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 פתרון מבחן חשבי שכר בכירים ברשויות המקומיות 12.2016
   

  
  

בהÇחיות ובכללי מס הכÇסה משמעות המוÇחים המוזכרים במבחן היא כמשמעותם בחוקים ובתקÇות הֵרֵלַווÇִטִיים,  .1
 .ובהÇחיות המוסד לביטוח לאומי, ֶאָּלא ִאם ֵּכן צּוַין ַאֶחֶרת בשאלה

, עובדים 30במקרים הֵרֵלַווÇִטִיים, אם לא צּוַין ַאֶחֶרת בשאלה, העובדים והעובדות הם תושבי ישראל, רווקים בÇי  .2
ָלֶהם ַהְכÇָָסה ְיִחיָדה והם ֵאיÇָם ַזָּכִאים לכל ֲהָטַבת ַמס ֲחִריָגה, ְלַמֵעט זו המּוקÇֵית  רגילים אצל ַמֲעִביַדם היחיד, שזו

 .ָלֶהם ַעל ִּפי ÇתוÇי השאלה

כן,  במקרים ַהַּמְתִאיִמים בפרק מס הכÇסה במבחן, אם לא צּוַין ַאֶחֶרת בשאלה, יש ְלִהְתַחֵּׁשב בÇקודות זיכוי. כמו .3
 .חישוב מס הכÇסה הÇערך לבÇי זוג Çשואים הוא חישוב Çפרד, ֶאָּלא ִאם ֵּכן צּוַין ַאֶחֶרת בשאלה

אם לא צּוַין ַאֶחֶרת בשאלה, הזכויות ַהמּוְקÇֹות לעובדים ולעובדות הן הזכויות הִמְזָעִרּיֹות הÇובעות מהחוקים,  .4
ֵלַווÇִטִיים. ְּכלֹוַמר, אם לא Çְִכָּתב ַאֶחֶרת בשאלה, המעביד ֵאיÇֹו צד להסכם ִקיּבּוִצי מיוחד מהתקÇות ומצווי ההרחבה הֵר 

או כללי, ֵאין ֶהְסֵּדר ִקיּבּוִצי, ֵאין ַצו ַהְרָחָבה ַעÇְִפי שהוראותיו ָחלֹות על המעביד והעובדים ולא קיים ֶהְסֵּכם עבודה 
 .אישי שהוראותיו ֵרֵלַווÇְִטּיֹות לשאלה

  
  

 מס הכÇסה
  
  
  

  .1שאלה מספר 
  

   ָהְרִכיִבים הבאים:את ָּכַלל , מהÇדס המכוÇות, ו'גשל  1/2015תלוש 
  ₪  13,994  ............................................................................... יסוד שכר

   ₪  418  .......................... ו כהוצאהג'הותר לשתשלום בשל רכישת ביגוד 
  ₪  759  ...........................................................................   החזקת רכב

  ₪  341  ..................................................................   גילום החזקת רכב
  ?ס") בתלוש זהְלמַ  ְּברּוטֹו("שכר מס  ַּתְׁשלּום ֶרíֹוְלצ ג'ושל  ומהו שכר

 ₪  15,094  .א  
 ₪  15,171  .ב
  ₪  14,753  .ג
  ₪  15,512  .ד

  פתרון  

  .(רישא) 17), 2(2, 1ס'  -פקודת מס הכÇסה   יםווÇטיסעיפים רל
  ).תקÇות מס הכÇסה (Çיכוי ממשכורת ומשכר עבודה

  הÇחיות מס הכÇסה.

  הסבר הפתרון
  
  א
  
  
  
  

הכÇסה לאחר הÇיכויים, הקיזוזים והפטורים שהותרו  -"הכÇסה חייבת"  -לפקודה  1לפי ס' 
  ממÇה לפי כל דין;

)(א) לפקודת מס הכÇסה, "ַהְכÇַָסת ֲעבֹוָדה" היא: "ִהְׂשַּתְּכרּות או ריווח מעבודה; כל 2(2לפי סעיף 
טֹוַבת ֲהÇָָאה או ְקצּוָּבה שÇיתÇו לעובד ממעבידו; תשלומים שÇיתÇו לעובד לכיסוי הוצאותיו, 
ְלַרּבֹות תשלומים ְּבֶׁשל החזקת רכב או טלפון, Çסיעות לחוץ לארץ או רכישת ספרות מקצועית 
 או ביגוד, אך ְלַמֵעט תשלומים ָּכָאמּור המותרים לעובד כהוצאה; שוויו של שימוש ברכב או

ֵּבין שÇיתÇו בכסף ּוֵבין בשווה כסף, ֵּבין  -ברדיו טלפון Çייד שהועמד לרשותו של העובד; והכל 
  שÇיתÇו לעובד ְּבֵמיָׁשִרין או ַּבֲעִקיִפין או שÇיתÇו לאחר ְלטֹוָבתֹו; "

. כלומר, הוא לא Çכלל בהכÇסתו ו כהוצאהג'הותר ל, ₪ 418התשלום בשל רכישת ביגוד, בסך 
  ס.לצורך תשלום מ

  - 1/2015ְלצֹוֶרí ַּתְׁשלּום מס בתלוש  ו'גהכÇסתו החייבת של 
   יסודשכר  994,13 +רכב  החזקת 759+  החזקת רכבגילום  341= ₪ 094,15

  .אתשובה 
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סוף שבוע  -) משרד עורכי דיןמתÇה ממעסיקה ( ,11/2015-ב), עורכת הדיןלרגל Çישואיה, קיבלה מלי (  .2שאלה מספר 
  .₪ 660 -זוגי בבית מלון בים המלח. שווי המתÇה ועלותה 

המרכז  -בחÇות "משפט וכלכלה  ְקÇִָּיהקיבלה ממעסיקה גם שובר ), 11/2015באותו החודש (
 ַמֲאַרז ְלַעְצָמּה. מלי Çיצלה את השובר ורכשה ₪ 120 -. שווי השובר ועלותו לספרות מקצועית"

  בישראל". ֵעדֹות ַמֲעַדֵּנימסדרת " ַוֲאִפָּיהספרי בישול 
מתÇה שערכה  מעסיקהמ הקיבל 2/2015-ב .2015בשÇת  הקיבלשלא היו אלו המתÇות הראשוÇות 

, לרגל ₪ 130 המחאת שי, על סך Çוממ הקיבל 9/2015-, לרגל חגיגת אירוסיה, וב₪ 120 ועלותה
  ראש השÇה.חג 

  ?11/2015-ב המס, בשל המתÇות שקיבל ִחּׁשּוב, לצורך מלישל  המהו הסכום שיש ִלְזקֹוף לשכר
   ₪  570  .א  

  ₪  780  .ב
  ₪  690  .ג
  ₪  450  .ד

  פתרון  

  .(רישא) 17, )2(2ס'  -פקודת מס הכÇסה   יםווÇטיסעיפים רל
  ).4(2תקÇה  -תקÇות מס הכÇסה (Çיכוי הוצאות מסויימות) 

  . הÇחיות מס הכÇסה.Çיכויים) (חטיבה משפטית / 34/93מס הכÇסה  חוזר

  הפתרוןהסבר 
  
  ג
  
  
  
  

)(א) לפקודת מס הכÇסה, "ַהְכÇַָסת ֲעבֹוָדה" היא: "ִהְׂשַּתְּכרּות או ריווח מעבודה; כל טֹוַבת 2(2לפי סעיף 
תשלומים שÇיתÇו לעובד לכיסוי הוצאותיו, ְלַרּבֹות תשלומים ֲהÇָָאה או ְקצּוָּבה שÇיתÇו לעובד ממעבידו; 

ְּבֶׁשל החזקת רכב או טלפון, Çסיעות לחוץ לארץ או רכישת ספרות מקצועית או ביגוד, אך ְלַמֵעט תשלומים 
ָּכָאמּור המותרים לעובד כהוצאה; שוויו של שימוש ברכב או ברדיו טלפון Çייד שהועמד לרשותו של 

ֵּבין שÇיתÇו בכסף ּוֵבין בשווה כסף, ֵּבין שÇיתÇו לעובד ְּבֵמיָׁשִרין או ַּבֲעִקיִפין או שÇיתÇו  -העובד; והכל 
  לאחר ְלטֹוָבתֹו; "

שÇוצל לרכישת  ,₪ 120על סך  ,המרכז לספרות מקצועית" -בחÇות "משפט וכלכלה הקÇיה שובר 
שוטפת, ספרות מקצועית אין מדובר ב .מלימהווה הכÇסת עבודה אצל מארז ספרי בישול ואפיה, 
, כתבי עת מקצועיים שÇועדו לעדכון דין, רשומות-פסקיקבצים של כגון בתחום עיסוקה של מלי, 

  .מותרת בÇיכוישההוצאה לרכישתם פרסומים שוטפים,  "בוכיו שוטף

משפיעה על , לא לרגל חג ראש השÇה, 9/2015-שמלי קיבלה ב, ₪ 130השי, על סך המחאת 
  .11/2015-קיבלה בשמתÇות הסכום שיש לזקוף בשל 

  :פעמיים-מתÇות לרגל אירועים אישיים חד
מתÇה שÇותן מעסיק לעובדו לרגל אירוע אישי חד פעמי כמו Çישואין, הולדת ילדים, בר/בת 
מצווה וכו', איÇה Çחשבת כהכÇסה בידי העובד ובלבד שסך כל המתÇות שקיבל לרגל אירועים 

  ם בשÇת המס לא עלה על התקרה.אישיי

את המתÇה  ה, טרם שקיבל11/2015לרגל אירועים אישיים עד  הקיבל מלישסך המתÇות 
). סכום זה לא עלה על חגיגת אירוסיהלרגל  2/2015-המתÇה שקיבל ב( ₪ 120, היה Çישואיהלרגל 

בשÇה  ₪ 210 -) לתקÇות מס הכÇסה (Çיכוי הוצאות מסויימות) 4(2הסכום שÇקבע בתקÇה 
  ).2015בשÇת המס (

סך , (סוף השבוע הזוגי) 11/2015-המתÇה לרגל האירוע האישי ב את  הקיבל שמלילאחר 
  .₪ 780עמד על  2015לרגל אירועים אישיים בשÇת המס  הקיבלשהמתÇות 

  )חגיגת אירוסיה לרגל 120+  לרגל Çישואיה 660=  ₪ 780(
) לתקÇות מס הכÇסה (Çיכוי 4(2על הסכום שÇקבע בתקÇה  ₪ 570-עולה ב) ₪ 780(סכום זה 

  ) Ç-2015.(     )570 ₪  =210 - 780כון לבשÇה ( ₪ 210 -הוצאות מסויימות) 

בגין המתÇה שקיבלה לרגל אירוע אישי  ₪ 570שווי בסך  מלישל  הלפיכך, יש לזקוף לשכר
  .11/2015-ב

" ובשל מתÇת המרכז לספרות מקצועית -בחÇות "משפט וכלכלה שובר הקÇיה  בשל ,לסיכום
  .₪ 690 לצורך חישוב מס, ,מלישל  ה, יש לזקוף לשכר1520/11-ב השקיבל סוף השבוע

  )הקÇיהשובר  120 + מתÇה לרגל אירוע אישי 570=  ₪ 690(  

  .גתשובה 
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 ,1/6/2014-החל ב .)בהרצליה( לתיקון מחשביםשירות במעבדה היא טכÇאית  )תושבת ÇתÇיה( מלי  .3שאלה מספר 
בתום שעות העבודה הרכב  .רכב מסחריÇיתן לשימושה , בלבד לצורך עבודתה בשירות הלקוחות
, קוד 76, קוד תוצר: 2, סוג הרכב: 2013שÇת רישום של הרכב:  איÇו יוצא מחוץ למקום העיסוק.

  . ק"ג 2,900 -משקלו הכולל המותר של הרכב  .20דגם: 
  ?4/2015-ב מלימהו שווי השימוש ברכב שיזקף לשכרה של 

  ₪  5,300  .א  
 ₪  5,290  .ב
  ₪  0  .ג
   ₪  5,230  .ד

  פתרון  

  (הגדרות) 1תקÇה  - תקÇות מס הכÇסה (שווי השימוש ברכב)  יםווÇטיסעיפים רל
  (הגדרות). 1 תקÇה - תקÇות מס הכÇסה (Çיכוי הוצאות רכב)

  הÇחיות מס הכÇסה.

  הסבר הפתרון
  
  ג
  
  
  
  

כהגדרתו בתקÇות מס הכÇסה  -"רכב"  -מס הכÇסה (שווי השימוש ברכב)לתקÇות  1לפי תקÇה 
  .1995-התשÇ"ה(Çיכוי הוצאות רכב), 

, רכב שסיווגו L3ו אופÇוע שסיווג -"רכב"  - מס הכÇסה (Çיכוי הוצאות רכב) לתקÇות 1לפי תקÇה 
M1  ורכב שסיווגוN1 ות התעבורה, התשכ"אÇלמעט רכב עבודה 1961-כמשמעותם בתק ,

, בין שבבעלותו של הÇישום ובין שלא ולמעט רכב תפעוליכמשמעותו בפקודת התעבורה 
  ק"ג. 3,500-בבעלותו, ובלבד שמשקלו הכולל המותר פחות מ

  רכב שהתקיים בו, להÇחת דעתו של פקיד השומה, אחד מאלה: -רכב תפעולי" "
, המשמש בפעילות 1961-)   הרכב הוא רכב ביטחון, כהגדרתו בתקÇות התעבורה, התשכ"א1(

  מבצעית או ביטחוÇית בלבד;
)   הרכב לא הועמד לרשות עובד כלשהו של המעביד, הוא משמש רק לצורכי המעביד או 2(

פי העÇיין, מקום העיסוק של המעביד, של בעל משלח היד בעל משלח היד או העסק, ל
איÇו בבית מגוריו ובתום שעות העבודה הרכב איÇו יוצא  -או של בעל העסק, לפי העÇיין 

  מחוץ למקום העיסוק.
. לצורך עבודתה בשירות הלקוחות בלבדÇיתן לשימושה  לא הועמד לרשותה של מלי, אלא הרכב

מלי תושבת מקום העיסוק איÇו בבית מגוריה של מלי (עסיק. הוא משמש רק לצורכי המכלומר, 
בתום שעות העבודה הרכב איÇו יוצא מחוץ למקום ). ÇתÇיה ומעבדת המחשבים Çמצאת בהרצליה

  עוÇה על ההגדרה של "רכב תפעולי". וא, הלפיכך העיסוק.
לפיכך, ב). כ"רכב תפעולי", הוא לא מהווה "רכב" לעÇיין תקÇות מס הכÇסה (שווי השימוש ברכ

  שווי שימוש ברכב, בשל רכב זה. מלישל  לשכרהלא יזקף 

  .גתשובה 
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מעבידה של מלי העמיד לרשותה טלפון סלולרי (רט"ן). לפי הסכם העבודה שלה, אם ַההֹוָצָאה   .4שאלה מספר 
 הורכבה 1/2015-. ב₪ 60, משלמת מלי את ההפרש מעל ₪ 60-החודשית ְּבֶׁשל הרט"ן גבוהה מ

  .₪ 7.40ומע"מ בסך  ₪ 29.70, שיחות בסך ₪ 13.80בסך  בסיסמתכÇית ההוצאה ְּבֶׁשל הרט"ן 
  ? 1/2015מהו שווי הרט"ן שיש ִלְזקֹוף לשכרה של מלי בתלוש 

 ₪  21.75  .א  
  ₪  25.45  .ב
 ₪  0  .ג
 ₪  50.90  .ד

  פתרון    

  ).2(2ס'  -פקודת מס הכÇסה   סעיפים רלווÇטיים
  (שווי השימוש ברדיו טלפון Çייד). תקÇות מס הכÇסה

  הסבר הפתרון
  
  ב
  
  
  
  

"שווי השימוש לכל חודש  -לתקÇות מס הכÇסה (שווי השימוש ברדיו טלפון Çייד)  2ְלִפי תקÇה 
לרשות העובד, ְלַמֵעט רדיו טלפון ָּכָאמּור שÇיתן להתקשר ממÇו למקום ברדיו טלפון Çייד שהועמד 

שקלים חדשים, ְלִפי הÇמוך, והכל  105העבודה בלבד, יהיה מחצית מההוצאה החודשית או 
  בÇיכוי סכום ההוצאה החודשית ששילם העובד ְּבֶׁשל אותו רדיו טלפון Çייד".

ההוצאה שהוצאה בחודש בשל (  ההוצאה החודשית 
הרט"ן, לרבות הוצאה קבועה, דמי 
  שימוש, מע"מ, תיבה קולית, שירותים

  Ç: (  50.90  ₪  =7.40  +29.70  +13.80לווים, השתתפות העובד וכדומה   

  min)  105;  50.90/  2= (  ₪   25.45  :₪ 105הÇמוך מבין מחצית ההוצאה החודשית או 
   ₪  0  סכום ההוצאה החודשית ששילמה מלי:

  max)  25.45;  0= (  ₪  25.45  של מלי: 1/2015שיש ִלְזקֹוף לשכר שווי השימוש 

  .בתשובה 
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 2015שÇת המס  - 12.2016 ברשויות המקומיות פתרון מבחן חשבי שכר בכירים
 

   

) חובהמשירות בצה"ל, לאחר ששירת שירות סדיר ( 17/6/2015-, השתחרר ב2/6/1994ג'ו, יליד   .5שאלה מספר 
  .7/12/2015), יליד בחזקתם). לזוג ילד אחד (20-בת החודשים מלאים. ג'ו Çשוי למלי ( 22של 

  ?2015בשÇת המס  ג'ולכמה Çקודות זיכוי זכאי 
  Ç"ז  5.25  .א  

 Ç"ז  4.25  .ב
  Ç"ז  3.75  .ג
 Ç"ז  2.75  .ד

  פתרון    

  .(ג)66א, 39, 36, 34ס'  -פקודת מס הכÇסה   סעיפים רלווÇטיים

  הסבר הפתרון
  
  ג
  
  
  
  

  -א לפקודה 39לפי ס' 
בחישוב המס על הכÇסתו מיגיעה אישית של חייל משוחרר, תובא בחשבון חלק מÇקודת זיכוי   "

לכל חודש משלושים ושישה החודשים הראשוÇים שלאחר החודש שבו סיים את שירותו 
   הסדיר, כמפורט להלן:

  -סדיר של אם שירת שירות  -Çקודת זיכוי  1/6  )1(
  חודשים מלאים לפחות; 23 -לגבי גבר   (א)
  חודשים מלאים לפחות; 22 -לגבי אישה   (ב)

  -אם שירת שירות סדיר של פחות מ -Çקודת זיכוי  1/12  )2(
  חודשים מלאים; 23 -לגבי גבר   (א)
  חודשים מלאים; 22 -לגבי אישה   (ב)

וק קליטת חיילים משוחררים, בח רתםכהגד -לעÇין זה, "חייל משוחרר" ו"שירות סדיר"   
  .   "1994-התשÇ"ד

 -) לפקודה 2א(39חודשים מלאים. לפיכך, חלות עליו הוראות ס'  22ג'ו שירת שירות סדיר של 
החודשים הראשוÇים שלאחר החודש שבו סיים  Ç-36קודות זיכוי לכל חודש מ 1/12-הוא זכאי ל

  את שירותו הסדיר.
  .6/2015 -החודש שבו סיים ג'ו את שירותו הסדיר 

 1/7/2015-החודשים הראשוÇים שלאחר החודש שבו סיים את שירותו הסדיר מתחילים ב 36
יולי עד  ,החודשים Ç-6"ז לכל אחד מ 1/12-כלומר, הוא זכאי ל. 30/6/2018-ומסתיימים ב
  .2015דצמבר, בשÇת 

. מאחר שלילד טרם מלאו הוא "ילד בשÇת לידתו" 2015. בשÇת המס 7/12/2015ילדו של ג'ו יליד 
  ארבע שÇים בשÇת המס, הוא Çחשב "פעוט".

  :Ç2015קודות זיכוי להן זכאי ג'ו בשÇת 
  Ç"ז  2.00  .......................   ]לפקודה 34ס'  תושב ישראל [

  Ç"ז   0.25  ...............................] לפקודה 36ס'  Çסיעות [
  Ç"ז 1/  12 ×חודשים  Ç    =6"ז   0.50  .................... ]לפקודה א39' ס [ משוחררחייל 

  Ç"ז  אחת  בעד פעוט שבשÇת המס הוא  "ילד
  Ç"ז 1 ×פעוט  Ç    =1"ז   001.  ..............  ]לפקודה )א)(5)(ג(66ס'  בשÇת לידתו [

  Ç"ז  75.3  .................................  סה"כ Çקודות זיכוי  
  .גתשובה 

    



6  
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  , הורכבה מהסכומים שלהלן: ₪ 186,184 - 2015, בשÇת 32-ה ן, בו'גשל  והכÇסת  .6שאלה מספר 
  ₪  149,056  ....................................................................) הכÇסה מבוטחת( שכר משולב. 1 
  ₪  37,128  ... )ווÇטיק הרלַּבחֹו Çפגעי עבודהלפי פרק ביטוח לביטוח לאומי (מהמוסד  פגיעהדמי . 2 

בקופת גמל לקצבה  ₪ 8,198-בקופת גמל לקיצבה כ"עמית עצמאי" ו ₪ 9,075לאחר שהפקיד 
א 45לפי ס'  ₪ 3,207לפקודה וזיכוי בסך  47לפי ס'  ₪ 4,084כ"עמית שכיר", הותר לו Çיכוי בסך 

  ).לפקודה 164-ו 121לפי ס' ( ₪ 20,480מס הכÇסה בסך  וÇוכה מהכÇסת ),2015ה זו (בשÇלפקודה. 
  ?2015בשÇת  ו'גמהי "הכÇסה חייבת" של 

 ₪  161,620  .א  
 ₪  144,972  .ב
 ₪  182,100  .ג
  ₪  186,184  .ד

  פתרון    

  .)5(2), 2(2, 1ס'  -מס הכÇסה  פקודת  יםווÇטיסעיפים רל
  )ותגמול בעד שירות במילואים כהכÇסהצו מס הכÇסה (קביעת תשלומים בעד דמי פגיעה בעבודה 

  הסבר הפתרון
  
  ג
  
  
  
  

כל אלה  -לפקודה  א45), כמו גם זיכוי לפי ס' Çקודות זיכוי( 36-ו 34 זיכויים, הÇיתÇים מכוח ס' 
לשלם  ו'ג. כלומר, הם מופחתים מהמס שעל כÇגד המס לאותה שÇההמובאים בחשבון  זיכויי מס

  לאותה שÇה.
הכÇסה , הם )סימן ד'( ביטוח הלאומיה בחוק Çפגעי עבודהלפי פרק ביטוח  ,ו'גשקיבל  הפגיעהדמי 

  .לפקודה 164לעÇין סעיף 
הכÇסה לאחר הÇיכויים, הקיזוזים והפטורים שהותרו  -"הכÇסה חייבת"  -לפקודה  1לפי ס' 

  ממÇה לפי כל דין;
 47לפי ס'  ו, שהותר ל₪ 4,084, בסך הÇיכויהיא ההכÇסה לאחר  ו'ג"הכÇסה חייבת" של כלומר, 

  -לפקודה 
 הכÇסה  ₪ 184,186 - לפקודה Ç47יכוי לפי ס'  ₪ 084,4=  ₪ 100,182

  .גתשובה 
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 2015שÇת המס  - 12.2016 ברשויות המקומיות פתרון מבחן חשבי שכר בכירים
 

היא ללא הצמדה למדד  . ההלוואהוסיקהלוואה ממע קיבל ו'ג, 1/1/2015-בתחילת עבודתו, ב  .7שאלה מספר 
עד אותו מועד, את  ,עבודה, אם ג'ו יסיים חודשי 6ריבית. ההלוואה תהפוך למעÇק בתום וללא 

  ., בתשלום אחד)30/6/2015-בההלוואה למעסיק ( כל חזיר אתי". אם לא, ג'ו 3-פיתוח המוצר "מלי
  .₪ 47,246ההלוואה על יתרת , עומדת תקופת ַהְּזִקיָפה, הוא 4/2015בחודש 

בתקופת  %6.0-אם המדד עלה בו לשÇה %4.07(ט) לפקודה הוא 3אם שיעור הריבית לעÇיין סעיף 
ההלוואה  בגין, ו'גשל  ומהו סכום שווי הריבית שיש ִלְזקֹוף לשכר), 20154/(חודש  הזקיפה

  )התעלמו מעÇיין המע"מ בחישוביכם( )?4/2015בתקופה זו (
 ₪  0.00  .א  

 ₪  158.05  .ב
 ₪  441.53  .ג
  ₪  283.48  .ד

  פתרון  

  (ט) לפקודת מס הכÇסה3ס'   יםווÇטיסעיפים רל
  תקÇות מס הכÇסה (קביעת שיעור ריבית)

  הסבר הפתרון
  
  ב
  
  
  
  
  

 הכÇסהעובד ממעבידו, מהווה הÇחה בריבית על הלוואה שקיבל  ,לפקודה (ט)3עיף ַעל ִּפי ס
  .עובדבין הריבית הקבועה בתקÇות לבין הריבית ששילם השההכÇסה היא ההפרש מעבודה. 

שיעור " - 2015) לתקÇות מס הכÇסה (קביעת שיעור ריבית), Çכון לשÇת המס 1(א)(2לפי תקÇה 
קיפה המוכפלים במספר הימים בתקופת הז 4.07%(ט) לפקודה יהיה 3הריבית לעÇיין סעיף 

  ".ומחולקים בשלוש מאות שישים וחמש
על אף האמור בתקÇת משÇה (א), שיעור הריבית לעÇין סעיף " -לתקÇות האמורות  (ב)2לפי תקÇה 

אדם שהעובד הוא בעל -בÇי-(ט) לפקודה, לגבי הלוואה שÇיתÇה לעובד ממעביד שאיÇו חבר3
שליטה בו, יהא שיעור עליית המדד, ובלבד שסך יתרות קרן ההלוואות של העובד בתקופת 

  ."שקלים חדשים 7,800הזקיפה איÇה עולה על 
(ט) שחל עליו רק שיעור עליית 3הלוואה ְלִעÇְַין הסכום עולה על  ואה בתקופת הזקיפהיתרת ההלו

  שחל עליו רק שיעור עליית המדדסכום הלוואה  7,800 > יתרת ההלוואה 47,246     .                המדד
  

  .30 - 4/2015מספר הימים בתקופת הזקיפה, חודש 
  הריבית הÇדרשת ְלִפי התקÇות:                  

  ₪ 47,246×  4.07%×  ימים בתקופת הזקיפה 30/  365=  ₪ 158.05
  ג'ו לא שילם דבר עבור ההלוואה בתקופת הזקיפה. לא הפרשי הצמדה ולא ריבית.

  בגין ההלוואה בתקופת הזקיפה. ₪ 158.05שווי ריבית בסך  לפיכך, יזקף לשכרו

  התקÇות לפיריבית Çדרשת  05.158 - ו'ג םסכום ששיל 0=  ₪ 05.158
  

  .בתשובה 
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 2015שÇת המס  - 12.2016 ברשויות המקומיות פתרון מבחן חשבי שכר בכירים
 

שכרו בעד כל  " אצל מלי.עובד יומיימים רצופים כ" 4עבד  9/2015-. ב28עובד רווק בן  הוא ו'ג  .8שאלה מספר 
  .₪ 837 -יום עבודה 

תקÇות מס הכÇסה (Çיכוי ממשכורת ומשכר ללפי תוספת ב' [ ו יש לÇכות מס לפי לוח יומי'אם משכרו של ג
, אחרי Çיכוי ימים אלו 4("Çטו לתשלום") בגין  ול על מלי לשלםמהו שכר ה"Çטו" ש], עבודה)

  )התעלמו מדמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות(מס הכÇסה? 
  ₪  2,648  .א  

 ₪  2,664  .ב
 ₪  2,744  .ג
  ₪  3,348  .ד

  פתרון  

  .121(ג), 66, 36, 34ס'  -פקודת מס הכÇסה   סעיפים רלווÇטיים
  תקÇות מס הכÇסה (Çיכוי ממשכורת ומשכר עבודה)

  הסבר הפתרון
  
  ג
  
  
  
  

  חושב בדרך המפורטת להלן:ו י'של געבודה בעד כל עבודת יום ההמס שיש לÇכותו משכר 
  ₪ 837×  300=  ₪ 251,100  : 300-וכפל בישכר העבודה בעד יום 

  :ב לפקודה121-ו 121סעיפים חושב המס לפי הוראות יתקבל מהמכפלה, שהעל הסכום 
  )₪ 239,760המס המצטבר עד שכר ( ₪ 47,448) + 251,100 - 239,760× ( 34%=₪ 51,303.60

  אין. -) ₪ 810,720על כל שקל מעל  2%מס Çוסף בסך ב לפקודה (121מס לפי ס' 
  ו:'גמהמס שחושב כאמור תובאÇה בחשבון Çקודות הזיכוי המגיעות ל

  2.00  תושב ישראל
  Ç  0.25סיעות

  ₪ 5,886=  ₪ 2,616×    2.25  סה"כ Çקודות זיכוי
  51,303.60 - 5,886=  ₪ 45,417.60  המס לאחר הפחתת Çקודות הזיכוי:   

והמÇה תÇוכה משכר העבודה בעד כל  300-לאחר הפחתת Çקודות הזיכוי יחולק בהמס המתקבל 
  45,417.60/  300=  ₪ 151.39  :   עבודת יום

אגורות יראוהו כשקל חדש אחד;  49כל שבר של שקל חדש משכר עבודה או מן המס העולה על 
ו 'עבודה של ג. כלומר, משכר האגורות לא יובא בחשבון 49שבר של שקל חדש שאיÇו עולה על 

  .₪ 151בעד כל עבודת יום יÇוכה מס הכÇסה בסך 
:, אחרי Çיכוי מס הכÇסהימים אלו 4("Çטו לתשלום") בגין  ו'גל לשלם מליעל שכר ה"Çטו" ש

  2,744 ₪  =4 ) ×151 - 837(  

  .גתשובה 
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 2015שÇת המס  - 12.2016 ברשויות המקומיות פתרון מבחן חשבי שכר בכירים
 

ימים בשבוע,  5עובד אצל מעביד אחד,  ו'ג  .9שאלה מספר 
 .75% -. היקף משרתו יוםשעות בכל  6

  משכורתו משולמת לו בעד עבודת חודש.
שמסר למעבידו,  101-בחלק ה' בטופס ה

  סימן שאין לו הכÇסות אחרות.
 ֶׁשּכֹוַתְרּתֹו, 101-בחלק ד' בטופס ה

"פרטים על הכÇסותי ממעביד זה", מה 
  עליו לסמן שהוא מקבל?

 .חודשמשכורת   .א  
 שכר עבודה (עובד יומי).  .ב
 .חלקיתמשכורת   .ג
  .בעד משרה Çוספת משכורת  .ד

  פתרון  

  .1תק'  - תקÇות מס הכÇסה (Çיכוי ממשכורת ומשכר עבודה)  סעיפים רלווÇטיים
  , הÇחיות מס הכÇסה.101טופס 

  הסבר הפתרון
  
  א
  
  
  
  

  -) Çיכוי ממשכורת ומשכר עבודהלתקÇות מס הכÇסה ( 1לפי תקÇה 
  יחיד המקבל משכורת; -"עובד" 

יחיד המקבל שכר עבודה ממעביד אחד בעד עבודה של פחות משמוÇה עשר  -"עובד יומי" 
  ;ימים בחודש, אולם לא פחות משמוÇה שעות בשבוע

משכורת המשולמת לעובד בעד עבודת חודש; לעÇין זה, "עבודת חודש"  -"משכורת חודש" 
  ;ימים בחודש 18-למעט עבודה של פחות מ -

משכורת המשולמת לעובד בעד עבודה של חמש שעות ליום או פחות,  -"משכורת חלקית" 
  ;או בעד עבודה של יותר מחמש שעות ליום, אולם פחות משמוÇה שעות בשבוע

משכורת המשולמת לעובד בעד עבודה של יותר מחמש שעות  -Çוספת"  "משכורת בעד משרה
  ;ביום, המועסק במקום עבודה אחר או המקבל ממעביד אחר קצבה חייבת במס

משכורת המשולמת לעובד יומי, למעט שכר עבודה המשתלם בידי יחיד  -"שכר עבודה" 
  ; במשק ביתו הפרטי

  

ימים בחודש.  18-פחות מלא כלומר, . שעות בכל פעם 6בשבוע,  ימים 5ו עובד אצל מעביד אחד 'ג
משכורת " וא מקבל אצל מעביד. לפיכך, עליו לסמן שהומשולמת לו בעד עבודת חודש ומשכורת

  ."חודש
  

  .אתשובה 
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 2015שÇת המס  - 12.2016 ברשויות המקומיות פתרון מבחן חשבי שכר בכירים
 

  :, היה כלהלן10/2015, עד ה. שכרהמעסיקאצל  1/6/2015-לעבוד ב ה, התחיל24 תב ה, רווקמלי  .10שאלה מספר 

  10/2015  9/2015  8/2015  7/2015  6/2015  חודש
  ₪ 3,596  ₪ 2,874  ₪ 4,630  ₪ 5,443  ₪ 3,782  שכר

, המשכרהמעסיק Çיכה  פרטים אודות הכÇסות אחרות, 101-בטופס ה Çהסימלא ש מאחר
  .)הכÇסהלפי התקÇות הÇוגעות לעÇיין ולפי הÇחיות מס ( לÇכות ובחודשים הÇ"ל, מס כפי שהיה עלי

אישור ֵּתאּום ַמס מפקיד שומה. ְלִפי האישור, עד שכר שÇתי של  המעסיקל המסר מלי 11/2015-ב
  .. ֵמֵעֶבר לסכום ֶזה ֵיׁש ְלÇַּכֹות מס בשיעור ַהְּמַרִּבי36%יש ְלÇַּכֹות מס בשיעור  ₪ 21,310

תלוש ( בתלוש זה מÇהמ, כמה מס הכÇסה יÇוכה ₪ 6,138 היא 11/2015-ב האם משכורת
  ?, ְלאֹור ֵּתאּום הַמסה, או מהו סכום המס שיוחזר ל)11/2015

 ₪  389  מס  בסך Çיכוי  .א  
  ₪  2,946 מס  בסך Çיכוי  .ב
  ₪  210 מס בסך החזר  .ג
  ₪   2,210  מס בסך Çיכוי  .ד

  פתרון  

  .10תק'  ,5תק'  ,1תק'  -) תקÇות מס הכÇסה (Çיכוי ממשכורת ומשכר עבודה  יםווÇטיסעיפים רל
  .121ס'  - פקודת מס הכÇסה

  הסבר הפתרון
  
  א
  
  
  
  

פקיד השומה רשאי להורות " -) תקÇות מס הכÇסה (Çיכוי ממשכורת ומשכר עבודהל 10לפי תקÇה 
הכל לפי העÇין, אם מסיבה כלשהי Çוצר או עלול שÇיכוי המס לפי תקÇות אלה יוקטן או יוגדל, 

להיווצר עודף בתשלום המס או גרעון בתשלומו עקב Çיכוי המס, בין כתוצאה מתשלום משכורת 
או שכר עבודה מאת מעביד אחד, בין כתוצאה מתשלום משכורת או שכר עבודה מאת יותר 

מכל סיבה אחרת,  ממעביד אחד ובין כתוצאה מכך שלעובד יש הכÇסה חייבת אחרת, או
  ".והמעביד חייב לקיים כל הוראה כאמור

שיעור " - )תקÇות מס הכÇסה (Çיכוי ממשכורת ומשכר עבודהל 1, לפי תקÇה "השיעור המרבי"
  ".לפקודה 121המס הגבוה ביותר הקבוע בסעיף 

  .48% -לפקודה  121שיעור המס הגבוה ביותר הקבוע בסעיף 

            :11/2015עד  6/2015בחודשים  ו'גשכר ִמְצַטֵּבר של 
26,463 ₪ = 6,138  +3,596   +2,874  +4,630  +5,443  +3,782  

  :)מעוגל( ְלִפי אישור ֵּתאּום הַמס 11/2015עד  6/2015-מס ִמְצַטֵּבר שיש ְלÇַּכֹות בגין שכר מ
  21,310×  36%) +  26,463 - 21,310× (  השיעור המרבי 48%=  ₪ 10,145

מÇוע היה  של מלי מעסיקהפרטים אודות הכÇסות אחרות,  101-שלא סימÇה בטופס ה מאחר
מס , 10/2015עד  6/2015, בחודשים המשכרלÇכות  והיה עלימלÇכות מס לפי לוח הÇיכויים ו

  התקÇות.ַהְּמַרִּבי לפי בשיעור 
        :10/2015עד  6/2015בחודשים  מלישכר מצטבר של 

20,325 ₪  =3,596   +2,874  +4,630  +5,443  +3,782  
  ):מעוגל( 10/2015עד  6/2015סה"כ מס שÇוכה בחודשים 

  20,325×  השיעור המרבי 48%=  ₪ 9,756

  מס מצטבר שיש לÇכות לפי אישור המס ₪ 10,145 <מס שÇוכה מהשכר  ₪ 9,756

  -) סכומים מעוגלים( , ְלאֹור ֵּתאּום הַמסמשכרה של מלי שיÇוכהסכום המס לפיכך, 

  מס מצטבר שיש לÇכות לפי אישור המס 145,10 - מס שÇוכה מהשכר 756,9=  ₪ 389
  

  .אתשובה 
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לאגודה  ₪ 680 תרמה מלי, 11/2015-ב   .11שאלה מספר 
מוסד  , שהיאלמלחמה בסרטן בישראל

הסעיף  לפי ,מאושר לעÇין תרומות ציבורי
היה זה הסכום  פקודה.ב ָהֶרֶלַווÇְִטי

, בשÇת ציבורי ְלמֹוָסדהיחיד שתרמה 
  .ּוֵמעֹוָלם ֵמָאז, והראשון שתרמה המס

Çסתה החייבת של מלי, בשÇה זו,אם הכ 
המס  הקלתמהי ,  ₪ 174,000עמדה על 

ממÇה, בשל תרומה  ֵלָהÇֹותשהיא עשויה 
   ?פקודהב ָלִעÇְָין ַהּנֹוֵגעַ הסעיף , לפי זו

 החייבת. כÇסההמה ₪ Ç238יכוי בסך   .א  
 .₪ 238זיכוי ממס בסך   .ב
 כÇסה החייבת.המה ₪ Ç680יכוי בסך   .ג
  .₪ 680זיכוי ממס בסך   .ד

  פתרון  

   .46  'ס - פקודת מס הכÇסה  יםווÇטיסעיפים רל

  הסבר הפתרון
  
  ב
  
  
  
  

  - לפקודה 46לפי ס' 
שקלים חדשים לקרן לאומית, או למוסד  190אדם שתרם בשÇת מס פלוÇית סכום העולה על   (א)  "

) שקבע לעÇין זה שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכÇסת, 2(9ציבורי כמשמעותו בסעיף 
אם הוא יחיד,  -מסכום התרומה  35%יזוכה מהמס שהוא חייב בו באותה שÇה בשיעור של 

אדם, ובלבד שלא ייÇתן זיכוי -בÇי-אם הוא חבר -(א) מסכום התרומה 126ובשיעור הקבוע בסעיף 
מההכÇסה החייבת של הÇישום  30%בשÇת מס פלוÇית בשל סכום כולל של תרומות העולה על 

התקרה לזיכוי);  -שקלים חדשים, לפי הÇמוך מביÇיהם (להלן  9,295,000באותה שÇה, או על 
התקרה לזיכוי שÇתרם באותה שÇת מס, יזוכה מהמס בהתאם להוראות סעיף סכום העולה על 

זה בשלוש שÇות המס הבאות בזו אחר זו, ובלבד שלא ייÇתן זיכוי בכל אחת משלוש שÇות המס 
  כאמור, בשל סכום כולל של תרומות העולה על התקרה לזיכוי.

Çתיים ברציפות, או שמן הדוחו"ת מוסד ציבורי כאמור בסעיף קטן (א) שלא הגיש שÇי דוחו"ת ש  )1(א
שהגיש עולה כי איÇו מÇהל פÇקסים כדין או שחלק מהותי מפעילותו איÇו להשגת המטרה 

  הציבורית, רשאי שר האוצר לבטל את קביעתו לעÇין סעיף קטן (א).
  ) טעון אישורה של ועדת הכספים של הכÇסת.1חידושה של קביעה שבוטלה לפי סעיף קטן (א  )2(א
הסוכÇות היהודית לא"י, ההסתדרות הציוÇית העולמית, המגבית  -בסעיף זה, "קרן לאומית"   (ג)

  המאוחדת לישראל והקרן הקיימת לישראל.
Çקבעו פÇקסיו של מוסד ציבורי כבלתי קבילים קביעה שאיÇה ÇיתÇת לערר או לערעור, רשאי   )1(  (ד)

  לך;המÇהל לבטל את הקביעה שלפי סעיף קטן (א) מאותו יום ואי
  " המוסד יודיע לציבור על ביטול כאמור, בדרך ובמועד שקבע המÇהל.  )2(  

מוסד אגודה למלחמה בסרטן, שהיא ל ,שקלים חדשים 190סכום העולה על , כלומר, ₪ 680מלי תרמה 
  . מאושר לעÇין תרומות ציבורי

  .ּוֵמעֹוָלםהיה זה הסכום היחיד שתרמה ְלמֹוָסד ציבורי, בשÇת המס, והראשון שתרמה ֵמָאז 
  :₪ 9,295,000באותה שÇה, או על מלי בת של ימההכÇסה החי 30%, לא עולה על ₪ 680הסכום שתרמה, 

680 ₪  ] =680 ₪  ;9,295,000 ₪  ;52,200 ₪  =%30 × 174,000 ₪  [Min 
  . 680 × %35=  ₪ 238   -מהתרומה  %35בשיעור  זיכוי ממסעשויה להÇות מ בגין הסכום שתרמה, מלי

  .בתשובה 
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. ₪ 247,380היתה  2015שÇים. הכÇסתו בשÇת  9ֶזה  ,ישוב ספסופה שבצפוןב ֶקַבע תושבג'ו הוא   .12שאלה מספר 
 ,הכÇסתותוך מ ₪ 147,380סך  בגיןכעמית עצמאי ( בקופת גמל לקיצבה ₪ 18,000מאחר שהפקיד 

  לפקודה. 47לפי ס' , ₪ 11,968בסך Çיכוי לו  רּתַ הּו), שעבורו לא הפריש המעסיק להסדר פÇסיוÇי
  ?2015בשÇת  זיכוי תושב הישוב שג'ו זכאי לומהו סך 

  ₪  25,232  .א  
   ₪  26,519  .ב
  ₪  25,895  .ג
   ₪  27,212  .ד

  פתרון  

  .11 , ס'1 ס' -פקודת מס הכÇסה   סעיפים רלווÇטיים

  הסבר הפתרון
  
  ג
  
  
  
  

הכÇסה לאחר הÇיכויים, הקיזוזים והפטורים שהותרו  -"הכÇסה חייבת"  -לפקודה  1לפי ס' 
  ממÇה לפי כל דין.

  - 2015הכÇסה חייבת של ג'ו מיגיעה אישית בשÇת 

  משכורת Ç47 - 380,247יכוי לפי ס'  11,968=  ₪ 235,412
  

על הכÇסה חייבת מיגיעה אישית עד לתקרה  11%ַמְקÇָה הÇחה של  ספסופהתושבות קבע בישוב 
 לשÇה. ₪ 241,080של 

  ):לפקודה 11ס' זיכוי "ּתֹוָׁשב ִיּׁשּוב" (

  Min)  הכÇסה חייבת מיגיעה אישית 235,412;  תקרה 241,080× (  שיעור ההÇחה %11=  ₪ 25,895  

  .גתשובה 
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  6-ו 9 הםמלאו ל 2015שבשÇת המס  )בחזקתםים (ילד 2). לזוג 36 תב(מלי ל יÇשו ,37 ןב עובד, ו'ג  .13שאלה מספר 
  , והמס שÇוכה ממÇו:4/2015עד  1/2015בחודשים  ו. להלן פירוט שכרשÇים

  4/2015  3/2015  2/2015  1/2015  חודש
   29,270   17,696   21,722   18,320  שכר
  6,556  2,753   4,006   2,949  ֶׁשּנּוָּכהמס 

 על בסיס מצטברוהמס מחושב , ₪ 517,47, עמד על 2015/5בתלוש , ו'גאם השכר החודשי של 
  )?סכום מעוגלבתלוש זה ( ומס הכÇסה יגבה משכר ), כמה1/1/2015מתחילת השÇה (

 ₪  12,826  .א  
 ₪  11,787  .ב
 ₪  13,317  .ג
  ₪  16,606  .ד

  פתרון  

  .ב121, 121 (ג),66 ,36 ,34ס'  -פקודת מס הכÇסה   יםווÇטיסעיפים רל
  תקÇות מס הכÇסה (Çיכוי ממשכורת ומשכר עבודה)

  הסבר הפתרון
  
  א
  
  
  
  

  :2015בשÇת  ג'וזיכויים להם זכאי 
  Ç"ז  2.00  תושב ישראל

  Ç"ז  Ç  0.25סיעות
   ₪ Ç ×218 ₪  =490.50"ז    25.2  סה"כ Çקודות זיכוי

    החודשים: 5-שכר מצטבר ב
  'יÇו 18,320+  פבר' 21,722+  מרץ 17,696+ ' אפר 29,270+  מאי 47,517=  ₪ 134,525

  134,525/  5=  ₪  26,905  החודשים: 5-השכר החודשי הממוצע ב
  החודשי הממוצע:מס "ברוטו" המוטל על השכר 

  ₪ 19,980מס מצטבר בגין שכר מצטבר בסך  3,954.00+  ) 26,905 - 19,980( ×  34%=  ₪ 6,308.50

  מס בÇיכוי זיכויים אישיים שיש לשלם על השכר החודשי הממוצע:

5,818.00 ₪  ) =0  ;490.50 - 6,308.50  (max  

  :4/2015עד  1/2015מס מצטבר ששולם בחודשים 
 'יÇו 949,2+  פבר' 006,4+  מרץ 753,2+ ' אפר 556,6=  ₪ 16,264

:)מעוגל( 5/2015-ב ג'ושל  והמס שיגבה משכרמס מצטבר לתשלום פחות מס מצטבר ששולם, הוא 
    

  ) מס שיש לשלם על השכר החודשי הממוצע 818,5×  חודשים 5(  - מס מצטבר ששולם 16,264=  ₪ 12,826

  .אתשובה 
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  .₪ 394בסך  מתÇהושווי  ₪ 8,200, הורכב משכר יסוד בסך 24 תב השל מלי, רווק 1/2015תלוש   .14שאלה מספר 
תשלום  כÇגדבתלוש זה.  ₪ 451מלי  מה) שיל"חלק העובד"למרכיב תגמולי העובד בקרן הפÇסיה (

  א לפקודה.45, לפי ס' ₪ 157.85לזיכוי ממס בסך  ת, בתלוש זה,א זכאייזה, ה
ס הכÇסה ואחרי למלי ("Çטו לתשלום") בתלוש זה, אחרי Çיכוי מ שישולםמהו שכר ה"Çטו" 

התעלמו מדמי ()? חלק העובדלמרכיב תגמולי העובד בקרן הפÇסיה ( מהÇיכוי התשלום ששיל
  )ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות

  ₪  8,359  .א  
  ₪  7,514  .ב
 ₪  7,356  .ג
  ₪  7,965  .ד

  פתרון  

  ב.121, 121א, 45, א36, 36, 34ס'  -מס הכÇסה פקודת   סעיפים רלווÇטיים
  תקÇות מס הכÇסה (Çיכוי ממשכורת ומשכר עבודה)

  הסבר הפתרון
  
  ב
  
  
  
  

  שכר יסוד 8,200+  מתÇהשווי  394 = ₪ 8,594שכר "ְּברּוטֹו למס" של מלי: 

  חישוב המס:
  לפקודה: 121מס לפי ס'   

992.36 ₪ =  %14 ×  )270,5 - 594,8 (  +%10 × 270,5  
  אין. -) ₪ 67,560על כל שקל מעל  2%מס Çוסף בסך ב לפקודה (121מס לפי ס'  

  מלי, לפי ÇתוÇי השאלה: תזיכויים אישיים, להם זכאי
  Ç"ז  2.00  .........................) לפקודה 34ס' תושב ישראל (

  Ç"ז  0.25  ) .................................לפקודה 36ס' Çסיעות (
  Ç"ז  50.0  ................) ..................לפקודה א36ס' ( אשה

   ₪  Ç ×218 ₪ =  599.50"ז    2.75  סה"כ Çקודות זיכוי ....................................
  ₪  85.157  א לפקודה ....................................................45ממס לפי ס' זיכוי 

   ₪  35.757  סה"כ זיכויים אישיים ................................................................

    המס המתקבל לאחר הפחתת הזיכויים האישיים:
  המס שחושב  992.36 - זיכויים אישיים 757.35=  ₪ 235.01

  
"כל שבר של שקל  -לתוספת א' לתקÇות מס הכÇסה (Çיכוי ממשכורת ומשכר עבודה)  5לפי ס' 

אגורות, יראוהו כשקל חדש אחד; שבר של שקל  49חדש מן המשכורת או מן המס העולה על 
  .₪ 235אגורות לא יובא בחשבון". לפיכך, המס שיÇוכה יעמוד על  49חדש שאיÇו עולה על 

  
  (שכר היסוד בלבד). ₪ 8,200תשלומים ללא זקיפות שווי: 

  "Çטו לתשלום" לאחר Çיכוי מס הכÇסה ולאחר Çיכוי התשלום (חלק העובד) לקרן הפÇסיה:
  תשלומים ללא זקיפות שווי  200,8 -מס הכÇסה  Ç- 235יכוי חלק העובד לקרן הפÇסיה  451=  ₪ 514,7

  .בתשובה 
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  .15שאלה מספר 
  
  

וכל ְיֵמי ַהְּׁשִהָּיה בה  לספרדיממות. הÇסיעה  4, ע"י מעבידה, למשך לספרדÇְִׁשְלָחה מלי  5/2015-ב
   היו ֶהְכֵרִחִּיים ְלִייּצּור הכÇסתו של המעביד.

  לספרד: ֶׁשהּוְצאּו בקשר לÇסיעה  ַהּמּוָכחֹותההוצאות 
  ].779$ -[מחיר כרטיס במח' תיירים באותה טיסה  $  1,029 -. כרטיס טיסה במח' עסקים 1
2Çדרשו הוצאות לא ( $ 0ה: . הוצאות ליÇה ְּבֶׁשלÇלי.(  
  .$ 652סה"כ  -בספרד  ְׁשִהָּיהלכל יום  $ 163. הוצאות אחרות: 3
  .$ 308סה"כ  -ום לי $ 77, במחיר ימים 4-ְׂשִכיַרת רכב ל: בספרד ת רכב. הוצאות שכיר4

  .ֶהְחִזיר לה את כל ההוצאות וזההÇְִדָרִׁשים למעבידה  המסמכיםכל  ואתמלי הגישה את החשבון 
למען הסר הÇסיעה לחו"ל? [  בשלמהו הסכום שיש ִלְזקֹוף לשכרה של מלי לצורך חישוב מס, 

 ] ספק, הכווÇה היא לסכום שאיÇו מותר בÇיכוי ַעל ִּפי התקÇות
  $     45  .א  

 $  228  .ב
 $   103  .ג
 $  353  .ד

 פתרון  
 (רישא). תקÇות מס הכÇסה (Çיכוי הוצאות מסויימות). 17), ס' 2(2ס'  -פקודת מס הכÇסה   סעיפים רלווÇטיים

  הסבר הפתרון
  
  ג
  
  
  
  

הסכומים שהותרו בשל "הוצאות ליÇה"  25%-הוגדלו בספרד Çמצאת ברשימת המדיÇות בהן 
  ובשל "הוצאות אחרות".

  : כרטיס טיסה במחלקת עסקים
) לתקÇות מס הכÇסה (Çיכוי הוצאות מסויימות), הסכום שיותר בשל הוצאות לרכישת 2)(א)(2(2ְלִפי תקÇה   

  עסקים באותה טיסה.ממחיר כרטיס במחלקת  100% -כרטיס טיסה במחלקת עסקים או במחלקה ראשוÇה 

  ., לרכישת כרטיס הטיסה, מותרת בÇיכוי במלואה$ 1,029לפיכך, ההוצאה בסך 

  :)הסכומים שהותרו בשל "הוצאות ליÇה" ובשל "הוצאות אחרות" 25%-בה הוגדלו ב המדיÇב( אחרותהוצאות 
) לתקÇות מס הכÇסה (Çיכוי הוצאות מסויימות), הסכום שיותר בשל הוצאות אחרות ג)(2(2 'ְלִפי תק  

  -25%-במדיÇה בה Çיתן להגדיל את סכום הוצאות הליÇה וההוצאות האחרות ב
  דולר לכל יום שהייה בחוץ לארץ; 75×125%-לא יותר מ -אם Çדרשו הוצאות בשל ליÇה   )1(
  דולר לכל יום שהייה בחוץ לארץ; 125×125%-יותר מלא  -אם לא Çדרשו הוצאות בשל ליÇה   )2(

  min) לכל יום שהיה אם לאÇדרשו הוצאות ליÇה תקרה 125$×  %125 , ליום 'הוצ 163$× (  ימי שהיה 4=  625$

  ) 652$ - 625$( =     $ 27שאיÇן מותרות בÇיכוי:   אחרותהוצאות 

 :הוצאות שכירת רכב
(Çיכוי הוצאות מסויימות), הסכום שיותר בשל הוצאות שכירת  )(ד) לתקÇות מס הכÇסה2(2ְלִפי תקÇה 

  דולר ליום, לפי הÇמוך: 58רכב בחוץ לארץ, לא יעלה על הוצאות השכירות בפועל או על 

  min)  התקרה $ 85;  הוצאות השכירות בפועל $ 77× (  ימים 4=  $ 232
  ) $ 308 - $ 232( =    76$הוצאות שכירת רכב שאיÇן מותרות בÇיכוי:   

  )27$+  76$= (   103$:  הסכום שיש ִלְזקֹוף למשכורתה של מלי לצורך חישוב מס
  

  .גתשובה 
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 2015שÇת המס  - 12.2016 ברשויות המקומיות פתרון מבחן חשבי שכר בכירים
 

  .16שאלה מספר 
  

 ₪ 33בסך  רט"ן שווי ,)"ברוטו"( ₪ 8,862בסך  יסוד משכרהורכב , 29 ןרווק ב, ג'ושל  1/15תלוש 
  .)דמי הÇסיעותכלומר, המעסיק מגלם את ( חודש בכל Çטו ₪ 396בסך ודמי Çסיעות לעבודה וממÇה 

התעלמו מדמי ביטוח ( ("שכר ברוטו למס")? 1/2015-לצורך חישוב מס ב ו'גשל  ושכרסך כל מהו 
  )לאומי ודמי ביטוח בריאות

 ₪  9,355  .א  
   ₪  9,396  .ב
  ₪  9,351  .ג
   ₪  9,387  .ד

  פתרון    

  ב. 121, 121 ,36, 34ס'  -פקודת מס הכÇסה   יםווÇטיסעיפים רל
  )(Çיכוי ממשכורת ומשכר עבודה תקÇות מס הכÇסה

  הסבר הפתרון
  
  ד
  
  
  
  

  שכר יסוד 862,8 + רט"ןשווי  33 = ₪ 895,8 - ), ללא הסכום שיש לגלם"ברוטו למס"( ג'ושל  ושכר
  Çקודות זיכוי:

  Ç  2.00.ז. תושב ישראל
  Ç  25.0סיעותÇ.ז. 

  ₪ 490.50=  ₪ 218×   2.25  סה"כ Çקודות זיכוי

). כלומר, 10%מדרגת מס ( ₪ 527בחודש הוא  ₪ 5,270לפי טבלאות המס, המס ְּבִגין משכורת של 
  .שימוש ברכב צמודהשווי Çיתן להתעלם מÇקודות הזיכוי בגילום 

  .14%במדרגת מס שולי  ו'גÇמצא  8,895בשכר 
   8,895+  396) /  1 - 14%= (  9,355.47<  10%"גבול" מדרגת המס  9,000

  בגילום אÇו חורגים ממדרגת המס הÇוכחית. -מסקÇה 
  ) Ç ,105.00 ₪  = )895,8 - 000,9ותר "ברוטו" בסך %14במדרגת מס 

  .₪ 14.70  - 14%, ומס בשיעור ₪ Ç"- 90.30טו"  86%-ל ִמְתַּפְּצִלים ₪ 105.00
   396.00 - 90.30=  ₪ 305.70יתרה שÇותרה לגילום:  

    .21% -מדרגת המס לגילום היתרה 
  305.70) /  1 - %21= (    ₪ 386.96  גילום היתרה:   

  105.00+  386.96=    ₪ 491.96  כשהוא מגולם: ₪ 386.96הסכום   
   8,895+  491.96=  9,386.96>  21%"גבול" מדרגת מס  13,990

     ₪ 387,9:  )מעוגל( 2015/1- לצורך חישוב מס ב ו'גשל  השכר

  .דתשובה 
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 2015שÇת המס  - 12.2016 ברשויות המקומיות פתרון מבחן חשבי שכר בכירים
 

  .17שאלה מספר 
  

  פועלת יצור במפעל יציקה:של מלי,  1/2015תלוש  ְרִכיֵבילהלן 
    ₪  13,266  ............................................................................................... יסודשכר  .1
  ₪  649  תוספת יצור (תוספת קבועה שאיÇה מותÇית בתÇאי; Çכללת כמרכיב לפÇסיה) .. .2
  ₪  958  .............................................................) ..עבודה ִּפְריֹון( גמול מאמץ מיוחד. 3
  ₪  1,023  ..............................................................................................דמי מחלה  .4

למען [לקרן השתלמות  ₪ 1,143.53, סך של שלעיל 1/2015, בעד שכר מליֲעבּור  ִהְפִריׁשהמעסיק 
  .]לאותה קופה , כÇדרש,האת חלק ההפריש , מליהסר ספק

  ("שכר ברוטו למס")? 1/2015-לצורך חישוב מס ב מלימהו שכרה של 
 ₪  15,896.00  .א  

 ₪  15,995.90  .ב
 ₪  15,919.18  .ג
   ₪  15,967.85  .ד

  פתרון    

  (ה).3ס'  -פקודת מס הכÇסה   יםווÇטיסעיפים רל

  הסבר הפתרון
  
  ג
  
  
  
  

   -(ה) לפקודה 3לפי ס' 
סכומים ששילם מעביד לקרÇות השתלמות בשביל עובדו בגבולות שÇקבעו בהסכם קיבוצי   " 

הסכם קיבוצי), ולגבי עובד שאין  -, (להלן 1957-כמשמעותו בחוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז
בגבולות שÇקבעו בהסכם קיבוצי החל על עובד שמקצועו, הוותק  -הסכם קיבוצי החל עליו 

מהמשכורת הקובעת לגבי עובד הוראה  8.4%-מים, אך לא יותר משלו ותÇאי העבודה שלו דו
מהמשכורת הקובעת לגבי כל עובד אחר, יראום כהכÇסת עבודה של העובד  7.5%-ולא יותר מ

בעת שקיבל אותם; ואילו סכומים ששילם מעביד מעל לגבולות כאמור יראום כהכÇסת 
 -עבודה של העובד בעת ששולמו לקרן. ְלִעÇְַין זה 

 למעט תשלומים שÇיתÇו לעובד לכיסוי הוצאותיו, - ַהְכÇַָסת ֲעבֹוָדה -" ורת קובעתמשכ"
אך לא יותר מכפל  -או אירוע מסויים  שכר שעות Çוספות ותשלומים ְּבֶׁשל מאמץ מיוחד

הסכום המהווה תקרה ְלִעÇְַין תשלום תוספת היוקר ְּכִפי שהוא Çקבע מעת לעת בהסכם ֵּבין 
גוÇים הכלכליים ְלֵבין ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ לשכת התיאום של האר

  " ישראל;

"משכורת קובעת" כוללת את  -") חבק מס הכÇסהלפי קובץ הפרשÇות לפקודת מס הכÇסה ("
המרכיבים הבאים: שכר יסוד, תוספות היוקר המתוספות לשכר וכן כל תוספת קבועה אחרת 

שכורת קובעת" איÇÇה כוללת שכר שעות הÇכללת כמרכיב לפÇסיה לרבות דמי הבראה. "מ
Çוספות, שכר פרמיות, פריון עבודה או כל תשלום הבא לכיסוי הוצאות העובד: כגון החזר 
הוצאות רכב, קצובת Çסיעה, ביגוד. כמו כן אין לכלול במשכורת הקובעת תשלום עבור אירוע 

  מסוים או עבור מתן שירות חד פעמי למעביד.

Çכללת ששאיÇה מותÇית בתÇאי, תוספת קבועה  המהווה", תוספת יצור"רכיב השכר לפיכך, 
  כמרכיב לפÇסיה, יכלל במשכורת הקובעת לקה"ל.

הוא ", שגמול מאמץ מיוחד (פריון עבודה)"את רכיב השכר ל וכלתא להקובעת לקה"ל  תמשכורה
  .₪ 15,712כמו כן, לא תעלה המשכורת הקובעת לקה"ל על  .שÇיתן בשל מאמץ מיוחדתשלום 

    

  :מלישל  לקרן השתלמות "משכורת קובעת"

 min]  תקרה 15,712) ;  יסודשכר  266,13+ תוס' יצור 649 +דמי מחלה 1,023= [ ( ₪ 938,14
    

  משכורת קובעת 14,938×  7.5%=  ₪ 1,120.35    :מלישל  מהמשכורת הקובעת 7.5%

  :מלישל  הלגבולות שבחוק, שיזקף לשכר ֵמַעללקה"ל  המעסיקהסכום ששילם 
18.23 ₪  =35.120,1 - 53.143,1  

  :  1/2015-לצורך חישוב מס ב מלישכרה של 
  266,13+  649+  958+  1,023+ שווי קה"ל  18.23=  ₪ 18.919,15

  .גתשובה 
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 2015שÇת המס  - 12.2016 ברשויות המקומיות פתרון מבחן חשבי שכר בכירים
 

מעסיקו ( לפקודה 10 ס' בו ִמְתַקֶּיֶמת עבודה במשמרות לעÇין תעשיה, ְּבִמְפָעלו הוא עובד יצור 'ג  .18שאלה מספר 
  , הורכבה מהסכומים הבאים:2015 בשÇת המסהכוללת ממשכורת,  והכÇסת). היחיד

  ₪  46,930  ....................................... עבודה במשמרת הראשוÇה. 1
  ₪  28,253  ........................................... השÇיהעבודה במשמרת  .2
  ₪  32,254  ...................................... לישיתהשעבודה במשמרת  .3
  ₪  6,268  החזקת רכב, דמי הבראה ושווי מתÇות....................... 4

 10לפי ס'  ,2015בשÇת  ְּבֶׁשל הכÇסתו מעבודה במשמרותו, 'שיקבל גממס  הזיכוי מהו סכום
  לפקודה ולפי התקÇות הÇוגעות לעÇין?

  ₪  11,280  .א  
  ₪  9,076  .ב
  ₪  6,872  .ג
   ₪  0  .ד

  פתרון  

  )שיעור המס על הכÇסה בעד עבודה במשמרות. תקÇות מס הכÇסה (10  'פקודת מס הכÇסה, ס  סעיפים רלווÇטיים

  הסבר הפתרון
  
  ב
  
  
  
  

  ִמְׁשָמרֹות:זיכוי 
  46,930 + 28,253 + 32,254 + 6,268= ₪   113,705  : 2015-ו ממשכורת ב'הכÇסה כוללת של ג

   ₪   128,400  לפקודה: 10סכום התקרה ְלִפי ס' 
   ₪    0  :חלק ההכÇסה העולה על סכום התקרה

  28,253+  32,254=   ₪  60,507  שכר ִמְׁשָמרֹות שÇיה ושלישית:
  60,507 - 0=  ₪   60,507  בהטבת מס:שכר ִמְׁשָמרֹות המזכה 

  60,507×  15%=  ₪  9,076  ): סכום מעוגלהטבת המס (
  בשÇה ₪   11,280  :הזיכוי ַהְּמַרִּבי ְּבִגין שכר ִמְׁשָמרֹות בתעשייה

  min)  076,9;  תקרה 11,280= (  ₪   076,9  :הזיכוי המרביבדיקה מול 

  .בתשובה 
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 2015שÇת המס  - 12.2016 ברשויות המקומיות פתרון מבחן חשבי שכר בכירים
 

  .19שאלה מספר 
  

  :התפטר, אז 31/8/2015עד ו 1/9/1987-מ היחיד ברציפות, קויסאצל מע עבד ו'ג

  עּור ִמְׁשָרהיִׁש   תאריך סיום  תאריך התחלה   ֲעבֹוָדה ְּתקּוַפת
  40%    31/8/1993    1/9/1987  ראשוÇה

  60%    31/8/2005    1/9/1993  שÇיה
  100%    31/8/2015    1/9/2005  שלישית

. Çוסף על ₪ 16,630 -) למשרה מלאהבסיס חודש. משכורתו האחרוÇה (שכר עבודתו שולם לו על 
. עם התפטרותו, בכל חודש ,₪ 436בל דמי Çסיעות לעבודה וממÇה בסך י, קשכר עבודתו החודשי

  .₪ 338,156, קיבל מעÇק פרישה בסך 31/8/2015-ב
 לא ו'גלמען הסר ספק,  ? [המעסיקמעÇק הפרישה, שיחושב על ידי מס של מ הפטורהחלק  מהו

  ] פÇה לפקיד השומה לצורך הגדלת הפטור שבסמכות המÇהל.
  ₪  241,864  .א  

   ₪  283,048  .ב
  ₪  338,156  .ג
   ₪  325,948  .ד

  פתרון    

    א).7(9ס'  -פקודת מס הכÇסה   יםווÇטיסעיפים רל
  .1ס'  -) (כללים לאישור ולÇיהול קופות גמלתקÇות מס הכÇסה 

  הÇחיות מס הכÇסה.

  הפתרוןהסבר 
  
  ד
  
  
  
  

לעÇין קופת גמל משכורת,  -) (כללים לאישור ולÇיהול קופות גמל לתקÇות מס הכÇסה  1לפי ס' 
 לעובד לכיסוי הוצאותיולמעט תשלומים שÇיתÇו , הכÇסת עבודה -לפיצויים או לדמי מחלה 

  ".ולמעט שוויו של שימוש ברכב שהועמד לרשותו של העובד
המשכורת הקובעת לצורך הפטור היא הÇמוך מבין: המשכורת המשוקללת או סכום תקרת 

  .הפטור על פי הפקודה
גבלת המשכורת האחרוÇה בסכום תקרת הפטור Çעשית רק ְלַגֵּבי המשכורת יצויין שה

אם כלומר,  ֵּבי משכורות שוÇות שאפשר והיו במהלך תקופת העבודה.המשוקללת ולא ְלגַ 
יש לקחת אותה במלואה לצורך  ,משכורת האחרוÇה לתקופת עבודה עלתה על תקרת הפטורה

  חישוב המשכורת המשוקללת ואין להקטיÇה לסכום תקרת הפטור.

  ".Çסיעות לעבודה וממÇהדמי משכורתו של ג'ו, לעÇין חישוב הפטור, לא תכלול את רכיב השכר "

  עּור ִמְׁשָרהיִׁש   שÇים  תאריך סיום  תאריך התחלה   ֲעבֹוָדה ְּתקּוַפת
  40%    6     31/8/1993  1/9/1987  ראשוÇה

  60%    12     31/8/2005  1/9/1993  שÇיה
  100%    10     31/8/2015  1/9/2005  שלישית

  ₪   16,630  המשכורת האחרוÇה למשרה מלאה:  
  המשכורת המשוקללת:      

11,641 ₪  =28  ) /10  ×100%  ×16,630  +12  ×60%  ×16,630  +6  ×40%  ×16,630 (  
  המשכורת הקובעת לצורך הפטור: 

  min)  סכום תקרת הפטור 0412,3; משכורת משוקללת 641,11= (  ₪ 641,11  
  .ה לפקיד השומה לצורך הגדלת הפטור שבסמכות המÇהללא פÇ ג'ו

  ₪ 156,338:     ו'גסך מעÇק הפרישה שקיבל 
  :ו'גשל ָּפטּור ַמֲעÇָק 

   min} משכורת קובעת לפטור 641,11×  שÇים  28;  156,338= {  ₪ 948,325

  .דתשובה 
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שÇים  16-ו 14, 11מלאו להם  2015שבשÇת המס  ילדים 3, ולהם )40 ןב( ו'גל אהÇשו, 40 בת, מלי  .20שאלה מספר 
עבודה.  שÇות 16 בתום, 31/8/2015-ב היחיד המעסיקאצל  המעבודת פוטרה מלי ).בחזקתם(

היתה קבועה. היא  ,8/2015לחודש  המשכורת החודש ששולמה להחודשית, לרבות  המשכורת
 161-. בטופס ה₪ 1,560 ומשווי שימוש ברכב צמוד בסך ₪ 7,135הורכבה ממשכורת יסוד בסך 

א) 7(9לפי ס' (ֶׁשֶחְלקֹו ָּפטּור ממס  מעÇק פרישה לה חּוַּׁשב, 8/2015תשלום שכר  במועד ֶׁשּמּוָלא
  .הכÇסה במס חייב, ₪ 21,792סך  -), וחלקו לפקודה

  ?  מלי, כמה מס הכÇסה יש לÇכות ממעÇק הפרישה החייב של לפי התקÇותחישוב מס ב
  ₪  4,320  .א  

 ₪  0  .ב
  ₪  1,356  .ג
   ₪  2,432  .ד

  פתרון  

  .  ב121, 121, (ג)66 א,36 ,36, 34א), 7(9ס'  -פקודת מס הכÇסה   יםווÇטיסעיפים רל
  ).1(א)(7(א), 4תק'  -) Çיכוי ממשכורת ומשכר עבודה(תקÇות מס הכÇסה 

  הסבר הפתרון
  
  ג
  
  
  
  

לא Çלקח בחשבון בחישוב המס. מאחר שאיÇו  א) לפקודה7(9ָּפטּור ממס ְלִפי ס' הַ ְּפִריָׁשה הַ ַמֲעÇַק 
  , סכומו אף לא Çכלל בÇתוÇי השאלה.ווÇטירל

  Çיכוי מס ממעÇק פרישה שאיÇו פטור:
עובד עביד המשלם לעובד למעט "מ -)תקÇות מס הכÇסה (Çיכוי ממשכורת ומשכר עבודה) ל1(א)(7ְלִפי תקÇה 

א) לפקודה, יÇכה בעת התשלום מהחלק שאיÇו 7(9יומי, מעÇק פרישה שכולו או חלקו ֵאיÇֹו פטור ממס ְלִפי סעיף 
  ..."פטור, מס ְּכִאיּלּו היה משכורת בלתי קבועה, ְלִפי המשכורת האחרוÇה ששולמה לעובד

  Çיכוי מס הכÇסה מ"משכורת בלתי קבועה":
מעביד המשלם לעובד משכורת בלתי " -) (Çיכוי ממשכורת ומשכר עבודהתקÇות מס הכÇסה (א) ל4ְלִפי תקÇה 

 -; ְלִעÇְַין ֶזה, "הפרש המס" 12-קבועה, יÇכה ממÇה, בעת התשלום, מס בסכום השווה להפרש המס המוכפל ב
ההפרש בין המס שיש לÇכות ממשכורת החודש לחודש שבו שולמה המשכורת הבלתי קבועה, לבין המס שיש 

  ..."עשר מהמשכורת הבלתי קבועה-ורת החודש לאותו חודש, בתוספת החלק השÇיםלÇכותו ממשכ

  החישוב:
      Çקודות זיכוי:

  תושב ישראל Ç  +2סיעות  0.25+  אשה  0.5 + ילדים ) 1+  1+  1(  = 5.75
  57.5×  218=  ₪ 50253,1.  -סכום Çקודות הזיכוי 

  7,135+  1,560=  ₪ 695,8 - 2015/8, לחודש מליששולמה ל) "ברוטו למס"(משכורת החודש 
  21,792/  12=  ₪ 1,816  החלק השÇים עשר מ"המשכורת הבלתי קבועה" (המעÇק החייב):

 8,695+  1,816=  ₪ 10,511מהמשכורת הבלתי קבועה:        12-משכורת החודש + החלק ה
  מהמשכורת הבלתי קבועה: 12-המס שיש לÇכות אותו ממשכורת החודש בתוספת החלק ה

  ₪ 9,000מס מצטבר בגין משכורת מצטברת בסך  1,049.20 +)  10,511 - 9,000( ×  21%=  ₪ 1,366.51

  max)  1.5366,1 - 50253,1.;  0= (  ₪  01.113    מס בÇיכוי זיכויים אישיים:     

  המס שיש לÇכות אותו ממשכורת החודש לאותו חודש שבו שולמה המשכורת הבלתי קבועה:
1,006.50 ₪  =14%  × )5,270 - 8,695  ( +10% × 5,270  

  max)  50.006,1 - 50253,1.;  0= (  ₪  0  מס בÇיכוי זיכויים אישיים:       

  113.01 - 0=  ₪ 113.01   הפרש המס:

, אותו יש לÇכות מחלקו החייב במס של המעÇק ("המשכורת הבלתי 12-הפרש המס מוכפל ב
  113.01×  12=  1,356.12) = מעוגל( ₪ 356,1  קבועה"):

  .גתשובה 
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  .21שאלה מספר 
  

למיטה בתמידות,  ַהְּמרּוָּתִקיםהזקÇים,  של זוג הוריובעד ַהְחָזָקָתם  משלם )57 בן ,בן יחיד, רווק( ו'ג
  .₪ 3,340 -ובעד אמו  ₪ 18,589 - אביולמוסד, בעד  םשיל 2015במוסד סיעודי מיוחד. בשÇת 

) בתקÇות הרלווÇטיות הכמשמעות( חייבת ההכÇס . ₪ 119,592 - 2015בשÇת  ו'גהחייבת של  והכÇסת
  בשÇה. ₪ 182,403 -) של האב ֹוזּוגבת (של ָהֵאם ו ,58,795 - של ָהָאב

 במוסד? והורי ְלַהְחָזַקת הוצאותיוְּבַעד  2015בשÇת  ו'גמהו הזיכוי שיּוַתר ל
 ₪  5,232  .א  

 ₪  2,443  .ב
  ₪  0  .ג
 ₪  1,274  .ד

 פתרון  
  44ס'  -פקודת מס הכÇסה   וים'סעיפים רלווג

 )במוסד קרוב החזקת בשל הוצאות בעד וזיכוי יכולת Çטול בעד זיכוי( הכÇסה מס תקÇות

  הסבר הפתרון
  
  ב
  
  
  
  

לתקÇות מס הכÇסה (זיכוי ְּבַעד Çטול יכולת וזיכוי ְּבַעד הוצאות ְּבֶׁשל החזקת קרוב  1לפי תקÇה 
 44"יחיד תושב ישראל יהא זכאי לזיכוי ְּבַעד הוצאות החזקת קרוב במוסד לפי סעיף  -במוסד) 

המזכה), אם  -לפקודה, לפי העÇין (להלן  45לפקודה או לÇקודות זיכוי ְּבַעד Çטול יכולת לפי סעיף 
בשÇת המס, ואם ֵאין למזכה  ₪ 270,000ההכÇסה החייבת של המזכה ושל בן זוגו, לא עלתה על 

ְלַרּבֹות הכÇסה  -בשÇת המס; ְלִעÇְַין ֶזה, "הכÇסה חייבת"  ₪ 169,000אם לא עלתה על  -בן זוג 
  פטורה ממס ַעל ִּפי דין".

קרוב "המזכה" כוללת הכÇסה פטורה לפי שלעיל, "הכÇסה חייבת" של ה 1ְּכלֹוַמר, לפי תקÇה 
  ) לפקודה.5(9סעיף 

לתקÇות מס הכÇסה (זיכוי ְּבַעד Çטול יכולת...)]   1הכÇסתם החייבת של ההורים [כהגדרתה בתקÇה 
לא ההורים זוג הכÇסה זו של . )םאההכÇסת  182,403+  באההכÇסת  58,795( ₪ 241,198 - 2015בשÇת 

  בשÇה. ₪ 270,000עלתה על 
"בחישוב הכÇסתו החייבת של יחיד תושב ישראל שהוא או בן זוגו שילם  -לפקודה  44סעיף  לפי

בשÇת המס ְּבַעד החזקתם במוסד מיוחד של ילד, בן זוג או הורה משותקים לחלוטין, מרותקים 
למיטה בתמידות, עיוורים או בלתי שפויים בדעתם, וכן ְּבֶׁשל החזקת ילד מפגר במוסד מיוחד, 

מהכÇסתו  12.5%מאותו חלק מהסכומים ששילם העולה על  35%זיכוי ממס של יותר לו 
  החייבת...".

  ) ₪ 119,592×  12.5%( =      ₪ 14,949  :ו'גהחייבת של  ומהכÇסת 12.5%
 ומהכÇסת 12.5%במוסד מיוחד, העולה על  וְּבַעד החזקתם של הורי ו'ג םחלק מהסכומים ששיל

  ) 18,589+  3,340 - 14,979( =     ₪ 6,980  החייבת :
  במוסד: ולהחזקת הורי ְּבַעד הוצאותיו 2015בשÇת  ו'גהזיכוי שיּוַתר ל

  443,2 ₪   = )%35  ×980,6 ₪ ( 

  .בתשובה 
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  . התשלומים לקופות גמל, בתלוש חודש זה:₪ 9,869 - 1/2015בחודש  ,32-מלי, בת השל  שכרה  .22שאלה מספר 

  סוג הקופה
קובע לקופה שכר 

מבוצעים  ֶׁשִּמֶּמּנּו(
  )התשלומים

מהשכר חלק עובד   הקובע לקופהחלק מעביד מהשכר 
  הקובע לקופה

  )מרכיב תגמולי מעביד(  מרכיב הפיצויים  (מרכיב תגמולי עובד)

  קה"ל
  קרן השתלמות

  שכר לקה"ל
  4,280  ₪    5.00%  2.50%  

  קרן פÇסיה מקיפה
  קופת גמל לקיצבה

  רגילשכר 
  8,789  ₪  6.00%  6.25%  5.50%  

  קופת גמל
  קופת גמל לקיצבה

  שעות Çוספות
  1,080  ₪    5.00%  7.00%  

  שלעיל? התשלומי בשל, 1/2015בתלוש  שתקבל מליא' לפקודה) 45ס'  לפימהו הזיכוי ממס (
  ₪  213.15  .א  

  ₪  169.19  .ב
  ₪  195.65  .ג
   ₪  233.10  .ד

  פתרון  

  א.45ס'  -פקודת מס הכÇסה   יםווÇטיסעיפים רל

  הסבר הפתרון
  
  ג
  
  
  
  

  להקלת מס דוגמת זיכוי או Çיכוי. תלא זכאי מלילקרן השתלמות  הבשל תשלומי
  א לפקודה.45לזיכוי ממס לפי ס'  ת מלי, זכאילקופת גמל לקיצבה הבשל תשלומי

  8,789×  5.50% + 1,080 × 7.00% = ₪ 559    -לקופת גמל לקיצבה  מליעובד" של  תשלומי"
   - 1/2015-ב מליהמזכה של  ההכÇסת

 min} תקרת הכÇסה מזכה שהיא הכÇסת עבודה 8,700; הכÇסה בפועל 869,9= {  ₪ 700,8
 min) }  8,700×  %7 = 609.00; (  הפרשה בפועל 00559.= {  ₪ 00559.       -מגבלת עמית שכיר 

  00.559×  %35=  ₪ 65.195  -א 45זיכוי לפי ס' 

  
  .גתשובה 
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). לפי התקÇות, מתי עליו לשלם ב'יום ( 6/4/2015-של עובדיו שילם ג'ו ב 3/2015את משכורת   .23שאלה מספר 
  -העובדים, בעד משכורת זו?  העזרו בלוח השÇה שלהלן את התשלומים לקופות הגמל של 

  שבת  יום ו  יום ה  יום ד  יום ג  יום ב  יום א
29/3  30/3  31/3  1/4  2/4  3/4  4/4  
  ערב פסח          

  
  פסח

5/4  6/4  7/4  8/4  9/4  10/4  11/4  
ערב שביעי         

  של פסח
שביעי של 

  פסח
  

12/4  13/4  14/4  15/4  16/4  17/4  
  

18/4  

        השואהיום         
  ).ה'יום (  16/4/2015-לא יאוחר מ  .א  

 ).ד'יום (  15/4/2015-לא יאוחר מ  .ב
 ).יום ג'(  14/4/2015-לא יאוחר מ  .ג
 ).יום ב'(  13/4/2015-לא יאוחר מ  .ד

  פתרון  

  .20תקÇה  -תקÇות מס הכÇסה (כללים לאישור ולÇיהול קופות גמל)   סעיפים רלווÇטיים

  הסבר הפתרון
  
  ב
  
  
  
  
  

  לתקÇות מס הכÇסה (כללים לאישור ולÇיהול קופות גמל): 20לפי תקÇה 
(א), התשלומים יתקבלו 19קופת גמל תקבל מהמעבידים רק סכומים כמפורט בתקÇה   "   

  מועד התשלום): -המוקדם מבין אלה (להלן במזומÇים בלבד ולא יאוחר מהמועד 
  )  שבעה ימי עסקים מיום תשלום המשכורת החודשית לעובד;1(
  )  חמישה עשר ימים מתום החודש שבעדו על המעביד לשלם את המשכורת לעובד. "2(

  

  .6/4/2015-של עובדיו שילם ג'ו ב 3/2015את משכורת 
  שבת  יום ו  יום ה  יום ד  יום ג  יום ב  יום א
29/3  30/3  31/3  1/4  2/4  3/4  4/4  
        

  
  ערב פסח

  
  פסח

5/4  6/4  7/4  8/4  9/4  10/4  11/4   
ערב שביעי   2יום עסקים  1יום עסקים  משכורת

  של פסח
שביעי של 

  פסח
  

12/4  13/4  14/4  15/4  16/4  17/4  18/4  
  5יום עסקים  4יום עסקים  3יום עסקים 

 
  6יום עסקים 

ימים  15
מתום חודש 

3/2015  

      7יום עסקים 

  

  

חמישה עשר ימים מתום החודש שבעדו על המעביד לשלם את המשכורת לעובד הם המועד 
.  לפיכך, תשלומיו של ג'ו לקופת הגמל שלעיל 20המוקדם מבין המועדים הÇקובים בתקÇה 

לא יאוחר , כלומר, 3/2015מתום חודש  םימי 15ייחשבו כמשולמים בזמן, רק אם ישולמו בתוך 
  .)'דיום ( 2015/415/-מ

  .בתשובה   
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 עבד אצל. ג'ו בתחום הסיעוד", המועסק כדין בתחום הסיעוד עובד זר חוקי, הוא "44ו, גבר בן 'ג  .24שאלה מספר 
  השÇה.אֹוָתּה בכל בישראל  , ושהה2015המס  שÇת בכל מעסיקו

  ?הÇוגעות לעÇין)תקÇות (לפי ה 2015הכÇסתו בשÇת שוב המס על יכמה Çקודות זיכוי יובאו בחשבון בח
 ז"Ç  2.00  .א  

  ז"Ç  0.00  .ב
 ז"Ç  2.25  .ג
  ז"Ç  0.25  .ד

  פתרון  

  ). תקÇות מס הכÇסה (זיכויים לעובד זר  סעיפים רלווÇטיים
  .36 ס' ,34 ס' -פקודת מס הכÇסה 

  .תקÇות מס הכÇסה ומס מעסיקים (Çיכוי ממשכורת ומשכר עבודה)

  הסבר הפתרון
  
  ג
  
  
  
  

  -) תקÇות מס הכÇסה (זיכויים לעובד זרל 3לפי תקÇה 
) 2) או (1(2ל עובד זר חוקי בתחום הסיעוד, לפי סעיף שחישוב המס על הכÇסה ב  (א)  "

  .א לפקודה36-ו Ç34 ,36קודות זיכוי לפי סעיפים לפקודה, יובאו בחשבון 
) לפקודה של עובדת זרה חוקית שאיÇה 2) או (1(2בחישוב המס על הכÇסה לפי סעיף   (ב)  

א 36עובדת זרה חוקית בתחום הסיעוד, תובא בחשבון חצי Çקודת זיכוי לפי סעיף 
  לפקודה.

וד, לפי העÇיין, בישראל שהה העובד הזר החוקי או העובד הזר החוקי בתחום הסיע  (ג)  
או באזור בחלק משÇת המס, יובא בחשבון בחישוב המס על הכÇסתו, החלק השÇים 
עשר מסכום Çקודות הזיכוי כאמור בסעיפים קטÇים (א) או (ב), לפי העÇיין, כשהוא 

  מוכפל במספר החודשים שבהם שהה בארץ בשÇת המס.
אמור בתקÇות אלה, לא יחולו הוראות הפרק השלישי לחלק ג' לפקודה, למעט ה  (ד)  

  " בחישוב המס על הכÇסתו של עובד זר.
יובאו בחשבון  2015לפיכך, בחישוב המס על הכÇסתו בשÇת  עובד זר חוקי בתחום הסיעודו הוא 'ג

  ).לפקודה Ç36"ז לפי ס'  0.25-לפקודה, ו 34לפי ס'  Ç"ז Ç  )2.00"ז 2.25
  

  .גתשובה 
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  פוטרה מעבודתה. להלן שכרה:  30/4/15-שכר עבודתה של מלי משתלם לה על בסיס של חודש. ב  .25שאלה מספר 
   ₪  9,668  שכר יסוד ..............................................................................................  .1
 ₪  4,834  ................................................) חודשים אחרוÇים 12ממוצע (משמרות  תוספת  .2
   ₪  1,874  ) .....חודשים אחרוÇים. מלי Çדרשת לעבוד בשעות Çוספות 12ממוצע שכר שעות Çוספות (  .3
   ₪  2,960  שימוש ברכב צמוד ........................................................................השווי   .4
  של מלי? 161-, שתירשם בטופס הלעÇיין חישוב הפטור על מעÇק פרישה ,משכורת"י ה"מה

   ₪  16,376  .א  
  ₪  9,668  .ב
  ₪  14,502  .ג
   ₪  19,336  .ד

  פתרון  

  והÇחיות מס הכÇסה. 161א)(א), טופס 7(9פקודת מס הכÇסה, ס'   סעיפים רלווÇטיים

  הסבר הפתרון
  
  א
  
  
  
  

הכÇסת  - " לעÇיין חישוב הפטור על מעÇק פרישה, פירושהמשכורת" -לפי הÇחיות מס הכÇסה 
 .ולמעט שוויו של שימוש ברכב צמוד עבודה למעט תשלומים שÇיתÇו לעובד לכיסוי הוצאותיו

עשר החודשים שקדמו -השכר הממוצע של שÇיםחודש״ אצל עובד יומי היא של ״משכורת 
(כמשמעותו בתקÇות פיצויי  להיות גבוה מ״שכר עבודה״ לפיטורים. סכום המשכורת יכול

  פיטורין) שחייבים לשלם עבורו פיצויים.
  שימוש ברכב צמוד" איÇו מהווה "משכורת" לעÇין חישוב הפטור על מעÇק הפרישה.הרכיב " שווי 

       :    של מלי 161-חישוב הפטור על מעÇק פרישה, שתירשם בטופס ה"משכורת", לעÇיין ה
  שכר יסוד 9,668+  משמרות תוספתממוצע  4,834+ שעות Çוספותממוצע  1,874=  ₪ 16,376

  

  .אתשובה 
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  דיÇי עבודה
  
  
  
  

 מיÇימוםהשכר בגובה , שכרו .31/12/2015-בועד שפוטר  1/7/2011-מ היחיד עבד אצל מעסיקו ו'ג  .26שאלה מספר 
) פקיד גביהבכל שÇות עבודתו לא חל כל שיÇוי בתפקידו (. השתלם לו על בסיס של חודש ,במשק

  :, בתקופת עבודתו, היה כלהלןשכרו .)משרה מלאה( או בהיקף משרתו אצל המעסיק

  שכר  עד יום  מיום
1/07/2011  30/09/2012  4,100  
1/10/2012  31/03/2015  4,300  
1/04/2015  31/12/2015  4,650  

מען ל[ ?ותקÇותיו ָלִעÇְָין, לפי החוק הÇוגע ו'גשעל המעסיק לשלם ל פיטוריםהפיצויי  סכוםַמהּו 
 ]., ולא הופרשו כאלהכספים לקופת גמל ו'גבעד ה חובה להפריש תהישלא  הÇיחובחישוב זה,  הסר ספק,

 ₪  16,275  .א  
  ₪  20,553  .ב
  ₪  19,363  .ג
 ₪  20,925  .ד

 פתרון    
  (א).12(א), ס' 1 'ס -חוק פיצויי פיטורים   יםווÇטיסעיפים רל

 .4תקÇה  - )תקÇות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים

  הסבר הפתרון
  
  ד
  
  
  
  

ובעובד עוÇתי שתי עוÇות  -מי שעבד שÇה אחת ברציפות  " -(א) לחוק פיצויי פיטורים 1לפי ס' 
אצל מעסיק אחד או במקום עבודה אחד ופוטר, זכאי לקבל ממעסיקו  -בשתי שÇים רצופות 

  . "פיטורים-שפיטרו פיצויי
זכאי לקבל א ו. לפיכך, הופוטר על ידיו ברציפות שÇים 4.5 וובמקום עבודת ואצל מעסיקעבד  ו'ג

   .פיטורים-פיצויי ,ואות שפיטר זה, וממעסיק
שיעורם של פיצויי הפיטורים הוא: שכר חודש אחד לכל שÇת "  - האמור (א) לחוק12לפי ס' 

חלק של שÇה שלאחר שÇת ... " "עבודה בעובד במשכורת אצל מעסיק, או באותו מקום עבודה
עובד שעיקר גמול  -לעÇין זה, "עובד במשכורת"  "...בפיצויים יחסייםעבודה מזכה את העובד 

עובד שאיÇו  -עבודתו, משתלם על בסיס של חודש או של תקופה ארוכה יותר; "עובד בשכר" 
  .עובד במשכורת

  - )פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטוריםלתקÇות  4לפי תקÇה 
  ס לחישוב פיצויי פיטורים בעÇף עבודה שאין בו הסכם קיבוצי, יהיה:השכר שישמש בסי  "  

  " שכרו האחרון של העובד; -) 1964ביÇואר  1בעד התקופה שלאחר ט"ז בטבת תשכ"ד ( )1(
  .₪ 4,650שכרו האחרון של ג'ו, בגובה שכר המיÇימום במשק, עמד על 

  שכר אחרון Ç × 650,4יםש 4.5=  ₪ 925,20   :סיקעחבות פיצויי הפיטורים של המ
 

 .דתשובה 
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מקום ַהֲעָתַקת , עקב תא מתפטרישה הלמעסיק ההודיע ,בה תבדועו אביב-תל מלי, תושבת  .27שאלה מספר 
 ְרָטהיּפֵ , סיק. בהודעה למע)מושב עובדים( תושביו הם חקלאים ֶׁשַּמְרִּביתב חקלאי, ישול המגורי

. עוד הוסיפה מקום המגורים מתוך כווÇה להתיישב בישוב חקלאיאת  הקיעתהיא מכי  מלי
, הן בגלל אביב-בתללהמשיך לעבוד  היכול היא לאמביאה לכך ש המגוריםהעתקת מקום ש

 תא מתפטריהÇסיעה לעבודה. על כן ה הל ֶׁשֶּתֱאַרךק"מ) והן בגלל הזמן הרב  59המרחק (
  תושביו של הישוב חקלאים. ְרִּביתמַ להודעתה צירפה אישור רשמי בדבר היות . המעבודת

 ה, עקב העתקת מקום מגורימלישל  החוק פיצויי פיטורים, יראו את התפטרות ְלִעÇְָיןהאם, 
  , כפיטורים? (בחר/י את המשפט הÇכון ביותר מבין המשפטים הבאים)האמור לישוב

 .ק"מ לפחות 40החדש הוא  םמגוריהמקום תל אביב והמרחק בין , מאחר שכן  .א  
 חקלאי, אלא מתפטרת.ה לישובלא, מאחר שמלי לא מפוטרת מעבודתה עקב המעבר   .ב
 האמור. החקלאי בישובחודשים  6גור לפחות מלי תכן, אבל אך ורק אם   .ג
  לא. אלא אם כן הישוב האמור הוא "ישוב באזור פיתוח", כהגדרתו בתקÇות.  .ד

  פתרון  

  ).2(8ס'  -חוק פיצויי פיטורים   סעיפים רלווÇטיים
  (ב).12ס'  -תקÇות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים, והתפטרות שרואים אותה כפיטורים) 

  הסבר הפתרון
  
  ג
  
  
  
  

התפטרות של עובד עקב  (לעÇיין חוק זה) יראו כפיטורים) לחוק פיצויי פיטורים, 2(8לפי ס' 
, או לישוב באזור פיתוח מישוב מישוב שאיÇו חקלאי -לישוב חקלאי " - העתקת מקום מגוריו

שאיÇו באזור פיתוח, בתÇאים שÇקבעו בתקÇות באישור ועדת העבודה של הכÇסת; לעÇין פסקה 
ישובים שÇקבעו בתקÇות  ישוב שÇמÇה עם סוגי -זו "ישוב חקלאי" או "ישוב באזור פיתוח" 

באישור ועדת העבודה של הכÇסת כישובים חקלאיים או ישובים באזור פיתוח, הכל לפי 
  ".העÇין;

(ב) לתקÇות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים, והתפטרות שרואים 12התÇאים שÇקבעו בתקÇה 
  אותה כפיטורים):

לחוק, אם העובד גר לפחות  8) לסעיף 2רואים התפטרותו של עובד כפיטורים לפי פסקה (  "
  או בישוב באזור פיתוח שאליו העתיק את מגוריו. חדשים בישוב חקלאי 6

  -בתקÇת משÇה זו 
  קיבוץ, מושב, או ישוב שמרבית תושביו הם חקלאים; -"ישוב חקלאי" 

  

לחוק פיצויי  )2(8מÇת שיקומו התÇאים לזכאות לפיצויי פיטורים מכח ס' פי הפסיקה, על ל
המÇיע להעתקה הוא היעÇות גם אם יווצר מצב אשר בו העתקת המגורים, יצריך ש ,פיטורים

שבותית שהמדיÇה מעוÇייÇת בה, מביאה לכך שהעובד איÇו יכול להמשיך לעבוד ילמשימה התי
די לו לעובד שיעתיק את מקום מגוריו לא  בעבודתו הקודמת ועל כן מתפטר הוא מעבודתו.

כדי לזכותו בפיצויי  -ידי כך למקום עבודתו -ב הוא עלאפילו מתקרישוב באזור פיתוח, ל
  .פיטורים

מקרה על Çסיבותיו, כדי לוודא אם היה קשר סיבתי סביר בין העתקת מקום יש לבחון כל 
   המגורים וההתפטרות.

אין זה סביר מרחק גדול,  המז הז יםהמרוחק בישוביםבמקרה שתואר בשאלה, מאחר שמדובר 
  .האמור ת בישוב החקלאימתגורר ה, בעודתל אביבלהמשיך ולעבוד ב מלילדרוש מ

, עקב העתקת מקום מלישל  היראו את התפטרותמכל האמור לעיל, בÇסיבות שתוארו בשאלה, 
 ,ישוב חקלאי (תל אביב)מישוב שאיÇו  )שמרבית תושביו הם חקלאים(חקלאי לישוב  המגורי

  .החקלאי האמור בישובחודשים  6גור לפחות ת מליאם כפיטורים, 

  .גתשובה 
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ו את שכר 'משלם המעסיק לג בכל חודש, 9-דש. בעל בסיס של חולו ִמְׁשַּתֵּלם ו 'של געבודה השכר  .28שאלה מספר 
ביום  Ç4/2015פל ביום שבת, שילם המעסיק לג'ו את שכר  9/5/2015-החודש הקודם. ֵמַאַחר שה

  .10/5/2015-ה ,ראשון
בחר/י את המשפט הÇכון ביותר ִמֵּבין המשפטים ו? ('את שכרו של גֵהִלין האם המעסיק 

 )ַהָּבִאים
 ביום שבת, שאיÇו יום עסקים על פי חוק. , ֵמַאַחר שיום התשלום, באותו חודש, Çפללא  .א 

 שלא שילם לו את שכרו עד ליום הקובע.ֵמַאַחר , כן  .ב
 .בחודש 1-הֶׁשְּלַאַחר  תשיעיביום הששילם לו את שכרו , ֵמַאַחר לא  .ג
  .תום החודש בעדו הוא משתלםשלא שילם לו את שכרו עם ֵמַאַחר . כן  .ד

  פתרון 

  .9, 1 ס' - הגÇת השכרחוק  סעיפים רלווÇטיים

  הסבר הפתרון
  
  ב
  
  
  
  

שכר עבודה המשתלם על בסיס של חודש ישולם עם תום החודש " - לחוק הגÇת השכר 9ס' ְלִפי 
בחצות  30/4/2015-הוא ה 4/2015המועד לתשלום משכורת חודש  -לדוגמא  ".בעדו הוא משתלם

  .1/5/2015-הלילה, טרם כÇיסת ה
  :לחוק 1לפי ס' 

  ר המועד לתשלום שכר העבודה. היום התשיעי שלאח -"היום הקובע" 
  שכר עבודה שלא שולם עד ליום הקובע. -"שכר מולן" 

, הוא יום התשיעי שלאחר תום החודש בעדו הוא משתלםכלומר, שכר עבודה שלא שולם עד ל
  "שכר מולן".

  הרחבת ההסבר:
המחוקק קבע את מועד תשלום השכר החודשי "עם" תום החודש שבעדו הוא משתלם. " 

החודש פירושו "בזמן" תום החודש (ראה הגדרת "עם" במלון החדש של אבן  "עם" תום
שושן) ולא במועד מאוחר יותר מתום החודש. עם זאת, המחוקק לא Çקט סÇקציה כלפי 
המעביד לעÇיין הפעלת פיצוי הלÇת השכר אלא מהיום העשירי שלאחר המועד לתשלום 

ה" בה Çדרשת פעולה אקטיבית השכר. במבÇה זה של הוראות החוק אין מדובר ב"תקופ
כלשהי, אלא מדובר במועד ("היום התשיעי") שמעבר לו מתחילות לחול הוראות חוק הגÇת 

 ". בעÇיין פיצוי הלÇת שכר, ככל שהיה מחדל של המעביד בתשלום שכרו של עובדו השכר
  ].אסד Ç' אסדי Çזאר ואח'-המועצה המקומית דיר אל 300139/98ע "ע[

התשיעי", במקרה שתואר בשאלה, Çפל ביום שבת, שהוא "יום מÇוחה" ֵמַאַחר ש"היום   
), היה על המעסיק לשלם את השכר לפÇי א לפקודת סדרי השלטון והמשפט18כמשמעותו בס' (

  באותו חודש. 8-"היום התשיעי", כלומר לא יאוחר מיום שישי, ה
 10-אותו רק ב ו, מאחר ששילם לו'מכל האמור לעיל Çובע שהמעסיק הלין את שכרו של ג

  .ולא עד ליום הקובע, בחודש

  .בתשובה 
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לגמלאות בגיל  7/2015-ו פרש ב'ו Çושא זכות לגמלאות בהתאם לחוק הגמלאות. ג'של ג שירותו  .29שאלה מספר 
  שÇות עבודה רצופות בעיריה, כעובד קבוע במשרה מלאה. 26, לאחר 67

  ). במשכורת מלאה( ימים Ç289יצל  בעד תקופת שירותו, להם היה זכאי ,ימי מחלה 780מתוך 
הזכויות בגין חופשת מחלה למען הסר ספק, שלא Çוצלו [ ימי מחלה 491יתרה של  ול הÇשאר בפרישתו,

  ].ולא באמצעות קרÇות ביטוח או גופים אחרים ידי העיריה-ÇיתÇו במישרין על שÇות עבודתו, ÇיתÇו בעדש
, פיצוי בשווי כמה משכורות לפיצוי בעד חופשת מחלה שלא Çוצלה עם פרישתו, ,זכאי ו'אם ג

 ?)במעוגל(יקבל בעד רכיב זה  )משכורת לצורך פיצויי פיטורים(חודשיות 
 .)ת לצורך פיצויי פיטוריםומשכור(  משכורות חודשיות    3.93  .א  

 .)ת לצורך פיצויי פיטוריםומשכור(  משכורות חודשיות    4.71  .ב
 .)ת לצורך פיצויי פיטוריםומשכור(  משכורות חודשיות    5.24  .ג
 .)ת לצורך פיצויי פיטוריםומשכור(  משכורות חודשיות    6.29  .ד

 פתרון  
  .חוקת העבודה לעובדים ברשויות המקומיות בישראל  סעיפים רלווÇטיים

  בדבר חישוב הפיצוי בעד ימי מחלה שלא Çוצלו.  12/1/2011הסכם קיבוצי מיום 
פיצוי בעד חופשת מחלה שלא , בÇושא 18/1/2011חוזר הממוÇה על השכר והסכמי עבודה, מיום 

 .12.1.2011הסכם מיום  - Çוצלה לעובדים המבוטחים בפÇסיה תקציבית ובפÇסיה צוברת

  הסבר הפתרון
  
  א
  
  
  
  

הפיצוי ייÇתן בעד אמÇם, יתרת ימי המחלה שלא Çוצלו היא חלק מÇתוÇי השאלה. ברם, ככלל, 
יתרת ימי חופשת המחלה הצבורה במשכורת מלאה העומדת לזכותו של העובד ביום פרישתו, 

לחופשת דהייÇו: סך כל ימי חופשת המחלה המגיעים לו בעד כל תקופת שירותו הÇושאת זכות 
ימים לכל חודש שירות, בÇיכוי כל חופשת מחלה במשכורת מלאה שÇיצל  2½מחלה בשיעור של 

  ) 2½×  12×  26(  - 289=  491          .     במשך כל תקופת שירותו
  
  ו. מסך כל ימי חופשת המחלה שהגיעו ל 37.05%ו, במשך כל תקופת שירותו Çיצל, 'ג

  ו Çיצל'ימי חופשת מחלה שג 289/  ו בתקופת עבודתו'לגסך כל ימי חופשת המחלה שהגיעו  780=  37.05%
  

מסך כל ימי חופשת המחלה שהגיעו  65%לבין  36%מאחר שÇיצל במשך כל תקופת שירותו בין 
ימי חופשת מחלה שביתרת ימי  30ימים, בעד כל  שישהיהיה הפיצוי בשיעור משכורת של ו, ל

  491/  30×  6=  ימים 98   חופשת המחלה.
  

ממשכורתו החודשית של העובד, הכוללת את  1/25 פירושו -"שכר יומי"  ,לעÇיין חישוב הפיצוי
המשכורת המשולבת וכל תוספת אחרת המובאת בחשבון בהתאם להוראות לצורך פיצויי 

  98/  25=  3.928=   )לצורך פיצויי פיטוריםמשכורות חודשיות ( 3.93        .פיטורים
  

   -) 100%ו יקבל את מלוא הפיצוי (', ג67מאחר שסיים את שירותו בגיל 
 משכורות חודשיות 3.93×  %100=  )לצורך פיצויי פיטורים(משכורות חודשיות  3.93

  .אתשובה 
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צו עיקול  17/8/2015-קיבל ב ומעסיקעל בסיס חודש.  ומשתלם ל ,23-ג'ו, בן השל  ושכר עבודת  .30מספר שאלה 
ת לא עובד וזוג תב. )ללא ילדיםי (Çשו ג'ו. לבÇקחוב  בשל, ₪ 4,894עד לסכום של , ועל שכר

. משכר זה, המעסיק חייב לÇכות ₪ 7,950 - 8/2015ברוטו, בתלוש  ו. שכר)סטודÇטית באוÇיברסיטה(
לפי חוק הביטוח ( ₪ 189.80), דמי ביטוח לאומי בסך לפי פקודת מס הכÇסה( ₪ 412.00מס הכÇסה בסך 

  ).לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי( ₪ 291.94) ודמי ביטוח בריאות בסך הלאומי
 ? )סכום מעוגל(, ְלִפי חוק הגÇת השכר ג'ושל זה  ומהו הסכום ֶׁשְּיעּוַּקל משכר

   ₪  4,894  .א  
  ₪  4,707  .ב
  ₪  3,813  .ג
 ₪  3,243  .ד

  פתרון  

  (א).8ס'  -חוק הגÇת השכר   יםווÇטיסעיפים רל
  ג' בתוספת השÇיה לחוק הבטחת הכÇסה.טור 

  הסבר הפתרון
  
  ג
  
  
  
  

(א) לחוק הגÇת השכר, "משכר העבודה החדשי לא יהיה Çיתן לעיקול, להעברה או 8ְלִפי ס' 
לגימלה בשיעור הÇקוב בטור ג' בתוספת השÇיה לחוק הבטחת הכÇסה, לשעבוד סכום השווה 

, שהיתה משתלמת בחודש שקדם לתשלום השכר לאותו עובד ְלִפי הרכב משפחתו 1981-תשמ"א
משכר העבודה החדשי, יקטן  80%-אילו היה ַזַּכאי לגימלה כאמור; היה הסכום האמור יותר מ

משכר העבודה החדשי; ְלִעÇְַין זה,  80%בוד כדי הסכום שאיÇו Çיתן לעיקול, להעברה או לשע
שכר העבודה החדשי הÇותר אחרי Çיכוי תשלום אשר המעסיק חייב  -"שכר העבודה החדשי" 

  לÇכותו משכר עבודה על פי חיקוק".
(א) לחוק הגÇת השכר, הÇותר אחרי Çיכוי תשלום אשר 8, לעÇין ס' ג'ו"שכר העבודה החדשי" של 

  .₪ 7,056.26 -משכר עבודה על פי חיקוק  המעסיק חייב לÇכותו
  ברוטו 7,950 - מס הכÇסה 412.00 - דמי ביטוח לאומי 189.80 - דמי ביטוח בריאות 291.94=  ₪ 7,056.26

"סעיף קטן (א) איÇו חל על עיקול, העברה או שעבוד לשם תשלום  -(ב) לחוק הגÇת השכר 8ְלִפי ס' 
 מזוÇות".

(א) 8) לא Çועד לתשלום מזוÇות. לפיכך, הוראות ס' ₪ 4,894העיקול (הסכום שיש לעקל ְלִפי צו 
 חלות עליו.

  ".זוגהוא "שÇי בÇי  ג'ושל  הלפי ÇתוÇי השאלה, הרכב משפחת
לפי טור ג' בתוספת השÇיה לחוק הבטחת הכÇסה, הסכום שלא Çיתן לעקל משכר עבודתו של 

  :₪ 3,243מהסכום הבסיסי", כלומר  37.5%עובד, שהרכב משפחתו הוא "שÇי בÇי זוג", הוא "
  הסכום הבסיסי 8,648×  37.5%=  ₪ 3,243

  :ג'ומ"שכר העבודה החודשי" של  80%-סכום זה לא גבוה מ
  ג'ושכר העבודה החודשי של  7,056.26×  80%=  5,645.01<  3,243 

לא יהיה Çיתן לעיקול, להעברה או לשעבוד משכר העבודה  ₪ 3,243-לפיכך, סכום השווה ל
  .ג'והחודשי של 

   -) סכום מעוגל( והסכום שיעוקל משכר

  min]  ) שכר אחרי Çיכויי חובה 056,7 - לא Çיתן לעקל  243,3=  813,3(;  החוב 894,4[ =  ₪ 813,3

  .גתשובה 
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מתפקידו לתפקיד  באופן קבוע הועברג'ו, עובד קבוע במשרה מלאה בעירייה, בדירוג המÇהלי,   .31שאלה מספר 
ג'ו היה הדרגה בה . אחר בעל מסלול קידום שוÇה ממסלול הקידום של התפקיד ממÇו הועבר

  .הדרגה התחילית" של התפקיד החדש"מדורג במועד המעבר Çמוכה מן 
חר/י את המשפט הÇכון ביותר מבין המשפטים ב(מתי יחול מועד קידומו של ג'ו בדרגה? 

  )הבאים
מחצית אלא בתום שÇה בתפקיד החדש. עד אז, יהיה זכאי לבדרגה, ג'ו לא יקודם   .א  

 התפקיד ממÇו הועבר. ובין שכרהתפקיד החדש ההפרש שבין שכר 
, על פי ההסכמים המחייבים למסלול הקידום של התפקיד החדש המועד הקידום יעש  .ב

 ששה חודשים בתפקיד החדש.ולא לפÇי תום 
 .יקודם באופן מיידי ל"דרגה התחילית" של התפקיד החדשג'ו   .ג
 .קודם בדרגה, על פי כללי ההמתÇה לקידום, וזאת ממועד קידומו האישי האחרוןג'ו י  .ד

 פתרון  
 .חוקת העבודה לעובדים ברשויות המקומיות בישראל  סעיפים רלווÇטיים

  הסבר הפתרון
  
  ג
  
  
  
  

  ):לעובדי הרשויות המקומיות (Çוסח משולבלחוקת העבודה  25.3לפי סעיף 
מובהר בזאת כי מועד קידומו בדרגה של עובד שעבר או הועבר מתפקידו לתפקיד אחר בעל   "

  הקידום של התפקיד ממÇו עבר או הועבר, יהיה כמפורט להלן:מסלול קידום שוÇה ממסלול 
הדרגה התחילית" של "במידה והדרגה בה מדורג העובד במועד המעבר Çמוכה מן   א.

  .יקודם העובד באופן מיידי ל"דרגה התחילית" של התפקיד החדש -התפקיד החדש 
ל"דרגה התחילית" של דה והדרגה בה מדורג העובד במועד המעבר גבוהה או שווה יבמ  ב.

"מסלול הקידום" בתפקיד החדש יקודם העובד בדרגה, על פי כללי ההמתÇה לקידום, 
   וזאת ממועד קידומו האישי האחרון.

על מÇת למÇוע ספק מובהר בזאת כי מועדי הקידום הבאים יעשו על פי ההסכמים   
  "  .1.1.2000המחייבים למסלול הקידום של התפקיד החדש. בתחולה מיום 

 

  .גתשובה 
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 .ברשות מקומית , כעובד מÇהלי במעמד קבוע,שעות 42.5מועסק במסגרת שבוע עבודה של ג'ו   .32שאלה מספר 
 שירותים לקהל גם בשעות אחה"צ.בה ÇיתÇים ו יום עבודה מפוצל באותה רשות מקומית הוÇהג

זכאי לקבל בשÇי ימי עבודה מפוצלים בשבוע. ג'ו לא  לעבוד , דרך קבע,Çדרשבמסגרת תפקידו, ג'ו 
  כל הטבה בקיצור יום העבודה בעד יום העבודה המפוצל.

? (בחר/י את המשפט תוספת בעד עבודה בימי עבודה מפוצליםהאם ג'ו עשוי להיות זכאי ל
 הÇכון ביותר ִמֵּבין המשפטים ַהָּבִאים)

 .שעות לפחות 3 אוֶמֶׁשך הפסקת הצהרים הכן, אבל אך ורק אם   .א  
 שעות. 42.5לא, מאחר שהוא מועסק במסגרת שבוע עבודה שאיÇו עולה על   .ב
 עולה על שעה אחת.משך הפסקת הצהרים כן, אבל אך ורק אם   .ג
 .ימי עבודה מפוצלים בשבוע בשלושהמועסק דרך קבע לפחות לא, מאחר שהוא לא   .ד

 פתרון  
 .המקומיות בישראלחוקת העבודה לעובדים ברשויות   סעיפים רלווÇטיים

  הסבר הפתרון
  
  א
  
  
  
  

ברשות מקומית בה ÇיתÇים שירותים לקהל לחוקת העבודה ברשויות המקומיות,  27.71לפי ס' 
  ועד העובדים, להÇהיג יום עבודה מפוצל.גם בשעות אחה"צ, רשאית הרשות, בתאום עם 

אם  עבור עבודה בפיצולהעובדים הÇדרשים לעבוד ביום עבודה מפוצל, יהיו זכאים לתשלום 
  Çתקיימו התÇאים הבאים:

  .שעות לפחות 3משך הפסקת הצהרים היא   א.
  .מועסק דרך קבע לפחות בשÇי ימי עבודה מפוצלים בשבועהעובד   ב.
  .לקבל כל הטבה בקיצור יום העבודה בעד יום העבודה המפוצלאיÇו זכאי העובד   ג.
, יחד עם זאת תוספת זו תחול על העובדים שעות 42.5מועסק במסגרת שבוע עבודה של העובד   ד.

  שעות שבועיות. 42.5-המיÇהליים ברשות המקומית שבה כלל העובדים מועסקים פחות מ
שעות  3אם משך הפסקת הצהריים שלו היא  ד' שלעיל. לפיכך,-ג'ו ממלא אחר התÇאים ב', ג' ו

 .תוספת בעד עבודה בימי עבודה מפוצליםהוא זכאי ל, לפחות

  .אתשובה 
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ְלִפי צו ההרחבה בדבר ִהְׁשַּתְּתפּות  הל יםשולממְּדֵמי Çְִסיעֹות משרה.  70%-מלי מועסקת ב  .33שאלה מספר 
  .בהוצאות Çסיעה לעבודה וממÇה המעביד
סיק. בחזרה מהעבודה היא Çוסעת על חשבון המע ְמאּוְרֶּגÇֶת ְּבַהָּסָעה לעבודההיא Çוסעת בכל יום 

חיר . מלכל כיוון ₪ 13.90 -מחיר Çסיעה באוטובוסים בין ביתה לעבודתה  .בתחבורה ציבורית
 2/2015-ב .₪ 385 -ה ואת מקום עבודת מגוריה הּכֹוֵלל את ֵאזֹור", חופשי חודשיקו "-חוזה רב

  ימים. 20מלי עבדה בפועל 
ליום  ₪ 26.40לצו ההרחבה הÇ"ל הוא  2בס'  ַהָּנקּובַהְּמַרִּבי הוצאות הÇסיעה  שיעור ֶהְחֵזראם 

  חודש זה? בגיןשעל המעביד לשלם למלי  המיÇימלי, מהו סכום דמי הÇסיעות עבודה
  ₪  278  .א  

 ₪  264  .ב
 ₪  275  .ג
  ₪  195  .ד

  פתרון  

  צו ההרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות Çסיעה לעבודה וממÇה.  סעיפים רלווÇטיים

  הסבר הפתרון
  
  ב
  
  
  
  

  לא Çוגעת לזכותה להשתתפות מעביד בהוצאות Çסיעתה לעבודה. מלישל  חלקיות המשרה
כל עובד הזקוק " - ו ההרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות Çסיעה לעבודהבצ 3ְלִפי ס' 

לתחבורה כדי להגיע למקום עבודתו, ַזַּכאי לקבל ממעבידו השתתפות עד המכסימום האמור 
כל יום עבודה ְּבפֹוַעל בו השתמש בתחבורה כדי  , בהוצאות Çסיעה לעבודה וממÇה ְּבַעד2בסעיף 

  ".להגיע למקום עבודתו
ליום  ₪ 26.40הוא עד  01/01/2015לצו ההרחבה, שיעור החזר הוצאות הÇסיעה מיום  2ְלִפי ס' 
  עבודה.
החזר ההוצאות לא ישולם למי שÇוסע לעבודה על חשבון המעביד או מטעמו. " בצו, 6לפי ס' 

  ."חד בלבד (לעבודה או ממÇה) יהיה ַזַּכאי עד למחצית הסכומים הÇ"לÇוסע העובד לכיוון א
  )26.40/  2=  13.20ליום עבודה.    ( ₪ 13.20 -לצו ההרחבה  2מחצית הסכום הÇקוב בס' 

 -מחיר Çסיעה באוטובוסים ציבוריים מביתה של מלי לעבודתה, תוך שימוש בÇסיעות בודדות 
בהם מלי Çזקקה לתחבורה כדי להגיע  ,ימי עבודה בפועל 20עבור  ₪ 278בכל יום, שהם  ₪ 13.90

  למקום עבודתה.
הּכֹוֵלל את ֵאזֹור  "חופשי חודשיקו "-מחיר Çסיעה ממקום העבודה לביתה, תוך שימוש בחוזה רב

  .2/2015בחודש  ₪ 385 -ה ואת מקום עבודת מגוריה
  : 2/2015ין חודש שעל המעביד לשלם למלי ְּבגִ  המיÇימלילפיכך, סכום דמי הÇסיעות 

 Ç (minסיעות בודדות 278; חופשי חודשי 385; 20 × 26.40 / 2תקרה =   264= (  ₪ 264

  .בתשובה 
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] במחלקת רישוי עסקים במועצה המקומית. בדירוג המÇהלימלי התחילה לעבוד [ 1/1/2004-ב .34שאלה מספר 
]. בין הראשון. כמו כן, מלי לא שירתה בשירות חובה בצה"להמועצה המקומית היתה מקום עבודתה [

דמי לידה מהמוסד  הבליבעדה קשהתה בחופשת לידה,  14/12/2014-ו 7/9/2014התאריכים 
 6/2015במשכורת . 100%היה  ,2014בה הועסקה בשÇת של מלי, שיעור משרתה . לביטוח לאומי

  .31/12/2014עד  1/1/2014הבראה בעד התקופה  מת המועצה המקומית קצובתמשל
  .ימים בשÇה  9  שÇות עבודה ראשוÇות ... 10  לעובדי המועצה המקומית:    הבראההמכסת ימי 

 .ימים בשÇה  10  .........  שÇות עבודה 15 - 11  
מהו סך ליום הבראה,  ₪ 425עמד על המקומיות  אם סכום קצובת ההבראה לעובדים ברשויות

  ?)סכום מעוגל( 6/2015קצובת ההבראה המגיע למלי במשכורת 

  ₪   3,097  .א 
 ₪  4,250  .ב
  ₪   3,825  .ג
  ₪   2,788  .ד

 פתרון 
 חוקת העבודה לעובדים ברשויות המקומיות בישראל. סעיפים רלווÇטיים

  הפתרון הסבר
  
  ב

 
  
  
  

בתקופת דת גם "עוב תלמעÇק הבראה זכאי(ב) לחוקת העבודה ברשויות המקומיות, 36לפי ס' 
  ".חופשת הלידה בעדה מקבלת העובדת דמי לידה מהמוסד לביטוח לאומי

בחופשת לידה, בעדה קיבלה דמי לידה מהמוסד לביטוח מלי התה כלומר, התקופה שבה ש
  , תובא בחשבון לעÇיין הזכאות לקצובת הבראה.אומיל

  .31/12/2014ועד  1/1/2014-מלי זכאית לקצובת הבראה ְּבַעד התקופה שמ 6/2015בתלוש 

  של מלי במועצה המקומית. 11-חודשים אלו מהווים את שÇת העבודה ה

  ימי הבראה. 10ֵיׁש לשלם לעובד מועצה מקומית  11-ְּבֶׁשל שÇת העבודה ה

  , קצובת הבראה כדלהלן:6/2015, ֵיׁש לשלם למלי, בתלוש לפיכך

 ַּתֲעִריף ליום הבראה 425×  ימי הבראה 10×  2014חלקיות משרה בשÇת  %100=  ₪ 4,250

  .בתשובה 
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  ), מתוך שעון הÇוכחות:4/1/2015' (א, ביום ו'ג להלן רישום שעות עבודה של  .35שאלה מספר 
  

 3יציאה  3כÇיסה  2יציאה  2כÇיסה  1יציאה  1כÇיסה 
4/1/2015 03:29 06:02 06:37  11:24  11:55 14:41 
לא  ות. זמן ההפסקותיצא להפסק ו'ג 11:55-ל 11:24ובין השעות  06:37-ל 06:02בין השעות 

 Çחשב כחלק משעות העבודה.
  .)שעות ְוֶחְלֵקישעות (עבד ביום זה? שימו לב! יש לחשב ֶׁשֶבר ֶעְׂשרֹוÇִי  ו'גכמה שעות עבודה 

  שעות   10.10  .א  
 שעות   10.06  .ב
 שעות  10.46  .ג
 שעות  9.26  .ד

  פתרון  

  .20, 1ס'  -חוק שעות עבודה ומÇוחה   סעיפים רלווÇטיים

  הסבר הפתרון
  
  א
  
  
  
  

"הזמן שבו עומד העובד לרשות העבודה, ְלַרּבֹות  -"שעות עבודה", כהגדרתן בחוק שעות עבודה ומÇוחה 
  ".20הפסקות קצרות ומוסכמות הÇיתÇות לעובד להחלפת כוח ואויר... חוץ מהפסקות ַעל ִּפי סעיף 

יצא להפסקות. זמן ההפסקות לא Çחשב כחלק  ג'ו 11:55-ל 11:24ובין השעות  06:37-ל 06:02בין השעות 
   .משעות העבודה

  - החישוב
  6+  2/60 - 3 - 29/60=   2.55   -) שעות וחלקי שעות(  1ליציאה  1הזמן שחלף מכÇיסה 
  11+  24/60 - 6 - 37/60=   4.78   -) שעות וחלקי שעות(  2ליציאה  2הזמן שחלף מכÇיסה 
  14+  6041/ - 11 - 6055/=     77.2   -) שעות וחלקי שעות(  3ליציאה  3הזמן שחלף מכÇיסה 

  52.5+  78.4+  77.2=   01.10  -) שעות וחלקי שעות(  עבד ביום זה ו'גש סה"כ שעות

  .אתשובה 
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  .36שאלה מספר 
  

, במקום הלכל שעה רגילה. שבוע עבודת ₪ 26 -על בסיס שעות עבודה  המשתלם ל מלישל  השכר
מחצית , בכל יוםשעות עבודה. ב 8 - הו'). תחום יום עבודה רגיל של-ימים (א' 6, הוא בן העבודת

 תרשאי מלי ,בעת ההפסקה. הצופר משך שעההעבודה למÇוחה ולסעודה ל , מופסקתיום העבודה
  . זמן ההפסקה לא Çחשב כחלק משעות העבודה. תא עובדיה הלצאת מהמקום שב

  :12/6/2015-והסתיים ב 7/6/2015-בשבוע שהחל ב, מלילהלן רישום מתוך שעון הÇוכחות של 
 ו' ה' ד' ג' ב' א' יום

7/6/2015  8/6/2015  9/6/2015  10/6/2015  11/6/2015  12/6/2015  

 07:00 9:15 12:30 15:00 15:30 15:30 כÇיסה
  18:00  19:45 24:00 24:00 22:00 24:00 יציאה

  בשבוע זה? הבעד שעות עבודת מלימהו השכר שיש לשלם ל
  ₪  1,404.00-מ לא פחות  .א  

  ₪  1,381.25-מ לא פחות  .ב
  ₪  1,394.25-מ לא פחות  .ג
  ₪  1,433.25-מ לא פחות  .ד

 פתרון  
 ).2000מסגרת (הסכם  -.  צו הרחבה 20, 16, 2, 1ס'  -חוק שעות עבודה ומÇוחה   יםווÇטיסעיפים רל

  הסבר הפתרון
  
  א
  
  
  
  

"הזמן שבו עומד העובד לרשות העבודה, ְלַרּבֹות  -"שעות עבודה", כהגדרתן בחוק שעות עבודה ומÇוחה 
  ".20לעובד להחלפת כוח ואויר... חוץ מהפסקות ַעל ִּפי סעיף הפסקות קצרות ומוסכמות הÇיתÇות 

 מליה תהי תֵמַאַחר ֶׁשבכל יום הופסקה העבודה למÇוחה ולסעודה לשעה רצופה, ובעת ההפסקה רשאי
לחוק שעות עבודה ומÇוחה)  כשאיÇו  20כדין (ְלִפי ס'  סיק, Çוהג המעתא עובדילצאת מהמקום שבו ה

 ק משעות העבודה.מחשיב את זמן ההפסקה כחל
תחום  .שעות עבודה 8 -'). תחום יום עבודה ו-ימים (ימים א' 6הוא בן  מלישל שבוע העבודה 

  שעות. 43 -שבוע עבודה 
עבודה ששתי שעות ממÇה, לפחות, הן  -"עבודת לילה" (שפירושה  העבד מלי' ד-ו , ג''אבימים 

  .היה יום שלפÇי המÇוחה השבועית ,ה). יום ו', בו עבד06.00ובין  22:00בתחום השעות שבין 

  יציאה ביום עבודה:עד כÇיסה מהשעות סה"כ דרך חישוב 
  / דקת כÇיסה ) + שעת כÇיסה 60(  -שעת יציאה  -/ דקת יציאה )  60= ( סה"כ שעות 

  19+  45/  60 - 9 - 15/  60=  10.50      -' היציאה ביום עד כÇיסה מ שעות סה"כדוגמת חישוב 

  :בשבוע זה הבעד שעות עבודת מלישיש לשלם להשכר  חישוב

 

  .אתשובה 

Çיכוי יציאהכÇיסה
הפסקה

תחילת 
יום 

עבודה

סיום 
יום 

עבודה

(שעה 
ביום)

   -              0.50          0.50     7.00      (1)  7.00    7.50     1.00-   8.50    15:3024:00א

   -                -                -        12.50      5.50    5.50     1.00-   6.50    15:3022:00ב

   -              1.00          1.00     19.50    (1)  7.00    8.00     1.00-   9.00    15:0024:00ג

 1.50          2.00          3.50     26.50    (1)  7.00    10.50   1.00-   11.50  12:3024:00ד

   -              1.50          1.50     34.50      8.00    9.50     1.00-   10.50  09:1519:45ה

 1.00          2.00          3.00     41.50    (1)  7.00    10.00   1.00-   11.00  07:0018:00ו

  57.00   -6.00   51.00     9.50          7.00          2.50 

 סה"כ 39.00   ₪  32.50   ₪ 

 ₪ 227.50  ₪   97.50  ₪ 1,404.00 
(1)

סה"כ יום 
שעות 

מכÇיסה
 עד 

יציאה

שעות 
Çוספות 
150%

 41.50      סה"כ שעות

 26.00  ₪ תעריף לשעה

סה"כ 
שעות 
עבודה 
ביום 

שעות 
עבודה 
רגילות

מצטבר 
שעות 
רגילות 
בשבוע

שעות 
Çוספות

שעות 
Çוספות 
125%

 1,079.00 תשלום
עבודת לילה או עבודה ביום שלפÇי המÇוחה השבועית.
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ה. שבוע עבודתה, ביום השבת כיום המÇוחה השבועית של ה, שבחרÇוצריה תא עובדיה מלי  .37שאלה מספר 
ְּבַעד שעות עבודה בכל יום.  6, . היא עובדת במשרה חלקית)ו'-א'ימים ( 6במקום עבודתה, הוא בן 

ותוספת מקצועית  ₪ 76.80, ביום עבודה רגיל, היא מקבלת שכר יסוד בסך רגילה עבודה ּכל ְׁשַעת
 עקב צורך, )7/8/2015 - 2/8/2015( ו'-שעות עבודה רגילות בימים א' 36לאחר שעבדה . ₪ 1.60בסך 

 , יום המÇוחה השבועית שלה.)8/8/2015( מלי לעבוד גם ביום שבת , התבקשהבציודלטפל דחוף 
  בבוקר. 8:00-), החל ביום המÇוחה השבועית שלה( זה שעות עבודה ביום שבת 8מלי הועסקה 

יום המÇוחה השבועית שעות עבודה אלה שעבדה ביום שבת ( 8בעד  כמה על המעסיק לשלם לה
  ?לפי חוק שעות עבודה ומÇוחה), שלה

 ₪  980.00-מ לא פחות  .א  
 ₪  960.40-מ לא פחות  .ב
 ₪  940.80-מ לא פחות  .ג
  ₪  1,058.40-מ פחותלא   .ד

  פתרון  

  .18, ס' 17, ס' 16, ס' 7ס'  -שעות עבודה ומÇוחה חוק   סעיפים רלווÇטיים
  ).2000הסכם מסגרת ( -צו הרחבה 

  הסבר הפתרון
  
  ב
  
  
  
  

את יום  -לגבי מי שאיÇו יהודי "...המÇוחה השבועית תכלול ) לחוק שעות עבודה ומÇוחה, 2(א)(7לפי ס' 
שבת או את יום הראשון או את היום הששי בשבוע, הכל לפי המקובל עליו כיום המÇוחה השבועית ה

  "שלו.
  :ְגמּול עבודה במÇוחה השבועיתשעות Çוספות ּו ְּגמּוללחישוב  ָּבִסיס ַהְּמַׁשֵּמׁש" של מלי, ָׂשָכר ָרִגיל"

"שכר רגיל" כולל כל ַהּתֹוָספֹות  17-ו 16"ְלִעÇְַין ַהְּסִעיִפים  -לחוק שעות עבודה ומÇוחה  18לפי ס' 
  ְמַׁשֵּלם לעובדו". שמעסיק

", המשתלמים למלי בעד כל שעת עבודה רגילה, תוספת מקצועית"שכר יסוד" ו"ְסכּוָמם של הרכיבים 
  ) 76.80+  1.60(   לחוק.    17-ו 16הסעיפים  ְלִעÇְַין, הוא "השכר הרגיל" ₪ 78.40 -יום עבודה רגיל ב

שעות רגילות (במצטבר) בימים א'  36שעות (תחום שבוע עבודה). מלי עבדה  43שבוע עבודה לא יעלה על 
שלה) הן בתחום שבוע  עבדה ביום שבת (יום המÇוחה השבועיתשהשעות  8שעות, מתוך  7'. לפיכך, ועד 

חרגה מתחום שבוע העבודה. לפיכך, היא שעה  הן שעות רגילות. השעה השמיÇית. כלומר, העבודה
  .Çוספת

ְּבַעד שתי  עובד שעות Çוספות, ישלם לו המעסיק "הועסק -לחוק שעות עבודה ומÇוחה  (א)16לפי ס' 
ובעד כל שעה , מהשכר הרגיל 1¼-השעות הÇוספות הראשוÇות שבאותו יום שכר עבודה לא פחות מ

  ..".מהשכר הרגיל Ç-½1וספת שאחריהן לא פחות מ
  -לחוק שעות עבודה ומÇוחה  17לפי ס' 

  - עובד בשעות המÇוחה השבועית או בחלק מהן הועסק   (א)  "  
  ..."משכרו הרגיל 1½-ְּבַעד שעות אלה שכר עבודה לא פחות מ המעסיקישלם לו   ) 1(    

  

כמות   חישוב תעריף לשעה  סוג תשלום
  שעות

סכום 
שכר רגיל   לתשלום

  לשעה
שיעור 
תוספת 
שעות 
  Çוספות

שיעור 
תוספת 
עבודה 

במÇוחה 
  השבועית

  סה"כ תשלום 
  בעד כל שעה

שיעור תשלום 
ביחס לשכר 
  הרגיל לשעה

תעריף 
לשעה  
  בש"ח

שעות עבודה 
רגילות 
במÇוחה 
  שבועית

78.40 ₪    50%  150%  117.60 ₪  7  823.20 ₪  

ש"Ç ראשוÇה 
ושÇיה 

במÇוחה 
  שבועית

78.40 ₪  25%  50%  175%  137.20 ₪  1  137.20 ₪  

  ₪ 960.40  8    סה"כ

סכום שעות עבודה אלה שעבדה במÇוחה השבועית שלה,  8ְּבַעד  מלי,לשלם ל המעסיקעל לפיכך, 
  .₪ 960.40-יפחת מ שלא

  .בתשובה 
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 עבדה, מלי לפÇי יציאתה לחופשת לידהילדה מלי בת בריאה ויצאה לחופשת לידה.  5/5/2015-ב  .38שאלה מספר 
  . חודשים אצל אותו מעסיק ובאותו מקום עבודה 5

הÇכון ביותר  לפי חוק עבודת Çשים, מהי חופשת הלידה לה היא זכאית? (בחר/י את המשפט
 ִמֵּבין המשפטים ַהָּבִאים)

 .שבועות  26  .א  
 .שבועות  14  .ב
 .שבועות  0  .ג
 .שבועות  7  .ד

 פתרון  
 (ב).6(א), ס' 6ס'  -חוק עבודת Çשים   סעיפים רלווÇטיים

  הסבר הפתרון
  
  ב
  
  
  
  
  

ה חופשת לידה ולא סיקעובדת שקרובה ללדת יתן לה מע(א) לחוק עבודת Çשים, "6ְלִפי ס' 
  ."בתוך חופשת הלידה יעסיקÇה

  (ב) לחוק:6ְלִפי ס' 
חופשת הלידה היא עשרים ושישה שבועות, מהם שבעה שבועות או פחות מזה, כרצון   )1(  "  

  יום הלידה;העובדת, לפÇי יום הלידה המשוער והשאר אחרי 
עובדת רשאית לקצר את חופשת הלידה, ובלבד שחופשת הלידה לא תפחת מארבעה   )2(

עשר שבועות, או מתקופה כאמור בתוספת הארכות של חופשת הלידה, אם מימשה את 
  הארכות); -) (להלן 1), (ג), (ד) או (ד1זכותה להאריכה לפי סעיפים קטÇים (ב

), לא יוכל 2ת חופשת הלידה כאמור בפסקה (עובדת שהודיעה על רצוÇה לקצר א  )3(
לדחות את החזרתה לעבודה למשך יותר משלושה שבועות מיום שהודיעה  המעסיק
  כאמור;

שר התעשייה המסחר והתעסוקה רשאי לקבוע הוראות לעÇיין מתן הודעה על קיצור   )4(
מי חופשת הלידה כאמור בסעיף קטן זה, ורשאי הוא לקבוע הוראות שוÇות להודעה ל

  אחר; ולמעסיקשהעובדת עבדה אצלו לפÇי חופשת הלידה, 
) לא יחולו על עובדת שעבדה לפÇי יציאתה לחופשת לידה 4) עד (1הוראות פסקאות (  )5(

או באותו מקום עבודה; חופשת הלידה  מעסיקפחות משÇים עשר חודשים אצל אותו 
חות מזה, כרצון , מהם שבעה שבועות או פשל עובדת כאמור היא ארבעה עשר שבועות

 "  העובדת, לפÇי יום הלידה המשוער והשאר אחרי יום הלידה.

  .בתשובה 
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, מסר להÇהלת הרשות מקומיתהברשות  כעובד מÇהלי במעמד קבוע,מועסק , ה28-ג'ו, בן ה .39שאלה מספר 
  ימים. 14הודעה בדבר Çישואיו הקרובים לבת זוגו, בעוד 

לרגל Çישואיו? (בחר/י את המשפט הÇכון ביותר ִמֵּבין  להעדר מן העבודההאם ג'ו רשאי 
 המשפטים ַהָּבִאים)

 ביום הÇישואין בלבד. ,בשכרמן העבודה כן. ג'ו רשאי להעדר   .א 
 הצבורה שלו.על חשבון חופשת המÇוחה כן. ג'ו רשאי להעדר מהעבודה לרגל Çישואיו,   .ב
 ם.לפÇי מועד הÇישואילפחות  ימים 30 הלת הרשותמסר הודעה להÇלא, מאחר שלא   .ג
 על חשבון הרשות המקומית. ,כן. ג'ו רשאי להעדר מן העבודה שלושה ימים  .ד

 פתרון 
 .חוקת העבודה לעובדים ברשויות המקומיות בישראל סעיפים רלווÇטיים

  הסבר הפתרון
  
  ד
  
  
  
  

עובד שÇשא אשה או "  -לחוקת העבודה ברשויות המקומיות, הדן בÇישואי העובד  44לפי ס' 
עובדת שÇישאה לאיש, רשאי(ת) להעדר מן העבודה שלושה ימים על חשבון הרשות המקומית. 

  " פחות שבעה ימים קודם.העובד(ת) חייב(ת) למסור לרשות את ההודעה בדבר הÇישואין ל
רשאי להעדר מן ימים קודם להם. לפיכך, הוא  14ג'ו מסר לרשות הודעה בדבר הÇישואין 

 .העבודה שלושה ימים על חשבון הרשות המקומית

 .דתשובה 
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 1/5/2013-בשכרו משתלם לו על בסיס חודש. . 1/11/2012-ו התחיל לעבוד אצל מעסיקו ב'ג  .40שאלה מספר 
להפריש עבורו לקרן פÇסיה מקיפה, מכוח צו הרחבה (Çוסח משולב) לפÇסיה  המעסיקהתחיל 

ְּכַמְׁשָמָעם ורכיביו  )ו'גשכר העובד ( בקרן הפÇסיה היהַּטח ּוֶׁשּבהשכר . על הצדדיםָחל  ֲאֶׁשר, חובה
   .(להלן: "השכר המבוטח") בחוק ובתקÇות פיצויי פיטורים

(ד) בצו 6לטבלה שבסעיף  ְּבֶהְתֵאםהיו  ַהְּמבּוָּטח שכרהת מוהפרשה ישיעור 31/12/2014עד 
השלמת פיצויי  גםלשלם לקרן הפÇסיה, בכל חודש,  המעסיקהתחיל  1520/1/1-ב ההרחבה הÇ"ל.

שולם למרכיב הפיצויים  1/1/2015-המבוטח. כלומר, החל במהשכר  2.33%פיטורים, בשיעור 
בכתב לקרן הפÇסיה הודעה מהשכר המבוטח. המעסיק גם הודיע  8.33%שיעור בקרן הפÇסיה 

, כך שכספי השלמת פיצויי הפיטורים יבואו "במקום פיצויי פיטורים" בהתאם )ו'גלעם העתק (
  ).בהתאמה ,בצו ההרחבה 7בתÇאים המפורטים בסעיף ( לחוק פיצויי פיטורים 14לאמור בסעיף 

. ₪ 4,958 - השכר המבוטח שכרו לעÇיין חישוב פיצויי פיטורים, הוא גם ּפּוַּטר. ו'ג 31/8/2015-ב
  .₪ 9,046 -במועד הפיטורים  ,בקרן הפÇסיה הפיצוייםבמרכיב  )כולל רווחים( הסכום שÇצבר

חוק פיצויי פיטורים ותקÇותיו?   לפיו 'לג להשליםמהו סכום פיצויי הפיטורים שעל המעסיק 
  (סכום מקורב ומעוגל)

 ₪  5,387  .א  
 ₪  5,189  .ב
 ₪  5,002  .ג
  ₪  6,114  .ד

  פתרון    

  .14(א), ס' 12(א), ס' 1 'ס -חוק פיצויי פיטורים   סעיפים רלווÇטיים
  .צו הרחבה (Çוסח משולב) לפÇסיה חובה

  הסבר הפתרון
  
  ב
  
  
  
  

תשלום לקופת תגמולים, לקרן פÇסיה או לקרן כיוצא באלה, לא יבוא " -לחוק פיצויי פיטורים  14לפי ס' 
ובמידה שÇקבע,  אלא אם Çקבע כך בהסכם הקיבוצי החל על המעסיק והעובדבמקום פיצויי פיטורים 

  ".אושר על ידי שר העבודה ובמידה שאושר או אם תשלום כאמור
תשלום פיצויי  ִּבְמקֹוםָיבֹואּו  תשלומי המעסיק לפיצויי פיטורים, הצדדים על החל צו ההרחבה לפי

בגין השכר, הרכיבים, התקופות והשיעורים בגיÇם  לחוק פיצויי פיטורים, 14פיטורים בהתאם לסעיף 
כספי גם בכתב לקרן הפÇסיה (עם העתק לעובד), כך שהמעסיק גם הודיע הודעה  .Çעשתה ההפרשה

  לחוק האמור. 14"במקום פיצויי פיטורים" בהתאם לאמור בסעיף  באוהשלמת פיצויי הפיטורים 
חודשים).  34חודשים ( 10-ו שÇתיים. כלומר, 31/8/2015-ועד שפוטר ב 1/11/2012-ו עבד אצל מעסיקו מ'ג

  ם.זכאי לקבל פיצויי פיטוריו 'גופוטר,  ומעסיק ברציפות אצללפחות שÇה אחת אחר שעבד מ
  . היה גם שכרו לעÇיין חישוב פיצויי פיטורים ,בחודש ₪ 4,958 - של ג'ו שכרו המבוטח

   :(ד) בצו ההרחבה6היו בהתאם לטבלה שבסעיף  ,31/12/14, עד שיעורי ההפרשות מהשכר ַהְּמבּוָּטח
  סה"כ  לפיצויים  הפרשות עובד  הפרשות מעביד  החל ביום... ואילך

1.1.2013  5%  5%  5%  15.0%  
1.1.2014  6%  5.5%  6%  17.5%  

תשלומי המעסיק . לפיכך, 5%, עמד על 2013שיעור ההפרשה למרכיב הפיצויים בקרן הפÇסיה, בשÇת 
ו, בגין השכר והתקופה בגיÇם 'לגמפיצויי הפיטורים המגיעים  60%באים במקום בשÇה זו,  ,לקרן הפÇסיה

  ) Ç.                                    ) 60%  =8.33%  /5%עשתה ההפרשה
. לפיכך, 6%, עמד על 31/12/2015ועד  1/1/2014-שיעור ההפרשה למרכיב הפיצויים בקרן הפÇסיה, החל ב

ו, 'לגמפיצויי הפיטורים המגיעים  72%באים במקום בתקופה האמורה,  ,תשלומי המעסיק לקרן הפÇסיה
Çעשתה ההפרשהבגין השכר והתקופה בגיÇ 6%/  8.33%=  72% (                         .ם (  

תשלומי . לפיכך, 8.33%עמד על  1/1/2015-שיעור ההפרשה למרכיב הפיצויים בקרן הפÇסיה, החל ב
ו, בגין 'לגמפיצויי הפיטורים המגיעים  100%במקום  באובתקופה האמורה,  ,המעסיק לקרן הפÇסיה

  .בגין תקופה זו אין צורך בהשלמת פיצויי פיטוריםכלומר,  .ההפרשההשכר והתקופה בגיÇם Çעשתה 
  ):מקורב ומעוגלהחישוב (

  החודשים הראשוÇים, בהם לא שולמו כספים 6בגין   .1
  4,958×  חודשים 6/  12×  100%=  ₪ 2,479  ..... ........................הפÇסיה, יש להשלים ..... לקרן  

  ) 100% - 60%השלמה =  40% (                            5%, בהם שולם שיעור 2013החודשים בשÇת  8בגין   .2
  4,958×   חודשים 8/  12×   %40=  ₪ 1,322  למרכיב הפיצויים בקרן הפÇסיה, יש להשלים ........  

  ) 100% - 72%השלמה =  28% (                            6%, בהם שולם שיעור 2014חודשים בשÇת  12בגין   .3
 4,958×   חודשים 12/  12×  %28=  ₪ 1,388  למרכיב הפיצויים בקרן הפÇסיה, יש להשלים ........  

  ₪ 189,5  )סכום מקורב ומעוגל( ו'סה"כ על המעסיק להשלים לג
  

  .בתשובה 
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  ביטוח לאומי
   

  
  
 

, בלי שÇיתÇה לה הודעה מוקדמת 10/12/2015-באצל מעסיקה היחיד פוטרה מעבודתה  מלי  .41שאלה מספר 
 .) לפקודה5(9פטורה ממס הכÇסה לפי ס' הכÇסתה  ,ִמֵּליָדה Ç100%כה מאחר שהיא לפיטוריה. 

  שלה הּוְרַּכב ֵמַהְּסכּוִמים הבאים: 12/2015תלוש 
  ₪  7,452  ............................................................................................ יסוד.  שכר 1
 ₪  1,396  ..................)פוטרהפיצוי עבור ימי חופשה שלא ÇיתÇו לה עד ליום שבו .  ִּפְדיֹון חופשה (2
  ₪  9,824  )..ימים 15.  פיצוי בשל אי מתן הודעה מוקדמת, בעד התקופה ֶׁשִּנְקְּבָעה בחוק (3

 335המשתלמים לפי הוראה מהוראות סעיף בחשבון לעÇיין דמי ביטוח (מהו שכרה של מלי שיובא 
  ?) בחודש זהלחוק הביטוח הלאומי

  ₪  0  .א  
  ₪  8,848  .ב
 ₪  17,276  .ג
  ₪  18,672  .ד

  פתרון  

  . לוח י"א.348, ס' 344ס'  -חוק הביטוח הלאומי   סעיפים רלווÇטיים
  .2תק'  - 1995-התשÇ"התקÇות הביטוח הלאומי (תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח), 

  ) לפקודת מס הכÇסה.2(2ס' 
  הÇחיות המוסד לביטוח לאומי.

  הסבר הפתרון
  
  ג
  
  
  
  

עובד את הכÇסתו ְּבַעד "יראו כהכÇסתו החודשית של  -(א) לחוק הביטוח הלאומי 344ְלִפי ס' 
) לפקודת 2(2בחודש שבו חל מועד התשלום, מהמקורות המפורטים בסעיף  1 -החודש שקדם ל

  מס הכÇסה..."
  )(א) לפקודת מס הכÇסה, "ַהְכÇַָסת ֲעבֹוָדה" היא:2(2לפי סעיף 

Çו השתכרות או ריווח מעבודה; כל טובת הÇאה או קצובה שÇיתÇו לעובד ממעבידו; תשלומים שÇית  "
לעובד לכיסוי הוצאותיו, ְלַרּבֹות תשלומים ְּבֶׁשל החזקת רכב או טלפון, Çסיעות לחוץ לארץ או רכישת 
ספרות מקצועית או ביגוד, אך ְלַמֵעט תשלומים ָּכָאמּור המותרים לעובד כהוצאה; שוויו של שימוש 

בכסף ּוֵבין בשווה כסף,  ֵּבין שÇיתÇו -ברכב או ברדיו טלפון Çייד שהועמד לרשותו של העובד; והכל 
  "ֵּבין שÇיתÇו לעובד במישרין או בעקיפין או שÇיתÇו לאחר לטובתו; 

"לא ישולמו דמי לתקÇות הביטוח הלאומי (תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח),  2לפי תקÇה 
) 12(-) ו11, ()5(9למעט הכÇסה לפי סעיף ביטוח מהכÇסת עובד הפטורה ממס לפי הפקודה 

  לפקודה.
, פיצוי בשל אי מתן הודעה מוקדמת בעד התקופה יסודשכר של מלי ( 12/2015הסכומים שÇכללו בתלוש  כל

) לפקודה. ברם, לפי הÇחיות המוסד לביטוח 2(2) מהווים הכÇסה לפי ס' ופדיון חופשהשÇקבעה בחוק 
עובד ֵעֶקב  שמקבל ,)פוטרהפיצוי עבור ימי חופשה שלא ÇיתÇו לה עד ליום שבו (פדיון חופשה לאומי, 

  פרישתו, פטור מדמי ביטוח.

  -של מלי  12/2015סך הרכיבים החייבים בדמי ביטוח בתלוש 
  יסודשכר  7,452+ פיצוי בשל אי מתן הודעה מוקדמת   9,824=  ₪ 17,276

"לעÇין דמי ביטוח המשתלמים לפי הוראה מהוראות  -(א) לחוק הביטוח הלאומי 348לפי ס' 
בחשבון סכום ההכÇסה של המבוטח העולה על הסכום המרבי המתקבל לפי לא יבוא  335סעיף 

  האמור בלוח י"א".

"הסכום  -לפי האמור בלוח י"א, ההכÇסה המרבית לעÇיין דמי ביטוח בעד עובד שכיר לחודש 
  8,648 × 5=  ₪ 43,240  ".5הבסיסי, כפול 

  ):ר החייב בדמי ביטוחהשכ( 12/2015שכרה של מלי שיובא בחשבון לעÇיין דמי ביטוח בחודש 

  min) ההכÇסה ְמַרִּבית לעÇין ד.ב. 43,240;  276,17= (  ₪ 276,17

  .גתשובה 
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, ופוטר מעבודתו בתום מספר מעסיקים 3, עבד כשכיר אצל 33-ו, בן ה'ג 2015-ו 2014בשÇים   .42שאלה מספר 
בטבלה . הכÇסהכל ולא היתה לו  לשÇי לא עבד. בין מעסיק אחד חודשי עבודה אצל כל אחד מהם

בעד אחד או  בגיÇו, חודשים קלÇדריים שבעדם שולמו דמי ביטוח אבטלה" xשלהלן סומÇו ב"
  :לתאריך הקובע שקדמה בתקופהיותר מהימים בחודש, 

  דצמ'  Çוב'  אוק'  ספט'  אוג'  יולי  יוÇי  מאי  אפר'  מרץ  פבר'  יÇו'  
2014  x x  x  x  x        x  x  x  x  
2015  x          x  x  x  x  x  x    
לא קיבל מעולם דמי אבטלה תבע ו לא ו'ג 1/12/2015. יצוין שעד מובטלו 'ג 1/12/2015-החל ב

  מהמוסד לביטוח לאומי.
את תקופת האכשרה לגבי תקופת האבטלה האמורה? (בחר/י את המשפט  ִהְׁשִליםו 'האם ג

  הÇכון ביותר ִמֵּבין המשפטים ַהָּבִאים)
 .השלים את תקופת האכשרה לגבי תקופת האבטלה האמורה ו'כן. ג  .א  

 .לפיטוריו ְּבָתכּוףחודשים רצופים אצל מעסיק אחד,  12 , כÇדרש,עבדלא, מאחר שלא   .ב
 .לא עבד ֶׁשָּבֶהםבעד החודשים מיÇימליים  ו שילם דמי ביטוח לאומי'כן, ובלבד שג  .ג
  .האמורההשלים את תקופת האכשרה לגבי תקופת האבטלה לא . ג'ו לא  .ד

     פתרון    

  .161ס'  -חוק הביטוח הלאומי   סעיפים רלווÇטיים

  הסבר הפתרון
  
  ד
  
  
  
  

מובטל, אשר השלים דמי אבטלה ישולמו למבוטח שהוא "   -(א) לחוק הביטוח הלאומי 160ְלִפי סעיף 
זכאי), וטרם הגיע לגיל הקבוע  -שÇים (בפרק זה  20ומלאו לו  161את תקופת האכשרה כמוגדר בסעיף 

  ". לגביו, בהתאם לחודש לידתו, בחלק ב' בלוח א'
למבוטח שÇולד בחודש מאי  הגיל המרבי לביטוח אבטלה ולתשלום דמי אבטלהלפי חלק ב' בלוח א', 

  .67גיל  -ואילך  1942

  :1.4.2014-החל בתקופת האכשרה הÇדרשת למי שהתייצב בשירות התעסוקה 
  -לחוק הביטוח הלאומי  161ְלִפי סעיף 

חודשים קלÇדריים  12עÇיין סימן זה, תקופת האכשרה לגבי תקופת אבטלה פלוÇית היא ל  (א)" 
 החודשים 18שבעדם שולמו דמי ביטוח אבטלה, בעד אחד או יותר מהימים בחודש, בתוך 

  .  בתכוף לתאריך הקובע
   -פת האכשרה של מובטל ייכללו, אף ללא תשלום דמי ביטוח בתקו  (ג)   

  ימי אבל); -ימי אבל במשפחה שמטעמי דת או Çוהג לא עבד בהם (להלן   )1(
עד שישה חודשי שירות כאמור, או ימי שירות  -ימי שירות סדיר על פי חוק שירות בטחון   )2(

  ראל;מילואים בצבא הגÇה ליש
-ימי מחלה שבעדם היה העובד זכאי לדמי מחלה כמשמעותם לפי חוק דמי מחלה, התשל"ו  )3(4

1976 .  
השלים מבוטח את תקופת האכשרה כÇדרש בסעיף קטן (א), לא תידרש ממÇו תקופת אכשרה   (ה)  

במשך שÇים עשר החודשים שלאחר התאריך הקובע שלגביו השלים את תקופת האכשרה ולגבי 
חודשים, לכל  24החודשים האמורים, בלי למÇות בהם תקופה של  12חד ימÇו את מבוטח מיו

  היותר, בין מועד פתיחת העסק לבין מועד סגירתו. 
  "א לא תיחשב כתקופת אכשרה. 174תקופת עבודה המזכה במעÇק לפי הוראות סעיף   ו)(  

בעד אחד או יותר מהימים בחודש, בתוך  ו,'בגין ג חודשים קלÇדריים שבעדם שולמו דמי ביטוח אבטלה,
  :החודשים בתכוף לתאריך הקובע 18

  דצמ'  Çוב'  אוק'  ספט'  אוג'  יולי  יוÇי  מאי  אפר'  מרץ  פבר'  יÇו'  
2014  x x  x  x  x        x  x  x  x  
2015  x          x  x  x  x  x  x    

דמי  ו'עבור ג שולמו, החודשים בתכוף לתאריך הקובע 18בתוך , בלבד חודשים קלÇדריים 11כלומר, 
  ש.ביטוח אבטלה, בעד אחד או יותר מהימים בחוד

  .השלים את תקופת האכשרה לגבי תקופת האבטלה האמורהלא ג'ו לפיכך, 
 

  .דתשובה 
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עובד כשכיר הוא  .Ç62עשה לראשוÇה "תושב ישראל" מעל גיל , מהודועולה חדש , 64-ה בן, ו'ג  .43שאלה מספר 
  אצל כל אחד מהם: ושל 8/2015אצל שÇי מעסיקים. שכר 

 . ₪  39,712 -  .  מעסיק עיקרי 1
 .₪  6,523 -  ִמְׁשÇִי.  מעסיק 2

יועברו ש דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאותכל  מהו סך ,תיאום דמי ביטוח עשה ו'גאם 
  ? )סכום מעוגל( 8/2015 ְּבִגין שכר ,שÇי מעסיקיועל ידי  למוסד לביטוח לאומי

  ₪  2,748  .א  
  ₪  2,775  .ב
  ₪  7,646  .ג
   ₪  2,898  .ד

  פתרון  

  דמי ביטוח. -פרק ט"ו  -חוק הביטוח הלאומי   יםווÇטיסעיפים רל
  .תקÇות הביטוח הלאומי (תשלום וÇיכוי דמי ביטוח משכר מבוטח העובד אצל מעבידים שוÇים)

  .15, 14ס'  - חוק ביטוח בריאות ממלכתי
  ).בריאות ממלכתי (שיעורים מופחתים של דמי ביטוח בריאותתקÇות ביטוח 

  טבלאות הביטוח הלאומי

  הסבר הפתרון
  
  א
  
  
  
  

וגבר שÇעשו לראשוÇה אישה ÇמÇה על סוג העובדים הבא, לעÇיין תשלום דמי הביטוח:  ו'ג
  .62"תושבי ישראל" מעל גיל 

  

  . סך השכר החייב ִּבְדֵמי ביטוח אצל שÇי מעסיקיו: עשה תיאום דמי ביטוח ו'ג

  min]  ההכÇסה ַהְּמַרִּבית לתשלום ד.ב.  43,240) ;  712,39+  523,6= [ (  ₪ 240,43   
  

  :)חלק עובד( 20158/ ביחד, בגין שכרו מעסיקישÇי אצל ו דמי הביטוח אשר ְיÇּוֶּכה משכר סך
  5,556 × מופחת יעורד.ב. בש  %01.3 + ) 240,43 - 5,556 ( × מלאעור ד.ב. בשי  005.%=  ₪ 2,056.44

  

(ב) לחוק הביטוח הלאומי, "המעביד חייב בתשלום דמי ביטוח ְּבַעד עובדו; היה 342לפי ס' 
את דמי הביטוח כאילו הוא בלבד היה המבוטח עובד אצל מעבידים שוÇים ישלם כל אחד מהם 

  מעבידו..."
  

  מעסיק עיקרי:
  השכר החייב ִּבְדֵמי ביטוח: 

  min)  ההכÇסה ַהְּמַרִּבית לתשלום ד.ב. 43,240;  39,712= (  ₪ 39,712   
  

  ד.ב. (חלק מעסיק) שישלם המעסיק העיקרי:
  5,556 × מופחת יעורד.ב. בש  %0.38 + ) 39,712 - 5,556 ( × מלאעור ד.ב. בשי  %1.85=  ₪ 653.00

  

  מעסיק משÇי:
  השכר החייב ִּבְדֵמי ביטוח: 

  min)  ההכÇסה ַהְּמַרִּבית לתשלום ד.ב. 43,240;  6,523= (  ₪ 6,523   
  

  ד.ב. (חלק מעסיק) שישלם המעסיק המשÇי:
  5,556 × מופחת יעורד.ב. בש  %0.38 + ) 6,523 - 5,556 ( × מלאעור ד.ב. בשי  %1.85=  ₪ 39.00

  

סך כל דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות שיועברו למוסד לביטוח לאומי על ידי כל 
  : ג'ושל  11/2015, ְּבִגין שכר ומעסיקי

  44.2,056+  00653.+  0039.=   ₪ 2,748.44=   (מעוגל) ₪ 2,748   
  

  .אתשובה 
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, עד היחיד, לחופשה ללא תשלום בידוְּבַהְסָּכַמת מע, 15/4/2015-, יצא ב45ג'ו, עובד שכיר בן   .44שאלה מספר 
  16/6/2015-ב החל"ת לא עבד אצל מעביד אחר ולא היה עובד עצמאי. בכל תקופת. 15/6/2015

  חזר לעבודה רגילה אצל מעבידו.
ְּבַעד מהו סך כל דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות שישולמו למוסד לביטוח לאומי 

  ? ₪ 2,261, אם שכרו אצל מעבידו, בחודש זה, היה של ג'ו 6/2015חודש 
 ₪  462.65  .א  

 ₪  231.32  .ב
 ₪  157.14  .ג
 ₪  309.65  .ד

  פתרון  

  .6), תק' 3(1תק'  -תקÇות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח)   סעיפים רלווÇטיים
  דמי ביטוח. -פרק ט"ו  -חוק הביטוח הלאומי 

  .15, 14ס'  -חוק ביטוח בריאות ממלכתי 
  .1תק'  -תקÇות ביטוח בריאות ממלכתי (שיעורים מופחתים של דמי ביטוח בריאות) 

  טבלאות הביטוח הלאומי.

  הסבר הפתרון
  
  ג
  
  
  
  

 מעבידושל ג'ו לא Çחשב כחודש חל"ת, לעÇיין דמי ביטוח, מאחר שעבד אצל  2015חודש יוÇי 
  ).30/6/2015ועד  16/6/2015-מבחלק מהחודש  (

  .₪ 2,261 - 6/2015שכרו החודשי בתלוש 

  השכר החייב בדמי ביטוח לא יעלה על ההכÇסה המרבית לעÇין דמי ביטוח.
  ):השכר החייב בדמי ביטוח(שכרו של ג'ו שיובא בחשבון לעÇיין דמי ביטוח 

  min) ההכÇסה ְמַרִּבית לעÇין ד.ב. 43,240;  261,2= (  ₪ 261,2
סך כל דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות שיועברו למוסד לביטוח לאומי, ְּבִגין שכר 

 inM ) ד.ב. בשיעור המופחת 5,556;  261,2 ( × %95.6 = ₪ 14.157      :ג'ושל  6/2015
  

  .גתשובה 
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תלוש ב. ₪ 9,780 -שכרה החודשי הרגיל . שÇים 5מלי עובדת כשכירה אצל מעבידה היחיד ֶזה   .45שאלה מספר 
, ₪ 420) בסך המחאת שי( לחג מתÇה, לשכרה החודשי הרגילְּבÇֹוָסף  ה ממעבידה,קיבל 7/2015

כמו כן,  ).שהיא מקבלת פעם בשÇה, בתלוש יולי( ₪ 1,344" בסך 13פיטר, ו"משכורת -אל עידחג  לרגל
  .3/2015, בעד חודש ₪ 385) הפרשי שכר בסך 7/2015קיבלה בתלוש זה (

  ? 7/2015תשלום דמי ביטוח לאומי בעד חודש  של מלי ְלִעÇְַין המהי הכÇסת
   ₪  10,032  .א  

  ₪  9,927  .ב
  ₪  10,312  .ג
  ₪  9,959  .ד

  פתרון  

  תקÇות הביטוח הלאומי (תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח)  סעיפים רלווÇטיים
  , לוח י"א.348ס'  -חוק הביטוח הלאומי 

  הסבר הפתרון
  
  ב
  
  
  
  

הלאומי (תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח), "תשלום Çוסף" הוא "שכר לתקÇות הביטוח  1ְלִפי תקÇה 
הÇיתן לעובד ְּבÇֹוָסף לשכר החודשי הרגיל, ְלַרּבֹות תשלומים שÇיתÇו כבוÇוס או כמעÇק השתתפות ברווחי 

  המעביד וְלַמֵעט הפרשים".
למלי ְּבÇֹוָסף ן שÇית) מתÇה לחג 420+  13משכורת  1,344( ₪ 1,764 בסך השכרְלִפי התקÇה שלעיל, 

  ".תשלום Çוסף" הוא לשכרה החודשי הרגיל,
  לתקÇות האמורות, על תשלום Çוסף יחולו, ְלִעÇְַין תשלום דמי ביטוח, הֹוָראֹות אלה: 5ְלִפי תקÇה 

או יותר או יותר משכר המיÇימום כהגדרתו בחוק שכר מיÇימום (להלן שכר  25%אם שיעורו   ) 1(  "  
עשר, והסכום המתקבל מהחלוקה האמורה יצורף לשכר החודש שבו  המיÇימום) יחולק לשÇים

שולם ולשכר כל אחד מאחד עשר החודשים שקדמו לו; תשלום Çוסף כאמור, ששולם לעובד 
שעבד אצל מעבידו פחות מאחד עשר החודשים שקדמו לחודש שבו שולם, יחולק במספר 

עבודה הקודמים), והסכום חודשי ה -החודשים שבהם עבד העובד אצל אותו מעביד (להלן 
המתקבל מהחלוקה האמורה יצורף לשכר החודשי הרגיל ְּבַעד כל אחד מחודשי העבודה 

  הקודמים".
  משכר המיÇימום, יצורף לשכר החודשי הרגיל בחודש שבו שולם. " 25%-אם שיעורו Çמוך מ  ) 2(

  ום.משכר המיÇימ 37.9%הוא  7/2015-מלי ב השיעורו של "התשלום הÇוסף" שקיבל
  התשלום הÇוסף 1,764/  שכר המיÇימום, כהגדרתו בחוק שכר מיÇימום  4,650=  37.9%

משכר המיÇימום, יחולו עליו, ְלִעÇְַין  25%-מאחר ששיעורו של "התשלום הÇוסף" איÇו Çמוך מ
  ) שלעיל. 1(5תשלום דמי ביטוח, הוראות תקÇה 

"התשלום  לחודש שבו שולםפחות מאחד עשר חודשים שקדמו מלי עבדה אצל מעסיקה לא 
יחולק לשÇים עשר, והסכום המתקבל מהחלוקה האמורה "התשלום הÇוסף" הÇוסף". לפיכך, 

  .יצורף לשכר החודש שבו שולם ולשכר כל אחד מאחד עשר החודשים שקדמו לו

  2015/7 שכר חודשי רגיל בחודש 780,9+ ) תשלום Çוסף 764,1/  חודשי עבודה קודמים 12( =  ₪ 927,9

"הפרשים ייראו  -לתקÇות הביטוח הלאומי (תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח)  4ְלִפי תקÇה 
  כשכרו החודשי הרגיל של העובד, בעד החודשים שבעדם שולמו".

י בעד חודש מלהרגיל של  הייראו כשכר ,7/2015בתלוש  השקיבל ₪ 385כלומר, ההפרשים בסך 
3/2015.  

"לעÇין דמי ביטוח המשתלמים לפי הוראה מהוראות  - (א) לחוק הביטוח הלאומי348לפי ס' 
לא יבוא בחשבון סכום ההכÇסה של המבוטח העולה על הסכום המרבי המתקבל לפי  335סעיף 

  האמור בלוח י"א".

 ₪ 43,240 -) ההכÇסה המרבית לעÇיין דמי ביטוחהסכום המרבי המתקבל לפי האמור בלוח י"א (
  ].5), כפול ₪ 8,648(מחושב לפי "הסכום הבסיסי" לחודש [

  20157/עד של מלי לעÇין תשלום דמי ביטוח ב ההכÇסת ₪ 927,9>  הכÇסה ְמַרִּבית לעÇין דמי ביטוח 43,240

  .₪ 927,9 - 20157/של מלי ְלִעÇְַין תשלום דמי ביטוח לאומי ְּבַעד חודש  ההכÇסת

  .בתשובה 
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  .46שאלה מספר 
  

Çפגע  1/12/2015-ב .שÇים 6זה , שאיÇו מקבל קצבת זקÇה, עובד כשכיר אצל מעסיקו 68-הבן , ג'ו
ימים ְּבÇֹוָסף על יום  12לא היה מסוגל לעבוד ועקב עבודתו. כתוצאה מהפגיעה  ועבודתתוך כדי 
הפגיעה . Çְִזָקק לטיפול רפואי ּוְלַהְחָלָמהו לא עסק למעשה בכל עבודה . בכל אותם ימיםהפגיעה

  .כתאוÇת עבודההמוסד לביטוח לאומי ְּכָרה ַעל ְיֵדי ּוה
  :)וכולה ממשכורתו אצל מעסיק( 1/12/2015-שישה החודשים שקדמו לעד הכÇסתו של ג'ו ב

  11/2015  10/2015  9/2015  8/2015  7/2015  6/2015  חודש
  ₪ 14,114  ₪ 14,622  ₪ 13,294  ₪ 17,470  ₪ 13,901  ₪ 23,948  הכÇסה

  ?זכאי לקבל מהמוסד לביטוח לאומי ג'ואותו  הפגיעהמהו סכום דמי 
   ₪  5,604  .א  

  ₪  4,203  .ב
  ₪  3,503  .ג
 ג'ו לא זכאי לדמי פגיעה, מאחר שהגיע לגיל הפרישה.  .ד

  פתרון  

  חוק הביטוח הלאומי, סימן ד': דמי פגיעה.  סעיפים רלווÇטיים

  הסבר הפתרון
  
  ב
  
  
  
  

  לחוק הביטוח הלאומי. (א)75סעיף בכמשמעותו  ,"מבוטח"לעÇיין תשלום דמי פגיעה, ג'ו הוא 
ְּבַעד שÇי הימים הראשוÇים שלאחר יום הפגיעה, אשר " -לחוק הביטוח הלאומי  ב)(93לפי סעיף 

ֹוָדתֹו ואף לא לעבודה מתאימה אחרת כתוצאה מהפגיעה, לא בהם לא היה המבוטח מסוגל לֲעב
ישולמו דמי הפגיעה ֶאָּלא ִאם ֵּכן לא היה המבוטח מסוגל לעבודה ָּכָאמּור שÇים עשר ימים לפחות 

  ".ְּבÇֹוָסף על יום הפגיעה
ימים שלאחר יום הפגיעה, ישולמו לו  12-ֵמַאַחר שג'ו היה בלתי כשיר לעבודה במשך לא פחות מ

  דמי פגיעה גם ְּבַעד שÇי הימים הראשוÇים שלאחר יום הפגיעה.
לא ישולמו, בקשר לפגיעה אחת, יותר מדמי פגיעה בעד שלושה " -לחוק האמור (ב) 92לפי ס' 

  ."עשר שבועות
                           ימים. 12ְּבַעד  פגיעהכלומר, ג'ו יקבל דמי 

  -לחוק הביטוח הלאומי  98לפי ס' 
העבודה הרגיל הוא הסכום המתקבל מחלוקת הכÇסת המבוטח, ברבע השÇה שכר   (א)

  שקדם ליום שְּבַעדו מגיעים לראשוÇה דמי פגיעה, בתשעים.
   -לעÇין סעיף זה, "הכÇסה"   (ב)

  ההכÇסה שממÇה מגיעים דמי ביטוח; -) 1(א)(75במבוטח לפי סעיף   )1(
יסוד לחישוב דמי הביטוח ההכÇסה ששימשה  -(א) 75במבוטח אחר שלפי סעיף   )2(

  בעד רבע השÇה האמור בסעיף קטן (א),
והכל לרבות אותו סכום שהיו מגיעים ממÇו דמי ביטוח אילולא הסכום המרבי הקבוע   

  לתשלום דמי ביטוח.  "
  ) 13,294+  14,622+  14,114/ (  90=  ₪ 467.00  שכר העבודה הרגיל של ג'ו:  

ם הם שלושה רבעים משכר עבודתו הרגיל של המבוטח, אך (א) לחוק, דמי פגיעה ליו97לפי ס' 
  .30-, כשהוא מחולק ב5כפול  1מסכום השווה לסכום בסיסי  75%-לא יותר מ

  467.00×  75%=  ₪ 350.25  דמי הפגיעה ליום:   
  ) 8,757×  5×  75%/  30(  תקרה  Ç  350.25 ₪  >1,094.63וודא שדמי הפגיעה לא עולים על התקרה: 

  ימים 12×  ליום הפגיעהדמי  25.350=    ₪ 203,4  להם זכאי ג'ו:  הפגיעהסה"כ דמי 

  .ב תשובה
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עד שכרה משתלם לה על בסיס חודש.  שÇים. 3היחיד ֶזה  מעסיקהכשכירה אצל  עובדתמלי   .47שאלה מספר 
 ₪ 11,450 -החייבת בדמי ביטוח  לא יום אחד. הכÇסתה ַאףלא Çעדרה מעבודתה,  31/5/2015

  חודש.כל ב
, ֵהָריֹון ֶרí ְׁשִמיַרתֹוְלצ, כי ָעֶליָה ְלַהְפִסיק את עבודתהמומחה Çשים  אקיבלה אישור מרופ מלי

. מלי Çעדרה מעבודתה בימים אלו וחזרה לעבודה רגילה 1/6/2015-רצופים ָהֵחל ב םמיי 15למשך 
), מלי לא Çעדרה ילדה בן בריא וב( 9/11/2015-, בום הלידה. מאז שחזרה לעבודה ועד י16/6/2015-ב

  מעבודתה.
  זכאית לקבל מהמוסד לביטוח לאומי?מלי מהו סכום הגמלה לשמירת הריון ש

  ₪  8,757  .א  
  ₪   5,725  .ב
  ₪   0  .ג
   ₪   4,379  .ד

  פתרון  

  .סימן ה': גמלה לשמירת הריוןחוק הביטוח הלאומי,   סעיפים רלווÇטיים

  הסבר הפתרון
  
  ג
  
  
  
  

שלושים ימים רצופים מבוטחת, שהיתה בשמירת הריון " -לחוק הביטוח הלאומי  59לפי ס' 
רצופים  ימים 14של  Çוספת, תהיה זכאית לגמלה בעד התקופה האמורה ובעד כל תקופה לפחות

לפחות שבהם היתה בשמירת הריון, והכל לפי אישורים רפואיים, כללים, תÇאים ומבחÇים 
  ."שקבע השר

עשר הימים, לצורך  השימלי לא Çעדרה שלושים ימים רצופים, ותקופת היעדרותה בת חמ
איÇה זכאית לגמלה לשמירת שמירת הריון, לא היתה Çוספת על התקופה האמורה. לפיכך, היא 

 .מהמוסד לביטוח לאומי הריון

  .גתשובה 
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  ימי מילואים. 21-יצא ל 7/10/2015-שÇים. ב 3עובד אצל מעסיקו היחיד זה  ג'ו  .48שאלה מספר 
  :בחודש שבו ֵהֵחל שירות המילואים 1-ל החודשים שקדמו 6-ב שכרולהלן פרטי 

  9/2015  8/2015  7/2015  6/2015  5/2015  4/2015  חודש
  22  19  25  26  22     23  ימי עבודה

  ₪ 5,954  ₪ 4,712  ₪ 6,200  ₪ 6,448  ₪ 5,456  ₪ 5,850  חודשי רגילשכר 
    ₪ 1,740          תשלום Çוסף

החודשי הרגיל,  ו, ְּבÇֹוָסף לשכרסיקוקיבל ממעג'ו  8/2015בתלוש כפי שצוין בטבלה שלעיל, 
  .₪ 1,740בסך  בוÇוס חד פעמי - תשלום Çוסף

  )?סכום מעוגל( בעד תקופת מילואים זו ו'גזכאי  ותגמול המילואים למהו סכום 
  ₪  4,276  .א  

  ₪  4,341  .ב
  ₪  4,003  .ג
   ₪  4,242  .ד

  פתרון  

  חוק הביטוח הלאומי, פרק י"ב: תגמולים למשרתים במילואים.  יםווÇטיסעיפים רל
  .תקÇות הביטוח הלאומי (תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח)

  הסבר הפתרון
  
  ד
  
  
  
  

  :מילואיםהזכות לתגמול חישוב 
  .)יתרת ימי שירות בדיוק (ללא כל ימים 7ת Çוב ותתקופ 3ימים, שהם  21שירת  ו'ג

  .מילואיםמי י 21בעד לקבל תגמול מילואים  זכאי הוא לפיכך,

  :חישוב סכום ההכÇסה לעÇין תגמולי המילואים
ימים. לפיכך,  60-פחות מלא ), כלומר, 25+ 19 +22ימים (  66עבד  ו'ג, 1/10/2015-שקדם לברבע השÇה 

  .בחודש שבו ֵהֵחל שירות המילואים 1-סכום ההכÇסה בעד רבע השÇה שקדם להרגיל  ויהיה שכר עבודת
  .₪ 1,740בסך  תשלום Çוסףהחודשי הרגיל,  וְּבÇֹוָסף לשכר ,ממעסיקוקיבל ג'ו  8/2015-ב

  1,740/  שכר המיÇימום 4,650=  37.4%       משכר המיÇימום. 37.4%שיעורו של "התשלום הÇוסף" הוא 
עבד אצל  ומאחר שג'ו משכר המיÇימום, 25%-מאחר ששיעורו של "התשלום הÇוסף" איÇו Çמוך מ

"התשלום הÇוסף" , שקדמו לחודש שבו שולם "התשלום הÇוסף" לא פחות מאחד עשר חודשים מעסיקו
יחולק לשÇים עשר, והסכום המתקבל מהחלוקה האמורה יצורף לשכר החודש שבו שולם ולשכר כל 

  התשלום הÇוסף 1,740/  12=  ₪ 145   אחד מאחד עשר החודשים שקדמו לו.

  9/2015  8/2015  7/2015  6/2015  5/2015  4/2015  חודש
  ₪ 5,954  ₪ 4,712  ₪ 6,200  ₪ 6,448  ₪ 5,456  ₪ 5,850  רגילחודשי שכר 

    ₪    145  ₪    145  ₪    145  ₪    145  ₪    145  פריסת תשלום Çוסף
  ₪ 5,954  ₪ 4,857  ₪ 6,345  ₪ 6,593  ₪ 5,601  ₪ 5,995  הכÇסה בעד חודש

  :בחודש שבו ֵהֵחל שירות המילואים 1-בעד רבע השÇה שקדם ל תו של ג'וסכום הכÇס
180,18 ₪  ) =5,881  ;954,5  (max  ) +5,881  ;857,4  (max  ) +5,881  ;345,6( max 

בחוק הביטוח  272, לעÇין סעיף ג'ו, וÇקבל את "שכר העבודה הרגיל" של Ç-90חלק את סכום ההכÇסה ב
  18,180/  90=  ₪ 202        :      הלאומי

  :חישוב התגמול ליום
 -התגמול ליום יהיה, למי שבתכוף לפÇי שירותו במילואים היה עובד  שיעור) לחוק, 1((א)272לפי ס' 

  .שכר העבודה הרגיל
הסכום הבסיסי לחודש", "מ 68%( לא יפחת שיעור התגמול ליום מהתגמול המזערילחוק,  (ב)272לפי ס' 

-לק ב, כשהוא מחו5סכום הבסיסי כפול ה( המרבי ולא יעלה על התגמול) ₪ 196.03, כלומר מחולק בשלושים
  ).₪ 1,441.33, כלומר 30

 min  [max)  שכר רגיל 202;  תג' מרבי 1,441.33; (  תג' מזערי 196.03 = [ ₪ 202     : התגמול ליום
  . בעד תקופת שירותו במילואים ₪ 242,4זכאי לתגמול בסך  ו'גתוצאה: 

  התגמול ליום 202×  ימים 21=  ₪ 242,4
  .דתשובה 
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החברה  ְמָפֵרקהחברה בה עבדה.  Çֶֶגד רּוקיָצו ּפֵ Çיתן ַּבּיֹום ֶׁשּבֹו , 31/5/2015-מלי פוטרה מעבודתה ב  .49שאלה מספר 
המוסד לביטוח לאומי  של מלי ְלַגֵּבי חובות ְּבַעד שכר עבודה ופיצויי פיטורים. התביעתאת ִקֵּבל 

  .עובדים בפשיטת רגל ובפירוק תאגידפרק ביטוח זכויות לפי  גמלה לעובדלאישר את זכאותה 
לפיטוריה, עמד על  ְּבָתכּוףהחודשים האחרוÇים שקדמו  12חוב שכר העבודה שאושר, ְּבַעד 

  .₪ 9,238חוב פיצויי הפיטורים שאושר עמד על בחודש).  ₪ 8,757( ₪ 105,084
  מהי הגמלה לעובד שישלם המוסד לביטוח לאומי למלי?

  ₪  114,322  .א  
  ₪  113,841  .ב
  ₪   112,424  .ג
   ₪  103,776  .ד

  פתרון  

  .183, ס' פרק ח': ביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד -חוק הביטוח הלאומי   סעיפים רלווÇטיים

  הסבר הפתרון
  
  ג
  
  
  
  

הגמלה שתשולם לפי פרק זה לעובד תהיה סכום חוב שכר " -לחוק הביטוח הלאומי  183ס' לפי 
 13העבודה ופיצויי הפיטורים שמעבידו חייב לו, עד סכום שלא יעלה על הסכום הבסיסי כפול 

(ב), ובלבד שחוב שכר העבודה כאמור לא ישולם ְּבַעד 189ְלַגֵּבי כל עובד, בכפוף להוראות סעיף 
החודשים שקדמו בתכוף למועד שבו Çותקו יחסי עובד ומעביד, או למועד מתן  12פÇי תקופה של

  .", לפי המוקדם מביÇיהם182צו לפי הוראות סעיף 
  .₪ 114,322 - החייב ל מלישל  שמעסיקהסכום חוב שכר עבודה ופיצויי פיטורים 

חוב שכר עבודה 084,105+  פיצויי פיטורים 238,9=  ₪ 322,114     
לפי פרק ביטוח זכויות עובדים  ְּבַעד חוב שכר עבודה ופיצויי פיטורים, לעובדהמרבית גמלה ה

  :בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד
  )3הסכום הבסיסי (  8,648×  13=  ₪ 112,424 

  

  .₪ 112,424 -הגמלה שישלם המוסד לביטוח לאומי למלי 

 min)  חוב בפועל 114,322;  התקרה ₪ 112,424= (  ₪ 112,424

 .גתשובה 
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  .הכÇסה, במע"מ ובמוסד לביטוח לאומי-מÇהל תיק עצמאי במסג'ו, מתקין מכשירי גז לבישול,  .50שאלה מספר 
) אצל לקוחותיה. ִמּתֹוַצְרָּתּהו כמתקין מכשירי גז לבישול (', יצרÇית מכשירי גז, מעסיקה את גמלי

ו 'כלומר, לא על פי התקשרות ישירה של גובין הלקוחות ( מליבין  ִהְתַקְּׁשרּותביצוע העבודה Çעשה על פי 
מלי משלמת לג'ו . ַהִּביּצּועַ  מֹוַעֵדיוקובעת גם את  ַהַהְתָקÇָה ֶעְרּכֹותהיא מספקת לג'ו את  ,)הצרכןעם 

  והוא מוציא לה חשבוÇית מס בגין תשלום זה. העבודהאת גמול 
בחר/י את המשפט ג'ו? (בעד  בתשלום דמי ביטוח מליהאם, בÇסיבות שתוארו לעיל, חייבת 

 )הÇכון ביותר ִמֵּבין המשפטים הבאים
 .למליחשבוÇית מס  ומוציא לביטוח לאומי במוסדמÇהל תיק עצמאי , מאחר שג'ו אל  .א 

 .ָּקָהללַ עובדים ואין לו מקום לÇיהול עסק ִמֶּׁשּלֹו ַהָּפתּוַח  מעסיק ג'ו לא ֲאָבל ַאí ְוַרק ִאם, כן  .ב
 לפחות.לתקופה של רבע שÇה  עבודהההסכם  בין הצדדים Çֱֶעַרך ֵּכן ִאם ֶאָּלא, לא  .ג
 .מלי, כעובד של מצב בכל, Çְֶחַׁשבו 'ְלִעÇְַין חוק הביטוח הלאומי, ג .כן  .ד

 פתרון 
  .(סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים)צו הביטוח הלאומי  סעיפים רלווÇטיים

 .342ס'  -חוק הביטוח הלאומי 

  הסבר הפתרון
  
  ב
  
  
  

 

  לפי צו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים):
עבודה המפורט בטור א' בתוספת הראשוÇה, והÇתון בתÇאי עבודה מבוטח העוסק בסוג    .1

  מיוחדים כמפורט לצידו בטור ב', ייחשב לעÇין החוק כעובד.
  ייחשב מי שצוין לצידו בטור ג' לתוספת הראשוÇה. 1כמעבידו של עובד כאמור בסעיף    .2

  התוספת הראשוÇה
  )2-ו 1(סעיפים 

  טור ג'  טור ב'  טור א'  
  המעביד  תÇאי העבודה  סוגי העבודה

מרכיב  , מחלק גז,מתקין מכשירי גז לבישול  .3
שאיÇם  בתÇאיומתקין תריסים, הכל 

מעסיקים עובדים ואין להם מקום לÇיהול 
  .עסק משלהם הפתוח לקהל

 למעטבכל תÇאי העסקה, 
כאשר ביצוע העבודה 

התקשרות  פי-על Çעשה
  הצרכן ישירה עם

  המעסיק

פי התקשרות ישירה שלו עם הצרכן, -שביצוע עבודתו לא Çעשה על, לבישולמתקין מכשירי גז ו, 'ג
מקום לÇיהול ו עובדים ואין ל מעסיק ושאיÇ בתÇאיייחשב לעÇין חוק הביטוח הלאומי כעובד, 

  .הפתוח לקהל ועסק משל
  "... המעביד חייב בתשלום דמי ביטוח בעד עובדו" -לחוק הביטוח הלאומי (ב) 342לפי ס' 
  .ג'ובתשלום דמי ביטוח בעד בÇסיבות שתוארו לעיל, מלי חייבת לפיכך, 

 מליכעובד לעÇיין חוק הביטוח הלאומי ואילו  ולתÇאים הקבועים בצו לצורך הגדרת העוÇ ג'ו  הרחבת ההסבר: 
  . כמעבידתומוגדרת על פי אותו צו 

קובע כי מעביד חייב בתשלום דמי ביטוח בעד עובדו. עולה אפוא הביטוח הלאומי לחוק  342 'ס  
חייבת  מלי, )צו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידיםולמהאמור כי בהתאם לחוק 

  . עד ג'ובתשלום דמי ביטוח ב
משלם דמי ביטוח , והכÇסה, במע"מ ובמוסד לביטוח לאומי-תיק עצמאי במסמÇהל  שג'והעובדה 

אין גם כל מחובתה לפעול על פי החוק.  מליאין בה כדי לשחרר את , ין הכÇסותיוכעצמאי בג
בגין הכÇסתו  כעצמאי דמי ביטוח ,או שלא לשלם, , אם קיים כזה, לשלםג'ומשמעות לרצוÇו של 

 .כאלהִיָּמְצאּו , אם ביתר מוסד לביטוח לאומיל םסכומים ששילהזכאי להשבת  היהי ג'ו. ממלי
 .בתשובה 

  
 


