטבותעלמדוברכאןהראשונהלקבוצהבניגוד•

כלומר,בגינןמלאאוחלקיאקטואריבסיכוןנושאתהחברהאבלההעסקה

חוסריםלהשליםמנתעלייעודיתלקרןתפקידאומקופתהתשלםהחברה

.אקטואריים

בדוחיוכרוהתכניתבגיןוהנכסיםהמחויבויות,החברהשלהיאשהחשיפהמכיוון•

.החברהשלהכספיהמצבעל

שאקטוארממליץהתקןכאשר,אקטואריבתחשיבכרוכההמחויבותמדידת•

.התחשיביםאתיבצעמוסמך

מענק,"(14סעיף"לא)בישראלפיטוריןפיצויי,פנסיהבגיןהתחייבות–דוגמאות•

.וכדומהלפנסיונריםלחגשי,פרישה



הטבות לאחר סיום העסקה תכנית להטבה מוגדרת

:הבאיםבשלביםמבוצעההתחייבותחישוב•

זכאותיחידתשיטת,אקטואריתבטכניקהשימוש–העודףאוהגרעוןקביעת•

להטבהזכאותשלנוספתכיחידהשירותתקופתבכלרואהזושיטה–חזויה

התחשבות.הסופיתהמחויבותאתלבנותמנתעלבנפרדיחידהכלומודדת

התכניתנכסישוויניכוי,(וכדומהבשכרגידול,ריביתשעורי)אקטואריותבהנחות

ההתחייבותמערך

"הנכסתקרת"להשפעתהתייחסות•

הפסדאוברווחבגינםלהכירשישהסכומיםקביעת•

ממדידה(הפסד)רווח"אחרכוללברווחבגינםלהכירשישהסכומיםקביעת•

"מוגדרתלהטבהתכניתשלמחדש



הטבות לאחר סיום העסקה  תכנית להטבה מוגדרת  

שיטת יחידת זכאות חזויה

:החזויההזכאותיחידתלחישובהכללים

שלההטבהלנוסחתבהתאםהשירותלתקופותהצפויהההטבהאתלייחסהישותעל•

.ישרבקוהצבירהאתפורסיםמוגדרבלתיבאופןנעשיתהצבירהכאשר.התכנית

על,קודמותבשניםמאשרמהותיתגבוהההטבהלרמתמובילעתידישירותכאשר•

מובילהעובדשלשירותבומהמועדהחלישרקובסיסעלההטבהאתלייחסהישות

לסכומייוביללאהעובדשלנוסףשירותבולמועדועדמהתכניתלהטבהלזכאות

.(שכרעליותלמעט)מהתכניתעבורונוספתהטבה

ההטבהאתלספקהמחויבותלישותנוצרהבהןלתקופותההטבהאתלייחסהישותעל•

שירותמספקעובדכאשרנוצרתהישותשלהמחויבות.ההעסקהסיוםלאחרלעובד

.העסקהסיוםלאחרלהטבהבתמורה



הטבות לאחר סיום העסקה  תכנית להטבה מוגדרת  

שיטת יחידת זכאות חזויה

:(המשך)החזויההזכאותיחידתלחישובהכללים

מותנותההטבותכאשרגםמוגדרתלהטבהמחויבותלישותיוצרעובדשלשירות•

מועדלפניעובדשלשירותו.עתידיהעסקההמשךכגוןהבשילשטרםעתידיבאירוע

עללספקחייביהיהשהעובדהעתידיהשירותהיקףאתמקטיןההטבותשלההבשלה

.להטבהזכאילהיותמנת

ישלימולאשעובדיםלכךההסתברותאתההתחייבותחישובבעתבחשבוןתביאישות•

.ההבשלהדרישותאת



הטבות לאחר סיום העסקה  תכנית להטבה מוגדרת  

שיטת יחידת זכאות חזויה

להטבההזכאות.שירותשנתכלבגיןח"ש100שלהטבהמשלמתתכנית–1דוגמה•

השירותעלותהראשונותהשנים10-מאחתבכל.שירותשנות10לאחרמבשילה

ישליםלאשהעובדלכךההסתברותאתתשקףההתחייבותשלהנוכחיוהערךהשוטף

.ההבשלהתנאיאת

החלשמבוצעתשירותשנתכלבגיןח"ש100שלהטבהמשלמתתכנית–2דוגמה•

שמבוצעלשירותהטבהכלמייחסיםלא.מידיתמבשילהלהטבההזכאות.25מגיל

25מגילהחל.להטבהלזכאותמובילאינוזובתקופהשהשירותמאחר25גיללפני

.עוקבתשנהלכלח"ש100שלהטבהמיוחסת



הטבות לאחר סיום העסקה  תכנית להטבה מוגדרת  

שיטת יחידת זכאות חזויה

להטבההזכאותכאשר,ח"ש1,000שלפעמיתחדהטבהמשלמתתכנית–3דוגמה•

.נוסףשירותבגיןנוספתהטבהמספקתלאהתכנית.שירותשנותעשרלאחרמבשילה

.הראשונותהשניםמעשראחתלכלמיוחסתח"ש100=1,000/10בגובההטבה

לכךההסתברותאתתשקףהראשונותהשניםמעשראחתבכלהשוטףהשירותעלות

.שניםעשרשלשירותתקופתישליםלאשהעובד

20עבדואשרלעובדיםח"ש2,000בסךפעמיתחדהטבהמשלמתתכנית4דוגמה•

קשרללא)65בגילנמצאיםאשרלעובדיםאוומעלה55בגילונמצאיםשירותשנות

.(שתרמוהשירותשנותלמספר



הטבות לאחר סיום העסקה  תכנית להטבה מוגדרת  

שיטת יחידת זכאות חזויה

:4דוגמהפתרון

35בגילנמצאיםאשרלעובדיםהטבהתייחסהישות,35גיללפניהצטרפואשרעובדיםלגבי

נוספתהטבהייחוסאין.55גילועד35מגילשנהכלעבורח"ש100=2,000/20בגובהלפחות

.שירותשנות20ולאחר55גיללאחרלעובד

יוביללאשנה20למעברשירות,בגינםגם,45עד35הגילאיםביןהצטרפואשרעובדיםלגבי

מעשריםאחתכלעבורח"ש100שלהטבהתייחסהישותכןועלנוספותמהותיותלהטבות

.הראשונותהשנים

צריךהואלהטבהזכאישיהיהמנתעל,55בגילנניח,45גיללאחרמצטרףאשרעובדלגבי

=2,000/10שלהטבהבגינותייחסהישותולכןבלבד(65גילעד)שנים10שלשירותלבצע

.הראשונותהשניםמעשראחתכלעבורח"ש200

ההסתברותאתישקפוהמחויבותשלהנוכחיוהערךהשוטףהשירותעלותהעובדיםכללגבי

.הנדרשתהשירותתקופתאתישלימולאשהעובדיםלכך



הטבות לאחר סיום העסקה  תכנית להטבה מוגדרת  

שיטת יחידת זכאות חזויה

מגובהכלשהובשיעורהעסקתםסיוםלאחרעובדיםמשפהרפואיתתכנית–5דוגמה•

בשיעורעובדיםמשפההתכנית.העסקהסיוםלאחרהעובדשלרפואיותהעלויות

אם50%ושירותשנות20ל10ביןתרםהעובדאםהרפואיותמהעלויות40%

.שירותשנות20מעלתרםהעובד

מהערך(בעשרמחולק40%)4%תייחסהישותהתכניתשלההטבהלנוסחתבהתאם•

1%והראשונותהשניםמעשראחתלכלהחזויותהרפואיותהעלויותשלהנוכחי

השוטףהשירותעלות.מכןשלאחרהשניםמעשראחתלכל(בעשרמחולק10%)

זכאייהיהולאהשירותתקופתאתישליםלאשהעובדלכךההסתברותאתתשקף

לא,שניםעשרשלשירותתוםלפנילעזובהחזוייםלעובדים.לכולןאומההטבותלחלק

.הטבהתיוחס



הטבות לאחר סיום העסקה  תכנית להטבה מוגדרת  

שיטת יחידת זכאות חזויה

העלויותמגובהכלשהובשיעורהעסקתםסיוםלאחרעובדיםמשפהרפואיתתכנית6דוגמה•

מהעלויות10%בשיעורעובדיםמשפההתכנית.העסקהסיוםלאחרהעובדשלרפואיות

שנות20מעלתרםהעובדאם50%ושירותשנות20ל10ביןתרםהעובדאםהרפואיות

.שירות



הטבות לאחר סיום העסקה  תכנית להטבה מוגדרת  

שיטת יחידת זכאות חזויה

:פתרון6דוגמה

בעשרמאשרמהותיבאופןיותרגבוהההטבהלרמתיוביליותרהמאוחרותהשניםבעשרשירות

.השירותשלהראשונותהשנים

.הטבהתיוחסלא,שניםעשרתוךלעזובהחזוייםעובדיםלגבי•

,שירותשנותעשריםהשלמתולפנישירותשנותעשרלאחרלעזובחזוייםאשרעובדיםלגבי•

.(שניםבעשרמחולק10%)1%הינההראשונותהשניםמעשראחתבכלהמיוחסתההטבה

מועדלביןהעשיריתהשנהסוףביןלשירותכלשהיהטבהמיוחסתלאאלהעובדיםלגבי

.(שנהעשריםשלשירותתוםלפנישהינו)הנאמדהעזיבה

עלההטבהאתתייחסהישותיותראושנהעשריםלאחרלעזובחזוייםאשרהעובדיםלגבי•

לכן,מהותישאינובסכוםנוספתלהטבהיובילשנהעשריםלאחרשירות.ישרקובסיס

20למחולק50%)שנהבכל2.5%–הראשונותהשניםמעשריםאחתלכלמיוחסתההטבה

.(שנים



הטבות לאחר סיום העסקה  תכנית להטבה מוגדרת  

שיטת יחידת זכאות חזויה

,שירותשנתכלבגיןאחרונהממשכורתקבועשיעורהואהטבהשלהסכוםכאשר•

,זאתלמרות.המחויבותלסילוקשנדרשהסכוםעלישפיעועתידיותשכרהעלאות

.נוספתחשבונאיתמחויבותייצרולאעתידיותשכרעליות

שירותשנתכלבגיןאחרונהממשכורת3%שללהטבהזכאיםעובדים–דוגמה•

.55גיללפנישבוצעה

גילעדשנהלכלתיוחסהעובדשלהצפויההאחרונהמהמשכורת3%בגובההטבה•

הטבהשלכלשהומהותילסכוםיוביללאהעובדידיעלנוסףשירות55מגילהחל.55

לעומתאם.55גיללאחרלשירותהטבהכלמיוחסתלא.התכניתתנאילפנינוספת

.המעודכןהשכרלפיתעמודההתחייבות,55גיללאחרשכרעליותישזאת



הטבות לאחר סיום העסקה
הנחות אקטואריות–תכנית להטבה מוגדרת 

הנחותבחשבוןלקחתישההתחייבותחישובבעת–אקטואריותהנחות•

.שונות

כושראובדן,עובדיםתחלופתשיעורי–דמוגרפיותהנחות:דוגמאות•

,ההיווןשיעור–פיננסיותהנחות.תמותה,להטבותזכאותשיעורי,עבודה

.התכניתנכסיעלהחזויהתשואהשיעור,עתידיתמשכורת

להיותחייבותהןואולםהחברהשלבצפיתלויותהאקטואריותההנחות•

כלכלייםקשריםלשקףההנחותעל.מוטותובלתיהדדיבאופןתואמות

נכסיעלתשואהשיעורי,ההיווןשיעורי,אינפלציהכגוןשוניםגורמיםבגין

.ועודהתכנית



הטבות לאחר סיום העסקה
שיעור היוון–תכנית להטבה מוגדרת 

שיעורהואההתחייבותחישובבעתלשמששצריךההיווןשיעור–היווןשיעור•

יש,עמוקשוקאיןאם."עמוקשוק"גבוההבאיכותקונצרניותח"אגשלתשואה

.ממשלתיותחובאגרותעלהמבוססהיווןשיעורלקחת

קונצרניח"אגשלאםבין)היווןבשיעורלהשתמשישהתקןלהוראותבהתאם•

עדהממוצעתלתקופהיתאיםאשר(ממשלתיח"אגשלאםוביןגבוההבאיכות

.ההטבהלתשלום

,חובאגרותלתשלוםמהתקופהיותרארוכהההטבהלתשלוםעדהתקופהבובמצב•

.יותרארוכותלתקופותהקונצרניתח"האגריביתשלאקסטרפולציהלבצעיש

החל,בישראל.המשקכללברמתלרובנעשיתלאאועמוקשוקקייםהאםההחלטה•

ח"לאגעמוקשוקקייםכימחקרבסיסעלנקבע2014שנתשלהשנתייםמהדוחות

.בישראלגבוההבאיכותקונצרניות



הטבות לאחר סיום העסקה
התנועה בהפרשה ומרכיביה–תכנית להטבה מוגדרת 



הטבות לאחר סיום העסקה
התנועה בהפרשה ומרכיביה–תכנית להטבה מוגדרת 

שנובעתמוגדרתלהטבההמחויבותשלהנוכחיבערךהגידול–שוטףשירותעלות•

.השוטפתבתקופההעובדמשירות

במהלךהגידול,כלומר.הזמןחלוףעקבריביתהוצאותצבירת–הריביתעלות•

קרובהפךההטבהסילוקשמועדמכךהנובעהמחויבותשלהנוכחיבערךהתקופה

לתחילתההתחייבותבסיסעלמחושבתלהיותצריכההריבית.אחתבתקופהיותר

גישותשתיישנן.ההתחייבותאתשמשנותמשיכותבגיןמותאמתכשהיאשנה

.שכרהוצאותבסעיףאומימוןכהוצאותאו:הפסדאוברווחריביתבהוצאותלהכרה

משינויכתוצאההתכניתבתנאיתיקוןנערךבולמצבמתייחס–העברשירותיעלות•

יחסיחלקאותולפימחושבתהעלות.חדשהחקיקהאועובדיםעםהסכמים

לפנירגעההפרשהביןההפרשאחרותבמילים)נצברהשכברהתוספתיתמההטבה

.שליליאוחיובילהיותיכולההפרש.(התנאיםשינויאחריורגעהתנאיםשינוי



הטבות לאחר סיום העסקה
התנועה בהפרשה ומרכיביה–תכנית להטבה מוגדרת 

–דגשים-העברשירותיעלות

ההטבותאתמעליםבחלקםאשרבתוכניתשינוייםמספרמבצעתהישותכאשר•

.אחתכמקשההשינוייםלכללהתייחסישההטבותאתמקטיניםוחלקם

שירותעלות.האקטואריותבהנחותשינוייםלביןעברשירותיעלותביןלהבחיןחשוב•

בהנחותמשינויכתוצאהבהתחייבותשינויולאבתכניתשהתרחששינויהינועבר

.האקטואריות

-כדלקמןשוטפתההשירותעלותאתלפצלישבתכניתשינויישבהבשנה•

השנהלתחילתריביתלפימהוונתהשינוילמועדעדהשוטפתבשנהשנוצרהלהטבהזכאות•

.השינויבמועדהנותרתהתקופהולפי

הנותרתהתקופהולפיהשינוילמועדריביתלפימהוונתהשינויממועדשנוצרהלהטבההזכאות•

.שנהבסוף



הטבות לאחר סיום העסקה
התנועה בהפרשה ומרכיביה–תכנית להטבה מוגדרת 

–צמצומים/סילוקים

משמעותיקיטוןבגללהיתרבין,שלהההטבותבהיקףמצטמצמתהתכניתבומצב-צמצומים•

בלתיצמצוםבמהלכימדובר.(העובדיםשלפיטוריםאוהזכאותתנאישינויי"ע)הזכאיםבמספר

.ומשמעותייםצפויים

פיצויתמורתנעשההביטוללעיתים.מסוימתהטבהמבטלתהחברהבואשרמצב-סילוקים•

ביצועבמועדנעשיתמסילוקהפסדאוברווחההכרה,אחרתבהטבהאובתשלוםהעובדים

שניתנהההטבהאוהתשלוםלביןהסילוקלפנירגעהמחויבותביןהפערבתורומחושבתהסילוק

.הסילוקתמורת

להפרידצורךאיןהזהבמקרה.אחתובעונהבעתמתרחשיםוסילוקצמצום,תכניתתיקוןלעיתים•

.וסילוקיםצמצומיםלביןהעברשירותיעלותבין

.במהותןזהותאשרהטבותעםחדשהתכניתמציעההישותאםסילוקנחשאינותכניתביטול•

.לזכאיםתשלוםעקבקטנהההתחייבותבמסגרתהמאזניתתנועה–שבוצעותשלומים



הטבות לאחר סיום העסקה
התנועה בהפרשה ומרכיביה–תכנית להטבה מוגדרת 

שנלקחוהשונותבהנחותהשינוייםבהשפעתמדובר–אקטואריהפסדאורווח/מחדשמדידה•

שכרעליית)אקטואריותבהנחותשינויים,ריביתבשיעורישינויים:כגוןהאקטואריהחישובלצורך

יסווגולאאחרכוללרווחכנגדירשםהשינוי.ועוד(תמותהלוחות,עובדיםתחלופתקצב,עתידית

.יותרמאוחרבמועדהפסדאולרווחמחדש

:מיטרוניקסשלהכספיםהדוחותמתוךלבאורדוגמה•



הטבות לאחר סיום העסקה  תכנית להטבה מוגדרת  

דוגמה להמחשה

:בהתחייבותהתנועהלהמחשתדוגמה

'אדוגמה

מהמשכורת1%בגובהבישותהשירותסיוםבעתפעמיתחדלהטבהזכאיעובד

ח"ש10,000היאהראשונהבשנההמשכורת.שירותשנתכלעבורהאחרונה

.0%הינוההיווןשיעור.העזיבהלמועדעדשינויללאתישארהמשכורתכיוההנחה

אומוקדמתעזיבהאפשרותללאהחמישיתהשנהבסוףיעזובהעובדכיהניחו

.אקטואריותבהנחותשינוייםאיןכיובהנחהיותרמאוחרת

פתרון

החברה.שנים5בעודח"ש500בסךלתשלוםזכאייהיההעובדכיצופההחברה

.השנים5-מאחתבכל100בסך(שוטףשירותעלות)בהוצאותמכירה



הטבות לאחר סיום העסקה  תכנית להטבה מוגדרת  

דוגמה להמחשה

'בדוגמה

כלתעלההעובדשלשמשכורתוצופההחברהכיהניחו,הקודמתהדוגמהבנתוני

.(0%היווןשיעור)שינויללאההנחותיתר.(דריביתריבית)7%-בשנה

פתרון

שנים5בעודח"ש655בסךלתשלוםזכאייהיההעובדכיצופההחברה

בכל131בסך(שוטףשירותעלות)בהוצאותמכירההחברה.(4^1.07*10,000)

.השנים5-מאחת



הטבות לאחר סיום העסקה  תכנית להטבה מוגדרת  

דוגמה להמחשה

'גדוגמה

שינויללאנותרוהוא10%הינוההיווןשיעורכיהניחו,('ב)הקודמתהדוגמהבנתוני

.התקופותלאורך

פתרון

להכיריששכעתהואההבדל('בלדוגמהבדומה)131היאשנהבכלההטבה

.מימוןהוצאותולחשבההטבותשלמהווןבערך



הטבות לאחר סיום העסקה
טיפול חשבונאי–תכנית להטבה מוגדרת 



הטבות לאחר סיום העסקה  תכנית להטבה מוגדרת  

דוגמה הכוללת עלות שירות עבר ושינויים בשיעור ההיוון

העסקתלהסכםבהתאם.שנים10לעבודצפויוהוא1.1.17ביוםעבודתואתהחלעובד

4שיעבודבתנאיח"ש80,000שלפעמיחדמענקפרישהבעתלקבלזכאיהוא,העובד

שללתוספתזכאישהעובדכךהתוכניתאתהישותשינתה1.4.18ביום.לפחותשנים

:ההיווןשיעור.המקוריתהתוכניתשלמהסכומים25%

1.1.178%

31.12.176%

1.4.187.5%

31.12.189%

:נדרש

2018ו2017בשניםפרישהלמענקבהתחייבותהתנועהאתהצג



הטבות לאחר סיום העסקה  תכנית להטבה מוגדרת  

דוגמה הכוללת עלות שירות עבר ושינויים בשיעור ההיוון

:פתרון

הצבירהתקופתפניעלישרבקוההטבהאתנפרוסולכןל"הנבתוכניתהטבהנוסחתאין

.(השירותתחילתלאחרשנים10)31.12.26הצפויהתשלוםמועד.(שנים4)

80,000/4=20,000:ישרקושנתיתצבירה

לפימחושבתהשוטףהשירותעלות.ההיווןשיעורהתעדכן2017בשנתכילבלשיםיש

השינויהשפעתכיהיאהמשמעות.הריביתעלותלגביל"וכנהשנהלתחילתההיווןשיעור

.אחרכוללברווחתיספגההיווןבשיעור

אתלחשבעלינוכןועללמענקעדכוןבוצעההיווןבשיעורלעדכוןבנוסף2018בשנת

.עברשירותיעלות

80,000*1.25/4=25,000:עדכוןלאחרשנתיתצבירה



הטבות לאחר סיום העסקה  תכנית להטבה מוגדרת  

דוגמה הכוללת עלות שירות עבר ושינויים בשיעור ההיוון

תנועה בהתחייבות:פתרון

01/01/2017-

20,000/(9^1.08=)10,005עלות שירות שוטף

.אין התחייבות לתחילת השנה ולכן אין עלות ריבית-עלות הריבית

1,833PNמדידה מחדש

31/12/201711,838(=1.06^9/)20,000

=(8.75^1.06)/(0.25*20,000)3,003עלות שירות שוטף

=(0.25-1^1.06)*17411,838עלות הריבית

1,737PNמדידה מחדש

=(8.75^1.075)/(1.25*20,000)13,277התחייבות לפני עדכון

3,319PNעלות שירותי עבר

01/04/201816,59713,277*1.25=

=(8^1.075)/(0.75*1.25*20,000)10,513עלות שירות שוטף

(0.75-1^1.075)*92516,597עלות הריבית

2,942PNמדידה מחדש

31/12/201825,093(20,000*2*1.25)/(1.09^8)



הטבות לאחר סיום העסקה
נכסי התכנית–תכנית להטבה מוגדרת 

,מהחברהנפרדתשהיאמשפטיתישותאובקרןהמוחזקיםנכסים–"התכניתנכסי"•

למשוךניתןושלאאחרותלמטרותולאעובדהטבותלתשלוםרקמיועדתאשר

להחזראובפועלהטבהלתשלוםמעבראחרותלמטרותהחברהי"עכספיםממנה

.הכספיםאתמקופתהשילמההיאאםלחברה

החברהאם–למשל.תכניתנכסישאינםנכסיםלביןתכניתנכסיביןלהבחיןחשוב•

נכסי"במדוברלאלעובדיםהטבותלתשלומיפנימיתשמיועדהשקעותתיקמנהלת

IFRSלפייטופלההשקעותותיק"תכנית 9.

.לתקרהבכפוףחתךתאריךבכלהוגןבשוויימדדוהתכניתנכסי•

גבוהיםהנכסיםשוויאם.נטו,התחייבות–מההתחייבותבקיזוזיוצגוהתכניתנכסי•

.נטו,נכסיוצגמההתחייבות



הטבות לאחר סיום העסקה
נכסי התכנית–תכנית להטבה מוגדרת 

:התכניתבנכסיתנועה



הטבות לאחר סיום העסקה
נכסי התכנית–תכנית להטבה מוגדרת 

פתיחהביתרתהנכסשוויהכפלתידיעלמחושבותריביתההכנסות–ריביתהכנסות•

אתיקזזווכךהמחויבותשלההיווןבשיעור(השנהבמהלךובמשיכותבהפקדותבהתחשב)

התכניתבגיןשנצברוההכנסותולאתיאורטיותבהכנסותמדובר.המחויבותשלהריביתעלות

.בפועל

עקבבפועלהתכניתנכסישלהתשואהביןבהפרשמדובר–מחדשממדידההפסד/רווח•

מחדשמדידהתהיההאחרהכוללברווחההצגה.הריביתהכנסותלביןההוגןבשוויםהשינוי

נניח,ההמחשהלצורך.(הנכסיםשלמחדשמדידהבקיזוזההתחייבותשלמחדשמדידה)נטו

הריביתהכנסותאתלחשבישמקרהבכלאזיהפסדיםרשמוהתכניתנכסימסוימתשבשנה

.תכניתנכסישלמחדשממדידהכרווחאחרכוללברווחיוכרוההפסד(הקודםהשלב)

.הנכסבתקרתהשינויאתגםכוללמחדשממדידההרווחסעיף•

שלמחדשמהמדידהאחרכוללרווחבדוחמקוזזהתכניתנכסישלמחדשממדידההרווח•

.ההתחייבות



הטבות לאחר סיום העסקה
נכסי התכנית–תכנית להטבה מוגדרת 

-הנכסתקרת•

.נטוהתחייבותנציגמהנכסגבוההההתחייבותבובמקרה•

נטו,בנכסלהכירניתןהאםלבחוןישמההתחייבותגבוהיםהתכניתנכסיבובמקרה•

:סכוםבאיזהכןואם

,הישותידיעלהנשלטכלכלימשאב)נכסהגדרתמתקיימתאםרקהנכסלהכירניתן•

.(בעתידכלכליותהטבותצפויותבגינוואשרהעברמאירועינובע

החזראועתידיותבהפקדותקיטוןשלבצורהלישותזמינותעתידותכלכליותהטבות•

.בגירעוןנמצאתאשראחרתלתוכניתבעקיפיןוביןבמישריןביןכספי

.עתידיותהטבותאותןשלהנוכחיהערךהיאהנכסתקרת•



הטבות לאחר סיום העסקה
נכסי התכנית–תכנית להטבה מוגדרת 

–דוגמאות-הנכסתקרת•

תקבללאאופןבכלוהחברהלעובדיםיחולקעודףסכוםשכלקובעהנכסיםקרןתקנון•

גבוהיםהנכסיםאםכלומר,במאזןנטונכסלרשוםאסורכזהבמצב-החזרים

.בנכסלהכירניתןולאמאחר0שלסכוםעלתופיעהתכניתמההתחייבויות

תיהנההחברהזהבמצב-אקטואריעודףלמשוךלחברהמאפשרהקרןתקנון•

.ממנוליהנותתוכלהיאהיוםשבבואמאחרבתכניתמהנכס

הפקדותשלהקטנהבאמצעותעודפותמהפקדותליהנותלישותמאפשרהקרןתקנון•

בעתידממנותהנההיאהעודףאתלמשוךדרךאיןלחברהאםאפילו,כלומרעתידיות

בנכסלהכירניתןזהבמצב.עודףהיהלאשבולמצבביחסלקופהפחותתפקידהיאכי

.העתידיותבהפקדותהקיטוןשלהנוכחיהערךבגובהנטו



הטבות לאחר סיום העסקה
דוגמה-נכסי התכנית –תכנית להטבה מוגדרת 

:התכניתנכסיבדברנתוניםלהלן.תכניתנכסילחברהקיימיםבגינהמוגדרתלהטבהתכניתלחברה•

שבוצעהח"ש5,000בסךהפקדהלמעט2018בשנתהתכניתמנכסימשיכותאוהפקדותהיולא•

31.3.18ביום

.(תקרהקיימת)התכניתהתחייבויותעלנכסיםבעודףזכותאיןלחברה•

התכניתבנכסימפורטתתנועההציגו–נדרש•

הוגן של נכסי  שווי

תכנית

בגין  התחייבות

התכנית

ההיוון  שיעור

לחישוב 

ההתחייבות

31.12.1730,00032,0006%

31.12.1845,00042,0005.5%



הטבות לאחר סיום העסקה
דוגמה-נכסי התכנית –תכנית להטבה מוגדרת 

:פתרון•

נכסי תכנית

התקרה לא אפקטיבית31.12.1730,000

=(0.75-1^1.06)*5,000+6%*2,02330,000הכנסות ריבית

נתון5,000הפקדות

4,000הנכס הינה השפעת תקרת, מתוך סכום זה4,977רווח ממדידה מחדש

מכירים בנכס עד גובה ההתחייבות.התקרה אפקטיבית31.12.1842,000



הטבות לאחר סיום העסקה
סוגיות נוספות–תכנית להטבה מוגדרת 

כמדיניותבוחרותחברותולרובבכךעוסקלאהתקן–הכספיהמצבעלבדוחהצגה•

.(שוטףלאנכסאו)שוטפתלאכהתחייבותההתחייבותאתלהציג

אתליישםעליהמוגדרתלהטבהתכניותמספרקיימותלחברהאם–תכניותמספר•

בנפרדתכניתלכלשהזכרנוהכללים

מסוימיםלנכסיםשכרעלויותלהווןלחברותמאפשריםמסוימיםתקנים–עלויותהיוון•

(IAS 38,IAS עלות–מוגדרתלהטבהמתוכניתשהוכרועלויותלהווןניתן.(וכדומה2

.מוגדרתלהטבהתכניתשלמחדשממדידההפסד/רווחואףריביתעלויות,שירות



הטבות לאחר סיום העסקה
(כולל דוגמה מדוחות כספיים של אינטר תעשיות)גילוי –תכנית להטבה מוגדרת 

:בגיןהינוהיתרביןלמסורהישותנדרשתאותומהגילויחלק

:התכניתובנכסיבהתחייבותבתנועההשינוייםפירוטתוךהסגירהליתרתהפתיחהיתרתביןהתאמה



הטבות לאחר סיום העסקה
(כולל דוגמה מדוחות כספיים של אינטר תעשיות)גילוי –תכנית להטבה מוגדרת 

שלהנוכחיהערךאתלקבועכדיששימשומשמעותיותאקטואריותהנחות–

–המחויבות



הטבות לאחר סיום העסקה
(כולל דוגמה מדוחות כספיים של אינטר תעשיות)גילוי –תכנית להטבה מוגדרת 

:עתידייםמזומניםתזרימישלודאותוחוסרעיתוי,סכום



הטבות עובד אחרות לטווח ארוך



הטבות עובד אחרות לטווח ארוך

:השלילהדרךעלהינהההגדרה–"ארוךלטווחאחרותעובדהטבות"•

חודשים12מיותרתוךחזוימלאבאופןשלהןהסילוקכלומר,קצרלטווחשאינןהטבות–

.העובדיםידיעלהשירותיםסופקושבההתקופהשלהמאזןמתאריך

העסקהסיוםלאחרבהטבותמדוברלא–

.פיטוריןבגיןבהטבותמדוברלא–

,יובלמענק,שבתוןשנת,משנהיותרעבורלצבירההניתניםחופשהימי–דוגמאות•

.שנתיתרבבונוסיםתכנית

כושראובדןבגיןהטבההיאארוךלטווחאחרתעובדהטבתשלנוספתדוגמה•

נוצרתהמחויבות,השירותזמןבמשךתלויההטבהגובהאם.ארוךלזמןעבודה

,עבודהכושרשאיבדעובדכללגביזההההטבהגובהאם.מסופקהשירותכאשר

כאשרמוכרתאלההטבותשלהחזויההעלות,השירותבשנותהתחשבותללא

.עבודהכושרלאובדןהגורםאירועמתרחש



טיפול חשבונאי–הטבות עובד אחרות לטווח ארוך 

צפילפיהמחויבותחישובכלומר,חזויהזכאותיחידתשיטתלפיתימדדהמחויבות•

קונצרניח"אג)רלוונטיהיווןבשיעורמהווןהואכאשרהעתידיהתשלוםלגובה

.(ממשלתיח"אגאוגבוההבאיכות

:הבאיםהפרטיםבגיןהפסדאוברווחתכירישות•

שוטףשירותעלות–

נטו,ריביתעלות–

(צמצומים/סילוקים,עברשירותיעלותשלרכיביםכולל)מחדשמדידה–

אחרכוללברווחהכרהאין–דגש•

יתרתביןהשינויוכלמחדשמדידהשלרכיבאין,כאלוקיימיםאם–התכניתנכסי•

.הפסדאורווחמולהואוהפקדותתשלומיםלמעטלסגירההפתיחה



מדידה מחדש–הטבות עובד לטווח ארוך 

לרווחולאהפסדאולרווחנזקפתארוךלזמןעובדהטבותשלמחדשהמדידהמדוע

?העסקהסיוםלאחרלהטבותבדומהאחרכולל

רמתאותהאתנושאתאינה,כללבדרך,ארוךלטווחאחרותעובדהטבותשלהמדידה

זהתקן,זומסיבה.העסקהסיוםלאחרהטבותשלהמדידהאתהמאפיינתהוודאותאי

בשונה.ארוךלטווחאחרותעובדהטבותלגבייותרפשוטחשבונאילטיפולשיטהקובע

מכירהאינהזושיטה,העסקהסיוםלאחרהטבותלגביהנדרשהחשבונאימהטיפול

אחרכוללברווחמחדשבמדידות



דגשים-הטבות עובד לטווח ארוך 

ארוךלטווחאחרותעובדכהטבותאוהעסקהסיוםלאחרכהטבותהטבותסיווג•

אוברווח"המחויבותשלמחדשמדידה"סיווגבעיקרהיאהסיבה.קריטיהוא

.אחרכוללברווחאוהפסד

להיותויכולותהעסקהסיוםלאחרמשולמותלהיותשיכולותתכניותישנן•

,מקובלתלפרשנותבהתאם.ההעסקהתקופתבמהלךמנוצלות/משולמות

.ארוךלטווחאחרותעובדכהטבותתסווגבכללותההתכניתכזהבמקרה

.העזיבהבמועדלפדותםשניתןמצטבריםחופשהימיאפשרות–למשל

בהתאם–לדוגמה,ארוךלזמןאחרתהטבהמהווהלאלכשעצמהשכרעליית•

.עבודהשנות3לאחראוטומטיתשכרלעלייתזכאיםהעובדים,קיבוצילהסכם

שוטףשכרעלאלאארוךלזמןאחרתהטבהעלמדוברלאאלובמצבים

.קצרלטווחוהטבה



הטבות עובד לטווח ארוך

הצגה וגילוי

עברשירותלעלותשוטףשירותעלותביןהפרדהכוללבהפרשההתנועהאתלפרטניתן•

.הסכומיםאתלאחדוניתן

שייזקףאחדלסעיףהפסדאוברווחשיוצגוהסכומיםסךאתלאחדאףניתן,בנוסף•

.(מחדשומדידהשירותעלות,מימוןהוצאות–הכולל)שכרכהוצאות

•IAS תסווגההטבהומלואייתכן.שוטפתלאאוכשוטפתההטבהסיווגלענייןרלוונטי1

.העובדדרישתלפילפדיוןניתנתהיאאםבדוחותשוטפתכהתחייבות

.ארוךלטווחעובדהטבותלגביספציפיותגילוידרישותקיימותלאבתקן•

IASכגוןאחריםבינלאומייםכספידיווחתקני,זאתעם• IASוקשוריםצדדים24 עשויים,1

.בנושאגילוייםלדרוש

IAS–לדוגמה• .ניהולייםמפתחלאנשיעובדהטבותלגביגילוידורש24

IAS–לדוגמה• .עובדהטבותבגיןהוצאהעלגילוידורש1



הטבות בגין פיטורין



הטבות בגין פיטורין

:מכתוצאהעובדשללפיטוריןבתמורההמסופקותהטבות–פיטוריןבגיןהטבות•

לגמלאותפרישהשלהרגילהמועדלפניעובדלפטרישותשלהחלטה–

לפיטוריןבתמורההטבותשללהצעהלהסכיםעובדשלהחלטה–

לפיטוריםמחויבתהחברהשבולמועדעדוזאתפיטוריןהטבותבגיןבהפרשהלהכיראין•

.לביטולנתוןאינווהנושא

אלאפיטוריןבגיןהטבותמהוויםאינםאשרלפיצוייםמסלוליםשניכוללבישראלהחוק•

.אינםוהעיתויהסכומים,ודאיהואהתשלום.העסקהסיוםלאחרכהטבות

שלשיפורלעתיםוכולליםפעמייםחדתשלומיםכללבדרךהןפיטוריןבגיןהטבות•

.העסקהסיוםלאחרהטבות

לעובדיםמשולםבהמוקדמתפרישהתכניתהינהפיטוריןבגיןלהטבותנפוצהדוגמה•

.בחוקהקבועהפרישהגילעדהמוקדמתהפרישהבתקופתמשכורתשבתכנית



דגשים-הטבות בגין פיטורין 

מגיעאו)מתפטרשהואבמקרהלעובדבתשלוםמחויבתחברהלתכניתבהתאםאם•

תיחשבהתכניתאזימפוטרשהואבמקרהיותרגבוהבסכוםומחויבת(פרישהלגיל

החברהמפוטרהעובדשבוובמועדהנמוךלסכוםבהתאםהעסקהסיוםלאחרכתכנית

.פיטוריןבגיןכהטבהבהפרשתכיר

פיטוריןבגיןהטבהאינהולפיכךלשירותבתמורהמסופקתהעובדשהטבתלכךסימן•

.עתידיבשירותמותניתשההטבההיא



הטבות בגין פיטורין

:מביןהמוקדםלפי–הכרה•

IASבכהגדרתומבניבשינויהכרה– בהפרשהנכירכזהבמצב.פיטוריןבגיןהטבותכוללאשר37

IASשלהכלליםיתקיימוכאשרהפיטוריםבגיןההטבותבגיןלרבותהמבניהשינויבגין 37.

שלהליךלבטליכולהלאכברהחברההדיווחלמועדאםהפרשהתוכר,מבנישינויאיןאםגם–

למחויבותבמהותהדומה"לבטליכולהלא"המושגמשמעות.לפיטוריןהצעהאופיטורין

.משתמעת

:מדידה•

כהטבהיטופלהואמאזןמתאריךפחותאוחודשים12בתוךהואלעובדיםהתשלוםאם–

.מהווניםבלתיבערכיםכלומרקצרלטווח

חישובכלומר–ארוךלטווחאחרתכהטבהיטופלהואיותרארוכהבתקופהצפויהתשלוםאם–

.הפסדאולרווחנזקפיםבושינוייםאשראקטוארי



דוגמה-הטבות בגין פיטורין 

זמןובאותוחודשים10תוךמפעללסגורמתכננתישות,לאחרונהמרכישהכתוצאה

שלהמומחיותאתצריכהשהישותמאחר.במפעלשנותרוהעובדיםכלאתלפטר

:כלהלןפיטוריןתכניתעלמודיעההיא,מסוימיםחוזיםלהשליםכדיבמפעלהעובדים

הפיטוריןבמועדיקבלהמפעללסגירתעדהשירותיםאתויספקיישאראשרעובדכל

10,000יקבלוהמפעלסגירתלפנישיעזבועובדים.ח"ש30,000שלמזומןתשלום

.ח"ש

יעזבומהעובדים20-שמצפההישותהתוכניתהצגתבזמן.במפעלעובדים120קיימים

.המפעלשלהסגירהלפני



פתרון דוגמה–הטבות בגין פיטורין 

תצטרךשהישותהסכוםזהו.ח"ש10,000היאהעובדשללפיטוריןבתמורההמסופקתההטבה•

אוהמפעללסגירתעדהשירותאתויספקויישארוהעובדיםאםקשרללאפיטוריןעבורלשלם

כלשלפיטורין,הסגירהלפנילעזוביכוליםשהעובדיםלמרות.המפעלסגירתלפנייעזבושהם

החברהלפיכך.העובדיםאתולפטרהמפעלאתלסגורהישותהחלטתשלהתוצאההםהעובדים

מחויבתהישותשבובמועד(120*10,000)ח"ש1,200,000בסךפיטוריןבגיןבהתחייבותתכיר

.הפיטוריןלתכנית

עשרהשלהתקופהמלואעבורשירותיםיספקוהםאםיקבלושעובדיםתוספתיותהטבות•

עובדכהטבותבהןמטפלתהישות.תקופהאותהבמהלךשסופקולשירותיםבתמורההןחודשים

.השנתיתהדיווחתקופתתוםלאחרחודש12לפניאותןלסלקמצפהשהישותמכיווןקצרלטווח

בכלמוכרת(ח"ש2,000,000/10)ח"ש200,000שלשהוצאהכך,היווןנדרשלא,זובדוגמה

שלבספריםבערךמקבילגידולעם,חודשיםעשרהשלהשירותתקופתבמהלךחודש

.ההתחייבות



הטבות בגין פיטורין

גילוי

.פיטוריןבגיןהטבותלגביספציפיותגילוידרישותקיימותלאבתקן•

IASכגוןאחריםבינלאומייםכספידיווחתקני,זאתעם• IASוקשוריםצדדים24 עשויים,1

.בנושאגילוייםלדרוש

IAS–לדוגמה• .ניהולייםמפתחלאנשיעובדהטבותלגביגילוידורש24

IAS–לדוגמה• .עובדהטבותבגיןהוצאהעלגילוידורש1



תודה על ההקשבה


