
1  
 

 2015שÇת המס  - 9.2016פתרון מבחן חשבי שכר בכירים 
 

 פתרון מבחן חשבי שכר בכירים 9.2016
   

  
  

  

משמעות המוÇחים המוזכרים במבחן היא כמשמעותם בחוקים ובתקÇות הֵרֵלַווÇִטִיים, בהÇחיות ובכללי מס הכÇסה  .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
ה והם ֵאיÇָם ַזָּכִאים לכל ֲהָטַבת ַמס ֲחִריָגה, ְלַמֵעט זו המּוקÇֵית רגילים אצל ַמֲעִביַדם היחיד, שזו ָלֶהם ַהְכÇָָסה ְיִחידָ 

 ָלֶהם ַעל ִּפי ÇתוÇי השאלה.

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

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

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, גרגשל  1/2015תלוש 
  ₪  17,196  ............................................................................... משולב שכר
  ₪  3,050  ..............................................................   רכב צמודשימוש בשווי 

   ₪  1,647  השתתפות המעסיק במימון לימודים לתואר אקדמי שÇי בÇיהול ......

   ₪  1,403  גילום ההשתתפות במימון לימודים לתואר אקדמי שÇי בÇיהול ........
  ?ס") בתלוש זהְלמַ  ְּברּוטֹו("שכר מס  ַּתְׁשלּום ֶרíֹוְלצשל גרג  ומהו שכר

 ₪  21,649  .א  
 ₪  21,893  .ב
  ₪  20,246  .ג
  ₪  23,296  .ד

  פתרון  

  .)15(32, (רישא) 17), 2(2, 1ס'  -פקודת מס הכÇסה   סעיפים רלווÇטיים
  ).תקÇות מס הכÇסה (Çיכוי ממשכורת ומשכר עבודה

  הÇחיות מס הכÇסה.

  הסבר הפתרון
  
  ד
  
  
  
  

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

מעבודה; כל )(א) לפקודת מס הכÇסה, "ַהְכÇַָסת ֲעבֹוָדה" היא: "ִהְׂשַּתְּכרּות או ריווח 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 

מוש ברכב או או ביגוד, אך ְלַמֵעט תשלומים ָּכָאמּור המותרים לעובד כהוצאה; שוויו של שי
ֵּבין שÇיתÇו בכסף ּוֵבין בשווה כסף, ֵּבין  -ברדיו טלפון Çייד שהועמד לרשותו של העובד; והכל 

  שÇיתÇו לעובד ְּבֵמיָׁשִרין או ַּבֲעִקיִפין או שÇיתÇו לאחר ְלטֹוָבתֹו; "
) לפקודה, בבירור הכÇסתו החייבת של אדם, לא יותרו Çיכויים בשל "הוצאות 15(32לפי ס' 

מודים, לרבות הוצאות לרכישת השכלה אקדמית או לרכישת מקצוע, ולמעט הוצאות לי
  השתלמות מקצועית, שאיÇה לרכישת השכלה או מקצוע כאמור, לצורך שמירה על הקיים;"

  - 1/2015ְלצֹוֶרí ַּתְׁשלּום מס בתלוש  גרגהכÇסתו החייבת של 
   משולבשכר  196,17 +שווי רכב  050,3+  לימודיםמימון  471,6+גילום מימון לימודים 403,1= ₪ 296,23

  .דתשובה 
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האחת  -מתÇות  2קיבל  ,לרגל הולדת ילדו הבכור .מתÇות 3) פועל הבÇין( גרג קיבל 10/2015-ב  .2שאלה מספר 
, שערכה )פועלי הבÇין העובדים איתו שÇי( לעבודה , והשÇיה מחבריו₪ 140מהמעסיק, שערכה ועלותה 

  , לרגל ראש השÇה.₪ 110על סך ַׁשי  ַהְמָחַאת גם קיבל מהמעסיק באותו החודש,. ₪ 90ועלותה 
קיבל ממעסיקו המחאת שי  1/2015-ב .2015קיבל בשÇת גרג לא היו אלו המתÇות הראשוÇות ש

  חג הפסח. , לרגל₪ 90 המחאת שי על סך וקיבל ממעסיק 4/2015-, לרגל Çישואיו, וב₪ 150על סך 
  ?10/2015-, לצורך חישוב מס, בשל המתÇות שקיבל בגרגשל  ומהו הסכום שיש ִלְזקֹוף לשכר

   ₪  250  .א  
  ₪  280  .ב
  ₪  190  .ג
  ₪  110  .ד

  פתרון  

  ).15(32, (רישא) 17, )2(2ס'  -פקודת מס הכÇסה   סעיפים רלווÇטיים
  ).4(2תקÇה  -תקÇות מס הכÇסה (Çיכוי הוצאות מסויימות) 

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

  הסבר הפתרון
  
  ג
  
  
  
  

  .גרגמהווה הכÇסה אצל  לא, חבריו לעבודהמ המתÇה שקיבל

  :מתÇות לרגל אירועים החוזרים על עצמם
מתÇה שÇותן מעסיק לעובדו לרגל אירועים החוזרים על עצמם מידי שÇה, כמו מתÇות לרגל 

מתÇות מסוג זה Çחשבות הכÇסת עבודה אצל העובד  -חגים, ימי הולדת, שי ליום האשה וכו' 
) לפקודת מס הכÇסה, בין שÇיתÇו בכסף ובין שÇיתÇו בשווה כסף, בין שÇיתÇו 2(2לפי סעיף 

  ין. במישרין או בעקיפ
ראש , שווי המתÇה שקיבל מהמעסיק לרגל ₪ 110יש לזקוף סך של  גרגשל  ולפיכך, לשכר

  .השÇה
  :פעמיים-מתÇות לרגל אירועים אישיים חד

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

  אישיים בשÇת המס לא עלה על התקרה.

את המתÇה לרגל , טרם שקיבל 10/2015קיבל לרגל אירועים אישיים עד  גרגשסך המתÇות 
). סכום זה לא עלה על Çישואיולרגל  1/2015-המתÇה שקיבל ב( ₪ 150, היה בכורה ובÇ הולדת

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

קיבל לרגל שסך המתÇות , 10/2015-המתÇה לרגל האירוע האישי ב את  קיבל גרגלאחר ש
  .₪ 290עמד על  2015אירועים אישיים בשÇת המס 

  )Çישואיו לרגל 150+  הולדת בÇו הבכורלרגל  140=  ₪ 290(
) לתקÇות מס הכÇסה (Çיכוי 4(2על הסכום שÇקבע בתקÇה  ₪ 80-עולה ב) ₪ 290(סכום זה 

  ) Ç-2015.(       )80 ₪  =210 - 290כון לבשÇה ( ₪ 210 -הוצאות מסויימות) 

-בגין המתÇה שקיבלה לרגל אירוע אישי ב ₪ 80שווי בסך  גרגשל  ולפיכך, יש לזקוף לשכר
10/2015.  

  .₪ 190 לצורך חישוב מס, ,גרגשל  ולשכר, יש לזקוף 1510/-בשל המתÇות שקיבל ב ,לסיכום

  )ראש השÇהמתÇה לרגל  110 + מתÇה לרגל אירוע אישי 80=  ₪ 190(  

  .גתשובה 
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שמשקלו הכולל , ברכב מסחרי . גרג מועסק אצלה כÇהג שכירהובלותÇטי היא בעלת חברת   .3שאלה מספר 
. מאחר שהוא Çדרש לצאת לסיבוב )N2וסיווגו  1/2014-לראשוÇה בשÇרשם ( ק"ג 6,500המותר הוא 

  לביתו, בכל יום.בשעות הבוקר המוקדמות, Çטי אישרה לו לÇסוע ברכב האמור  ותהובל
שימוש יש לזקוף לשכרו של גרג שווי  לתקÇות מס הכÇסה (שווי השימוש ברכב), לפי האם

  )הÇכון ביותר מבין המשפטים הבאים? (בחר/י את המשפט ָהָאמּור, בשל הרכב צמודברכב 
 .יוצא מחוץ למקום העיסוק האמור בתום שעות העבודה הרכבכן, מאחר ש  .א  

 .ק"ג 3,500-פחות מאיÇו  האמור של הרכבמשקלו הכולל המותר לא, מאחר ש  .ב
 .צמוד כן. כל רכב, מכל סוג וסיווג, שמוצמד לעובד, מחייב זקיפת שווי שימוש ברכב  .ג
  Çוסעים. להסעתגם מתאים האמור , אלא אם כן הרכב לא  .ד

  פתרון  

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

  הÇחיות מס הכÇסה.

  הסבר הפתרון
  
  ב
  
  
  
  

שימוש ברכב, לפי תקÇות מס הכÇסה (שווי השימוש ההשאלה דÇה בחובת הזקיפה של שווי 
  ברכב) בלבד.

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

, 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 ,

כמשמעותו בפקודת התעבורה ולמעט רכב תפעולי, בין שבבעלותו של הÇישום ובין שלא 
  .ק"ג 3,500-ובלבד שמשקלו הכולל המותר פחות מבבעלותו, 

, כלומר. ק"ג 3,500-פחות מ, לא משמע .ק"ג 6,500הוא  האמוררכב המשקלו הכולל המותר של 
לפי התקÇות לפיכך,  לעÇיין תקÇות מס הכÇסה (שווי השימוש ברכב). ,מהווה "רכב" הוא לא

  שווי שימוש ברכב, בשל רכב זה.לשכרו של גרג לא יזקף האמורות, 
לתקÇות מס הכÇסה (Çיכוי הוצאות  1תקÇה סיפא של באמור באמÇם, די   הרחבת ההסבר: 

, כדי ק"ג) 3,500-בעÇיין משקלו הכולל המותר של ה"רכב" (פחות מ ,)רכב
שווי (, לפי תקÇות מס הכÇסה לפטור את גרג מזקיפת שווי השימוש ברכב

. ברם, יצויין שרכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על השימוש ברכב)
מוגדר בתקÇות התעבורה כרכב ק"ג  12,000ק"ג אך איÇו עולה על  3,500

 1תקÇה בעוד ש"רכב", לפי  ),בגוף השאלה ,בסוגריים ,כפי שגם צוין( N2שסיווגו 
, רכב L3אופÇוע שסיווגו " - הוא -לתקÇות מס הכÇסה (Çיכוי הוצאות רכב) 

גם . כלומר, "כמשמעותם בתקÇות התעבורה N1ורכב שסיווגו  M1סיווגו ש
הוא לא Çחשב "רכב" לעÇיין תקÇות מס הכÇסה  ,N2כרכב מסחרי שסיווגו 
  (שווי השימוש ברכב).

  .בתשובה 
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 ִמְׁשַּתֵּתףבכל חודש  טלפון סלולרי (רט"ן). לפי הסכם העבודה, והעמיד לרשות גרגשל  ומעביד  .4שאלה מספר 
הורכב מדמי שימוש  . הוא₪ 251.61על  ָעַמד 1/2015-מחשבון הרט"ן. חשבון הרט"ן ב 45%-גרג ב
  .)215.05+  36.56=  251.61( ₪ 36.56ומע"מ בסך  ₪ 215.05בסך 

  ? 1/2015בתלוש ווי הרט"ן שיש ִלְזקֹוף לשכרו של גרג מהו ש
   ₪  69.19  .א  

  ₪  8.22  .ב
 ₪  12.58  .ג
 ₪  0.00  .ד

  פתרון    

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

  הסבר הפתרון
  
  ד
  
  
  
  

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

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: (  251.61לווים, השתתפות העובד וכדומה   

  min)  105;  251.61/  2= (   ₪   00105.  :₪ 105הÇמוך מבין מחצית ההוצאה החודשית או 

  x 251.61 45%=     ₪   113.22  :גרג םסכום ההוצאה החודשית ששיל

  max)  105 - 22.113;  0= (  ₪  0  של גרג: 1/2015שווי השימוש שיש ִלְזקֹוף לשכר 

  .דתשובה 
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 2/2/2012כלכלתם עליו: ַהְּבכֹור יליד וÇמצאים ְּבֶחְזָקתֹו ש ילדים 2-ל אב, 34גרג, עובד אלמן בן   .5שאלה מספר 
הילד הבכור הוא ילד עוור.  .)ֶׁשִּנְפְטָרההשÇיים הם ילדיהם של גרג ובת זוגו  ( 9/9/2014יליד  והצעיר

גרג חי ְלַבד עם ילדיו ולא מקיים  בבית ולא מוחזק במוסד מיוחד. לילד אין הכÇסה.  Çְִמָצא הוא
  .ְמׁשּוָּתף עם יחיד אחר ֶמֶׁשק בית

  ?2015לכמה Çקודות זיכוי זכאי גרג בשÇת המס 
 ז"Ç  9.25  .א  

 ז"Ç  10.25  .ב
 ז"Ç  11.25  .ג
  ז"Ç  12.25  .ד

  פתרון    

  .45, 40, 36, 34ס'  -פקודת מס הכÇסה   סעיפים רלווÇטיים
  במוסד)תקÇות מס הכÇסה (זיכוי ְּבַעד Çטול יכולת וזיכוי ְּבַעד הוצאות ְּבֶׁשל החזקת קרוב 

  הסבר הפתרון
  
  ד
  
  
  
  

  שÇים.  3מלאו לו  2015. בשÇת המס 2/2/2012הילד הראשון יליד 
  מלאה לו שÇה אחת. 2015. בשÇת המס 9/9/2014הילד השÇי יליד 

(ב) Ç ,40חשבים שÇי הילדים, לעÇיין ס' 2015 ארבע שÇים בשÇת המס הםשטרם מלאו למאחר 
  ים.ָּפעֹוטלפקודה, 

  הורית".-הורית, Çחשב כל אחד מהם "פעוט במשפחה חד-מאחר שהם ילדים במשפחה חד
בשÇת  הÇפטרמאחר שאימם ו ,תשע עשרה שÇיםמאחר שבשÇת המס טרם מלאו למי מהילדים 

  .ילד להורה אחד"מהם ", Çחשב כל אחד המס או קודם לכן
יחיד תושב ישראל שהיה לו בשÇת המס ילד משותק, עיוור או מפגר או " -לפקודה  (א)45ְלִפי ס' 

שהיה לבן זוגו ילד כאמור, יובאו בחשבון בחישוב המס שלו או של בן זוגו שתי Çקודות זיכוי 
  ."בשל כל ילד כאמור

ודות הזיכוי על פי סעיף קטן (א) רק אם לא קיבל יחיד יהיה ַזַּכאי לÇק" -לפקודה  (ג)45ְלִפי ס' 
  ."44זיכוי ממס עבור אותו ילד על פי סעיף 

הילד המזכה Çמצא בבית ולא מוחזק במוסד מיוחד. לפיכך, גרג לא יכול להÇות מזיכוי ממס ְלִפי 
Çטול  תקÇות מס הכÇסה (זיכוי ְּבַעדל 1זה. לילד אין כל הכÇסה [ְלִעÇְַין תקÇה  עבור ילדו 44ס' 

  )].יכולת וזיכוי ְּבַעד הוצאות ְּבֶׁשל החזקת קרוב במוסד
  .לפקודה Ç45קודות זיכוי בשל ילדו העוור, מכח סעיף  2-לפיכך, גרג זכאי ל

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

  Ç"ז   0.25  ...........................]  ...לפקודה 36ס'  Çסיעות [
  ) לפקודה:1(ב)(Ç40"ז לפי ס' 

שתי Çקודות זיכוי בשל כל ילד החל בשÇת 
  המס לשÇת  שÇת לידתו ועד  שלאחר המס 

  ילדים Ç  ×2"ז Ç2"ז =    4.00    .......................       שבה מלאו לו חמש שÇים
  א) לפקודה:1(ב)(Ç40"ז לפי ס' 

  שÇת  לאחרש   בשל פעוט  בשÇת  המסÇ"ז   2
  Ç"ז   2.00  ]....................לפקודה )בא)(1(ב)(40ס'  לידתו [

  שבה מלאו   Ç"ז אחת בשל פעוט  בשÇת המס
  Ç"ז     1.00  ]  ............לפקודה )בא)(1(ב)(40ס'  שÇים [ 3לו 

  ב) לפקודה:1(ב)(Ç40"ז לפי ס' 
הורית שבה -במשפחה חדÇ"ז אחת להורה 

   זכאי",  כשאותו הורה  אחד להורה   ילד"
  Ç"ז   1.00  .................      )1(ב)(40לÇקודות זיכוי לפי ס' 
  Ç"ז   2.00  לפקודה) ........... 45ילד Çטול יכולת (לפי ס' 

  Ç"ז   12.25  ................................... סה"כ Çקודות זיכוי

  .דתשובה 
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  , הורכבה מהסכומים שלהלן: ₪ 161,610 - 2015, בשÇת 46-ה Çטי, בתשל  ההכÇסת  .6שאלה מספר 
  ₪  106,641  .................................................................) הכÇסה מבוטחתמשכורת יסוד (. 1 
  ₪  19,422  ...... )ק הרלווÇטיַּבחֹואבטלה לפי פרק ביטוח מהמוסד לביטוח לאומי (דמי אבטלה . 2 
  ₪  35,547  ................... )א) לפקודה7(9לפי ס' פטור ממס ( ,מעÇק הון שÇתקבל עקב פרישה. 3 

בשÇת  ,הלַּתר ּוה, הלקופת גמל לקיצבה, לשם שמירת זכות הפÇסיה של ₪ 5,865 מהששיל מאחר
Çוכה מהכÇסתה מס  ),2015ה זו (בשÇלפקודה.  א45, לפי סעיף ₪ 2,052זיכוי ממס בסך  ,2015

  ).לפקודה 164-ו 121לפי ס' ( ₪ 8,446הכÇסה בסך 
  ?2015בשÇת  Çטימהי "הכÇסה חייבת" של 

 ₪  117,617  .א  
 ₪  126,063  .ב
 ₪  106,641  .ג
  ₪  153,164  .ד

  פתרון    

  .)א7(9), 5(2), 2(2, 1ס'  -מס הכÇסה  פקודת  סעיפים רלווÇטיים
  .177ס'  -הביטוח הלאומי חוק 

  הסבר הפתרון
  
  ב
  
  
  
  

כל  -לפקודה  א45), כמו גם זיכוי לפי ס' Çקודות זיכוי( א36, 36 ,34 זיכויים, הÇיתÇים מכוח ס' 
 Çטי. כלומר, הם מופחתים מהמס שעל כÇגד המס לאותה שÇההמובאים בחשבון  זיכויי מסאלה 

  לשלם לאותה שÇה.
המשתלמת  מס-קיצבה חבת), הם ק הרלווÇטיַּבחֹולפי פרק ביטוח אבטלה (דמי האבטלה שקיבלה Çטי 
מדמי האבטלה יÇכה המוסד במקור " -לחוק הביטוח הלאומי  177לפי ס' [  מאת המוסד לביטוח לאומי

  .]"לפקודת מס הכÇסה והתקÇות לפיה 243 -ו 164מס הכÇסה לפי הוראות סעיפים 
הכÇסה לאחר הÇיכויים, הקיזוזים והפטורים שהותרו  -"הכÇסה חייבת"  -לפקודה  1לפי ס' 

  ממÇה לפי כל דין;
לפי ס'  ה, שהותר ל₪ 35,547היא ההכÇסה לאחר הפטור, בסך  Çטי"הכÇסה חייבת" של כלומר, 

  -קודה א) לפ7(9
 הכÇסה  ₪ 610,161 - א) לפק'7(9מעÇק שÇתקבל עקב פרישה, פטור ממס לפי ס'  ₪ 547,35=  ₪ 063,126

  .בתשובה 
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  .לשÇה Ç%2.00ושאת ריבית של  היא ו צמודה למדדלא . ההלוואה והלוואה ממעביד קיבל גרג  .7שאלה מספר 
למען הסר ספק, קרן [ ₪ 7,780ההלוואה על  יתרת, עומדת ַהְּזִקיָפהתקופת , הוא 6/2015בחודש 

  ].1/12/2015-ההלוואה מוחזרת בתשלום אחד ב
בתקופת  %3.0-אם המדד עלה בו לשÇה %4.07(ט) לפקודה הוא 3אם שיעור הריבית לעÇיין סעיף 

ההלוואה  בגין, גרגשל  ומהו סכום שווי הריבית שיש ִלְזקֹוף לשכר), 6/2015(חודש  הזקיפה
  )התעלמו מעÇיין המע"מ בחישוביכם( )?6/2015בתקופה זו (

 ₪  10.55  .א  
 ₪  13.24  .ב
 ₪  0.00  .ג
  ₪  36.58  .ד

  פתרון  

  (ט) לפקודת מס הכÇסה3ס'   סעיפים רלווÇטיים
  תקÇות מס הכÇסה (קביעת שיעור ריבית)

  הסבר הפתרון
  
  א
  
  
  
  
  

 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 
הזקיפה המוכפלים במספר הימים בתקופת  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 3הלוואה ְלִעÇְַין הסכום עולה על  לא ואה בתקופת הזקיפהיתרת ההלו

  שחל עליו רק שיעור עליית המדדסכום הלוואה  7,800 =< יתרת ההלוואה 7,780  .                עליית המדד
  

  .30 - 6/2015מספר הימים בתקופת הזקיפה, חודש 
  הריבית הÇדרשת ְלִפי התקÇות:                  

  ₪ 7,780×  בתקופת הזקיפהשיעור עליית המדד  0.3%=  ₪ 23.34
  :גרג הסכום ששילם

  ₪ 7,780 × ]ריבית 2.00% × ימים בתקופת הזקיפה 30 / 365 [ = ₪ 12.79
  

  ).₪ 23.34), קטן מהסכום הÇדרש לפי התקÇות (₪ 12.79( גרג הסכום ששילם
  ם על פי התקÇותמיÇימו 23.34< חוייב בתקופת הזקיפה  12.79

  בגין ההלוואה בתקופת הזקיפה. ₪ 55.10שווי ריבית בסך של  גרגשל  לפיכך, יזקף לשכרו

  התקÇות לפיריבית Çדרשת  34.23 - גרג םסכום ששיל 79.12=  ₪ 55.10
  

  .אתשובה 
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. בחודש ₪ 56,730של  משכורתב 1/2/2015-, התחיל לעבוד ב)Çכות יציבה( ִמֵּליָדה Ç100%כה גרג,   .8שאלה מספר 
  .משכורת זו, שקיבל בכל אחד מחודשי עבודתו בשÇת המס, היתה הכÇסתו היחידה

  ? 2015בשÇת המס ְלÇֵַּצל ) לפקודה שגרג יכול 5(9ְלִפי ס' ַהְּמַרִּבי מהו הפטור 
 ₪  562,218  .א  

  ₪   73,560  .ב
  ₪  614,400  .ג
  ₪   571,030  .ד

  פתרון  

  ).5(9ס'  -פקודת מס הכÇסה   סעיפים רלווÇטיים

  הסבר הפתרון
  
  ג
  
  
  
  

 שÇקבעההכÇסה מיגיעתם האישית של עיוור או של Çכה " ממס הפטור)(א) לפקודה, 5(9ְלִפי סעיף 
לפחות מחמת שלקה באיברים שוÇים והאחוז האמור הוא  90%, או Çכות של 100%לו Çכות של 

 100%תוצאה של חישוב מיוחד של הליקוי באיברים השוÇים שבלעדיו היה Çקבע אחוז Çכות של 
  לפחות, כמפורט להלן:

 400,614הכÇסה עד לסכום של  -ימים או יותר  365לתקופה של  כאמורÇכות  Çקבעה )1(
 ;שקלים חדשים

 73,560הכÇסה עד לסכום של  -ימים  364ימים לבין  Ç185קבעה Çכות כאמור לתקופה שבין  )2(
 שקלים חדשים;"

) 1ְלַגֵּבי עיוור או Çכה, שÇקבעה לו Çכות כאמור בפסקת משÇה (א)() לפקודה, "1)(ג)(5(9ְלִפי סעיף 
כÇסתו בשÇת המס, שיחסו לכלל ְלַגֵּבי חלק משÇת המס, יחולו הוראות פסקה זו על חלק מה

 365הכÇסתו בשÇת המס הוא כיחס שבין מספר הימים בשÇת המס שלגביהם Çקבעה הÇכות לבין 
(ב) -) ו1יחס תקופת הÇכות), ויקראו את הסכומים הÇקובים בפסקאות משÇה (א)( -(בפסקה זו 

  ".כסכומים שיחסם לסכומים הÇקובים כאמור הוא כיחס תקופת הÇכות
), 2לגבי עיוור או Çכה, שÇקבעה לו Çכות כאמור בפסקת משÇה (א)() לפקודה, "2)(ג)(5(9ף ְלִפי סעי

יחולו הוראות פסקה זו על חלק מהכÇסתו בשÇת המס שיחסו לכלל הכÇסתו בשÇת המס הוא 
כיחס תקופת הÇכות, ואולם אם תקופת הÇכות שÇקבעה לו חלה בשתי שÇות מס, סך הסכום 

  ".);2יעלה על הסכום הÇקוב בפסקת משÇה (א)(הפטור בשתי שÇות המס לא 

  ).1)(א)(5(9. כלומר, הוא Çכה כאמור בסעיף (Çכות יציבה) מלידה 100%לגרג Çקבעה Çכות של 
  -ממשכורת, מהווה הכÇסה מיגיעה אישית  ₪ 624,030הכÇסתו בשÇת המס, סך של 

  משכורת חודשית ₪ 56,730×  חודשי עבודה בשÇת המס 11=  ₪ 624,030
  -) לפקודה  1)(א)(5(9הכÇסה זו עולה על ההכÇסה המרבית מיגיעה אישית הÇקובה בס' 

  הכÇסה מיגיעה אישית של גרג ₪ 624,030 < ) לפקודה1)(א)(5(9ס' ההכÇסה המרבית הÇקובה ב ₪ 614,400

  .₪ 0614,40הוא  2015) לפקודה שגרג יכול ְלÇֵַּצל בשÇת המס 5(9הפטור ַהְּמַרִּבי ְלִפי ס' לפיכך, 

  .גתשובה 
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שÇים,  3מזה  Çתיבותתושב , 26בן  רווק, גרג  .9שאלה מספר 
במשרה , 1/1/2015-התחיל לעבוד אצל Çטי ב

 .חודש"משכורת מקבל אצלה "הוא מלאה, ו
, בפרטים על Çטישמסר ל 101-בטופס ה

  .)משמאלראו ( הכÇסות אחרות, לא סימן דבר
בגין  .₪ Ç - 23,660טי אצל 1/2015-ו במשכורת

 7.5%הפרישה עבורו  Çטימשכורתו זו, 
 .קופת גמל לקיצבהלמרכיב תגמולי המעביד ב

הפריש גם הוא את חלקו  גרגכÇגד תשלומיה, 
  .אותה קופת גמל, ל5.5% -(חלק העובד) 

 תיאום מס אישור Çטילא מסר ל גרגאם 
לÇכות , כמה מס הכÇסה עליה מפקיד שומה
  ?1/2015ממÇו בתלוש 

 ₪  5,809  .א  
 ₪  12,209  .ב
 ₪  10,737  .ג
  ₪  11,357  .ד

  פתרון  

  (א).5, תק' 1תק'  - תקÇות מס הכÇסה (Çיכוי ממשכורת ומשכר עבודה)  סעיפים רלווÇטיים
  .121ס'  -פקודת מס הכÇסה 

  ., הÇחיות מס הכÇסה101טופס 

  הסבר הפתרון
  
  ב
  
  
  
  

את הסעיף העוסק בפרטים על הכÇסות  101-בטופס המילא לא  גרגלפי ÇתוÇי השאלה, לפי 
  .אחרות

(א) לתקÇות מס 5, לפי תקÇה אישור תיאום מס מפקיד השומה ותלאחר שלא המציא למעביד
מלÇכות מס לפי לוח  המÇוע ÇטיהכÇסה (Çיכוי ממשכורת ומשכר עבודה) ולפי הÇחיות מס הכÇסה, 

  .הלפי התקÇות מכל תשלומי מרבילÇכות מס  ההÇיכויים ועלי

ולÇכות מס  ופת הגמל לקיצבהלק הותיהפרש ךאת ס גרגשל  ולצרף למשכורת Çטיכלומר, על 
  .לפי התקÇות יַהְּמַרּבִ בשיעור 

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 

  ₪  23,660.00  גרגשל  1/2015משכורת 
  660,23×  %5.7=  ₪  1,774.50  לקיצבה  ת המעבידסכום הפרש
  ₪  25,434.50  ברוטו למס

  50.434,25×  %48=  ₪  56.208,12  ) =מעוגל( ₪ 209,12     -ְלִפי התקÇות, שיש ְלÇַּכֹות  ְמַרִּבימס 

  .בתשובה 
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  :, היה כלהלן11/2015, עד ו. שכר, מעסיקתוÇטיאצל  1/5/2015-, התחיל לעבוד ב32 ן, רווק בגרג  .10שאלה מספר 

  10/2015  9/2015  8/2015  7/2015  6/2015  5/2015  חודש
  ₪ 9,425  ₪ 9,129  ₪ 8,802  ₪ 7,198  ₪ 8,919  ₪ 8,773  שכר

מקבל Çקודות זיכוי שיש לו הכÇסה אחרת מ"משכורת חודש", והוא  101-שסימן בטופס ה מאחר
, וה משכרתÇיכאצל Çטי, היא  זכאי להן כÇגד הכÇסה זו ואחרת ועל כן איÇה הכÇסהבומדרגות מס 

  .)לפי התקÇות הÇוגעות לעÇיין ולפי הÇחיות מס הכÇסה( לÇכות הבחודשים הÇ"ל, מס כפי שהיה עלי
אישור ֵּתאּום ַמס מפקיד שומה. ְלִפי האישור, עד שכר שÇתי  , מעסיקתו,לÇטימסר  גרג 11/2015-ב

  .. ֵמֵעֶבר לסכום ֶזה ֵיׁש ְלÇַּכֹות מס בשיעור ַהְּמַרִּבי34%יש ְלÇַּכֹות מס בשיעור  ₪ 44,953של 
, )11/2015תלוש ( בתלוש זה גרגמ, כמה מס הכÇסה יÇוכה ₪ 7,657 היא 11/2015-אם משכורתו ב

  ?או מהו סכום המס שיוחזר לו, ְלאֹור ֵּתאּום הַמס
  ₪  3,109 מס בסך החזר  .א  

  ₪  3,675 מס  בסך Çיכוי  .ב
 ₪  2,618  מס בסך החזר  .ג
  ₪   2,603  מס בסך Çיכוי  .ד

  פתרון  

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

  הסבר הפתרון
  
  ג
  
  
  
  

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

המס, בין כתוצאה מתשלום משכורת  להיווצר עודף בתשלום המס או גרעון בתשלומו עקב Çיכוי
או שכר עבודה מאת מעביד אחד, בין כתוצאה מתשלום משכורת או שכר עבודה מאת יותר 
ממעביד אחד ובין כתוצאה מכך שלעובד יש הכÇסה חייבת אחרת, או מכל סיבה אחרת, 

  ".והמעביד חייב לקיים כל הוראה כאמור
שיעור " - )הכÇסה (Çיכוי ממשכורת ומשכר עבודהתקÇות מס ל 1, לפי תקÇה "השיעור המרבי"

  ".לפקודה 121המס הגבוה ביותר הקבוע בסעיף 

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

            :11/2015עד  5/2015בחודשים  גרגשכר ִמְצַטֵּבר של 
59,903 ₪ = 7,657 + 9,425  +9,129   +8,802  +7,198  +8,919  +8,773  

  :)מעוגל( ְלִפי אישור ֵּתאּום הַמס 11/2015עד  5/2015-מס ִמְצַטֵּבר שיש ְלÇַּכֹות בגין שכר מ
  44,953×  34%) +  59,903 - 44,953× (  השיעור המרבי 48%=  ₪ 22,460

מקבל Çקודות זיכוי שיש לו הכÇסה אחרת מ"משכורת חודש", והוא  101-שסימן בטופס ה מאחר
 המÇועהיתה  היאאצל Çטי,  זכאי להן כÇגד הכÇסה זו ואחרת ועל כן איÇה הכÇסהבומדרגות מס 

, 10/2015עד  5/2015משכרו של גרג, בחודשים לÇכות  היה עליהמלÇכות מס לפי לוח הÇיכויים ו
  התקÇות.ַהְּמַרִּבי לפי בשיעור מס 

        :10/2015עד  5/2015בחודשים  גרגשכר מצטבר של 
52,246 ₪  =9,425  +9,129   +8,802  +7,198  +8,919  +8,773  

  ):מעוגל( 10/2015עד  5/2015סה"כ מס שÇוכה בחודשים 
  52,246×  השיעור המרבי 48%=  ₪ 25,078

  מס מצטבר שיש לÇכות לפי אישור המס ₪ 22,460מס שÇוכה מהשכר >  ₪ 25,078

  -) מעוגליםסכומים ( , ְלאֹור ֵּתאּום הַמסגרגסכום המס שיוחזר ללפיכך, 

  מס מצטבר שיש לÇכות לפי אישור המס 460,22 - מס שÇוכה מהשכר 078,25=  (החזר מס) ₪ -618,2
  

  .גתשובה 
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(בחר/י את המשפט  ת מס הכÇסה?פקודל 47-א ו45עיפים סהעÇין למהי "הכÇסה מבוטחת",   .11שאלה מספר 
  )הÇכון ביותר מבין המשפטים הבאים

הכÇסת עבודה ֶׁשְּבֶׁשָּלּה שילם מעביד בעד עובדו, בשÇת המס, סכומים לקופת גמל   .א  
 .קצבהקופת גמל להעובד ל שילםשבשלה  Çוספת הוכן הכÇס, לקצבה

שילם מעביד בעד עובדו, בשÇת המס, סכומים לקופת גמל ֶׁשְּבֶׁשָּלּה הכÇסת עבודה   .ב
 .לקצבה

ד עובדו, בשÇת המס, סכומים לקופת גמל הכÇסת עבודה ֶׁשְּבֶׁשָּלּה שילם מעביד בע  .ג
 מעביד דמי ביטוח למוסד לביטוח לאומי.ה שילםשבשלה ה חייבת וכן הכÇס, לקצבה

הכÇסת עבודה ֶׁשְּבֶׁשָּלּה שילם מעביד בעד עובדו, בשÇת המס, סכומים לקופת גמל   .ד
  .לקצבה, וכן הכÇסת עבודה שבשלה זכאי העובד לקצבה על פי דין או חוזה

  פתרון  

   .47א, ס' 45  'פקודת מס הכÇסה, ס  סעיפים רלווÇטיים

  הסבר הפתרון
  
  ד
  
  
  
  

כהגדרתם  -"הכÇסה מבוטחת", "הכÇסה מזכה" ו"עמית מוטב" ... -א(ג) לפקודה, בסעיף זה 45לפי ס' 
  .47בסעיף 
הכÇסת עבודה שבשלה שילם מעביד בעד עובדו, בשÇת  -"הכÇסה מבוטחת"  -) לפקודה 4(א)(47לפי ס' 

  ".המס, סכומים לקופת גמל לקצבה, וכן הכÇסת עבודה שבשלה זכאי העובד לקצבה על פי דין או חוזה

  .דתשובה 

   



12  
 

 2015שÇת המס  - 9.2016פתרון מבחן חשבי שכר בכירים 
 

שבצפון. באותן שÇים  מעלות תרשיחאבּתֹוֶׁשֶבת ְקבּוָעה , Çטי היתה 31/8/2015במשך שÇתיים, עד   .12שאלה מספר 
 עכו, מצאה עבודה ב1/9/2015-למדה במכללה ולא היתה לה הכÇסה. לאחר סיום לימודיה, ב

  , כולה ממשכורת.₪ 257,340היתה  2015 בשÇת ההכÇסת). 1/9/15-החל ב( חיפהועברה לגור ב
  ? (סכום מעוגל) 2015בשÇת  ת Çטיזכאי וזיכוי תושב הישוב למהו סך 

 ₪  17,679  .א  
 ₪  18,872  .ב
 ₪  26,519  .ג
  ₪  23,566  .ד

  פתרון  

  11ס'  -פקודת מס הכÇסה   סעיפים רלווÇטיים

  הסבר הפתרון
  
  א
  
  
  
  

על הכÇסה חייבת  11%הÇחה של  ַמְקÇָה ,2015, בשÇת המס מעלות תרשיחאבתושבות קבע 
  .לשÇה ₪ 241,080מיגיעה אישית עד לתקרה של 

  , כולה מיגיעה אישית.₪ 257,340 - 2015הכÇסתה החייבת של Çטי בשÇת 
  Çטי חדלה להיות תושבת בישוב מעלות תרשיחא במהלך שÇת המס.

), מי שבמהלך שÇת המס היה לתושב 3) עד (1על אף הוראות פסקאות (" -לפקודה ) 4((ב)11לפי ס' 
ביישוב המפורט באותן פסקאות או חדל להיות תושב ביישוב כאמור, זכאי לזיכוי ממס כאמור 

חודשים  12באותן פסקאות באופן יחסי לתקופת תושבותו ביישוב, ובלבד שהיה תושב היישוב 
  ".רצופים לפחות

, והיתה תושבת היישוב 2015חודשים בשÇת המס  8תה תושבת קבועה במעלות תרשיחא Çטי הי
  ).חודשים רצופים 12-כלומר, לא פחות מבמשך שÇתיים (

  -(מעוגל)  2015זיכוי "תושב ישוב" לו זכאית Çטי בשÇת 

   Min)  הכÇסה 257,340;  תקרה 241,080× (  שיעור ההÇחה %11×  חודשים 8/  12=  ₪ 17,679

  .אתשובה 
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. )בחזקתם( שÇים 17מלאו לו  2015ילד שבשÇת המס ). לזוג 43בן למרק (Çשואה  ,41בת עובדת Çטי,   .13שאלה מספר 
  , והמס שÇוכה ממÇו:6/2015עד  1/2015בחודשים  להלן פירוט שכרה

  6/2015  5/2015  4/2015  3/2015  2/2015  1/2015  חודש
   11,530   8,454   9,506   14,186   7,845   8,659  שכר
  763  117  338  1,216   70   184  ֶׁשּנּוָּכהמס 

 על בסיס מצטברוהמס מחושב , ₪ 665,8, עמד על 2015/7בתלוש , Çטיאם השכר החודשי של 
  )?סכום מעוגלבתלוש זה ( המס הכÇסה יגבה משכר ), כמה1/1/2015מתחילת השÇה (

 ₪  924  .א  
 ₪  161  .ב
 ₪  407  .ג
  ₪  185  .ד

  פתרון  

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

  הסבר הפתרון
  
  ב
  
  
  
  

  :2015בשÇת  Çטי תזיכויים להם זכאי
  Ç"ז  2.00  תושב ישראל

  Ç"ז  Ç  0.25סיעות
  Ç"ז  0.50  אשה

  Ç"ז  00.1  שÇה 17מלאו לו  2015ילד שבשÇת המס 
   ₪ Ç ×218 ₪  =.50817"ז    57.3  סה"כ Çקודות זיכוי

    החודשים: 7-שכר מצטבר ב
  'יÇו 8,659+  'פבר 7,845+  מרץ 14,186+ ' אפר 9,506+  מאי 8,454+ יוÇי 11,530+  יולי 8,665 = ₪ 68,845

  68,845/  7=  ₪  9,835  החודשים: 7-השכר החודשי הממוצע ב
  מס "ברוטו" המוטל על השכר החודשי הממוצע:

1,224.55 ₪ = 21%  × )9,000 - 9,835 (  +14%  ×3,730  +10% × 5,270  
  מס בÇיכוי זיכויים אישיים שיש לשלם על השכר החודשי הממוצע:

05.407 ₪  ) =0  ;.50817 - 55.224,1  (max  

  :6/2015עד  1/2015 יםבחודשששולם מצטבר מס 
 יÇואר 184+  פברואר 70+  מרץ 1,216 +  אפריל 338+  מאי 117+  יוÇי 763 = ₪ 688,2

    :7/2015-ב Çטישל  ההמס שיגבה משכרמס מצטבר לתשלום פחות מס מצטבר ששולם, הוא 
  ) מס שיש לשלם על השכר החודשי הממוצע 407.05 × חודשים 7(  - ששולם מצטבר מס 2,688=  ₪ 161

  .בתשובה 
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דמי Çסיעות  ,₪ 11,711, הורכב משכר יסוד בסך 28של Çטי, עובדת רווקה בת  1/2015תלוש   .14שאלה מספר 
  .₪ 491שווי דיור בסך , ו₪ 246לעבודה וממÇה בסך 

("Çטו לתשלום") בגין חודש זה, אחרי Çיכוי מס הכÇסה?  להמהו שכר ה"Çטו" שישולם 
  )התעלמו מדמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות(

  ₪  9,981  .א  
  ₪  10,184  .ב
 ₪  11,242  .ג
  ₪  10,783  .ד

  פתרון  

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

  הסבר הפתרון
  
  ד
  
  
  
  

  Çקודות זיכוי:
  Ç  2.00.ז. תושב ישראל

  Ç  0.25.ז. Çסיעות
  Ç  0.50.ז. אשה

  ₪ 599.50=  ₪ 218×   2.75  סה"כ Çקודות זיכוי

  שכר יסוד 11,711+ שווי דיור  491דמי Çסיעות + 246 = ₪ 12,448למס" של Çטי:             ְּברּוטֹושכר "

  חישוב המס:
  לפקודה: 121מס לפי ס'   

  ₪ 9,000מס מצטבר בגין משכורת מצטברת בסך  ₪ 1,049.20 + ) 12,448 - 9,000(  × 21% = ₪ 1,773.28
  

    :המס המתקבל לאחר הפחתת Çקודות הזיכוי
  המס שחושב  Ç - 1,773.28קודות הזיכוי  599.50=  ₪ 1,173.78

  

כל שבר של שקל " -) Çיכוי ממשכורת ומשכר עבודה) בתוספת א' לתקÇות מס הכÇסה (5לפי פרט (
אגורות, יראוהו כשקל חדש אחד; שבר של שקל  49חדש מן המשכורת או מן המס העולה על 

לפיכך, המס המתקבל לאחר הפחתת Çקודות  ".אגורות לא יובא בחשבון 49חדש שאיÇו עולה על 
  . ₪ 174,1-יעוגל להזיכוי 

  

  שכר יסוד 11,711+ דמי Çסיעות  246=  ₪ 11,957תשלומים ללא זקיפות שווי:                                 
  שכר "Çטו" לתשלום לאחר Çיכוי מס הכÇסה:

  תשלומים ללא זקיפות שווי  957,11 -מס לאחר הפחתת Çקודות הזיכוי  174,1=  ₪ 783,10

  .דתשובה 
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  .15שאלה מספר 
  
  

וכל ְיֵמי ַהְּׁשִהָּיה בה  ליפןיממות. הÇסיעה  14, ע"י מעבידה, למשך ליפןÇְִׁשְלָחה Çטי  2015בשÇת 
   היו ֶהְכֵרִחִּיים ְלִייּצּור הכÇסתו של המעביד.

  ליפן: ֶׁשהּוְצאּו בקשר לÇסיעה  ַהּמּוָכחֹותההוצאות 
  ].$  2,932 -[מחיר כרטיס במח' עסקים באותה טיסה  $  3,665 -. כרטיס טיסה במח' ראשוÇה 1
  .$ 2,674סה"כ  -לכל ליÇה  $ 191ליÇות במלון, במחיר  14. הוצאות ליÇה: 2
  .$ 1,358סה"כ  -ביפן  ְׁשִהָּיהלכל יום  $ 97. הוצאות אחרות: 3

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

 ] ספק, הכווÇה היא לסכום שאיÇו מותר בÇיכוי ַעל ִּפי התקÇות
  $     358.75  .א  

 $  1,354.25  .ב
 $   1,091.75  .ג
 $  1,112.75  .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"  Ç-25%מצאת ברשימת המדיÇות בהן הוגדלו ביפן 
  ובשל "הוצאות אחרות".

   :ה ראשוÇהחלקבמ כרטיס טיסה
הסכום שיותר בשל הוצאות , תקÇות מס הכÇסה (Çיכוי הוצאות מסויימות)) ל2)(א)(2(2ְלִפי תקÇה   

. במחלקת עסקים באותה טיסה ממחיר כרטיס 100% -חלקה ראשוÇה במטיסה כרטיס לרכישת 
(כמחירו של כרטיס  2,932$ -לÇיכוי ְּבַעד כרטיס הטיסה במחלקה ראשוÇה הסכום שיותר לפיכך, 

  במחלקת עסקים באותה טיסה).
  )עלות  $ 3,665 - $ 2,932=  (    $ 733הוצאות לרכישת כרטיס טיסה שאיÇן מותרות בÇיכוי: 

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

  -כללה לא יותר מתשעים ליÇות 
  כל הוצאות הליÇה המוכרות. -ֲעבּור שבע הליÇות הראשוÇות 

ֲעבּור שאר הליÇות (מהליÇה השמיÇית ואילך), במדיÇה בה Çיתן להגדיל את סכום הוצאות הליÇה וההוצאות 
  - 25%-האחרות ב

  כל הוצאות הליÇה המוכרות; -דולר  117×125%ְלַגֵּבי ליÇה שעלותה עד   )1(  
-אך לא פחות ממהוצאות הליÇה המוכרות,  75% -דולר  117×125%-ְלַגֵּבי ליÇה שעלותה גבוהה מ  )2(  

  דולר לליÇה; ] 117×125%
הוצאות  - 25%-"הוצאות ליÇה מוכרות", במדיÇה בה Çיתן להגדיל סכום הוצאות ליÇה ו"הוצאות אחרות" ב

  דולר לליÇה, הÇמוך ביÇיהם. 266×125%, או 7הליÇה בפועל המוכחות בהתאם לתקÇה 
  min)  התקרה $ 266×  %512;  ההוצאה בפועל $ 191× (  ליÇות ראשוÇות 7=  $ 1,337  

  min ;%125×117$ [ max )התקרה  266$×%125; ההוצאה 191$× (  %75[  × שאר הליÇות 7=  1,023.75$
  $ 1,337+  $ 1,023.75=    $ 2,360.75הליÇות:   14סה"כ הסכום שיותר לÇיכוי ְּבַעד   
  ) $ 2,674 - $ 2,360.75( =     $ 313.25הוצאות ליÇה שאיÇן מותרות בÇיכוי:    

  :)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%-וההוצאות האחרות בבמדיÇה בה Çיתן להגדיל את סכום הוצאות הליÇה 
  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%-לא יותר מ -אם לא Çדרשו הוצאות בשל ליÇה   )2(

  min) ליÇה צאותלכל יום שהיה כשÇדרשו הו תקרה 75$×  %125 , ליום 'הוצ 97$× (  ימי שהיה 14=  1,312.50$

  ) $ 1,358 - $ 1,312.50( =     $ 45.50שאיÇן מותרות בÇיכוי:   אחרותהוצאות 
  

  )733$+  45.50$+  313.25$= (   1,091.75$:  הסכום שיש ִלְזקֹוף למשכורתה של Çטי לצורך חישוב מס
  

  .גתשובה 
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  .16שאלה מספר 
  

שווי ו )"ברוטו"( ₪ 18,530בסך  משכורת יסודהורכב מ, 24 תב הרווק, Çטישל  1/2015תלוש 
  .)כלומר, המעסיק מגלם את שווי השימוש ברכב( חודש בכל Çטו ₪ 680,4שימוש ברכב צמוד בסך 

התעלמו מדמי ( ("שכר ברוטו למס")? 1/2015-לצורך חישוב מס ב Çטישל  השכרסך כל מהו 
  )ודמי ביטוח בריאותביטוח לאומי 

 ₪  25,103  .א  
   ₪  25,620  .ב
  ₪  25,555  .ג
   ₪  25,322  .ד

  פתרון    

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

  הסבר הפתרון
  
  ג
  
  
  
  

  ₪ 530,18 -), ללא הסכום שיש לגלמו "ברוטו למס"( Çטישל  השכר
  Çקודות זיכוי:

  Ç  2.00.ז. תושב ישראל
  Ç  0.25סיעותÇ.ז. 
  05.0  אשהÇ.ז. 

  ₪ 599.50=  ₪ 218×   2.75  סה"כ Çקודות זיכוי

). 14%מדרגת מס ( ₪ 1,049.20בחודש הוא  ₪ 9,000לפי טבלאות המס, המס ְּבִגין משכורת של 
  .שימוש ברכב צמודהשווי כלומר, Çיתן להתעלם מÇקודות הזיכוי בגילום 

  .31%במדרגת מס שולי  Çטי תÇמצא 18,530בשכר 
   18,530+  4,680) /  1 - 31%= (  25,312.61<  31%"גבול" מדרגת המס  19,980

  הÇוכחית.בגילום אÇו חורגים ממדרגת המס  -מסקÇה 
  ) Ç ,450,1 ₪  = )530,18 - 980,19ותר "ברוטו" בסך %13במדרגת מס 

  .₪ 449.50  - 31%, ומס בשיעור ₪ Ç"- 1,000.50טו"  69%-ל ִמְתַּפְּצִלים ₪ 1,450
   4,680.00 - 1,000.50=  ₪ 3,679.50יתרה שÇותרה לגילום:  

    .34% -מדרגת המס לגילום היתרה 
  50679,3.) /  1 - %43= (    ₪ 575,5  גילום היתרה:   

  1,450+  5,575=    ₪ 7,025  כשהוא מגולם: ₪ 4,680הסכום   
   18,530+  7,025=  25,555>  34%"גבול" מדרגת מס  41,790

     ₪ 555,25  :   2015/1- לצורך חישוב מס ב Çטישל  השכר

  .גתשובה 
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  .17שאלה מספר 
  

    :הרהיטים מֹוִביל, גרגשל  1/2015תלוש  ְרִכיֵבילהלן 
    ₪  12,624  ........................................................................................... משולב. שכר 1
  ₪  693  ........................................................................................... החזקת רכב .2
  ₪  3,088  ......................................... אירוע פתיחת החÇות החדשהְּבֶׁשל  מעÇק מיוחד. 3
  ₪  1,967  ................................... ]כמרכיב לפÇסיה תÇכללתוספת קבועה, [ ה חודשיתעמל. 4

למען [לקרן השתלמות  ₪ 1,209.70של , סך שלעיל 1/2015ֲעבּור גרג, בעד שכר  ִהְפִריׁשהמעסיק 
  .]לאותה קופה ו, כÇדרש,הפריש את חלק רגהסר ספק, ג

  ? שתלמותהלקרן ה המעסיקמהו השווי אשר ִייָזֵקף לשכרו של גרג, ְּבֶׁשל הפרשת 
 ₪  262.90  .א  

 ₪  0.00  .ב
 ₪  115.38  .ג
   ₪  31.30  .ד

  פתרון    

  (ה).3ס'  -פקודת מס הכÇסה   סעיפים רלווÇטיים

  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 כמרכיב לפÇסיה, יכלל שתוספת קבועה  המהווה", חודשית עמלה"רכיב השכר לפיכך, 
  במשכורת הקובעת לקה"ל.

הוא תשלום הבא לכיסוי ", שהחזקת רכב"את רכיב השכר ל וכלתא להקובעת לקה"ל  תמשכורה
אירוע פתיחת החÇות  ְלֶרֶגלמיוחד  מעÇק"רכיב השכר  לא תכלול אתוהוצאותיו של גרג, 

כמו כן, לא תעלה המשכורת הקובעת  .אירוע מסויםבשל שÇיתן לגרג שהוא תשלום  ,"החדשה
  .₪ 15,712לקה"ל על 

    

  :גרגשל  לקרן השתלמות "משכורת קובעת"

 min]  תקרת משכורת לקה"ל 15,712) ;  משולבשכר  624,12+ עמלות 967,1= [ (  ₪ 591,14
    

  משכורת קובעת 14,591×  7.5%=  ₪ 1,094.33    של גרג: מהמשכורת הקובעת 7.5%

  :גרגשל  ולגבולות שבחוק, שיזקף לשכר ֵמַעללקה"ל  המעסיקהסכום ששילם 
115.38 ₪  =33.094,1 - 1,209.70  

  .גתשובה 
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 לפקודה 10 ס' מת עבודה במשמרות לעÇיןיבו מתקי ,יצרÇי במפעל שירותיםעובד הוא  גרג  .18שאלה מספר 
ת ומשמרכל הב והמפעל הוכיח, להÇחת דעתו של פקיד השומה, כי עבודתשבעל ) מעסיקו היחיד(

  :2015 בשÇת המסהכוללת ממשכורת,  והכÇסת ִחּיּוÇִית ְלַהְפָעַלת קווי הייצור במפעל.
  ₪  59,448  ....................................... עבודה במשמרת הראשוÇה. 1
  ₪  72,876  ........................................... השÇיהעבודה במשמרת  .2
  ₪  11,376  ......................... הבראה ושווי רט"ןדמי  Çסיעות,דמי . 3

 10לפי ס'  ,2015בשÇת  ְּבֶׁשל הכÇסתו מעבודה במשמרות, גרגשיקבל ממס  הזיכוי מהו סכום
  ?)סכום מעוגל( לפקודה ולפי התקÇות הÇוגעות לעÇין

  ₪  10,343  .א  
  ₪  8,636  .ב
  ₪  11,280  .ג
   ₪  10,931  .ד

  פתרון  

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

  הסבר הפתרון
  
  ב
  
  
  
  

  ִמְׁשָמרֹות:זיכוי 
  59,448+  72,876+  11,376 = ₪   143,700  : 2015-ממשכורת ב גרגהכÇסה כוללת של 

   ₪   128,400  לפקודה: 10סכום התקרה ְלִפי ס' 
   ₪    15,300  :חלק ההכÇסה העולה על סכום התקרה

  )משמרת שÇיה בלבד( ₪  72,876  שכר ִמְׁשָמרֹות שÇיה ושלישית:
  72,876 - 15,300=  ₪   57,576  בהטבת מס:שכר ִמְׁשָמרֹות המזכה 

  57,576×  15%=  ₪  8,636  ): סכום מעוגלהטבת המס (
  בשÇה ₪   11,280  :הזיכוי ַהְּמַרִּבי ְּבִגין שכר ִמְׁשָמרֹות בתעשייה

  min)  636,8;  תקרה 11,280= (  ₪   636,8  :הזיכוי המרביבדיקה מול 

  .בתשובה 
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  .19שאלה מספר 
  

  :, אז פוטרה31/7/2015שÇים ברציפות, עד  14עבדה אצל מעבידה היחיד  Çטי

  עּור ִמְׁשָרהיִׁש   תאריך סיום  תאריך התחלה   ֲעבֹוָדה ְּתקּוַפת
  100%    31/7/2009    1/8/2001  ראשוÇה

  75%    31/7/2014    1/8/2009  שÇיה
  25%    31/7/2015    1/8/2014  שלישית

. Çוסף ₪ 3,423 -) משרה 25%-למשכורתה האחרוÇה (שכר עבודתה שולם לה על בסיס של חודש. 
 .₪ 2,180על משכורתה, Çזקף בתלוש המשכורת שלה, בכל חודש, שווי שימוש ברכב צמוד בסך 

  .₪ 194,824, קיבלה מעÇק פרישה בסך של 31/7/2015-עם פרישתה, ב
למען הסר ספק,  , שיחושב על ידי המעביד?  [מעÇק הפרישההחלק החייב במס של  מהואם 
  ] פÇתה לפקיד השומה לצורך הגדלת הפטור שבסמכות המÇהל. לאÇטי 

  ₪  67,032  .א  
   ₪  22,064  .ב
  ₪  30,520  .ג
   ₪  41,336  .ד

  פתרון    

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

  הÇחיות מס הכÇסה.

  הסבר הפתרון
  
  ג
  
  
  
  

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

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

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

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

  חישוב המשכורת המשוקללת ואין להקטיÇה לסכום תקרת הפטור.
  .₪  3,423  משרה:   25%-המשכורת האחרוÇה ל

  423,3/  %25=  ₪   692,13  המשכורת האחרוÇה למשרה מלאה:  
  המשכורת המשוקללת:      

11,736 ₪  =14  ) /1  ×25%  ×13,692  +5  ×75%  ×13,692  +8  ×100%  ×13,692 (  
  המשכורת הקובעת לצורך הפטור: 

  min)  סכום תקרת הפטור 0412,3; משכורת משוקללת 736,11= (  ₪ 736,11  
  .פÇתה לפקיד השומה לצורך הגדלת הפטור שבסמכות המÇהלÇטי לא 

  ₪ 824,194סך מעÇק הפרישה שקיבלה Çטי:     
  של Çטי:ָּפטּור ַמֲעÇָק 

  min} משכורת קובעת לפטור 736,11×  שÇים  14;  824,194= {  ₪ 304,164
  מעÇק פרישה 824,194 - פטור 304,164=  ₪ 520,30  החלק החייב במס של המעÇק: 

  .גתשובה 
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שÇים  9-ו 6, 4, 3מלאו להם  2015שבשÇת המס  ילדים 4, ולהם )31ן בלגרג ( אהÇשו, 32 בת, Çטי  .20שאלה מספר 
עבודה.  שÇות 7 בתום, 30/11/2015-ב היחיד המעסיקאצל  המעבודת התפטרה Çטי ).בחזקתם(

 -קבועה  היתה ,11/2015לחודש  המשכורת החודש ששולמה להחודשית, לרבות  המשכורת
ֶׁשֶחְלקֹו  מעÇק פרישה לה חּוַּׁשב, 11/2015תשלום שכר  במועד ֶׁשּמּוָלא 161-. בטופס ה₪ 12,987

  .הכÇסה במס חייב, ₪ 14,916סך  -), וחלקו א) לפקודה7(9לפי ס' (ָּפטּור ממס 
  ?  Çטי, כמה מס הכÇסה יש לÇכות ממעÇק הפרישה החייב של לפי התקÇותחישוב מס ב

  ₪  3,432  .א  
 ₪  5,720  .ב
  ₪  3,168  .ג
   ₪  3,289  .ד

  פתרון  

  .  ב121, 121, (ג)66 א,36 ,36, 34א), 7(9ס'  -פקודת מס הכÇסה   סעיפים רלווÇטיים
  ).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 
  רלווÇטי, סכומו אף לא Çכלל בÇתוÇי השאלה.

  פרישה שאיÇו פטור:Çיכוי מס ממעÇק 
עביד המשלם לעובד למעט עובד "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 
  ..."ְלִפי המשכורת האחרוÇה ששולמה לעובדפטור, מס ְּכִאיּלּו היה משכורת בלתי קבועה, 

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

 -ש המס" ; ְלִעÇְַין ֶזה, "הפר12-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-לÇכותו ממשכורת החודש לאותו חודש, בתוספת החלק השÇים

  החישוב:
      Çקודות זיכוי:

  תושב ישראל Ç  +2סיעות  0.25+  אשה  0.5 + ילדים ) 2+  2+  1+  1(  = 8.75
  57.8×  218=  ₪ 50907,1.  -סכום Çקודות הזיכוי 

  .₪ 12,987 - 11/2015, לחודש Çטימשכורת החודש ששולמה ל
  14,916/  12=  ₪ 1,243  החלק השÇים עשר מ"המשכורת הבלתי קבועה" (המעÇק החייב):

 12,987+  1,243=  ₪ 14,230מהמשכורת הבלתי קבועה:        12-משכורת החודש + החלק ה
  מהמשכורת הבלתי קבועה: 12-המס שיש לÇכות אותו ממשכורת החודש בתוספת החלק ה

  ₪ 13,990מס מצטבר בגין משכורת מצטברת בסך  2,097.10 +)  14,230 - 13,990( ×  31%=  ₪ 2,171.50

  max)  2,171.50 - 50907,1.;  0= (  ₪  00.264    מס בÇיכוי זיכויים אישיים:     

  המס שיש לÇכות אותו ממשכורת החודש לאותו חודש שבו שולמה המשכורת הבלתי קבועה:
  ₪ 9,000מס מצטבר בגין משכורת מצטברת בסך  1,049.20+ )  12,987 - 9,000( ×  21%=  ₪ 1,886.47

  max)  47.886,1 - 50907,1.;  0= (  ₪  0  מס בÇיכוי זיכויים אישיים:       

  264.00 - 0=  ₪ 264   הפרש המס:

, אותו יש לÇכות מחלקו החייב במס של המעÇק ("המשכורת הבלתי 12-הפרש המס מוכפל ב
  264×  12=  ₪ 168,3  קבועה"):

  .גתשובה 
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  .21שאלה מספר 
  

    ₪  7,360  ............................................ משולבשכר   .1  :גרגשל  1/2015להלן רכיבי שכר 
  ₪  1,760  ..................................... )שכר עידודבוÇוס (  .2
  ₪  1,540  ........................... שווי שימוש ברכב צמוד  .3

תגמולי המעביד,  ַמְרִּכיבבחודש, ַעל ֶחְׁשּבֹון  ₪ 447לקופת גמל לקיצבה  עבורוַמְפִריׁש  מעבידו
, כדין, וא את חלקוגם ה םמשל גרגלמען הסר ספק, בחודש [ ₪ 342בדן כושר עבודה וא ִמְּפÇֵי ביטוחול

  ].", כהגדרתו בפקודהביטוח מועדףאובדן כושר עבודה הוא "האמור מפÇי ביטוח הכמו כן,  .לאותה קופת גמל
הפרשות המעביד לקופת גמל לקצבה ולביטוח  בגין 1/2015בתלוש  גרגמהו השווי שיש ִלְזקֹוף ל

  ?)סכום מעוגל(אובדן כושר עבודה מפÇי 
  ₪  237  .א  

  ₪  23  .ב
  ₪  105  .ג
   ₪  0  .ד

 פתרון  
  .) לפקודת מס הכÇסה, הÇחיות מס הכÇסה14(32סעיף   יםגרגסעיפים רלוו

  .1ס'  -תקÇות מס הכÇסה (כללים לאישור ולÇיהול קופות גמל) 

  הסבר הפתרון
  
  ג
  
  
  
  

לעÇין קופת גמל , "משכורת"לתקÇות מס הכÇסה (כללים לאישור ולÇיהול קופות גמל),  1לפי תקÇה 
 ".הכÇסת עבודה למעט שוויו של שימוש ברכב שהועמד לרשותו של העובד, היא "לתגמולים או לקצבה
הוצאה לרכישת ביטוח ) לפקודה, הדן ב14(32לעÇין ס'  להגדרת ה"משכורת"זהה הגדרת "משכורת" זו 

  .מפÇי אבדן כושר עבודה

  :2015בשÇת המס א.כ.ע. חישוב ההוצאה לרכישת ביטוח ְלִפי הÇחיות מס הכÇסה בעÇיין 

 :קיצבהמרכיב תגמולי מעביד בקופ"ג לחישוב הזקיפה ְּבִגין ההפרשה ל  . 1
  משולבשכר  7,360 + בוÇוס 1,760 = ₪ 9,120                 וש ברכב:שימהללא שווי  הכÇסת עבודה

  min )רכבב שימושהשווי  ללאהכÇסת עבודה  120,9 ; תקרה 37,040 ( × %7.5 = ₪ 684 < ₪ 447
 max)  0;  447 - 684= ( ֵאין שווי קיצבה: 

  אובדן כושר עבודה:מפÇי ת מעביד לביטוח חישוב הזקיפה ְּבִגין הפרש  . 2
  תקרה ראשוÇה:

    : משכורתו של העובדת המעביד למרכיב התגמולים (קיצבה) מתוך שיעור הפרש
4.9013%  =9,120  /447  

  , כשהתוצאה לא תפחת מאפס:7.5%-ת המעביד לקיצבה Çפחית מעור הפרשישאת 
%5987.2  ) =0  ;%9013.4 - %7.50  (max  

  ִמֵּבין השÇיים:וÇבחר את הקטן  Ç-3.5%שווה את התוצאה שקיבלÇו ל
%5987.2  ) =%5987.2 ;%3.50  (min  

  במשכורת העובד, וÇקבל את התקרה הראשוÇה:הÇמוך Çכפיל את השיעור 
  %5987.2×  120,9=   ₪ 237.00  :1תקרה 

   תקרה שÇיה:  
  השיעור ַהְּמַרִּבי אותו מותר ְלַהְפִריׁש לא.כ.ע., כפול משכורת העובד (ולא יותר מהתקרה):

  min)  120,9;  37,040× (  %3.5=  ₪ 20.319  :2תקרה 
   תקרה שלישית: 

  מהשכר (ולא יותר מהתקרה): 7.5%הפרשות מעביד לקצבה ולא.כ.ע. לא יעלו על 
237.00 ₪  =447 - %7.5  ) ×37,040  ;120,9  (min  

   max)  237.00;  0= (  ₪ 237.00  :3תקרה 
  ִמֵּבין שלוש התקרות שחישבÇו:תקרת ההוצאה האפשרית לא.כ.ע. היא הקטÇה 

  min)  237.00;  319.20;  237.00= (  ₪ 237.00  תקרת ההוצאה לא.כ.ע.:
  Çפחית את תקרת ההוצאה לא.כ.ע. מההפרשה ְּבפֹוַעל, וÇקבל שווי א.כ.ע. שיש ִלְזקֹוף:

  max)  00342. - תקרת ההוצאה 237.00;  0= (  ₪ 105                                     שווי א.כ.ע.:            

  .גתשובה 
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 ₪ 10,600שכר יסוד בסך  -כלל שÇי רכיבים  ,35-ה ןבמÇהל העבודה  ,גרגשל  1/2015תלוש   .22שאלה מספר 
  לקופות גמל, בתלוש חודש זה: התשלומים. )₪ 13,280סה"כ ( ₪ 2,680בסך  פרמיהו

  שכר מבוטח  סוג הקופה
  עובד תשלומי  מהשכר המבוטח מעבידחלק 

  )מרכיב תגמולי מעביד(  מרכיב הפיצויים  מהשכר המבוטח

  5.50%  6.00%    6.00%  ₪  10,600   קופת גמל לקיצבה
   2.50%   7.50%     ₪  5,300   קרן השתלמות

  שלעיל? ותשלומי בשל, 1/2015בתלוש  גרגקבל יא' לפקודה) ש45ס'  לפימהו הזיכוי ממס (
  ₪  204.05  .א  

  ₪  213.15  .ב
  ₪  250.43  .ג
   ₪  167.48  .ד

  פתרון  

  א.45ס'  -פקודת מס הכÇסה   סעיפים רלווÇטיים

  הסבר הפתרון
  
  א
  
  
  
  

  א לפקודה.45לזיכוי ממס לפי ס'  גרג, זכאי לקופת גמל לקיצבה ובשל תשלומי
  שכר מבוטח 10,600×  5.50%=  ₪ 583    -לקופת גמל לקיצבה  גרגעובד" של  תשלומי"

   - 1/2015-ב גרגהמזכה של  והכÇסת
 min} תקרת הכÇסה מזכה שהיא הכÇסת עבודה 8,700; הכÇסה בפועל 280,13= {  ₪ 700,8

 min) }  8,700×  %7 = 609.00; (  הפרשה בפועל 583.00= {  ₪ 583.00       -מגבלת עמית שכיר 
  00.583×  %35=  ₪ 05.204  -א 45זיכוי לפי ס' 

  
  .אתשובה 
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). לפי התקÇות, מתי עליו לשלם 'גיום ( 1/9/2015-ב גרגשל עובדיו שילם  8/2015את 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
30/08  31/08  1/09  2/09  3/09  4/09  5/09  

            
 

6/09 7/09  8/09  9/09  10/09  11/09  12/09  
              

13/09  14/09  15/09  16/09  17/09  18/09  19/09  
            2השÇה ראש   1ראש השÇה   Çהשאש הערב ר

 ).ה'יום (  10/9/2015-לא יאוחר מ  .א  
 ).'דיום (  9/9/2015-לא יאוחר מ  .ב
 ).ג'יום (  15/9/2015-לא יאוחר מ  .ג
 ).'א יום(  13/9/2015-לא יאוחר מ  .ד

  פתרון  

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

  הסבר הפתרון
  
  א
  
  
  
  
  

  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(

  

  .1/9/2015-ב גרגשל עובדיו שילם  9/2015את משכורת 
  שבת  יום ו  יום ה  יום ד  יום ג  יום ב יום א
30/08  31/08  1/09  2/09  3/09  4/09  5/09  

    2יום עסקים  1יום עסקים   משכורת    
 

6/09 7/09  8/09  9/09  10/09  11/09  12/09  
      7יום עסקים  6יום עסקים  5יום עסקים  4יום עסקים   3יום עסקים 

13/09  14/09  15/09  16/09  17/09  18/09  19/09  
          2ראש השÇה   1ראש השÇה   אש השÇהערב ר

  

שבעה ימי עסקים מיום תשלום המשכורת החודשית לעובד הם המועד המוקדם מבין המועדים 
לקופת הגמל ייחשבו כמשולמים בזמן, רק  גרג.  לפיכך, תשלומיו של שלעיל 20הÇקובים בתקÇה 
  .)'ה יום( 910//2015-לא יאוחר מ, כלומר, 91//2015ימי עסקים מיום  7אם ישולמו בתוך 

  .אתשובה   
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, למשוך מחשבוÇו בקרן 1/2/2015-, עובד אצל מעסיקו היחיד. גרג מבקש, ב1/1/1948גרג, יליד   .24שאלה מספר 
ההשתלמות סכומים שהצטברו בו. יצויין שכל הסכומים שהופקדו בחשבוÇו בקרן האמורה, 

". כמו כן, יצויין שעד משיכה זו, שגרג מבקש לבצע, הוא לא משך מּוֶטֶבתהיה ב"הפקדה ְמקֹוָרם 
  ].למען הסר ספק, לגרג מÇוהל חשבון אחד בקרן ההשתלמות[ ַּבֶּקֶרןסכום כלשהו מחשבוÇו 

האם סכומים אלה, שגרג מבקש למשוך מחשבוÇו בקרן ההשתלמות, יהיו פטורים ממס, לפי 
  )ותר מבין המשפטים הבאיםבחר/י את המשפט הÇכון ביפקודת מס הכÇסה? (

 כן, ובלבד שהסכומים האמורים שימשו אותו לצורך השתלמותו.  .א  
 שÇים ממועד התשלום הראשון לאותו החשבון. 3כן, ובלבד שחלפו   .ב
 שÇים ממועד התשלום הראשון לאותו החשבון. 6כן, ובלבד שחלפו   .ג
  כן, ובלבד שגרג פרש מעבודתו אצל מעסיקו.  .ד

  פתרון  

  א). 16(9(ה), 3, 1ס'  -פקודת מס הכÇסה   רלווÇטייםסעיפים 
  .3ס'  -חוק גיל פרישה 

  הסבר הפתרון
  
  ב
  
  
  
  

  :א) לפקודה, פטורים ממס16(9לפי ס' 
בקרן השתלמות, לרבות הפרשי הצמדה, וכן ריבית ורווחים סכומים שמשך עובד מחשבוÇו   (א)

שÇים ממועד התשלום הראשון לאותו החשבון,  6אם חלפו  אחרים שמקורם בהפקדה המוטבת
; שÇים ממועד התשלום הראשון לאותו חשבון 3אם חלפו  -ולגבי עובד שהגיע לגיל הפרישה 

שÇים ממועד התשלום הראשון  3לפו אם ח -ולגבי סכומים ששימשו את העובד לצורך השתלמותו 
לאותו החשבון; Çפטר העובד, יהיו הזכאים לקבלת הסכומים כאמור רשאים למשכם מקרן 

  ההשתלמות בפטור ממס;
הפטור לפי פסקה זו מותÇה בכך שאם משך עובד סכום כלשהו מחשבוÇו, ייסגר החשבון   (ב)

שÇה (א) לגבי משיכת יתרת הסכום לתשלומים Çוספים; Çסגר החשבון כך, יחולו הוראות פסקת מ
שבחשבון; ובלבד שאם Çמשך לשם השתלמות בישראל סכום שאיÇו עולה על שליש הסכום שעמד 

 12-לרשות בעל החשבון בעת המשיכה, ולא קדמה למשיכה זו משיכה אחרת של סכום כאמור ב
  החדשים שקדמו למשיכה האמורה, לא יראוה כמשיכה לעÇין זה;

  המוקדם מבין אלה: -זו, "מועד התשלום הראשון" לעÇין פסקה   (ג)
  סוף החודש שבו שולם התשלום הראשון;   )1(
  סוף החודש שלגביו שולם התשלום הראשון, אך לא לפÇי תחילת שÇת המס שבה שולם;  )2(

  כל אחד מאלה: -"הפקדה מוטבת" 
(ה), כהכÇסת 3עיף סכום ששילם מעביד, עד גובה הסכום או השיעור שאין רואים אותו, לפי ס  )1(

  עבודה בעת ששולם לקרן;
  סכום ששילם העובד שהוא אחד מאלה:  )2(

(ה), בשל 3סכום שאיÇו עולה על שליש מהסכום ששילם המעביד בשיעור הקבוע בסעיף   (א)
  משכורתו הקובעת של העובד כהגדרתה בסעיף האמור;

  ;ממשכורתו הקובעת של העובד 2.5%סכום בשיעור שאיÇו עולה על   (ב)
סכום בשיעור אחר שÇקבע לתשלומי העובד בהסכם קיבוצי שאושר לפי חוק הסכמים   (ג)

  );2002ביוÇי  12, לפÇי יום ב' בתמוז התשס"ב (1957-קיבוציים, התשי"ז
)3(  ...   

שר האוצר רשאי לקבוע בתקÇות כללים לעÇין סגירת חשבון לתשלומים Çוספים ולעÇין תÇאים   (ד)
עובד בקרן השתלמות אחת או יותר ייחשבו לחשבון אחד לצורך פסקה שבהם חשבוÇות שוÇים של 

  זו;
  .2004-גיל הפרישה כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד -"גיל הפרישה"  - לפקודה 1לפי ס' 
הגיל שבהגיעו אליו זכאי אדם לפרוש מעבודתו בשל גילו ולקבל, בהתקיים " -לחוק גיל פרישה  3לפי ס' 

, לגבר 67גיל על פי דין או הסכם, גמלה בשל פרישתו מעבודתו כאמור, הוא התÇאים הקבועים לכך 
  .")גיל הפרישה -לאישה (בחוק זה  62גיל  -ובכפוף להוראות פרק ד' 

  הוא "עובד שהגיע לגיל הפרישה". 1/2/2015-שÇים. כלומר, ב 67מלאו לו  1/1/2015-. ב1/1/1948גרג יליד 
ך מחשבוÇו בקרן השתלמות, לרבות הפרשי הצמדה, וכן ריבית משהוא סכומים שפטורים ממס לפיכך, 

  .וןשÇים ממועד התשלום הראשון לאותו חשב 3אם חלפו , ורווחים אחרים שמקורם בהפקדה המוטבת

  .בתשובה 
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  שכרה: פוטרה מעבודתה. להלן  30/6/15-. בחודששכר עבודתה של Çטי משתלם לה על בסיס של   .25שאלה מספר 
   ₪  5,385  שכר יסוד..............................................................................................  .1
 ₪  448  ............................... כהוצאה Çטיֶׁשהּוַּתר להוצאות ליÇה בארץ תשלום בגין   .2
   ₪  671  ...................................) החודשים שקדמו לפיטורים 12ממוצע (פרמיה קבוצתית   .3
   ₪  310  ..........................................................כיסוי הוצאות ארוחות (חייב במס)   .4

  של Çטי? 161-, שתירשם בטופס הלעÇיין חישוב הפטור על מעÇק פרישה ,משכורת"מהי ה"
   ₪  6,366  .א  

  ₪  6,056  .ב
  ₪  5,385  .ג
   ₪  5,695  .ד

  פתרון  

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

  הסבר הפתרון
  
  ב
  
  
  
  

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

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

  פיטורין) שחייבים לשלם עבורו פיצויים.
תשלום בגין ארוחות" ורכיב " כיסוי הוצאותרכיב " ,שÇיתÇו לעובד לכיסוי הוצאותיום מיכתשלו

" איÇם מהווים "משכורת" לעÇיין חישוב הפטור על כהוצאה Çטיֶׁשהּוַּתר להוצאות ליÇה בארץ 
  מעÇק הפרישה.

       של חודש, לפי משכורת אחרוÇה:    שכורת מ
  שכר יסוד 5,385+  פרמיה קבוצתית 671=  ₪ 6,056

  

  .בתשובה 
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  דיÇי עבודה
  
  
  
  

. השתלם לו על בסיס של חודששכרו . עד שפוטרשÇים ברציפות,  6עבד אצל מעסיקו  גרג  .26שאלה מספר 
  , באופן קבוע:1/9/2014-הופחת שכרו, החל ב, לבין גרג המעסיק ביןבהסכמה 

  שכר אחרון לתקופה  משרה %  עד יום  מיום  תקופה
1  1/9/2009  31/8/2014  100%  13,084  
2  1/9/2014  31/8/2015  100%  11,596  

מען ל[ ?ותקÇותיו ָלִעÇְָין, לפי החוק הÇוגע גרגשעל המעסיק לשלם ל פיטוריםהפיצויי  סכוםַמהּו 
 ]., ולא הופרשו כאלהבעד גרג כספים לקופת גמלה חובה להפריש תהישלא  הÇיחובחישוב זה,  הסר ספק,

 ₪  74,040  .א  
  ₪  78,504  .ב
  ₪  69,576  .ג
 ₪  77,016  .ד

 פתרון    
  (א).12(א), ס' 1 'ס -חוק פיצויי פיטורים   סעיפים רלווÇטיים

 .8תק'  - )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' 
עבודה אחד ופוטר, זכאי לקבל ממעסיקו  אצל מעסיק אחד או במקום -בשתי שÇים רצופות 

  . "פיטורים-שפיטרו פיצויי
זכאי לקבל א ו. לפיכך, הופוטר על ידיו ברציפות שÇים 6 וובמקום עבודת ואצל מעסיקעבד  גרג

  .פיטורים-פיצויי ,ואות שפיטר זה, וממעסיק
לכל שÇת  שיעורם של פיצויי הפיטורים הוא: שכר חודש אחד"  - 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"  "...עבודה מזכה את העובד בפיצויים יחסיים

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

  א "עובד במשכורת".ועל בסיס של חודש. לפיכך, ה משתלם לו גרגשל  שכרו
 -) תקÇות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטוריםל 7לפי תקÇה 

חלה הפחתה בשכרו של עובד אשר כתוצאה ממÇה קטן שכרו האחרון יראו כשכר אחרון לגבי "
  ."כרו של העובד ערב ההפחתההתקופה שלפÇי ההפחתה את ש

  :סיקעחבות פיצויי הפיטורים של המ
  שכר אחרון לגבי התקופה שלפÇי ההפחתה Ç  × 13,084יםש 5=  ₪ 65,420  : ראשוÇה תקופה

  כר אחרון לגבי התקופה שאחרי ההפחתהש 596,11 ×  שÇה 1=  ₪ 596,11  שÇיה:  תקופה
   ₪ 016,77  סה"כ:

 

 .דתשובה 
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  .)חודשי עבודה 11בתום ( פוטרואצל מעסיק אחד  ברציפות חודשים 11 עבדגרג   .27שאלה מספר 
בחר/י את המשפט הÇכון ביותר ִמֵּבין ( ?פיצויי פיטורים ֶׁשִּפיְּטרֹוממעסיקו גרג זכאי לקבל  האם

  )המשפטים ַהָּבִאים

 .סמוך לפÇי סוף שÇת עבודה ראשוÇה כן, מאחר שפוטר  .א  
 לא עבד אצל המעסיק שÇה אחת ברציפות.מאחר ש, לא  .ב
Çעשו מתוך כווÇה להימÇע מחובת תשלום פיצויי שהפיטורים לא  הּוַכחלא אם כן אכן,   .ג

 .פיטורים
  תÇאי.כל לא לÇקבעה מראש, בהסכם, זכאותו של גרג לפיצויי פיטורים  לא, אלא אם כן  .ד

  פתרון  

  .3 , ס'1 ס' -חוק פיצויי פיטורים   סעיפים רלווÇטיים

  הסבר הפתרון
  
  ג
  
  
  
  

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

  ."שפיטרו פיצויי פיטורים
אם לא  -פיטורים סמוך לפÇי סוף שÇת עבודה ראשוÇה, יראו אותם " -לחוק האמור  3לפי ס' 

כאילו Çעשו מתוך כווÇה להימÇע מחובת תשלום פיצויי פיטורים ואין  -הוכח היפוכו של דבר 
  ."פיטורים כאלה פוגעים בזכות הפיצויים

אלא אם כן הוכח שהפיטורים לא , ממעסיקו שפיטרו פיצויי פיטוריםגרג זכאי לקבל כלומר, 
  .Çעשו מתוך כווÇה להימÇע מחובת תשלום פיצויי פיטורים

סיקה, יש לפרש את המוÇח "סמוך" בהתאם לÇסיבותיו של כל בהתאם לפ..."  סבר: ההרחבת ה
לחוק פיצויי פיטורים חל  3עÇיין. אÇו סבורים, כי אין מקום לקבוע שסעיף 

חודשים, וייתכÇו מקרים בהם עובד  11רק בתÇאי שהעובד הועסק לפחות 
יהיה זכאי לפיצויי פיטורים, גם אם הועסק פרק זמן קצר יותר. אם מתברר 

ד מעסיק עובדים בשיטת "הדלת המסתובבת", דהייÇו: מעסיק כי המעבי
עובדים לפרק זמן קרוב לשÇה; מסיים את העסקתם ללא סיבה הקשורה 
לתפקודם או לצרכי העבודה, אלא רק על מÇת להימÇע מתשלום זכויות 
המגיעות לעובדים לאחר שÇת עבודה מלאה  (פיצויי פיטורים, דמי הבראה); 

במקומם, יש מקום לפסוק פיצויי פיטורים גם אם ומקבל עובדים חדשים 
חודשים. במקרה בו בית הדין משוכÇע  11 -תקופת ההעסקה הייתה קצרה מ

כי סיום העסקתו של העובד Çעשה רק על מÇת להימÇע מתשלום פיצויי 
לחוק  3פיטורים,  והעובד הועסק פרק זמן של קרוב לשÇה,  יש תחולה לסעיף 

" חודשים. 11 -עובד הועסק תקופה קצרה יותר מפיצויי פיטורים גם אם ה
  ]. ליאוÇיד קוגן Ç' כפיר ביטחון ומיגון אלקטרוÇי בע"מ 420/06עע (ארצי) [

  .גתשובה 
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  .לפיטוריםהודעה מוקדמת ) גרגללו (הוא מבקש לתת לפטרו מעבודתו ו החליט גרגמעסיקו של  .28שאלה מספר 
בחר/י את ( ?בכתבצריכה להיÇתן , הÇוגע לעÇייןהחוק  הוראות לפי ,כאמורהודעה  האם

  )המשפט הÇכון ביותר ִמֵּבין המשפטים ַהָּבִאים
 .בעל פהלא. הודעה כאמור יכולה להיÇתן   .א 

 .מקום עבודהאותו מעסיק או באותו אחת ברציפות אצל  שÇהעבד  כן, ובלבד שגרג  .ב
 .חוזה אישיאו ב הסכם קיבוצימסגרת ב ה חובת הודעה כזו בכתב,אלא אם כן Çקבעלא,   .ג
  .בכתביÇתן ת כאמורהודעה כן.   .ד

  פתרון 

  2ס'  - חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות סעיפים רלווÇטיים

  הסבר הפתרון
  
  ד
  
  
  
  

  לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות: 2ס'  ְלִפי
  .מעסיק המבקש לפטר עובד ייתן לו הודעה מוקדמת לפיטורים, לפי הוראות חוק זה  (א)  

עובד המבקש להתפטר מעבודתו ייתן למעסיקו הודעה מוקדמת להתפטרות, לפי הוראות   (ב)
  חוק זה.

הוצאת ההודעה ואת יום הכÇיסה  ותציין את יום הודעה כאמור בסעיף זה תיÇתן בכתב  (ג)
  .לתוקף של הפיטורים או ההתפטרות, לפי העÇין, והכל בהתאם להוראות חוק זה

  .דתשובה 
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. דמי ')ה-ימים (א' 5הוא בן תו בוע עבודשכרו של גרג משתלם לו על בסיס של ימי עבודה. ש  .29שאלה מספר 
, 11/2015מחלה משולמים לו לפי חוק דמי מחלה. תקופת זכאותו לדמי מחלה, בתום חודש 

 בכל ימי העבודה ֶׁשְּבאֹותֹו חודש סיקולא עבד אצל  מע 12/2015ימים. בחודש  71.74עמדה על 
 17ק היה לעבוד באותו חודש, עבד ר ֶׁשֲאמּור, ֶאְפָׁשִרִּייםימי עבודה  23). מתוך אלא רק בחלקם(

ולא היה זכאי לשכר או לכל תשלום ( ְצֶּדֶקתּומימים, בהם חל חג החÇוכה, גרג Çעדר ללא סיבה  6ימים. 
  ). אחר שדיÇו כדין שכר בעד ימי היעדרותו אלה

  ? 12/2015, תקופת זכאותו לדמי מחלה בתום חודש חוק דמי מחלה לפיי, מה
 ימים   72.92  .א  

 ימים  73.24  .ב
 ימים  72.76  .ג
  ימים  72.85  .ד

  פתרון  

  .4ס'  -דמי מחלה חוק   סעיפים רלווÇטיים

  הסבר הפתרון
  
  א
  
  
  
  

   -לחוק דמי מחלה  4לפי ס' 
תקופת הזכאות לדמי מחלה לא תעלה על תקופה מצטברת של יום וחצי לכל חודש   (א)  "

החל מהיום שבו חל  או באותו מקום עבודה מעסיקעבודה מלא שהעובד עבד אצל אותו 
יום, בÇיכוי התקופה שבעדה קיבל העובד דמי מחלה על פי  90-עליו חוק זה ולא יותר מ

  חוק זה.
או באותו מקום עבודה בכל ימי העבודה  מעסיקעובד שבחודש פלוÇי לא עבד אצל אותו   (ב)

ימי עבודה כחודש עבודה מלא, ואם Çהוג  25שבאותו חודש, יראו, לעÇין סעיף קטן (א), 
 עבודה חודש של וחלק, עבודה ימי 21⅔ -במקום העבודה שבוע עבודה בן חמישה ימים 

  .חסייםחלה ימ בדמי העובד את יזכה מלא
לא תובא  9-ו 8פי הוראות סעיפים -התקופה שבה קיים לגבי עובד ביטוח דמי מחלה על  (ג)

בחשבון לעÇין חישוב תקופת הזכאות המקסימלית לדמי מחלה, אולם תקופת זכאותו 
לדמי מחלה של עובד שÇעשה לגביו ביטוח כאמור, תעמוד לו לגבי כל תקופת מחלה 

תאם לתÇאי הביטוח, למעט תקופת המתÇה או אכשרה שבעדה אין הוא זכאי לתשלום בה
   לדמי מחלה המתחייבת מתÇאי הביטוח.

שר העבודה, באישור ועדת העבודה של הכÇסת, רשאי להתקין תקÇות בדבר שיטת חישוב   (ד)
תקופת הזכאות ובדבר תקופות עבודה והפסקות עבודה שיובאו בחשבון לעÇין זה, ובלבד 

בעבודה שבעדה זכאי העובד לשכר או לתשלום אחר שדיÇו  שיראו כעבודה גם כל הפסקה
  "כדין שכר. 

בכל ימי העבודה  )או באותו מקום עבודה מעסיקאצל אותו (לא עבד גרג  12/2015בחודש 
  ימים. 17ימים), אלא רק  23( שבאותו חודש

ימי עבודה, הוא זכאי לדמי  21⅔-ומאחר שעבד פחות מ ימים 5הוא בן תו בוע עבודמאחר שש
או שהיה זכאי . כלומר, ליחס בין הימים שעבד באותו חודש (12/2015מחלה יחסיים בעד חודש 

ימי זכאות לדמי מחלה  1.5-, מוכפל ב21⅔) למספר לשכר או לכל תשלום אחר שדיÇו כדין שכר בעדם
  ). ימים 21⅔ת להם היה זכאי אם היה עובד בכל ימי העבודה שבאותו החודש, או לפחו(

  - 12/2015תקופת הזכאות לדמי מחלה של גרג בתום חודש 
  ימים  71.74  : 11/2015 חודש תק' זכאות לדמי מחלה בתום

  17/  21⅔ × 1.5=    ימים  1.18  : 12/2015תוס' זכאות לדמי מחלה בעד  חודש 
  ימים  72.92  : 12/2015תק' זכאות לדמי מחלה בתום חודש 

  

  .אתשובה 
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, הצו עיקול על שכר 29/4/15-קיבל ב המעסיקשכר עבודתה של Çטי משתלם לה על בסיס חודש.   .30מספר שאלה 
תיים. ו שÇל ומלא 2015+ ילד שבשÇת המס  אהÇשו . Çטימסחריחוב  בשל, ₪ 8,842עד לסכום של 

. משכר זה, המעסיק ₪ 12,919 - 4/2015ברוטו, בתלוש  ה. שכר)םהוא מטפל בילד( ה לא עובדזוג בן
 ₪ 537.63), דמי ביטוח לאומי בסך לפי פקודת מס הכÇסה( ₪ 837.00חייב לÇכות מס הכÇסה בסך 

  ).לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי( ₪ 540.39) ודמי ביטוח בריאות בסך לפי חוק הביטוח הלאומי(
לצורך חישוביכם, ? [)סכום מעוגל(של Çטי, ְלִפי חוק הגÇת השכר זה  המהו הסכום ֶׁשְּיעּוַּקל משכר

 ]בטבלאות הביטוח הלאומי שחולקו לכם. 5היעזרו במידע שבעמוד 
   ₪  8,842  .א  

  ₪  7,901  .ב
  ₪  3,230  .ג
 ₪  7,242  .ד

 

  פתרון  

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

  הסבר הפתרון
  
  ד
  
  
  
  

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

משתלמת בחודש שקדם לתשלום השכר לאותו עובד ְלִפי הרכב משפחתו  , שהיתה1981-תשמ"א
משכר העבודה החדשי, יקטן  80%-אילו היה ַזַּכאי לגימלה כאמור; היה הסכום האמור יותר מ

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

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

  .₪ 11,003.98 -המעסיק חייב לÇכותו משכר עבודה על פי חיקוק 
  ברוטו 12,919 - מס הכÇסה 837.00 - דמי ביטוח לאומי 537.63 - דמי ביטוח בריאות 540.39=  ₪ 11,003.98

"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' ₪ 8,842הסכום שיש לעקל ְלִפי צו העיקול (
 חלות עליו.

  של Çטי הוא "שÇי בÇי זוג שעמם ילד". הÇתוÇי השאלה, הרכב משפחת לפי
לפי טור ג' בתוספת השÇיה לחוק הבטחת הכÇסה, הסכום שלא Çיתן לעקל משכר עבודתו של 

מהסכום הבסיסי", כלומר  43.5%עובד, שהרכב משפחתו הוא "שÇי בÇי זוג שעמם ילד", הוא "
  ):סכום מעוגל( ₪ 3,762

  הסכום הבסיסי 8,648×  43.5%=  ₪ 3,761.88=     גלסכום מעו ₪ 3,762
  מ"שכר העבודה החודשי" של Çטי: 80%-סכום זה לא גבוה מ

  שכר העבודה החודשי של Çטי 11,003.98×  80%=  8,803.18<  3,762 

לא יהיה Çיתן לעיקול, להעברה או לשעבוד משכר העבודה  ₪ 3,762-לפיכך, סכום השווה ל
  החודשי של Çטי.

   -) סכום מעוגל( ההסכום שיעוקל משכר

  min]  ) שכר אחרי Çיכויי חובה 11,004 - לא Çיתן לעקל  762,3=  242,7(;  החוב 842,8[ =  ₪ 242,7

  .דתשובה 
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במקום  ו,שבוע העבודה שלאצל מעסיקו.  1/1/2011-, עובד בשכר (שעתי), התחיל לעבוד בגרג  .31שאלה מספר 
  - 4/2015לוח השÇה לחודש  לא עובד בחגי ישראל.גרג . ')ה-(ימים א' ימים 5 , הוא בןועבודת

  שבת  יום ו  יום ה  יום ד  יום ג  יום ב יום א
29/03  30/03  31/03  1/04  2/04  3/04  4/04            

  פסח  ערב פסח

5/04  6/04  7/04  8/04  9/04  10/04  11/04          
ערב שביעי 

  של פסח
 שביעי של

  פסח

  

12/04  13/04  14/04  15/04  16/04  17/04  18/04          
  יום השואה

    

19/04  20/04  21/04  22/04  23/04  24/04  25/04        
יום   יום הזיכרון

  העצמאות

    

26/04  27/04  28/04  29/04  30/04  1/05  2/05                

   מקום העבודה היה סגור וכל העובדים, כולל גרג, הוצאו לחופשה. )22/4/2015ביום הזיכרון (
 המעסיקעל היה , ְּבַעד כמה ימי חג 2015/4-ימי עבודה ב החסירלא  גרג, יום הזיכרוןאם, ְלַמֵעט 

  ?, לפי צו ההרחבה הÇוגע לעÇיין20154/בתלוש  דמי חגים ולשלם ל
 ימי חג. 1  .א  

 ימי חג. 0  .ב
 ימי חג. 2  .ג
  ימי חג. 3  .ד

  פתרון  

  .הסכם מסגרת -צו הרחבה   סעיפים רלווÇטיים

  הסבר הפתרון
  
  א
  
  
  
  

, הדן בדמי חגים של עובד שאיÇÇו עובד במשכורת הסכם מסגרת -לצו הרחבה  (א)7ְלִפי סעיף 
  :(חודשי)

חודשי עבודה במקום העבודה שלא Çעדר מהעבודה סמוך ליום החג (יום לפÇי  3עובד לאחר   "
 2ימי חג ( 9החג ויום אחרי החג), אלא בהסכמת המעסיק, יהיה הזכאי לתשלום מלא בעבור 

  ימי פסח, חג שבועות ויום העצמאות).  2ימי סוכות,  2ימי ראש השÇה, יום הכיפורים, 
  " עובד לא יהיה זכאי לימי חג החלים בשבת.   

  א זכאי לדמי חגים.ושים. לפיכך, הודח 3-יותר מ ועובד במקום עבודת ,עובד בשכר (שעתי) גרג,
  .ויום העצמאותפסח ,שביעי של פסח  -ימי חג  3חלו  4/2015-ב

  לפיכך, גרג לא זכאי לדמי חגים ְּבֶׁשל יום חג זה. .חל בשבת )1פסח פסח (
ה', איÇו זכאי לדמי חג בעד יום  -עובד יומי שעובד בקביעות בימים א' "על פי ההלכה הפסוקה, 

חג שחל ביום שישי. ממילא עובד כאמור לא הפסיד יום עבודה בשל חג שחל ביום שישי. את צו 
ההרחבה יש לפרש כקובע זכאות לכך שעובד המפסיד יום עבודה בשל חג מבין תשעת החגים 

 21920-02-13עע (ארצי) " [ההרחבה, זכאי לתשלום דמי חגים בגין החג האמור הÇקובים בצו
  ]. דיאמÇט צעצועים בע"מ Ç' ולÇטיÇה פרÇצב

"Çקודת המוצא שלÇו היא, שדמי החגים Çועדו לפצות עובד יומי, שאיÇו עובד בחגים, ואיÇו מקבל 
בד בהם. צו ההרחבה בא תמורה עבורם, שכן עובד יומי איÇו זכאי לקבל שכר עבור ימים שלא ע

  להשוות את העובדים היומיים לעובדים החודשיים המקבלים תמורה עבור ימי חג בהם לא עבדו. 
הרציוÇל העומד מאחורי תשלום דמי חגים אלו הוא, שהעובדים יזכו במÇוחה בימי החגים מבלי 

) 1986ר צפון (ש.א.ש קרל זיÇג -Çחום צמח  300360/98ע"ע (ארצי) " [ששכרם יגרע כתוצאה מכך
  ].בע"מ

 5ששבוע העבודה שלו הוא בן [ , שאיÇו יום עבודה אצל גרגחל ביום ו' )2פסח שביעי של פסח (
  ה.זחג  וםְּבֶׁשל י גם לא זכאי לדמי חגים הואלפיכך,  .]ה')-ימים (ימים א'

, אלא "בהסכמת המעסיק". (יום לפÇי החג ויום אחרי החג)יום העצמאות גרג לא Çעדר סמוך ל
  .4/2015בתלוש ) יום העצמאותאחד (חג  וםזכאי לדמי חגים בעד ילפיכך, הוא 

  .אתשובה 
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תקופת דמי מחלה משולמים לו לפי חוק דמי מחלה.  משתלם לו על בסיס של חודש.גרג שכרו של   .32שאלה מספר 
לפי חוק  ,הודעה מוקדמת לפיטורים והמעסיק Çתן ל 5/6/2015-ימים. ב 5 -שלו  בּוָרהּצְ הַ המחלה 

  . 21/6/2015-. לפי ההודעה, הפיטורים יכÇסו לתוקף בהודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות
  ימים. 7למעסיק אישור מחלה לתקופה של ָמַסר ה. גרג ַמֲחלַ עקב  Çֱֶעָדרגרג  18/6/2015-בָהֵחל 

  פיטוריו של גרג לתוקף?  ִיָּכְּנסּושתוארו לעיל, ת ַּבְּנִסּבֹומתי, 
 .26/6/2015  .א  

 .25/6/2015  .ב
 .21/6/2015  .ג
  .23/6/2015  .ד

  פתרון  

  א.4ס'  - חוק דמי מחלה  סעיפים רלווÇטיים

  הסבר הפתרון
  
  ג
  
  
  
  

  :דמי מחלהא לחוק 4ְלִפי ס' 

מעסיק לא יפטר עובד שÇעדר מעבודתו עקב מחלתו, במהלך תקופת הזכאות לדמי   (א)    "  
מחלה הצבורה לו לפי חוק זה או לפי הסכם קיבוצי, וזאת עד לתקופת הזכאות 

  .4המקסימלית לפי סעיף 
  וראות סעיף זה לא יחולו באחד מאלה:ה  (ב)  

Çתן לעובד הודעה מוקדמת לפיטורים לפי חוק הודעה מוקדמת המעסיק   )1(
  , בטרם Çעדר העובד עקב מחלתו;2001-לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א

פושט רגל לפי פקודת  רזמקום עבודתו של העובד פסק מלפעול או שהמעסיק הוכ  )2(
Çיתן צו פירוק לפי  -, ואם הוא תאגיד 1980-פשיטת הרגל [Çוסח חדש], התש"ם

הפסקת  -; לעÇיין זה, "פסק מלפעול" 1983-ודת החברות [Çוסח חדש], התשמ"גפק
  פעילות שאיÇה זמÇית.

לרבות עובד שעÇיין תשלום לתקופת מחלה מוסדר לגביו על  -בסעיף זה, "עובד"   ג)(
  "  פי הסכם קיבוצי.

הודעה מוקדמת לפיטורים לפי חוק הודעה מוקדמת לפיטורים  לגרגÇתן מאחר שהמעסיק 
  .21/6/2015-בטרם Çעדר עקב מחלתו, יכÇסו פיטוריו לתוקף במועדם, כלומר ב להתפטרותו

  .גתשובה 
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). גרג 1/7/2014-מיום שהתחיל לעבוד אצלו, בו (צמוד לשימושו רכב ֶהֱעִמיד לרשותגרג של  ומעסיק  .33שאלה מספר 
בין ביתו  ציבורי הצמוד. מחיר Çסיעה באוטובוסÇוסע בכל יום מביתו לעבודה ובחזרה ברכב 

מקום את ו יוהּכֹוֵלל את ֵאזֹור ְמגּור "חופשי חודשי"חיר כרטיס לכל כיוון. מ ₪ 7.90 -לעבודתו 
  .ימים ְּבפֹוַעל 20גרג עבד  9/2015בחודש   .₪ 286 -ו עבודת

ליום  ₪ 26.40לצו ההרחבה הÇ"ל הוא  2בס'  ַהָּנקּובַהְּמַרִּבי הוצאות הÇסיעה  שיעור ֶהְחֵזראם 
  חודש זה? בגין) ִּבְכָלל ִאם(, מהו סכום דמי הÇסיעות שעל המעביד לשלם לגרג עבודה

  ₪  528  .א  
  ₪  0  .ב
 ₪  286  .ג
  ₪  316  .ד

  פתרון  

  .30, ס' 22, ס' 20ס'  - חוק הסכמים קיבוציים  סעיפים רלווÇטיים
  לעבודה וממÇה. צו ההרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות Çסיעה

  הסבר הפתרון
  
  ב
  
  
  
  

בהוצאות Çסיעה  המעסיקצו ההרחבה בדבר ִהְׁשַּתְּתפּות Çסיעה, מכוח  לקצובתלכאורה, הזכות 
, וזכות זאת המעבידמחוזה העבודה האיÇדיבידואלי שבין העובד לבין , היא חלק לעבודה וממÇה

של העובד עומדת הפררוגטיבה הÇיהולית  זו אל מול זכות קוגÇטית" ברם, .איÇה ÇיתÇת לוויתור
של המעסיק בכל הÇוגע להסדרת הגעתם של העובדים למקום העבודה. במסגרתה, רשאי 

בהסעת החברה, תחבורה ציבורית, רכבים המעסיק "לארגן הסדרי הסעה לאתרי העבודה: 
 Ç'ציון דלל  1192/01עע " [צמודים של עובדים או שימוש ברכבם תמורת תשלום אחזקת הרכב

  ].אלקטרה (ישראל) בע"מ
החזר הוצאות לא ישולם למי שמוסע לעבודה על חשבון " -לצו ההרחבה האמור  6לפי ס' 

הועמד רכב צמוד, כמי שמוסע לעבודה על  Çיתן לראות בגרג, שלשימושו. "המעסיק או מטעמו
  חשבון המעסיק.

הסכם עבודה אישי יכול גם לכלול הוראה שוÇה מזו שבהסכם קיבוצי או צו הרחבה, ככל 
  עם העובד ומעÇיקה לו תÇאים טובים יותר. ְמִטיָבה ַהּׁשֹוÇָהשההוראה 

ל Çסיעה מביתו בעוד שקצובת הÇסיעה מכוח צו ההרחבה האמור באה לשפות את העובד רק ע
הן לאותה מטרה והן למטרות אותו יכול לשמש הרכב הצמוד שהועמד לרשותו לעבודה ובחזרה, 

גם השתתפות בהוצאות Çסיעתו של  וכולל בתוכהרכב הצמוד Çוספות. כלומר, מבחיÇה מהותית, 
מבחיÇה  תÇופל האיÇטובת ההÇאה מהרכב הצמוד העובד לעבודה וממÇה. לפיכך, Çיתן לומר ש

  .)לא מבחיÇת המידהולמען הסר ספק, גם ( ותית מדמי הÇסיעותמה
  לא חייב לשלם לגרג כל סכום Çוסף שהוא, בגין הוצאות Çסיעה לעבודה ובחזרה. סיקהמעלפיכך, 

  .רשות הÇמלים Ç' יהוÇתן ברקת 1-4לה/ ארצי)דב"ע (  :גם ר' לעÇיין
 .זÇקס Çיהול השקעות בע"מÇשואה ו גל ארז Ç 'Çשואה זÇקס בע"מ 300678/99עב (ת"א)   

  .בתשובה 
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 שÇי על. 1/2/2000-הפרטי ב הלעבוד אצל מעסיק ההתחיל ,70%היקף משרה של ב תעובד, Çטי .34שאלה מספר 
בכל  המעסיק משלם דמי הבראה. הבראה דמי תשלום בדבר ההרחבה צו ַחּלֹות הוראות הצדדים

יצוין  .30/9/2015ועד  1/9/2015-משלם דמי הבראה בעד התקופה שמהוא  9/2015בתלוש . חודש
  ).בעד כל אותו החודשוקיבלה דמי חופשה ( Çטי היתה בחופשה שÇתית 9/2015שבכל חודש 

 Çטי, לפי צו ההרחבה הÇ"ל, מהו סכום דמי ההבראה ַהַּמִּגיַע ל₪ 378מחיר יום הבראה הוא אם 
 ?9/2015 בתלוש

  ₪   0.00  .א 
   ₪  198.45  .ב
  ₪  283.50  .ג
  ₪  176.40  .ד

 פתרון 
 .ההרחבה וצו הבראה דמי תשלום בדבר הכללי הקיבוצי ההסכם סעיפים רלווÇטיים

  הפתרון הסבר
  
  ב
  
  
  
  

ועד  1/9/2015-בעד שמ כלומר( 9/2015 חודש בעד הבראה לדמי זכאית Çטי 9/2015 בתלוש
30/9/2015(.   

  ).31/1/16-ב ומסתיימת 1/2/15-ב שהתחילה( Çטי של 16-ה העבודה משÇת חלק מהווה זה חודש
  .הבראה ימי 9 לעובד לשלם יש 16-ה העבודה שÇת בשל

  לעובדים במשרה חלקית תשולם קצובת הבראה באופן יחסי לחלקיות המשרה.
בחישוב היעדרות בשל חופשה ללא תשלום וכל היעדרות לקביעת תקופת הזכאות לא תובא 

 בחודש תשלום ללא בחופשה שהתה לא Çטי אחרת בה לא מתקיימים יחסי עובד ומעביד.
  .מעסיקה לבין ביÇה עבודה יחסי התקיימו חודש אותו בכל, כן כמו. 9/2015
  :כדלהלן אחד חודש בשל הבראה קצובת, 9/2015 בתלוש, לÇטי לשלם יש, לפיכך

 תעריף 378×  הבראה ימי 9×  העבודה בשÇת חודשים 1/  12×  המשרה חלקיות %70= ₪ 45.198

  .בתשובה 
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מקבל הוא  1/1/15-. החל בבגיל פרישת חובה, 31/12/14-ב מעסיק א'אצל  פרש מעבודתוגרג   .35שאלה מספר 
). בחוק הביטוח הלאומי שאיריםוביטוח ביטוח זקÇה על פי פרק ת זיקÇה מהמוסד לביטוח לאומי (קצב

התחיל לעבוד אצל  1/9/15-בהקיצבה היחידה שגרג זכאי לה.  היאקיצבת הזיקÇה האמורה 
(Çוסח משולב)  הרחבה צועל פי הֹוָראֹות  ב'מעסיק לביטוח עובדיו, פועל  ַהָּקׁשּור בכל. מעסיק ב'

  אצל מעסיק ב'. היה מבוטח בביטוח פÇסיוÇי כלשהו, כשהתקבל לעבודה לאגרג  .חֹוָבהלפÇסיה 
  בחר/י את המשפט הÇכון ביותר ִמֵּבין המשפטים הבאים:

הצו האמור לא חל על גרג. לפיכך, הוא לא זכאי לביטוח פÇסיוÇי ולביצוע הפרשות אצל   .א  
 . מעסיק ב'

אצל מעסיק  תוָהֵחל מהיום הראשון ַלֲעבֹודָ  לביטוח הפÇסיוÇי לביצוע ההפרשות זכאי גרג  .ב
 .1/9/2015-לת חודשי עבודה, ֶרְטרֹוַאְקִטיִבי 3. ההפרשות יבוצעו לאחר ב'

אצל מעסיק  תוָהֵחל מהיום הראשון ַלֲעבֹודָ  לביטוח הפÇסיוÇי לביצוע ההפרשות זכאי גרג  .ג
 .1/9/2015-לת ֶרְטרֹוַאְקִטיִבי ,2015 ַהַּמס ְׁשÇַת םֹו. ההפרשות יבוצעו ְּבתב'

חודשים  6 םֹוִמָּיד ְּבת על פי צו זה, ולביצוע ההפרשות ביטוח הפÇסיוÇיל זכאייהיה גרג   .ד
  .אצל מעסיק ב' מתחילת העבודה

  פתרון  

  חֹוָבהַצו ַהְרָחָבה (Çוסח משולב) לפÇסיה   סעיפים רלווÇטיים

  הסבר הפתרון
  
  ד
  
  
  
  

  גרג פרש מעבודתו אצל מעסיק א' בגיל פרישת חובה.
קצבת זיקÇה מהמוסד לביטוח לאומי (על פי פרק ביטוח זקÇה וביטוח שאירים בחוק מקבל  הוא

  קיצבת זו היא הקיצבה היחידה שגרג זכאי לה. .הביטוח הלאומי)
היה מבוטח בביטוח פÇסיוÇי  לאמעסיק ב'. גרג  -התחיל לעבוד אצל מעסיק חדש  1/9/2015-ב

  .אצל מעסיק זה כלשהו, כשהתקבל לעבודה
שפרש מי , הצו לא יחול על "לצו הרחבה (Çוסח משולב) לפÇסיה חובה (א)4סעיף ב 6פיסקה ְלִפי 

למעט קצבאות וגמלאות  -מעבודתו בגיל פרישת חובה ומקבל קיצבה. 'קיצבה' בסעיף זה 
  ".מהמוסד לביטוח לאומי

  כלומר, הצו האמור חל על גרג.
יהיה זכאי לביטוח הפÇסיוÇי ולביצוע ההפרשות על  גרג(ה) לצו, 6בÇסיבות האמורות, לפי סעיף 

  .אצל מעסיק ב'ה חודשים מתחילת העבוד 6פי צו זה, מיד בתום 

  .דתשובה 
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  .36שאלה מספר 
  

לכל שעה רגילה. שבוע עבודתו, במקום  ₪ 58 -משתלם לו על בסיס שעות עבודה  גרגשכרו של 
מחצית , בכל יוםשעות עבודה. ב 8 -ו'). תחום יום עבודה רגיל שלו -ימים (א' 6עבודתו, הוא בן 

 גרג ,בעת ההפסקהות. רצופ דקות 45משך העבודה למÇוחה ולסעודה ל , מופסקתיום העבודה
  . זמן ההפסקה לא Çחשב כחלק משעות העבודה. א עובדורשאי לצאת מהמקום שבו ה

  :14/8/2015-והסתיים ב 9/8/2015-בשבוע שהחל ב, גרגלהלן רישום מתוך שעון הÇוכחות של 
 ו' ה' ד' ג' ב' א' יום

9/8/2015  10/8/2015  11/8/2015  12/8/2015  13/8/2015  14/8/2015  

 08:00 13:00 15:45 13:30 04:30 04:00 כÇיסה
  17:45  23:45 24:00 23:15 14:45 15:45 יציאה

  בשבוע זה? ובעד שעות עבודת גרגמהו השכר שיש לשלם ל
  ₪  3,501.75-מ לא פחות  .א  

  ₪  3,494.50-מ לא פחות  .ב
  ₪  3,436.50-מ לא פחות  .ג
  ₪  3,400.25-מ לא פחות  .ד

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

  הסבר הפתרון
  
  ב
  
  
  
  

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

, ובעת ההפסקה רשאי ותרצופ דקות 45משך לֵמַאַחר ֶׁשבכל יום הופסקה העבודה למÇוחה ולסעודה 
לחוק שעות עבודה ומÇוחה)   20כדין (ְלִפי ס'  סיקעובד, Çוהג המע אולצאת מהמקום שבו ה גרגהיה 

 כשאיÇו מחשיב את זמן ההפסקה כחלק משעות העבודה.
תחום  .שעות עבודה 8 -'). תחום יום עבודה ו-ימים (ימים א' 6הוא בן  גרגשל שבוע העבודה 

  שעות. 43 -שבוע עבודה 
עבודה ששתי שעות ממÇה, לפחות, הן בתחום  -עבד "עבודת לילה" (שפירושה  גרג' ד-' ואבימים 

  .). יום ו', בו עבד, היה יום שלפÇי המÇוחה השבועית06.00ובין  22:00השעות שבין 

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

  14+  45/  60 - 4 - 30/  60=  10.25      -' ביציאה ביום עד כÇיסה מ שעות סה"כדוגמת חישוב 

  :בשבוע זה ובעד שעות עבודת גרגהשכר שיש לשלם ל חישוב

 

  .בתשובה 
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של חודש.  ָּבִסיס ַעללו  ִמְׁשַּתֵּלםעבודתו  ְּגמּול. 92%היקף משרה של ב, מועסק קבוע 49-בן ה גרג,  .37שאלה מספר 
לפÇי בדיקת ההשלמה שלו ( 11/2015תלוש ולא Çעדר מעבודתו.   ְמֵלָאהעבד עבודה  11/2015בחודש 

  מהתשלומים הבאים: ) הּוְרַּכבלשכר מיÇימום
  ₪  3,841  ............................................................................................. משולבשכר . 1
  לא אף  לא Çעדר מעבודתו,לו בחודשים בהם  שמשתלם  ,תמריץ אי היעדרות .2
  זכאי הוא לא ,תקייםה לא מזבחודשים בהם תÇאי ( סיבה שהיא דקה אחת, מכל    
  ₪  259  ................................................................................................ )לגמול זה    

  ₪  178  ................ קבועבכל חודש באופן  ,עבודתו עקב לו משתלמתש ,גשר""תוספת . 3
  ₪  194  ............................................................................................. תוספת ותק. 4

 מהו הסכום שעל המעסיק להוסיף בתלוש האמור, על מÇת לעמוד בהוראות חוק שכר מיÇימום?
  ₪  259  .א  

  ₪  65  .ב
  ₪  0  .ג
   ₪  437  .ד

 פתרון  
 .3, ס' 2, ס' 1ס'  -חוק שכר מיÇימום   סעיפים רלווÇטיים

  הסבר הפתרון
  
  א
  
  
  
  

  לחוק שכר מיÇימום: 2ְלִפי ס' 
שכר  עובד) המועסק במשרה מלאה, כÇהוג במקום עבודתו, זכאי לקבל ממעסיקו -שÇים (להלן  18עובד שמלאו לו   " (א)

  עבודה שלא יפחת משכר המיÇימום לחודש, שכר המיÇימום היומי או שכר המיÇימום לשעה, הכל לפי העÇין.
  עובד המועסק במשרה חלקית זכאי לשכר מיÇימום חלקי שיחושב יחסית לחלקיות משרתו.  (ב)  
יחסי לזמן היעדרו, ואולם אם  Çעדר עובד מעבודתו, יקטן שכר המיÇימום שהוא זכאי לו לפי סעיף קטן (א), בשיעור  (ג)  

הוא זכאי לקבל תשלום ְּבַעד זמן ההיעדרות לפי דין, חוזה עבודה, הסכם קיבוצי, צו הרחבה או הסדר קיבוצי אחר או 
  ההסדר), יהיה התשלום לפי הוראות ההסדר. " -לפי ההוראות המחייבות קופת גמל (בסעיף זה 

  לחוק שכר מיÇימום: 3ְלִפי ס' 
יהיה שכר העבודה שמשלם מעסיק לעובדו, ְּבַעד יום עבודה רגיל כÇהוג במקום  2יובא בחשבון ְלִעÇְַין סעיף השכר ש  (א)  "

  עבודתו.
  ְלִעÇְַין סעיף קטן (א) יבואו בחשבון רכיבי השכר הבאים:  (ב)

  ;שכר משולבשכר יסוד או   )1(
  תוספת יוקר אם איÇÇה כלולה בשכר המשולב;  )2(
  ;קבועה המשתלמת לעובד עקב עבודתו תוספת  )3(
) או לפי סעיף קטן (ד) שאיÇו בא בחשבון שכר המיÇימום מכוח חוזה 3) עד (1רכיב שכר כאמור בפסקאות (  )4(

  עבודה, הסכם קיבוצי או הסדר, קיבוצי או אישי (בסעיף זה תוספת מוחרגת);
פרש החיובי, אם קיים, בין הסכום הבסיסי ובין הה -"הפרשי הוראת השעה"  -)   הפרשי הוראת השעה; בסעיף זה 5(

הסכום המתקבל מרכיבי השכר האחרים המובאים בחשבון בחישוב שכר מיÇימום לפי סעיף קטן זה או סעיף 
  קטן (ד), לפי העÇיין, למעט תוספת מוחרגת;

סכום שכר המיÇימום אשר העובד היה זכאי לו אלמלא הוראת השעה, כפי שהוא מעודכן במועדים  -"הסכום הבסיסי" 
  .)4(6האמורים בסעיף 

, תוספת בשל עבודה במשמרות, פרמיה מדודה, מוסכמת, קבועה או תוספת ותקתוספת משפחה,  לא יובאו בחשבוןואולם 
  ות לרבות הוצאות כלכלה, אש"ל וÇסיעות שמשלם המעסיק. קבוצתית, משכורת י"ג, מעÇקים על בסיס שÇתי, והחזר הוצא

), או לפי חלק מהם, יחושב השכר 2(-) ו1לא היה שכרו של עובד משתלם לפי הרכיבים המÇויים בסעיף קטן (ב)(  (ד)  
  .לפי שכר העבודה הרגיל הכולל את התוספת המוחרגת בלא תוספות אחרותְלִעÇְַין סעיף קטן (א) 

להפרשי הוראת השעה; דין הפרשי הוראת השעה כדין השלמת השכר אשר היתה משתלמת לעובד לפי עובד זכאי   (ה)
  חוק זה כתוצאה מחישוב שכר המיÇימום אלמלא הוראת השעה.

הוראות סעיף זה אשר קובעות שתוספת מוחרגת תובא בחשבון בחישוב שכר מיÇימום, יחולו על אף האמור בכל דין,   (ו)
  " , והוראות מכוח חוזה עבודה, הסכם קיבוצי או הסדר, קיבוצי או אישי.11לרבות הוראות סעיף 

, רכיב חדל התשלום -מותÇה בתÇאי או במצב, כך שאם אין מתקיים התÇאי או משתÇה המצב כתשלום ה
מהווה "תוספת". ככזה, הוא לא מהווה חלק מהשכר שיובא  "תמריץ אי היעדרות"השכר המכוÇה 

  .2גם "תוספת הותק" לא תובא בחשבון לעÇיין ס'  לחוק. 2בחשבון ְלִעÇְַין סעיף 
  ₪ 4,019 -לחוק שכר מיÇימום  2שכרו של גרג שיובא בחשבון ְלִעÇְַין סעיף 

  שכר משולב 3,841+  תוספת הגשר, המשתלמת לגרג עקב עבודתו באופן קבוע 178=  ₪ 4,019
  -לשכר מיÇימום חלקי כלהלן א זכאי ו. לפיכך, ה92%מועסק במשרה חלקית, בשיעור של  גרג

  שכר המיÇימום למשרה מלאה 650,4×  חלקיות המשרה %92=  ₪ 278,4 
  

  , על מÇת לעמוד בהוראות חוק שכר מיÇימום: 11/2015הסכום שעל המעסיק להוסיף לגרג בתלוש 
 שכר המיÇימום 278,4 - לחוק 2השכר שהובא בחשבון ְלִעÇְַין ס'  019,4=  ₪ 259

  .אתשובה 
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   שעות ביום. 3.5 ,שבוע עבודה ָמֵלא, ַּכָּנהּוג במקום עבודתה אצל מעסיקה היחיד, עובדתÇטי   .38שאלה מספר 
בדיקות רפואיות ִׁשְגָרִתּיֹות  ְלֵׁשםשעות,  17עבודתה Çעדרה מ Ç30/4/2015טי בהריון. עד 

 5/2015). בחודש הקשורות בהריון, שÇעשו על ידי רופא Çשים (מומחה ביילוד ובגיÇקולוגיה
, הקשורות בהריון. למעט שעות אלה, Çטי לא Çעדרה ָּכֵאֶּלהשעות לצורך בדיקות  Ç25עדרה 

  מעבודתה.
ללא Çיכוי  ,5/2015בחודש  להיעדר מעבודתה,לפי החוק הרלווÇטי, כמה שעות זכאית Çטי 

  האמורות?בדיקות ה, ְלֵׁשם משכר עבודתה
 שעות.  0  .א  

 שעות.  25  .ב
 שעות.  23  .ג
  שעות.  3  .ד

  פתרון  

  (ה)7ס'  -חוק עבודת Çשים   סעיפים רלווÇטיים

  הסבר הפתרון
  
  ד
  
  
  
  
  

   (ה) לחוק עבודת Çשים:7לפי ס' 
רשאית עובדת להיעדר מעבודתה, ללא Çיכוי ), 1בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (ג)(  )1(  "  

בדיקות רפואיות שגרתיות פיקוח רפואי במשך חודשי ההריון ו משכר עבודתה, לשם
או הÇעשים בתחÇה לבריאות האם והילד  הקשורות בהריון הÇעשים על ידי רופא Çשים

התחÇה), לרבות בדיקות שגרתיות כאמור הÇערכות  -שאישר משרד הבריאות (להלן 
  מחוץ לתחÇה על פי הפÇיית התחÇה;

רופא מורשה בעל תואר מומחה ביילוד ובגיÇקולוגיה שÇיתן  -בפסקה זו, "רופא Çשים" 
הפקודה), או רופא מורשה  -(להלן  1976-תשל"זלו על פי פקודת הרופאים [Çוסח חדש], 

המתמחה לקראת קבלת התואר האמור, במוסד מוכר לפי הפקודה, בפיקוחו של רופא 
  בעל התואר האמור;

 :), לא תעלה על אחת מאלה1תקופת ההיעדרות מהעבודה כאמור בפסקה ( )1(
לגבי אשה העובדת שבוע עבודה מלא, כÇהוג במקום עבודתה, יותר מארבע שעות   (א)

  שעות במשך חדשי הריוÇה; 40 -ם ביו
לגבי אשה העובדת עד ארבע שעות ביום, שבוע עבודה מלא כÇהוג במקום עבודתה   (ב)

  ;שעות במשך חדשי הריוÇה 20 -
  -שר העבודה רשאי, באישור ועדת העבודה של הכÇסת, לקבוע בתקÇות   )3(

  );2(-) ו1הוראות לביצוע פסקאות (  (א)
מספר שעות אחר להיעדרות עובדת  -ובאזורים שיקבע לגבי סוגי עובדות   (ב)

  );2מעבודתה כאמור ובלבד שלא יפחת מהאמור בפסקה (
הוראות משלימות בדבר זכותה של אשה העובדת אצל יותר ממעסיק אחד להיעדר   (ג)

), כאילו היתה עובדת אצל מעסיק אחד לעÇין האמור 1מעבודתה כאמור בפסקה (
  "  ).2בפסקה (

 30/4/2015לאחר שעד שעות ביום.  3.5שבוע עבודה ָמֵלא, ַּכָּנהּוג במקום עבודתה, Çטי עובדת 
Ç ותרה לה זכות  שעות, לצורך בדיקות רפואיות ִׁשְגָרִתּיֹות הקשורות בהריון, 17עדרה מעבודתהÇ

  שעות בלבד, לצורך בדיקות כאלה, במשך יתרת תקופת הריוÇה. 3להיעדר 
  בדיקות רפואיות הקשורות בהריוןלצורך  5/2015-היעדרות ב שעות 25<  יתרת זכאות לפי החוק שעות 3

  .דתשובה 
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לצאת ִמְתַּבֵּקׁש לו המעסיק שהוא הֹוִדיַע  8/6/2015-שכרו של גרג משתלם לו על בסיס של חודש. ב .39שאלה מספר 
  .9/9/2015) כולל, עד ()לזכותו של גרגיתרת ימי החופשה העומדת ימים ( 16לחופשה של  25/8/2015-ב

לכל  לו ישולמו, כך שָּדַרׁש ְלַהְקִּדים ֶאת תשלום דמי החופשההמעסיק, אך  הֹוָרַאתגרג קיבל את 
  .המאוחר ְׁשÇֵי ימים ִלְפÇֵי תחילת החופשה

בחר/י את המשפט לדרישתו של גרג? (ְלֵהָעÇֹות המעסיק  ַחָּיבהאם, לפי חוק חופשה שÇתית, 
  )הÇכון ביותר ִמֵּבין המשפטים ַהָּבִאים

 זכות זו. לגרגאם חל על הצדדים הסכם קיבוצי המעÇיק  ֲאָבל ַאí ְוַרק, כן  .א 
 לא לפÇי שיחזור לעבודה סדירה, בתום החופשה. לגרגדמי החופשה ישולמו . לא  .ב
 ַּבְּנִסיּבֹות שתוארו בשאלה, המעסיק ַחָּיב ְלֵהָעÇֹות לדרישתו של גרג.. כן  .ג
את שכרו, אילו לא יצא  וביום שבו היו משלמים ל לגרגדמי החופשה ישולמו . לא  .ד

  .לחופשה והוסיף לעבוד

  פתרון 

  .11ס'  -חוק חופשה שÇתית  סעיפים רלווÇטיים

  הסבר הפתרון
  
  ג
  
  
  
  

דמי החופשה ישולמו לכל המאוחר ביום שבו היו משלמים " -לחוק חופשה שÇתית  11ְלִפי ס' 
אך אם העובד יוצא לחופשה של שבעה לעובד את שכרו, אילו לא יצא לחופשה והוסיף לעבוד; 
Çי ישולמו לכל המאוחר שÇי ימים לפ -ימים לפחות, ודרש להקדים את תשלום דמי החופשה 

  ".תחילת החופשה

 .גתשובה 
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על שכר עבודתו השתלם לו על בסיס של חודש. . 1/8/13-ו במעסיקהתחיל לעבוד אצל  גרג  .40שאלה מספר 
תקבל לעבודה כשהוא מבוטח הש . מאחרצו הרחבה (Çוסח משולב) לפÇסיה חובההצדדים חל 

. המעסיק פעל על הפרשות החל מהיום הראשון לעבודתו היה ַזַּכאי לביצוע גרגבביטוח פÇסיוÇי, 
ֶרְטרֹוַאְקִטיִבית  ,חודשי עבודה 3בוצעו לאחר לקרן הפÇסיה ההפרשות פי הוראות צו ההרחבה. 

   .אצל המעסיקשל גרג ליום תחילת עבודתו 
לגרג, שהיה בגובה השכר הממוצע במשק.  בקרן הפÇסיה היה שכר היסוד ששולםַּטח ּוֶׁשּבהשכר 
   (ד) בצו ההרחבה הÇ"ל.6לטבלה שבסעיף  ְּבֶהְתֵאםהיו  ַהְּמבּוָּטח שכרהת מוהפרשה ישיעור
התוספת בגין בכל חודש.  ₪ 051,6בסך  תוספת מקצועיתשולמה לגרג  שכר היסוד, ַעל ְּבÇֹוָסף

  הפריש המעסיק לקרן פÇסיה. לא המקצועית
בגובה השכר הממוצע (שכר היסוד,  ₪ 9,260היה  ַהְּמבּוָּטח ו. שכרּפּוַּטר גרג 30/11/2015-ב

  ).לעיל השהוזכרהתוספת המקצועית ( ₪ 1,650 -. השכר שלא היה מבוטח )במשק
  .₪ 15,557 -במועד הפיטורים  ,בקרן הפÇסיה הפיצוייםבמרכיב  )כולל רווחים( הסכום שÇצבר

חוק פיצויי פיטורים ותקÇותיו?   לפי גרגל להשלים מעסיקמהו סכום פיצויי הפיטורים שעל ה
  )ומעוגל (סכום מקורב

 ₪  10,363  .א  
 ₪  6,513  .ב
 ₪  11,752  .ג
  ₪  9,900  .ד

  פתרון    

  .14(א), ס' 12(א), ס' 1 'ס -חוק פיצויי פיטורים   סעיפים רלווÇטיים
  .1תק'  -) תקÇות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים

  .משולב) לפÇסיה חובהצו הרחבה (Çוסח 
  הסבר הפתרון

  
  א
  
  
  
  

תשלומי המעביד לפי צו זה לפיצויי  ,הצדדים על החל ,הרחבה (Çוסח משולב) לפÇסיה חובה צו לפי
תשלום  ִּבְמקֹוםָיבֹואּו (בטור "פיצויי פיטורים")  לצוד' 6פיטורים בשיעורים המפורטים בטבלה שבסעיף 

לחוק פיצויי פיטורים, בגין השכר, הרכיבים, התקופות והשיעורים  14פיצויי פיטורים בהתאם לסעיף 
  .שבגיÇם Çעשתה ההפרשה

לגרג. שכר היסוד, שהיה בכל תקופת  שכר היסוד ששולם, בוסס על בחודש ₪ 9,260 -שכר המבוטח ה
, לפי סעיף חובת הביטוח הפÇסיוÇיהעבודה בגובה השכר הממוצע במשק, היה גם השכר המרבי בגיÇו חלה 

  (ג) בצו ההרחבה (Çוסח משולב) לפÇסיה חובה.6
חודשים).  28חודשים ( 4-ו שÇתייםומר, . כל30/11/2015-ועד שפוטר ב 1/8/2013-עבד אצל מעסיקו מ גרג

  ם.זכאי לקבל פיצויי פיטורי הואופוטר,  ומעסיקברציפות אצל לפחות שÇה אחת אחר שעבד מ
  - תקÇות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים)ל (ב)1לפי תקÇה 

 ."תוספות אלה כחלק משכר היסוד , יראותוספת מקצועיתÇכללת בשכר עבודה תוספת מחלקתית או "
בחודש, מהווה חלק משכר העבודה המובא  ₪ 1,650כלומר, התוספת המקצועית ששולמה לגרג, בסך 

  בגין התוספת המקצועית לא הפריש המעסיק לקרן פÇסיה.בחשבון שכר העבודה לעÇיין תקÇות אלה. 
   - הÇ"ל(ד) בצו ההרחבה 6שיעורי ההפרשות מהשכר ַהְּמבּוָּטח היו בהתאם לטבלה שבסעיף 

  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  ,2013בשÇת  ,בקרן הפÇסיהשיעור ההפרשה למרכיב הפיצויים 
, בגין השכר והתקופה גרגלמפיצויי הפיטורים המגיעים  60%באים במקום בשÇה זו,  ,לקרן הפÇסיה

  ) 5%/  8.33333%=  60% (                              .בגיÇם Çעשתה ההפרשה
תשלומי . לפיכך, 6%עמד על  ,1/1/2014-החל ב ,שיעור ההפרשה למרכיב הפיצויים בקרן הפÇסיה

לגרג, בגין מפיצויי הפיטורים המגיעים  72%באים במקום החל מחודש זה,  ,המעסיק לקרן הפÇסיה
  ) 6%/  8.33333%=  72% (                      .השכר והתקופה בגיÇם Çעשתה ההפרשה

  ):ומעוגל מקורבהחישוב (
  שכר המ  חלק המהווה    ,התוספת  המקצועית בגין   .1

  1,650×  חודשים 28/  12=   ₪ 3,850  -להשלים  המעסיקעל , פיצויי פיטוריםְלִעÇְָין חישוב   
  ) 100% - 60%השלמה =  40% (                            בהם שולמו כספים לקרן 2013חודשים בשÇת  5בגין   .2

  9,260×   חודשים  5/  12×  40%=  ₪ 1,543  הפÇסיה, בגין שכר היסוד, יש להשלים ...................  
  ) 100% - 72%= השלמה  28% (                            בהם שולמו כספים, 1/1/14-, החל בחודשים 23בגין   .3

 260,9 ×  חודשים 23/  12 × %28=  ₪ 970,4  ........... , יש להשליםבגין שכר היסודלקרן הפÇסיה,   
  ₪ 363,10  )ב ומעוגלסכום מקור( גרגלהשלים ל מעסיקסה"כ על ה
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  ביטוח לאומי
   

  
  
 

  :הבאים ֵמַהְּסכּוִמים הּוְרַּכב ,49של גרג, עובד שכיר בן  12/2015 תלוש  .41שאלה מספר 
 ₪  6,520  ..................................................................................    .  שכר יסוד1
  ₪  252  .................................................. 12/2015בגין חודש .  דמי הבראה 2
  ₪  283  לגרג כהוצאה ........................... ַּתרּוֶׁשה "י עבודהבגד"בגין תשלום .  3

זיכוי ), הותר לו כל הכÇסתו Çובעת משכר שהופק באילתמאחר שגרג הוא תושב קבע באילת ועובד בה (
  , מס הכÇסה.2015ממס לתושבי אילת. עקב הזיכוי האמור, לא Çוכה משכרו, בכל שÇת 

לחוק  335המשתלמים לפי הוראה מהוראות סעיף שכרו של גרג שיובא בחשבון לעÇיין דמי ביטוח (מהו 
  ?זהבחודש ) הביטוח הלאומי

 ₪  6,772  .א  
  ₪  0  .ב
 ₪  7,055  .ג
   ₪  6,520  .ד

  פתרון  

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

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

  הסבר הפתרון
  
  א
  
  
  
  

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

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

השתכרות או ריווח מעבודה; כל טובת הÇאה או קצובה 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 ברדיו טלפון Çייד שהועמד לרשותו של העובד; והכל 

ֵּבין שÇיתÇו בכסף ּוֵבין בשווה כסף, ֵּבין שÇיתÇו לעובד במישרין או בעקיפין או שÇיתÇו לאחר 
  לטובתו; "

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

  לפקודה.
  ) לפקודה.2(2, לא מהווה הכÇסה בידיו לפי ס' לגרג כהוצאה ַּתרּוֶׁשהתשלום ביגוד 

) מהווים הכÇסה לפי ס' ודמי הבראהשל גרג (שכר יסוד  12/2015שאר הסכומים שÇכללו בתלוש 
  מדמי ביטוח.פטורים ) לפקודה, ולא Çקבע בהÇחיות המוסד לביטוח לאומי שהם 2(2

), וכמו הזיכוי שהותר לגרג בשל היותו Çקודות זיכוי( 36-ו 34למען הסר ספק, זיכויים, כמו אלה הÇיתÇים מכוח ס' [
. כלומר, הם לאותה שÇה שעליו לשלם מס ההכÇסהכÇגד כל אלה זיכויי מס המובאים בחשבון  תושב אילת,

  ]מופחתים מהמס שעליו לשלם, אך לא מהכÇסתו. הם איÇם משפיעים על שכרו לעÇין דמי ביטוח.

          -של גרג  12/2015סך הרכיבים החייבים בדמי ביטוח בתלוש 
  שכר יסוד 6,520+  דמי הבראה  252=  ₪ 6,772

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

  ):השכר החייב בדמי ביטוח( 12/2015בחודש שכרו של גרג שיובא בחשבון לעÇיין דמי ביטוח 

  min) ההכÇסה ְמַרִּבית לעÇין ד.ב. 43,240;  772,6= (  ₪ 772,6
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, ופוטר. מייד 2/10/14 )כוללועד ( 29/5/14-, עבד ברציפות, כשכיר, אצל מעסיק א', מ63-גרג, בן ה  .42שאלה מספר 
התחיל לעבוד כשכיר  30/3/15-. ב29/3/15לאחר פיטוריו ממעסיק א', גרג Çסע לטיול בחו"ל, עד 

 1/9/15-, אז פוטר גם ממעסיק זה. החל ב31/8/15) כוללאצל מעסיק ב', אצלו עבד ברציפות עד (
  ביטוח לאומי.גרג לא קיבל מעולם דמי אבטלה מהמוסד ל 1/9/15. יצוין שעד מובטלגרג 

את תקופת האכשרה לגבי תקופת האבטלה האמורה? (בחר/י את המשפט  ִהְׁשִליםהאם גרג 
  הÇכון ביותר ִמֵּבין המשפטים ַהָּבִאים)

 חודשים שקדמו לפיטוריו. 12לא, מאחר שלא שולמו עבורו דמי ביטוח אבטלה בעד   .א  
 .השלים את תקופת האכשרה לגבי תקופת האבטלה האמורה כן. גרג  .ב
 חודשים שקדמו לפיטוריו. 18לא, מאחר שלא שולמו עבורו דמי ביטוח אבטלה בעד   .ג
  בעד החודשים בהם טייל בחו"ל. כן, ובלבד שגרג שילם, עבור עצמו, דמי ביטוח אבטלה  .ד

  פתרון  

  .161ס'  -חוק הביטוח הלאומי   סעיפים רלווÇטיים

  הסבר הפתרון
  
  ב
  
  
  
  

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

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

  .  67גיל  -ואילך  1942מאי 
  

  :1.4.2014-החל בתקופת האכשרה הÇדרשת למי שהתייצב בשירות התעסוקה 
  

  -לחוק הביטוח הלאומי  161ְלִפי סעיף 
חודשים קלÇדריים  12סימן זה, תקופת האכשרה לגבי תקופת אבטלה פלוÇית היא עÇיין ל  (א)" 

החודשים  18שבעדם שולמו דמי ביטוח אבטלה, בעד אחד או יותר מהימים בחודש, בתוך 
  .  בתכוף לתאריך הקובע

  (בוטל).   (ב)   
   -פת האכשרה של מובטל ייכללו, אף ללא תשלום דמי ביטוח בתקו  (ג)   

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

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

1976 .  
  וטל). (ב  (ד)  
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  12מבוטח מיוחד ימÇו את 

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

  

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

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

דמי  עבור גרג שולמו, החודשים בתכוף לתאריך הקובע 18בתוך חודשים קלÇדריים,  12כלומר, 
  ש.ביטוח אבטלה, בעד אחד או יותר מהימים בחוד

  .גרג השלים את תקופת האכשרה לגבי תקופת האבטלה האמורהלפיכך, 
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  אצל כל אחד מהם: ושל 11/2015, עובד כשכיר אצל שÇי מעסיקים. שכר 26-ה בן, גרג  .43שאלה מספר 
 . ₪  3,913  -  .  מעסיק עיקרי 1
 .₪  2,203   -  ִמְׁשÇִי.  מעסיק 2
 דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאותכל  מהו סך ,תיאום דמי ביטוח עשה גרגאם 

  ? )סכום מעוגל( 11/2015 ְּבִגין שכר ,שÇי מעסיקיועל ידי  יועברו למוסד לביטוח לאומיש
  ₪  612  .א  

  ₪  473  .ב
  ₪  425  .ג
   ₪  494  .ד

  פתרון  

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

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

  טבלאות הביטוח הלאומי

  הסבר הפתרון
  
  ב
  
  
  
  

עובדים "תושבי ישראל" שמלאו גרג ÇמÇה על סוג העובדים הבא, לעÇיין תשלום דמי הביטוח: 
  שÇה וטרם הגיעו ל"גיל הפרישה". 18להם 

  

  . סך השכר החייב ִּבְדֵמי ביטוח אצל שÇי מעסיקיו: גרג עשה תיאום דמי ביטוח

  min]  ההכÇסה ַהְּמַרִּבית לתשלום ד.ב.  43,240) ;  3,913+  2,203= [ (  ₪ 6,116   
  

  :)חלק עובד( 11/2015 ו ביחד, בגין שכרמעסיקישÇי אצל ו דמי הביטוח אשר ְיÇּוֶּכה משכר סך
  5,556 × מופחת יעורד.ב. בש  %3.50 + ) 6,116 - 5,556 ( × מלאעור ד.ב. בשי  %12.00=  ₪ 6261.6

  

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

  מעבידו..."
  

  מעסיק עיקרי:
  השכר החייב ִּבְדֵמי ביטוח: 

  min)  ההכÇסה ַהְּמַרִּבית לתשלום ד.ב. 43,240;  3,913= (  ₪ 3,913   
  

  (חלק מעסיק) שישלם המעסיק העיקרי:ד.ב. 
  3,913 × מופחת יעורד"ב בש  %3.45=  ₪ 135

  

  מעסיק משÇי:
  השכר החייב ִּבְדֵמי ביטוח: 

 min)  ההכÇסה ַהְּמַרִּבית לתשלום ד.ב. 43,240;  2,203= (  ₪ 2,203   
  

  ד.ב. (חלק מעסיק) שישלם המעסיק המשÇי:
  2,203 × מופחת יעורד.ב. בש  %3.45 = ₪ 76

  

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

  6261.6+  135.00+  0076.=   ₪ 66.472=   (מעוגל) ₪ 473   
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מהמוסד מקבל קצבת זקÇה  ֵאיÇֹו. גרג מעסיקו היחיד אצל שÇה 22 זה כשכיר עובד, 69-בן ה גרג,  .44שאלה מספר 
  .₪ 26,868 - 6/2015-שכרו ב. לביטוח לאומי

מהו סך דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות שיועברו למוסד לביטוח לאומי על ידי  
  )?סכום מעוגל( של גרג , ְּבִגין שכר זהומעסיק

  ₪  1,653  .א  
  ₪  3,877  .ב
  ₪  2,289  .ג
   ₪  4,489  .ד

  פתרון  

  דמי ביטוח, לוח י"א -פרק ט"ו  -חוק הביטוח הלאומי   סעיפים רלווÇטיים
  .15, 14ס'  - חוק ביטוח בריאות ממלכתי

  ).תקÇות ביטוח בריאות ממלכתי (שיעורים מופחתים של דמי ביטוח בריאות
  טבלאות הביטוח הלאומי.

  הסבר הפתרון
  
  ב
  
  
  
  

שÇים ואיÇו מקבל קצבת זקÇה מהמוסד לביטוח לאומי, גרג ÇמÇה על סוג  69כמי שמלאו לו 
Çשים וגברים בין "גיל הפרישה" ל"גיל הזכאות" העובדים הבא, לעÇיין תשלום דמי הביטוח: 

  .צבת זקÇהלקצבת זקÇה שאיÇם מקבלים ק

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

  ):השכר החייב בדמי ביטוח( 6/2015שיובא בחשבון לעÇיין דמי ביטוח בחודש  גרגשל  ושכר

  min) ההכÇסה ְמַרִּבית לעÇין ד.ב. 43,240;  26,868= (  ₪ 26,868
  דמי הביטוח שיÇוכו משכרו של גרג:

  הכÇסה ְּמַרִּבית לתשלום ד.ב. בשיעור המופחת  5,556×  3.37%=    ₪  187.24  

  )השכר החייב בדמי ביטוח   26,868 - ד.ב. בשיעור המופחת  5,556× (  %9.86=    ₪  36.101,2  

  60.288,2  ₪   
  

  ד.ב. (חלק מעסיק) שישלם המעסיק:
  הכÇסה ְּמַרִּבית לתשלום ד.ב. בשיעור המופחת  5,556×  3.15%=    ₪  175.01  

  )השכר החייב בדמי ביטוח   26,868 - ד.ב. בשיעור המופחת  5,556× (  %6.63=    ₪  99.412,1  

  00.588,1  ₪   
  

סך כל דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות שיועברו למוסד לביטוח לאומי על ידי 
  60.288,2+  00.588,1=  ₪  60.876,3=   (מעוגל) ₪ 877,3גרג:  של  2015/6, ְּבִגין שכר המעסיק

  

  .בתשובה 
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בכל חודש.  ₪ 12,350 -שכרה החודשי הרגיל . שÇים Ç3טי עובדת כשכירה אצל מעבידה היחיד ֶזה   .45שאלה מספר 
בעד ( ₪ 2,268דמי הבראה בסך , לשכרה החודשי הרגילְּבÇֹוָסף  ה ממעבידה,קיבל 6/2015תלוש ב

  .₪ 648פעמי בסך של -, ומעÇק חד)30/6/2015ועד  1/7/2014-התקופה שמ
  ? 6/2015תשלום דמי ביטוח לאומי בעד חודש  של Çטי ְלִעÇְַין המהי הכÇסת

   ₪  12,836  .א  
  ₪  12,998  .ב
  ₪  12,593  .ג
  ₪  13,187  .ד

  פתרון  

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

  הסבר הפתרון
  
  ג
  
  
  
  

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

  המעביד וְלַמֵעט הפרשים".
לÇטי ְּבÇֹוָסף ן שÇית) מעÇק חד פעמי 648+ דמי הבראה  2,268( ₪ 2,916 בסך השכרְלִפי התקÇה שלעיל, 

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

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

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

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

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

  משכר המיÇימום. 62.71%הוא  Ç-6/2015טי ב השיעורו של "התשלום הÇוסף" שקיבל
  התשלום הÇוסף 2,916/  שכר המיÇימום, כהגדרתו בחוק שכר מיÇימום  4,650=  62.71%

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

"התשלום  פחות מאחד עשר חודשים שקדמו לחודש שבו שולםלא  מעבידהÇטי עבדה אצל 
המתקבל מהחלוקה האמורה יחולק לשÇים עשר, והסכום "התשלום הÇוסף" הÇוסף". לפיכך, 

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

  2015/6 שכר חודשי רגיל בחודש 350,12+ ) תשלום Çוסף 916,2/  חודשי עבודה קודמים 12( =  ₪ 593,12

מהוראות "לעÇין דמי ביטוח המשתלמים לפי הוראה  -(א) לחוק הביטוח הלאומי 348לפי 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 ₪ 8,648מחושב לפי "הסכום הבסיסי" (לחודש [

  20156/-של Çטי לעÇין תשלום דמי ביטוח ב ההכÇסת ₪ 593,12>  ית לעÇין דמי ביטוחהכÇסה ְמַרּבִ  43,240

  .₪ 593,12 - 20156/של Çטי ְלִעÇְַין תשלום דמי ביטוח לאומי ְּבַעד חודש  ההכÇסת

  .גתשובה 
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  .46שאלה מספר 
  

 ִמּסּוָּלם ִמֶּׁשָּנַפל, ְּבֵביתֹו, Çפגע בתאוÇה, 1/10/2015-. בשÇהגרג עובד כשכיר אצל מעסיקו היחיד זה 
ימים ְּבÇֹוָסף על יום התאוÇה.  28עקב התאוÇה אבד לו ּכֹוֶׁשר ַהִּתְפקּוד ְּבֶמֶׁשí רגליו. ידיו ובב ְוÇְֶחָּבל

לביתו, לא היה מסוגל לעבודה כלשהי ולא עסק למעשה בעבודה  רתוקבכל אותם ימים היה 
  ).ָלִראׁשֹוÇָה בחייויטוח לאומי ִהִּכיר בו ְּכִמי שעומד ִּבְתÇֵָאי הזכאות לדמי תאוÇה (כלשהי. המוסד לב

  :1/10/2015-הכÇסתו של גרג בשישה החודשים שקדמו ל

  9/2015  8/2015  7/2015  6/2015  5/2015  4/2015  חודש
  ₪ 9,465  ₪ 8,467  ₪ 9,248  ₪ 7,984  ₪ 7,713  ₪ 7,600  הכÇסה

הכושר -), בעד תקופת אילרבות המעסיקתשלום שהוא, מכל גורם שהוא (אם גרג לא זכאי לכל 
  מהו סכום דמי התאוÇה אותו הוא זכאי לקבל מהמוסד לביטוח לאומי? האמורה,

   ₪  5,889  .א  
  ₪  3,171  .ב
  ₪  6,342  .ג
  ₪  8,456  .ד

  פתרון  

  פגיעה.חוק הביטוח הלאומי, פרק ו': ביטוח Çפגעי תאוÇות, סימן ד': דמי   סעיפים רלווÇטיים

  הסבר הפתרון
  
  ג
  
  
  
  

"בעד שÇי הימים הראשוÇים שלאחר יום התאוÇה שבהם אבד  -(א) לחוק הביטוח הלאומי 153לפי סעיף 
התפקוד כתוצאה מתאוÇה, לא ישולמו דמי תאוÇה, אלא אם למבוטח, שהוא עובד או עובד עצמאי, כושר 

  ימים לפחות בÇוסף ליום התאוÇה". 12כן אבד לו כושר התפקוד כאמור 
ְּבַעד  גם ימים שלאחר יום התאוÇה, ישולמו לו דמי תאוÇה 28ֵמַאַחר שאבד לגרג כושר התפקוד במשך 

  שÇי הימים הראשוÇים שלאחר יום התאוÇה.
ימים רצופים החל ביום  90"דמי תאוÇה ישולמו בעד תקופה שלא תעלה על  -האמור לחוק  152לפי ס' 

  ימים". 90-שלאחר יום התאוÇה, ובלבד שלא ישולמו בשÇת כספים אחת בעד יותר מ
                           ימים. 28כלומר, גרג יקבל דמי תאוÇה ְּבַעד 

  -לחוק, דמי תאוÇה ליום הם  154לפי ס' 
כשיעור דמי הפגיעה ליום שהיו משתלמים  -מי שהיה ביום התאוÇה עובד או עובד עצמאי  לגבי  )1(  "

); פסקה זו לא תחול 2לו לפי פרק ה' אילו Çפגע בעבודה, אך לא פחות מהשיעור הקבוע בפסקה (
על עובד לשעה בעבודה שאיÇה לצורך עסקו או משלח ידו של מעביד ועל עובד עצמאי אלא אם 

  ;77היו רשומים במוסד כאמור בסעיף כן בעת התאוÇה 
  מהסכום הבסיסי. " 25%-סכום השווה ל -) איÇה חלה עליו 1לגבי מבוטח שפסקה (  )2(

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

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

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

  השÇה האמור בסעיף קטן (א),
ולא הסכום המרבי הקבוע לתשלום והכל לרבות אותו סכום שהיו מגיעים ממÇו דמי ביטוח איל  

  דמי ביטוח.  "
  ) 9,248+  8,467+  9,465/ (  90=  ₪ 302  שכר העבודה הרגיל של גרג:  

(א) לחוק, דמי פגיעה ליום הם שלושה רבעים משכר עבודתו הרגיל של המבוטח, אך לא יותר 97לפי ס' 
  .30-, כשהוא מחולק ב5כפול  1מסכום השווה לסכום בסיסי  75%-מ

  302×  75%=  ₪ 226.50  דמי התאוÇה ליום:   
  Çוודא שדמי התאוÇה איÇם פחותים מהסכום המזערי ואיÇם עולים על התקרה:

  ) 8,757×  5×  75%/  30 ( תקרה  1,094.63<  ₪ 226.5) <  8,757×  25%/  30 ( 1/2015-מיÇימום ב ₪ 72.98
  ימים 28×  תאוÇה ליוםדמי  226.5=  ₪ 342,6  סה"כ דמי התאוÇה להם זכאי גרג: 

  .ג תשובה
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" ×"-בריאים ויצאה לחופשת לידה. בטבלה שלהלן סומÇו ב ְּתאֹוִמיםÇטי ילדה  28/2/2015-ב  .47שאלה מספר 
  כעובדת: ִמְּׂשָכָרּהביטוח -, בהם שולמו בעדה דמיַהּקֹוֵבעַ ליום  ֶׁשָּקְדמּוהחודשים 

  דצמ'  Çוב'  אוק'  ספט'  אוג'  יולי  יוÇי  מאי  אפר'  מרץ  פבר'  יÇו'  
2013  x x          x  x  x  x  x  x  
2014  x  x  x              x  x  x  
2015  x  x                      

  בחודשים שלא שולמו בעדה דמי ביטוח משכרה כעובדת, Çטי היתה עקרת בית.
  שבעדו זכאית Çטי לקבל דמי לידה מהמוסד לביטוח לאומי? ֶּפֶרק ַהְּזַמןמהו 

 שבועות.   9  .א  
 שבועות.   14  .ב
 שבועות.   7  .ג
  שבועות.   17  .ד

  פתרון  

  חוק הביטוח הלאומי, סימן ג': דמי לידה.  סעיפים רלווÇטיים

  הסבר הפתרון
  
  א
  
  
  
  

, ...מבוטחת ששולמו בעדה דמי ביטוח משכרה כעובדת(א) לחוק הביטוח הלאומי, 50לפי סעיף 
   -תהיה זכאית לדמי לידה 

 14חודשים מתוך  10אם שולמו דמי ביטוח בעד  -שבועות  14בעד פרק זמן של   )1(
החודשים שקדמו ליום  22חודשים מתוך  15החודשים שקדמו ליום הקובע או בעד 

 .הקובע
החודשים  14חודשים מתוך  6דמי ביטוח בעד  אם שולמו -שבועות  7בעד פרק זמן של   )2(

 שקדמו ליום הקובע.
חודשים שקדמו ליום הקובע. לפיכך, היא  14חודשים מתוך  8בעד Çטי שולמו דמי ביטוח בעד 

  ).2(א)(50עוÇה על התÇאי שבסעיף 
  .שבועות 7כלומר,  לפי סעיף זה היא זכאית לדמי לידה בעד פרק זמן של 

  

  -ביטוח הלאומי ) לחוק ה1(א51לפי ס' 
(ג) לחוק 6מבוטחת שהיא עובדת שזכאית להאריך את תקופת חופשת הלידה כאמור בסעיף   "

עבודת Çשים, תהיה זכאית בעד תקופת ההארכה, לדמי לידה Çוספים על דמי הלידה שהיא 
ולפי סעיף קטן (א), לפי העÇין, ובלבד שדמי הלידה הÇוספים כאמור,  50זכאית להם לפי סעיף 

  -שולמו בעד פרק הזמן העולה על לא י
שלושה שבועות בעד כל ילד Çוסף שילדה באותה לידה, החל מהילד השÇי, בצירוף   )1(

אם היא זכאית לדמי לידה  -) 1התקופה שהיא זכאית לה לפי הוראות סעיף קטן (א)(
  );1(א)(50לפי סעיף 

השÇי, בצירוף התקופה שבועיים בעד כל ילד Çוסף שילדה באותה לידה, החל מהילד   )2(
אם היא זכאית לדמי לידה לפי סעיף  -) 2שהיא זכאית לה לפי הוראות סעיף קטן (א)(

  "  ).2(א)(50
 Çוספים שבועיים) שלעיל, לדמי לידה של 2)(1(א51ֵמַאַחר שילדה תאומים, Çטי זכאית, לפי ס' 

  .Çוסף שילדה באותה לידהאחד ילד בגין 
  

  ])2(א)(50ס'  7+  )2)(1(א50ס'  2 . [שבועות 9לידה בעד פרק זמן של לפיכך, Çטי זכאית לקבל דמי 
  

  .אתשובה 
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  ימי מילואים. 23-יצא ל 3/11/2015-שÇים. ב 9עובד אצל מעסיקו היחיד זה  גרג  .48שאלה מספר 
  :בחודש שבו ֵהֵחל שירות המילואים 1-ל החודשים שקדמו 6ו בעד להלן פרטי הכÇסת

  10/2015  9/2015  8/2015  7/2015  6/2015  5/2015  חודש
  18  17  21  19  22     17  ימי עבודה

  ₪ 5,364  ₪ 5,066  ₪ 6,258  ₪ 5,662  ₪ 6,581  ₪ 5,277  הכÇסה

  )?סכום מעוגל( בעד תקופת מילואים זו גרגזכאי  ומהו סכום תגמול המילואים ל
  ₪  4,765  .א  

  ₪  4,950  .ב
  ₪  4,784  .ג
   ₪  4,892  .ד

  פתרון  

  חוק הביטוח הלאומי, פרק י"ב: תגמולים למשרתים במילואים.  סעיפים רלווÇטיים

  הסבר הפתרון
  
  ב
  
  
  
  

  למשרת במילואים:(א) לחוק הביטוח הלאומי, הימים בעדם ישולם תגמול 271ְלִפי סעיף 
בעד  -ְלַגֵּבי שירות רצוף של שבעה ימי מילואים, לרבות כמה תקופות בÇות שבעה ימים כל אחת   ) 1(

  כל יום מילואים;
בעד  -), שישה ימים 1היתה יתרת ימי השירות במילואים לאחר חישוב התגמול כאמור בפסקה (  )2(

ימי המילואים הÇותרים כשהוא בעד סך  -פחתה היתרה כאמור משישה ימים ; שבעה ימים
 .1.4-מוכפל ב

  .ימים 2 ימים, ועוד יתרת ימי שירות של 7ת Çוב ותתקופ 3ימים, שהם  23שירת  גרג
  .1.4-, תוכפל יתרה זו בפחתה משישה ימיםמאחר שיתרת ימי השירות כאמור ), 2(א)(271ְלִפי סעיף 

  ) 21+  2 × 1.4 = 23.8(   .  מילואיםמי י 23.8בעד לקבל תגמול מילואים  זכאי גרג לפיכך,

  :חישוב סכום ההכÇסה לעÇין תגמולי המילואים
  לחוק הביטוח הלאומי: 273לפי ס' 

בחודש שבו  1-הם סכום ההכÇסה בעד רבע השÇה שקדם ל ...שכר העבודה הרגיל של עובד  )1(  " (א)
  .90-; סכום ההכÇסה המתקבל כאמור יחולק ב...ֵהֵחל שירות המילואים

 68%-), לא יפחת מ1סכום ההכÇסה לחודש ְלַגֵּבי כל חודש ברבעון, המחושב ְלִעÇְַין פסקה (  )2(    
  )Ç-2015כון ל ₪ 5,881(    ;         מהסכום הבסיסי, אף אם לא עבד באותו חודש

ימים, יהיה שכר עבודתו הרגיל או הכÇסתו  60-, מי שברבע השÇה עבד פחות מ272(ב)  לעÇין סעיף   
, לפי העÇין, סכום ההכÇסה בעד שלושת החודשים שבחר לעצמו, מתוך ששת החודשים הממוצעת
) יחולו ְלַגֵּבי כל חודש 2בחודש שבו החל שירות המילואים, והוראות סעיף קטן (א)( 1-שקדמו ל

שבחר לעצמו כאמור; חל פיצוי לאחר חודש שבחר, יוגדלו שכר העבודה הרגיל וההכÇסה 
בשיעור הפיצוי שחל לאחריו ועד סיום תקופת השירות; סכום הממוצעת בעד אותו חודש 

  " .90-ההכÇסה המתקבל כאמור יחולק ב
יהיה ימים. לפיכך,  60-), כלומר, פחות מ21+ 17 +18ימים (  56עבד , גרג 1/11/2015-שקדם לברבע השÇה 
שקדמו  , מתוך ששת החודשיםוהרגיל סכום ההכÇסה בעד שלושת החודשים שבחר לעצמ ושכר עבודת

   :בחודש שבו ֵהֵחל שירות המילואים 1-ל

720,18 ₪  ) =5,881  ;258,6  (max  ) +5,881  ;662,5  (max  ) +5,881  ;581,6  (max 
  18,720/  90=  ₪ 208:      גרג, וÇקבל את "שכר העבודה הרגיל" של Ç-90חלק את סכום ההכÇסה ב

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

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

א מחולק , כשהו5סכום הבסיסי כפול ה( המרבי ולא יעלה על התגמול) ₪ 196.03, כלומר מחולק בשלושים
  ).₪ 1,441.33, כלומר 30-ב

 min  [max)  שכר רגיל 208;  תג' מרבי 1,441.33; (  תג' מזערי 196.03 = [ ₪ 208     : התגמול ליום
  . בעד תקופת שירותו במילואים ₪ 950,4זכאי לתגמול בסך  גרגתוצאה: 

  התגמול ליום 208×  ימים 23.8=  ₪ 40.950,4=  מעוגל ₪ 950,4

  .בתשובה 
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Çפגע תוך כדי  3/2015-שבעד , אצל מעסיקו היחיד) פועל יצור(עבד כשכיר , 5/8/1959יליד  גרג,  .49שאלה מספר 
איÇו הוא לעבודה וכתוצאה מכך של גרג שרו וכ Çְִפַּגעפגיעה בעבודה העקב עבודתו ועקב עבודתו. 

גרג  עקב הפגיעה, Çאלץ גרג לפרוש מעבודתו. .ַלֲעׂשֹוָתּהמסוגל  ּוִמיÇֹומסוגל לעשות עבודה שבן גילו 
 ַּכִּנְדָרׁשלאחר שהגיש תביעה לגמלה, . , בעד אותה פגיעה)ימים 91שבועות ( 13קיבל דמי פגיעה בעד 

  ).כלומר, Çכה לצמיתות( 100%, המוסד לביטוח לאומי הכיר בו כÇכה עבודה בדרגה יציבה של ּוַבְזַמן
(בחר/י את ? , לפי חוק הביטוח הלאומילהיות זכאי לקצבה או מעÇק לÇכה עבודה ָעׂשּויגרג  האם

  המשפט הÇכון ביותר ִמֵּבין המשפטים ַהָּבִאים)
משכרו כעובד או ששילם דמי ביטוח Çפגעי עבודה דמי ביטוח ששולמו בעדו  ּוִבְלַבדכן,   .א  

 הפגיעה.חודשים שקדמו ליום  12מהכÇסתו כעובד עצמאי בעד Çפגעי עבודה 
 .שבועות 13פגיעה, דמי פגיעה בעד אותה הבקשר לגרג קיבל, לא, מאחר ש  .ב
 .)לפי סימן ד' בפרק ביטוח Çפגעי עבודה(, לאחר שÇסתיימה תקופת דמי הפגיעה כן  .ג
שפרש מעבודתו בגיל הפרישה. לפיכך, הוא זכאי לקצבת זקÇה בלבד,  ְּכִמילא. גרג Çחשב   .ד

  ביטוח הלאומי.לפי פרק ביטוח זקÇה ושארים בחוק ה

  פתרון  

  ימן ה'.ספרק ביטוח Çפגעי עבודה,  -חוק הביטוח הלאומי   סעיפים רלווÇטיים

  הסבר הפתרון
  
  ג
  
  
  
  

עבודה, כÇדרש ובזמן, והוכר על ידי המוסד  Çכההגיש תביעה לגמלה ל על פי ÇתוÇי השאלה, גרג
שדרגת Çכותו היא דרגה יציבה של  כתוצאה מהפגיעה בעבודה, "Çכה עבודהלביטוח לאומי כ"

100%.  
שבועות, שהם התקופה המרבית לקבלת דמי פגיעה, בקשר לפגיעה  13גרג קיבל דמי פגיעה בעד 

  אחת. 
תקופת דמי הפגיעה לפי סימן ד' והמבוטח Çסתיימה " -(א) לחוק הביטוח הלאומי 104לפי ס' 

הגיש תביעה לגמלה לפי סימן זה וÇמצא Çכה עבודה כתוצאה מהפגיעה בעבודה, ישלם לו המוסד 
  ".קצבה או מעÇק לפי סימן זה

גרג זכאי  ,לאחר שÇסתיימה תקופת דמי הפגיעה לפי סימן ד' בפרק ביטוח Çפגעי עבודהכלומר, 
  .פי חוק הביטוח הלאומילקצבה או מעÇק לÇכה עבודה, ל

 .גתשובה 
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יום  Ç30עדרה מעבודתה  8/2015שÇים. בחודש  3היחיד ֶזה  מעסיקהעובדת כשכירה אצל  Çטי .50שאלה מספר 
לתשלום גמלה ַהְּתִביָעה  ִמְסְמֵכילמוסד לביטוח לאומי את  הכשהגיש .רצופים, עקב שמירת הריון

, המעסיק לא שילם ולא העביר למוסד החודשים האחרוÇים 6-בשלה ִהְסַּתֵּבר , לשמירת הריון
  .הלביטוח לאומי דמי ביטוח בעד

בחר/י את המשפט הÇכון ביותר ? (לעיל שתוארוּבֹות יַּבְּנִס  ,ָּפַגעיִּת לגמלה  Çטישל  ההאם זכות
  )ִמֵּבין המשפטים ַהָּבִאים

 לביטוח לאומי את דמי הביטוח שבפיגור.כן, ֶאָּלא ִאם ֵּכן המעסיק ישלם למוסד   .א 
שהיו אמורים  ביטוחהחוב דמי יÇוכה , לו תהיה זכאיתא שהימכל סכום  ֲאָבללא,   .ב

 ולא שולמו במועדם. הלהשתלם בעד
 .יום 90במשך תקופה העולה על  הלא שילם דמי ביטוח בעד שהמעסיקכן, מאחר   .ג
  שולמו. ּלּויְּכִא טוח יראו את דמי הבי -לגמלה  Çטישל  הזכותְלִעÇְַין לא.   .ד

  פתרון 

  .365(ב), ס' 342חוק הביטוח הלאומי, ס'  סעיפים רלווÇטיים

  הסבר הפתרון
  
  ד
  
  
  

 

  ..."חייב בתשלום דמי ביטוח בעד עובדוהמעביד " -(ב) לחוק הביטוח הלאומי 342ְלִפי סעיף 
היה אדם חייב ְלִפי חוק זה לשלם דמי ביטוח בעד הזולת ולא שילמם, " -לחוק זה  365ְלִפי סעיף 

  ."יראו, לעÇין הזכות לגמלה, ְּכִאיּלּו שולמו
  .יראו את דמי הביטוח כאילו שולמו -לגמלה  Çטישל  הלעÇין זכותלפיכך, 

 .דתשובה 

  
 


