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 עייפתי מלעקוב אחר מעשי. 2004ואילך, משום שבתחילת  2004-של פרסומים מ

  

 ספרים

 

 .1989, מרס הוצאת סדןניהול השכר וחישובו, מהדורה ראשונה, 

 .1991, מאי הוצאת סדןניהול השכר וחישובו, מהדורה שנייה, 

 .1995, יולי הוצאת סדןניהול השכר וחישובו, מהדורה שלישית, 

 .2002, אוגוסט הוצאת סדןשכר: תכנון, ניהול, חשבות, 

 

 מאמרים

 TheMarkerאתר מאמרי ב

 ynetאתר מאמרי ב

 מאמרי באתר העין השביעית

 

 .1981, יוני מעשה חושב"קישור בין מסדי נתונים", 

 .1981, אוגוסט מעשה חושבלות תוכנה", "התמודדות עם תק

 .1991, פברואר מיסיםא לפקודת מס הכנסה והשפעתו על חישוב השכר", 121"סעיף 

 .1991, מאי מאחורי התלוש"קום התנערה עם חלכה", 

 .11.6.91, ממון -ידיעות אחרונות א לפקודת מס הכנסה(, 121"הלוקש והמוקש" )סעיף 

 .1991, אוגוסט מיסיםשלב שלישי",  -א לפקודת מס הכנסה 121"סעיף 

 .1991, ספטמבר מאחורי התלושא", 121"קיצור תולדות סעיף 

 .1992, ינואר נטו +; 1991, נובמבר  מאחורי התלוש"דמי פגיעה לנפגעי עבודה", 

 .1992, פברואר נטו +; 1992, ינואר  מאחורי התלוש"מיסוי הפרשי שכר", 

 .1992, יולי מאחורי התלושכל כך מסובך בפקודת מס הכנסה",  "מה

 .1992, אוקטובר מאחורי התלוש"השכר הממוצע במשק", 

 .1993, ינואר מעשה חושב"סיוע מקוון למתכנתים במחשבים מרכזיים", 

 .1993, אוקטובר מיסים"בדרך לרבנות: מס הכנסה בעת שינוי מצב משפחתי", 

 .1994, אפריל מיסיםא", 121"קיצור תולדות סעיף 

 .1994, שנתון משפט העבודהחמש הערות",  -"תגמולי מילואים 

 .1994, דצמבר מיסיםהנחה לתושבי ישובים מסוימים",  -"מס הכנסה 
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 .1995, אפריל נטו +; 1995, מרס  משאבי אנוש"איכות תלוש המשכורת", 

 .1995אפריל -, מרץדיהמולטימ"עליה יקרה בסולם הדרגות", 

 .1995, יוני מיסיםהצעד הבא",  -"רפורמה במיסים 

, אוקטובר ידע למידעמעביד", -"החיוב במיסים של תשלומים הניתנים עם ניתוק יחסי עובד

1995. 

 .1996, פברואר מיסים", 1996"שינויים בפקודת מס הכנסה עם תחילת שנת  

Once in a Millennium, Math Chat, 4.11.99 

 .9.5.2001, הארץ"פיצויי פיטורים, פדיון ימי חופשה ומענק הסתגלות", 

 . TheMarker  ,,10.5.2001 JobInfoTech Job ,-Hiטק", -"צרור עצות למפוטר היי

 .30.10.2001, מעריב/עובדים"מהאופציות ועד הפיטורים", 

 2002, פברואר נטו +ים", "הרהורים על צמצומ

 2002, מרס נטו +"היטל על בעלי הכנסות גבוהות )"מס עשירים"(", 

 . TheMarker ,28.4.02", הבלוף על המס הנייד"

 .ynet ,29.4.02", לפקידי האוצר –ילדים זה שמחה "

 .ynet ,16.5.02", הרפורמה חזון, הגזרות דיכאון"

 .TheMarker ,16.5.02", מסירים את האיפול מעל תנאי העבודה"

 .2002, יוני מיסים"כאשר החתול שומר על השמנת", 

ירום הכלכלית על השפעת תוכנית הח. TheMarker , 7.6.02", אין דבר קבוע ממס זמני"

 .2002, יולי נטו + השכר,

 .ynet ,13.6.02", התוכנית הכלכלית: ככה לא מטילים מס חדש"

 .קו לעובד, ynet ,21.6.02"מינימום מודעות לשכר המינימום", 

 .TheMarker ,23.6.02", %012מס שולי של "

 .ynet, 2.7.02, ידיעות אחרונות", תוכנית החירום הכלכלית: איך היא תשפיע עלינו?"

 .ynet ,5.7.02", לבם של החיילים המשתחרריםלתשומת "

 .TheMarker ,5.7.02", אבל מה עם הזכויות? -מלאכותי, מלאכותי "

 .ynet ,12.7.02", הגיל אינו קובע"

 .TheMarker ,15.7.02 ,he private sectorSauce for t", פרטי ביותר"

 .ynet ,19.7.02", ימים 4-נזק ושמו קיצור שבוע העבודה ל"

 , במחנה.23.7.02, מעריב", מדריך הטבות תעסוקה ומיסוי לחייל המשוחרר -שחרור נעים "

 .TheMarker ,26.7.02 ,Change the COL routine", תהיה תוספת יוקר?"

 .ynet ,26.7.02", הרפורמה במס: חזק, אבל ממש לא אלגנטי"

 .Bizportal, וואלה, ynet ,31.7.02", תקלה ברפורמה: יש שכירים שישלמו יותר מס"

 .ynet ,2.8.02", להתחכך עם מס הכנסה"

 .ynet ,9.8.02", רק בישראל: החיילים יורים, החיילים גם ישלמו"
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 .26.8.02, הארץ", הרפורמה הבלתי גמורה"

 .TheMarker ,29.8.02", נצחון הנישום הבודד על פקיד השומה"

 . )שי לחג(TheMarker ,3.9.02", עולה יותרלמעסיק זה "

 .TheMarker ,9.9.02", תל אביב?-ומה לגבי הנישום בקו יבנה"

 .TheMarker, 23.9.02, הארץגם לעניים",  –"רפורמה במס 

 .1.10.02, הארץ", אפשר גם אחרת –קיצוצים לנבחרים "

 . TheMarker ,6.10.02", עשירוני הפראיירים"

 .TheMarker ,18.10.02", ארוכה הדרך לשוויון"

 .17.11.02)ממון(,  ידיעות אחרונות"הילדים בדרך, ההטבות כבר כאן", 

 .TheMarker ,24.11.02", ה בעינייםעידוד העבודה או עבוד"

 .ynet ,27.11.02", למי אכפת מהמשותקים והמוגבלים? בטח לא לממשלה"

 .3.12.02)ממון(,  ידיעות אחרונות"העולם הדמיוני של הלובי החברתי", 

 .TheMarker ,5.12.02", הסכם יחיד ומיוחד"

 .TheMarker ,24.12.02", מהעובדים יממנו את הקלת הנטל %15"

 .ynet ,26.12.02", מס הכנסה מתחשב בנשים חרדיות, קצת פחות בהורים נכים"

 .ynet ,3.1.03, 3.1.03, ידיעות אחרונות", עובדים תחת אש"

 .TheMarker ,3.1.03", איך אפשר להקל על חיילי המילואים?"

 .14.1.03)ממון(,  ידיעות אחרונות"האמת על ביטוח לאומי", 

 2.1.03, אתר קו לעובדהאם המטרה מקדשת את האמצעים?",  –"סילוק העובדים הזרים 

 .TheMarker ,16.1.03", זכויות יתר מקוממות של המדינה כמעסיק"

 .ynet ,17.1.03, 17.1.03, ידיעות אחרונות"בוס, אני חולה", 

 .TheMarker ,21.1.03", ההסתדרות בנו או ההיפך? -מי תיעתע במי "

 .ynet ,21.1.03", במדינת ישראל מלחמה היא עסק של גברים"

 .2003, פברואר מיסים", הדינמיקה של דיני המיסים לאור קורותיו של חוק מס מעסיקים"

פקיד שומה פתח תקוה נ' שירותי  15-3844ע"א צוטט בפסק דין של בית המשפט העליון  

 בריאות כללית

, TheMarker ,17.2.03"האם מעסיק יכול לחייב עובד לבוא לעבודה בזמן מלחמה?", 

 וואלה! .18.3.03

 .TheMarker ,20.2.03", תזכירו לכבוד השר"

 .TheMarker ,25.2.03", חוק חירום שפג תוקפו"

 - חלק א, ynet, 2003, פברואר גלילאו"האנציקלופדיה המקוונת: הקלק ערך אהבה", 

 .24.3.03 – חלק ב, 20.3.03

 .TheMarker ,4.3.03", השפעתו השלילית של מיסוי יתר"

 .11.3.03)ממון(,  ידיעות אחרונות"מס הכנסה בשירות המעסיקים", 
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 .ynet ,13.3.03ייצב את קצבת הילדים", ל"

 .ynet ,16.3.03", ידיעות אחרונות, איך לקחת הלוואה מהבוס"

 .ynet ,21.3.03יוסי", "וירוס כלכלי ושמו 

 .TheMarker ,24.3.03", מסרים סותרים לעובדים"

 .ynet ,30.3.03שלווה עכשיו",  –"די להציק לפקידים 

 .ynet ,6.4.03"איך מחושב שכר המינימום", 

 .TheMarker ,8.4.03" מה דווקא שבת?ל"

 .ynet ,9.4.03"מיטת סדום", 

 .TheMarker ,13.4.03", למצות את ההטבה עד תום"

 .ynet ,15.3.03אוצר לא הפכו כל אבן", ב"

 .27.5.03"ביבי, תאצ'ר מאחוריך", ידיעות אחרונות, 

 .TheMarker ,3.6.03", נתניהו פתח את המגירה"

 .ynet ,5.6.03ככה לא בונים מס",  –"מיסוי עקרות הבית 

 .TheMarker ,17.6.03 ",על מסים, פשטות, צדק ומעשיּות"

 .TheMarker ,29.6.03", מה מסתתר מאחורי הרפורמה של הרפורמה?"

 .19.8.03"באוצר שכחו את הנכים", ידיעות אחרונות, 

 .TheMarker ,25.8.03", מס, אגרה או תפוס כפי יכולתך?"

 .ynet ,31.8.03"המדריך השלם לאיש העסקים המעופף", ידיעות אחרונות, 

 .ynet ,21.9.03"קופת גמל לעצמאים: המפלט האחרון", ידיעות אחרונות, 

 .TheMarker ,2.10.03", את החלום הזה של האוצר יש לגנוז"

 .ynet ,18.10.03"עבודה: מדריך מלא למשרה חלקית", ידיעות אחרונות, 

 .ynet ,27.10.03גם המעסיק יוצא פראייר",  -"שירות מילואים 

 .TheMarker ,25.11.03", גוזרים לנו את הפנסיה"

"Slashing your severance ,"TheMarker ,25.11.03. 

 .ynet ,30.11.03מדריך לחותמים בלשכה", ידיעות אחרונות,  "דמי אבטלה:

 .2.12.03ממון,  –"הקופירייטרים של משרד האוצר", ידיעות אחרונות 

 .TheMarker ,23.12.03, הארץ"תנו לעובדים ודאות", 

 .TheMarker ,25.12.03", האם כל התחייבויות המדינה ראויות לדירוג "אג"ח זבל"?"

 .ynet ,9.1.04"מה יקרה לשכרך בינואר", 

 .25.1.04"מה יקרה במשכורת ינואר", ידיעות אחרונות, 

 TheMarker ,04.3.3, ""הממשלה עדיין מפלה לטובה את "האיש השמן"

 TheMarker ,22.3.04", תזכירו שוב לשר האוצר"
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 TheMarker ,4.4.05, "?ציווי הלכתי או הגנת העובד -איסור העבדה בשבת "

 TheMarker ,28.11.05, "איך הופך מס הכנסה את השכירים לעבריינים"

 TheMarker ,8.3.07, "שווי רכב צמוד: כל האפליות"

 7.5.21", כלכליסט, לשפר התגמול למעסיקי חיילי המילואים"

 ice ,30.5.21", ?מה יקרה במשכורת מאי למי שנעדר מעבודתו עקב המבצע"

 10.8.21", כלכליסט, אני חייל משוחרר, צאו לי מהוורידים"

 17.3.2022", כלכליסט, מתי אדוני עומד למות?"

 2020בפברואר  25", עונג שבת, ?למה בכלל מנקדים שלטים"

בינואר  17", עונג שבת, נפלאות הצנזורה: יהודים מתפללים בבית הכנסת ביום הכיפורים"

2022 

 2022, מרץ 1לו/ "צדק לכל, גם לנהנים מרכב צמוד", מיסים
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 .1.2.02, הארץ, %1עדיפה מדרגת מס נוספת לעשירים מאשר מס של טק: -חילן
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 .7.3.02, הארץ, 6.3.02

 .19.4.02", מעריב, טיפים למשלם המיסים"

 TheMarker ,Walla ,BizPortal, גלובס, ynet ,1.5.02שקל",  40-"מס הסלולר יהיה גבוה מ

 .2002מאי -, אפרילניהול",  לא כל האמצעים כשרים –קיצוץ בעלויות השכר  "
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 .4.6.02, מעריב", ילדים זה קיצבה"
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21.6.02. 
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 .24.6.02, הארץ", חילן טק: גידול בהפרשה לביטוח לאומי יביא לפיטורים"

 .4-5.7.02, גלובס", זהירות, אנורקסיה"

", עובדים בעלי שכר נמוך ישלמו יותר מס הכנסה 2003-2007פחות מס על העובדים? בשנים "
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  ynet. 11.10.02ידיעות אחרונות )ממון(, "הגנה מפני פיטורים", 

 .21.10.02הארץ,  –", חיים ביאור אפשר גם בלי לפטר"

, וואלה, TheMarker ,ynet, גלובס, 6.11.02"חילן טק: פערי השכר יגדלו בחודש ינואר", 

 מעריב

 .הארץ, 11.11.02, גלובס, 10.11.02הלאומי לא יעודכנו בתוספת היוקר ",  "קצבאות הביטוח

 .ynet. 22.11.02)ממון(,  ידיעות אחרונות", העסק פשט רגל: למי יפנה העובד?"

 .12.12.02גלובס,  –, ג'ודי מלץ בונוסים בתקופת מיתוןעל 
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 אחרונות, מעריב.
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 .ynet ,7.11.03"מה קרה לכם בזמן ששבתתם? מדריך לעובד השובת", ידיעות אחרונות, 

 .ynet ,11.12.03", ידיעות אחרונות, תאונות עבודה: מה הזכויות שלכם?"

 .15.1.04"טבלאות הגידול בנטו לוקות באופטימיות יתרה", מעריב, 

, גלובס, ynet ,26.1.04"פגיעה קשה בנטו של פנסיונרים בפרישה מוקדמת", ידיעות אחרונות, 

27.1.04 ,TheMarkerוואלה ,. 
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 .1995יעל דן,  –ביטוח בריאות ממלכתי, גל"צ 

 .1995כסף, אושרת קוטלר,  – 2ביטוח בריאות ממלכתי, ערוץ 

 .1995זוויות )ערוצי זהב(,  – 3ביטוח בריאות ממלכתי, ערוץ 

 .10.6.02התוכנית הכלכלית, משה פרל,  –שכר מינימום, גל"צ 

 .18.6.02צבע הכסף, ורד ינון,  –בחופשת הקיץ, רשת ב'  עבודת נוער

 .19.6.02צבע הכסף, שמואל טל,  –, רשת ב' 120.3% –שיא המס השולי 
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 .6.10.02התוכנית הכלכלית,  –מי ישלם לי תגמולי מילואים בתקופת הסתגלות?, גל"צ 

 .14.10.02התוכנית הכלכלית, משה פרל,  –, גל"צ כאשר המעסיק מגיע לסוף הדרך

 .15.10.02התוכנית הכלכלית,  –מעבידים?, גל"צ איך לקבל פיצויי פיטורים בחילופי 

 .6.11.02פערי השכר יגדלו בחודש ינואר, רשת ב', יומן הצהריים + צבע הכסף, יעל איילון, 

צבע הכסף, גדעון רותם,  –קצבאות הביטוח הלאומי לא יעודכנו בתוספת היוקר, רשת ב' 

10.11.02 

 .20.11.02נית הכלכלית, התוכ –האם טיפולי פריון נחשבים למחלה?, גל"צ 

 .27.11.02ביטול הנחה בגין הורה נכה, רדיו אמצע הדרך, 

 .23.12.02התוכנית הכלכלית,  –היעדרות בגין מחלת הורה, גל"צ 

 .1.03התוכנית הכלכלית,  –האם חובה לבוא לעבודה בעת חשש ממתקפת טילים, גל"צ 

 .16.1.03רונן פולק, צבע הכסף,  –, רשת ב' 2004לא תשולם תוספת יוקר במרס 

 .22.1.03התוכנית הכלכלית,  –טיפ ושכר מינימום, גל"צ 
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 .3.3.03התוכנית הכלכלית,  –שיקולי מס בעת בחירת רכב צמוד, גל"צ 
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 .26.8.03התוכנית הכלכלית,  –הזכות לשי לחג, גל"צ 
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