
 נקודותX  (XX  :)שאלה מספר 

 בבורסה לניירות ערך בתל אביב.  שמניותיה נסחרות הינה חברה ציבורית "(  החברה)להלן: "חברה א' 

הן    מתוגמלים  החברה. עובדי  וכלל עובדיה מועסקים בישראל  התחבורה הציבורית החברה פועלת בתחום  

   .הטבות אחרותעל ידי   המשולם להם באופן שוטף והן עבודה על ידי שכר

 : מעבר לשכר העבודה השוטף שהחברה מעניקה לעובדיההרלוונטיות להלן פירוט לגבי ההטבות  

כמות בלתי  לצבור    ת להםאפשרימי חופשה בכל שנה ומ  20מעניקה לעובדיה    החברה   –  ימי חופשה •

)בין אם  עד לפרישה  על ידי העובד  כל ימי החופשה שיצברו  בלתי מנוצלים.    ימי חופשהמוגבלת של  

פרישה(   לגיל  הגעה  או  פיטורין  התפטרות,  הנגזר  עקב  שכר  לפי  לעובד  ישולמו  ינוצלו,  ולא 

האחרונה. ימי    ממשכורתו  לנצל  נוהגים  העובדים  כי  מראה  במהלך  הניסיון  צבורים  חופשה 

לפדות  הם נוהגים  וגם  קופת הדיווח במהלכה הם נצברו,  חודשים מת 12-עבודתם בחברה, מעבר ל 

 בעת הפרישה.  את ימי החופשה הצבורים שנותרו 

לאחר סיום העסקת העובדים בחברה, הם זכאים לקבלת פיצויי פיטורין. יש      –   פיטורין  יפיצוי  •

לחוק פיצויי פיטורין.   14סעיף ההסדר החלופי המופיע ב עובדי החברה אינם חתומים על לציין כי 

)הניחו כי הנסיבות    נסיבות מזכות לתשלום פיצויי פיטוריןהתרחשותן של  בעת  במילים אחרות,  

  ת בויח מ  החברה,  עובד על ידי החברה או הגעה לגיל פרישה על פי חוק(המזכות הן פיטורין של ה

  שלהם בחברה  ותקה שנות  כפול מספר הםאחרונה שלהמשכורת הפיצויים בגובה לעובדיה לשלם 

להפקיד  בחרה )לפי שיקול דעתה ומדיניות ניהול הכספים שלה(  . החברהבמועד הפרישה/פיטורין

מיועדת לתשלום הפיצויים לעובדי החברה,  קופה זו    .לפיצוייםמרכזית  כספים בקופה  מדי חודש  

של  זכאותו  את  אינה משנה  קופה  על נכסי ההתשואה  בלבד, ונכסיה אינם זמינים לנושי החברה.  

והוא  לפיצויים  העובד פיצויזכאי  ,  לעיללקבל  בסכום המתואר  שנצברו   ים  לסכומים  ללא קשר 

פרישה הקבוע בחוק ועדין  הלפרוש לפני גיל    לעובדיםנוהג המאפשר  בחברה אין  הניחו כי    .בקופה

, או נוהג המאפשר לעובדים לקבל סכום פיצויים מוגדל אם  בגין הפרישה  להטבות   םלהיות זכאי

 . בדנכסי קופת הפיצויים עולים על הסכום לו זכאי העו

מסוגים שהוגדרו    יםרפואי  יםטיפולהחברה ממנת  במסגרת הטבה זו,    –   מימון טיפולים רפואיים •

שנים ממועד    5למשך  וזאת החל ממועד פרישתם מהחברה, ו   יה,לעובדובכפוף לתקרות שהוגדרו,  

שנים או    15הזכאות למענק זה הינה לעובדים שהשלימו תקופת עבודה של    מהחברה.ם  פרישת

עקב   או  פרישה  לגיל  הגעה  עקב  להיות  יכולה  הפרישה  כאשר  פרישתם,  במועד  בחברה  יותר 

 התפטרות. 

 

 הנחות נוספות:

 החברה לא זכאים להטבות עובד אחרות פרט למתואר בשאלה.    עובדי -

 . המס  מהשפעותהתעלמו  -

  מפורשות   נאמר  אם  אלא ,  בהטבות  או  הזכאות   בתנאי  כלשהם  שינויים  חלו   אל  התקופה  במהלך -



 .אחרת

 החברה אינה מחזיקה בנכסי תכנית כלשהם, אלא אם נאמר מפורשות אחרת.  -

 חלק מעובדי החברה צפויים להגיע לגיל פרישה )הן גברים והן נשים(.  -

 

.  2021המתייחסים לדוחות הכספיים של החברה לשנת    להלן מספר היגדים בלתי תלויים האחד בשני

 סמנו ביחס לכל אחד מההיגדים, האם ההיגד נכון או לא נכון. 

 

  1 היגד

 : קצר כהטבות עובד לזמןוחלק כהטבה אחרת לזמן ארוך   ויסווג  חלק מימי החופשה

 נכון    .א

 נכון  לא   .ב
 

  2 היגד

כך  חוק  האת  באופן בלתי צפוי  תיקנה ממשלת ישראל    2021באוקטובר  לצורך היגד זה בלבד, הניחו כי  

   .65לגיל    62באופן הדרגתי מגיל הועלה  גיל הפרישה לנשים  ש

כעלות    של החברה  רווח או הפסדדוח  ל  2021בדוחות הכספיים לשנת  השלכות התיקון תיזקפנה  בהתאם,  

 : שירות עבר

 נכון    .א

 נכון  לא   .ב
 

  3 היגד

השוטפת  יש   השירות  עלות  את  הרפואיים    בגיןלפרוס  הטיפולים  מימון  השירות  הטבת  תקופת  לאורך 

 :(שלו הצפויהפסקת העבודה מועד ועד בחברה  עבודתו  ממועד תחילתקרי, הצפויה של העובד )

 נכון    .א

 נכון  לא   .ב
 

  4 היגד

לא תשפיע על הרווח    2021המרכזית לפיצויים של החברה בפועל לשנת  התשואה שתושג על ידי הקופה  

 הנקי של החברה:

 נכון    .א

 נכון  לא   .ב
 

 

 



 פתרון 

נ  –  1היגד   קצר נעשה תוך הסתכלות על מועד    לזמןסיווג של הטבות להטבות  קובע כי    IAS 19כון.  לא 

כי  במלואהסילוק ההטבה   לאור העובדה  צפויה להיות מסולקת  חלק מ.  ימי החופשה  בגין  ההתחייבות 

, הרי שההטבה תסווג במלואה כהטבה  בה הן הוענקו  חודש לאחר תום תקופת הדיווח  12תקופה עולה על  

 ארוך.  לזמןאחרת 

, תיקון תוכנית מתרחש כאשר ישות מציגה תוכנית להטבה מוגדרת או  IAS 19-ל בהתאם  .  נכון  –   2היגד  

להטבה   לתוכנית  בהתאם  לתשלום  העומדות  ההטבות  את  משנה  או  מוגדרת  להטבה  תוכנית  מבטלת 

גיל הפרישה לנשים משנה את היקף ההטבות העומדות   מוגדרת קיימת. במקרה הנדון, מאחר והעלאת 

השלכות התיקון תיזקפנה  וכפועל יוצא  שמדובר בתיקון תוכנית  לתשלום בהתאם לתוכנית הקיימת, הרי  

 .  לרווח או הפסד כעלות שירות עבר

תחילת הצבירה של הזכאות של העובד מתחילה במועד תחילת ההעסקה שלו אך   םאמנ נכון.לא   – 3היגד 

על מידת הזכאות של העובד.    תשפיע שנה שכן לאחר מכן המשך העסקתו לא    15כעבור    מסתיימתהיא  

 . אין יותר צבירהמכן אחר שכן כאמור להשנים הראשונות  15עלות השירות תיפרס על פני   כפועל יוצא, 

 , הכנסות המימון שירשמו וישפיעו על הרווח הנקי של  נכס תכניתלאור העובדה שמדובר בנכון.  –   4  היגד

(  ריבית שוק עמוק)  היוון של צד המחויבותהשיעור  והן נמדדות בהתבסס על    "תיאורטיות"   הינןהחברה  

 .בקופה המרכזית ולא על בסיס התשואות בפועל של הנכסים

 

 


