
1  

 

 2015המס שנת  – 6.2016פתרון מבחן חשבי שכר בכירים 

 

 פתרון מבחן חשבי שכר בכירים 6.2016
   

  
  

 הכנסה מס ובכללי בהנחיות, הֵרֵלַוונִטִיים ובתקנות בחוקים כמשמעותם היא במבחן המוזכרים המונחים משמעות .1
 .בשאלה ַאֶחֶרת צּוַין ֵּכן ִאם ֶאָּלא, לאומי לביטוח המוסד ובהנחיות

 עובדים, 30 בני רווקים, ישראל תושבי הם והעובדות העובדים, בשאלה ַאֶחֶרת צּוַין לא אם, הֵרֵלַוונִטִיים במקרים .2
 המּוקֵנית זו ְלַמֵעט, ֲחִריָגה ַמס ֲהָטַבת לכל ַזָּכִאים ֵאיָנם והם ְיִחיָדה ַהְכָנָסה ָלֶהם שזו, היחיד ַמֲעִביַדם אצל רגילים

 .השאלה נתוני ִּפי ַעל ָלֶהם

, כן כמו. זיכוי בנקודות ְלִהְתַחֵּׁשב יש, בשאלה ַאֶחֶרת צּוַין לא אם, במבחן הכנסה מס בפרק ַהַּמְתִאיִמים במקרים .3
 .בשאלה ַאֶחֶרת צּוַין ֵּכן ִאם ֶאָּלא, נפרד חישוב הוא נשואים זוג לבני הנערך הכנסה מס חישוב

, מהחוקים הנובעות הִמְזָעִרּיֹות הזכויות הן ולעובדות לעובדים ַהמּוְקנֹות הזכויות, בשאלה ַאֶחֶרת צּוַין לא אם .4
 מיוחד ִקיּבּוִצי להסכם צד ֵאינֹו המעביד, בשאלה ַאֶחֶרת ִנְכָּתב לא אם, ְּכלֹוַמר. הֵרֵלַוונִטִיים ההרחבה ומצווי מהתקנות

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

  
  

 מס הכנסה

  
  
  

  .1שאלה מספר 

  

ִמּׁשּום  ַּבַּמָּגַפִיים ֵאין. ְּבִטיחּות ַמָּגֵפיקיבל ממעסיקו  1/2015-. בָּבָׂשר ְלִעיּבּודמפעל בנדב עובד 
הם  .])תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישילפי [ אותם ִלְנעֹולעבודתו, הוא נדרש  ִמֶּטַבענדב. נֹוחּות ל

  .₪ 487 - ועלותם המגפייםשל ערכם . ַסִּכיִנים ּוְפִגיַעת ִזיהּום, ַהְחָלָקה ִמְּפֵני שומרים על רגליו

, האחד עבורו כרטיסים 2העבודה, קיבל נדב מהמעסיק, בחודש זה,  ַיֲעֵדיבכל  ֲעִמיָדתֹו ְּבֶׁשל
  .₪ 236 -ועלותו  כרטיסשל כל  ֶעְרּכֹו, לקונצרט של התזמורת הפילהרמונית. ִאְׁשּתֹווהשני עבור 

הכרטיסים ובשל  מגפיים, לצורך חישוב מס, בשל הנדבמהו הסכום שיש ִלְזקֹוף לשכרו של 
   לקונצרט שקיבל ממעסיקו?

  ₪  472  .א  

 ₪  262  .ב

 ₪  236  .ג

  ₪  959  .ד

  פתרון  

  ). 1(32, (רישא) 17), 2(2ס'  -פקודת מס הכנסה   סעיפים רלוונטיים

  הנחיות מס הכנסה.  ).6(2תק'  - תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות)

  הסבר הפתרון

  

  א

  

  

  

  

  הבטיחות מגפי

 השומרים על רגליו], )בעבודה (ציוד מגן אישי תקנות הבטיחותלפי שנדב נדרש לנעול [ מגפי הבטיחות
כ"בגד  וממלאים את התנאים המצטברים על מנת שיסווג ,סכינים ופגיעת זיהום, החלקה מפני

  עבודה":

הבגד הינו "מגן" ובא לשמור על הבגדים הרגילים של העבודה מבלאי מוגבר עקב סוג   .1  
  העבודה.

קיים פוטנציאל שימוש בבגד באופן פרטי מחוץ  משמע לא -אין בבגד משום נוחות לעובד   .2  
  לעבודה.

  .ִמֶּטַבע העבודה חייב העובד לעבוד בה בבגדי העבודה  .3  

  נדב.הכנסת עבודה בידי מהווים  םאינ מגפי הבטיחות המיוחדיםכ"בגד עבודה", 

  הכרטיסים לקונצרט 2

שוויים, סך )(א) לפקודה. 2(2, לפי ס' נדבהכנסה מעבודה אצל  יםמהוו הכרטיסים לקונצרט 2  
  ) כרטיסערכו של כל  ₪ 236×  כרטיסים 2=  ₪ 472(               .   וִיָּזֵקף לשכר, ₪ 472של 

  .₪ 472 -סה"כ הסכום שיש לזקוף לשכרו של נדב, לצורך חישוב מס 

  .אתשובה 
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 ַּוַעד העובדיםִמ  העצמאות יום ְלֶרֶגלמתנה  -האחת  .מתנות 3) היצור פועלתקיבלה אוה ( 4/2015-ב  .2שאלה מספר 
 -השניה  ) בכל חודש.אוהכולל ( םעובדיה ּוִמְּדֵמי ַהַּוַעד ֶׁשִהְפִריׁש, ₪ 50 שערכה ועלותה ,במפעל
, על ַׁשי מהמעסיק ַהְמָחַאת -לישית ש. ה₪ 130 שערכה ועלותהחג הפסח, רגל ל מהמעסיק מתנה

  .ַהָּצִעיר ְּבָנּהשל  ַהִּמיָלה ְּבִריתלרגל , ₪ 180סך 

המחאת קיבלה ממעסיקה  2/2015-ב .2015לא היו אלו המתנות הראשונות שקיבלה אוה בשנת 
  .ַהְּבכֹורְּבָנּה של  ַּבר ִמְצָוה ֲחִגיַגת, לרגל ₪ 180 שי על סך

  ?4/2015-שקיבלה במהו הסכום שיש ִלְזקֹוף לשכרה של אוה, לצורך חישוב מס, בשל המתנות 
   ₪  330  .א  

  ₪  280  .ב

  ₪  180  .ג

  ₪  130  .ד

  פתרון  

  ).15(32, (רישא) 17, )2(2ס'  -פקודת מס הכנסה   סעיפים רלוונטיים

  ).4(2תקנה  -תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות) 

  . הנחיות מס הכנסה.ניכויים) (חטיבה משפטית / 34/93מס הכנסה  חוזר

  הסבר הפתרון

  

  ב

  

  

  

  

) בכל אוהכולל ( םעובדיה שהפרישו הועד, מדמי במפעל עד העובדיםהמתנה שקיבלה אוה מו
  .אוהמהווה הכנסה אצל  לאחודש, 

  :מתנות לרגל אירועים החוזרים על עצמם

מתנה שנותן מעסיק לעובדו לרגל אירועים החוזרים על עצמם מידי שנה, כמו מתנות לרגל 
מתנות מסוג זה נחשבות הכנסת עבודה אצל העובד  -חגים, ימי הולדת, שי ליום האשה וכו' 

) לפקודת מס הכנסה, בין שניתנו בכסף ובין שניתנו בשווה כסף, בין שניתנו 2(2לפי סעיף 
  ן. במישרין או בעקיפי

חג , שווי המתנה שקיבלה מהמעסיק לרגל ₪ 031לפיכך, לשכרה של אוה יש לזקוף סך של 
  הפסח.

  :פעמיים-מתנות לרגל אירועים אישיים חד

מתנה שנותן מעסיק לעובדו לרגל אירוע אישי חד פעמי כמו נישואין, הולדת ילדים, בר/בת 
המתנות שקיבל לרגל אירועים  מצווה וכו', אינה נחשבת כהכנסה בידי העובד ובלבד שסך כל

  אישיים בשנת המס לא עלה על התקרה.

את המתנה לרגל  ה, טרם שקיבל4/2015לרגל אירועים אישיים עד  הקיבל שאוהסך המתנות 
). לרגל בר המצוה של בנה הבכור 2/2015-המתנה שקיבלה ב( ₪ 180, היה הצעירברית המילה של בנה 

) לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות 4(2בתקנה סכום זה לא עלה על הסכום שנקבע 
  ).2015בשנת המס בשנה ( ₪ 210 -מסויימות) 

לרגל  הקיבלשסך המתנות , 4/2015-המתנה לרגל האירוע האישי ב הקיבלאוה לאחר ש
  .₪ 360עמד על  2015אירועים אישיים בשנת המס 

  )הבכור בנהר המצוה של לרגל ב 180+  של בנה הצעיררית המילה לרגל ב 180=  ₪ 360(

) לתקנות מס הכנסה (ניכוי 4(2על הסכום שנקבע בתקנה  ₪ 150-עולה ב) ₪ 360(סכום זה 
  ) 360 - 210=  ₪ 150(     ).2015-נכון לבשנה ( ₪ 210 -הוצאות מסויימות) 

בגין המתנה שקיבלה לרגל אירוע אישי  ₪ 150לפיכך, יש לזקוף לשכרה של אוה שווי בסך 
  .4/2015-ב

  .₪ 280 לצורך חישוב מס, , יש לזקוף לשכרה של אוה,154/-בשל המתנות שקיבלה ב ,לסיכום

  )חג הפסחמתנה לרגל  130 + מתנה לרגל אירוע אישי 150=  ₪ 280(  

  .בתשובה 
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האופנוע . וצמוד לשימוש אֹוַפּנֹועַ  של נדב וֶהֱעִמיד לרשות )בגבעתיים בית תוכנה( נדבשל  ומעסיק  .3שאלה מספר 
 סמ"ק 1,063של האופנוע  ַהָּמנֹועַ  ֶנַפח " [L3 - "אופנוע -קבוצת מחירו  .1/3/2009-נרשם לראשונה ב

 ְּבָבִסיסהיה בשירות מילואים נדב  17/2/15ועד (כולל) יום  3/2/15מיום  ].כוח סוס 65 ְמנֹועֹו ְוֶהְסֵּפק
  .אביב-, בחניון תחנת הרכבת בתל, ללא שימושִנְׁשַאר האופנוע המילואיםבתקופת בצפון.  ְצָבִאי

מהו שכרו , ₪ 455ך בס ארוחותשווי ו ₪ 17,236בסך משכורת גם נדב כלל  של 2/2015תלוש אם 
  ?זהלצורך חישוב מס ("ברוטו למס") בתלוש 

  ₪  18,601  .א  

  ₪  18,146  .ב

  ₪  17,236  .ג

  ₪  17,691  .ד

  פתרון  

  ).2(2ס'  -פקודת מס הכנסה   סעיפים רלוונטיים

  הנחיות מס הכנסה.

  הסבר הפתרון

  

  א

  

  

  

  

  בחודש. ₪ 910" הוא L3 - "אופנועשווי השימוש ברכב צמוד של 

      .601,18 - 20152/שכרו של נדב לצורך חישוב מס ("ברוטו למס") בתלוש 

  משכורת ₪ 67,231+  ארוחותשווי  ₪ 455+  שווי השימוש ברכב צמוד ₪ 910=  ₪ 601,18
  

  .אתשובה 
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 30%אוה משלמת  (רט"ן). לפי הסכם העבודה, מעבידה של אוה העמיד לרשותה טלפון סלולרי  .4שאלה מספר 
  .₪ 223ְּבֶׁשל אותו רט"ן על  עמדה ההוצאה 1/2015-ב. מההוצאה החודשית ְּבֶׁשל הרט"ן

מהו שווי ) שניתנה לה לפי חוק חופשה שנתיתאוה היתה בחופשה שנתית ( 1/2015אם בכל חודש 
  ? 1/2015הרט"ן שיש ִלְזקֹוף לשכרה בתלוש 

   ₪  44.60  .א  

  ₪  0.00  .ב

 ₪  38.10  .ג

 ₪  105.00  .ד

  פתרון    

  ).2(2ס'  -פקודת מס הכנסה   סעיפים רלוונטיים

  תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברדיו טלפון נייד).

  הסבר הפתרון

  

  ג

  

  

  

  

"שווי השימוש לכל חודש  -לתקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברדיו טלפון נייד)  2ְלִפי תקנה 
ברדיו טלפון נייד שהועמד לרשות העובד, ְלַמֵעט רדיו טלפון ָּכָאמּור שניתן להתקשר ממנו למקום 

שקלים חדשים, ְלִפי הנמוך, והכל  105החודשית או העבודה בלבד, יהיה מחצית מההוצאה 
  בניכוי סכום ההוצאה החודשית ששילם העובד ְּבֶׁשל אותו רדיו טלפון נייד".

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

  ₪  223.00  ) :נלווים, השתתפות העובד וכדומה   

  min)  105;  322/  2= (   ₪   00105.  :₪ 105הנמוך מבין מחצית ההוצאה החודשית או 

  x 223 %30=   ₪     90.66  סכום ההוצאה החודשית ששילמה אוה:

  max)  105 - 66.90;  0= (   ₪     10.38  של אוה: 1/2015שווי השימוש שיש ִלְזקֹוף לשכר 

  .גתשובה 
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יליד  ,אחד לילד , ֵאם29בת  ,אלמנה . היא1/1/2014-היא עולה חדשה שעלתה לישראל ב אוה  .5שאלה מספר 
עליה. היא  ו. הילד נמצא אצלה וכלכלת2012) נפטר בשנת בן זוגה ז"ל של אוה, שאביו (1/2/2010

  .ולא ְמַקֶּיֶמת ֶמֶׁשק בית ְמׁשּוָּתף עם יחיד אחר ְלַבד ְּבָנּהמגדלת את 

  ?2015בשנת המס  אוהלכמה נקודות זיכוי זכאית 

 נ"ז  8.25  .א  

  נ"ז  7.25  .ב

 נ"ז  8.75  .ג

 נ"ז  7.75  .ד

  פתרון    

  .40א, 36, 36, 34ס'  -פקודת מס הכנסה   סעיפים רלוונטיים

  הסבר הפתרון

  

  א

  

  

  

  

  שנים. 5מלאו לו  2015. בשנת המס 1/2/2010יליד  ילדה של אוה

נפטר בשנת המס  ואחד מהורימאחר שו ,תשע עשרה שניםמאחר שבשנת המס טרם מלאו לילד 
  .ילד להורה אחד"ילד "ה, נחשב או קודם לכן

  :2015זיכוי להן זכאית אוה בשנת נקודות 

  נ"ז  2.00  .......................   ]לפקודה 34ס'  תושב ישראל [

  נ"ז   0.25  ]  ..............................לפקודה 36ס'  נסיעות [

  נ"ז  0.50  ] ................................א לפקודה36ס'  אשה [

  נתש החל בשנת המס שלאחר  ילדבעד  נ"ז 2
  שנים  5מלאו   שבה  המס  לשנת  לידתו ועד

  נ"ז 2 ×ילד  1נ"ז  =     2.00  ...............................] .) לפקודה1)(ב(40סעיף  [

הורית שבה -במשפחה חדנ"ז אחת להורה 
   זכאי",   כשאותו  הורה   אחד להורה   ילד"

  נ"ז   1.00  .. ])ב1(ב)(40ס' [      )1(ב)(40לנקודות זיכוי לפי ס' 

  נ"ז 1 / 4 × 'ח 6 + נ"ז 1 / 6 × 'ח 6=    נ"ז   2.50  ] ........................ לפקודה 35ס' [  עולה חדשה

  נ"ז  8.25  ..................................  סה"כ נקודות זיכוי

  

  .אתשובה 
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  , הורכבה מהסכומים שלהלן: ₪ 143,607 - 2015, בשנת 71-של נדב, בן ה הכנסתו  .6שאלה מספר 

  .₪   79,436  ....... שכר עבודה ........................................................................................1 
  .₪  27,558  )...ק הרלוונטיַּבחֹולפי פרק ביטוח זקנה ושארים מהמוסד לביטוח לאומי (ִקְצַּבת ִזְקָנה . 2 
  .₪  9,055  ..................................., חייבת במס ..)פנסית זקנה( . קצבה מקרן פנסיה מקיפה3 
  .₪  27,558  ......... א לפקודה9ממס לפי ס'  ְּפטּוָרה), פנסית זקנה( . קצבה מקרן פנסיה מקיפה4 

, לפי ₪ 3,169זיכוי ממס בסך  2015לו בשנת ַּתר ּוה, מּוָּכר למוסד ציבורי ₪ 9,055 ֶׁשָּתַרםמאחר 
  בשנה זו. ₪ 5,886לו זיכוי בסך ַּתר ּוהלפקודה,  36-ו 34לפקודה. לפי ס'  46סעיף 

  ?2015מהי "הכנסה חייבת" של נדב בשנת 

 ₪  88,491  .א  

 ₪  134,552  .ב

 ₪  79,436  .ג

  ₪  116,049  .ד

  פתרון    

  .א9, ס' ג)6(9, ס' 1 ס' -מס הכנסה  פקודת  סעיפים רלוונטיים

  הסבר הפתרון

  

  א

  

  

  

  

כנגד המובאים בחשבון  זיכויי מסכל אלה  -לפקודה  46-ו 36 ,34 זיכויים, הניתנים מכוח ס' 
  . כלומר, הם מופחתים מהמס שעל נדב לשלם לאותה שנה.המס לאותה שנה

הכנסה לאחר הניכויים, הקיזוזים והפטורים שהותרו  -"הכנסה חייבת"  -לפקודה  1לפי ס' 
  ממנה לפי כל דין;

לפי פרק ביטוח  ג) לפקודה, "קצבת זקנה" המשתלמת על ידי המוסד לביטוח לאומי,6(9לפי ס' 
  .זקנה ושארים בחוק הביטוח הלאומי, היא הכנסה פטורה

א לפקודה, גם היא הכנסה 9הפטורה ממס לפי ס' , )פנסית זקנהמקרן הפנסיה המקיפה (הקצבה 
  פטורה.

ג) 6(9, לפי ס' ₪ 27,558בסך כלומר, "הכנסה חייבת" של נדב היא ההכנסה לאחר הפטור 
  -א לפקודה 9, שהותר לו לפי ס' ₪ 27,558בסך לפקודה, ולאחר הפטור 

 הכנסה  ₪ 607,341 - קצבת זקנה מל"ל ₪ 558,27 -קצבה פטורה מקרן פנסיה  ₪ 558,27=  ₪ 491,88

  .אתשובה 
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  .לשנה %2.25ונושאת ריבית של  צמודה למדד. ההלוואה והלוואה ממעביד נדב קיבל  .7שאלה מספר 

למען הסר ספק, קרן [ ₪ 191,688ההלוואה על  יתרת, עומדת תקופת ַהְּזִקיָפה, הוא 10/2015בחודש 
  ].30/9/2018-ההלוואה מוחזרת בתשלום אחד ב

בתקופת  %1.0-אם המדד עלה בו לשנה %4.07(ט) לפקודה הוא 3ת לעניין סעיף אם שיעור הריבי
ההלוואה  בגין, נדבשל  ומהו סכום שווי הריבית שיש ִלְזקֹוף לשכר), 2015/10(חודש  הזקיפה

  )התעלמו מעניין המע"מ בחישוביכם( )?10/2015בתקופה זו (

 ₪  650.14  .א  

 ₪  99.04  .ב

 ₪  296.30  .ג

  ₪  104.61  .ד

  פתרון  

  (ט) לפקודת מס הכנסה3ס'   סעיפים רלוונטיים

  תקנות מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית)

  הסבר הפתרון

  

  ד

  

  

  

  

  

 הכנסהעובד ממעבידו, מהווה הנחה בריבית על הלוואה שקיבל  ,לפקודה (ט)3עיף ַעל ִּפי ס
  .עובדבין הריבית הקבועה בתקנות לבין הריבית ששילם השההכנסה היא ההפרש מעבודה. 

שיעור " - 2015) לתקנות מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית), נכון לשנת המס 1(א)(2לפי תקנה 
המוכפלים במספר הימים בתקופת הזקיפה  4.07%(ט) לפקודה יהיה 3ף הריבית לעניין סעי

  ".ומחולקים בשלוש מאות שישים וחמש

(ט) שחל עליו רק שיעור עליית 3הלוואה ְלִעְנַין הסכום יתרת ההלוואה בתקופת הזקיפה עולה על 
  שחל עליו רק שיעור עליית המדדסכום הלוואה  7,800>  יתרת ההלוואה 191,688            .                 המדד

  

  .31 - 10/2015מספר הימים בתקופת הזקיפה, חודש 

  הריבית הנדרשת ְלִפי התקנות:                  

  ₪ 191,688×  4.07%×  ימים בתקופת הזקיפה 31/  365=  ₪ 662.61

  :נדב הסכום ששילם

  ₪ 191,688 × ]ריבית 2.25% × הזקיפהימים בתקופת  31 / 365 + שיעור עלית המדד 0.1% [ = ₪ 558.00

  

  ).₪ 662.61), קטן מהסכום הנדרש לפי התקנות (₪ 558.00( נדב הסכום ששילם

  ם על פי התקנותמינימו 662.61< חוייב בתקופת הזקיפה  558.00

  בגין ההלוואה בתקופת הזקיפה. ₪ 61.104שווי ריבית בסך של  נדבשל  לפיכך, יזקף לשכרו

  התקנות לפיריבית נדרשת  61.662 - נדב םסכום ששיל 558.00=  ₪ 61.104

  

  .דתשובה 
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, במוסד סיעודי ַלֲחלּוִטין ַהְּמׁשּוָּתקהאלמן,  ָאִביהָ  ַהְחָזַקתבעד  ₪ 30,200מה לישאוה  2015בשנת   .8שאלה מספר 
 הכמשמעותת (חייבה תוהכנס. ₪ 122,880 -מיוחד. הכנסתה החייבת של אוה באותה השנה 

  בשנה. ₪ 116,930 -) של האב בתקנות הרלוונטיות

  במוסד? אביההחזקת  הוצאות ְּבַעד 2015 בשנת שיותר לאוה ַהְּמַרִּבי הזיכוי ומה

 ₪   5,194  .א  

 ₪  5,376  .ב

 ₪  5,232  .ג

  ₪   5,454  .ד

  פתרון  

  44ס'  -פקודת מס הכנסה   סעיפים רלוונטיים

  הסבר הפתרון

  

  א

  

  

  

  

תקנות מס הכנסה (זיכוי ְּבַעד נטול יכולת וזיכוי ְּבַעד הוצאות ְּבֶׁשל החזקת קרוב ל 1ְלִפי תקנה 
 44יחיד תושב ישראל יהא זכאי לזיכוי ְּבַעד הוצאות החזקת קרוב במוסד ְלִפי סעיף " - במוסד)

המזכה), אם  -לפקודה, ְלִפי הענין (להלן  45לפקודה או לנקודות זיכוי ְּבַעד נטול יכולת ְלִפי סעיף 
בשנת המס, ואם ֵאין למזכה  ₪ 270,000ההכנסה החייבת של המזכה ושל בן זוגו, לא עלתה על 

ְלַרּבֹות הכנסה  -שנת המס; ְלִעְנַין ֶזה, "הכנסה חייבת" ב ₪ 169,000אם לא עלתה על  -זוג  בן
  ".פטורה ממס ַעל ִּפי דין

  -ומן הכלל אל הפרט 

. כלומר, היא לא עלתה על ₪ 116,930 -) של האב בתקנות הרלוונטיות הכמשמעותת (חייבה תוהכנס
 44במוסד ְלִפי סעיף  ויכוי ְּבַעד הוצאות החזקתלז תכאיז אוהלפיכך,  בשנת המס. ₪ 169,000
  .לפקודה

  

  :לפקודה 44זיכוי ְּבַעד הוצאות החזקת קרוב במוסד ְלִפי סעיף חישוב ה

בחישוב הכנסתו החייבת של יחיד תושב ישראל שהוא או בן זוגו " -לפקודה  44ְלִפי סעיף 
או הורה משותקים ַלֲחלּוִטין, שילם בשנת המס ְּבַעד החזקתם במוסד מיוחד של ילד, בן זוג 

מרותקים למיטה בתמידות, עיוורים או בלתי שפויים בדעתם, וכן ְּבֶׁשל החזקת ילד מפגר 
 12.5%מאותו חלק מהסכומים ששילם העולה על  35%במוסד מיוחד, יותר לו זיכוי ממס של 

  ..".מהכנסתו החייבת.

  ) ₪ 122,880×  12.5%( =      ₪ 15,360  מהכנסתה החייבת של אוה:   12.5%

  מהכנסתה החייבת. 12.5%. סכום ֶזה עולה על 2015בשנת  ₪ 30,200אוה שילמה למוסד 

  סכום ששילמה למוסד המיוחד  30,200<  2015בשנת  אוהמהכנסתה החייבת של  12.5% 15,360

מהכנסתה  12.5%במוסד מיוחד, העולה על  חלק מהסכומים ששילמה אוה ְּבַעד החזקת אביה
  ) 30,200 - 15,360( =     ₪ 14,840  יבת :החי

  ְּבַעד הוצאותיה להחזקת אביה במוסד מיוחד: 2015הזיכוי שיּוַּתר לאוה בשנת 

  194,5 ₪   = )%35  ×840,14 ₪ (  
  

 

  .אתשובה 
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 ,)ַמֶּתֶכת ִמְפַעל( ד אחדאצל מעבי תעובד אוה  .9שאלה מספר 
כלומר, ( פעםשעות בכל  6שבוע, ביומיים 

  .)שעות בשבוע 12סה"כ 

שמסרה למעבידה,  101-בחלק ה' בטופס ה
  שאין לה הכנסות אחרות. ִסיְּמָנה

 ֶׁשּכֹוַתְרּתֹו, 101-חלק ד' בטופס הב
"פרטים על הכנסותי ממעביד זה", מה 

וודאו את [ ?תא מקבלילסמן שה העלי
הכנסה יעזרו בתקנות מס תשובתכם וה
   .]הנוגעות לעניין

 משכורת חלקית.  .א  

 שכר עבודה (עובד יומי).  .ב

 משכורת חודש.  .ג

  משכורת בעד משרה נוספת.  .ד

  פתרון  

  .1תק'  - תקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה)  סעיפים רלוונטיים

  ., הנחיות מס הכנסה101טופס 

  הסבר הפתרון

  

  ב

  

  

  

  

  -) ניכוי ממשכורת ומשכר עבודהלתקנות מס הכנסה ( 1 תקנהלפי 

  יחיד המקבל משכורת; -"עובד" 

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

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

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

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

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

  

שעות בכל  12-שעות בכל פעם, המסתכמות ל 6 בשבוע, יומיים אחד אצל מעביד תעובד אוה
עליה לסמן שבוע. לפיכך, ב שעותימים בחודש ולא פחות משמונה  18-פחות מ . כלומר,שבוע

  ."שכר עבודה (עובד יומי)" האצל מעבידשהיא מקבלת 
  

  .בתשובה 
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  :, היה כלהלן11/2015, עד ו. שכרואצל מעסיק 1/7/2015-, התחיל לעבוד ב32 ן, רווק בנדב  .10שאלה מספר 

  11/2015  10/2015  9/2015  8/2015  7/2015  חודש

  ₪ 17,125  ₪ 18,079  ₪ 15,771  ₪ 16,927  ₪ 15,948  שכר

, בחודשים הנ"ל, ואישור ֵּתאּום ַמס, המעסיק ניכה משכרולא סיפק  101מאחר שלא מילא טופס 
  ).הנוגעות לענין(א) לתקנות 5לפי תקנה מס כפי שהיה עליו לנכות (

מסר למעסיק אישור ֵּתאּום ַמס מפקיד שומה. ְלִפי האישור, עד שכר שנתי של  נדב 12/2015-ב
  .ְלַנּכֹות מס בשיעור ַהְּמַרִּבי . ֵמֵעֶבר לסכום ֶזה ֵיׁש36%יש ְלַנּכֹות מס בשיעור  ₪ 89,730

תלוש ( בתלוש זה מנדב, כמה מס הכנסה ינוכה ₪ 15,495 היא 12/2015-אם משכורתו ב
  ?, או מהו סכום המס שיוחזר לו, ְלאֹור ֵּתאּום הַמס)12/2015

  ₪  3,330 מס בסך החזר  .א  

  ₪  7,438 מס  בסך ניכוי  .ב

 ₪  0 מס  בסך ניכוי  .ג

  ₪   5,578  מס בסך ניכוי  .ד

  פתרון  

  .10תק'  ,5תק'  ,1תק'  -) תקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה  סעיפים רלוונטיים

  .121ס'  -פקודת מס הכנסה 

  הסבר הפתרון

  

  א

  

  

  

  

פקיד השומה רשאי להורות " -) תקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודהל 10לפי תקנה 
שניכוי המס לפי תקנות אלה יוקטן או יוגדל, הכל לפי הענין, אם מסיבה כלשהי נוצר או עלול 

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

  ".והמעביד חייב לקיים כל הוראה כאמור

שיעור " - )הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה תקנות מסל 1, לפי תקנה "השיעור המרבי"
  ".לפקודה 121המס הגבוה ביותר הקבוע בסעיף 

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

            :12/2015עד  7/2015בחודשים  נדבשכר ִמְצַטֵּבר של 

99,345 ₪  =15,495  +17,125   +18,079  +15,771  +16,927  +15,948  

  ְלִפי אישור ֵּתאּום הַמס:  12/2015עד  7/2015-מס ִמְצַטֵּבר שיש ְלַנּכֹות בגין שכר מ

  89,730×  36%) +  99,345 - 89,730× (  השיעור המרבי 48%=  ₪ 36,918

(א) לתקנות מס הכנסה ומס מעסיקים (ניכוי ממשכורת ומְׂשַכר ֲעבֹוָדה ותשלום מס 5לפי תקנה 
המשלם לעובד משכורת חלקית, או משכורת ְּבַעד משרה נוספת שעליה הצהיר "מעביד  -מעסיקים) 

או שלא מילא את הסעיף העוסק  101, או משכורת כאשר העובד לא מילא טופס 101העובד בטופס 
  בפרטים על הכנסות אחרות, ינכה ממנה בעת התשלום מס בשיעור ַהְּמַרִּבי".

אישור תיאום מס מפקיד , 11/2015עד  למעסיקו,ולא המציא  101לא מילא טופס  נדבלפי נתוני השאלה, 
מס בשיעור ַהְּמַרִּבי לפי , 11/2015עד  7/2015משכרו, בחודשים לנכות  המעסיקעל היה לפיכך, השומה. 
  .התקנות

  :                      11/2015עד  7/2015שכר מצטבר של נדב בחודשים 

83,850 ₪  =17,125   +18,079  +15,771  +16,927  +15,948  

  83,850×  השיעור המרבי 48%=  ₪ 40,248         :11/2015עד  7/2015סה"כ מס שנוכה בחודשים 

  מס מצטבר שיש לנכות לפי אישור המס ₪ 36,918מס שנוכה מהשכר >  ₪ 40,248

  - , ְלאֹור ֵּתאּום הַמסנדבסכום המס שיוחזר ללפיכך, 

  מס מצטבר שיש לנכות לפי אישור המס 36,918 - מס שנוכה מהשכר 40,248=  מס) (החזר ₪ -330,3
  

  .אתשובה 
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במינימרקט  ַהּמֹוְכִריםשעות ביממה. עבודת  24 ַהָּפתּוחַ ) חנות מכולתבמינימרקט ( ְּכמֹוֵכרעובד נדב   .11שאלה מספר 
עבודה  ְּבֶׁשל. ְלִחיּלּוִפיןמועסקים בהן מוכרים ה .משמרות קבועות ליוםבשלוש מבוצעת 

. בשל עבודה במשמרת השלישית 20%) משולמת למוכרים תוספת של 2ת משמרבמשמרת השניה (
  .40%) משולמת למוכרים תוספת של 3 משמרת(

במשמרת שניה או הכנסתו מעבודה  ְּבֶׁשללפקודה,  10האם יינתן לנדב זיכוי מהמס, לפי ס' 
  )? (בחר/י את המשפט הנכון ביותר מבין המשפטים הבאיםנימרקטבמי שלישית

 .לפקודה 10מס לפי ס' מזכאי לזיכוי לא נדב  .לא  .א  

 .3-ו 2, בשל הכנסתו מעבודה במשמרות לפקודה 10לפי ס'  ,זיכוי ממס לנדב יינתן. כן  .ב

 המינימרקט.ִחּיּוִנית להפעלת  אינה ,3או  2 במשמרת במינימרקט, מֹוֵכרשל  ועבודת. לא  .ג

, 14:00שעה הלפני לא  ּוְתִחיָּלָתּה שעות 7-מ ְּפחּוָתהשהמשמרת השניה לא  ּוִבְלַבד, כן  .ד
  .המשמרת השניה ְּבתֹוםשעות ותחילתה  6-שלישית לא פחותה מהמשמרת הו

  פתרון  

  . 10  'פקודת מס הכנסה, ס  סעיפים רלוונטיים

  )במשמרותשיעור המס על הכנסה בעד עבודה תקנות מס הכנסה (

  הסבר הפתרון

  

  א

  

  

  

  

  לפקודה: 10לפי ס' 

  -בסעיף זה   (א)  " 

ניכוי מהכנסה או שיעורי מס נמוכים מהשיעורים הקבועים  זיכוי ממס או -"הטבה במס"     
  ;121בסעיף 

הענקה, הטבה או פרמיה, שהיא הכנסת עבודה המשתלמת על פי  -"הענקה בעד פריון עבודה"     
חוזה עבודה שאושר לענין סעיף זה כפי שנקבע בתקנות, בנוסף על המשכורת או השכר 

ון עבודה העולה על הפריון הרגיל ואשר נקבע על המקובלים הקבועים בחוזה העבודה, בעד פרי
פי נורמות מדודות שאישר המכון לפריון העבודה והייצור, או גוף אחר שקבע לענין זה שר 

  האוצר על פי המלצת המכון;

כפי שהגדיר שר האוצר בתקנות, לאחר התייעצות עם שר העבודה  -"משמרת שניה ושלישית"     
  והרווחה.

, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לקבוע בתקנות הטבה במס, לגבי הכנסה שר האוצר רשאי  (ב)  
במפעלי תעשיה מעבודה במשמרת שניה או שלישית או מהענקה המשתלמת בעד פריון עבודה, 

, שעיקר פעילותם בשנת המס היא פעילות ייצורית כמשמעותה בחוק עידוד התעשיה (מסים)
צות עם שר התעשיה והמסחר, ויכול שיקבע , שקבע שר האוצר לאחר התייע1969 -תשכ"ט

  לענין זה מפעלים מסויימים או לפי ענפי תעשיה.

מי שסך כל ההכנסה שהוא זכאי לה מאת מעביד המשלם לו הכנסה כאמור בסעיף קטן (ב)   (ג)  
סכום התקרה), לא יהא זכאי להטבה לפי סעיף זה  -שקלים חדשים (להלן  128,400עולה על 

עולה על סכום התקרה, ולענין זה יראו את הכנסתו שחל עליה סעיף קטן בשל חלק ההכנסה ה
(ב) כהכנסתו הגבוהה ביותר בסולם הכנסותיו; סכום התקרה יתואם כאילו הוא תקרת הכנסה 

  א.120כהגדרתה בסעיף 
   -בתקנות כאמור בסעיף קטן (ב) ניתן לקבוע   (ד)  

  בי חלק ממנה;שהטבה במס תחול לגבי כל ההכנסה כאמור בו או לג  )1(

הטבה במס בשיעורים שונים או בסכומים שונים, לענפי תעשיה שונים, למקצועות שונים   )2(
  ולסוגי נישומים שונים;

  כללים ותנאים להחלת ההטבה במס;  )3(
  "  סוגי עובדים שעל הכנסתם לא תחול ההטבה במס.  )4(

), מפורטים העובדים במשמרותשיעור המס על הכנסה בעד עבודה (א) לתקנות מס הכנסה (2בתקנה 
  מזיכוי מס בגין הכנסה מעבודה במשמרות: ָהנֹותילֵ שעשויים 

אחוזים מהכנסה מעבודה במשמרת שניה או שלישית של העובדים  15יינתן זיכוי מהמס בשיעור של   "  
העובדים במפעלי תעשיה שעיקר פעילותם בשנת מס היא פעילות ייצורית המפורטים להלן, 

, אם המעביד משלם תוספת משמרות בשל 1969-תשכ"ט ,חוק עידוד התעשיה (מסים)כמשמעותה ב
  העבודה במשמרת שניה או שלישית; ואלה הם:

  העובדים בייצור;  )1(

עובדי המינהלה ועובדי השירותים שבעל המפעל הוכיח, להנחת דעתו של פקיד השומה, כי   )2(
  " וי הייצור במפעל.עבודתם במשמרת השניה או השלישית חיונית להפעלת קו

  . היא פעילות ייצורית כמשמעותה בחוק עידוד התעשיה ופעילותאינו מפעל תעשיה שעיקר  מינימרקט

  .בגין הכנסתו מעבודה במשמרות ,לפקודה 10לפי ס'  סמזיכוי מלנדב לא זכאי לפיכך, 

  .אתשובה 
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, לאחר שמצאה עבודה בישוב 1/12/2014-בעיר רעננה. ב ֶקַבעתושבת  אוהה הית 30/11/2014עד   .12שאלה מספר 
אוה גרה . והיתה לתושבת קבע ב) ושוקדה), עברה לגור בישוב זה (מערב הנגב-בצפוןש( שוקדה

החייבת  ההכנסתברעננה.  ִּבְקִביעּותלגור  ָחְזָרה 1/1/2016-. ב31/12/2015בשוקדה עד  ִּבְרִציפּות
 ָׁשֲהָתה) חודשיים( 30/6/2015ועד  1/5/2015-החל ב .₪ 253,185היתה  2015בשנת מיגיעה אישית 

  .)מסיבות אישיות( בחופשה ללא תשלום

  ?2015בשנת  אוה תלו זכאי תושב הישובסך זיכוי ַמהּו 

 ₪  40,180  .א  

 ₪  50,637  .ב

 ₪  0  .ג

  ₪  48,216  .ד

  פתרון  

  .11ס'  -פקודת מס הכנסה   סעיפים רלוונטיים

  הסבר הפתרון

  

  ד

  

  

  

  

  .2015במשך כל שנת המס אוה היתה תושבת קבע בישוב שוקדה 

על הכנסה חייבת מיגיעה אישית עד לתקרה  20%הנחה של  ַמְקָנה שוקדהתושבות קבע בישוב 
  .לשנה ₪ 241,080של 

  .₪ 253,185 - 2015הכנסתה החייבת של אוה מיגיעה אישית בשנת 

  :2015לו זכאית אוה בשנת  )לפקודה 11ס' ( "ּתֹוָׁשב ִיּׁשּוב"זיכוי 

  Min)  מיגיעה אישיתהכנסה חייבת  185,253;  תקרה 241,080× (  שיעור ההנחה %20=  ₪ 216,48
  

  .דתשובה 
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  , והמס שנוכה ממנו:5/2015עד  1/2015, בחודשים 29 ןב רווק, נדבשל  ולהלן פירוט שכר  .13שאלה מספר 

  5/2015  4/2015  3/2015  2/2015  1/2015  חודש

   10,054   11,421   7,439   12,777   14,959  שכר

  780  1,067  231   1,255   1,907  ֶׁשּנּוָּכהמס 

 על בסיס מצטברוהמס מחושב , ₪ 416,15, עמד על 2015/6בתלוש , נדבאם השכר החודשי של 
  )?סכום מעוגלבתלוש זה ( ומס הכנסה יגבה משכר ), כמה1/1/2015מתחילת השנה (

 ₪  4,359  .א  

 ₪  1,906  .ב

 ₪  2,049  .ג

  ₪  641  .ד

  פתרון  

  .ב121, 121, 36 ,34ס'  -פקודת מס הכנסה   סעיפים רלוונטיים

  תקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה)

  הסבר הפתרון

  

  ב

  

  

  

  

  :2015בשנת  נדבזיכויים להם זכאי 

  נ"ז  2.00  תושב ישראל

  נ"ז  25.0  נסיעות

   ₪ 50490.=  ₪ 218× נ"ז    25.2  סה"כ נקודות זיכוי

    החודשים: 6-שכר מצטבר ב

  'ינו 14,959+  'פבר 12,777+  מרץ 7,439+ ' אפר 11,421+  מאי 10,054+ יוני 15,416=  ₪ 72,066

  72,066/  6=  ₪  12,011  החודשים: 6-השכר החודשי הממוצע ב

  מס "ברוטו" המוטל על השכר החודשי הממוצע:

1,681.51 ₪ = 21%  × )9,000 - 12,011 (  +14%  ×3,730  +10% × 5,270  

  מס בניכוי זיכויים אישיים שיש לשלם על השכר החודשי הממוצע:

01.1,191 ₪  ) =0  ;.50490 - 1,681.51  (max  

  :5/2015עד  1/2015 יםבחודשששולם מצטבר מס 

 ינואר 1,907+  פברואר 1,255+  מרץ 231 +  אפריל 1,067+  מאי 780 = ₪ 5,240

    :6/2015-ב נדבשל  והמס שיגבה משכרמס מצטבר לתשלום פחות מס מצטבר ששולם, הוא 

  ) מס שיש לשלם על השכר החודשי הממוצע 1,191 × חודשים 6(  - ששולם מצטבר מס 5,240=  ₪ 1,906

  .בתשובה 
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ושווי שימוש ברכב  ₪ 57,943, הורכב ממשכורת בסיס בסך 45של נדב, רווק בן  1/2015תלוש   .14שאלה מספר 
  . ₪ 12,550צמוד בסך 

("נטו לתשלום") בגין חודש זה, אחרי ניכוי מס הכנסה?  לנדבמהו שכר ה"נטו" שישולם 
  )התעלמו מדמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות(

  ₪  33,286  .א  

 ₪  32,737  .ב

 ₪  33,228  .ג

   ₪  45,778  .ד

  פתרון  

  ב.121, 121א, 45א, 36, 36, 34ס'  -פקודת מס הכנסה   סעיפים רלוונטיים

  תקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה)

  הסבר הפתרון

  

  ג

  

  

  

  

  משכורת בסיס 57,943+ רכב צמוד שימוש ב שווי 12,550 = ₪ 70,493למס" של נדב:  ְּברּוטֹושכר "

  חישוב המס:

  לפקודה: 121מס לפי ס'   

  ₪ 41,790מס מצטבר בגין משכורת מצטברת בסך  ₪ 11,369.40 + ) 70,493 - 41,790(  × %48 = ₪ 25,146.84

  ):₪ 67,560על כל שקל מעל  2%מס נוסף בסך ב לפקודה (121מס לפי ס'  

58.66 ₪ = %2  ) ×67,560 - 70,493 (  

  זיכויים אישיים, להם זכאי נדב, לפי נתוני השאלה:

  נ"ז  2.00  ............................................. תושב ישראל

  נ"ז  25.0  נסיעות .....................................................

   ₪  490.50  = ₪ 218× נ"ז    2.25  .................................... סה"כ נקודות זיכוי

    הזיכויים האישיים:המס המתקבל לאחר הפחתת 

  המס שחושב)   25,146.84+  58.66(  - נקודות זיכוי 490.50=  ₪ 24,715.00

  

כל שבר של שקל " -לתוספת א' לתקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה)  5לפי ס' 
אגורות, יראוהו כשקל חדש אחד; שבר של שקל  49חדש מן המשכורת או מן המס העולה על 

ים ". המס שהתקבל לאחר הפחתת הזיכויאגורות לא יובא בחשבון 49חדש שאינו עולה על 
  .₪ 24,715 -סכום "עגול", ללא אגורות. כלומר, זהה למס שינוכה  הואהאישיים 

  

  (משכורת הבסיס בלבד). ₪ 57,943תשלומים ללא זקיפות שווי: 

  שכר "נטו" לתשלום לאחר ניכוי מס הכנסה:

  תשלומים ללא זקיפות שווי  57,943 -מס לאחר הפחתת נקודות זיכוי 24,715=  ₪ 33,228

  תשובה ג.
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  .15שאלה מספר 

  

  

ימים בתל אביב.  9אותו מעבידו לעבוד ָׁשַלח  6/2015-ב. ָקבּועַ  ֶפןֹוְּבאנדב גר ועובד במטולה 
ֶהְכֵרִחִּיים לייצור  בה היוַהְּׁשִהָּיה ק"מ ממטולה) וכל ימי  218לתל אביב (המרוחקת  הנסיעה

, בסך של לינות 8המעביד שילם בעד נדב הוצאות לינה במלון בתל אביב, . מעבידשל ה תוהכנס
, מוצגים בשאלה זו כל ַהַּפְׁשטּות ְלַמַען. [ )נותבהתאם לתק ,מּוָכחֹותהוצאות בפועל ( דולרים לכל לינה 372

  ].לפי השער היציג כפי שפורסם לאחרונה לפני מועד הלינה יםמחושבהסכומים בערכי דולר, כשהם 

בתרגום לערכים הנסיעה לתל אביב ( ְּבֶׁשללשכרו של נדב, לצורך חישוב מס, ֶׁשִּיָּזֵקף מהו הסכום 

  ] למען הסר ספק, הכוונה היא לסכום שאינו מותר בניכוי על פי התקנות)? [ דולריים

 $  1,380  .א  

 $  744  .ב

 $  848  .ג

  $   915  .ד

  פתרון  

  .תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות)(רישא).  17), ס' 2(2ס'  -פקודת מס הכנסה   סעיפים רלוונטיים

  הסבר הפתרון

  

  א

  

  

  

  

אך למעט תשלומים כאמור  ...תשלומים שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו" - )(א) לפקודה2(2לפי ס' 
בין שניתנו בכסף ובין בשווה כסף, בין שניתנו לעובד במישרין או  - ...המותרים לעובד כהוצאה

  , מהווים הכנסה מעבודה."בעקיפין או שניתנו לאחר לטובתו

  -לפקודת מס הכנסה (החבק) לפי קובץ הפרשנות 

עבודה כאמור. אולם, בהוצאה -"אם ההוצאה מותרת לעובד בניכוי, אין לראות בהחזרה הכנסת  
עבודה. לדוגמה: הוצאות החזקת רכב אינן -שאינה מותרת בניכוי לעובד יש לראות בהחזר הכנסת

  מותרות בניכוי לעובד, ולפיכך, החזר בגינן הינו הכנסה בידו.

ידי המעביד, יש בפקודה "קיצור דרך". -צאות עובד המותרות בניכוי, המשתלמות עלבעניין הו  
לפקודה, בחר  17במקום לראות בכל ההחזר הכנסה שממנה תנוכה ההוצאה בהתאם לסעיף 

  המחוקק להפחית את ההכנסה מלכתחילה בסכום הזהה לסכום ההוצאה המותר בניכוי".

  , יותרו לניכוי:וי הוצאות מסויימות)תקנות מס הכנסה (ניכא) ל2(2ְלִפי תקנה 

הוצאות לינה שהוציא נישום בישראל או באזור, ובלבד שהסכום המותר בניכוי אינו עולה על   (א) 
)(ב) כשהוא מחושב בשקלים חדשים לפי השער היציג של 1)(ב)(2הסכומים הנקובים בפסקה (

וציא נישום ללינה במקום הדולר כפי שפורסם לאחרונה לפני מועד הלינה, ואולם הוצאות שה
קילומטרים ממקום מגוריו או ממקום עיסוקו העיקרי, לא יותרו בניכוי,  100-המרוחק פחות מ

  זולת אם שוכנע פקיד השומה שהלינה היתה הכרחית לייצור ההכנסה של הנישום;

ה במחיר ), יותרו בניכוי הוצאות שהוציא נישום בשל ארוחת בוקר הכלול3(ב)   על אף האמור בפסקה (
  לינה המותרת בניכוי, כאמור בפסקת משנה (א) לעיל;

(ג)    הוראות פסקה זו לא יחולו על הוצאות לינה שהוציא הנישום במסגרת השתתפות בכנס בתחום 
  עיסוקו;

  :2של תקנה  )(ב)1)(ב)(2הסכומים הנקובים בפסקה (

  וכרות;כל הוצאות הלינה המ  -דולר  117-)   לגבי לינה שעלותה נמוכה מ1(

 117-מהוצאות הלינה המוכרות, אך לא פחות מ 75% -דולר  117-)   לגבי לינה שעלותה גבוהה מ2(
  דולר ללינה;

דולר ללינה,  266, או 6הוצאות הלינה בפועל המוכחות בהתאם לתקנה    -הוצאות לינה מוכרות" "
  .הנמוך ביניהם

דולר).  266הלינה המוכרות (הוצאות תקרת מהלינות היתה גבוהה  8-עלותה של כל אחת מ
  .מהוצאות הלינה המוכרות 75%לפיכך, יותרו לניכוי 

  min  ;117$  [max ) התקרה $ 266ההוצאה בפועל ;  $ 372× (  %75× [ לינות  8=  $ 1,596

  $ 372×  8=  $ 2,976  :  הלינות 8המעביד בעד ששילם סה"כ הסכום 

  $ 1,596  הלינות:   8סה"כ הסכום שיותר לניכוי בעד 

   :, אותן יש לזקוף לשכרו של נדבהוצאות לינה שאינן מותרות בניכוי

1,380 $  )  =1,596 $ - 2,976 $ (  

  .אתשובה 
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 2015המס שנת  – 6.2016פתרון מבחן חשבי שכר בכירים 

 

  .16שאלה מספר 

  

רכיבים: שכר  3-הורכב מ, 32 תב הרווק, מנהל חנות הרהיטים ניתסג, אוהשל  1/2015תלוש 
ו"השתתפות  )"ברוטו"( ₪ 2,850), שווי שימוש ברכב צמוד בסך "ברוטו"( ₪ 14,880בסך  יסוד

  חודש. בכל נטו ₪ 120,3 של בסך" במימון קורס טייסהמעסיק 

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

 ₪  21,926  .א  

   ₪  22,355  .ב

  ₪  22,457  .ג

   ₪  19,402  .ד

  פתרון    

  ב. 121, 121 א,36 ,36, 34ס'  -פקודת מס הכנסה   סעיפים רלוונטיים

  )(ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה תקנות מס הכנסה

  הסבר הפתרון

  

  ב

  

  

  

  

  14,880+  2,850=   ₪ 17,730 -), ללא הסכום שיש לגלמו "ברוטו למס"( אוהשל  השכר

  נקודות זיכוי:

  2.00  נ.ז. תושב ישראל

  0.25  נסיעותנ.ז. 

  05.0  אשהנ.ז. 

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

). 14%מדרגת מס ( ₪ 1,049.20בחודש הוא  ₪ 9,000לפי טבלאות המס, המס ְּבִגין משכורת של 
  .השטחכלומר, ניתן להתעלם מנקודות הזיכוי בגילום תוספת 

  .31%במדרגת מס שולי  אוה תנמצא 17,730בשכר 

   17,730+  3,120) /  1 - 31%= (  22,251.74<  31%"גבול" מדרגת המס  19,980

  בגילום אנו חורגים ממדרגת המס הנוכחית. -מסקנה 

  ) 980,19 - 17,730( =  ₪ 2,250, נותר "ברוטו" בסך %13במדרגת מס 

  .₪ 697.50  - 31%, ומס בשיעור ₪ 1,552.50 -"נטו"  69%-ל ִמְתַּפְּצִלים ₪ 2,250

   3,120.00 - 1,552.50=  ₪ 1,567.50יתרה שנותרה לגילום:  

    .34% - מדרגת המס לגילום היתרה

  1,567.50) /  1 - %43= (    ₪ 2,375  גילום היתרה:   

  2,250+  2,375=    ₪ 4,625  כשהוא מגולם: ₪ 3,120הסכום   

   17,730+  4,625=  22,355>  34%"גבול" מדרגת מס  41,790

     ₪ 355,22  :   2015/1- לצורך חישוב מס ב אוהשל  השכר

  .בתשובה 
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  .17שאלה מספר 

  

    :ַהָּקָהל ַקָּבַלתפקיד , נדבשל  1/2015תלוש  ְרִכיֵבילהלן 

    ₪  13,355  ............................................................................................... יסוד. שכר 1
  ₪  864  .........................................) כיסוי הוצאות ביגוד לפקידי קבלת קהל( ביגוד ְקצּוַּבת .2
  ₪  968  ........................................................................................... שכר פרמיות. 3
  ₪  709  ...]כמרכיב לפנסיה ִנְכֶלֶלת .בתנאי מּוְתֵניתשאינה  ,קבועה 'תוס[קהל  קבלת פתתוס. 4

 ְּבַעד, )בלבד חלק מעביד( נדבֲעבּור לשלם לקרן השתלמות  המעבידאותו רשאי  ַהְּמַרִּבימהו הסכום 
  ]כדין לאותה קופה ופריש את חלקמ נדבלמען הסר ספק,  [שכרו? לשווי  ֶׁשִּיָּזֵקף ְּבִלי, 1/2015 שכר

 ₪  1,127.40  .א  

 ₪  1,054.80  .ב

 ₪  1,001.63  .ג

   ₪  1,178.40  .ד

  פתרון    

  (ה).3ס'  -פקודת מס הכנסה   סעיפים רלוונטיים

  הסבר הפתרון

  

  ב

  

  

  

  

   -(ה) לפקודה 3לפי ס' 

סכומים ששילם מעביד לקרנות השתלמות בשביל עובדו בגבולות שנקבעו בהסכם קיבוצי   " 
הסכם קיבוצי), ולגבי עובד שאין  -, (להלן 1957-כמשמעותו בחוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז

בגבולות שנקבעו בהסכם קיבוצי החל על עובד שמקצועו, הוותק  -הסכם קיבוצי החל עליו 
מהמשכורת הקובעת לגבי עובד הוראה  %8.4-מים, אך לא יותר משלו ותנאי העבודה שלו דו

, יראום כהכנסת עבודה של מהמשכורת הקובעת לגבי כל עובד אחר %7.5-ולא יותר מ
העובד בעת שקיבל אותם; ואילו סכומים ששילם מעביד מעל לגבולות כאמור יראום 

 -כהכנסת עבודה של העובד בעת ששולמו לקרן. ְלִעְנַין זה 

שכר  למעט תשלומים שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו, - ַהְכָנַסת ֲעבֹוָדה -" ורת קובעתמשכ"
אך לא יותר מכפל הסכום  -או אירוע מסויים  שעות נוספות ותשלומים ְּבֶׁשל מאמץ מיוחד

המהווה תקרה ְלִעְנַין תשלום תוספת היוקר ְּכִפי שהוא נקבע מעת לעת בהסכם ֵּבין לשכת 
  " גונים הכלכליים ְלֵבין ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל;התיאום של האר

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

שכורת קובעת" איננה כוללת שכר שעות הנכללת כמרכיב לפנסיה לרבות דמי הבראה. "מ
נוספות, שכר פרמיות, פריון עבודה או כל תשלום הבא לכיסוי הוצאות העובד: כגון החזר 
הוצאות רכב, קצובת נסיעה, ביגוד. כמו כן אין לכלול במשכורת הקובעת תשלום עבור אירוע 

  מסוים או עבור מתן שירות חד פעמי למעביד.

", שהיא תוספת קבועה, שאינה מותנית בתנאי, הנכללת כמרכיב לפיכך, "תוספת קבלת קהל
  לפנסיה, תיכלל במשכורת הקובעת לקה"ל.

תשלום "קצובת הביגוד", שניתן לנדב לכיסוי הקובעת לקה"ל אין לכלול את  תמשכורב
כמו כן, לא תעלה  הוצאותיו, ואת "שכר הפרמיות" שקיבל, שהוא תשלום בשל מאמץ מיוחד.

  .₪ 15,712המשכורת הקובעת לקה"ל על 
  

  :נדבשל  לקרן השתלמות "משכורת קובעת"

 min]  תקרת משכורת לקה"ל 15,712) ;  יסודשכר  13,355+ תוספת קבלת קהל 709= [ (  ₪ 14,064

  משכורת קובעת 064,14×  %7.5=  ₪ 80.054,1    :נדבשל  מהמשכורת הקובעת %7.5

  .בתשובה 
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מעסיקו ( לפקודה 10 ס' בו ִמְתַקֶּיֶמת עבודה במשמרות לענין ,תעשיה ְּבִמְפָעלנדב הוא עובד יצור   .18שאלה מספר 

  , הורכבה מהסכומים הבאים:2015 בשנת המסהכוללת ממשכורת,  והכנסת). היחיד
  ₪  43,284  ....................................... עבודה במשמרת הראשונה. 1
  ₪  48,372  ........................................... השניהעבודה במשמרת  .2
  ₪  53,674  ...................................... השלישיתעבודה במשמרת  .3
  ₪  2,916  השתתפות מעביד בהוצאות נסיעה לעבודה ובחזרה...... 4

 10לפי ס'  ,2015בשנת  ְּבֶׁשל הכנסתו מעבודה במשמרותשיקבל נדב, ממס  הזיכוי מהו סכום
  לפקודה ולפי התקנות הנוגעות לענין?

  ₪  2,977  .א  

  ₪  12,330  .ב

  ₪  11,280  .ג

   ₪  12,767  .ד

  פתרון  

  )במשמרותשיעור המס על הכנסה בעד עבודה . תקנות מס הכנסה (10  'פקודת מס הכנסה, ס  סעיפים רלוונטיים

  הסבר הפתרון

  

  ג

  

  

  

  

  זיכוי ִמְׁשָמרֹות:

  43,284 + 48,372 + 53,674 + 2,916= ₪   148,246  : 2015-הכנסה כוללת של נדב ממשכורת ב

   ₪   128,400  לפקודה: 10סכום התקרה ְלִפי ס' 

   ₪    19,846  :חלק ההכנסה העולה על סכום התקרה

  48,372+  53,674=   ₪  102,046  שכר ִמְׁשָמרֹות שניה ושלישית:

  102,046 - 19,846=  ₪   82,200  שכר ִמְׁשָמרֹות המזכה בהטבת מס:

  82,200×  15%=  ₪  12,330  ): סכום מעוגלהטבת המס (

  בשנה ₪   11,280  :הזיכוי ַהְּמַרִּבי ְּבִגין שכר ִמְׁשָמרֹות בתעשייה

  min)  12,330;  תקרה 11,280= (  ₪   11,280  :הזיכוי המרביבדיקה מול 

  .גתשובה 
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  .19שאלה מספר 

  

. 30/9/2015-בֶׁשִּנְפַטר שנים, במשרה מלאה, עד  6מעבידו היחיד  עובד עבד במשכורת אצל
  כלהלן:קבועה, ), היתה "המשכורת האחרונה"( מֹותֹומשכורתו החודשית, לרבות זו האחרונה לפני 

    ₪  11,680  ............................................................................. משכורת יסוד.  1
   ₪  670  ...... )קצובת נסיעה( לעובד לכיסוי הוצאותיו ןשניתדמי נסיעות תשלום  . 2

  .₪ 163,920 -של העובד  מֹותֹו ֵעֶקבהמעביד שילם ש ַההֹוןמענק סך 

, )ולא הוגדל הפטור( לפקיד השומה לצורך הגדלת הפטור שבסמכות המנהלְּפִנָּיה נעשתה  לא אם
  א) לפקודה?7(9לפי ס' , הון שנתקבל עקב מותו של העובדמס של מענק הב החייבמהו החלק 

  ₪  15,720  .א  

   ₪  93,840  .ב

  ₪  23,760  .ג

   ₪  89,880  .ד

  פתרון    

  א).7(9סעיף  -פקודת מס הכנסה   סעיפים רלוונטיים

  הנחיות מס הכנסה.

  הסבר הפתרון

  

  ג

  

  

  

  

  א)(ב) לפקודה, פטורים ממס:7(9לפי ס' 

עד סכום השווה למשכורת של שני חדשי עבודה לכל  -מענק הון שנתקבל עקב מוות   )1(  "
שנת עבודה, לפי המשכורת האחרונה; עלה סכום המענק על השיעור האמור, רשאי 

לפטור את העודף, כולו או מקצתו, בהתחשב בתקופת השירות, בגובה השכר, המנהל 
  בתנאי העבודה ובנסיבות הפטירה;

לכל שנת  ₪ 24,700בשום מקרה לא יעלה הסכום הפטור לפי פסקת משנה זו על   )2(  
  "  עבודה וחלק יחסי מסכום זה בשל עבודה בחלק משנה;

הכנסת עבודה למעט  - חישוב הפטור, פירושה" לעניין משכורת" -לפי הנחיות מס הכנסה 
״משכורת  .תשלומים שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו ולמעט שוויו של שימוש ברכב צמוד

עשר החודשים שקדמו לפיטורים. סכום -חודש״ אצל עובד יומי היא השכר הממוצע של שנים
טורין) שחייבים (כמשמעותו בתקנות פיצויי פי להיות גבוה מ״שכר עבודה״ המשכורת יכול

  לשלם עבורו פיצויים.

  ₪ 11,680×  2=  ₪ 23,360  , לפי משכורת אחרונה: משכורת של שני חדשי עבודה

  של מענק ההון:ַהָּפטּור החלק 

   min  [min)  תקרה 24,700;  36023,× (  שנות עבודה 6;  המענק שנתקבל 163,920= [  ₪ 601,140

  המענק שנתקבל 163,920 -החלק הפטור 601,140=  ₪ 760,23  החלק החייב במס של המענק: 

  .גתשובה 
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ה שנ להם ָמְלָאה 2015שבשנת המס  )תאומיםפעוטים ( ילדים 2אוה, ולהם ל ינשו, 37 ןב, נדב  .20שאלה מספר 
 ומשכורתעבודה.  שנות 15 בתום, 30/4/2015-ב היחיד ומעסיקאצל  ופוטר מעבודת נדב .אחת

. בטופס ₪ 8,650 -קבועה  היתה ,4/2015לחודש  ומשכורת החודש ששולמה להחודשית, לרבות 
א) 7(9לפי ס' (ֶׁשֶחְלקֹו ָּפטּור ממס  מענק פרישה ול חּוַּׁשב, 4/2015תשלום שכר  במועד ֶׁשּמּוָלא 161-ה

  .הכנסה במס חייב, ₪ 38,160סך  -), וחלקו לפקודה

  ?  נדב, כמה מס הכנסה יש לנכות ממענק הפרישה החייב של לפי התקנותחישוב מס ב

  ₪  995  .א  

 ₪  8,146  .ב

  ₪  3,372  .ג

   ₪  7,720  .ד

  פתרון  

  .  ב121, 121, (ג)66 ,36, 34א), 7(9ס'  -פקודת מס הכנסה   סעיפים רלוונטיים

  ).1(א)(7(א), 4תק'  -) ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה(תקנות מס הכנסה 

  הסבר הפתרון

  

  ג

  

  

  

  

לא נלקח בחשבון בחישוב המס. מאחר שאינו  א) לפקודה7(9ָּפטּור ממס ְלִפי ס' הַ ְּפִריָׁשה הַ ַמֲעַנק 
  רלוונטי, סכומו אף לא נכלל בנתוני השאלה.

  ניכוי מס ממענק פרישה שאינו פטור:

עביד המשלם לעובד למעט עובד "מ -)תקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה) ל1(א)(7ְלִפי תקנה 
א) לפקודה, ינכה בעת התשלום מהחלק שאינו 7(9ְלִפי סעיף יומי, מענק פרישה שכולו או חלקו ֵאינֹו פטור ממס 

  ..."פטור, מס ְּכִאיּלּו היה משכורת בלתי קבועה, ְלִפי המשכורת האחרונה ששולמה לעובד

  ניכוי מס הכנסה מ"משכורת בלתי קבועה":

ורת בלתי מעביד המשלם לעובד משכ" -) תקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה(א) ל4ְלִפי תקנה 
 -; ְלִעְנַין ֶזה, "הפרש המס" 12-קבועה, ינכה ממנה, בעת התשלום, מס בסכום השווה להפרש המס המוכפל ב

ההפרש בין המס שיש לנכות ממשכורת החודש לחודש שבו שולמה המשכורת הבלתי קבועה, לבין המס שיש 
  ..."הבלתי קבועה עשר מהמשכורת-לנכותו ממשכורת החודש לאותו חודש, בתוספת החלק השנים

  החישוב:

      נקודות זיכוי:

  תושב ישראל 2 + נסיעות  0.25 +בשנת המס שלאחר שנת לידתו פעוט  2 × 2 = 6.25

  25.6×  218=  ₪ 50362,1.  -סכום נקודות הזיכוי 

  .₪ 8,650 - 4/2015, לחודש נדבמשכורת החודש ששולמה ל

  38,160/  12=  ₪ 3,180  החייב):החלק השנים עשר מ"המשכורת הבלתי קבועה" (המענק 

 8,650+  3,180=  ₪ 11,830מהמשכורת הבלתי קבועה:        12-משכורת החודש + החלק ה

  מהמשכורת הבלתי קבועה: 12-המס שיש לנכות אותו ממשכורת החודש בתוספת החלק ה

  ₪ 9,000מס מצטבר בגין משכורת מצטברת בסך  1,049.20 +)  11,830 - 9,000( ×  21%=  ₪ 1,643.50

  max)  50.643,1 - 50362,1.;  0= (  ₪  00.281    מס בניכוי זיכויים אישיים:     

  המס שיש לנכות אותו ממשכורת החודש לאותו חודש שבו שולמה המשכורת הבלתי קבועה:

1,000.20 ₪  =14%  × )5,270 - 8,650  (+ 10% × 5,270  

  max)  20.000,1 - 50362,1.;  0= (  ₪  0  מס בניכוי זיכויים אישיים:       

  281.00 - 0=  ₪ 281   הפרש המס:

, אותו יש לנכות מחלקו החייב במס של המענק ("המשכורת הבלתי 12-הפרש המס מוכפל ב
  281×  12=  ₪ 372,3  קבועה"):

  .גתשובה 
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  .21שאלה מספר 

  

    ₪  4,650  ............................................... יסודשכר   .1  :אוהשל  1/2015להלן רכיבי שכר 
  ₪  2,235  .................................................. פרמיות  .2
  ₪  476  ) .........................קצובת נסיעהדמי נסיעות (  .3

תגמולי המעביד,  ַמְרִּכיבבחודש, ַעל ֶחְׁשּבֹון  ₪ 279לקופת גמל לקיצבה  עבורהַמְפִריׁש מעבידה 
משלמת גם היא את חלקה, כדין,  אוהלמען הסר ספק, בחודש [ ₪ 295בדן כושר עבודה וא ִמְּפֵני ביטוחול

  ].", כהגדרתו בפקודהביטוח מועדףאובדן כושר עבודה הוא "האמור מפני ביטוח הכמו כן,  .לאותה קופת גמל

הפרשות המעביד לקופת גמל לקצבה ולביטוח  בגין 1/2015בתלוש  אוהמהו השווי שיש ִלְזקֹוף ל
  ?)סכום מעוגל(אובדן כושר עבודה מפני 

  ₪  37  .א  

  ₪  22  .ב

  ₪  58  .ג

   ₪  225  .ד

  פתרון  

  .) לפקודת מס הכנסה, הנחיות מס הכנסה14(32סעיף   סעיפים רלוונטיים

  .1ס'  -ולניהול קופות גמל) תקנות מס הכנסה (כללים לאישור 

  הסבר הפתרון

  

  א

  

  

  

  

לענין קופת גמל , "משכורת"לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל),  1לפי תקנה 
 ".הכנסת עבודה למעט שוויו של שימוש ברכב שהועמד לרשותו של העובד, היא "לתגמולים או לקצבה
ביטוח הוצאה לרכישת ) לפקודה, הדן ב14(32לענין ס'  זהה להגדרת ה"משכורת"הגדרת "משכורת" זו 

  .מפני אבדן כושר עבודה

  :2015בשנת המס א.כ.ע. חישוב ההוצאה לרכישת ביטוח ְלִפי הנחיות מס הכנסה בעניין 

 :קיצבהמרכיב תגמולי מעביד בקופ"ג לחישוב הזקיפה ְּבִגין ההפרשה ל  . 1
  יסודשכר  4,650 + פרמיות 2,235 + נסיעות 476 = ₪ 7,361 ללא שווי שימוש ברכב: הכנסת עבודה

  min )רכבב שימושהשווי  ללאהכנסת עבודה  7,361 ; תקרה 37,040 ( × %7.5 = ₪ 552.08 < ₪ 279

 max)  0;  552.08 – 279.00= ( ֵאין שווי קיצבה: 

  אובדן כושר עבודה:מפני ת מעביד לביטוח חישוב הזקיפה ְּבִגין הפרש  . 2
  תקרה ראשונה:

    : משכורתו של העובדת המעביד למרכיב התגמולים (קיצבה) מתוך שיעור הפרש
3.79%  =7,361  /279  

  , כשהתוצאה לא תפחת מאפס:7.5%-ת המעביד לקיצבה נפחית מעור הפרשישאת 

%3.71  ) =0  ;%3.79 - %7.50  (max  
  ונבחר את הקטן ִמֵּבין השניים: 3.5%-נשווה את התוצאה שקיבלנו ל

%50.3  ) =%71.3 ;%3.50  (min  
  במשכורת העובד, ונקבל את התקרה הראשונה:הנמוך נכפיל את השיעור 

  %50.3×  7,361=   ₪ 64.257  :1תקרה 
   תקרה שניה:  

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

  min)  7,361;  37,040× (  %3.5=  ₪ 64.257  :2תקרה 

   תקרה שלישית: 
  מהשכר (ולא יותר מהתקרה): 7.5%הפרשות מעביד לקצבה ולא.כ.ע. לא יעלו על 

08.273 ₪  =279 - %7.5  ) ×37,040  ;7,361  (min  

   max)  08.273;  0= (  ₪ 273.08  :3תקרה 
  תקרת ההוצאה האפשרית לא.כ.ע. היא הקטנה ִמֵּבין שלוש התקרות שחישבנו:

  min)  257.64;  257.64;  273.08= (  ₪ 257.64  לא.כ.ע.:תקרת ההוצאה 
  נפחית את תקרת ההוצאה לא.כ.ע. מההפרשה ְּבפֹוַעל, ונקבל שווי א.כ.ע. שיש ִלְזקֹוף:

  max)  00295. - תקרת ההוצאה 257.64;  0= (  ₪ 36.37) = סכום מעוגל( ₪ 37שווי א.כ.ע.:              

  .אתשובה 
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  לקופות גמל, בתלוש חודש זה: התשלומים. ₪ 10,602 - 1/2015בחודש  ,35-ה ןב ,נדבשל  ושכר  .22שאלה מספר 

  שם הקופה
  וסוג הקופה

  שכר מבוטח
  חלק עובד  מהשכר המבוטח מעבידחלק 

  מהשכר המבוטח
  מעבידהמרכיב תגמולי   מרכיב הפיצויים  מרכיב תגמולי עובד

  קופת גמל לשכירים
  קופת גמל לקיצבה

 1,342  ₪     7.50%  6.00%  

  קרן פנסיה מקיפה
  קופת גמל לקיצבה

 9,260  ₪  6.00%    6.00%   5.50%   

  שלעיל? ותשלומי בשל, 01/2015בתלוש  נדבקבל יא' לפקודה) ש45ס'  לפימהו הזיכוי ממס (

  ₪  178.26  .א  

  ₪  167.48  .ב

  ₪  206.44  .ג

   ₪  213.15  .ד

  פתרון  

  א.45ס'  -פקודת מס הכנסה   סעיפים רלוונטיים

  הסבר הפתרון

  

  ג

  

  

  

  

  א לפקודה.45לזיכוי ממס לפי ס'  נדב, זכאי לקופת גמל לקיצבה ובשל תשלומי

  1,342×  6.00%+  9,260×  5.50%=  ₪ 589.82    -לקופת גמל לקיצבה  נדב"הפרשת עובד" של 

  

   - 1/2015-ב נדבהמזכה של  והכנסת

 min} תקרת הכנסה מזכה שהיא הכנסת עבודה 8,700; הכנסה בפועל 602,10= {  ₪ 700,8

 min) }  8,700×  %7 = 609.00; (  הפרשה בפועל 82.589= {  ₪ 82.589       -מגבלת עמית שכיר 

  82.589×  %35=  ₪ 44.206  -א 45זיכוי לפי ס' 

  
  .גתשובה 

   



23  

 

 2015המס שנת  – 6.2016פתרון מבחן חשבי שכר בכירים 

 

). לפי התקנות, מתי עליו לשלם 'יום ה( 1/10/2015-של עובדיו שילם נדב ב 9/2015את משכורת   .23שאלה מספר 
  -של העובדים, בעד משכורת זו?  העזרו בלוח השנה שלהלן את התשלומים לקופות הגמל 

  שבת  יום ו  יום ה  יום ד  יום ג  יום ב  יום א
27/9  28/9  29/9  30/9  1/10  2/10  3/10  

  סוכות  סוכותערב 
  )1(סוכות 

        
  

  

4/10  5/10  6/10  7/10  8/10  9/10  10/10  
שמחת ערב 

  תורה
  תורה שמחת

  )2(סוכות 
          

11/10  12/10  13/10  14/10  15/10  16/10  17/10  
  
  

            

  
 ).ה'יום (  15/10/2015-לא יאוחר מ  .א  

 ).ב'יום (  12/10/2015-לא יאוחר מ  .ב

 ).ג'יום (  13/10/2015-לא יאוחר מ  .ג

 ).יום ד'(  14/10/2015-לא יאוחר מ  .ד

  פתרון  

  .20תקנה  -תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל)   סעיפים רלוונטיים

  הפתרון הסבר

  

  ד

  

  

  

  

  

  לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל): 20לפי תקנה 

(א), התשלומים יתקבלו 19תקבל מהמעבידים רק סכומים כמפורט בתקנה קופת גמל   "   
  מועד התשלום): -במזומנים בלבד ולא יאוחר מהמועד המוקדם מבין אלה (להלן 

  )  שבעה ימי עסקים מיום תשלום המשכורת החודשית לעובד;1(

  )  חמישה עשר ימים מתום החודש שבעדו על המעביד לשלם את המשכורת לעובד. "2(
  

  .1/10/2015-של עובדיו שילם נדב ב 9/2015את משכורת 

  שבת  יום ו  יום ה  יום ד  יום ג  יום ב  יום א
27/9  28/9  29/9  30/9  1/10  2/10  3/10  
  סוכות  

  )1(סוכות 
    משכורת    

  
  

4/10  5/10  6/10  7/10  8/10  9/10  10/10  
שמחת ערב 

 תורה

  תורה שמחת
  )2(סוכות 

      3עסקים יום   2יום עסקים  1יום עסקים 

11/10  12/10  13/10  14/10  15/10  16/10  17/10  
  7יום עסקים  6יום עסקים  5יום עסקים  4יום עסקים 

  
      

  

  

שבעה ימי עסקים מיום תשלום המשכורת החודשית לעובד הם המועד המוקדם מבין המועדים 
.  לפיכך, תשלומיו של נדב לקופת הגמל ייחשבו כמשולמים בזמן, רק שלעיל 20הנקובים בתקנה 

  .)ד'יום ( 2015/1014/-לא יאוחר מ, כלומר, 2015/101/ימי עסקים מיום  7אם ישולמו בתוך 

  .דתשובה   
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כדין בענף המסעדות  המועסקת, )עובדת זרה חוקית( "עובד זר חוקי, היא "32בת  אישה אוה,  .24שאלה מספר 
  השנה.אֹוָתּה בכל ְוָׁשֲהָתה בישראל , 2015המס  שנת בכל מעסיקה עבדה אצל. אוה ָהֶאְתִנּיֹות

הנוגעות תקנות הלפי [ 2015כמה נקודות זיכוי יובאו בחשבון בחישוב המס על הכנסתה בשנת 

  ?]לענין

 ז"נ  2.25  .א  

  ז"נ  0.00  .ב

 ז"נ  2.75  .ג

  ז"נ  0.50  .ד

  פתרון  

  ). תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר  רלוונטייםסעיפים 

  א.36 -פקודת מס הכנסה 

  .תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה)

  הסבר הפתרון

  

  ד

  

  

  

  

  -) תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זרל 3לפי תקנה 

) 2) או (1(2ל עובד זר חוקי בתחום הסיעוד, לפי סעיף שחישוב המס על הכנסה ב  (א)  "
  א לפקודה.36-ו 36, 34לפקודה, יובאו בחשבון נקודות זיכוי לפי סעיפים 

) לפקודה של עובדת זרה חוקית 2) או (1(2המס על הכנסה לפי סעיף בחישוב   (ב)  
שאינה עובדת זרה חוקית בתחום הסיעוד, תובא בחשבון חצי נקודת זיכוי לפי 

  .א לפקודה36סעיף 

שהה העובד הזר החוקי או העובד הזר החוקי בתחום הסיעוד, לפי העניין, בישראל   (ג)  
ן בחישוב המס על הכנסתו, החלק השנים או באזור בחלק משנת המס, יובא בחשבו

עשר מסכום נקודות הזיכוי כאמור בסעיפים קטנים (א) או (ב), לפי העניין, כשהוא 
  מוכפל במספר החודשים שבהם שהה בארץ בשנת המס.

הוראות הפרק השלישי לחלק ג' לפקודה, למעט האמור בתקנות אלה, לא יחולו   (ד)  
  " .בחישוב המס על הכנסתו של עובד זר

היא מועסקת בענף המסעדות ( שאינה עובדת זרה חוקית בתחום הסיעודעובדת זרה חוקית אוה היא 

  .)האתניות

  .)א לפקודה36לפי ס' ( נ"ז 0.50בחשבון  תובא 2015לפיכך, בחישוב המס על הכנסתה בשנת 
  

  .דתשובה 
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  , זכאי נדב לסכומים הבאים: 31/8/2015-עם פרישתו מעבודתו אצל מעבידו, ב  .25שאלה מספר 

 ₪  17,364  .....פיצויי פיטורים ........................................................................  .1

  ₪  2,878  ...... )עד תאריך הפרישה פיצוי עבור ימי מחלה שלא נוצלוימי מחלה ( ִּפְדיֹון  .2

   ₪  4,723  ...תאריך הפרישה ... ֶׁשְּלַאַחרתקופה  בעד, ִהְסַּתְּגלּות דֵשיוחפיצוי עבור   .3

  של נדב כ"מענק פרישה"? 161-מהו סכום הרכיבים שניתן לכלול אותם בטופס ה

   ₪  24,965  .א  

  ₪  20,242  .ב

  ₪  22,087  .ג

  ₪  17,364  .ד

  פתרון  

  והנחיות מס הכנסה. 161טופס א)(א), 7(9פקודת מס הכנסה, ס'   סעיפים רלוונטיים

  הסבר הפתרון

  

  א

  

  

  

  

 :161מתוך טופס 

  

 כ"מענק פרישה" נדבשל  161-בטופס ה םשניתן לכלול אותבמקרה שתואר בשאלה, הרכיבים 
תקופה ֶׁשְּלַאַחר  בעד ,יצוי עבור חודֵשי ִהְסַּתְּגלּותימי מחלה" ו"פ ִּפְדיֹוןהם "פיצויי פיטורים" , "

  ".תאריך הפרישה

24,965 ₪ =4,723   +2,878  +17,364   

  .אתשובה 
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  דיני עבודה
  
  
  
  

. 30/11/15-ועד שפוטרה ב 1/12/13-ב ָהֵחלעבדה אצל מעסיקה שנתיים ברציפות,  ,70-, בת האוה  .26שאלה מספר 
 החודשים 12-ב שתלם לה על בסיס של חודש.ה ),יחסי להיקף משרתה, שכר מינימום (ְׂשָכָרּה

 ניםאחרוהו(החודשים הבאים  12-בו 50%בהיקף משרה של  לעבודתה הועסקה יםראשונה

יצויין [). למשרה מלאה( ₪ 4,650 -שכרה האחרון של אוה  בהיקף משרה מלאה. הועסקה )לעבודתה
  ]בחודש. ₪ 4,300על  , למשרה מלאה,עמד שכר המינימום במשק 31/3/2015שעד 

 ?ותקנותיו ָלִעְנָיןשעל המעסיק לשלם לאוה, לפי החוק הנוגע  פיטוריםהפיצויי  סכוםַמהּו 
 ]ה.חל על או לא הרחבה (נוסח משולב) לפנסיה חובהצו למען הסר ספק, [

 ₪  6,683  .א  

  ₪  6,975  .ב

  ₪  8,833  .ג

 ₪  9,300  .ד

 פתרון    

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

 .7תק'  - )תקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים

  הסבר הפתרון

  

  ב

  

  

  

  

ובעובד עונתי שתי עונות  -מי שעבד שנה אחת ברציפות  " -(א) לחוק פיצויי פיטורים 1לפי ס' 
אצל מעסיק אחד או במקום עבודה אחד ופוטר, זכאי לקבל ממעסיקו  -בשתי שנים רצופות 

  . "פיטורים-שפיטרו פיצויי

 תזכאי. לפיכך, היא ופוטרה על ידיו אצל מעסיקה ובמקום עבודתה שנתיים ברציפותאוה עבדה 
  .פיטורים-פיצויי ,אותה שפיטר זה, הלקבל ממעסיק

הפיטורים הוא: שכר חודש אחד לכל שנת  שיעורם של פיצויי"  - האמור (א) לחוק12לפי ס' 
עבודה בעובד במשכורת אצל מעסיק, או באותו מקום עבודה, ושכר שבועיים לכל שנת עבודה 
בעובד בשכר כאמור; חלק של שנה שלאחר שנת עבודה מזכה את העובד בפיצויים יחסיים, ולגבי 

ופות עבודתו אינן חלק של השנה מזכה אותו בפיצויים יחסיים אף אם תק -עובד עונתי 
עובד שעיקר גמול עבודתו, משתלם על בסיס של  -מצטרפות לשנה. לענין זה, "עובד במשכורת" 

  . "עובד שאינו עובד במשכורת -חודש או של תקופה ארוכה יותר; "עובד בשכר" 

  שכרה של אוה משתלם לה על בסיס של חודש. לפיכך, היא "עובד במשכורת".

 -) יי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטוריםתקנות פיצול 7לפי תקנה 
עבר עובד מעבודה מלאה לעבודה חלקית או מעבודה חלקית לעבודה מלאה, יחושב שכרו "

האחרון לגבי כל אחת מתקופות העבודה לפי שכרו ערב פיטוריו באופן יחסי למידת החלקיות 
  דתו".של עבו

  :קסיעחבות פיצויי הפיטורים של המ

  אוה למשרה מלאה ערב פיטוריהשל  שכרה 4,650 ×  50% × שנה 1=  ₪ 2,325  : שנה ראשונה

  שכרה של אוה למשרה מלאה ערב פיטוריה 650,4 ×  %100 × שנה 1=  ₪ 650,4  שניה:  שנה

   ₪ 975,6  סה"כ:
 

 .בתשובה 
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ק"מ  48ְמגּוָריו ליישוב בישראל ַהְמרּוָחק  וֶהֱעִתיק את ְמקֹוםנדב התפטר מעבודתו ֵעֶקב גירושיו   .27שאלה מספר 
  ].הקודם זהֵמֲאֶׁשר מקום מגוריו החדש רחוק יותר ממקום עבודתו ש ַיןּוְיצ[  ממקום ְמגּוָריו הקודם.

בחר/י את ( כפיטורים? נדבשל  זו ָחֵׁשב התפטרותויּתֵ  חוק פיצויי פיטורים, ְלִעְנַין, האם
  )ביותר ִמֵּבין המשפטים ַהָּבִאיםהמשפט הנכון 

 עם המעבר למקום המגורים החדש. ִמָּיד, את התפטרותו זו של נדב כפיטוריםכן. יראו   .א  

 ק"מ ממקום המגורים הקודם. 100-, מאחר שמקום המגורים החדש מרוחק פחות מלא  .ב

 חודשים לפחות. ִׁשָּׁשה ,ְמגּוָריואת ֶהֱעִתיק , אליו ָהָאמּורשנדב גר בישוב  ּוִבְלַבדכן,   .ג

  .לא ּפּוַּטר מעבודתו, אלא התפטר שנדבמאחר לא,   .ד

  פתרון  

  ).3(8ס'  -חוק פיצויי פיטורים   סעיפים רלוונטיים

  ).ז(12ס'  -תקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים, והתפטרות שרואים אותה כפיטורים) 

  הסבר הפתרון

  

  ג

  

  

  

  

) לחוק פיצויי פיטורים, יראו כפיטורים (לעניין חוק זה) התפטרות של עובד ֵעֶקב 3(8לפי ס' 
אחרות שנקבעו בתקנות, באישור ועדת העבודה של מחמת סיבות  " -העתקת מקום מגוריו 

  ". מגוריו של העובד הכנסת מסיבות המצדיקות את העתקת מקום

) לתקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים, והתפטרות שרואים ז(12התנאים שנקבעו בתקנה 
  אותה כפיטורים):

אם התפטר מעבודתו ורים לחוק כפיט 8) לסעיף 3רואים התפטרותו של עובד לפי פסקה (  "      
ק"מ לפחות ממקום  40עקב גירושיו והעתיק מקום מגוריו ליישוב בישראל המרוחק 
; המרחקים ְלִעְנַין תקנת מגוריו הקודם, ובלבד שגר ביישוב כאמור ששה חדשים לפחות

  " משנה זו יחושבו כאמור בתקנת משנה (א).

במקום  רובלבד שג, כפיטורים נדבשל  זו התפטרותו ָחֵׁשביּתֵ  חוק פיצויי פיטורים, ְלִעְנַיןלפיכך, 
  .לפחות חודשים מגוריו החדש ששה

  .גתשובה 
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משלם המעסיק לעובדיו את  בכל חודש 5-דש. בעל בסיס של חולו ִמְׁשַּתֵּלם של נדב עבודה השכר  .28שאלה מספר 
פסח, אז היה מקום העבודה סגור  ַהּמֹוֵעד ְּבחֹולנפל  5/4/2015-שכר החודש הקודם. ֵמַאַחר שה

בית  .15/4/2015-, ב₪ 15,940, סך 3/2015), שילם המעסיק לנדב את שכר חופשה שנתית מאורגנת(
ָׂשָכר ְמֵלִאים, ְלִפי ס' -, פיצויי ֲהָלַנתהשכר, ְּבֶׁשל איחור זה של תשלום לנדבהדין לעבודה ָּפַסק 

  ) לחוק הגנת השכר.1(א)(17

 מהו הפיצוי ֶׁשִּיָּוֵסף לשכר המּוָלן על פי פסיקת בית הדין?

 ₪  3,985  .א 

  ₪  4,782  .ב

  ₪  797  .ג

  ₪  2,391  .ד

  פתרון 

  .9, 1 ס' - הגנת השכרחוק  סעיפים רלוונטיים

  הסבר הפתרון

  

  א

  

  

  

  

שכר עבודה המשתלם על בסיס של חודש ישולם עם תום החודש " - לחוק הגנת השכר 9ס' ְלִפי 
בחצות הלילה,  31/3/2015-הוא ה 3/2015המועד לתשלום משכורת חודש  ".בעדו הוא משתלם

  .1/4/2015-טרם כניסת ה

  :לחוק 1לפי ס' 

  היום התשיעי שלאחר המועד לתשלום שכר העבודה.  -"היום הקובע" 

  שכר עבודה שלא שולם עד ליום הקובע. -"שכר מולן" 

א ייום התשיעי שלאחר תום החודש בעדו השל נדב שלא שולמה לו עד ל 3/2015כלומר, משכורת 
  מת, היא "שכר מולן".משתל

  הרחבת ההסבר:

המחוקק קבע את מועד תשלום השכר החודשי "עם" תום החודש שבעדו הוא משתלם. "עם" תום " 
החודש פירושו "בזמן" תום החודש (ראה הגדרת "עם" במלון החדש של אבן שושן) ולא במועד 
מאוחר יותר מתום החודש. עם זאת, המחוקק לא נקט סנקציה כלפי המעביד לעניין הפעלת פיצוי 

היום העשירי שלאחר המועד לתשלום השכר. במבנה זה של הוראות החוק אין הלנת השכר אלא מ
מדובר ב"תקופה" בה נדרשת פעולה אקטיבית כלשהי, אלא מדובר במועד ("היום התשיעי") שמעבר 

בעניין פיצוי הלנת שכר, ככל שהיה מחדל של המעביד  השכרלו מתחילות לחול הוראות חוק הגנת 
  ].אסד נ' אסדי נזאר ואח'-המועצה המקומית דיר אל 300139/98ע "ע[ ". בתשלום שכרו של עובדו

  (א) לחוק הגנת השכר:17סעיף  ְלִפי

  פיצוי הלנת שכר): -לשכר מולן ִיָּוֵסף הסכום הגבוה מבין אלה (להלן 

החלק העשרים מהשכר  -ְּבַעד השבוע הראשון שלאחר המועד לתשלום שכר העבודה   )1(
 ;החלק העשירי מהשכר המולן -שלאחריו  חלק משבועאו המולן, ובעד כל שבוע 

על  20%הפרשי הצמדה לתקופה שמן המועד לתשלום שכר העבודה עד יום תשלומו, בתוספת   )2( 
הסכום הכולל של השכר המולן והפרשי ההצמדה כאמור בעד כל חודש שבתקופה האמורה; בעד 

 האמורה באופן יחסי. 20%חלק מחודש תשולם התוספת של 

) לחוק הגנת השכר 1(א)(17בתקופות של עליה מתונה במדד המחירים לצרכן, פיצויי ההלנה לפי סעיף 
  ).2(א)(17יהיו גבוהים מפיצויי ההלנה לפי סעיף 

  .) לחוק הגנת השכר1(א)(17ְלִפי ס' בית הדין לעבודה פסק לנדב פיצויי הלנה מלאים, 

שלאחר  3-ם שכר העבודה), חל בשבוע השלאחר המועד לתשלו 15-יום התשלום בפועל (היום ה
  ) 15/  7=  2.14=  3-( השבוע ה          המועד לתשלום שכר העבודה.

  ) לחוק הגנת השכר:1(א)(17חישוב הפיצוי ְלִפי סעיף 

  15,940/  20=   15,940×  5%=    ₪  797  פיצוי הלנת שכר בעד השבוע הראשון:

  ) 15,940/  10× (  2=   15,940×  %10×  2=  ₪  3,188  פיצוי הלנת שכר בעד שבועיים נוספים:

  ₪  3,985    :הלנת שכר יפיצוסה"כ   

  .אתשובה 
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לכל  ₪ 28 -שעות עבודה על בסיס של לו משתלם  עבודה מלאה אצל מעסיקו. שכרועובד נדב   .29שאלה מספר 
 הוא בןיום עבודה רגיל שלו  ה').-ימים (א' 5שבוע עבודתו במקום עבודתו הוא בן  עבודה. שעת

 ותקופת המחלה ַהְּצבּוָרה של. לדמי מחלה ִנְקַּבַעת לפי חוק דמי מחלה וזכות. עבודה שעות 8.5
  .ימים 49 - )"תקופת הזכאות המקסימלית"(

נמסרה הודעה למעסיק, ( עקב מחלה ומעבודתנעדר  נדב ]יום ד'[ 21/1/15ועד  ]ב'יום [ 5/1/15-ב ָהֵחל
  .ולכל ימי היעדרות אישור מחלה ַּכִּדין למעסיקומסר ] 'היום [ 22/1/15-נדב חזר לעבודה ב). כנדרש

  ?1/2015בתלוש  לנדבלשלם  המעסיקסך דמי המחלה שעל , חוק דמי מחלה לפי, מהו

  ₪  3,570  .א  

  ₪  3,094  .ב

 ₪  2,380  .ג

  ₪  2,618  .ד

  פתרון  

  .5, ס' 4, ס' 2ס'  -דמי מחלה חוק   רלוונטייםסעיפים 

  הסבר הפתרון

  

  ד

  

  

  

  

  א "עובד בשכר".שעות עבודה. לפיכך, הועל בסיס של  ושל נדב משתלם ל וגמול עבודת

   -(א) לחוק דמי מחלה 2לפי ס' 

, בכפיפות לתקופת הזכאות המקסימלית כאמור ממעסיקועובד שנעדר מעבודתו עקב מחלה יהיה זכאי לקבל  " 
  - 4בסעיף 

  דמי מחלה); -תשלום על פי חוק זה בעד תקופת מחלתו (להלן  -החל מהיום הרביעי להעדרו כאמור   ) 1(
  " מחצית דמי מחלה; -בעד הימים השני והשלישי להעדרו כאמור   ) 2(

לגבי עובד בשכר שעבד עבודה מלאה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה " -) לחוק דמי מחלה 2(ב)(2לפי ס' 
  ."נוחה שבועית וחגיםתהא תקופת המחלה כל ימי מחלתו, למעט ימי מ -

    תקופת המחלה:

  ]ד'[יום  21/1/2015[יום ב'] ְוַעד (ּכֹוֵלל)  5/1/2015-מ ימים 17 - ימי מנוחה שבועית 4ימים =  13

    .ימים 49עומדת על  נדב תקופת המחלה ַהְּצבּוָרה שללפי נתוני השאלה, 

היה זכאי לקבל נדב שכר העבודה ש  ₪ 28 × שעות עבודה 8.5=  ליום עבודה ₪ 238   דמי מחלה לפי החוק:
 ובעד כל יום עבודה בתקופת זכאות

  .תובעבוד ךלדמי מחלה אילו המשי

 
  .דתשובה 
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על פי  ₪ 6,378 חייבת למעסיקּה שנים, 9מלאו לו  2015גרושה + ילד שבשנת המס אוה,   .30מספר שאלה 
 העבודת שכר. ְוָחְדָלה לעבוד אצל המעסיק התפטרה מעבודתה 31/3/2015-. בִהְתַחְּיבּות ִּבְכָתב

 )3/2015 שכרה האחרון (שכרלפני המועד לתשלום  ימים 10 .₪ 8,540 - 3/2015, בתלוש האחרון
  שכר עבודה ֶזה. ַעל ֶחְׁשּבֹון  ₪ 457בסך  ִמְקָּדָמהקיבלה 

של אוה,  הנ"להמעסיק רשאי לנכות משכרה מהו, לפי חוק הגנת השכר, הסכום ַהְּמַרִּבי ש
  ?גם יחד) ₪ 457בסך ) ולכיסוי המקדמה (₪ 378,6בסך לכיסוי החוב (, 3/2015בתלוש 

  ₪  2,592  .א  

 ₪  5,894  .ב

 ₪  2,135  .ג

  ₪  6,835  .ד

  פתרון  

  25, ס' 1ס'  -חוק הגנת השכר   סעיפים רלוונטיים

  הסבר הפתרון

  

  ד

  

  

  

  

לרבות תשלומים בעד חגים, פריון עבודה ושעות  - ""שכר עבודה -לחוק הגנת השכר  1לפי ס' 
  .נוספות ותשלומים אחרים המגיעים לעובד עקב עבודתו ובמשך עבודתו

                                           ₪ 540,8 - 20153/-"שכר עבודה" של אוה ב
  

  -לחוק  25ְלִפי סעיף 

  א ינוכו משכר עבודה אלא סכומים אלה:ל  (א)   "

    ...  

, בתנאי שלא ינוכה על חשבון חוב למעסיקחוב על פי ִהְתַחְּיבּות ִּבְכָתב מהעובד   ) 6(
  כאמור יותר מרבע שכר העבודה;

מקדמות על חשבון שכר עבודה, אם ֵאין המקדמות עולות על שכר עבודה בעד    )7(
חלות על  -שלושה חדשים; עולות המקדמות על שכר עבודה לשלושה חדשים 

   ).6היתרה הוראות פסקה (

...  

על אף האמור בסעיף קטן (א), חדל עובד לעבוד אצל המעסיק, רשאי המעסיק לנכות   (ב)   
  . "משכרו האחרון של העובד כל יתרה של חוב שהעובד חייב לו, לרבות מקדמות

  

החוב האמור אוה חדלה לעבוד אצל המעסיק. לפיכך, הוא רשאי לנכות משכרה האחרון את כל 
  ). חוב על פי התחיבות בכתב 378,6+  מקדמה 457( =  ₪ 835,6 -לו, לרבות המקדמה  שהיא חבה

  .דתשובה 
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 ּכל ְׁשַעתְּבַעד . הכיום המנוחה השבועית של בשבוע שישיהביום  ה, שבחרתְּדרּוִזית א עובדיה אוה  .31שאלה מספר 
. ₪ 5.60סך ב ֶמְחָקר-ּוְגמּול ₪ 75.60בסך  יסודשכר  תא מקבלעבודה רגיל, הי, ביום רגילה עבודה

 9לעבוד  אוה נדרשה), 8/1/15 - 4/1/15) בימים א' עד ה' (במצטברשעות רגילות ( 37 הלאחר שעבד
  ]3/1/15למען הסר ספק, אוה לא עבדה ביום שבת, [  בבוקר. 8:30), החל בשעה 9/1/15( שישישעות ביום 

יום המנוחה השבועית ( שישיביום  השעות עבודה אלה שעבד 9בעד  העל המעסיק לשלם לכמה 
  ?לפי חוק שעות עבודה ומנוחה), שלה

 ₪  1,177.40-מ לא פחות  .א  

 ₪  812.00-מ לא פחות  .ב

 ₪  1,136.80-מ לא פחות  .ג

  ₪  1,096.20-מ לא פחות  .ד

  פתרון  

  .18, ס' 17ס' , 16, ס' 7ס'  -שעות עבודה ומנוחה חוק   סעיפים רלוונטיים

  ).2000הסכם מסגרת ( -צו הרחבה 

  הסבר הפתרון

  

  א

  

  

  

  

את יום  - לגבי מי שאינו יהודי"...המנוחה השבועית תכלול  ,לחוק שעות עבודה ומנוחה )2(א)(7לפי ס' 
  " ., הכל לפי המקובל עליו כיום המנוחה השבועית שלואו את היום הששי בשבועשבת או את יום הראשון ה

  :עבודה במנוחה השבועיתְגמּול שעות נוספות ּו ְּגמּוללחישוב  ָּבִסיס ַהְּמַׁשֵּמׁש, אוה" של ָׂשָכר ָרִגיל"

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

בעד כל שעת עבודה רגילה,  אוה", המשתלמים ל מחקר לוגמ"-" ויסוד"שכר  ,ְסכּוָמם של הרכיבים
  ) 75.60+  5.60(         לחוק. 17-ו 16הסעיפים  ְלִעְנַין, הוא "השכר הרגיל" ₪ 81.20 -ביום עבודה רגיל 

שעות רגילות (במצטבר) בימים א'  37ה עבד אוהשעות (תחום שבוע עבודה).  43שבוע עבודה לא יעלה על 
) הן ה(יום המנוחה השבועית של השישיביום  העבד אוההשעות ש 9שעות, מתוך  6עד ה'. לפיכך, 

חרגו מתחום שבוע העבודה. לפיכך,  השעות הנותרות 3בתחום שבוע העבודה ולפיכך הן שעות רגילות. 
  .הן שעות נוספות

ְּבַעד שתי השעות  עובד שעות נוספות, ישלם לו המעסיק הועסק" -לחוק שעות עבודה ומנוחה  (א)16לפי ס' 
ובעד כל שעה נוספת שאחריהן לא , מהשכר הרגיל 1¼-הנוספות הראשונות שבאותו יום שכר עבודה לא פחות מ

  "...מהשכר הרגיל 1½-פחות מ

  -לחוק שעות עבודה ומנוחה  17לפי ס' 
  - עובד בשעות המנוחה השבועית או בחלק מהן הועסק   (א)  "  

  "...משכרו הרגיל 1½-ְּבַעד שעות אלה שכר עבודה לא פחות מ המעסיקישלם לו   ) 1(    
  

כמות   חישוב תעריף לשעה  סוג תשלום
  שעות

סכום 
שכר רגיל   לתשלום

  לשעה
שיעור 
תוספת 
שעות 
  נוספות

שיעור 
תוספת 
עבודה 

במנוחה 
  השבועית

  סה"כ תשלום 
  בעד כל שעה

שיעור תשלום 
ביחס לשכר 
  הרגיל לשעה

תעריף 
לשעה  
  בש"ח

שעות עבודה 
רגילות 
במנוחה 
  שבועית

81.20 ₪    50%  150%  121.80 ₪  6  730.80 ₪  

ש"נ ראשונה 
ושניה 

במנוחה 
  שבועית

81.20 ₪  25%  50%  175%  142.10 ₪  2  284.20 ₪  

ש"נ שלישית 
ואילך 

במנוחה 
  שבועית

81.20 ₪  50%  50%  200%  162.40 ₪  1  162.40 ₪  

  ₪ 1,177.40   9    סה"כ

סכום , ית שלהבמנוחה השבוע השעות עבודה אלה שעבד 9ְּבַעד  ,אוהלשלם ל המעסיקעל לפיכך, 
  .₪ 1,177.40-שלא יפחת מ

  .אתשובה 
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, 10/9/2015-ב. ₪ 4,680 -הרגיל  החודשי . שכרהעל בסיס של חודש להִמְׁשַּתֵּלם  ה של אוהשכר  .32שאלה מספר 
, בה הודיעה כי להתפטרותהחודשי עבודה, נתנה למעסיקה הודעה מוקדמת  7לאחר תום  ִמָּיד

הודיע לה תסיים את עבודתה בתום תקופת ההודעה המוקדמת על פי החוק. בתגובה להודעתה, 
  .תקופת ההודעה ָהֲאמּוָרהכל בפועל ב הועל עבודת אוהשל  המוותר על נוכחותהמעסיק כי הוא 

ֶׁשְּלַגֶּביָה ִויֵּתר על  להתפטרותה בעד תקופת ההודעה המוקדמת אוהעל המעסיק לשלם ל ַּכָּמה
  ?(אם בכלל עליו לשלם) העבודת

 בעד התקופה האמורה. ₪ 1,326על המעסיק לשלם לאוה פיצוי בסך   .א  

 בעד התקופה האמורה. ₪ 1,092על המעסיק לשלם לאוה פיצוי בסך   .ב

 לשלם לה כל שכר בעד התקופה האמורה.מאחר שהתפטרה, המעסיק לא חייב   .ג

 הרגיל בעד התקופה השכרשיעור השווה לפיצוי במשכרה של אוה ְלַנּכֹות המעסיק רשאי   .ד
  האמורה.

  פתרון  

  ).ב(6, ס' 3, ס' 1ס'  - חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות  סעיפים רלוונטיים

  .13, 12ס'  -חוק פיצויי פיטורים 

  .(חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים) תקנות פיצויי פיטורים

  הסבר הפתרון

  

  א

  

  

  

  

  :לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות 1ְלִפי ס' 

   -בחוק זה 

  ;1963-תשכ"ג חוק פיצויי פיטורים, -"חוק פיצויי פיטורים" 

  לחוק פיצויי פיטורים; 12בסעיף  םרתכהגד -"עובד במשכורת", "עובד בשכר" 

פיצויי לחוק  13שכר העבודה המובא בחשבון לענין חישוב פיצויי פיטורים לפי סעיף  -"שכר רגיל" 
  פיטורים.

עובד שעיקר גמול עבודתו, משתלם על בסיס של  -עובד במשכורת" " -לחוק פיצויי פיטורים  12ס' ְלִפי 
  עובד שאינו עובד במשכורת. -בשכר" -חודש או של תקופה ארוכה יותר; "עובד

  .היא "עובד במשכורת", ְלִפיָכ}חודש. ִמְׁשַּתֵּלם על בסיס של  אוהשכרה של 

  חודשי עבודה. 7התפטרה מייד לאחר תום  אוה

   - לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות 3ְלִפי ס' 

  עובד במשכורת זכאי להודעה מוקדמת לפיטורים, כמפורט להלן:  " 

  של יום אחד בשל כל חודש עבודה; -במהלך ששת חודשי עבודתו הראשונים   )1(

ימים,  6של  -עד תום שנת עבודתו הראשונה מהלך התקופה החל בחודש השביעי לעבודתו ב  )2(
  בתוספת של יומיים וחצי בשל כל חודש עבודה בתקופה האמורה;

  "  של חודש ימים. -לאחר שנת עבודתו הראשונה   )3(  

הודעה מוקדמת  מעסיקהלתת לאוה על היה , ְלִפי חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, כלומר
  ). 6+  1×  2.5( =    ימים 8.5של   התהתפטרול

כי תסיים את עבודתה בתום תקופת ההודעה המוקדמת על  מעסיקההודיעה ללפי נתוני השאלה, אוה 
  .פי החוק

מעסיק רשאי להודיע לעובד שנתן הודעה " - לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות )ב(6ְלִפי ס' 
ל עבודתו בפועל בתקופת ההודעה האמורה, מוקדמת להתפטרות, כי הוא מוותר על נוכחותו של העובד וע

פיצוי בסכום השווה לשכרו הרגיל של העובד בעד התקופה , ובלבד שישלם לעובדו כולה או מקצתה
  ."שלגביה ויתר על עבודתו

  .₪ 4,680 - המובא בחשבון לענין חישוב פיצויי פיטורים, אוהשל  "שכר רגיל"

בעד תקופת ההודעה המוקדמת שלגביה ויתר  ₪ 326,1פיצוי בסך של  אוהעל המעסיק לשלם ללפיכך, 
  680,4×  ימי הודעה מוקדמת 58. /  ספטמברימים בחודש  30=  ₪ 326,1                                           ה.על עבודת

  .אתשובה 
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ְמאּוְרֶּגֶנת  ְּבַהָּסָעהנוסעת לעבודה  היאבכל יום ספורט.  חֹוֶבֶבת, 24בת  ְּבִריָאהאוה היא עובדת   .33שאלה מספר 
דרך ( מטרים 320, מרחק של ָּבֶרֶגלהיא הולכת  ְלֵביָתּהסיק. בחזרה מהעבודה על חשבון המע

 ִאםבין מקום העבודה לביתה,  ַהְּמַקֵּׁשרמאחר שאין אוטובוס ישיר  .)ּומֹוָרדֹות ֲעִלּיֹות, ללא ִמיׁשֹוִרית
תחנות עירוניות  5תיסע  ,אוטובוסים 2-ב לנסוע ָאֵלץיֵּת להשתמש בתחבורה ציבורית, היא  ִּתְרֶצה

  .מטרים עד לביתה 150עוד  ותלך בשני תחנות עירוניות 3-בראשון ו

מחיר  .אחד) לכיוון( ₪ 11.60 - ביתהל של אוהעבודתה מ יםציבורי יםנסיעה באוטובוסמחיר 
. ₪ 158 - הואת מקום עבודת ההכולל את מקום מגורי) חודשי""חופשי ( כרטיס מנוי חודשי מוזל

  ימים. 14בפועל  ה, אוה עבד7/2015-ב

ליום  ₪ 26.40לצו ההרחבה הנ"ל הוא  2בס'  ַהָּנקּובַהְּמַרִּבי הוצאות הנסיעה  שיעור ֶהְחֵזראם 
  חודש זה? בגיןשעל המעביד לשלם לאוה  המינימלי, מהו סכום דמי הנסיעות עבודה

  ₪  158.00  .א  

 ₪  162.40  .ב

 ₪  79.00  .ג

  ₪  0  .ד

  פתרון  

  צו ההרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה.  סעיפים רלוונטיים

  הסבר הפתרון

  

  ד

  

  

  

  

כל עובד הזקוק " - ו ההרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה לעבודהבצ 3ְלִפי ס' 
לתחבורה כדי להגיע למקום עבודתו, ַזַּכאי לקבל ממעבידו השתתפות עד המכסימום האמור 

עבודה ְּבפֹוַעל בו השתמש בתחבורה כדי , בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה ְּבַעד כל יום 2בסעיף 
  ".להגיע למקום עבודתו

  .)ּומֹוָרדֹות ֲעִלּיֹות, ללא ִמיׁשֹוִריתדרך מטרים ( 320 שלמרחק אוה הולכת בכל יום מהעבודה לביתה, 

על פי ההלכה שנקבעה בפסיקה, "המעסיק לא נדרש לבדוק האם העובד נסע לעבודה ברכבו, 
לעיתים צעד ברגליו. כל שנדרש לבחון הוא האם העובד זקוק לתחבורה באוטובוס, באופניים או 

  עיריית טירה נ' עבד אלרחמן קשוע]. 100/06על פי אמות מידה אובייקטיביות של מרחק" [ע"ע 

"אמת המידה המרכזית לצורך הקביעה האם התקיים "מבחן הִהזקקות" במקרה פלוני, היא 
תו. ככל שלא הוכח אחרת, חזקה על עובד המתגורר במרחק שבין מעונו של העובד למקום עבוד

מטרים ממקום עבודתו, שהוא מרחק הליכה סביר, שאינו זקוק  500במרחק שאינו עולה על 
לתחבורה ציבורית. אמת המידה שעניינה במרחק בין המעון למקום העבודה, היא בבחינת "כלי 

ים קיימים חריגים לחזקה עזר" לבחינת הזקקותו של אדם לתחבורה ציבורית, ומטבע הדבר
זאת, כגון עובדים המוגבלים בניידות... יתכן והמונח 'זקוק' יתפרש באופן שונה מעובד לעובד, 
בהתחשב בנסיבות מצבו, גילו, המרחק ממקום העבודה, המבנה הטופוגרפי במקום המגורים 

  עיריית טירה נ' עבד אלרחמן קשוע ]. 100/06וכיוצא בזה" [ ע"ע 

, הלמקום עבודת ההמרחק שנמדד מביתבריאה ואינה מוגבלת בניידות. דת צעירה, היא עובאוה 
, ובפרט עולה על המרחק שניתן לטעון לגביו שהוא מצדיק הליכה רגליתאינו , מטרים 320

לתחבורה כדי להגיע  תנזקק וה לאא כלומר,. שמדובר בדרך מישורית, ללא עליות ומורדות
  .ממקום עבודתה לביתה

  .20157/המעסיק לא חייב לשלם לאוה דמי נסיעות בגין חודש לפיכך, 

  .דתשובה 
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 ַהְּצָדִדים ְׁשֵני על. 1/6/2012-הפרטי ב הלעבוד אצל מעסיק ההתחיל מלאה,במשרה  תעובדאוה,  .34שאלה מספר 
 פעמייםהמעסיק משלם דמי הבראה ַחּלֹות הֹוָראֹות ַצו ַהַהְרָחָבה ִּבְדַבר תשלום דמי הבראה. 

   .31/7/2015ועד  1/2/2015-הוא משלם דמי הבראה בעד התקופה שמ 7/2015בתלוש . בשנה

, לפי צו ההרחבה הנ"ל, מהו סכום דמי ההבראה ַהַּמִּגיַע לאוה ₪ 378מחיר יום הבראה הוא אם 
 ?7/2015 בתלוש

  ₪  1,165.50    .א 

   ₪  1,197.00  .ב

  ₪  1,134.00  .ג

  ₪  1,323.00  .ד

 פתרון 

 ההסכם הקיבוצי הכללי בדבר תשלום דמי הבראה וצו ההרחבה. סעיפים רלוונטיים

  הסבר הפתרון

  

  ב

  

  

  

  

  .31/7/2015ועד  1/2/2015-דמי הבראה בעד התקופה שמאוה קיבלה  7/2015 שכר בתלוש
   

), מתוך התקופה האמורה, מהווים חלק 31/5/2015ועד  1/2/2015-החודשים הראשונים (מ 4
  ).31/5/2015-ומסתיימת ב 1/6/2014-של אוה (שהתחילה ב 3-משנת העבודה ה

  ימי הבראה. 6לשלם לעובד יש  3-ְּבֶׁשל שנת העבודה ה
  

), מתוך התקופה האמורה, מהווים חלק 31/7/2015ועד  1/6/2015-החודשים האחרונים (מ 2
  ).31/5/2016-ומסתיימת ב 1/6/2015-של אוה (שהתחילה ב 4-משנת העבודה ה

  ימי הבראה. 7יש לשלם לעובד  4-ְּבֶׁשל שנת העבודה ה

  
  החישוב: 

  תעריף 378) ×  ימי הבראה 6× חודשים  4/  12+  ימי הבראה 7× חודשים  2/  12= (  ₪ 00197,1.
 

  .בתשובה 
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, השבוע עבודת .משתלם לה על בסיס שעות עבודה ),הפקידה בסוכנות ביטוח בעפול( שכרה של אוה  .35שאלה מספר 
שעות עבודה  8בכל יום מהימים א' עד ה' היא עובדת  ו').-ימים (א' 6, הוא בן הבמקום עבודת

בהם אוה עבדה ( ה'-ימי א' 23כלל  3/2015שעות עבודה. חודש  3ובכל אחד מימי שישי היא עובדת 
 ֶׁשָעְבָדה ִנְמָצא. בסיכום השעות החודשי, )שעות עבודה 3בהם אוה עבדה ( ימי שישי 4-ו )שעות עבודה 8

  .עבודה שעות 196

  ?3/2015וק שעות עבודה ומנוחה, אוה עבדה שעות נוספות בחודש האם, לפי ח

על  אועל התחום שנקבע ליום עבודה היא לא עבדה שעות עבודה עודפות לא, מאחר ש  .א  
 עבודה. התחום שנקבע לשבוע

 .עבודה חודשעל התחום שנקבע לכן, מאחר שהיא עבדה שעות עבודה עודפות   .ב

 ששכרו משתלם לו על בסיס שעות עבודה, אוה היא "עובד במשכורת". ֶׁשְּכִמימאחר לא,   .ג

  עבודה. על התחום שנקבע לשבועכן, מאחר שהיא עבדה שעות עבודה עודפות   .ד

  פתרון  

 ).2000הסכם מסגרת ( -צו הרחבה  .4, 3, 2 ,1ס'  -חוק שעות עבודה ומנוחה   סעיפים רלוונטיים

  הסבר הפתרון

  

  א

  

  

  

  

   -שעות העבודה העודפות  הן"שעות נוספות" לחוק שעות עבודה ומנוחה,  1לפי ס' 

  , או4, או על יום עבודה שייקבע על פי סעיף 2בסעיף על התחום שנקבע ליום עבודה   (א)  " 

  ;4, או על שבוע עבודה שייקבע על פי סעיף 3על התחום שנקבע לשבוע עבודה בסעיף   (ב)  

  -לחוק האמור  1לפי ס' 

  .יום עבודה לא יעלה על שמונה שעות עבודה  (א)  "

שהעובד אינו עובד בו, בעבודת לילה וביום שלפני המנוחה השבועית וביום שלפני חג   (ב)  
  " בין על פי חוק ובין על פי הסכם או נוהג, לא יעלה יום עבודה על שבע שעות עבודה.

שבוע  -] לחוק 4מכוח הסמכות שניתנה לשר העבודה לפי ס' ) [2000הסכם מסגרת ( -לפי צו הרחבה 
  שעות עבודה. ושלושעבודה לא יעלה על ארבעים 

שעות עבודה. בכל אחד מימי שישי,  8, אוה עבדה 3/2015ש בכל יום מהימים א' עד ה', בחוד
כלומר, היא לא עבדה שעות עבודה עודפות על התחום  שעות עבודה. 3באותו החודש, עבדה 

  שנקבע ליום עבודה.

     שעות עבודה. 43-בשבוע עבודה אוה לא עבדה יותר מ

  ה'-ימי א' 5 × שעות עבודה 8+  שעות עבודה ביום ו' 3=  43

על התחום שנקבע  אועל התחום שנקבע ליום עבודה מאחר שלא עבדה שעות עבודה עודפות 
  .3/2015עבודה, אוה לא עבדה שעות נוספות בחודש  לשבוע

  .אתשובה 
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  .36שאלה מספר 

  

לכל שעה רגילה. שבוע עבודתו, במקום  ₪ 26 -משתלם לו על בסיס שעות עבודה  נדבשכרו של 
מחצית , בכל יוםשעות עבודה. ב 8 -ו'). תחום יום עבודה רגיל שלו -ימים (א' 6עבודתו, הוא בן 

 נדב ,בעת ההפסקהות. רצופ דקות 45משך העבודה למנוחה ולסעודה ל , מופסקתיום העבודה
  משעות העבודה.  . זמן ההפסקה לא נחשב כחלקא עובדורשאי לצאת מהמקום שבו ה

  :10/7/2015-והסתיים ב 5/7/2015-בשבוע שהחל ב, נדבלהלן רישום מתוך שעון הנוכחות של 

 ו' ה' ד' ג' ב' א' יום
5/7/2015  6/7/2015  7/7/2015  8/7/2015  9/7/2015  10/7/2015  

 08:30 14:00 17:15 12:45 13:15 16:00 כניסה

  16:45  23:45 24:00 24:00 24:00 23:15 יציאה

  בשבוע זה? ובעד שעות עבודת נדבמהו השכר שיש לשלם ל

  ₪  1,329.25-מ לא פחות  .א  

  ₪  1,355.25-מ לא פחות  .ב

  ₪  1,332.50-מ לא פחות  .ג

  ₪  1,361.75-מ לא פחות  .ד

 פתרון  

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

  הסבר הפתרון

  

  ב

  

  

  

  

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

לצאת  נדבֵמַאַחר ֶׁשבכל יום הופסקה העבודה למנוחה ולסעודה לשעה רצופה, ובעת ההפסקה רשאי היה 
לחוק שעות עבודה ומנוחה)  כשאינו מחשיב את  20כדין (ְלִפי ס'  סיקא עובד, נוהג המעומהמקום שבו ה

 זמן ההפסקה כחלק משעות העבודה.

תחום  .שעות עבודה 8 -'). תחום יום עבודה ו-ימים (ימים א' 6הוא בן  נדבשל שבוע העבודה 
  שעות. 43 -שבוע עבודה 

עבודה ששתי שעות ממנה, לפחות, הן  -עבד "עבודת לילה" (שפירושה  נדב' ד-ו 'ג, 'בבימים 
  .). יום ו', בו עבד, היה יום שלפני המנוחה השבועית06.00ובין  22:00בתחום השעות שבין 

  יציאה ביום עבודה:עד כניסה מהשעות סה"כ דרך חישוב 

  + שעת כניסה/ דקת כניסה )  60(  -שעת יציאה  -/ דקת יציאה )  60= ( סה"כ שעות 

  16+  45/  60 - 8 - 30/  60=  8.25           -' ויציאה ביום עד כניסה מ שעות סה"כדוגמת חישוב 

  :בשבוע זה ובעד שעות עבודת נדבהשכר שיש לשלם ל חישוב

 

  .בתשובה 
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ימי היעדרות  3 ,על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו ,נדב ָזַקף ,31/8/2015ועד  1/1/2015-מ  .37שאלה מספר 
  .)בהתאם לכללים שנקבעו בתקנות( ובשל טיפולים או בדיקות הקשורים להריון של בת זוג

. )יום ד'( 9/9/2015) יום כולל) ועד (יום א'( 6/9/2015נדב נעדר מעבודתו מיום  9/2015בחודש 
כמתחייב בתקנות ( ְּבָידֹו, מסר למעסיקו הצהרה חתומה 10/9/2015בבוקר  ,כשחזר לעבודה

 ִסיּכּוןבהם היה  ֶׁשָּכרּוךלטיפולים בקשר להריון,  וליווי בת זוגלצורך ), לפיה נעדר הרלוונטיות
על הטיפולים  ַהֵּמִעיד ,מאת הרופא המטפל בבת הזוגרפואי אישור להצהרה צירף  .ְלַחֶּייהָ 

  ).בכל אותם הימיםועל מועדיה ( ְלֵעיל ַּכְּמפֹוָרטעל סיבת ההיעדרות  ,האמורים

ִלְזקֹוף ַעל ֶחְׁשּבֹון  נדב כמה ימי היעדרות זכאיימים,  9אם יתרת המחלה הצבורה שלו עומדת על 
  ?ותקנותיו ָהֶרֶלַוְנִטי, ְלִפי החוק 9/2015בשל היעדרותו זו בחודש  ,שלו תקופת המחלה הצבורה

 ימים.  4  .א  

 ימים. 0  .ב

 ימים. 3  .ג

  ימים.  2  .ד

  פתרון  

  ).חוק דמי מחלה (היעדרות עקב הריון ולידה של בת זוג  סעיפים רלוונטיים

  ).תקנות דמי מחלה (כללים בדבר היעדרות עובד עקב הריון ולידה של בת זוג

  חוק דמי מחלה.

  הסבר הפתרון

  

  א

  

  

  

  

עובד זכאי לזקוף עד שבעה : "דמי מחלה (היעדרות עקב הריון ולידה של בת זוג)לחוק  1ְלִפי ס' 
 או טיפולים בשל, והרווחה העבודה שר שקבע לכללים , בהתאםימים בשנה של היעדרות

 הצבורה המחלה תקופת חשבון על, זוגו בת של לידה בשל או, זוגו בת להריון הקשורים בדיקות
  שלו".

  ):כללים בדבר היעדרות עובד עקב הריון ולידה של בת זוגלפי תקנות דמי מחלה (

עובד המבקש לזקוף לתקופת המחלה הצבורה שלו את ימי היעדרותו מעבודתו, לפי סעיף   . 1" 
  בהצהרה חתומה בידו, לפי הטופס שבתוספת.  למעבידוור הודעה לחוק, ימס 1

יצרף העובד אישור מאת הרופא המטפל בבת הזוג בדבר טיפולים  1הודעה כאמור בתקנה ל  .2
או בדיקות של בת הזוג הקשורים להריון ומועדיהם, או בדבר הלידה של בת הזוג ומועדה, 

לרבות רופא  -ן זה, "הרופא המטפל" ; לעני4לפי הענין, והכל בהתאם להוראות תקנה 
  מחליף. 

לא יראו בהיעדרותו  2-ו 1כל עוד לא מסר העובד את המסמכים האמורים בתקנות   .3
  לחוק. 1היעדרות מהעבודה המזכה לפי סעיף 

לחוק, אם היא היעדרות  1היעדרות עובד מן העבודה יראו כהיעדרות מזכה לפי סעיף   .4
  לצורך אחד מאלה: 

 ליווי בת הזוג לטיפולים או בדיקות בקשר להריון, שכרוך בהם סיכון לחיי האישה  ) 1(
  ;שעות מתום ביצועה 24-גם במשך לא יותר מ -או העובר, ובמקרה של הפלה 

)2(  ...  
)3 (  ... "  

בהם ִסיּכּון היה ֶׁשָּכרּוך , בשל טיפולים הקשורים להריון בת זוגו 9/2015ימים בחודש  4נדב נעדר 
  .ְלַחֶּייהָ 

  מסר למעסיק הצהרה חתומה כמתחייב בתקנות וצירף אישור רפואי כנדרש. הוא 

זקף על חשבון תקופת המחלה הוא , 8/2015, עד סוף חודש 2015בשנת לפי נתוני השאלה, 
בהתאם ( ימי היעדרות בשל טיפולים או בדיקות הקשורים להריון של בת זוגו 3הצבורה שלו 

  ). תלכללים שנקבעו בתקנו

, על חשבון תקופת 9/2015ימי ההיעדרות האמורים בחודש  4הוא רשאי לזקוף את כל לפיכך, 
  המחלה הצבורה שלו.

 min)  9/2015-ימי היעדרות ב 4;  ימים בשנה 7 - 8/2015ימי היעדרות עד  3= (  ימים 4
  

  .אתשובה 
    



38  

 

 2015המס שנת  – 6.2016פתרון מבחן חשבי שכר בכירים 

 

, לאחר שחופשת 1/4/2015-לתינוק בריא, חזרה לעבודתה ב ֵאםאוה, עובדת בריאה ומאושרת,   .38שאלה מספר 
. אוה מבקשת להיעדר מעבודתה בחודש אוגוסט 31/3/2015-ב ַּתָּמה) השבועות 26בת הלידה שלה (

תקופה נאסרה בשל אוה לא ַהֲעָסָקָתּה למען הסר ספק, [ ְּבִתינֹוָקּה, שעה אחת ביום, על מנת לטפל 2015
  ].שבה היא מניקה

בחר/י את ? (משכרה ֶּכהּוֶׁשְּתנבלי , 2015בחודש אוגוסט , זו ְלֵהיָעְדרּותרשאית אוה  ַהִאם
  )המשפט הנכון ביותר מבין המשפטים הבאים

 .ִּתינֹוָקּהאת  ְמִניָקהכן אוה  אלא אם, לא  .א  

 .במשרה מלאהאם אוה מועסקת  ֲאָבל ַא} ְוַרקכן,   .ב

 בלי שתנוכה משכרה., 2015בחודש אוגוסט להיעדרות זו,  לא רשאיתאוה  לא.  .ג

  בלי שתנוכה משכרה., 2015בחודש אוגוסט להיעדרות זו,  ַרָּׁשִאית. אוה כן  .ד

  פתרון  

  ).3(ג)(7' ס -חוק עבודת נשים   סעיפים רלוונטיים

  הסבר הפתרון

  

  ג

  

  

  

  

  

עד תום ארבעה חדשים מתום חופשת הלידה " עובדת רשאית להיעדר מעבודתה), 3(ג)(7ְלִפי ס' 
שעה אחת ביום, בתנאי שהיא מועסקת במשרה מלאה; ההיעדרות המותרת על פי  - מאותו יום

, ואין מנכים אותה 1951-פי חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-פסקה זו היא בנוסף להפסקות על
  ".משכר עבודה

אוה לא רשאית . לפיכך, 2015תמו בסוף חודש יולי ארבעה החודשים מתום חופשת הלידה 
  ., בלי שתנוכה משכרה2015ש אוגוסט להיעדרות זו, בחוד

  .גתשובה 
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, 19/11/2015, ועבדה אצלו ברציפות עד 2/11/2010-ב היחיד אוה התחילה לעבוד אצל מעסיקה .39שאלה מספר 
לעבוד  האמורלמען הסר ספק, אוה היתה [ .ימים בפועל 207עבדה  2015אז פוטרה מעבודתה. בשנת 

  ].שישה ימים בשבוע בןשבוע עבודה מלא 

  ?לפי חוק חופשה שנתית), 2015מהו אורך החופשה השנתית לה היא זכאית, בעד שנה זו (

 ימים  16  .א 

 ימים  18  .ב

 ימים  15  .ג

  ימים  13  .ד

  פתרון 

  .3, ס' 1ס'  -חוק חופשה שנתית  סעיפים רלוונטיים

  הסבר הפתרון

  

  ג

  

  

  

  

פרק זמן של שנים עשר חודש, שתחילתו אחד " -, לפי חוק חופשה שנתית שנת עבודה""
  ."בינואר של כל שנה

  - 2015ת בעד שנ ת אוהזכאיאורך החופשה השנתית לה 

היא  2015, לעניין חוק חופשה שנתית, שנת 2/11/2010-כמי שהתחילה לעבוד אצל מעסיקה ב
  של אוה אצל מעסיקה. 6-שנת עבודתה ה

 18הוא  6-אורך החופשה השנתית ְּבַעד שנת העבודה ה -) לחוק חופשה שנתית 5(א)(3לפי ס' 
  יום.

, עבדה באותו חלק ַעלֹוְּבפהקשר המשפטי ֵּבין אוה ומעסיקה היה קיים בחלק משנת העבודה. 
  ימים. 207שנה 

היה הקשר המשפטי שבין העובד ובין המעסיק קיים בחלק משנת העבודה ) לחוק, 2()ג(3לפי ס' 
 יהיה מספר ימי החופשה חלק יחסי -ימים  240 -פחות מ והעובד עבד בתוך אותו חלק שנה

; חלק 240, כיחס מספר ימי העבודה בפועל אל המספר לחוק (א)3ממספר הימים שלפי סעיף 
  .של יום חופשה לא יובא במנין

  ) 207/  240 (           .                           0.8625הוא  240יחס מספר ימי העבודה בפועל אל המספר 

. חלק של יום חופשה לא יובא במנין. 15.53מניבה את התוצאה  0.8625-ימים ב 18הכפלת 
  .ימים 15 - 2015אוה בעד שנת  תזכאי האורך החופשה השנתית ללפיכך, 

 .גתשובה 
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להפריש  המעסיקהתחיל  1/4/14-ב. 1/10/13-ו במעסיק, עובד במשכורת, התחיל לעבוד אצל נדב  .40שאלה מספר 
 .על הצדדים ָחל ֲאֶׁשר, עבורו לקרן פנסיה מקיפה, מכוח צו הרחבה (נוסח משולב) לפנסיה חובה

לנדב, שהיה בגובה השכר הממוצע  בקרן הפנסיה היה שכר היסוד בלבד ששולםַּטח ּוֶׁשּבהשכר 
(ד) בצו ההרחבה 6לטבלה שבסעיף  ְּבֶהְתֵאםהיו  ַהְּמבּוָּטח שכרהמת והפרשה ישיעורבמשק. 

  .הנ"ל

 ְּבאֹוֶפןזה שולם לו  , בכל חודש. גמול₪ 862ניהול" בסך  ְּגמּוללשכר היסוד, שולם לנדב " ֵמֵעֶבר
  הפריש המעסיק לקרן פנסיה מקיפה. לאכאמור לעיל, בגין גמול זה  .ְּתַנאי ָּכל ּוְללֹא ָקבּועַ 

"גמול ( ₪ 862 -. השכר שלא היה מבוטח ₪ 9,260היה  ַהְּמבּוָּטח ו. שכרּפּוַּטר נדב 31/7/15-ב

 ְלִעְנָיןבחשבון  ַהּמּוָבאשכר העבודה  היווה את). סכום שני הרכיבים האמורים הניהול" שהוזכר לעיל
  .חישוב פיצויי פיטורים

  .₪ 9,172 -במועד הפיטורים  ,בקרן הפנסיה הפיצוייםבמרכיב  )כולל רווחים( הסכום שנצבר

חוק פיצויי פיטורים ותקנותיו?   לפי נדבל להשלים מעסיקמהו סכום פיצויי הפיטורים שעל ה
  )ומעוגל (סכום מקורב

 ₪  9,667  .א  

 ₪  9,385  .ב

 ₪  8,530  .ג

  ₪  8,087  .ד

  פתרון    

  .14(א), ס' 12(א), ס' 1 'ס -חוק פיצויי פיטורים   סעיפים רלוונטיים

  .צו הרחבה (נוסח משולב) לפנסיה חובה

  הפתרוןהסבר 

  

  א

  

  

  

  

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

  ".או אם תשלום כאמור אושר על ידי שר העבודה ובמידה שאושר

תשלום פיצויי  ִּבְמקֹוםָיבֹואּו  לפיצויי פיטורים מעסיקתשלומי ה, הצדדים על החל צו ההרחבה לפי
בגין השכר, הרכיבים, התקופות והשיעורים בגינם  לחוק פיצויי פיטורים, 14פיטורים בהתאם לסעיף 

  .נעשתה ההפרשה

חודשים).  22חודשים ( 10-. כלומר, שנה ו31/7/2015-ועד שפוטר ב 1/10/2013-נדב עבד אצל מעסיקו מ
  ם.זכאי לקבל פיצויי פיטורי נדבופוטר,  ומעסיקברציפות אצל לפחות חת שנה אאחר שעבד מ

  לנדב.  שכר היסוד בלבד ששולם, בוסס על בחודש ₪ 9,260 -שכרו המבוטח 

שכר היסוד, שהיה בכל תקופת העבודה בגובה השכר הממוצע במשק, היה גם השכר המרבי בגינו חלה 
  ההרחבה (נוסח משולב) לפנסיה חובה.(ג) בצו 6, לפי סעיף חובת הביטוח הפנסיוני

   - הנ"ל(ד) בצו ההרחבה 6שיעורי ההפרשות מהשכר ַהְּמבּוָּטח היו בהתאם לטבלה שבסעיף 

  סה"כ  לפיצויים  הפרשות עובד  הפרשות מעביד  החל ביום... ואילך

1.1.2014  6%  5.5%  6%  17.5%  

 ,תשלומי המעסיק לקרן הפנסיהלפיכך,  .6%עמד על בקרן הפנסיה שיעור ההפרשה למרכיב הפיצויים 
                 ., בגין השכר והתקופה בגינם נעשתה ההפרשהנדבלמפיצויי הפיטורים המגיעים  72%באים במקום 

) 72%  =8.33333%  /6% (  

  ):ומעוגל מקורבהחישוב (

  לקרן כספים  שולמו  לא   בהם חודשים, ה 22 בשל  .1
  שכר ההניהול", המהווה חלק מהפנסיה בגין "גמול   
  862×  חודשים 22/  12=   ₪ 1,580  -להשלים  המעסיקעל , ְלִעְנָין חישוב פיצויי פיטורים  

  שולמו כספיםהחודשים הראשונים, בהם לא  6בגין   .2
  9,260×  חודשים 6/  12×  100%=  ₪ 4,630  .......... להשלים  יש, בגין שכר היסוד הפנסיה לקרן  

  ) 100% - 72%= השלמה  28% (                            לקרן הפנסיה החודשים בהם שולמו כספים 16בגין   .3
 260,9 ×  חודשים 16/  12 × %28=  ₪ 457,3  ............................... , יש להשליםבגין שכר היסוד  

  ₪ 667,9  )ב ומעוגלסכום מקור( נדבלהשלים ל מעסיקסה"כ על ה
  

  .אתשובה 
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  ביטוח לאומי
   

  
  

 

  :הבאים ֵמַהְּסכּוִמים הּוְרַּכבשלה  3/2015 תלוש. 31/3/2015-אוה פוטרה מעבודתה ב  .41שאלה מספר 
 ₪  14,738  .  משכורת ..........................................................................................1

  ₪  2,927  עד תאריך הפרישה ........................ שלא נוצלו ְצבּוִרים.  פדיון ימי מחלה 2
  ₪  5,196  ...............)פוטרהפיצוי עבור ימי חופשה שלא ניתנו לה עד ליום שבו ִּפְדיֹון חופשה (.  3
   ₪   4,543  .............................................. חייב במס הכנסה פיצויי פיטוריםַמֲעָנק .  4

 335המשתלמים לפי הוראה מהוראות סעיף שכרה של אוה שיובא בחשבון לעניין דמי ביטוח (מהו 

  ?זהבחודש ) לחוק הביטוח הלאומי

 ₪  14,738  .א  

  ₪  17,665  .ב

 ₪  22,861  .ג

   ₪  19,281  .ד
  פתרון  

  . לוח י"א.348, ס' 344ס'  -חוק הביטוח הלאומי   סעיפים רלוונטיים

  .2תק'  - 1995-תקנות הביטוח הלאומי (תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח), התשנ"ה

  ) לפקודת מס הכנסה.2(2ס' 

  הנחיות המוסד לביטוח לאומי.

  הסבר הפתרון

  

  א

  

  

  

  

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

  מס הכנסה..."

  )(א) לפקודת מס הכנסה, "ַהְכָנַסת ֲעבֹוָדה" היא:2(2לפי סעיף 

השתכרות או ריווח מעבודה; כל טובת הנאה או קצובה שניתנו לעובד ממעבידו; תשלומים   "
שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו, ְלַרּבֹות תשלומים ְּבֶׁשל החזקת רכב או טלפון, נסיעות לחוץ 

אך ְלַמֵעט תשלומים ָּכָאמּור המותרים לעובד לארץ או רכישת ספרות מקצועית או ביגוד, 
 -כהוצאה; שוויו של שימוש ברכב או ברדיו טלפון נייד שהועמד לרשותו של העובד; והכל 

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

לום ופטור מתשלום דמי ביטוח), "לא ישולמו דמי לתקנות הביטוח הלאומי (תש 2לפי תקנה 
) 12(-) ו11), (5(9ביטוח מהכנסת עובד הפטורה ממס לפי הפקודה למעט הכנסה לפי סעיף 

  לפקודה.

 שלא נוצלורגיל, פדיון ימי מחלה צבורים שכר של אוה ( 3/2015לכאורה, כל הסכומים שנכללו בתלוש 
 פיצויי פיטוריםַמֲעָנק ו (פיצוי עבור ימי חופשה שלא ניתנו לה עד ליום שבו פרשה)ִּפְדיֹון חופשה עד תאריך הפרישה, 

) לפקודה. ברם, לפי הנחיות המוסד לביטוח לאומי, 2(2) מהווים הכנסה לפי ס' חייב במס הכנסה
ו פיצוי עבור ימי חופשה שלא ניתנו לה עד ליום שבִּפְדיֹון חופשה (, שלא נוצלופדיון ימי מחלה צבורים 

  מדמי ביטוח. ְּפטּוִריםפיצויי פיטורים, ַמֲעָנק ו )פוטרה

  .₪ 14,738 -של אוה הוא רכיב המשכורת  3/2015החייב בדמי ביטוח בתלוש  היחיד הרכיב

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

  ".האמור בלוח י"א

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

  ):השכר החייב בדמי ביטוח( 3/2015בחודש שכרה של אוה שיובא בחשבון לעניין דמי ביטוח 

  min) ההכנסה ְמַרִּבית לענין ד.ב. 43,240;  14,738= (  ₪ 14,738

  .אתשובה 
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. בכל תקופת  7/5/2015לחופשה ללא תשלום, עד  8/1/2015-, אוה יצאה במעסיקּהְּבַהְסָּכַמת   .42שאלה מספר 
  החל"ת האמורה לא עבדה אצל מעביד אחר ולא היתה עובדת עצמאית.

? (בחר/י את המשפט  3/2015 חודשֲעבּור אוה, ְּבַעד חייב בתשלום דמי ביטוח  המעסיקהאם 
  הנכון ביותר מבין המשפטים הבאים)

 לא שולם לאוה שכר. 3/2015לא, מאחר שבחודש   .א  
 .3/2015חודש ֲעבּור אוה, ְּבַעד כן. המעסיק חייב בתשלום דמי ביטוח   .ב
 על שלושה חודשים רצופים. ָהעֹוָלהלא, מאחר שאוה יצאה לחל"ת לתקופה   .ג
  כל תקופה בה נמצא עובד בחל"ת.ְּבַעד . מעסיק חייב בתשלום דמי ביטוח כן  .ד

  פתרון  

  .6), תק' 3(1תק'  -) תקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח  סעיפים רלוונטיים

  הסבר הפתרון

  

  ב

  

  

  

  

  - תקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח)ל 6ְלִפי תקנה 

תשלום לפחות חודש קלנדרי ובאותו זמן עובד הנמצא בהסכמת המעביד בחופשה ללא   (א)   "
חייב המעביד בתשלום דמי ביטוח  -אינו עובד אצל מעביד אחר ואינו עובד עצמאי 

לחוק, ְּבַעד תקופה שלא תעלה על שני חדשים  353במועדי התשלום כאמור בסעיף 
  קלנדריים רצופים שבהם היה המבוטח בחופשה כאמור.

של לוח י' לחוק לפי ההכנסה  10-ו 9, 8, 6, 5, 3, 1בפרטים שיעור דמי הביטוח הוא כנקוב   (ב) 
  של לוח י"א לחוק. 1המזערית שלפי פרט 

  המעביד רשאי לנכות מכל סכום המגיע ממנו לעובד את דמי הביטוח ששילם כאמור.  (ג) 

(ג) לחוק לא יחולו לגבי מעביד החייב בתשלום דמי הביטוח כאמור 342הוראות סעיף   (ד) 
  " (א). בתקנת משנה

הוא החודש הקלנדרי הראשון  2/2015שולמו בעד אוה דמי ביטוח כעובדת. חודש  1/2015בחודש 
הוא החודש הקלנדרי השני שבו אוה  3/2015שבו אוה נמצאת בחופשה ללא תשלום, וחודש 

  נמצאת בחופשה כאמור.

  .3/2015חודש  המעביד חייב בתשלום דמי ביטוח בעד אוה, עבור(א) שלעיל, 6תקנה  כך, לפילפי

  .בתשובה 
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  אצל כל אחד מהם: ושל 9/2015, עובד כשכיר אצל שני מעסיקים. שכר 26-ה בן, נדב  .43שאלה מספר 
 . ₪  4,261  -  .  מעסיק עיקרי 1

 .₪  1,826   -  ִמְׁשִני.  מעסיק 2

 מהו סך ,ַהִּמְׁשִני ומעסיקלא בוצע תיאום דמי ביטוח בידי ו עשה תיאום דמי ביטוחאם נדב לא 
המעסיק על ידי  יועברו למוסד לביטוח לאומיש דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאותכל 

  ? )סכום מעוגל( 9/2015 ְּבִגין שכר ,המשני

  ₪  172  .א  

  ₪  282  .ב

  ₪  352  .ג

   ₪  127  .ד

  פתרון  

  דמי ביטוח. -פרק ט"ו  -חוק הביטוח הלאומי   סעיפים רלוונטיים

  .הביטוח הלאומי (תשלום וניכוי דמי ביטוח משכר מבוטח העובד אצל מעבידים שונים)תקנות 

  .15, 14ס'  - חוק ביטוח בריאות ממלכתי

  ).תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (שיעורים מופחתים של דמי ביטוח בריאות

  טבלאות הביטוח הלאומי

  הסבר הפתרון

  

  ב

  

  

  

  

תקנות הביטוח הלאומי (תשלום וניכוי דמי ביטוח משכר מבוטח העובד אצל ל 2לפי תקנה 
) לתקנות הניכוי חלות לגביו, ינכה דמי ביטוח 1(א) או (ה)(5מעביד שתקנה   - מעבידים שונים)

הממוצע, כאמור בסעיף  השכר 60%בשיעור מלא גם מחלק השכר של העובד, שאינו עולה על 
תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים (ניכוי  הן"תקנות הניכוי"  .הביטוח הלאומי ) לחוק3(ה)(342

  .1993-מעסיקים), התשנ"ג ממשכורת ומשכר עבודה ותשלום מס

מעביד המשלם לעובד משכורת חלקית, (א) ל"תקנות הניכוי" ("5על המעסיק המשני חלה תקנה 
, או משכורת כאשר העובד לא 101או משכורת בעד משרה נוספת שעליה הצהיר העובד בטופס 

בעת  או שלא מילא את הסעיף העוסק בפרטים על הכנסות אחרות, ינכה ממנה 101מילא טופס 
  ").התשלום מס בשיעור ַהְּמַרִּבי

 ונדב לא מסר למעביד אישור תיאום דמי ביטוח. כמו כן, לא בוצע תיאום דמי ביטוח בידי מעסיק
תקנות הביטוח הלאומי (תשלום וניכוי דמי א ל3הוראות תקנה  וַהִּמְׁשִני. לפיכך, לא חלות לגבי

דמי כך, על המעסיק ַהִּמְׁשִני לנכות מנדב . לפיביטוח משכר מבוטח העובד אצל מעבידים שונים)
  .הממוצע השכר 60%, שאינו עולה על ומחלק שכרגם  ביטוח בשיעור מלא

  חישוב דמי הביטוח שיועברו למוסד לביטוח לאומי על ידי המעסיק ַהִּמְׁשִני:

  min)  ית לענין ד.ב.הכנסה ְּמַרּבִ   43,240;  1,826= (  ₪ 1,826                   שכר חייב ִּבְדֵמי ביטוח:

של נדב בחודש זה אצל  משכרואשר ְינּוֶּכה  דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאותסך 
  1,826 × ד.ב. בשיעור המלא 12%= ₪ 219.12               המעסיק ַהִּמְׁשִני (ללא תיאום דמי ביטוח): 

  

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

  ..."מעבידו

  :שישלם המעסיק ַהִּמְׁשִני ,דמי הביטוחחלק המעסיק ב

 min)  ההכנסה ַהְּמַרִּבית לתשלום ד.ב. בשיעור המופחת 5,556;  1,826× (  3.45%= ₪ 63.00

המעסיק שיועברו למוסד לביטוח לאומי על  דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאותסך כל 
  12.219+  0063.=  282.12       ₪ 282): סכום מעוגלנדב (של  2015/9, ְּבִגין שכר המשני

  

  .בתשובה 
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כמנהל. חברת המעטים היא  ָּבּה ּוְמַׁשֵּמׁש ְּבֶחְבַרת ְמַעִטיםְׁשִליָטה חבר בעל  , הוא43-נדב, בן ה  .44שאלה מספר 
  .₪ 44,131 - 8/2015-היחידה. שכרו ב תֹוַמֲעִסיקָ 

מהו סך כל דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות שיועברו למוסד לביטוח לאומי, ְּבִגין 
  ? )סכום מעוגל( נדב של 8/2015שכר 

   ₪  7,651  .א  

  ₪  7,812  .ב

  ₪  7,640  .ג

 ₪  7,483  .ד

  פתרון  

  לוח י"א. דמי ביטוח. -פרק ט"ו  -חוק הביטוח הלאומי   סעיפים רלוונטיים

  .15, 14ס'  -חוק ביטוח בריאות ממלכתי 

  תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (שיעורים מופחתים של דמי ביטוח בריאות).

  טבלאות הביטוח הלאומי.

  הסבר הפתרון

  

  ד

  

  

  

  

בעלי שליטה בחברה שמלאו להם על סוג העובדים הבא, לעניין תשלום דמי הביטוח:  הנמנ נדב
  .ושטרם הגיעו ל"גיל הפרישה" 18

  .₪ 44,131 - 8/2015-שכרו של נדב ב

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

  האמור בלוח י"א".

"הסכום  -ח בעד עובד שכיר לחודש לפי האמור בלוח י"א, ההכנסה המרבית לעניין דמי ביטו
  8,648 × 5=  ₪ 43,240  ".5הבסיסי, כפול 

  ):השכר החייב בדמי ביטוח( 8/2015שיובא בחשבון לעניין דמי ביטוח בחודש  נדבשל  ושכר

  min) ההכנסה ְמַרִּבית לענין ד.ב. 43,240;  131,44= (  ₪ 240,43

  :נדבשל  ודמי הביטוח שינוכו משכר

  הכנסה ְּמַרִּבית לתשלום ד.ב. בשיעור המופחת  5,556×  3.49%=    ₪  193.90  

  )השכר החייב בדמי ביטוח   240,43 - ד.ב. בשיעור המופחת  5,556× (  %79.11=    ₪  94.4,442  

  84.4,636  ₪   
  

  ד.ב. (חלק מעסיק) שישלם המעסיק:

  המופחתהכנסה ְּמַרִּבית לתשלום ד.ב. בשיעור   5,556×  3.41%=    ₪  189.46  

  )השכר החייב בדמי ביטוח   240,43 - ד.ב. בשיעור המופחת  5,556× (  %05.7=    ₪  2,656.72  

  18.2,846  ₪   
  

סך כל דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות שיועברו למוסד לביטוח לאומי, ְּבִגין שכר 
  84.4,636+  18.2,846=  ₪ 02.483,7 = )מעוגלסכום ( ₪ 7,483       :נדבשל  20158/

  

  .דתשובה 
    



45  

 

 2015המס שנת  – 6.2016פתרון מבחן חשבי שכר בכירים 

 

בכל חודש.  ₪ 9,770 -שכרה החודשי הרגיל . שנים 4אוה עובדת כשכירה אצל מעבידה היחיד ֶזה   .45שאלה מספר 
מענק ו ₪ 1,080בסך  ּבֹונּוס, לשכרה החודשי הרגילְּבנֹוָסף  ה ממעבידה,קיבל 9/2015תלוש ב

  .  ₪ 972בסך  השתתפות ברווחי המעביד

  ? 9/2015תשלום דמי ביטוח לאומי בעד חודש  של אוה ְלִעְנַין המהי הכנסת

   ₪  10,832  .א  

  ₪  11,822  .ב

  ₪  9,998  .ג

  ₪  9,941  .ד

  פתרון  

  תקנות הביטוח הלאומי (תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח)  סעיפים רלוונטיים

  , לוח י"א.348ס'  -חוק הביטוח הלאומי 

  הסבר הפתרון

  

  ד

  

  

  

  

 לתקנות הביטוח הלאומי (תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח), "תשלום נוסף" הוא "שכר 1ְלִפי תקנה 
הניתן לעובד ְּבנֹוָסף לשכר החודשי הרגיל, ְלַרּבֹות תשלומים שניתנו כבונוס או כמענק השתתפות ברווחי 

  המעביד וְלַמֵעט הפרשים".

לשכרה ְּבנֹוָסף לאוה  נושנית ,₪ 2,052=  972+  1,080בסך  מיםְלִפי התקנה שלעיל, התשלו
  ".תשלום נוסף" םה ,השתתפות ברווחי המעביד וכמענק כבונוס החודשי הרגיל,

  לתקנות האמורות, על תשלום נוסף יחולו, ְלִעְנַין תשלום דמי ביטוח, הֹוָראֹות אלה: 5ְלִפי תקנה 

או יותר או יותר משכר המינימום כהגדרתו בחוק שכר מינימום (להלן שכר  25%אם שיעורו   ) 1(  "  
ורף לשכר החודש שבו המינימום) יחולק לשנים עשר, והסכום המתקבל מהחלוקה האמורה יצ

שולם ולשכר כל אחד מאחד עשר החודשים שקדמו לו; תשלום נוסף כאמור, ששולם לעובד 
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 
האמורה יצורף לשכר החודשי הרגיל ְּבַעד כל אחד מחודשי העבודה  המתקבל מהחלוקה

  הקודמים".

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

  משכר המינימום. 44.13%הוא  9/2015-אוה ב השיעורו של "התשלום הנוסף" שקיבל

  התשלום הנוסף 2,052/  שכר המינימום, כהגדרתו בחוק שכר מינימום  4,650=  44.13%

משכר המינימום, יחולו עליו, ְלִעְנַין  25%-מאחר ששיעורו של "התשלום הנוסף" אינו נמוך מ
  ) שלעיל. 1(5תשלום דמי ביטוח, הוראות תקנה 

לום "התש פחות מאחד עשר חודשים שקדמו לחודש שבו שולםאוה עבדה אצל מעסיקה לא 
יחולק לשנים עשר, והסכום המתקבל מהחלוקה האמורה "התשלום הנוסף" הנוסף". לפיכך, 

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

  2015/9שכר חודשי רגיל בחודש  770,9+ ) תשלום נוסף 052,2/  חודשי העבודה הקודמים 12( =  ₪ 941,9

"לענין דמי ביטוח המשתלמים לפי הוראה מהוראות  -הביטוח הלאומי  (א) לחוק348לפי ס' 
לא יבוא בחשבון סכום ההכנסה של המבוטח העולה על הסכום המרבי המתקבל לפי  335סעיף 

  האמור בלוח י"א".

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

  20159/-של אוה לענין תשלום דמי ביטוח ב ההכנסת ₪ 941,9>  הכנסה ְמַרִּבית לענין דמי ביטוח 43,240

  .₪ 941,9 - 20159/של אוה ְלִעְנַין תשלום דמי ביטוח לאומי ְּבַעד חודש  ההכנסת

  .דתשובה 
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  .46שאלה מספר 

  

ועקב עבודתו.  ועבודתתוך כדי נפגע  1/9/2015-שנים. ב 4עובד כשכיר אצל מעסיקו היחיד זה  נדב
. בכל אותם ימים הוא ימים ְּבנֹוָסף על יום הפגיעה 95לא היה מסוגל לעבוד הפגיעה מ כתוצאה

  .עבודהכתאונת המוסד לביטוח לאומי ְּכָרה ַעל ְיֵדי ּוהפגיעה ה. ִנְזָקק לטיפול רפואי ּוְלַהְחָלָמה

  :1/9/2015-שקדמו להחודשים  בשישההכנסתו של נדב 

  8/2015  7/2015  6/2015  5/2015  4/2015  3/2015  חודש

  ₪ 9,340  ₪ 9,560  ₪ 9,180  ₪ 9,048  ₪ 9,925  ₪ 9,829  הכנסה

  ?זכאי לקבל מהמוסד לביטוח לאומי נדבאותו  הפגיעהמהו סכום דמי 

  ₪  20,826  .א  

  ₪   21,294  .ב

  ₪   28,392  .ג

   ₪  22,230  .ד

  פתרון  

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

  הסבר הפתרון

  

  ב

  

  

  

  

ְּבַעד שני הימים הראשונים שלאחר יום הפגיעה, אשר " -לחוק הביטוח הלאומי  ב)(93סעיף  לפי
בהם לא היה המבוטח מסוגל לֲעבֹוָדתֹו ואף לא לעבודה מתאימה אחרת כתוצאה מהפגיעה, לא 
ישולמו דמי הפגיעה ֶאָּלא ִאם ֵּכן לא היה המבוטח מסוגל לעבודה ָּכָאמּור שנים עשר ימים לפחות 

  ".ְּבנֹוָסף על יום הפגיעה

ימים שלאחר יום הפגיעה, ישולמו  12-ֵמַאַחר שנדב היה בלתי כשיר לעבודה במשך לא פחות מ
  לו דמי פגיעה גם ְּבַעד שני הימים הראשונים שלאחר יום הפגיעה.

לא ישולמו, בקשר לפגיעה אחת, יותר מדמי פגיעה בעד שלושה " -לחוק האמור (ב) 92לפי ס' 
  ."עותעשר שבו

), ולא בעד 7×13( ימים 91שהם , נדב יקבל דמי פגיעה ְּבַעד שלושה עשר שבועות בלבדכלומר, 
  ימים. 95

  -לחוק הביטוח הלאומי  98לפי ס' 

שכר העבודה הרגיל הוא הסכום המתקבל מחלוקת הכנסת המבוטח, ברבע השנה   (א)
  שקדם ליום שְּבַעדו מגיעים לראשונה דמי פגיעה, בתשעים.

   -לענין סעיף זה, "הכנסה"   ב)(

  ההכנסה שממנה מגיעים דמי ביטוח; -) 1(א)(75במבוטח לפי סעיף   )1(

ההכנסה ששימשה יסוד לחישוב דמי הביטוח  -(א) 75במבוטח אחר שלפי סעיף   )2(
  בעד רבע השנה האמור בסעיף קטן (א),

המרבי הקבוע והכל לרבות אותו סכום שהיו מגיעים ממנו דמי ביטוח אילולא הסכום   
  "  לתשלום דמי ביטוח.

  ) 9,180+  9,560+  9,340/ (  90=  ₪ 312  שכר העבודה הרגיל של נדב:  

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

  312×  75%=  ₪ 234  דמי הפגיעה ליום:   

  ) 8,757×  5×  75%/  30(  תקרה  1,094.63<  ₪ 234  נוודא שדמי הפגיעה לא עולים על התקרה: 

  91×  234=  ₪ 21,294  סה"כ דמי הפגיעה להם זכאי נדב: 

  .ב תשובה
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ָעְבָדה . עד יציאתה לחופשת הלידה, ְוָיְצָאה לחופשת ֵליָדה בריא תינוקילדה אוה  1/8/2015-ב  .47שאלה מספר 
  היתה עקרת בית.שנים,  3לפני כן, במשך . ִּבְרִציפּותשנה אחת ִּכְׂשִכיָרה ֵאֶצל ַמֲעִסיָקּה 

  :1/8/2015-החודשים שקדמו ל בשישההכנסתה של אוה  

  7/2015  6/2015  5/2015  4/2015  3/2015  2/2015  חודש

  ₪ 8,757  ₪ 9,645  ₪ 9,048  ₪ 8,696  ₪ 8,417  ₪ 7,979  הכנסה

  מהו סכום דמי הלידה לו זכאית אוה?

  ₪  14,303  .א  

  ₪   28,606  .ב

  ₪   29,890  .ג

   ₪  14,945  .ד

  פתרון  

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

  הסבר הפתרון

  

  ג

  

  

  

  

, ...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  15או בעד  החודשים שקדמו ליום הקובע

 .הקובע

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

כמי שעבדה שנה אחת ברציפות אצל מעסיקה, עד  ), שכן1(א)(50סעיף אוה עונה על התנאים ב
חודשים שקדמו  14חודשים מתוך  10שולמו בעדה דמי ביטוח בעד  יציאתה לחופשת הלידה,

  .שבועות 14כלומר,  לפי  סעיף  זה  היא זכאית לדמי לידה בעד פרק זמן של  .ליום הקובע

ר העבודה הרגיל של המבוטחת, אך לא יותר מסכום דמי לידה ליום הם שכ(א) לחוק, 53לפי ס' 
  .30-, כשהוא מחולק ב5השווה לסכום הבסיסי כפול 

  

, הוא הסכום המתקבל 53שכר העבודה הרגיל, לענין סעיף (א) לחוק הביטוח הלאומי, 54לפי ס' 
  .מחלוקת הכנסת המבוטחת, ברבע השנה שקדם ליום הקובע, בתשעים

  

  ) 8,757+  9,645+  9,048/ (  90=  ₪ 305  ה הרגיל של אוה):דמי הלידה ליום (שכר העבוד
  

  )8,757 × 5/  30 = ( תקרה 1,459.50<  ₪ 305  נוודא שדמי הלידה ליום לא עולים על התקרה:
  

  שבועות 14×  ימים בשבוע 7×  דמי לידה ליום 305= ₪ 29,890  סה"כ דמי הלידה להם זכאית אוה: 

  .גתשובה 
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  ימי מילואים. 8-יצא ל 1/7/2015-שנים. ב 5עובד אצל מעסיקו היחיד זה נדב   .48שאלה מספר 

  :1/7/2015-החודשים שקדמו ל 6ו בעד להלן פרטי הכנסת

  6/2015  5/2015  4/2015  3/2015  2/2015  1/2015  חודש

  22  20  21  23  20     21  ימי עבודה

  ₪ 6,130  ₪ 5,560  ₪ 5,838  ₪ 6,394  ₪ 5,560  ₪ 5,838  הכנסה

  )?סכום מעוגל( בעד תקופת מילואים זו זכאי נדב ומהו סכום תגמול המילואים ל

  ₪  1,636  .א  

  ₪  2,227  .ב

  ₪  1,670  .ג

   ₪  1,590  .ד

  פתרון  

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

  הסבר הפתרון

  

  ג

  

  

  

  

  (א) לחוק הביטוח הלאומי, הימים בעדם ישולם תגמול למשרת במילואים:271ְלִפי סעיף 

בעד  -ְלַגֵּבי שירות רצוף של שבעה ימי מילואים, לרבות כמה תקופות בנות שבעה ימים כל אחת   ) 1(
  כל יום מילואים;

בעד  -), שישה ימים 1היתה יתרת ימי השירות במילואים לאחר חישוב התגמול כאמור בפסקה (  )2(
כשהוא בעד סך ימי המילואים הנותרים  -פחתה היתרה כאמור משישה ימים ; שבעה ימים

 .1.4-מוכפל ב

  .אחד םוי ימים, ועוד יתרת ימי שירות של 7בת  תקופה אחתימים, שהם  8שירת  נדב

  .1.4-, תוכפל יתרה זו בפחתה משישה ימיםמאחר שיתרת ימי השירות כאמור ), 2(א)(271ְלִפי סעיף 

  ) 7+  1 × 1.4 = 8.4(     .  מי מילואיםי 8.4בעד לקבל תגמול מילואים  זכאי נדב לפיכך,

  :חישוב סכום ההכנסה לענין תגמולי המילואים

  לחוק הביטוח הלאומי: 273לפי ס' 

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

 68%-), לא יפחת מ1ְלַגֵּבי כל חודש ברבעון, המחושב ְלִעְנַין פסקה (סכום ההכנסה לחודש   )2(    
  )2015-נכון ל ₪ 5,881(    ;         מהסכום הבסיסי, אף אם לא עבד באותו חודש

ימים, יהיה שכר עבודתו הרגיל או הכנסתו  60-, מי שברבע השנה עבד פחות מ272(ב)  לענין סעיף   
ההכנסה בעד שלושת החודשים שבחר לעצמו, מתוך ששת החודשים הממוצעת, לפי הענין, סכום 

) 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 וההכנסה 

לאחריו ועד סיום תקופת השירות; סכום הממוצעת בעד אותו חודש בשיעור הפיצוי שחל 
  " .90-ההכנסה המתקבל כאמור יחולק ב

  ימים.  60-), כלומר, לא פחות מ21+ 20 +22ימים (  63עבד , נדב 1/7/2015-שקדם לברבע השנה 

  :בחודש שבו ֵהֵחל שירות המילואים 1-סכום ההכנסה בעד רבע השנה שקדם ל

892,17 ₪  ) =5,881  ;130,6  (max  ) +5,881  ;560,5  (max  ) +5,881  ;838,5  (max 

  17,892/  90=  ₪ 198.80, ונקבל את "שכר העבודה הרגיל" של נדב:      90-נחלק את סכום ההכנסה ב

  :חישוב התגמול ליום

 -שיעור התגמול ליום יהיה, למי שבתכוף לפני שירותו במילואים היה עובד ) לחוק, 1((א)272לפי ס' 
  .העבודה הרגילשכר 

הסכום הבסיסי לחודש", "מ 68%( לא יפחת שיעור התגמול ליום מהתגמול המזערילחוק,  (ב)272לפי ס' 
, כשהוא מחולק 5סכום הבסיסי כפול ה( המרבי ולא יעלה על התגמול) ₪ 196.03, כלומר מחולק בשלושים

  ).₪ 1,441.33, כלומר 30-ב

 min  [max)  שכר רגיל 80.198;  תג' מרבי 1,441.33; (  תג' מזערי 196.03 = [ ₪ 80.198     : התגמול ליום

  . בעד תקופת שירותו במילואים ₪ 670,1זכאי לתגמול בסך תוצאה: נדב 

  התגמול ליום 80.198×  ימים 8.4=  ₪ 92.669,1=  מעוגל ₪ 670,1

  .גתשובה 
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ידוע,  לבין מוסד דת ֵּבינֹו. הראשית לישראל ָהַרָּבנּות ִמַּטַעם מוסמך ַּכְׁשרּותַמְׁשִּגיַח הוא  נדב  .49שאלה מספר 
 של משגיח כשרות תפקיד ָּדִתי ְיַמֵּלאכי נקבע נערך הסכם בו  ,מּוָּכרֹות ֶהְכֵׁשר ְּתעּודֹות ַהַּמֲעִניק
 ַהֶהְכֵׁשרהמבקשים את תעודת  בשני מפעלי מזוןמשגיח כשרות  ְיַׁשֵּמׁשמוסד הדת. סוכם כי ִמַּטַעם 

 ְמַנֵהל ִלְסָגן ָּכפּוףהוא יהיה  .על ידי מוסד הדת ִיָּקַבעשל מוסד הדת. לוח הזמנים וסדר העבודה 
עוזר ב שתמשאין הוא רשאי להאת עבודתו עליו לעשות בעצמו ו .במוסד הדת ַהַּכְׁשרּות ַמְחֶלֶקת

חשבוניות מס תמורת  וסד הדתַיְנִּפיק למ דבנ כי בין הצדדים סוכםעוד . מחליף על חשבונובאו 
 .גמול אותו י דמי ביטוח כעצמאי בגיןשלם למוסד לביטוח לאומוי בעד עבודתוהגמול שיקבל 

בחר/י את נדב? (בעד  בתשלום דמי ביטוח מוסד הדתהאם, בנסיבות שתוארו לעיל, חייב 
  )המשפט הנכון ביותר ִמֵּבין המשפטים הבאים

 ומוסד הדת נחשב כמעבידו.עובד כ חשבחוק הביטוח הלאומי, נדב נ ֶׁשְּלִעְנָיןכן, מאחר   .א  

 .שלם למוסד לביטוח לאומי דמי ביטוח כעצמאיי נדבסוכם כי לא, מאחר ש  .ב

 כן, ובלבד שנערך עימו מראש הסכם עבודה לתקופה של רבע שנה לפחות.  .ג

   משתלם לו גמול. ִאםתפקידים דתיים מטעם מוסדות דת לא נחשב כעובד, גם  ְמַמֵּלאלא.   .ד

  פתרון  

  צו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים)  סעיפים רלוונטיים

  .342ס'  -חוק הביטוח הלאומי 

  הסבר הפתרון

  

  א

  

  

  

  

  לפי צו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים):

מבוטח העוסק בסוג עבודה המפורט בטור א' בתוספת הראשונה, והנתון בתנאי עבודה    .1
  ב', ייחשב לענין החוק כעובד.מיוחדים כמפורט לצידו בטור 

  ייחשב מי שצוין לצידו בטור ג' לתוספת הראשונה. 1כמעבידו של עובד כאמור בסעיף    .2

  התוספת הראשונה
  )2-ו 1(סעיפים 

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

מוסדות דת,  ממלא תפקידים דתיים מטעם  .5
  .ומנקר בשר כשרות לרבות משגיח

משתלם גמול בעד 
  .העבודה

ם החייב בתשלו
  גמול העבודה.

  

העוסק בסוג עבודה  מבוטחהוא  , נדבתפקיד ָּדִתי של משגיח כשרות ִמַּטַעם מוסד דת מי שממלאכ
  . המפורט בטור א' בתוספת הראשונה

  .בטור ב'נתון בתנאי עבודה מיוחדים כמפורט כלומר, הוא  לנדב משתלם גמול בעד עבודתו.

  ., כעובדחוק הביטוח הלאומינחשב, לענין  נדבלפיכך, 

  .נחשב, לעניין החוק האמור, כמעבידוהוא את גמול עבודתו,  םמשל מוסד הדתמאחר ש

  "... המעביד חייב בתשלום דמי ביטוח בעד עובדו" -לחוק הביטוח הלאומי (ב) 342לפי ס' 

  .נדבבתשלום דמי ביטוח בעד  מוסד הדתבנסיבות שתוארו לעיל, חייב לפיכך, 

מוסד כעובד לעניין חוק הביטוח הלאומי ואילו  ותנאים לצורך הגדרתכל הל העונ נדב  הרחבת ההסבר: 
  .ומוגדר כמעביד הדת

קובע כי מעביד חייב בתשלום דמי ביטוח בעד עובדו. הביטוח הלאומי לחוק  342 'ס  
חייב בתשלום  מוסד הדת, המבוטחיםצו סיווג למהאמור כי בהתאם לחוק ו ֵאפֹואעולה 

  . נדב עדדמי ביטוח ב

אין בה כדי לשחרר , שלם דמי ביטוח כעצמאי בגין הכנסותיוי נדבסוכם כי שהעובדה   
ככל שישלם דמי ביטוח כעצמאי בגין הגמול לפעול על פי החוק.  ומחובת מוסד הדתאת 

מוסד לביטוח לאלה ששילם סכומים  ַלֲהָׁשַבתזכאי  היהי נדבשיקבל ממוסד הדת, 
   .ְּבֶיֶתר לאומי

 .אתשובה 
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של המוסד  100מהו טופס  .50שאלה מספר 
בחר/י את לביטוח לאומי? (

המשפט הנכון ביותר ִמֵּבין 
  )המשפטים הבאים

 .ִמְׁשִניהצהרת עובד למעסיק   .א 

 .ַהְּמַרִּביתבקשה לתיאום דמי ביטוח לבעלי הכנסות גבוהות מההכנסה   .ב

 .פירוט שנתי של השכר וניכויי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות לעובד  .ג

 .דווח עבור מבוטחים המסווגים כשכירים עפ"י צו הביטוח הלאומי  .ד

 פתרון 

  פירוט שנתי של השכר וניכויי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות לעובד. - 100טופס  סעיפים רלוונטיים

  הפתרוןהסבר 

  

  ג

  

  

  

 

לאומי ודמי פירוט שנתי של השכר וניכויי דמי ביטוח של המוסד לביטוח לאומי הוא  100טופס 
  .ביטוח בריאות לעובד

יטוח במהלך השנה, ולהחזרת הטופס נועד לבדיקת הניכויים שנוכו משכרו של העובד לדמי ב
  יתר על ידי הביטוח הלאומי. ניכויי

 ,עם פירוט השכרהאמור, כל עובד רשאי, לצורך תיאום דמי ביטוח, לבקש ממעסיקו את הטופס 
  .ְלַמְפֵרעַ שנים  7עד 

 .גתשובה 

  

 


