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 פתרון מבחן חשבי שכר בכירים - דצמבר 2017
 לשכת רואי חשבון

 
 

משמעות המונחים המוזכרים במבחן היא כמשמעותם בחוקים ובתקנות הֵרֵלַוונִטִיים, בהנחיות ובכללי מס הכנסה  .1
 .סד לביטוח לאומי, ֶאָלא ִאם ֵכן צַּין ַאֶחֶרת בשאלהובהנחיות המו

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

 .ָלֶהם ַעל ִפי נתוני השאלה

במקרים ַהַמְתִאיִמים בפרק מס הכנסה במבחן, אם לא צַּין ַאֶחֶרת בשאלה, יש ְלִהְתַחֵשב בנקודות זיכוי. כמו כן,  .3
 .להחישוב מס הכנסה הנערך לבני זוג נשואים הוא חישוב נפרד, ֶאָלא ִאם ֵכן צַּין ַאֶחֶרת בשא

אם לא צַּין ַאֶחֶרת בשאלה, הזכויות ַהמְּקנֹת לעובדים ולעובדות הן הזכויות הִמְזָעִרֹּת הנובעות מהחוקים,  .4
ֹ צד להסכם ִקיִּּצי מיוחד  מהתקנות ומצווי ההרחבה הֵרֵלַוונִטִיים. ְכלַֹמר, אם לא ִנְכָתב ַאֶחֶרת בשאלה, המעביד ֵאינ

יִּּצי, ֵאין ַצו ַהְרָחָבה ַעְנִפי שהוראותיו ָחלֹת על המעביד והעובדים ולא קיים ֶהְסֵכם עבודה או כללי, ֵאין ֶהְסֵדר ִק 
 .אישי שהוראותיו ֵרֵלַווְנִטֹּת לשאלה

 
 

 מס הכנסה
 
 
 

 .1מספר שאלה 
 

 ָשַרת אצלו כאשת מכירות אצל מעסיקה, יבואן מחשבים. לכל לקוח חדש, הרוכש משמשתלרה 
, הצליחה לרה לגייס 2016ט( במתנה. באוקטובר ל  אב  , מעניק המעסיק מחשב לוח )טַ מחשבים

מָּרהמחשבים.  ָשָרֵתימספר גדול של לקוחות, שרכשו  במתנה, , העניק המעסיק גם לה, ִבת 
ֹּמחשב לוח  ר  ע   מתנה שניתנת ללקוחות(. כמו ה)₪  198ועלותו  ש 

לבאותו חודש,  ג  ר   םכרטיסי 2ולבן זוגה עניק המעסיק לה הפתיחת החנות החדשה בעכו,  ל 
 ₪. 105 -ועלותו  . ערכו של כל כרטיססביב חומות עכו העתיקהשייט ל

מהו הסכום שיש ִלְזקֹף לשכרה של לרה, , 2016אם היו אלה המתנות היחידות שקיבלה בשנת 
 ובשל הכרטיסים לשייט שקיבלה ממעסיקה? מחשב הלוחלצורך חישוב מס, בשל 

 ₪  210 .א 
 ₪  408 .ב
 ₪  303 .ג
 ₪  198 .ד

 פתרון 

  . הנחיות מס הכנסה.(2)2ס'  -פקודת מס הכנסה  סעיפים רלוונטיים
 (6)2תק'  - הכנסה )ניכוי הוצאות מסויימות(תקנות מס 

 הסבר הפתרון
 
 ב
   
 

רּת או ריווח מעבודה; כל 2)2לפי סעיף   ּ ַת ָנַסת ֲעבָֹדה" היא: "ִהש  ()א( לפקודת מס הכנסה, "ַהכ 
צָּבה שניתנו לעובד ממעבידו; תשלומים שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו,  טַֹבת ֲהָנָאה או ק 
ל החזקת רכב או טלפון, נסיעות לחוץ לארץ או רכישת ספרות מקצועית  ש  ַרבֹת תשלומים ב  ל 
ָאמּר המותרים לעובד כהוצאה; שוויו של שימוש ברכב או ָּ ַמֵעט תשלומים   או ביגוד, אך ל 

ֵבין שניתנו בכסף ֵּבין בשווה כסף, ֵבין  -ברדיו טלפון נייד שהועמד לרשותו של העובד; והכל 
טָֹבתֹ; " ֵמיָשִרין או ַבֲעִקיִפין או שניתנו לאחר ל   שניתנו לעובד ב 

במתנה, בשל הצלחתה במכירות, מהווה "הכנסת עבודה" אצל לרה.  המחשב הלוח שניתן ל
 ייזקף לשכרה, לצורך חישוב מס., ₪ 198שוויו, סך של 

 תהכנס" יםמהוו, שניתנו ללרה לרגל פתיחת החנות החדשה בעכו, הכרטיסים לשייט 2גם 
ייזקף לשכרה, לצורך חישוב ₪,  105גם שוויים, סך של ()א( לפקודה. 2)2, לפי ס' האצל "עבודה

 לא מהווה "אירוע אישי"(. של המעסיק חדשההחנות המס )למען הסר ספק, פתיחת 
 ( כרטיסשל כל  ועלותו ערכו₪  105×  כרטיסים ₪2 =  210) 

 ( 198+  210=  408)    .₪ 408 -, לצורך חישוב מס לרהשל  לשכרהסה"כ הסכום שיש לזקוף 

   .בתשובה 
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ּ ַוֲעלָּתּ  האחת,מתנות:  2ממעסיקה קיבלה ( עובדת נוצריהלרה ) 12/2016-ב .2שאלה מספר  ָּ ר  ע  לרגל ₪,  95ש 
ל ₪,  200שערכה ועלותה השניה,  .ַהָֹּלד חג ג  ר  . לא היו אלו המתנות ּיבָ יר לִ ִח ב  לִ  הָ ֵארֵּסיל 

ּּקיבלה  4/2016-ב .2016בשנת  מהמעסיקקיבלה לרה הראשונות ש  ּ ּ ַוֲעלָּתּ  ִמ ָּ ר  ע  מתנה ש 
ָחאחג לרגל ₪,  95   .ַהַפס 

נָּיה ב מעלות המנוי בכל  30%משלם  קיסבחודש. המע₪  270 -. עלות המנוי בריכת שחיהלרה מ 
 חודש ולרה משלמת את היתרה.

 12/2016-מהו הסכום שיש ִלְזקֹף לשכרה של לרה, לצורך חישוב מס, בשל המתנות שקיבלה ב
 , באותו החודש?שחיהה לבריכתובשל השתתפות המעסיק בעלות המנוי 

 ₪  176 .א 
 ₪  376 .ב
 ₪  365 .ג
 ₪  261 .ד

 פתרון 

 (.)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
 
 א
   
 

ָנַסת ֲעבָֹדה" היא:2)2לפי סעיף   ()א( לפקודת מס הכנסה, "ַהכ 
צָּבה שניתנו לעובד ממעבידו;  "  רּת או ריווח מעבודה; כל טַֹבת ֲהָנָאה או ק   ּ ַת ִהש 

ל החזקת רכב או טלפון, תשלומים שניתנו לעובד  ש  ַרבֹת תשלומים ב  לכיסוי הוצאותיו, ל 
ָאמּר  ָּ ַמֵעט תשלומים  נסיעות לחוץ לארץ או רכישת ספרות מקצועית או ביגוד, אך ל 
המותרים לעובד כהוצאה; שוויו של שימוש ברכב או ברדיו טלפון נייד שהועמד לרשותו 

ֵמיָשִרין או ֵבין שניתנו בכסף ּבֵ  -של העובד; והכל  ין בשווה כסף, ֵבין שניתנו לעובד ב 
טָֹבתֹ; "  ַבֲעִקיִפין או שניתנו לאחר ל 

עבודה  תכנסהבחודש, מהווה  ₪ 81, סך של לבריכת השחיהִהְשַתְתפּת המעסיק בעלות המנוי 
 ( 270×  ₪30% =  81)     ()א( לפקודה. סכום זה ִיָזֵקף לשכרה.            2)2אצל לרה, לפי ס' 

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

 המס לא עלה על התקרה.

היתה המתנה ₪,  200, שערכה ועלותה אירוסיה לבחיר ליבההמתנה שקיבלה לרה לרגל 
. סכום המתנה לא עלה 2016פעמי שקיבלה לרה בשנת המס -הראשונה לרגל אירוע אישי חד

בשנה ₪  210 -( לתקנות מס הכנסה )ניכוי הוצאות מסויימות( 4)2על הסכום שנקבע בתקנה 
 (.2016בשנת המס )

 :אירועים החוזרים על עצמםמתנות לרגל 
מתנה שנותן מעסיק לעובדו לרגל אירועים החוזרים על עצמם מידי שנה, כמו מתנות לרגל חגים, ימי 

( 2)2מתנות מסוג זה נחשבות הכנסת עבודה אצל העובד לפי סעיף  -הולדת, שי ליום האשה וכו' 
 שניתנו במישרין או בעקיפין.  לפקודת מס הכנסה, בין שניתנו בכסף ובין שניתנו בשווה כסף, בין

חג שווי המתנה שקיבלה מהמעסיק לרגל , ₪ 95לפיכך, לשכרה של לרה יש לזקוף סך של 
 המולד.

ובשל השתתפות המעסיק בעלות  ,חג המולד, לרגל 12/2016-בשל המתנה שקיבלה בלסיכום, 
 .₪ 176באותו החודש, יש לזקוף לשכרה של לרה, לצורך חישוב מס, סך של  לבריכההמנוי 

 ( חג המולדמתנה לרגל  95 + שחיהה לבריכתהשתתפות המעסיק בעלות המנוי  ₪81 =  176) 

 .אתשובה 
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 . סלולרי )רט"ן(טלפון מכשירי  2-רכב צמוד לשימושה ושל לרה העמיד לרשותה  מעסיקה .3שאלה מספר 
 .23, קוד דגם: 481, קוד תוצר: 2, סוג הרכב: 2014: הרכבשל ם רישוהשנת 

ֹּעמדה ההוצאה החודשית  1/2016-פתוח לשיחות ללא הגבלה. ב מכשיר הרט"ן הראשון ש   ב 
ָכָרּ .₪ 218על    בהוצאות רט"ן זה.השתתפות בכל חודש, כ₪,  47של לרה מנכה המעסיק  ִמש 

עמדה ההוצאה  1/2016-. בניתן להתקשר למקום העבודה בלבד הרט"ן השני ממכשיר
 שתתפת בהוצאות רט"ן זה.לרה לא מ₪,  86על  בשלוהחודשית 

מכשירי  2, בשל הרכב הצמוד ובשל 1/2016שיש ִלְזקֹף לשכרה של לרה בתלוש  שוויהמהו 
 סלולרי )רט"ן(?הטלפון ה

 ₪ 5,568 .א 
 ₪  5,628 .ב
 ₪ 5,572 .ג
 ₪ 5,611 .ד

 פתרון 

 (.2)2ס'  -פקודת מס הכנסה  סעיפים רלוונטיים
 תקנות מס הכנסה )שווי השימוש ברדיו טלפון נייד(.

 )הגדרות( 1תקנה  - תקנות מס הכנסה )שווי השימוש ברכב(
 )הגדרות(. 1תקנה  - תקנות מס הכנסה )ניכוי הוצאות רכב(

 הנחיות מס הכנסה.

 הסבר הפתרון
 
 א
   
 

של  ה, שיזקף לשכר23, קוד דגם 481, קוד תוצר: 2, סוג: 2014שווי שימוש ברכב ששנת רישומו 
 .₪ 510,5  -  2016/1בחודש  לרה

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

ִפי הנמוך,  105, יהיה מחצית מההוצאה החודשית או למקום העבודה בלבד שקלים חדשים, ל 
ל אותו רדיו טלפון נייד".והכל  ש   בניכוי סכום ההוצאה החודשית ששילם העובד ב 

ניתן להתקשר למקום , ממנו בשל מכשיר הרט"ן השנילפיכך, לא ייזקף לשכרה של לרה כל שווי 
 .העבודה בלבד

 :מכשיר הרט"ן הראשוןחישוב זקיפת השווי בשל 
ההוצאה שהוצאה בחודש בשל ) ההוצאה החודשית 

לרבות הוצאה קבועה, דמי הרט"ן, 
 שימוש, מע"מ, תיבה קולית, שירותים

 ₪ 218 ( :נלווים, השתתפות העובד וכדומה  

 min(  105;  218/  ₪2 = )   105 ₪: 105הנמוך מבין מחצית ההוצאה החודשית או 
 ₪  47 סכום ההוצאה החודשית ששילמה לרה:

קֹף לשכרברט"ן שווי השימוש   max(  58;  0= )  ₪ 58 של לרה: השיש ִלז 
 

 .בשל הרכב הצמוד ובשל הרט"ן, ₪ 5,568ייזקף שווי בסך לשכרה של לרה  -לסיכום 
 שווי השימוש ברכב צמוד 5,510+ שווי השימוש ברט"ן  ₪58 =  5,568

 .אתשובה 
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ָלָתם של , 34בן  גרושגבע,  .4שאלה מספר  ָּ ל  ַּ לֹא  ַתֵתף ִבמ  . הילדים 2/1/2010 ילדיו התאומים, ילידי 2ִמש 
רָּשתֹלרה, נמצאים אצל  לנקודות זיכוי לרה זכאית, בשל אותם ילדים,  .(6/2015-ממנה נפרד ב) ג 

בפקולטה לימודי תואר אקדמי שלישי גבע סיים  2011לפקודה. באוגוסט  (1))ב(40ס' לפי 
ָסףהד"ר  ( וזכה בתוארתואר אקדמי מוכר במוסד להשכלה גבוהה מוכר) בטכניון בחיפה הרפואל כ  ִּ . ַה

 מסר למעסיקו את כל הטפסים והאישורים הנדרשים לעניין. הוא
 ?2016בשנת המס  יובאו בחשבון בחישוב המס של גבעמה נקודות זיכוי כ

 נ"ז 2.75 .א 
 נ"ז 4.25 .ב
 נ"ז 3.75 .ג
 נ"ז 3.25 .ד

 פתרון  

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

 הסבר הפתרון
 
    ג
 

 "היה היחיד - 1/1/2014( לפקודה, בנוסח הרלוונטי למי שסיים את לימודיו לפני 1ג)ד()40לפי ס' 
זכאי לקבל תואר אקדמי שלישי ברפואה או ברפואת שיניים תובא בחשבון נקודת זיכוי אחת, 
בשלוש שנות מס, ומחצית נקודת זיכוי, בשתי שנות מס, החל בשנת המס שלאחר שנת המס 

 שבה הסתיימו לימודיו לתואר האקדמי השלישי".
 

 המועצה להשכלה גבוהה.א "מוסד להשכלה גבוהה", כמשמעותו בחוק וה הטכניון בחיפה
 , מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.ה, של הטכניון בחיפההתואר האקדמי השלישי ברפוא

 

)שהיא  2016. לפיכך, בשנת המס 2011בשנת  ברפואה גבע סיים את לימודי התואר השלישי
ל שלאחר שנת המס שבה הסתיימו לימודיו( הוא זכאי למחצית נקודת זיכוי בש החמישיתהשנה 

 ג לפקודה.40התואר האמור, לפי ס' 
 

 : 2016בשנת המס  גבעיובאו בחשבון בחישוב המס של שזיכוי הנקודות 
 נ"ז 2.00 .............................    [לפקודה 34ס'  תושב ישראל ]

 נ"ז  0.25 ..................................... [לפקודה 36ס' נסיעות ] 
 נ"ז 1.00 ..... [( לפקודה2)ב()40ס' השתתפות בכלכלת ילדים ] 

 נ"ז  0.50 ..... [ ג לפקודה40ס'  ברפואה ] תואר אקדמי שלישי
 נ"ז  3.75 ....................................... סה"כ נקודות זיכוי 
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 , הורכבה מהסכומים שלהלן: 2016, בשנת לרהשל הכנסתה  .5שאלה מספר 
 ₪ 116,451 ................................................................................................ . משכורת1 
 ₪ 2,013 ..................... (א( לפקודה7)9לפי ס' חייב במס ) ,מענק הון שנתקבל עקב פרישה .2 
 ₪ 6,744 ........ (ק הרלוונטיַבחֹלפי פרק ביטוח אבטלה מהמוסד לביטוח לאומי )דמי אבטלה . 3 
  ₪ 8,757 ....... (בחוקאמהות ביטוח לפי פרק מהמוסד לביטוח לאומי )ן גמלה לשמירת הריו. 4 

החזקה ל₪  15,501בשנה זו שילמה ₪.  7,128ה זיכוי ממס בסך לרא הותר ל36-ו 36, 34לפי ס' 
בשל תשלומיה לקופת גמל לקיצבה כעמית שכיר, במוסד מיוחד.  לחלוטיןשותק מ הורהשל 
מס הכנסה  נוכה מהכנסתהבשנה זו ₪.  2,343זיכוי ממס בסך א לפקודה, 45, לפי ס' להַתר ּה

 ₪.  8,663בסך 
 ?2016בשנת  לרהמהי "הכנסה חייבת" של 

 ₪ 125,208 .א 
 ₪ 133,965 .ב
 ₪ 118,464 .ג
 ₪ 125,302 .ד

 פתרון  

 א(16)9)ה(, 3, (2)2, 1ס'  -מס הכנסה  פקודת רלוונטייםסעיפים 

 הסבר הפתרון
 
 ב
   
 

 116,451+  2,013+  6,744+  8,757=  ₪ 133,965:  2016של לרה, בשנת  סך הכנסתה
הכנסה לאחר הניכויים, הקיזוזים והפטורים שהותרו  -"הכנסה חייבת"  -לפקודה  1לפי ס' 

 .ממנה לפי כל דין
א 45-ו 44הסעיפים לפי  ים(, כמו גם זיכוינקודות זיכויא )36, 36, 34זיכויים, הניתנים מכוח ס' 

מופחתים  . כלומר, הםכנגד המס לאותה שנההמובאים בחשבון  זיכויי מסכל אלה  -לפקודה 
  מהמס שעל לרה לשלם לאותה שנה.

 .[, בשל תשלומיה להחזקת הורה משותק במוסד מיוחד44לפי ס'  לא הותר ללרה זיכוי ממס, -לידיעה בלבד ]
, מהווה חלק מההכנסה (א( לפקודה7)9לפי ס' חייב במס )ההון שנתקבל עקב פרישה, המענק 

 החייבת במס של לרה.
 מס-קיצבה חבת(, הם הביטוח הלאומי בחוקלפי פרק ביטוח אבטלה )דמי האבטלה שקיבלה 

מדמי האבטלה " -לחוק הביטוח הלאומי  177המשתלמת מאת המוסד לביטוח לאומי ]לפי ס' 
לפקודת מס הכנסה והתקנות  243-ו 164ינכה המוסד במקור מס הכנסה לפי הוראות סעיפים 

 "[.לפיה
לפי פרק ביטוח אמהות בחוק הביטוח ) טוח לאומימהמוסד לבישקיבלה הגמלה לשמירת הריון 

לפקודה, חלק מההכנסה מיגיעה אישית  1, לפי ס' המס ומהוו-קיצבה חבת יאהגם היא , (הלאומי
מדמי הלידה ומגמלה לשמירת הריון ינכה המוסד  -)ד( לחוק הביטוח הלאומי 53]לפי ס'  לרהשל 

ס הכנסה והתקנות לפיה וכן ינכה דמי לפקודת מ 243 -ו 164במקור מס לפי הוראות סעיפים 
 ביטוח בשיעור הקבוע בטור ד' בלוח י'[.

 ₪. 133,965היא  לרהכלומר, "הכנסה חייבת" של 

 .בתשובה 
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ַבת ֵאם ,41לרה, אלמנה בת  .6שאלה מספר  , שלוקחת אותה בכל סייעת. לילדה יש 3/9/2011, ילידת עיוורת ל 
ָתהילדים ה ִמַגןיום  של לרה מעבודתה. בשנת  שָּבּעד  ודואגת לצרכיה,עליה  משגיחה, ַהַבי 
 -בעד עבודתה. הכנסתה החייבת של לרה באותה השנה  לסייעת₪  42,890מה לישלרה  2016

  אין הכנסה. לבת₪.  220,240
ַעד  2016שלרה יכולה לקבל בשנת  המרבי הזיכוי ומה ָתְּּ  לפקודה? 45או  44, לפי הסעיפים ִּ

 ₪ 9,636 .א 
 ₪  0 .ב
 ₪ 5,376 .ג
 ₪ 5,184 .ד

 פתרון  

 44ס' , 45ס'  - הכנסה מס פקודת סעיפים רלוונטיים
 1 תק' - תק' מס הכנסה )זיכוי בעד נטול יכולת וזיכוי בעד הוצאות בשל החזקת קרוב במוסד(

 הסבר הפתרון
 
    ד
 

ִפי תקנה  ל החזקת קרוב ל 1ל  ש  ַעד הוצאות ב  ַעד נטול יכולת וזיכוי ב  תקנות מס הכנסה )זיכוי ב 
ִפי סעיף " - במוסד( ַעד הוצאות החזקת קרוב במוסד ל   44יחיד תושב ישראל יהא זכאי לזיכוי ב 

ִפי סעיף  ַעד נטול יכולת ל  ִפי הענין )להלן  45לפקודה או לנקודות זיכוי ב  המזכה(, אם  -לפקודה, ל 
בשנת המס, ואם ֵאין למזכה ₪  268,000ההכנסה החייבת של המזכה ושל בן זוגו, לא עלתה על 

ה, "הכנסה חייבת" ב₪  167,000אם לא עלתה על  -זוג  בן ַין ז  ִענ  ַרבֹת הכנסה  -שנת המס; ל  ל 
 ".פטורה ממס ַעל ִפי דין

 :לפקודה 45סעיף  לפינטול יכולת  בעדנקודות זיכוי 
מפגר או  עיווריחיד תושב ישראל שהיה לו בשנת המס ילד משותק, " -)א( לפקודה 45לפי ס' 

שתי נקודות או שהיה לבן זוגו ילד כאמור, יובאו בחשבון בחישוב המס שלו או של בן זוגו 
 ".בשל כל ילד כאמור זיכוי
ַעד שווי   ( ערך נקודת זיכוי  2,592×  2) =  ₪ 5,184  :נטול יכולתילד נקודות זיכוי ב 
)א( רק אם לא קיבל  יחיד יהיה זכאי לנקודות הזיכוי על פי סעיף קטן" -לפקודה  )ג(45לפי ס' 

לרה לא מחזיקה ילדתה במוסד מיוחד, לפיכך, היא  ."44זיכוי ממס עבור אותו ילד על פי סעיף 
ִפי סעיף  ַעד הוצאות החזקת קרוב במוסד ל   .לפקודה 44לא זכאית לזיכוי ב 
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קיבל ממעסיקו  14/7/2016-. ב30/6/2016-ב שפוטרשנים עד  28ו היחיד סיקעבד אצל מע גבע .7שאלה מספר 
 האמורים פיצוייםהב במס של יאת החלק החיהשלמת פיצויי פיטורים בעד כל שנות עבודתו. 

רֹס , (₪ 96,000) ַחֵשב בתקופת עבודתו. אחורהמבקש גבע ִלפ  ִהת  ַרִבי, ב  ַפר שנות מס מ  ִמס   ל 
לכמה שנים את החלק החייב במס של הפיצויים,  אחורהבהתחשב בבקשתו של גבע לפרוס 

)בחר/י את המשפט הנכון ביותר מבין המשפטים הפריסה האמורה?  לו ַתרּתולאיזו תקופה 
 .הבאים(

 .2016ת מסתיימות בשנששנות מס  6-פריסה אחורה ל לו ַתרּת .א 
 .2016ת מסתיימות בשנששנות מס  7-פריסה אחורה ל לו ַתרּת .ב
 .2016ת בשנ תחילותמששנות מס  6-ל קדימה,פריסה פריסה אחורה, אלא רק  ַתרּתלא  .ג
 .2016ת בשנ תחילותמששנות מס  7-פריסה אחורה, אלא רק פריסה קדימה, ל ַתרּתלא  .ד

 פתרון 

 )ג(.  הנחיות מס הכנסה.8ס' , 1ס'  -פקודת מס הכנסה  סעיפים רלוונטיים

 הסבר הפתרון
 
 א
    
 

 -לפקודת מס הכנסה  1לפי ס' 
 - לרבות -"הכנסה מיגיעה אישית"  " 

 מענק שנתקבל עקב פרישה או עקב מוות; (5)
 " (;4( עד )1סכום המתקבל עקב היוון קיצבה מהקיצבאות האמורות בפסקאות ) (6)

  -)ג( לפקודת מס הכנסה 8לפי סעיף 
לפי בקשת הנישום או יורשיו, יראו את ההכנסות שלהלן, לענין חישוב סכום המס החל  " 

 עליהן, כאילו נתקבלו כאמור לצידן:
(1) ... 
(2) ... 
בחלקים  - 1( להגדרתה שבסעיף 6( או )5הכנסה מיגיעה אישית כאמור בפסקאות ) (3)

שנתיים שווים בשנות העבודה שבשלהן משולם המענק או בתקופה שבה נוצרה הזכות 
אך בלא יותר משש שנות המס המסתיימות בשנה שבה נתקבלו לקיצבה, לפי הענין, 

בקש על כך, להתיר חלוקה או היוון הקיצבה; אולם רשאי המנהל, אם נת המענק
 " לתקופה אחרת לרבות לשנים הבאות, בתנאים שיקבע, לרבות תשלום מקדמה.

רֹס  ַבֵקש ִלפ   )ג( לפקודה.8את החלק החייב במס של פיצויי הפיטורים, לפי ס'  אחורהגבע מ 
סכום  )ג(, לפי בקשתו של גבע, יראו את החלק החייב של פיצוי הפיטורים, לענין חישוב8לפי ס' 

, אך בלא הוא שולםבשנות העבודה שבשלהן המס החל עליהם, כאילו התקבלו בחלקים שווים 
. כלומר, הפריסה המרבית אחורה יותר משש שנות המס המסתיימות בשנה שבה נתקבלו המענק

המסתיימות בשנה היא למספר שנות העבודה שבשלהם משולם המענק, ולא יותר משש שנים 
 .שבה נתקבל
ו, לפי תותר לשנים, שבשלהן שולמו פיצויי הפיטורים.  6-גבע עבד יותר מ -אל הפרט  ומן הכלל
שנות מס  6-ל החלק החייב במס של הפיצויים האמוריםפריסה אחורה של בקשתו, 

 .2016שמסתיימות בשנת 

 min(  ה שבשלהן שולמו פיצויי הפיטוריםשנות עבוד 28;  שנות מס מקסימום 6= )  שנות מס  6
 ההסבר: הרחבת

אולם רשאי המנהל, אם נתבקש על כך, להתיר חלוקה  " -)ג( לפקודה 8לפי הסיפא של ס' 
 "., בתנאים שיקבע, לרבות תשלום מקדמההבאותלתקופה אחרת לרבות לשנים 

יבקש לפרוס את החלק יפנה העובד לפקיד השומה ואם לפי הכללים שקבעה רשות המיסים, 
, בכפוף לתנאים , אזיקדימה , כלומר,לשנים הבאותהחייב במס של פיצויי הפיטורים 

, תינתן שנת פיצויי הפיטורים מוכל ארבע שנות עבודה שבשלהן שולעל  שנקבעו בעניין,
ָאמּר לתקופה העולה על שש שנות מס ָּ  .פריסה אחת, ולא תאושר פריסה 
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. 31/7/2016ועד  1/1/2015-לתקופה שמ 100%נכות רפואית של  גבעעקב מחלה, נקבעה ל .8שאלה מספר 
 (, כולה ממשכורת.בכל שנה)₪  675,840 - ֵזָהההיתה  2016-ו 2015הכנסתו בכל אחת מהשנים 

י מהו הפטור  ִּ  ?(סכום מעוגל) 2016בשנת המס ְלַנֵצל ( לפקודה שיכול גבע 5)9ְלִפי ס' ַהְמַר
 ₪   355,039 .א 

 ₪  394,394 .ב
 ₪ 0 .ג
 ₪  72,960 .ד

 פתרון 

 (.5)9ס'  -פקודת מס הכנסה  סעיפים רלוונטיים

 הסבר הפתרון
 
    א
 

 מהווה הכנסה מיגיעה אישית.₪,  675,840הכנסתו של גבע ממשכורת, סך של 
ִפי סעיף   שנקבעההכנסה מיגיעתם האישית של עיוור או של נכה " ממס הפטור()א( לפקודה, 5)9ל 

לפחות מחמת שלקה באיברים שונים והאחוז האמור הוא  90%, או נכות של 100%לו נכות של 
 100%תוצאה של חישוב מיוחד של הליקוי באיברים השונים שבלעדיו היה נקבע אחוז נכות של 

 לפחות, כמפורט להלן:

ים שקל 608,400הכנסה עד לסכום של  -ימים או יותר  365לתקופה של  כאמורנכות  נקבעה (1)
 חדשים;

 72,960הכנסה עד לסכום של  -ימים  364ימים לבין  185נקבעה נכות כאמור לתקופה שבין  (2)
 שקלים חדשים;"

ִפי סעיף  ַגֵבי עיוור או נכה, שנקבעה לו נכות כאמור בפסקת משנה )א()( לפקודה, "1()ג()5)9ל  ( 1ל 
ַגֵבי חלק משנת המס, יחולו הוראות פסקה זו על חלק מהכנסתו ב שנת המס, שיחסו לכלל ל 

 365הכנסתו בשנת המס הוא כיחס שבין מספר הימים בשנת המס שלגביהם נקבעה הנכות לבין 
)ב( -( ו1יחס תקופת הנכות(, ויקראו את הסכומים הנקובים בפסקאות משנה )א() -)בפסקה זו 

 ".כסכומים שיחסם לסכומים הנקובים כאמור הוא כיחס תקופת הנכות
ִפי סעיף  (, 2לגבי עיוור או נכה, שנקבעה לו נכות כאמור בפסקת משנה )א()( לפקודה, "2ג()()5)9ל 

יחולו הוראות פסקה זו על חלק מהכנסתו בשנת המס שיחסו לכלל הכנסתו בשנת המס הוא 
כיחס תקופת הנכות, ואולם אם תקופת הנכות שנקבעה לו חלה בשתי שנות מס, סך הסכום 

 ".(;2הסכום הנקוב בפסקת משנה )א() הפטור בשתי שנות המס לא יעלה על
ַעד  1/1/2015-לתקופה שמ כאמור נכות לגבע נקבעה או  365כלומר, לתקופה של . 31/7/2016ו 

 ₪. 608,400 -( 1()א()5)9הסכום הנקוב בסעיף יותר. 
 . 213 -שלגביהם נקבעה הנכות  2016מספר הימים בשנת 
 ינואר 31פברואר +  29מרץ +  31אפריל +   30מאי +  31יוני +  30יולי +  31=  ימים 213
 .213/  365יחס תקופת הנכות:   

 :2016בשנת המס  גבעחישוב ההכנסה הפטורה של 

 min( [  הכ' מיגיעה אישית 840,675 × 213 / 365( ; )  תקרה 400608, × 213 / 365= ] )  ₪ 90.038,355

ִפי ס'  ַרִבי ל   ּ ַנֵצל בשנת המס  גבע( לפקודה שיכול 5)9הפטור ַה  ₪ 039,355 -( סכום מעוגל) 6201ל 
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, 11/2016, עד השכר. המעסיקאצל  1/7/2016-לעבוד ב ה, התחיל8, נשואה+ילד בן 33-ה ת, בלרה .9שאלה מספר 
 :היה כלהלן

 

שיש לה  101-שהיא מקבלת אצל מעסיקה "משכורת חלקית" ומאחר שציינה בטופס ה מאחר
, בחודשים המשכר המעסיק ניכההכנסה אחרת שבה היא מקבלת נקודות זיכוי ומדרגות מס, 

 .(הכנסהלפי התקנות הנוגעות לעניין ולפי הנחיות מס ) לנכות והנ"ל, מס כפי שהיה עלי
ִפי האישור, עד שכר שנתי של  הלמעסיק המסר לרה 12/2016-ב אישור ֵתאּם ַמס מפקיד שומה. ל 

ַנֹּת מס בשיעור ₪  27,650 ַרִבי39%יש ל   ּ ַנֹּת מס בשיעור ַה ה ֵיש ל  ר לסכום ז   .. ֵמֵעב 
,  (12/2016תלוש ) בתלוש זה מלרהכמה מס הכנסה ינוכה ₪,  6,972 היה 12/2016-ב האם שכר

 ?ְלאֹר ֵתאּם הַמס
 ₪  2,719 .א 

 ₪ 3,240 .ב
 ₪  858 .ג
 ₪ 3,346 .ד

 פתרון 

 .10, תק' 5, תק' 1תק'  -( תקנות מס הכנסה )ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה סעיפים רלוונטיים
 .121ס'  -פקודת מס הכנסה 

 הסבר הפתרון
 
 ג
   
 

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 

קב ניכוי המס, בין כתוצאה מתשלום משכורת להיווצר עודף בתשלום המס או גרעון בתשלומו ע
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 " - (מס הכנסה )ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה תקנותל 1, לפי תקנה "השיעור המרבי"

 ".לפקודה 121המס הגבוה ביותר הקבוע בסעיף 

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

ַטֵבר של            :12/2016עד  7/2016בחודשים  לרהשכר ִמצ 
33,447.00  = ₪6,972.00  +4,084.00  +5,352.00  +6,735.00  +4,906.00  +5,398.00 

ַנֹּת בגין שכר מ ַטֵבר שיש ל  ִפי אישור ֵתאּם הַמס: 12/2016עד  7/2016-מס ִמצ   ל 
 27,650×  39%( +  33,447 - 27,650× )  השיעור המרבי 48%= ( מעוגל)₪  13,566

שיש לה  101-מאחר שהיא מקבלת אצל מעסיקה "משכורת חלקית" ומאחר שציינה בטופס ה
של לרה,  אחרת שבה היא מקבלת נקודות זיכוי ומדרגות מס, ניכה המעסיק משכרההכנסה 

ַרִבי לפי בשיעור , מס 11/2016עד  7/2016בחודשים   ּ  התקנות.ַה
 :      11/2016עד  7/2016בחודשים  לרהשכר מצטבר של 

26,475.00  = ₪4,084.00  +5,352.00  +6,735.00  +4,906.00  +5,398.00 
 :9/2016עד  5/2016שנוכה בחודשים סה"כ מס 

 26,475×  השיעור המרבי ₪48% =  12,708

 מס מצטבר שיש לנכות לפי אישור המס₪  13,566 >מס שנוכה מהשכר ₪  12,708

 - , לאור תאום המס12/2018שינוכה מלרה, בתלוש סכום המס לפיכך, 

 לפי אישור המסמס מצטבר שיש לנכות  566,13 -מס שנוכה מהשכר  708,12=  ₪ 858

 .גתשובה 
  

 11/2016 10/2016 9/2016 8/2016 7/2016 חודש
 ₪ 4,084 ₪ 5,352 ₪ 6,735 ₪ 4,906 ₪  5,398 שכר
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ָנה 1/8/2016-ה. בייָ אנִ יחָ ִר  תושבת קבועה בישובהיתה  , לרה31/7/2016, עד כל חייה .10שאלה מספר  ַחת  עם  ִהת 
אכפר ב איתוגבע ועברה לגור  ָּ ןהיתה  2016 בשנת ההכנסת. ַּ ָּ ַה ִדל   ּ: 

 ₪ 166,479 ........................................................................................... . שכר משולב 1
 ₪ 15,134 .................................................... הודעה מוקדמת לפיטוריםבתקופת  שכר. 2
לּת דֵשיוח. פיצוי עבור 3 ַתג   ₪ 23,182 ... (א( לפקודה7)9לפי ס' פטור ממס ) לאחר הפרישה, ִהס 

סכום הזיכוי למען הסר ספק, ] ? )סכום מעוגל( 2016בשנת  ת לרהזכאי ומהו סך זיכוי תושב הישוב ל
 [.בו, בשל ההכנסה שלגביה ניתן הזיכוי תחייב שלרהלה על סכום המס ועהאמור לא 

 ₪ 13,440 .א 
 ₪ 12,713 .ב
 ₪ 11,654 .ג
 ₪ 13,276 .ד

 פתרון 

 11ס'  -פקודת מס הכנסה  סעיפים רלוונטיים

 הסבר הפתרון
 
    ב
 

ָנה ,2016, בשנת המס ריחאנייהבישוב תושבות קבע  על הכנסה חייבת מיגיעה  12%הנחה של  ַמק 
 .לשנה₪  192,000אישית עד לתקרה של 

 הכנסה לאחר הניכויים, הקיזוזים והפטורים שהותרו " היא ""הכנסה חייבתלפקודה,  1לפי ס' 
הסתגלות לאחר  ישדוחעבור שקיבלה לרה כלומר, היא לא כוללת את פיצוי ". ממנה לפי כל דין

 (.א( לפקודה7)9לפי ס' פטור ממס הכנסה )שהיה  הפרישה,
 כולה מיגיעה אישית.₪,  181,613 - 2016הכנסתה החייבת של לרה בשנת 

 שכר משולב 166,479+  שכר בתקופת הודעה מוקדמת לפיטורים ₪15,134 =  181,613  
 

 במהלך שנת המס. ריחאנייהלרה חדלה להיות תושבת בישוב 

מי שבמהלך שנת המס היה לתושב ביישוב המפורט בסעיף קטן זה " -לפקודה ( 4))ב(11לפי ס' 
או חדל להיות תושב ביישוב כאמור, זכאי לזיכוי ממס כאמור בסעיף קטן זה באופן יחסי 

 ".חודשים רצופים לפחות 12לתקופת תושבותו ביישוב, ובלבד שהיה תושב היישוב 
יכוי לפי סעיף זה לא יעלה על סכום המס שהנישום חייב בו, בשל סכום הז" - (5))ב(11לפי ס' 

 ".ההכנסה שלגביה ניתן הזיכוי
 .2016חודשים בשנת המס  7 ריחאנייהלרה היתה תושבת קבועה בישוב 

 - )מעוגל( 2016בשנת  לרה תזיכוי "תושב ישוב" לו זכאי

 Min(  הכנסה 181,613;  תקרה 192,000× )  שיעור ההנחה 12%×  חודשים 7/  12=  ₪ 12,713

 הזיכוי. בו, בשל ההכנסה שלגביה ניתן תחייב לרהלה על סכום המס שועהאמור לא סכום הזיכוי לפי נתוני השאלה, 

 .ב תשובה
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היה  3/2016-ו 2/2016 ,1/2016בכל אחד מהחודשים  ,23 תב הרווק, לרה( של "ברוטו למס") השכר .11שאלה מספר 
 .ברוטו בחודש₪  13,396והועמד על ( ₪ 5,276-ב) השכר הוגדל 4/2016-החל ב₪.  8,120

 המס הכנסה יגבה משכר (, כמה/20161/1מתחילת השנה ) על בסיס מצטבראם המס מחושב 
 ? 4/2016בתלוש  לרהשל 

 ₪ 1,218 .א 
 ₪ 1,149 .ב
 ₪ 555 .ג
 ₪ 1,386 .ד

 פתרון 

 ב.121, 121 א,35, 36, 34ס'  -פקודת מס הכנסה  סעיפים רלוונטיים
 תקנות מס הכנסה )ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה(

 הסבר הפתרון
 
    א
 

 :2016בשנת  לרהיובאו בחשבון בחישוב המס של שנקודות זיכוי 
 נ"ז 2.00 .......................................................... תושב ישראל

 נ"ז 0.25 .................................................................. נסיעות
 נ"ז .500 ...................................................................... אשה

  ₪ ₪594 =  216× נ"ז   57.2 ................................................. סה"כ נקודות זיכוי

 8,120 × 3+  ₪13,396 =  37,756 החודשים: 4-שכר מצטבר ב
 37,756/  ₪4 =  9,439 החודשים: 4-השכר החודשי הממוצע ב

 מס "ברוטו" המוטל על השכר החודשי הממוצע:
 ₪ 8,920מס מצטבר בגין משכורת מצטברת בסך  1,040.00+ (  9,439 - 8,920) ×  ₪21% =  1,148.99

 מס בניכוי זיכויים אישיים שיש לשלם על השכר החודשי הממוצע:

 max(  99148,1. - 00594.;  ₪0 = )  99554.( =   מעוגל) ₪ 555
 :3/2016-ו 2/2016,  1/2016מס "ברוטו" שהוטל על השכר ששולם בכל אחד מהחודשים 

 ₪ 5,220מס מצטבר בגין משכורת מצטברת בסך  522+ (  8,120 - 5,220) ×  ₪14% =  928.00
 : 3/2013-ו 2/2016, 1/2013מס בניכוי זיכויים אישיים ששולם בכל אחד מהחודשים 

 max(  928.00 - 00.594;  0= )  ₪ 334.00( =   מעוגל) ₪ 334
  :3/2013-ב גבעשל  והמס שיגבה משכרמס מצטבר לתשלום פחות מס מצטבר ששולם, הוא 
 ( 555 × חודשים 4)  - ( 334 × חודשים 3=)  ₪ 1,218

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

תקבל לאחר הפחתת הזיכויים האישיים הוא סכום מהמס שכלומר, ". אגורות לא יובא בחשבון 49על 
 "עגול", ללא אגורות.

 .אתשובה 
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ִאים( ?119מהו טופס  .12שאלה מספר  ָּ ין המשפטים ַה ֵּ  )בחר/י את המשפט הנכון ביותר ִמ
 בקשה להקלה במס ליחיד הזכאי לתואר אקדמי/תעודת מקצוע. .א 

 בקשה לזיכוי ממס בגין קרוב נטול יכולת. .ב
 בקשה להקלה ולתיאום בחישוב ניכויי המס על ידי פקיד שומה או ע"י מייצג. .ג
 הכנסה.)ג( לפקודת מס 8בקשה לפריסה על פי סעיף  .ד

 פתרון 

 119טופס  -טפסי מס הכנסה  סעיפים רלוונטיים

 הסבר הפתרון
 
    א
 

בקשה להקלה במס הוא  911טופס 
ליחיד הזכאי לתואר אקדמי/תעודת 

 .מקצוע
 

 

 .אתשובה 
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בסך  רכבשווי (, ברוטו)₪  17,680, הורכב ממשכורת בסך 24 תב ה, רווקלרהשל  1/2016תלוש  .13שאלה מספר 
 (.שווי הרט"ןאת שווי הרכב ואת המעסיק מגלם ) נטו₪  47ושווי רט"ן בסך   נטו ₪ 2,320
התעלמו מדמי ) )"שכר ברוטו למס"(? 1/2016-לצורך חישוב מס ב לרהשל  השכרסך כל מהו 

 (ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות
 ₪ 21,170 .א 

 ₪  21,661 .ב
 ₪  20,803 .ג
 ₪  21,266 .ד

 פתרון 

 ב. 121, 121 א,36 ,36, 34ס'  -פקודת מס הכנסה  סעיפים רלוונטיים
 ()ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה תקנות מס הכנסה

 הסבר הפתרון
 
 א
   
 

 ₪. 17,680 -(, ללא הסכום שיש לגלם "ברוטו למס") לרהשל  השכר
 .שווי רכב 2,320+  שווי רט"ן 47=  ₪ 2,367   -הסכום שיש לגלם 

  :נתוני השאלהזיכויים אישיים, שיובאו בחשבון בחישוב המס של לרה, לפי 
 2.00 ...... נ.ז. תושב ישראל

 0.25 .............. נסיעותנ.ז. 
 50.0 ................. אשהנ.ז. 

 ₪ ₪594 =  216×   2.75 ... סה"כ נקודות זיכוי

ִגין משכורת של  (. כלומר, 14%מדרגת מס )₪  1,040בחודש הוא ₪  8,920לפי טבלאות המס, המס ב 
 .שווי הרכב ובגילום שווי הרט"ןניתן להתעלם מנקודות הזיכוי בגילום 

 .31%במדרגת מס שולי  לרה תנמצא 17,680בשכר 
  17,680+  2,367( /  1 - 31%= )  21,110.43 >  31%"גבול" מדרגת המס  19,800

 בגילום אנו חורגים ממדרגת המס הנוכחית. -מסקנה 
 ( 19,800 - 17,680) =  ₪ 002,120., נותר "ברוטו" בסך 31%במדרגת מס 

ִלים₪  2,120.00 ַפצ   ₪. 657.20  - 31%ומס בשיעור ₪,  1,462.80 -"נטו"  69%-ל ִמת 
  2,367.00 - ₪1,462.80 =  904.20יתרה שנותרה לגילום: 

  .34% -מדרגת המס לגילום היתרה 
 904.20 ( / 1 - %34= )   ₪ 00370,1. גילום היתרה:   

 2,120.00+  1,370.00=  ₪  3,490.00 כשהוא מגולם:₪  2,367הסכום  
  17,680+  3,490=  21,170<   34%"גבול" מדרגת מס  41,410

   ₪ 170,21:  /20161- לצורך חישוב מס ב לרהשל  השכר

 .אתשובה 
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 נסיעותושווי ₪  8,647 בסךהורכב משכר , 7/1/1999של לרה, עובדת רווקה, ילידת  1/2016תלוש  .14שאלה מספר 
   .(מביתם לעבודה ובחזרהשירות מונית הסעה בעבור העובדים משלם  המעסיק) ₪ 544בסך 

התעלמו )זה, אחרי ניכוי מס הכנסה?  בחודש)"נטו לתשלום"(  הלמהו שכר ה"נטו" שישולם 
 (בריאותמדמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח 

 ₪  8,688 .א 
 ₪ 8,904 .ב
 ₪ 8,144 .ג
 ₪  8,360 .ד

 פתרון 

 ב.121, 121 ב,40 א,36 ,36, 34ס'  -פקודת מס הכנסה  סעיפים רלוונטיים
 תקנות מס הכנסה )ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה(

 הסבר הפתרון
 
 ד
   
 

רּטֹשכר "  שכר  8,647+  שווי נסיעות 544 ₪ = 9,191     :לרהלמס" של  ב 

 חישוב המס:
 לפקודה: 121מס לפי ס'   

 ₪ 920,8מס מצטבר בגין משכורת מצטברת בסך ₪  00.040,1 + ( 191,9 - 920,8)  × %21 = ₪ 91.096,1
  
 ."שנים 18שנים אך לא  16יחיד שמלאו לו "היא  2016בשנת . כלומר, 7/1/1999לרה ילידת  

 , לפי נתוני השאלה:לרהשיובאו בחשבון בחישוב המס של זיכויים אישיים, 
 נ"ז 2.00 .......................................................... תושב ישראל

 נ"ז 0.25 .................................................................. נסיעות
 נ"ז 0.50 ......................................................................אשה

 נ"ז 00.1 .... שנים 18שנים אך לא  16 (או לבן זוגו) יחיד שמלאו לו
 ₪  00810. ₪ =  216×  נ"ז 3.75 .................................................  סה"כ נקודות זיכוי

  הזיכויים האישיים:המס המתקבל לאחר הפחתת 
 המס שחושב 1,096.91 - נקודות זיכוי ₪810.00 =  286.91

 
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 
". המס שהתקבל לאחר הפחתת הזיכויים אגורות לא יובא בחשבון 49חדש שאינו עולה על 

 .₪ 287 -סכום "עגול", ללא אגורות. כלומר האישיים הוא 
 ר.שכ  8,647 - , ללא זקיפות שווילרהשל  1/2016תשלומים בתלוש 

 

 :"( בחודש זה, אחרי ניכוי מס הכנסהנטו לתשלוםשכר ה"נטו" שישולם )"
 זקיפות שוויתשלומים ללא  647,8 -מס הכנסה  287 = ₪ 360,8

 .דתשובה 
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 .15שאלה מספר 
 
 

ִהָיה לרומניה וכל הנסיעה . יממות 92למשך ו, מעביד, ע"י לרומניהגבע  נשלח 3/2016-ב ֵמי ַהש  י 
ִייצּר הכנסתו של המעביד. בה ֵרִחִיים ל  כ   כחות:הוצאות הנסיעה המּ היו ה 
 $[. 276 -$ ]מחיר כרטיס במח' תיירים באותה טיסה  460 -. כרטיס טיסה במח' עסקים 1
 $. 12,328סה"כ  -$ לכל לינה  134לינות במלון, במחיר  92. הוצאות לינה: 2
ִהָיה ב 78. הוצאות אחרות: 3  $. 7,176סה"כ  - רומניה$ לכל יום ש 
ִכיַרת רכב ל. הוצאות שכירות רכב: 4  $. 5,612סה"כ  -ום $ לי 61, במחיר ימים 92-ש 

ָרִשים למעבידו  המסמכים ואתגבע הגיש את החשבון  ִזיר לו את כל ההוצאות וזההִנד  ח   .ה 
למען הסר הנסיעה לחו"ל? ]  בשלמהו הסכום שיש ִלְזקֹף לשכרו של גבע לצורך חישוב מס, 

 [ ספק, הכוונה היא לסכום שאינו מותר בניכוי ַעל ִפי התקנות
 $ 1,905 .א 

 $ 2,208 .ב
 $ 2,024 .ג
 $ 2,139 .ד

 פתרון 

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

 הסבר הפתרון
 
    ג
 

הסכומים שהותרו בשל "הוצאות  25%-לא נמצאת ברשימת המדינות בהן הוגדלו ב רומניה
 לינה" ובשל "הוצאות אחרות".
 : כרטיס טיסה במחלקת עסקים

ִפי תקנה   ( לתקנות מס הכנסה )ניכוי הוצאות מסויימות(, הסכום שיותר בשל הוצאות לרכישת 2()א()2)2ל 
 ממחיר כרטיס במחלקת עסקים באותה טיסה. 100% - כרטיס טיסה במחלקת עסקים או במחלקה ראשונה

 .$, לרכישת כרטיס הטיסה, מותרת בניכוי במלואה 460לפיכך, ההוצאה בסך 

 : הוצאות לינה
ִפי תקנה   ( לתקנות מס הכנסה )ניכוי הוצאות מסויימות(, הסכום שיותר בשל 2()ב()2)2ל 

הוצאות הלינה המוכרות אך לא " - יותר מתשעים לינותהוצאות לינה  בנסיעה אשר כללה 
 ".דולר ללינה 117-יותר מ

ניתן להגדיל את סכום הוצאות לא במדינה בה לעניין החישוב שלהלן, "הוצאות לינה מוכרות", 
 6הוצאות הלינה בפועל המוכחות בהתאם לתקנה , הן 25%-הלינה וההוצאות האחרות ב

  הנמוך ביניהם., ללינה דולר 267 , אולתקנות האמורות

 . $92, סה"כ לינות =  134גבע הוציא ֲעבּר כל לינה 

ַעד   הלינות:   92סה"כ הסכום שיותר לניכוי ב 

  min [ תקרה$  117;  הוצ' לינה מוכרות min ( תקרה$  267 ;הוצאות מוכחות$  134 ) ] × $92 =  10,764

 הוצ' מוכחות $ 12,328 - מותר בניכוי$  10,764=   $ 1,564  הוצאות לינה שאינן מותרות בניכוי:

  :הוצאות אחרות
ִפי תק'    -()ג( לתקנות מס הכנסה )ניכוי הוצאות מסויימות(, הסכום שיותר בשל הוצאות אחרות 2)2ל 
 דולר לכל יום שהייה בחוץ לארץ; 75-לא יותר מ -אם נדרשו הוצאות בשל לינה  (1)
 לכל יום שהייה בחוץ לארץ; דולר 125-לא יותר מ -אם לא נדרשו הוצאות בשל לינה  (2)

 min(  תקרה לכל יום שהיה  כשנדרשו הוצאות לינה$  75 ההוצאה ליום ,$  78× )  ימי שהיה $92 =  6,900
 ( הוצאה בפועל$  7,176 - מותר בניכוי$  6,900) =         $ 276הוצ' אחרות שאינן מותרות בניכוי: 

 :הוצאות שכירת רכב
ִפי תקנה  לתקנות מס הכנסה )ניכוי הוצאות מסויימות(, הסכום שיותר בשל הוצאות שכירת רכב בחוץ ()ד( 2)2ל 

 דולר ליום, לפי הנמוך: 59לארץ, לא יעלה על הוצאות השכירות בפועל או על 

 min(  התקרה$  95;  הוצאות השכירות בפועל$  61× )  ימים $92 =  5,428
 $ ( 5,612 -$  5,428) =    $ 184הוצאות שכירת רכב שאינן מותרות בניכוי:  

  :, בשל הנסיעה לחו"להסכום שיש לזקוף למשכורתו של גבע לצורך חישוב מס

2,024 $  =184   +276  +1,564 

 .גתשובה 
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 :התשלומים לקופות גמלו 1/2016 בתלוש ,40-לרה, בת השל  שכרהלהלן רכיבי 

 סוג קופה ברוטו למס סוג רכיב שכר
לקופ"ג מעביד ה תשלומי

 בגין רכיב השכר
בגין חלק עובד 

 השכררכיב 
 תגמולי מעביד פיצויים )תגמולי עובד(

 ₪  8,644 שכר רגיל
 5.75% 6.50% 6.00% קופ"ג לקיצבה
 2.50% 5.00%  קרן השתלמות

 6.50% 5.00%  קופ"ג לקיצבה ₪ 1,270 שעות נוספות

 שלעיל? התשלומי בשל, 1/2016קבל לרה בתלוש תא' לפקודה( ש45ס'  לפיממס ) מהו הזיכוי
 ₪  213.15 .א 

 ₪  173.96 .ב
 ₪  202.85 .ג
 ₪  178.01 .ד

 פתרון  

 א.45ס'  -פקודת מס הכנסה  סעיפים רלוונטיים

 הסבר הפתרון
 
 ג
   
 

 להקלת מס דוגמת זיכוי או ניכוי. תלקרן השתלמות לרה לא זכאי הבשל תשלומי
 א לפקודה.45לרה לזיכוי ממס לפי ס'  תלקופת גמל לקיצבה, זכאי הבשל תשלומי

     -"תשלומי עובד" של לרה לקופת גמל לקיצבה 
579.58  = ₪6.50% × 1,270  +5.75%  ×8,644 

 שכר רגיל 8,644+  שעות נוספות ₪1,270 =   9,914  - 1/2016-ב הכנסתה של לרה
  - בחודש זה המזכה ההכנסת

 min{ תקרת הכנסה מזכה שהיא הכנסת עבודה 8,700; הכנסה בפועל 9,914 ₪ = } 8,700

 min( {  8,700×  %7 = 609.00; )  הפרשה בפועל ₪579.58 = }  58.579      -מגבלת עמית שכיר 
 58.579×  %35=  ₪ 85.202 -א 45זיכוי לפי ס' 

 .גתשובה 
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שבשנת המס ( בחזקתם וכלכלתם עליהםילדים ) 2(, ולהם 46ן בעובד )זוגה -בןל אה, נשו39 בת, לרה
אצל  תהמעבודה פוטר לרהשנות עבודה,  17, בתום 30/9/2016-ב. שנים 16-ו 14מלאו להם  2016

, 9/2016לחודש  ההחודשית, לרבות משכורת החודש ששולמה ל ההיחיד. משכורת המעסיק
ָּּלא 161-בטופס ה₪.  7,690 -היתה קבועה  מענק  הל חַּשב, 9/2016תשלום שכר  במועד ש 

קֹ ָפטּר ממס  פרישה ל  ח   .הכנסה במס חייב₪,  30,132סך  -(, וחלקו א( לפקודה7)9לפי ס' )ש 
 ?  לרה, כמה מס הכנסה יש לנכות ממענק הפרישה החייב של לפי התקנותבחישוב מס 

 ₪  4,218 .א 
 ₪ 5,292 .ב
 ₪  4,131 .ג
 ₪  3,396 .ד

 פתרון  

 ב.  121, 121)ג(, 66 א,36 ,36, 34א(, 7)9ס'  -פקודת מס הכנסה  סעיפים רלוונטיים
 (.1)א()7)א(, 4תק'  -( ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה)תקנות מס הכנסה 

 הסבר הפתרון
 
    ד
 

ִריָשה הַ ַמֲעַנק  ִפי ס' הַ פ  לא נלקח בחשבון בחישוב המס. מאחר שאינו  א( לפקודה7)9ָפטּר ממס ל 
 רלוונטי, סכומו אף לא נכלל בנתוני השאלה.

 ניכוי מס ממענק פרישה שאינו פטור:
ִפי תקנה  עביד המשלם לעובד למעט עובד "מ -(תקנות מס הכנסה )ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה( ל1)א()7ל 

פִ  א( לפקודה, ינכה בעת התשלום מהחלק שאינו 7)9י סעיף יומי, מענק פרישה שכולו או חלקו ֵאינֹ פטור ממס ל 
ִפי המשכורת האחרונה ששולמה לעובד ִאיּּ היה משכורת בלתי קבועה, ל   ּ  ..."פטור, מס 

 ניכוי מס הכנסה מ"משכורת בלתי קבועה":
ִפי תקנה  בלתי מעביד המשלם לעובד משכורת " -( תקנות מס הכנסה )ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה)א( ל4ל 

ה, "הפרש המס" 12-קבועה, ינכה ממנה, בעת התשלום, מס בסכום השווה להפרש המס המוכפל ב ַין ז  ִענ   -; ל 
ההפרש בין המס שיש לנכות ממשכורת החודש לחודש שבו שולמה המשכורת הבלתי קבועה, לבין המס שיש 

 ..."תי קבועהעשר מהמשכורת הבל-לנכותו ממשכורת החודש לאותו חודש, בתוספת החלק השנים

 החישוב:
    :לרהנקודות הזיכוי שיובאו בחשבון בחישוב המס של 

 תושב ישראל 2+  נסיעות  0.25+  אשה  0.50+  ילדים 2=  4.75
 75.4×  216=  ₪ 1,026  -סכום נקודות הזיכוי 

 ₪ 690,7 - 2016/9, לחודש לרהמשכורת החודש ששולמה ל
 30,132/  ₪12 =  2,511 קבועה" )המענק החייב(:החלק השנים עשר מ"המשכורת הבלתי 

 7,690+  ₪2,511 =  10,201מהמשכורת הבלתי קבועה:        12-משכורת החודש + החלק ה

 מהמשכורת הבלתי קבועה: 12-המס שיש לנכות אותו ממשכורת החודש בתוספת החלק ה
 ₪ 8,920מס מצטבר בגין משכורת מצטברת בסך  1,040+ (  10,201 - 8,920) ×  ₪21% =  1,309.01

 max(  01.309,1 - 026,1;  0= )  ₪ 01.283 מס בניכוי זיכויים אישיים:       

 המס שיש לנכות אותו ממשכורת החודש לאותו חודש שבו שולמה המשכורת הבלתי קבועה:
 ₪ 5,220מס מצטבר בגין משכורת מצטברת בסך  522+ (  7,690 - 5,220) ×  ₪14% =  867.80

 max(  867.80 - 026,1;  0= )  ₪ 0 מס בניכוי זיכויים אישיים:       

 283.01 - ₪0 =  283.01  הפרש המס:

, אותו יש לנכות מחלקו החייב במס של המענק )"המשכורת הבלתי 12-הפרש המס מוכפל ב
 283.01×  12=  3,396.12=   ₪ 396,3 קבועה"(:

 .דתשובה 
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ִכיֵבילהלן  .18שאלה מספר   :לרהשל  1/2016תלוש  ר 
 ₪   9,245 ......................................................................................... משכורת יסוד .1
ֵנית ּמתוספת קבועה, שאינה . 2  ₪ 1,167 ....................................................... בתנאית 
ֵנית ּמפרמיה . 3  ₪ 1,188 ..... (ביחס לממוצע 20%-בהגדלת הפריון ב אך ורק)משתלמת ת 
 ₪ 2,860 ......................................................................... שווי השימוש ברכב צמוד .4

למרכיב תגמולי המעביד בקופת גמל לקיצבה, ₪  754 , בחודש זה, סךהעבור הפריש המעסיק
 [., כנדרש, לאותן קופות גמלהא את חלקיגם ה מתמשל לרה] . ביטוח אובדן כושר עבודהל₪  290וסך 

ָזֵקףמהו השווי  ִּ המעסיק למרכיב תגמולי המעביד , לצורך חישוב מס, בשל הפרשות לרהל ֶש
 ?(סכום מעוגל) ביטוח אובדן כושר העבודהלקופת הגמל לקצבה וב

 ₪ 263 .א 
 ₪ 0 .ב
 ₪ 174 .ג
 ₪ 30 .ד

 פתרון 

 (; הנחיות מס הכנסה.3)ה3)ה(, 3ס'  -פקודת מס הכנסה  סעיפים רלוונטיים
 .1ס'  -תקנות מס הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופות גמל( 

 הסבר הפתרון
 
 ג
   
 

לתקנות מס הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופות גמל(, "משכורת", לענין קופת גמל  1לפי תקנה 
שהועמד לרשותו של העובד". לתגמולים או לקצבה, היא "הכנסת עבודה למעט שוויו של שימוש ברכב 

( לפקודה, הדן בהוצאה לרכישת ביטוח 14)32הגדרת "משכורת" זו זהה להגדרת ה"משכורת" לענין ס' 
 מפני אבדן כושר עבודה.

ִגין ההפרשה למרכיב תגמולי מעביד בקופ"ג לקיצבה: ְּ  חישוב הזקיפה 

 יסוד 9,245 + קבועהתוס'  1,167 + מותניתפרמיה  ₪1,188 =  11,600 : (ללא שווי שימוש ברכב)הכנסת עבודה 
 min (ברכב הכנסת עבודה ללא שווי שימוש 600,11 ; סכום התקרה 23,660 ) × %7.5 = ₪ 870 >₪  754

 .ֵמַעל לגבולות שבחוק, קופת הגמל לקיצבהמרכיב תגמולי המעביד בללא שילם המעסיק לפיכך, 

ִגין הפרשת המעסיק  ְּ  :אובדן כושר עבודהלביטוח חישוב הזקיפה 

 :תקרה ראשונה
  שיעור הפרשת המעביד למרכיב התגמולים )קיצבה( מתוך משכורתו של העובד: 

6.50%  =11,600  /754 
 , כשהתוצאה לא תפחת מאפס:7.5%-את שיעור הפרשת המעביד לקיצבה נפחית מ

%1.00  ( =0  ;%6.50 - %7.50  )max 
 את הקטן ִמֵבין השניים: ונבחר 3.5%-נשווה את התוצאה שקיבלנו ל

%1.00  ( =%1.00 ;%3.50  )min 
 נכפיל את השיעור הנמוך במשכורת העובד, ונקבל את התקרה הראשונה:

 %1.00×  11,600=   ₪ 116.00 :1תקרה   
   :תקרה שניה

ִריש לא.כ.ע., כפול משכורת העובד )ולא יותר מהתקרה(: ַהפ  ַרִבי אותו מותר ל   ּ  השיעור ַה
 min(  11,600;  23,660× )  %3.5=  ₪ 406.00 :2 תקרה

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

116.00  = ₪754 - %7.5  ( ×23,660  ;11,600  )min 
 max(  116.00;  0= )  ₪ 116.00 :3תקרה 

 

ין שלוש התקרות שחישבנו:תקרת ההוצאה האפשרית לא.כ.ע. היא הקטנה  ֵּ  ִמ
 116.00  ( = ₪116.00  ;406.00  ;116.00  )min 

קֹף: פַֹעל, ונקבל שווי א.כ.ע. שיש ִלז   נפחית את תקרת ההוצאה לא.כ.ע. מההפרשה ב 
 max(  290.00 - תקרת ההוצאה 116.00;  0= )  ₪ 174שווי א.כ.ע.:                                                 

בשל הפרשות המעסיק למרכיב תגמולי  1/2016בתלוש  לרהסה"כ השווי שיש ִלְזקֹף ל
 שווי קיצבה 0+  אכ"עשווי  174=   ₪ 174:  המעביד בקופת הגמל לקצבה ולביטוח אכ"ע

 .גתשובה 
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 .19שאלה מספר 
 

קַּפת   מעבידים: 3אצל  הלרה עבד ָרה ָשָכר ַאֲחרֹן ֲעבָֹדהת  ֵקף ִמש   ה 

 100% ₪   6,573 שנים 5 מעביד א' 
 100% ₪  7,195 שנים 1 מעביד ב' 
 100% ₪  8,762 שנים 2 מעביד ג' 

ר  ֲאש  "רצף זכויות פיצויים".  הביקש לרהַלֲעבֹד אצל מעביד ב',  ִמָיד הממעביד א' ועבר פרשהַּ
לרצף  הבקשותיכל פקיד השומה אישר את ַלֲעבֹד ממעביד ב' למעביד ג' ) כשעברהכך היה גם 

שְֹ את כל כספי הפיצויים  מבקשת, 9/2016-ממעביד ג', ב ה(. עם פיטוריפיצויים לרה ִלמ 
 לרבות ריבית, הפרשי הצמדה)₪  108,243 -בקופת הגמל לקיצבה  השהצטברו משלושה מעבידי

 [.הפרישו לאותה קופת גמלהמעבידים  3( ] אחרים רווחיםו
 - א( לפקודה?7)9(, לפי ס' כספי הפיצויים שהצטברומהו החלק החייב במס של מענק הפרישה )

ַסְמכּתֹ  הגדלת פטור הקשיהשומה ובלפקיד  שלרה פנתה ַהִניחּככל שהדבר דרוש,  ְּ ֶש
 בהתאם. והפטור הְּגָדל, אֹטָֹמִטית ְלַהֲעִניק

 ₪  38,147 .א 
 ₪  21,867 .ב
 ₪  10,403 .ג
 ₪  3,099 .ד

 
 פתרון  

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

 הסבר הפתרון
 
 ג
   
 

( לפקודה, במעבר ֵבין המעבידים. לפיכך, 4א()א()7)9ברצף זכויות פיצויים, לפי סעיף  הלרה בחר
אצל שלושה המעבידים, שכללו פרישות רצופות, כתקופת עבודה אחת  היראו את תקופות עבודת

 השנות עבודה( אצל המעביד האחרון )מעביד ג'(. את כספי מרכיב הפיצויים העומדים לזכות 8)
ל פרישותי הת פרישת, בעתשל העובד ש  לרבות אלו,  המהמעביד האחרון, שמקורם במענקים ב 

ִריָשה של המעביד ₪(,  108,243) אחרים רווחיםו ריבית, הפרשי הצמדה יראו כחלק ממענק ַהפ 
 האחרון.

ק הפטור ממס של מענק פרישה   הגדלת הפטור שבסמכות המנהל: ללאשל לרה, ַהֵחל 

 min[  min(  תקרה 12,230; משכורת אחרונה 8,762× )  שנות עבודה 8; ₪108,243 = ]  70,096
 [ פטור זה הוא הפטור שבסמכותו של המעביד להעניק.]      

 

( 26/7/2010-בתוקף מלפי הנחיות מס הכנסה, בכפוף לבקשת האדם שפרש, מופעלת אוטומטית )
חודש ולא יותר ממשכורת של  150%-א( עד ל7)9סמכות המנהל להגדיל את הפטור בסעיף 

 .מתקרת הפטור הנקובה בסעיף
 

ק הפטור ממס של מענק פרישה   הגדלת הפטור שבסמכות המנהל: כוללשל לרה, ַהֵחל 

 min[  min( תקרה  12,230; 8,762×  150% ) × שנות עבודה 8; 108,243= ]  ₪ 97,840

 

ק   הגדלת הפטור שבסמכות המנהל: לאחרשל לרה, מס של מענק פרישה ב החייבַהֵחל 
 הצטברות הפיצויים 108,243 - חלק פטור ממס 97,840=  ₪ 10,403

 .גתשובה 
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מועסקת כדין בענף הבניין. היא נשואה , ה(עובדת זרה חוקית" )עובד זר חוקי"היא , 30-לרה, בת ה .20שאלה מספר 
סיימה לימודי תואר ראשון בהנדסת  07/2015-שנשאר עם אביו במולדובה. ב 8ואם לילד בן 

התחילה לעבוד בענף הבניין בישראל כעובדת זרה חוקית. לרה  1/1/2016-בניין במולדובה. ב
ָשֲהָתה בישראל , 2016המס  שנת בכל מעסיקה עבדה אצל  השנה.ּ אֹתָ בכל ו 

 ?2016כמה נקודות זיכוי יובאו בחשבון בחישוב המס על הכנסתה, בשנת 
 ז "נ 4.75 .א 

 ז"נ 3.75 .ב
 ז"נ 2.75 .ג
 ז"נ 0.50 .ד

 פתרון 

 (. תקנות מס הכנסה )זיכויים לעובד זר סעיפים רלוונטיים
  א.36ס'  -פקודת מס הכנסה 

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

 הסבר הפתרון
 
 ד
   
 

ה. היא אינה אזרחית ישראל ואינה תושבת ישראל. היא לא זר תעובדלרה היא תושב חוץ, 
זכאית לנקודות זיכוי זכאית לנקודות זיכוי בשל ילדיה, מכוח פקודת מס הכנסה, ואינה 

 המוענקות, בתנאים מסויימים, לתושב ישראל שסיים תואר אקדמי במוסד אקדמי מוכר.
 -( 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, 34סעיפים  לפקודה, יובאו בחשבון נקודות זיכוי לפי

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

 .א לפקודה36סעיף 
בישראל שהה העובד הזר החוקי או העובד הזר החוקי בתחום הסיעוד, לפי העניין,  )ג( 

או באזור בחלק משנת המס, יובא בחשבון בחישוב המס על הכנסתו, החלק השנים 
עשר מסכום נקודות הזיכוי כאמור בסעיפים קטנים )א( או )ב(, לפי העניין, כשהוא 

 מוכפל במספר החודשים שבהם שהה בארץ בשנת המס.
לא יחולו  הוראות הפרק השלישי לחלק ג' לפקודה, למעט האמור בתקנות אלה, )ד( 

 " בחישוב המס על הכנסתו של עובד זר.
 (.היא מועסקת בענף הבניין) עובדת זרה חוקית שאינה עובדת זרה חוקית בתחום הסיעודלרה היא 

 (.א לפקודה36לפי ס' ) נ"ז 0.50תובא בחשבון  2016לפיכך, בחישוב המס על הכנסתה בשנת 
 

 .דתשובה 
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 דיני עבודה
 
 
  

 .21שאלה מספר 
 

חודשי עבודה, לאחר שנתנה לו הודעה מוקדמת בכתב  4, בתום 31/7/2016-לרה פיטרה את גבע ב
יום הוצאתה ואת יום הכניסה לתוקף . ההודעה כללה את לפיטוריו, כמתחייב בחוק הנוגע לעניין

  .של הפיטורים
אישור בכתב בדבר תחילתם  עבודתו,, בסיום עליה לתת לו , נוסף על ההודעה האמורה,האם

ִאים(  עבודה?הוסיומם של יחסי  ָּ ין המשפטים ַה ֵּ  )בחר/י את המשפט הנכון ביותר ִמ
 7ימים מיום העבודה האחרון שלו, או עד תום  14עד תום  לתת לו אישור כזה כן. עליה .א 

 .ימים מיום דרישתו בכתב, לפי המוקדם מביניהם
מוקדמת ההודעה וה ,השכר ימצויין בתלוש ההעסקהתחילת מאחר שתאריך לא,  .ב

 .את יום הכניסה לתוקף של הפיטוריםכללה  ,שניתנה לו בכתב
 .האחרון המועד לתשלום שכר העבודהמימים  30 כן. עליה לתת לו אישור כזה בתוך .ג
. אז, כויות למענק )פיצויים(, קיצבה או תגמולים בגין עבודתוזגבע ללא, אלא אם כן  .ד

 ימים מיום הפסקת יחסי העבודה. 15בתוך  ,לו אישור כזהעליה לתת 
 פתרון 

 .8ס'  - חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות סעיפים רלוונטיים

 הסבר הפתרון
 
 א
   
 

 -הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות חוק ל 8לפי ס' 
מעסיק ייתן לעובדו, בסיום העבודה, אישור בכתב בדבר תחילתם וסיומם של יחסי  )א( " 

 .עבודה
לא נתן מעסיק לעובד אישור כאמור בסעיף קטן )א( עד תום ארבעה עשר ימים מיום  )ב( 

העבודה האחרון של העובד, או עד תום שבעה ימים מיום דרישת העובד בכתב, לפי 
-תשל"זה( לחוק העונשין, 1)א()61קנס כאמור בסעיף  -המוקדם מביניהם, דינו 

 .חוק העונשין( -)להלן  1977
אגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירה כאמור בסעיף קטן נושא משרה בת )ג( 

מחצית הקנס  -)ב( על ידי התאגיד או על ידי עובד מעובדיו; המפר הוראה זו, דינו 
מנהל פעיל  -( לחוק העונשין; לענין סעיף זה, "נושא משרה" 1)א()61האמור בסעיף 

התאגיד על ניהול כוח  בתאגיד, שותף למעט שותף מוגבל, ופקיד האחראי מטעם
 האדם בתאגיד.

נעברה עבירה לפי סעיף קטן )ב( על ידי תאגיד או על ידי עובד מעובדיו, חזקה היא כי  )ד( 
נושא משרה הפר את חובתו לפי סעיף קטן )ג(, אלא אם כן הוכיח שעשה כל שניתן כדי 

 למלא את חובתו.
רווחה והבריאות של הכנסת, שר העבודה והרווחה רשאי, באישור ועדת העבודה ה )ה( 

 לקבוע פרטים נוספים שיש לכלול באישור.

 .אתשובה 
  



ヲヲ 
 

 2016שנת המס  - 12.2017פתרון מבחן חשבי שכר בכירים  - לשכת רואי חשבון

 

ם  ה של לרהשכר .22שאלה מספר  ֵּ ַת שנות עבודה, נתנה  5, לאחר 31/5/2016-. בשעות עבודהעל בסיס של  להִמש 
כי תסיים את עבודתה בתום תקופת הודעה  נכתבלהתפטרותה, בה  למעסיקה הודעה מוקדמת

על פי החוק. בתגובה להודעתה, הודיע לה המעסיק כי  בת חודש, כפי שהיא מחוייבת מוקדמת
עד שימצא אדם שיתפוס את מקומה. לאחר שבוע נמצא לה מחליף. עם עבוד מתבקשת לא יה

ת שלא להגיע יא מתבקש, הודיע המעסיק ללרה שה7/6/2016-תחילת עבודתו של המחליף, ב
 יותר לעבודה והוא מוותר על נוכחותה ועל עבודתה בפועל בתקופת ההודעה שנותרה.

, בה התבקשה שלא האמורההאם על המעסיק לשלם ללרה גמול כלשהו בעד תקופת ההודעה 
ִאים( ?להגיע יותר לעבודה ָּ ין המשפטים ַה ֵּ  )בחר/י את המשפט הנכון ביותר ִמ

 האמורה. הרגיל בעד התקופה השכרשיעור השווה לבעל המעסיק לשלם ללרה פיצוי  .א 
ם ה שכרמאחר ש .ב ֵּ ַת שעות עבודה, היא לא זכאית לגמול כלשהו בעד על בסיס  להִמש 

 התקופה האמורה.
 מאחר שהתפטרה, המעסיק לא חייב לשלם לה כל שכר בעד התקופה האמורה. .ג
 הרגיל בעד התקופה השכרשיעור השווה לפיצוי במשכרה של לרה  לנכותהמעסיק רשאי  .ד

 האמורה.
 פתרון 

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

 הסבר הפתרון
 
 א
   
 

 מוקדמתכי תסיים את עבודתה בתום תקופת הודעה  מעסיקההודיעה ללפי נתוני השאלה, לרה 
 .על פי החוק בת חודש ימים,

, הודיע המעסיק 7/6/2016-במהלך חודש ההודעה המוקדמת, עם תחילת עבודתו של מחליף, ב
פועל ללרה שהיא מתבקשת שלא להגיע יותר לעבודה והוא מוותר על נוכחותה ועל עבודתה ב

 בתקופת ההודעה שנותרה.
ִפי ס'  מעסיק רשאי להודיע לעובד שנתן " - לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות )ב(6ל 

הודעה מוקדמת להתפטרות, כי הוא מוותר על נוכחותו של העובד ועל עבודתו בפועל בתקופת 
לשכרו הרגיל  פיצוי בסכום השווהההודעה האמורה, כולה או מקצתה, ובלבד שישלם לעובדו 

 ."של העובד בעד התקופה שלגביה ויתר על עבודתו
, האמורה הרגיל בעד התקופה השכרשיעור השווה לבעל המעסיק לשלם ללרה פיצוי לפיכך, 

 .על נוכחותה ועל עבודתה בפועל בה ויתר המעסיקשלא להגיע יותר לעבודה ו בה התבקשה
 

 .אתשובה 
  



ヲン 
 

 2016שנת המס  - 12.2017פתרון מבחן חשבי שכר בכירים  - לשכת רואי חשבון

 

לא גבע  .)מקום העבודה( בֹתּבר לייצּ בבית המלאכה שלו( פועלי יצור)עובדים  30גבע מעסיק  .23שאלה מספר 
  שכר מינימום.ציג במקום העבודה מודעה בה מפורטים עיקרי זכויות העובד לפי חוק מ
ַרת ָהֲאִכיָפה של דיני  ָחּׂף להיות גבע אם, בשל כך, עלולה ָּ ְלִעיצּם ַכְסִפי, לפי החוק ְלַהְג

ין המשפטים הבאים)העבודה?  ֵּ  (בחר/י את המשפט הנכון ביותר ִמ
נָּיה לא הפר מאחר ש, לא .א   ּ  חוק האמור.באחת התוספות שבהוראה ַה

ַרק ַאְ ֲאָבל, כן .ב  כוח אדם. ןקבל קבלן שירות או עובדים על ידי א מעסיקוה ִאם ו 
ַבד , לא .ג  .שכר מינימום לפי חוק שכר מינימום שהוא משלם לעובדיםִּבל 
נָּיה הפר , מאחר שכן .ד  ּ  חוק האמור.בתוספת הרלוונטית בהוראה ַה

 פתרון 

 .' בתוספת השניהאחלק , 3ס'  -החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה  סעיפים רלוונטיים

 הסבר הפתרון
 
 ד
    
 

ִפי ס'   לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה: 3ל 
עשה מעסיק או אדם אחר שחלה עליו חובה לפי הוראת חיקוק המנויה בתוספת  .   3" 

הוראה כאמור, רשאי הממונה  מעסיק(, מעשה המהווה הפרה של -השנייה )בפרק זה 
 להטיל עליו עיצום כספי לפי המפורט להלן:

שקלים חדשים,  5,110 -בשל הפרת הוראה המנויה בחלק א' לתוספת השנייה  (1)
 -ולגבי יחיד המעסיק עובדים שלא במסגרת עסק, משלח יד או פעילות ציבורית 

 שקלים חדשים; 2,550
שקלים חדשים,  20,420 -לתוספת השנייה בשל הפרת הוראה המנויה בחלק ב'  (2)

 שקלים חדשים; 10,210 -( 1ולגבי יחיד כאמור בפסקה )
שקלים חדשים,  35,740 -בשל הפרת הוראה המנויה בחלק ג' לתוספת השנייה  ( 3)

 שקלים חדשים.  " 17,870 -( 1ולגבי יחיד כאמור בפסקה )
עבודה, כולל את ההוראה ' בתוספת השניה לחוק להגברת האכיפה של דיני האחלק 

 הבאה:
 " ב לחוק שכר מינימום;6הצגת מודעה לפי סעיף  (9)" 

תוספת השנייה ל' אה מעשה המהווה הפרה של הוראה המנויה בחלק מאחר שעשלפיכך, 
 .לעיצום כספי ףלהיות חשו גבע שבחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, עלול

 .דתשובה  
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ָדּמחשש לחייה ולחיי שנים.  6לרה עובדת אצל מעסיקה היחיד זה  .24שאלה מספר  באישור משרד העבודה , ַיל 
ב. לאחרונה, הודיעה למעסיקה שוהה במקלט לנשים מוכות, היא והרווחה ֵעק   שהייתּ ש 

תבמקלט לנשים מוכות, היא  צ  ֱאל   להתפטר מעבודתה.  נ 
 ?כפיטוריםזו של לרה  את התפטרותה וק פיצויי פיטוריםהאם, בנסיבות שלעיל, יראו לעניין ח

ין המשפטים הבאים) ֵּ  (בחר/י את המשפט הנכון ביותר ִמ
 .את התפטרותה זו של לרה כפיטוריםיראו  לא לעניין חוק פיצויי פיטוריםלא.  .א 

 .ימים לפחות 60ובלבד שסמוך לפני התפטרותה שהתה במקלט כאמור תקופה של כן,  .ב
 לפיטוריה מאת שר העבודה והרווחה.היתר לא, אלא אם כן המעסיק יקבל  .ג
 .את התפטרותה זו של לרה כפיטוריםיראו לעניין חוק פיצויי פיטורים כן.  .ד

 פתרון 

 )א(.7ס'  - חוק פיצויי פיטורים סעיפים רלוונטיים
 [(5)ג()7ס'  -חוק עבודת נשים ]

 הסבר הפתרון
 
 ב
   
 

ִפי ס'  התפטרה עובדת עקב שהייתה במקלט לנשים מוכות, אשר "  -)א( לחוק פיצויי פיטורים 7ל 
אושרה על ידי לשכת סעד או משרד העבודה והרווחה, רואים את ההתפטרות לענין חוק זה 
כפיטורים, ובלבד שסמוך לפני התפטרותה שהתה במקלט כאמור תקופה של שישים ימים 

כהגדרתם בסעיף  -ת" לפחות; לענין סעיף זה, "אישור", "לשכת סעד" ו"מקלט לנשים מוכו
 ". ( לחוק עבודת נשים5)ג()7

זו של לרה  את התפטרותה יראו לעניין חוק פיצויי פיטוריםבנסיבות שתוארו בשאלה, 
ובלבד שסמוך לפני התפטרותה שהתה במקלט כאמור תקופה של שישים ימים  כפיטורים

 .לפחות

 
 .בתשובה 
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ֶשל מחלה (, בהתקיים התנאים שבחוק ובתקנות)ף ִֹלְזקעובד ַזַכאי כמה ימי היעדרות בשנה  .25שאלה מספר  ְּ
על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו או על חשבון ימי החופשה המגיעים של בן זוגו, ַמְמֶאֶרת 

 ?באותו מקום עבודה ְלָפחֹת אצל אותו מעסיק אואם הוא עבד שנה , (לפי בחירתו) לו
 .ימים 6ד ע .א 

 ימים. 60ד ע .ב
 .ימים 8ד ע .ג
 ימים. 90ד ע .ד

 פתרון 

 .(בן זוגחוק דמי מחלה )היעדרות בשל מחלת  סעיפים רלוונטיים
 .(בן זוגתקנות דמי מחלה )היעדרות בשל מחלת 

 הסבר הפתרון
 
 ב
   
 

ִפי ס'  ימים בשנה של  6עובד זכאי לזקוף עד " - (בן זוגלחוק דמי מחלה )היעדרות בשל מחלת  1ל 
  "היעדרות, בשל מחלת בן זוגו, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו.

ִפי ס'   האמור:לחוק  א1ל 
 60עד עובד שעבד שנה לפחות אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, זכאי לזקוף  )א(  " 

בשנה של היעדרות, בשל מחלה ממארת של בן זוגו, על חשבון תקופת המחלה  ימים
 הצבורה שלו או על חשבון ימי החופשה המגיעים לו, לפי בחירת העובד.

בחשבון ימי ההיעדרות שזקף בחישוב מספר ימי ההיעדרות לפי סעיף זה, יבואו  )ב( 
 " .1העובד לפי סעיף 

 

 .בתשובה 
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על בסיס חודש.  המשתלם ל ה. שכר9/7/2012-היחיד, החל ב הברציפות, אצל מעסיק תעובד לרה .26שאלה מספר 
ַהָתַזת חֹל על ימים  156 העבד 2016בשנת  ָתא ַהָתָזה ֲחָפִציםב  שבוע  מועסקת הרללמען הסר ספק, . ]ב 

 .[שישה ימים בשבוע בןעבודה מלא 
 ?יותקנותו ָלִעְנָין ַהנֵֹגעַ  החוק, לפי 2016ת , בעד שנתא זכאימהו אורך החופשה השנתית לה הי

 ימים 16 .א 
 ימים 12 .ב
 ימים 21 .ג
 ימים 11 .ד

 פתרון  

 .3, ס' 1ס'  -חוק חופשה שנתית  סעיפים רלוונטיים
 .2תקנה  -( שנתית )חופשה מוארכתתקנות חופשה 

 הסבר הפתרון
 
    ג
 

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

לרה אצל של  ה החמישית, לענין חוק חופשה שנתית, היא שנת עבודת2016לפיכך, שנת 
 .מעסיקה

ַעד שנת העבודה ה( לחוק חופשה שנתית3)א()3ככלל, לפי ס'  הוא  5-, אורך החופשה השנתית ב 
פַֹעל, עבדכל היה קיים ב הומעסיק לרההקשר המשפטי ֵבין מים. י 16  הבאות השנת העבודה. ב 

ימי חופשה בעד שנת  12-ל תה זכאיתהי לרה( לחוק, 2)ב()3לכאורה, על פי ס'  ימים. 156שנה 
2016. 
 int(  200אל המספר  ימי העבודה בפועליחס  156/  200 × אורך החופשה בעד שנת עבודה שישית 16= )  12

ארוכה שר העבודה רשאי לקבוע, בתקנות, לעבודה מסויימת חופשה )א( לחוק "...3ברם, לפי ס' 
 .", אם ראה צורך בכך מטעמים שבבריאות העובד או שבנסיבות העבודהמזו

 (.תקנות חופשה שנתית )חופשה מוארכתשר העבודה ניצל את סמכותו זו והתקין את 
אורך החופשה לכל שנת עבודה אצל מעביד אחד או במקום  האמורות,תקנות ל 2לפי תקנה 

 -יום  21עבודה אחד הוא 
יום לפחות בשנת עבודה אחת או בשתי שנות עבודה רצופות באחת  150(  לעובדים שעבדו 1)

 מן העבודות או התהליכים הבאים:
)א(   עבודה במפעל לייצור מצברי עופרת חומצה, הקשורה בטיפול בעופרת או במגע בה, 
או בטיפול בתחמוצת העופרת או בציד או בכלים המשמשים לייצור מצברים אלה, 

הכנת משחת תחמוצת העופרת ומריחתה, ניסור וגיוץ  לרבות התכה ויציקת עופרת,
 חלקי עופרת והלחמתם, הרכבת מצברים, הכנתם לפעולה ופירוקם;

 )ב(   התזת צבע בתא התזה;
 ;התזת חול על חפצים בתא התזה)ג(    

)ד(   יציקה של פלדה, ברזל או עופרת, פירוק תבניות היציקה, הוצאת חפצים יצוקים מן 
 י החפצים מחול התבניות;התבניות או ניקו

)ה(   עבודה במפעל לייצור זכוכית שהיא: הכנת החומר הגלמי, הכנסתו לתנור, הוצאת 
 התוצרת מן התנור או ניפוח זכוכית בפה;

 ( משלושה צדדים לפחות;enclosed)ו(    עבודה שעיקרה ריתוך חשמלי בשטח סגור )
 )ז(    עבודה שבאים בה במגע מתמיד עם ט.נ.ט.;

 156>  150   . התזת חול על חפצים בתא התזהב( 2016ימים בשנת עבודה אחת ) 156 העבד לרה
 החופשה על פי התקנות ארוכה מהחופשה על פי החוק.

ַעד שנת  לרהשל  אורך החופשה השנתיתלפיכך,   .ימים 21הוא  2016ב 

 .גתשובה 
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 9מלאו להם  2016, שבשנת המס ובחזקתה רושתואצל גנמצאים הילדים  2גרוש +  ,37גבע, בן  .27שאלה מספר 
עד ו, צו עיקול על שכר 18/7/2016-קיבל ב ומעסיקמשתלם לו על בסיס חודש.  שכרו שנים. 12-ו

ֵשם₪,  6,387לסכום של  זֹנֹתתשלום  ל  על משכר זה, ₪.  9,764 - 7/2016ברוטו, בתלוש  ו. שכרמ 
דמי ביטוח בריאות  ,(לפי חוק הביטוח הלאומי)₪  308.73המעסיק לנכות דמי ביטוח לאומי בסך 

 .(לפי פקודת מס הכנסה)₪  731.00מס הכנסה בסך ו (לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי)₪  380.32בסך 
עַּקל משכר ְּ  ? (סכום מעוגל), ְלִפי חוק הגנת השכר גבעשל זה  ומהו הסכום ֶש

 ₪  7,722 .א 
 ₪  6,387 .ב
 ₪  6,182 .ג
 ₪ 4,063 .ד

 פתרון 

 .)ב(8, )א(8ס'  -חוק הגנת השכר  סעיפים רלוונטיים

 הסבר הפתרון
 
 ב
   
 

ִפי ס'  לא יהיה ניתן לעיקול, להעברה או )א( לחוק הגנת השכר, "משכר העבודה החדשי 8ל 
לשעבוד סכום השווה לגימלה בשיעור הנקוב בטור ג' בתוספת השניה לחוק הבטחת הכנסה, 

ִפי הרכב משפחתו 1981-תשמ"א , שהיתה משתלמת בחודש שקדם לתשלום השכר לאותו עובד ל 
אי לגימלה כאמור; היה הסכום האמור יותר מ ַּ חדשי, יקטן משכר העבודה ה 80%-אילו היה ַז

ַין זה,  80%הסכום שאינו ניתן לעיקול, להעברה או לשעבוד כדי  ִענ  משכר העבודה החדשי; ל 
שכר העבודה החדשי הנותר אחרי ניכוי תשלום אשר המעסיק חייב  -"שכר העבודה החדשי" 

 לנכותו משכר עבודה על פי חיקוק".
)א( לחוק הגנת השכר, הנותר אחרי ניכוי תשלום אשר 8, לענין ס' גבע"שכר העבודה החדשי" של 

 ₪. 8,343.95 -המעסיק חייב לנכותו משכר עבודה על פי חיקוק 
 ברוטו 9,764 - מס הכנסה 731.00 - דמי ביטוח לאומי 308.73 - דמי ביטוח בריאות ₪380.32 =  8,343.95

ִפי ס'  אינו חל על עיקול, העברה או שעבוד לשם סעיף קטן )א( " -)ב( לחוק הגנת השכר 8ל 
 ".תשלום מזונות

לא )א( 8נועד לתשלום מזונות. לפיכך, הוראות ס' ₪(  6,387הסכום שיש לעקל ְלִפי צו העיקול )
 .חלות עליו

  -( סכום מעוגל) של גבע והסכום שיעוקל משכר

 min( [  אחרי ניכויי חובהשכר  343,8 - לא ניתן לעקל  0=  343,8; ) החוב 387,6] =  ₪ 387,6

 .בתשובה 
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היתה סוכנות  ִּמָתִמיד ֵמָאזשנים.  7התעופה זה  תיירות שבנמל לרה עובדת כפקידה בסוכנות .28שאלה מספר 
ִעיָלההתיירות  רק בשעות היום. לאחרונה, הודיע המעסיק שהסוכנות תתחיל לפעול גם בלילה.  פ 

 לרה, ככל העובדים, נדרשה להתחיל לעבוד גם בלילה.
לדרישתו של המעסיק? )בחר/י את המשפט הנכון ביותר מבין  ְלָסֵרבהאם לרה רשאית 
 המשפטים הבאים(

, מקום מתאים ה אחד למשנהושעות בין יום עבוד 12מנוחה של לה תינתן לא, ובלבד ש .א 
 למנוחה ומשקה חם בעת ההפסקה, ותסופק לה הסעה למקום העבודה וממנו.

 כן, מאחר שעל פי החוק הנוגע לעניין ותקנותיו, אסור להעסיק אישה בשעות הלילה. .ב
 י תעופה.תיירות שבנמל עבודת לילה בסוכנויותהעסקה בלא, מאחר שקיים היתר ל .ג
 . לא יאוחר משלושה ימים מיום הדרישה למעסיקה בכתב,כן, ובלבד שתודיע על כך  .ד

 פתרון 

  4ס'  -חוק עבודת נשים  סעיפים רלוונטיים

 הסבר הפתרון
 
 ד
   
 

במקום עבודה שבו לא עבדו קודם לכן בלילה, שנדרשה עובדת " -לחוק עבודת נשים  4לפי ס' 
לעבוד בלילה, רשאית להודיע למעסיקה בכתב, לא יאוחר משלושה ימים מיום הדרישה, כי אין 

 ."היא מסכימה לעבוד בלילה
, לא יאוחר לרה רשאית לסרב לדרישתו של המעסיק, ובלבד שתודיע לו על כך בכתבכלומר, 

 .משלושה ימים מיום הדרישה

 .דתשובה 
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ָבלּתּמגבע הוא עובד עם  .29שאלה מספר  כ, בעל ג  תֹי  בשיעור שלו היא עבודה היכולת עבודה מופחתת. מאחר ש ל 
ִדין, נקבע עבורו, מיכולת העבודה הרגילה 75% ָאםּמ, שכר מינימום (על פי התקנות הנוגעות לענין) ַּ  ת 

מּל .משכר המינימום 80%בשיעור  םעבודתו  ג  ֵּ ַת עבד  10/2016של חודש. בחודש  בסיס עללו  ִמש 
ֵלָאהעבודה  ב לפני בדיקת ההשלמה לשכר מינימוםשלו ) 10/2016תלוש  ולא נעדר מעבודתו. מ  ַּ ( הּר 

 ₪ 3,587 .............. משולב.  שכר 1 מהתשלומים הבאים:
 ₪  128 ............. תוספת ותק.  2
 ₪  290 ........ הוצאות כלכלה.  3

 מהו הסכום שעל המעסיק להוסיף בתלוש האמור, על מנת לעמוד בהוראות חוק שכר מינימום?
 ₪  273 .א 

 ₪   1,238 .ב
 ₪  0 .ג
 ₪ 145 .ד

 פתרון 

 .17, 3, ס' 2, ס' 1ס'  -חוק שכר מינימום  סעיפים רלוונטיים
 .)שכר מותאם לעובד עם מוגבלות בעל יכולת עבודה מופחתת(תקנות שכר מינימום 

 הפתרוןהסבר 
 
 א
   
 

ִפי השר, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, רשאי לקבוע " -לחוק שכר מינימום  (ב)17סעיף  ל 
להם מגבלות גופניות, נפשיות או שכליות אף בתקנות הוראות בדבר תחולתו של חוק זה על עובדים שיש 

שאינם מועסקים במפעלים מוגנים כאמור בסעיף קטן )א(, ויכול שיקבע שכר מינימום לעובדים כאמור 
 . "או לסוגים מהם, בשיעורים נמוכים מהאמורים בחוק זה

ִפי ס'   לחוק שכר מינימום: 3ל 
ַין סעיף  )א( " ִענ  ַעד יום עבודה יהיה  2השכר שיובא בחשבון ל  שכר העבודה שמשלם מעסיק לעובדו, ב 

 רגיל כנהוג במקום עבודתו.
ַין סעיף קטן )א( יבואו בחשבון רכיבי השכר הבאים: )ב( ִענ   ל 

 ;שכר משולבאו  שכר יסוד (1)
 תוספת יוקר אם איננה כלולה בשכר המשולב; (2)
 תוספת קבועה המשתלמת לעובד עקב עבודתו; (3)
( או לפי סעיף קטן )ד( שאינו בא בחשבון שכר המינימום 3( עד )1כאמור בפסקאות )רכיב שכר  (4)

 מכוח חוזה עבודה, הסכם קיבוצי או הסדר, קיבוצי או אישי )בסעיף זה תוספת מוחרגת(;
ההפרש החיובי, אם קיים, בין  -"הפרשי הוראת השעה"  -(   הפרשי הוראת השעה; בסעיף זה 5)

ום המתקבל מרכיבי השכר האחרים המובאים בחשבון בחישוב הסכום הבסיסי ובין הסכ
 שכר מינימום לפי סעיף קטן זה או סעיף קטן )ד(, לפי העניין, למעט תוספת מוחרגת;

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

, תוספת בשל עבודה במשמרות, פרמיה מדודה, תוספת ותקתוספת משפחה,  ובאו בחשבוןלא יואולם 
הוצאות מוסכמת, קבועה או קבוצתית, משכורת י"ג, מענקים על בסיס שנתי, והחזר הוצאות לרבות 

 , אש"ל ונסיעות שמשלם המעסיק. כלכלה
(, או לפי חלק מהם, 2)-( ו1לא היה שכרו של עובד משתלם לפי הרכיבים המנויים בסעיף קטן )ב() )ד(  

ַין סעיף קטן )א(  ִענ  לפי שכר העבודה הרגיל הכולל את התוספת המוחרגת בלא יחושב השכר ל 
 .תוספות אחרות

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

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

 " אישי.הסדר, קיבוצי או 
שמשלם המעסיק, שכרו של  והוצאות כלכלהמאחר שבשכר המינימום אין להביא בחשבון תוספת ותק 

ַין סעיף גבע ִענ   .₪ ,5873 -לחוק שכר מינימום  2, שיובא בחשבון ל 
)שכר מותאם לעובד עם מוגבלות בעל יכולת עבודה לפי נתוני השאלה, על פי תקנות שכר מינימום 

 -משכר המינימום, כלהלן  80%גבע שכר מינימום מותאם בשיעור  ( נקבע עבורמופחתת
 שכר המינימום למשרה מלאה ,8254×  השיעור שנקבע עבור גבע, לאור יכולת עבודתו המופחתת %80=  ₪ 860,3 

 

 , על מנת לעמוד בהוראות חוק שכר מינימום: 10/2016בתלוש  גבעהסכום שעל המעסיק להוסיף ל
ַין ס' השכר  587,3=  ₪ 273 ִענ   םם המותאשכר המינימו 860,3 - לחוק 2שהובא בחשבון ל 

 

 .אתשובה 
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ָיהספק שירותי  ,לעבוד אצל מעסיקו 1/3/2016-התחיל ב , עובד יהודי,גבע .30מספר שאלה  ד  הוא שבוע עבודתו  .מ 
ַעת עבודה רגילה, ביום עבודה  משתלם לו על בסיס שעות עבודה. שכרו (.ו'-א'ימים ) 6בן  ַעד ּל ש  ב 
(, 27/4/2016 - 24/4/2016' )ד-שעות עבודה רגילות בימים א' 32לאחר שעבד  .₪ 42 , הוא מקבלרגיל
פסקה. ביום ללא ה  ,23:30ועד השעה  12:30(, החל בשעה 28/4/2016) חמישיהועסק ביום  גבע

למחרת, ביום שישי, חל השביעי של פסח.  .חל ערב חג שביעי של פסח בו הועסק,זה, חמישי 
 לדמי חגים.  עדיין זכאי לאחודשים, הוא  3מאחר שגבע לא עבד אצל המעסיק 

, כמה על המעסיק לשלם 18:45(, היתה בשעה 28/4/2016) חמישי, ביום חגאם שעת כניסת ה
 זה? חמישישעות עבודתו אלה שעבד ביום בעד  גבעל

 ₪ 603.75-מ לא פחות .א 
 ₪ 756.00-מ לא פחות .ב
 ₪ 656.25-מ לא פחות .ג
 ₪ 624.75-מ לא פחות .ד

 פתרון 

 (.2000הסכם מסגרת ) -צו הרחבה    .18, ס' 17, ס' 16, ס' 7 ס' ,2 ס' -שעות עבודה ומנוחה חוק  סעיפים רלוונטיים
 א.18ס'  - פקודת סדרי השלטון והמשפט

 הסבר הפתרון
 
 ד
   
 

במדינת  הם ימי המנוחה הקבועים ...שבת ומועדי ישראל סדרי שלטון ומשפט,ודת לפקא)א( 18לפי ס' 
, החלות על המנוחה 1951-הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א" - )א()ב( לחוק זה18' לפי ס ישראל.

 על מועדי ישראל; -(   לגבי יהודי 1)   - יחולוהשבועית 
 על מועדי ישראל או על חגי עדתו, הכל לפי המקובל עליו. -(   לגבי מי שאינו יהודי 2) 

ערב החג או ערב שקיעת החמה של ב תחילתם ,יום השבתעל פי ההלכה הפסוקה, מועדי ישראל, כמו גם 
 , הוא מוצאי החג או מוצאי השבת.של היום למחרתצאת הכוכבים סיומם בו (יום שישיכלומר, השבת )
  .עובד בו אינו( היה יום שלפני חג שגבע 28/4/2016יום ה' )
"בעבודת לילה וביום שלפני המנוחה השבועית וביום שלפני חג  - שעות עבודה למנוחה )ב( לחוק2לפי ס' 

 שהעובד אינו עובד בו, בין על פי חוק ובין על פי הסכם או נוהג, לא יעלה יום עבודה על שבע שעות עבודה".
השעות שעבד ביום חמישי זה הן בתחום יום העבודה. כלומר, הן שעות  11שעות, מתוך  7לפיכך,  

 ( חרגו מתחום יום העבודה. ככאלה, הן שעה נוספת.שעות בסה"כ 4שמינית ואילך )רגילות. השעות ה
 32' )השעות רגילות בימים א' עד  39שעות )תחום שבוע עבודה(. גבע עבד  43שבוע העבודה לא יעלה על 

 העבודה.(. כלומר, שבוע עבודתו לא עלה על תחום שבוע חמישישעות רגילות ביום  7ד' + -שעות רגילות בימים א'
ַעד שתי השעות הנוספות  עובד שעות נוספות, ישלם לו המעסיק "הועסק -לחוק שעות עבודה ומנוחה  )א(16לפי ס'  ְּ

-ובעד כל שעה נוספת שאחריהן לא פחות מ, מהשכר הרגיל 1¼-הראשונות שבאותו יום שכר עבודה לא פחות מ
 ..".מהשכר הרגיל 1½

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

ַעד שעות אלה שכר עבודה לא פחות מ המעסיקישלם לו  ( 1)    ..."משכרו הרגיל 1½-ְּ
לפיכך, כל השעות שגבע הועסק בהן  .18:45(, היתה בשעה 28/4/2016שעת כניסת החג, ביום חמישי )

 .)בחג( שבועיתהיו שעות עבודה במנוחה  18:45אחרי השעה 
כמות  חישוב תעריף לשעה סוג תשלום

 שעות
סכום 
שכר  לתשלום

רגיל 
 לשעה

שיעור 
תוספת 
שעות 
 נוספות

שיעור תוס' 
עבודה 
במנוחה 
 השבועית

 סה"כ תשלום בעד כל שעה
שיעור תשלום 
ביחס לשכר 
 הרגיל לשעה

תעריף לשעה  
 בש"ח

שעות עבודה 
רגילות עד 

 החגכניסת 
42 ₪   100% 42.00   ₪ 6.25 262.50 ₪ 

שעות עבודה 
רגילות במנוחה 

 )חג( שבועית
42 ₪  50% 150% 63.00 ₪ 0.75 47.25 ₪ 

ש"נ ראשונה 
ושניה במנוחה 

 )חג( שבועית
42 ₪ 25% 50% 175% 73.50 ₪ 2.00 147.00 ₪ 

שלישית ש"נ 
 ואילך במנוחה

 )חג( שבועית
42 ₪ 50% 50% 200% 84.00 ₪ 2.00 168.00 ₪ 

 ₪ 624.75 11.00      סה"כ
ַעד  ,גבעלשלם ל המעסיקעל לפיכך,   .₪ 75.624-סכום שלא יפחת מ' זה, השעות עבודה אלה, ביום  11ב 

 .דתשובה 
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ה  תהבמקום עבוד, עובדת 26-לרה, בת ה .31שאלה מספר  חודשים. שכרה משתלם לה על בסיס של ימי עבודה.  5ז 
. לרה, שהיא יהודיה, נעדרה מעבודתה שבוע, במהלכו שהתה עם ז"ל ָסָבָתּנפטרה  2/2016-ב

ָעהאביה, אחיו ואחיותיו, ב" ם" על ִשב  ָּ  (.של לרה ָסָבָתּז"ל ) ִא
 בהם העבודה שנעדרהלתשלום שכר ֲעבּר ְיֵמי  תַזַכאילרה  ן,י, לפי צו ההרחבה הנוגע לעניהאם

 בשבוע ֶזה? )בחר/י את המשפט הנכון ביותר מבין המשפטים הבאים(
 לפי צו ההרחבה הנוגע לעניין. ,לתשלום בעד ימים אלהלרה לא זכאית . לא .א 

או על חשבון ימי  התקופת המחלה הצבורה שליהיו על חשבון  ֵאּּימים  ֲאָבל, כן .ב
 ה, על פי בחירתה.עים להחופשה המגי

 .חודשים לפחות 6שלרה לא עבדה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה ֵמַאַחר  לא, .ג
ֵמי העבודה שנעדר הלתשלום שכר זכאית לרה כן. .ד  .שבועאותו בהם ב הֲעבּר י 

 פתרון 

 הסכם מסגרת -צו הרחבה  סעיפים רלוונטיים

 הסבר הפתרון
 
 א
   
 

ִפי סעיף   :, הדן בימי אבלהסכם מסגרת -לצו הרחבה  7ל 
חודשים והמקיים חובת אבלות )במות הורים, ילדים, בן  3עובד שעבד במקום העבודה לפחות   "

, ואינו עובד באותם ימים, יהיה זכאי לתשלום (שבעה")"יות( מטעמי דת או נוהג חזוג, אחים וא
 " שכרו עבור ימי העבודה שנעדר בהם ולא יותר משבעה ימים )קלנדריים(. 

, טרם שנעדרה מעבודתה שבעה ימים שיםודח 3-מ לא פחות הבמקום עבודת העבד לרה
צו ההרחבה ז"ל. ברם,  אמם על" ב"שבעהקלנדריים, במהלכם שהתה עם אביה, אחיו ואחיותיו, 

הורים, ילדים, מקנה זכות לעובד יהודי להיעדר מעבודתו, אם הוא מקיים חובת אבלות במות 
 . כלומר, קרובים מדרגה ראשונה בלבד.יותחבן זוג, אחים וא

נָֹחהסבתה   ּ רַֹבתאינה של לרה  ַה ָגהמשפחה  ק   ראשונה. ִמַדר 

זכאית לתשלום  לא לרה, ראשונהמאחר שהמנוחה ז"ל אינה קרובת משפחה מדרגה  לפיכך,
 .שכר עבור ימי העבודה שנעדרה בהם בשבוע זה

 .אתשובה 
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 . שכר12/2016 חודשתום ועד שפוטר ב 1/1/2016-החל ב , במשרה מלאה,עבד אצל מעסיקו גבע .32שאלה מספר 
 דיוןמפ 1.5% -עמלה  גםקיבל של חודש. נוסף על שכר היסוד, על בסיס לו השתלם היסוד שלו 

 .המכירות שלו
 בתקופת עבודתו: התשלוםרכיבי 

 6/2016 5/2016 4/2016 3/2016 2/2016 1/2016 חודש
 12,783 12,783 11,286 11,286 11,286 11,286 שכר יסוד

 756 228 864 372 540 684 עמלה
 

 12/2016 11/2016 10/2016 9/2016 8/2016 7/2016 חודש
 12,783 12,783 12,783 12,783 12,783 12,783 שכר יסוד

 369 510 228 696 552 660 עמלה

 ?(סכום מעוגל)פיטורים הבחשבון לענין חישוב פיצויי  ַלֲהִביאֹשיש , גבע"שכר רגיל" של מהו 
 ₪  13,321 .א 

 ₪ 13,152 .ב
 ₪ 12,783 .ג
 ₪ 12,822 .ד

 פתרון 

 .13, 12ס'  -חוק פיצויי פיטורים  סעיפים רלוונטיים
 תקנות פיצויי פיטורים )חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים(.

 הסבר הפתרון
 
 א
   
 

הרכיבים  (,אותה כפיטוריםתקנות פיצויי פיטורים )חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים ל 1לפי תקנה 
 שיובאו בחשבון שכר העבודה לענין תקנות אלה הם:

 ;שכר יסוד(   1) )א( " 
 (   תוספת ותק;2) 
 (   תוספת יוקר המחיה;3) 
 (   תוספת משפחה.4) 

נכללת בשכר עבודה תוספת מחלקתית או תוספת מקצועית, יראו תוספות אלה כחלק משכר  )ב(    
  היסוד.

יה שכר העובד משתלם לפי הרכיבים המנויים בתקנת משנה )א( או לפי חלק מהם, יובא לא ה )ג(  
 " בחשבון שכרו שכר העבודה הרגיל ללא תוספות.

השכר שישמש בסיס לחישוב פיצויי פיטורים בענף עבודה שאין בו הסכם לתקנות האמורות,  4לפי תקנה 
 ה:קיבוצי, יהי

 " ;שכרו האחרון של העובד -( 1964בינואר  1בעד התקופה שלאחר ט"ז בטבת תשכ"ד ) (1) "
בעד ביצוע עבודה מסויימת  היה שכר עבודתו של עובד כולו או מקצתו משתלם" -לתקנות  9לפי תקנה 

יראו כשכרו האחרון ביחס לשכר או שהיה עיקר שכר עבודתו לפי כמות התוצרת,  בחלק מהפדיוןאו 
 ."השכר הממוצע של שנים עשר החדשים שקדמו לפיטוריםכאמור את 

 ומן הכלל אל הפרט:
 .בחשבון שכר העבודה לענין תקנות פיצויי פיטורים, יובא 12,783סך  ,שכר היסוד האחרון של גבע

ַצת  שכר העבודה של גבע משתלם בחלק מהפדיון )רכיב ה"עמלה"(.  ִמק 
 ם:החודשים שקדמו לפיטורי 12העמלה הממוצעת של 

538.25  ₪ =12  ( /369  +510  +228  +696  +552  +660  +756  +228  +864  +372  +540  +684 ) 
 .₪ 13,321 - (סכום מעוגל)בחשבון לענין חישוב פיצויי פיטורים  שיש להביאו, גבע"שכר רגיל" של 

13,321.25  = ₪538.25  +12,783 

 .אתשובה 
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ֵני על. 1/8/2001-הפרטי ב הלעבוד אצל מעסיק ההתחיל מלאה,במשרה  תעובדלרה,  .33שאלה מספר  ָדִדים  ש  ַהצ 
ַבר תשלום דמי הבראה.  ָחָבה ִבד  פעמים  4המעסיק משלם דמי הבראה ַחֹּת הָֹראֹת ַצו ַהַהר 

 . 30/9/2016ועד  1/7/2016-הוא משלם דמי הבראה בעד התקופה שמ 9/2016בשנה. בתלוש 
לפי צו ההרחבה הנ"ל, מהו סכום דמי ההבראה ַהַמִגיַע ללרה ₪,  378מחיר יום הבראה הוא אם 

 ?9/2016 בתלוש
 ₪  756.00 .א 

 ₪ 819.00 .ב
 ₪  787.50 .ג
  ₪  850.50 .ד

 פתרון 

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

 הסבר הפתרון
 
 ב
   
 

 .30/9/2016ועד  1/7/2016-לרה מקבלת דמי הבראה בעד התקופה שמ 9/2016בתלוש שכר 
  

(, מתוך התקופה האמורה, מהווים חלק משנת 31/7/2016ועד  1/7/2016-החודש הראשון )מ
 (.31/7/2016-ומסתיימת ב 1/8/2015-לרה )שהתחילה בשל  15-העבודה ה

ל שנת העבודה ה ש   ימי הבראה. 8יש לשלם לעובד  15-ב 
 

(, מתוך התקופה האמורה, מהווים חלק 30/9/2016ועד  1/8/2016-החודשים האחרונים )מ 2
 (.31/7/2017-ומסתיימת ב 1/8/2016-של לרה )שהתחילה ב 16-משנת העבודה ה

ל שנת  ש   ימי הבראה. 9יש לשלם לעובד  16-העבודה הב 
 

 החישוב: 
 תעריף 378× (  ימי הבראה 8× חודשים  1/  12+  ימי הבראה 9× חודשים  2/  12= )  ₪ 819.00

 

 .בתשובה 
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שעות  5לרה עובדת כפקידת קבלה במחלקת הכספים. יום העבודה שלה מפוצל. היא עובדת  .34שאלה מספר 
שעות נוספות. בזמן  3שעות וחוזרת לעבוד אחר הצהריים  3לפני הצהריים, יוצאת להפסקה של 

ִסיעֹת ההפסקה היא נוסעת לביתה, אוכלת ונחה.  ֵמי נ  ִפי צו ההרחבה בדבר  הל יםשולממד  ל 
פּ ַתת   ציבורית לתחבורה היא נזקקתת המעסיק בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה. בכל יום ִהש 

 ֵמַאַחר(. לרה טוענת כי תחנות עירוניות 7 ק"מ, 3מרחק ה ובחזרה לביתה )עבודהכדי להגיע למקום 
שהיא עובדת באופן מפוצל, נוסעת לביתה גם בצהריים וחוזרת אחה"צ לעבודה, עליה לקבל 

חיר . מלכל כיוון₪  5.40 -תשלום כפול כדמי נסיעות. מחיר נסיעה באוטובוס בין ביתה לעבודתה 
, 4/2016-ב ₪. 213 -ה ואת מקום עבודת מגוריה הֵֹּלל את ֵאזֹר", חופשי חודשיקו "-חוזה רב
 ימים, בחודש זה, היו ימי חופשה שנתית או ימי מנוחה שבועית. 22ימים.  8בדה בפועל לרה ע

י הוצאות הנסיעה  שיעור ֶהְחֵזראם  ִּ ליום ₪  22.60לצו ההרחבה הנ"ל הוא  2בס'  ַהָנקּבַהְמַר
 חודש זה? בגין, מהו סכום דמי הנסיעות המינימלי שעל המעסיק לשלם ללרה עבודה

 ₪ 180.80 .א 
 ₪ 56.80 .ב
 ₪ 86.40 .ג
 ₪  172.80 .ד

 פתרון 

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

 הפתרון הסבר
 
 ד
   
 

ִפי ס'  כל עובד הזקוק " - בדבר השתתפות המעסיק בהוצאות נסיעה לעבודהו ההרחבה בצ 3ל 
אי לקבל ממעסיקו השתתפות עד המכסימום האמור  ַּ לתחבורה כדי להגיע למקום עבודתו, ַז

פַֹעל בו השתמש בתחבורה כדי 2בסעיף  ַעד כל יום עבודה ב  , בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה ב 
 ".להגיע למקום עבודתו

ִפי ס'  ₪  22.60הוא עד  01/02/2016מיום  המרבילצו ההרחבה, שיעור החזר הוצאות הנסיעה  2ל 
 ה.לתחבורה כדי להגיע למקום עבודת הנזקק לרהימים בהם  8עבור ₪  180.80 -כלומר ליום, 

180.80  =8 × 60.22  

 -מחיר נסיעה באוטובוסים ציבוריים מביתה של לרה לעבודתה, תוך שימוש בנסיעות בודדות 
 לכל כיוון.₪  5.40

זכאית  א, היכמתואר , כאשר שעות העבודה מפוצלותכזהבמקרה לרה עובדת באופן מפוצל. 
ימי עבודה  8עבור ₪  172.80כלומר,  .להשתתפות בהוצאות נסיעה עבור ארבע נסיעות ליום
 5.40 × 4 × 8=  172.80  בפועל בהם נזקקה לתחבורה כדי להגיע למקום עבודתה.

 : הרחבת ההסבר
 - תמר קריצלר נ' מלכה אוחיון 3-153תב"ע )ארצי( נה/שנקבעה ב ,לפי ההלכה הפסוקה

 פי צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה במשק הפרטי:-נציין, שעל" 
הוצאות הנסיעה יקבעו לפי מחיר נסיעה מוזל באוטובוס ציבורי או כרטיס מנוי חודשי מוזל  . 4 '  

מגורי העובד למקום עבודתו, על יסוד כרטיס הנחה של מספר הנסיעות, אם קיים  ממקום
 כרטיס הנחה כזה.

עובד הנזקק לנסיעה ביותר מאוטובוס אחד כדי להגיע למקום עבודתו, זכאי להשתתפות   .5  
גם בעד הנסיעה הנוספת, אם הוא 2מעסיקו בהוצאות נסיעה בגבולות הסכום הנקוב בסעיף 

 ' תחנות עירוניות נוספות לפחות כדי להגיע למקום עבודתו.3באוטובוס השני חייב לנסוע 
במקרה שבפנינו, כאשר שעות העבודה מפוצלות, היתה המשיבה זכאית להשתתפות בהוצאות 

 " .נסיעה עבור ארבע נסיעות ליום
הֵֹּלל את ֵאזֹר  "חופשי חודשיקו "-מחיר נסיעה מביתה למקום עבודתה, תוך שימוש בחוזה רב

 .4/2016בחודש  ₪ 213 -ה ואת מקום עבודת מגוריה
ִגין חודש  ְּ  : 4/2016לפיכך, סכום דמי הנסיעות המינימלי שעל המעסיק לשלם ללרה 

 min( נסיעות בודדות 172.80; קו חופשי חודשי-חוזה רב 213.00; תקרה   180.80= )  ₪ 172.80

 .דתשובה 
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ופסקת מ 13:20ועד  12:35משעה . 7:00מתחיל בשעה  יום העבודה, במקום העבודה של לרה .35שאלה מספר 
חופשיים העובדים לעשות כרצונם, לצאת ממקום  ה. במהלך ההפסקהעבודה למנוחה ולסעודה

 .)להלן יקרא: שירותים( שירותיםחדר הללכת לכמובן, גם העבודה ו
 5ה למשך את עבודת הפסיקה 8:19. בשעה 7:00לרה התחילה לעבוד בשעה , 5/1/2016ביום ג', 
פעם נוספת, ה את עבודת הפסיקה 11:17. בשעה לשם שימוש בשירותים ,(בהתאם לצרכיה) דקות
יצאה להפסקה, כמו כל  12:35בשעה . לשם שימוש בשירותים ,(בהתאם לצרכיה) דקות 3למשך 

בהתאם ) דקות 4ה, למשך את עבודת הפסיקה 14:38שעה . ב13:20העובדים, וחזרה לעבוד בשעה 
  סיימה את עבודתה ויצאה לביתה. 15:18. בשעה לשם שימוש בשירותיםשוב  ,(לצרכיה

 (שבר עשרוני יש לחשב) ביום זה? , כמשמעותן בחוק הנוגע לעניין, עבדה לרהכמה שעות עבודה
 שעות  6.93 .א 

 שעות  7.55 .ב
 שעות 7.33 .ג
 שעות 7.35 .ד

 פתרון 

 א20, 20, 1ס'  -וק שעות עבודה ומנוחה ח סעיפים רלוונטיים

 הסבר הפתרון
 
    ב
 

 -לחוק שעות עבודה ומנוחה  20לפי ס' 
שעה לפחות, ובכלל זה ¾ -העבודה למנוחה ולסעודה לביום עבודה של שש שעות ולמעלה, תופסק  )א( "

תהיה הפסקה רצופה אחת של חצי שעה לפחות; ביום שלפני המנוחה השבועית וביום שלפני חג, 
 ההפסקה היא של חצי שעה לפחות.

 הפסקה לפי סעיף קטן )א( לא תעלה על שלוש שעות. )ב( 
יותר רשאי העובד לצאת מהמקום שבו הוא בעת הפסקה לפי סעיף קטן )א( הנמשכת חצי שעה או  )ג( 

עובד, אלא אם נוכחותו במקום העבודה היא הכרח לתהליך העבודה או להפעלת הציוד והשימוש 
בו, והעובד נדרש על ידי מעסיקו להישאר במקום העבודה, ובמקרה זה ייחשב זמן ההפסקה 

 " כחלק משעות העבודה.
ום עבודתו, להפסיק את עבודתו לשם שימוש בחדר שירותים, עובד זכאי, במהלך י" -לחוק  א)א(20לפי ס' 

 ."בהתאם לצרכיו
הזמן שבו עומד העובד לרשות העבודה, לרבות הפסקות קצרות  -שעות עבודה" פירושו " -לחוק  1לפי ס' 

א)א(, חוץ מהפסקות על פי 20ומוסכמות הניתנות לעובד להחלפת כוח ואויר ולרבות הפסקות לפי סעיף 
 ".20סעיף 

, , לשם שימוש בחדר השירותיםזמן קצר, למשך במהלך אותו יום פעמים 3ה הפסיקה את עבודתה רל
 עבודה. שעות חשבות נ א)א(,20הפסקות אלו, שהן לפי סעיף לחוק,  1לפי ס' . לפי צרכיה

לחוק. היא לא מובאת  20דקות, היא הפסקה על פי ס'  45, למשך 13:20ועד  12:35ההפסקה משעה 
 שעות העבודה.בחשבון 

 - החישוב
 12+  35/60 - 7=  5.58  -( שעות וחלקי שעות) 1ליציאה  1הזמן שחלף מכניסה 
 15+  60/18 - 13 - 60/20=  79.1  -( שעות וחלקי שעות) 2ליציאה  2הזמן שחלף מכניסה 

 58.5+  97.1=  55.7 -( שעות וחלקי שעות) ביום זה העבד שלרה סה"כ שעות

 .בתשובה 
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 .36שאלה מספר 
 

 8 -ו'(. תחום יום עבודה רגיל שלה -ימים )א' 6שבוע עבודתה של לרה, במקום עבודתה, הוא בן 
, מופסקת העבודה למנוחה ולסעודה. זמן 09:30-ו 08:45בכל יום, בין השעות שעות עבודה. 

 ההפסקה לא נחשב חלק משעות העבודה. 
 :2016, בשבוע עבודה רגיל ביוני לרה הנוכחות שללהלן נתונים מתוך גליון 

 ו' ה' ד' ג' ב' א' יום
5/6/2016 6/6/2016 7/6/2016 8/6/2016 9/6/2016 10/6/2016 

 06:20 04:13 05:37 04:36 02:45 04:00 שעת תחילת העבודה
 9.25 10.45 5.30 11.40 9.50 8.90 *(בשבר עשרוני)שעות עבודה 
 עבודתה של לרה )לאחר ניכוי ההפסקה(, בכל יום, חושבו עבורכם.שעות  -* שימו לב 

 זה?בשבוע  לרה עבדהמהשכר הרגיל,  150%-כמה שעות נוספות, בעדן יש לשלם לא פחות מ
 150%ש"נ בערך של  4.60 .א 

 150%ש"נ בערך של  3.40 .ב
 150%ש"נ בערך של  2.60 .ג
  150%ש"נ בערך של  2.35 .ד

 פתרון 

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

 הסבר הפתרון
 
 ג
   
 

שעות עבודה. תחום  8 -ו'(. תחום יום עבודה -ימים )ימים א' 6שבוע העבודה של לרה הוא בן 
, מופסקת העבודה למנוחה 09:30-ו 08:45בכל יום, בין השעות  שעות. 43 -שבוע עבודה 

 ולסעודה. זמן ההפסקה לא נחשב חלק משעות העבודה.
עבודה ששתי שעות ממנה, לפחות, הן  -"עבודת לילה" )שפירושה  העבד לרה 'ב-בימים א' ו

 ., היה יום שלפני המנוחה השבועיתהום ו', בו עבד(. י06.00ובין  22:00בתחום השעות שבין 

 שעות העבודה של לרה בשבוע זה, ושיעור הגמול שיש לשלם בעדן: חישוב

 

 .גתשובה 

תחילת 
יום 

עבודה

שעות 
עבודה

   -  1.90  1.90  7.00       (1)  7.00    8.90     04:00א

 0.50  2.00  2.50  14.00     (1)  7.00    9.50     02:45ב

 1.40  2.00  3.40  22.00       8.00    11.40   04:36ג

   -    -    -  27.30       5.30    5.30     05:37ד

 0.45  2.00  2.45  35.30       8.00    10.45   04:13ה

 0.25  2.00  2.25  42.30     (1)  7.00    9.25     06:20ו

 12.50  9.90  2.60 

מצטבר 
שעות 
רגילות 
בשבוע

שעות 
נוספות

שעות 
נוספות 
125%

שעות 
נוספות 
150%

 42.30       סה"כ שעות

נתונים מתוך 
השאלה

שעות 
עבודה 
רגילות

יום
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, ה'(-ימים )א' 5שבוע עבודתה הוא בן  .75%היחיד בהיקף משרה של  לרה עובדת אצל מעסיקה .37שאלה מספר 
ַבַעת ₪  5,022 -. שכרה משתלם לה על בסיס חודש שעות ביום 6 בחודש. זכותה לדמי מחלה ִנק 

בָּרה שלה )  ימים. 23 -( "תקופת הזכאות המקסימלית"לפי חוק דמי מחלה. תקופת המחלה ַהצ 
ַעד )ב]יום  4/1/2016-מ נמסרה '[ לרה נעדרה מעבודתה עקב מחלה )ה]יום  21/1/2016( ֵֹּלל'[ ו 

ִדיןא]יום  24/1/2016-חזרה לעבודה ב היא(. יקהודעה למעס ַּ , '[ ומסרה למעסיק אישור מחלה 
קַּפת היעדרותה, ִאיּּ 21/1/2016 - 4/1/2016לתקופה  . שכר העבודה שהיתה זכאית לקבל ִבת 

ל ההיע₪  ₪162 ) 2,916 -המשיכה בעבודתה  ש  ָכָרּ ב  ה ִמש  ָּ מָּצע ליום(. סכום זה נּ  דרות.ִבמ 
 ?1/2016מהו, לפי חוק דמי מחלה, סך דמי המחלה שעל המעסיק לשלם ללרה בתלוש 

 ₪  2,916 .א 
 ₪  2,592 .ב
 ₪ 1,944 .ג
 ₪ 2,268 .ד

 פתרון 

 .5, ס' 4, ס' 2ס'  -חוק דמי מחלה  סעיפים רלוונטיים

 הסבר הפתרון
 
 ב
   
 

 גמול עבודתה של לרה משתלם לה על בסיס של חודש. לפיכך, היא "עובד במשכורת".
  -)א( לחוק דמי מחלה 2לפי ס' 

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

דמי  -תשלום על פי חוק זה בעד תקופת מחלתו )להלן  -ום הרביעי להעדרו כאמור החל מהי ( 1)
 מחלה(;

 מחצית דמי מחלה; " -(   בעד הימים השני והשלישי להעדרו כאמור 2)
תהא תקופת המחלה כל ימי מחלתו, לרבות ימי  -"לגבי עובד במשכורת  -( לחוק דמי מחלה 1)ב()2לפי ס' 

 מנוחה שבועית וחגים".
ַעד )ֵֹּלל( ב]יום  4/1/2016-ָהֵחל ב - ימים  18 תקופת המחלה:  '[ה]יום  21/1/2016'[ ו 

בָּרה של לרה עומדת על   [ 18<  23]   ימים. 23לפי נתוני השאלה, תקופת המחלה ַהצ 
יֹם. ₪  162 דמי מחלה לפי החוק: שכר העבודה שהיתה לרה זכאית לקבל בעד כל יום עבודה  בממוצע ל 

 .בתקופת זכאותה לדמי מחלה אילו המשיכה בעבודתה

 

 .בתשובה 
  

 דמי מחלה לתשלום שיעור דמי מחלה יום בשבוע תאריךהחישוב:

  איןיום ב4/1/2016
81.0 50%₪יום ג5/1/2016
81.0 50%₪יום ד6/1/2016
162.0 100%₪יום ה7/1/2016
162.0 100%₪יום ו8/1/2016
162.0 100%₪שבת9/1/2016

162.0 100%₪יום א10/1/2016
162.0 100%₪יום ב11/1/2016
162.0 100%₪יום ג12/1/2016
162.0 100%₪יום ד13/1/2016

15 x 162 = 2,43014/1/2016162.0 100%₪יום ה
162.0 100%₪יום ו15/1/2016
162.0 100%₪שבת16/1/2016
162.0 100%₪יום א17/1/2016
162.0 100%₪יום ב18/1/2016
162.0 100%₪יום ג19/1/2016
162.0 100%₪יום ד20/1/2016
162.0 100%₪יום ה21/1/2016

2,592.0 ₪סה"כ

2 x 162 x 50% = 162
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על בסיס של חודש.  ההשתלם ל ה. שכר עבודת1/2/2011-ב הלעבוד אצל מעסיק ההתחיל לרה .38שאלה מספר 
א ילעבודה כשה התקבלמאחר שה. צו הרחבה )נוסח משולב( לפנסיה חובהעל הצדדים חל 

הופרש עבורה לפנסיה מקיפה החל ביום הראשון לעבודתה, לפי בביטוח פנסיוני,  תמבוטח
עּּב ות הראשונותההפרשהשיעורים שבצו האמור.  ִטיִבית  3לאחר  צ  רַֹאק  ט  חודשי עבודה, ר 

בהשכר  .אצל המעסיק הליום תחילת עבודת כולל ) ה, בכל תקופת עבודתבקרן הפנסיהַטח ּש 
 . מעבודתה הפוטר לרה 31/8/2016-ב₪.  7,193 -, היה שכרה הרגיל (לפני הפרישה" "משכורת אחרונה
 ₪. 24,140 -במועד הפיטורים  ,בקרן הפנסיה הפיצוייםבמרכיב  (כולל רווחים) הסכום שנצבר

חוק פיצויי פיטורים ותקנותיו?   לפי לרהל להשליםמהו סכום פיצויי הפיטורים שעל המעסיק 
 ומעוגל()סכום מקורב 

 ₪ 15,784 .א 
 ₪ 17,225 .ב
 ₪ 16,020 .ג
 ₪ 16,505 .ד

 פתרון 

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

 .צו הרחבה )נוסח משולב( לפנסיה חובה
 הסבר הפתרון

 
 א
    
 

תשלומי המעביד לפי צו זה לפיצויי  ,הצדדים על החל, הרחבה )נוסח משולב( לפנסיה חובה צו לפי
ְמקֹם)בטור "פיצויי פיטורים"( ָיבֹאּ  לצוד' 6פיטורים בשיעורים המפורטים בטבלה שבסעיף  תשלום  ִּ

לחוק פיצויי פיטורים, בגין השכר, הרכיבים, התקופות והשיעורים  14פיצויי פיטורים בהתאם לסעיף 
  .שבגינם נעשתה ההפרשה

 .אחרונה לפני הפרישההמשכורת , הוא גם ה(להלן: "שכר מופטר") בחודש₪  7,193 -שכר המבוטח ה
חודשים(.  67) שנים 5.583. כלומר, 31/8/2016-ב הועד שפוטר 1/2/2011-מ האצל מעסיק העבד לרה
 ם.לקבל פיצויי פיטורי תזכאיא יה, הופוטר הברציפות אצל מעסיקלפחות שנה אחת  האחר שעבדמ

בָּטח לפיצויים, שיעורי ההפרשות  ּ   -הנ"ל )ד( בצו ההרחבה 6היו בהתאם לטבלה שבסעיף  ,מהשכר ַה
תשלומי המעביד לפיצויים באים  )ד( בצו6מתוך הטבלה בס' 

 במקום תשלום % פיצויים
 % פיצויים שיש להשלים

 לפיצויים החל ביום... ואילך
1.1.2011 3.34% 40.08%  =8.33333%  /3.34% 59.92%  =40.08% - 100% 
1.1.2012 4.18% 50.16%  =8.33333%  /4.18% 49.84%  =50.16% - 100% 
1.1.2013 5.00% 60.00%  =8.33333%  /5.00% 40.00%  =60.00% - 100% 
1.1.2014 6.00% 72.00%  =8.33333%  /6.00% 28.00%  =72.00% - 100% 

 
 (:יםומעוגל יםמקורבסכומים החישוב )

                            , בהם שולמו כספים1/2/2011-חודשים, מ 11בגין  .1
 7,193 × חודשים 11 / 12 × ₪59.92% =  3,950.88 ...... בגין השכר המופטר, יש להשליםלקרן הפנסיה,  
                            , בהם שולמו כספים1/1/2012-חודשים, מ 12בגין  .2

 7,193 × חודשים 12 / 12 × ₪49.84% =  3,584.99 ...... לקרן הפנסיה, בגין השכר המופטר, יש להשלים 
                            , בהם שולמו כספים1/1/2013-חודשים, מ 12בגין  .3

 7,193 × חודשים 12 / 12 × ₪40.00% =  2,877.20 ...... לקרן הפנסיה, בגין השכר המופטר, יש להשלים 
                            בהם שולמו כספים ,1/1/2014-מחודשים,  32בגין  .4

 7,193 × חודשים 23 / 12 × 0028.%=  ₪ 77.370,5 ...... יש להשלים ,השכר המופטרלקרן הפנסיה, בגין  
 ש"ח 784,15=      ₪ 84.783,15 ....(סכום מקורב ומעוגל) לרהסה"כ על המעסיק להשלים ל

 

 .אתשובה 
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 ביטוח לאומי
  
 
 
 

ב, 32של גבע, עובד שכיר בן  1/2016 תלוש .39שאלה מספר  ַּ כִּמים הּר   :הבאים ֵמַהס 
 ₪  8,549 .............................................................................................     .  שכר משולב1
ִכָיתֹ.  שווי מתנה לרגל 2  ₪ 192 ......... "1/2016של גבע בתואר "העובד המצטיין לחודש  ז 
ִגין הפרשת  .  שווי3  ₪ 37 ....... )ה( לפקודה3, העולה על הגבולות שבס' ל"מעסיק לקההב 
 ₪ 155 ... ותר לו כהוצאה.  תשלום בעד השתלמות מקצועית בתחום עיסוקו של גבע, שה4

לחוק  335המשתלמים לפי הוראה מהוראות סעיף שכרו של גבע שיובא בחשבון לעניין דמי ביטוח )מהו 
 ?1/2016בחודש ( הביטוח הלאומי

 ₪ 8,933 .א 
 ₪  8,778 .ב
 ₪ 8,586 .ג
 ₪  8,741 .ד

 פתרון 

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

 ( לפקודת מס הכנסה.   הנחיות המוסד לביטוח לאומי.2)2ס' 

 הסבר הפתרון
 
 ב
   
 

ִפי ס'  ַעד  - )א( לחוק הביטוח הלאומי344ל  "יראו כהכנסתו החודשית של עובד את הכנסתו ב 
( לפקודת 2)2בחודש שבו חל מועד התשלום, מהמקורות המפורטים בסעיף  1 -החודש שקדם ל
 מס הכנסה..."

ָנַסת ֲעבָֹדה" היא:2)2לפי סעיף   ()א( לפקודת מס הכנסה, "ַהכ 
לעובד ממעבידו; תשלומים שניתנו  השתכרות או ריווח מעבודה; כל טובת הנאה או קצובה שניתנו "

ל החזקת רכב או טלפון, נסיעות לחוץ לארץ או רכישת  ש  ַרבֹת תשלומים ב  לעובד לכיסוי הוצאותיו, ל 
ָאמּר המותרים לעובד כהוצאה; שוויו של שימוש  ָּ ַמֵעט תשלומים  ספרות מקצועית או ביגוד, אך ל 

ֵבין שניתנו בכסף ֵּבין בשווה כסף,  -ל העובד; והכל ברכב או ברדיו טלפון נייד שהועמד לרשותו ש
 ֵבין שניתנו לעובד במישרין או בעקיפין או שניתנו לאחר לטובתו; "

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

 לפקודה.
 ַתרֶּשההתשלום שניתן לגבע ממעסיקו, לכיסוי הוצאות השתלמות מקצועית בתחום עיסוקו, 

 ( לפקודה. 2)2לא מהווה הכנסה בידיו לפי ס' , ְכהָֹצָאהלו 
ואת  (,₪ 192סך ) "1/2016מתנה לרגל זכיתו של גבע בתואר "העובד המצטיין לחודש השווי את 
ִגין הפרשת המעסיק לקה"ל, העולה על הגבולות שבס'  שנזקף לשכרו שוויה סך ) )ה( לפקודה3ב 
 .1/2016יש לראות כהכנסתו של גבע בעד חודש , (₪ 37

 שכר משולב 8,549+  שווי מתנה 192+  שווי קה"ל 37= ₪  8,778 - 1/2016כלומר, הכנסתו של גבע, בעד 

לענין דמי ביטוח המשתלמים לפי הוראה מהוראות " -לחוק הביטוח הלאומי )א( 348לפי ס' 
לא יבוא בחשבון סכום ההכנסה של המבוטח העולה על הסכום המרבי המתקבל לפי  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) 1/2016בחודש שכרו של גבע שיובא בחשבון לעניין דמי ביטוח 

ַרִבית לענין ד.ב. 43,240;  778,8= )  ₪ 778,8  min( ההכנסה מ 

 .בתשובה 
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המוסד לביטוח ) למותוגרמה שנים, עד שפגיעה בעבודה  8גבע ז"ל עבד כשכיר אצל מעסיקו היחיד  .40שאלה מספר 
בחודש. הוא ₪  18,000 -(. שכרו לעניין דמי ביטוח היה קבוע עד מותו לאומי הכיר בה כתאונת עבודה

ָמָנההשאיר אחריו  ּ(, עקרת בית, שהיתה אשתו בשעת מותו) 35בת  ַאל  ָּ ִע  (. 9-ו 7בני שני ילדיהם ) ש 
ין המשפטים  ֵּ ִאיםבחר/י את המשפט הנכון ביותר ִמ ָּ , הנוגע בזכותה של האלמנה לקצבה ַה

 (:ת הקצבה המתאימה לנסיבות המקרההניחו שהתקיימו התנאים הדרושים לקבל) מהמוסד לביטוח לאומי
 אלמנתו זכאית לקצבת שאירים, ובעד ילדיהם היא זכאית לתוספת תלויים. .א 

 (.עם תוספת ילדיםאלמנתו זכאית לקצבת שאירים ) .ב
ָמּ מעבודהאלמנתו זכאית לקצבת תלויים אם  .ג ל ַעצ  ֵּ ַכל  . אחרת, היא ֵאיָנּ מסוגלת ל 

 (.והכל עם תוספת ילדיםזכאית לקצבת שאירים )
 (.עם תוספת ילדיםאלמנתו זכאית לקצבת תלויים ) .ד

 פתרון  

 .גמלאות לתלויים בנפגעי עבודה - סימן ח'פרק ה',  - חוק הביטוח הלאומי סעיפים רלוונטיים

 הסבר הפתרון
 
    ד
 

ִפי   - גמלאות לתלויים בנפגעי עבודה - סימן ח'פרק ה' לחוק הביטוח הלאומי, ב 132 - 130ס'  ל 
 :פרשנות

 :אלה בגדר תלויים במבוטח לענין סימן זה )א( .130
 ;אשתו בשעת מותו (1)
 ;(1)ג252או  238ילדו כמשמעותו בסעיף  (2)
הורים שעיקר פרנסתם על המבוטח וכן הורים שאינם מסוגלים לכלכל עצמם והמוסד  (3)

אישרם כתלויים תלות מלאה או חלקית, מאחר שלדעתו שורת הצדק מחייבת זאת; בפסקה 
לרבות הורה מאמץ לפי חוק האימוץ, הורה המוכיח אימוץ על ידי פסק דין של  -" זו, "הורה

 בית משפט מוסמך והורה חורג;
סב, סבה, אח או אחות הגרים בביתו של המבוטח לפחות שנים עשר חודשים לפני הפגיעה  (4)

וכל פרנסתם על המבוטח ואינם מסוגלים לכלכל עצמם וכל עוד אינם מסוגלים לכלכל 
 ;עצמם

מי שהיה בן זוגה של המבוטחת בשעת פטירתה, כל עוד יש עמו ילד או אינו מסוגל לכלכל  (5)
אלמן(; בן זוג של מבוטחת שבשעת  -עצמו או הכנסתו אינה עולה על האמור בלוח ט' )להלן 

שנים אך לא נתקיימו בו התנאים האמורים בפסקאות  18פטירתה היה עמו ילד שמלאו לו 
(, ייחשב כאלמן מהיום 1)ג252או התנאים שבסעיף  238רת "ילד" שבסעיף ( של הגד3)-( ו2)

או שהתקיימו בו התנאים  238שבו נתקיים בילד תנאי מהתנאים האמורים בסעיף 
(; השר רשאי לקבוע בצו, לאחר התייעצות עם שר האוצר ובאישור 1)ג252האמורים בסעיף 

 זו במקום הסכומים שבלוח ט'.ועדת העבודה והרווחה, סכומים אחרים לענין הגדרה 
 -בסימן זה להלן  )ב(
 דין אלמן כדין אלמנה; (1)
אלמנה, אלמן או ילד שהם בגדר תלויים במבוטח לפי סעיף  -"אלמנה", "אלמן" או "ילד"  (2)

 קטן )א(;
 .105קצבת הנכות שהיתה משתלמת למבוטח אילו חל עליו סעיף  -"קצבת נכות מלאה"  (3)

 :מענקזכות לקצבה או 
מבוטח שפגיעה בעבודה גרמה למותו, ישלם המוסד לתלויים בנפטר קצבה חודשית או מענק לפי  .131

 .סימן זה

 :שיעורי קצבת תלויים
 . המוסד ישלם קצבה בשיעורים שיחושבו באחוזים מקצבת הנכות המלאה כמפורט להלן:132

 ;60% -שנים ומעלה  50(  לאלמנה שהיא בת 1)
(2) ... 
(3) ... 
(4) ... 
( 1קצבה לפי פסקה ) -לאלמנה שעמה ילדים, ויהא גילה אשר יהא, כל זמן שהילדים עמה  (5)

 - ותוספת ילדים
 ...)א(   

 ;30% -)ב(   לשני ילדים 

  .(עם תוספת ילדיםזכאית לקצבת תלויים )אלמנתו של גבע כלומר, 

 .דתשובה 
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ַבת ָנכּת מהמוסד לביטוח לאומי מקבל(, המלידה 100%נכות רפואית של נכה ) גבע הוא עובד .41שאלה מספר   ִקצ 
ָלִלית בשלו  5/2016 תלוש. 100%בשיעור  ַיִציָבה ּ  ַּ ִכיִבים הּר   :הבאים ֵמָהר 
 ₪ 38,476 ........................................................... . שכר יסוד1
  ₪ 5,610 ..................................... רכב צמודהשימוש ב. שווי 2

, על ידי הבריאות שיועברו למוסד לביטוח לאומימהו סך כל דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח 
ִגין שכר מעסיקו ְּ  ? (סכום מעוגלגבע ) של 5/2016, 

 ₪  2,500 .א 
 ₪  2,834 .ב
 ₪  2,894 .ג
 ₪ 0 .ד

 פתרון 

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

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

 הסבר הפתרון
 
 ב
   
 

"מבוטחים המקבלים קצבת נכות על סוג העובדים הבא, לעניין תשלום דמי הביטוח:  הנמנ גבע
ָלִליתאו קצבת נכות  100%קצבת נכות כללית יציבה בשיעור , או 100%יציבה מעבודה בשיעור   ּ 

 ".לתקופה רצופה של שנה אחת לפחות 100%בשיעור  יציבה בלתי
נכות לפי  לא ישולמו דמי ביטוח בעד הזמן שבעדו מגיעה למבוטח קצבת" -)ד( לחוק הביטוח הלאומי 351לפי ס' 

)א(, )ב(, )ד(, )ה(, )ז(, )ח( 335פרק ה' או לפי פרק ט' אם אין לו כל הכנסה אחרת, ולא ישולמו דמי ביטוח לפי סעיף 
קצבה בשל דרגת נכות יציבה, או לפי סעיף  200או לפי סעיף  105)ט( בעד הזמן שבעדו מגיעה למבוטח לפי סעיף -ו

קבעה לתקופה רצופה של שנה לפחות, והכל אף אם יש לו הכנסה קצבה בשל דרגת נכות בלתי יציבה, שנ 200
  ."אחרת

דמי ביטוח ו ביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ובפירוק תאגידכלומר, בשל גבע ישלם המעסיק דמי ביטוח לפרק 
 ח לאומי.כל אלה יועברו על ידי המעסיק למוסד לביטו דמי ביטוח בריאות בלבד. . משכרו של גבע, ינוכונפגעי עבודה

         -של גבע  5/2016סך הרכיבים החייבים בדמי ביטוח בתלוש 
    שכר יסוד 38,476+ רכב צמוד השימוש בשווי   ₪5,610 =  44,086

"לענין דמי ביטוח המשתלמים לפי הוראה מהוראות  -)א( לחוק הביטוח הלאומי 348לפי ס' 
העולה על הסכום המרבי המתקבל לפי לא יבוא בחשבון סכום ההכנסה של המבוטח  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) 5/2016שיובא בחשבון לעניין דמי ביטוח בחודש  גבעשל  ושכר

ַרִבית לענין ד.ב. 43,240;  ₪086,44 = )  240,43  min( ההכנסה מ 
 :גבעשל  ודמי הביטוח שינוכו משכר

ַרִבית לתשלום ד.ב. בשיעור המופחת  5,678×  3.10%=  ₪  176.02   ּ  הכנסה 

 (השכר החייב בדמי ביטוח   240,43 - ד.ב. בשיעור המופחת  ,6785× )  %5.00=   ₪ 1,878.10 
 2,054.12  ₪ 

 

 ד.ב. )חלק מעסיק( שישלם המעסיק:
ַרִבית לתשלום ד.ב. בשיעור המופחת  5,678×  0.38%=  ₪  21.58   ּ  הכנסה 

 (השכר החייב בדמי ביטוח   240,43 - ד.ב. בשיעור המופחת  ,6785× )  %02.2=   ₪ 758.75 
 780.33  ₪ 

 

ִגין שכר  סך כל דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות שיועברו למוסד לביטוח לאומי, ב 
 2,054.12+  ₪780.33 =  45.2,834 = (סכום מעוגל)₪  2,834       :גבעשל  2016/5

 

 .בתשובה 
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ֵאינֹ, (1/10/1948יליד ) 68בן  גבר, גבע .42שאלה מספר   מעסיקים.  3עובד כשכיר אצל  ,מקבל קצבת זקנה ש 
 ₪.  2,857 ............  מעסיק עיקרי1  אצל כל אחד מהם: ,ושל 10/2016שכר 

ִני.  מעסיק 2   .₪ 2,762 ......... 1 ִמש 
ִני.  מעסיק 3   .₪ 2,635 ........  2 ִמש 

 דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאותכל  מהו סך ,עשה תיאום דמי ביטוח גבעאם 
ִגין שכר ,ומעסיקי 3על ידי  לביטוח לאומייועברו למוסד ש ְּ 10/2016 ? 

 ₪  336.18 .א 
 ₪  800.91 .ב
 ₪  705.34 .ג
 ₪  888.43 .ד

 פתרון 

 .1בחלק א' בלוח א', דמי ביטוח -פרק ט"ו , 1ס'  -חוק הביטוח הלאומי  סעיפים רלוונטיים
 .מעבידים שונים(תקנות הביטוח הלאומי )תשלום וניכוי דמי ביטוח משכר מבוטח העובד אצל 

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

 .טבלאות הביטוח הלאומי

 הסבר הפתרון
 
    ג
 

הגיל הקבוע לגבר ולאשה, בהתאם לחודש לידתם,  -"גיל הפרישה"  -לחוק הביטוח הלאומי  1לפי ס' 
 ;1בחלק א' בלוח א'

גבר כלומר, גבע הוא  .67ואילך הוא גיל  1942יליד מאי  הקבוע לגבר, גיל הפרישה 1לפי חלק א' בלוח א'
 בגיל הפרישה.

שנים ואם הכנסתו בשנת מס  70הוא  בגבר הגיל לקצבת זקנה ( לחוק הביטוח הלאומי,1)א()245לפי ס' 
 .גיל הפרישה -אינה עולה על ההכנסה המרבית 

על אף הוראות סעיף קטן )א(, אם עלתה הכנסתו של המבוטח על ההכנסה " -)ב( לחוק 245לפי ס' 
כנסה מהסכום העולה על הה 60%)ב( בניכוי -)א( ו244המרבית, תשולם לו קצבת זקנה לפי סעיף 

המרבית, לפי דרכי חישוב וכללי עיגול שקבע השר, ובלבד שסכום הקצבה לאחר הניכוי לא יפחת מסכום 
)א(; ואולם רשאי המבוטח לוותר על קצבה זו לתקופה 244מסכום הקצבה לפי סעיף  10%-השווה ל
 ".  שביקש

 בגבר. 70כלומר, "גיל הזכאות" לקצבת זקנה, שאינו מותנה בהכנסות, הוא גיל 
 גבעאינו מקבל קצבת זקנה מהמוסד לביטוח לאומי, שנים, ש 70טרם מלאו לו שנים ו 67שמלאו לו  גברכ

נשים וגברים בין "גיל הפרישה" ל"גיל נמנה על סוג העובדים הבא, לעניין תשלום דמי הביטוח: 
 .הזכאות" לקצבת זקנה שאינם מקבלים קצבת זקנה

ֵמי ביטוח אצל . סך השכר החייגבע עשה תיאום דמי ביטוח  מעסיקיו: 3ב ִבד 
ַרִבית לתשלום ד.ב.  43,240( ;  2,857+  2,762+  ₪2,635 = ] )  8,254  ּ  min [ ההכנסה ַה

ה משכר סך  ּ נּ  :(חלק עובד) 10/2016 ו ביחד, בגין שכרמעסיקי 3אצל ו דמי הביטוח אשר י 
 5,678 × מופחת יעורד.ב. בש  3.37% + ( 8,254 - 5,678 ) × מלאעור ד.ב. בשי  9.86%=  ₪ 445.34

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

 מעסיק עיקרי:
ֵמי ביטוח ַרִבית לתשלום ד.ב. 43,240;  ₪2,857 = )  2,857 ..................... השכר החייב ִבד   ּ  min(  ההכנסה ַה

 2,857 × מופחת יעורד"ב בש  3.15%= ₪  90.00 ................ ד.ב. )חלק מעסיק( שישלם המעסיק העיקרי

 :1מעסיק משני 
ֵמי ביטוח ַרִבית לתשלום ד.ב. 43,240;  ₪2,762 = )  2,762 ..................... השכר החייב ִבד   ּ  min(  ההכנסה ַה

 2,762 × מופחת יעורד"ב בש  3.15%= ₪  87.00 ................ )חלק מעסיק( שישלם המעסיק העיקריד.ב. 

 :2מעסיק משני 
ֵמי ביטוח ַרִבית לתשלום ד.ב. 43,240;  ₪2,635 = )  2,635 ..................... השכר החייב ִבד   ּ  min(  ההכנסה ַה

 2,635 × מופחת יעורד"ב בש  3.15%= ₪  83.00 ................ ד.ב. )חלק מעסיק( שישלם המעסיק העיקרי

, ומעסיקי 3סך כל דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות שיועברו למוסד לביטוח לאומי על ידי 
ִגין שכר   : גבעשל  10/2016ְּ

   34.705 ₪ = 83.00 + 87.00  +90.00  +445.34 

 .גתשובה 
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ר  כשכיר אצל מעסיקועובד  ,56-גבע, בן ה .43שאלה מספר  ֵּ ַת בפרישה  כמו כן, כפנסיונר בחודש.₪  5,136ִּמש 
ִסָיה בסך  הוא ,מוקדמת נ  ַקֵבל פ   (.ממעסיק אחר) בכל חודש₪  7,250מ 

נוכה ישבריאות הלאומי ודמי ביטוח הביטוח הדמי דמי ביטוח, מהו סך ֵתאּם אם גבע עשה 
 ?6/2016שלו בחודש  מהפנסיה החודשית

 ₪  854.78 .א 
 ₪  823.93 .ב
 ₪ 809.79 .ג
  ₪  383.50 .ד

 פתרון 

 (.ב345בדגש על ס' דמי ביטוח ) -פרק ט"ו  -חוק הביטוח הלאומי  סעיפים רלוונטיים
 (2)2ס'  -פקודת מס הכנסה 

 .15, 14ס'  - חוק ביטוח בריאות ממלכתי
 טבלאות הביטוח הלאומי.

 הסבר הפתרון
 
 ג
   
 

 בנתוני השאלה לא מצויין "מעסיק עיקרי" או "מעסיק משני", ולא סתם הדבר.
 לחוק הביטוח הלאומי: (ב)ה345לפי ס' 

מבוטח שמשתלמת לו פנסיה מוקדמת שהוא גם עובד או עובד עצמאי, לא יחולו לגבי   (1) "
הכנסתו מפנסיה מוקדמת שיעורי דמי הביטוח החלים לפי לוח י' על חלק ההכנסה של 

 שיעור מופחת(. -מהשכר הממוצע )בסעיף קטן זה  60%עובד שאינו עולה על 
ש פלוני, מהמקורות המפורטים בסעיף ( בחוד1היתה הכנסה של מבוטח כאמור בפסקה )  (2)

מהשכר הממוצע, יחול השיעור  60%-( בפקודת מס הכנסה, נמוכה מ8)-( ו2(, )1)2
המופחת על סכום הכנסתו מפנסיה מוקדמת, השווה לסכום ההפרש שבין הכנסתו 

 " מהשכר הממוצע. 60%מהמקורות האמורים לבין 
₪  5,678-מ נמוכה(, ( בפקודת מס הכנסה2)2מקור המפורט בסעיף הכנסתו של גבע מעבודה )

 (.מהשכר הממוצע 60%)
מפנסיה מוקדמת, השווה לסכום ההפרש שבין  ויחול השיעור המופחת על סכום הכנסתכלומר, 
  מהשכר הממוצע. 60%לבין ו מעבודתו אצל מעסיקו הכנסת

לו שקול הדבר לקביעה, שבמצבים בהם משתלמת לעובד פנסיה מוקדמת, המעסיק, המשלם 
שכר העבודה, יהיה תמיד "עיקרי", ככל שהדבר נוגע לתשלום דמי ביטוח. אם יש מספר 

ִדיםמעסיקים, כל אחד מהם " " את הפנסיה המוקדמת, ככל שהדבר נוגע לניצול השיעורים ַיק 
 מהשכר הממוצע.  60%המופחתים החלים על חלק ההכנסה שאינו עולה על 

 מעסיק משני", שכן לענין הביטוח הלאומי, היא אינה "מעסיק".עם זאת, אין לקרוא לפנסיה המוקדמת "
ַרִבית לתשלום ד.ב. 43,240  ּ  הכנסה מעבודה 5,136+  פנסיה 7,250=  12,386<  ההכנסה ַה

 
 ₪. 5,136 -( ( בפקודת מס הכנסה2)2מקור המפורט בסעיף הכנסתו של גבע מעבודתו אצל מעסיקו )

 (תקרת שיעור מופחת 5,678 - הכנסה מעבודה  5,136× )  3.49% ₪ =   18.92ד.ב. בשיעור המופחת: 
 ( פנסיה 7,250 - רובד פנסיה לד.ב.בשעור מופחת 542 × ) ₪11.79% =  790.87   ד.ב. בשיעור המלא:  
   ₪ 809.79סה"כ ד.ב. מהפנסיה:  

נוכה מהפנסיה החודשית של גבע בחודש ישבריאות הלאומי ודמי ביטוח הביטוח הדמי סך 
6/2016 -809.79 ₪ 

 .גתשובה 



ヴヴ 
 

 2016שנת המס  - 12.2017פתרון מבחן חשבי שכר בכירים  - לשכת רואי חשבון

 

  

 וכי מצב בריאות למעסיק הודיע, היחיד כשכיר אצל מעסיקושנה ורבע זה , העובד 58-, בן הגבע .44שאלה מספר 
ַטָיס ולהמשיך בעבודת ואינו מאפשר ל ַרבֹתמסמכים רפואיים,  ֵציֵרף ה. להודעסּסיִר  ּ  אישור  ל 
ִשירלפיהם הוא אינו  ,ַתֲעסָּקִתירפואי מרופא  ִמיתּת ָּ לעבוד בעבודתו. גבע הוסיף וביקש  ִלצ 

ַנסֹת מעסיקמה ַנעולמצוא פתרון שיאפשר את המשך העסקתו  ל  ִימ  ַאַחראת התפטרותו.  ו   ל 
הודיע לגבע כי לא מצא עבורו תפקיד אחר, עבודה אחרת או תנאי עבודה שיתאימו  מעסיקשה

ֵבה ַהַצַער מעסיקי, הודיע גבע ללמצבו הרפוא ַמר   ּ ל מצב בריאותו, הוא מתפטר מעבודתו ש  ג  ר   .ל 
זכאי לדמי אבטלה מהמוסד להיות גבע עשוי בנסיבות שלעיל,  האם, לאור הפסקת עבודתו

ִאים? ), אם יהיה מובטללביטוח לאומי ָּ ין המשפטים ַה ֵּ  (בחר/י את המשפט הנכון ביותר ִמ
 , אם יהיה מובטל.מהמוסד לביטוח לאומי זכאי לדמי אבטלהעשוי להיות גבע כן,  .א 

 .השלים את תקופת האכשרה לגבי תקופת האבטלה האמורה לאשלא, מאחר  .ב
 .ימים מיום הפסקת העבודה 90רק לאחר כן, אבל אך ו .ג
 , מאחר שהפסיק את עבודתו מרצונו.זכאי לדמי אבטלהלא גבע לא.  .ד

 
 פתרון 

 ביטוח אבטלה. -חוק הביטוח הלאומי, פרק ז'  סעיפים רלוונטיים
 .8תקנה  - לאומי )ביטוח אבטלה(הביטוח התקנות 

 .6ס'  - חוק פיצויי פיטורים

 הסבר הפתרון
 
 א
   
 

מי שהפסיק את עבודתו מרצונו, בלי שהיתה הצדקה " -הביטוח הלאומי )ב( לחוק 166לפי ס' 
הימים הראשונים מיום הפסקת העבודה; השר,  90לכך, לא יהיה זכאי לדמי אבטלה בעד 

 ."באישור ועדת העבודה והרווחה, רשאי לקבוע מה ייחשב כהצדקה לענין סעיף קטן זה
לעניין  הביטוח הלאומי )ביטוח אבטלה(, כית לתקנו 8תקנה מכוח סמכותו של השר נקבע, ב

)א( 11או  6יראו התפטרות ממקום העבודה מהסיבות האמורות בסעיפים הסעיף הנ"ל בחוק, 
 , כהצדקה להפסקת עבודה מרצונו של המבוטח.1963-לחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג

משפחתו, -התפטר עובד לרגל מצב בריאותו הוא או של בן" -לחוק פיצויי פיטורים  6לפי ס' 
ולאור המימצאים הרפואיים, תנאי העבודה ושאר נסיבות הענין היתה סיבה מספקת 

 ."רואים לענין פיצויי פיטורים את התפטרותו כפיטורים -להתפטרות 
ך , לאחר שנבצר ממנו, עקב מצבו הרפואי, להמשיהתפטר מעבודתו לרגל מצב בריאותוגבע 

 .קשר סיבתי בין מצב הבריאות לבין ההתפטרותבעבודתו.  כלומר, התקיים 
ַרבֹת אישור רפואי מרופא תעסוקתי,  מעסיקגבע סיפק ל הוא אינו  לפיהםמסמכים רפואיים, ל 

. כלומר, הוא הרים את נטל ההוכחה וביסס את טענותיו בדבר כשיר לצמיתות לעבוד בעבודתו
 .ממצאים רפואייםאור נבצרותו להמשיך בעבודתו, ל

 מצבו ולמנוע את התפטרותו. ניסה בכנות למצוא פתרון לגבע 
תפקיד אחר, עבודה אחרת או תנאי עבודה שיתאימו למצבו לא מצא עבור גבע  מעסיקברם, ה
 . הרפואי
 ו במקום העבודה.מיצה את מלוא אפשרויות השתלבותגבע 

 של גבע. ה סיבה מספקת להתפטרותותנאי העבודה ושאר נסיבות העניין היתכלומר, לאור 
לעניין פיצויי פיטורים, רואים את התפטרותו זו לחוק פיצויי פיטורים,  6בנסיבות אלו, לפי ס' 

יראו התפטרותו זו  ,לאומי )ביטוח אבטלה(הביטוח התקנות ל 8תקנה . לפי של גבע כפיטורים
 של גבע כהצדקה להפסקת עבודה מרצונו.

דמי אבטלה, לעניין את תקופת האכשרה , גבע השלים ורבעכמי שעבד כשכיר אצל מעסיקו שנה 
חודשים קלנדריים שבעדם שולמו דמי ביטוח אבטלה, בעד אחד או  12לגבי תקופת אבטלה )

 (.החודשים בתכוף לתאריך הקובע 18יותר מהימים בחודש, בתוך 
 .ד לביטוח לאומי, אם יהיה מובטלהוא עשוי להיות זכאי לדמי אבטלה מהמוסלפיכך, 

 .אתשובה 
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ה  .45שאלה מספר   הבאים: הרכיביםשלו כלל את  12/2016תלוש . שנים 2.5גבע עובד אצל מעבידו היחיד ז 
  ₪  16,795 ....................................................................................... משכורת יסוד . 1
 ₪ 648 ............................................................................... קצובת ביגוד שנתית. 2
 ₪ 972 ............................................................................... חודשיתהחזקת רכב  .3
 ₪  1,944 .. (בעד ביטוח רכבו הפרטי של גבע ששילם המעסיק תשלום שנתיביטוח רכב ) שווי. 4

 ? 12/2016תשלום דמי ביטוח לאומי בעד חודש  מהי הכנסתו של גבע ְלִעְנַין
 ₪  20,359 .א 

 ₪  17,092 .ב
 ₪  17,983 .ג
 ₪  18,577 .ד

 פתרון 

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

 הסבר הפתרון
 
    ג
 

ִפי תקנה  לתקנות הביטוח הלאומי )תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח(, "תשלום נוסף" הוא "שכר  1ל 
ַרבֹת תשלומים שניתנו כבונוס או כמענק השתתפות ברווחי הניתן לעובד  נָֹסף לשכר החודשי הרגיל, ל  ב 

ַמֵעט הפרשים".  המעביד ול 
ִפי התקנה שלעיל,  ן שנית( קצובת ביגוד שנתית 648+ ביטוח רכב  שווי ₪1,944 ) 2,592 בסך השכרל 

נָֹסף  גבעל  ".תשלום נוסף" הוא לשכרו החודשי הרגיל,ב 
ִפי תקנה  ַין תשלום דמי ביטוח, הָֹראֹת אלה: 5ל  ִענ   לתקנות האמורות, על תשלום נוסף יחולו, ל 

או יותר או יותר משכר המינימום כהגדרתו בחוק שכר מינימום )להלן שכר  25%אם שיעורו  ( 1) "  
 המינימום( יחולק לשנים עשר, והסכום המתקבל מהחלוקה האמורה יצורף לשכר החודש שבו
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 
ַעד כל אחד מחודשי העבודה  המתקבל מהחלוקה האמורה יצורף לשכר החודשי הרגיל ב 

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

 משכר המינימום. 53.72%הוא  12/2016-שיעורו של "התשלום הנוסף" שקיבל גבע ב
 התשלום הנוסף 2,592/  שכר המינימום, כהגדרתו בחוק שכר מינימום  4,825=  53.72%

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

ום פחות מאחד עשר חודשים שקדמו לחודש שבו שולם "התשללא גבע עבד אצל מעסיקו 
"התשלום הנוסף" יחולק לשנים עשר, והסכום המתקבל מהחלוקה האמורה הנוסף". לפיכך, 

 .יצורף לשכר החודש שבו שולם ולשכר כל אחד מאחד עשר החודשים שקדמו לו
 יסוד משכורת 795,16+החזקת רכב  972= ₪ ,76717 -12/2016שכרו החודשי הרגיל של גבע בחודש 

 

 2016/12שכר רגיל בחודש  767,17+ ( תשלום נוסף 592,2/  העבודה הקודמיםחודשי  12) =  ₪ 983,17

"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".

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

ַרִבית לענין דמי ביטוח 43,240  2016/12-הכנסתו של גבע לענין תשלום דמי ביטוח ב ₪ 983,17<  הכנסה מ 

ַעד חודש  ְּ  .₪ 983,17 - 2016/12הכנסתו של גבע ְלִעְנַין תשלום דמי ביטוח לאומי 

 .גתשובה 
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 נ

 .46שאלה מספר 
 

ועקב  ועבודתתוך כדי נפגע  1/11/2016-ב .שנים 8זה , עובד כשכיר אצל מעסיקו 52-, בן הגבע
נָֹסף על יום הפגיעה 12לא היה מסוגל לעבוד עבודתו. כתוצאה מהפגיעה  . בכל אותם ימים ב 

ָלָמהו לא עסק למעשה בכל עבודהימים  ַהח  ָקק לטיפול רפואי ּל  ֵדי ּהפגיעה ה. ִנז  ָרה ַעל י  המוסד ּ 
 .כתאונת עבודהלביטוח לאומי 

 :(כולה ממשכורתו אצל מעסיקו) 1/11/2016-שישה החודשים שקדמו לעד הכנסתו של גבע ב

 10/2016 9/2016 8/2016 7/2016 6/2016 5/2016 חודש
 ₪ 44,205 ₪ 41,897 ₪ 48,268 ₪ 46,094 ₪ 45,193 ₪ 44,859 הכנסה

 ?(סכום מעוגל) זכאי לקבל מהמוסד לביטוח לאומי גבעאותו  הפגיעהמהו סכום דמי 
 ₪  13,437 .א 

 ₪   10,946 .ב
 ₪   13,136 .ג
 ₪  12,947 .ד

 פתרון 

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

 הסבר הפתרון
 
    
 

 השאלה בוטלה. ניתן ניקוד מלא לכל הנבחנים בעד שאלה זו.
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קיבלה אישור מרופא נשים  1/3/2016-ב .1/9/2014-באצל מעסיקה היחיד  התחילה לעבודלרה  .47שאלה מספר 
ִמיַרת ֵהָריֹן, למשך  ְ ש  צֹר  ִסיק את עבודתה, ל  ַהפ  יָה ל  לרה נעדרה . ימים רצופים 30מומחה כי ָעל 

. , בעד אותה תקופהמהמוסד לביטוח לאומי גמלה לשמירת הריוןוקיבלה  מעבודתה בימים אלו
עליה להפסיק את עבודתה, לצורך שמירת הריון, שוב  כי קיבלה מאותו רופא אישור 1/8/2016-ב

תתקופה  למשך פ   .  ימים רצופים 19 של נֹס 
 :1/8/2016-חודשים שקדמו לעד השכרה של לרה, החייב בדמי ביטוח, ב

 7/2016 6/2016 5/2016 חודש
 ₪ 5,188 ₪ 5,694 ₪ 4,958 מי ביטוחשכר חייב בד

ספק, לא משולם ללרה תשלום בעד תקופת שמירת ההריון מגוף אחר, ולרה לא מעדיפה לוותר על  ] למען הסר
 הגמלה, לנצל את ימי המחלה ולקבל את תמורתם מהמעסיק שלה [.

תקופה הבעד  מהו סכום הגמלה לשמירת הריון שלרה זכאית לקבל מהמוסד לביטוח לאומי
 ?2016באוגוסט  ,ימיםה 19הנוספת של 

 ₪  5,280 .א
 ₪  0 .ב
 ₪  3,344 .ג
 ₪  2,508 .ד

 פתרון 

 חוק הביטוח הלאומי, סימן ה': גמלה לשמירת הריון. סעיפים רלוונטיים

 הסבר הפתרון
 
 ג
   
 

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

, והכל לפי אישורים רפואיים, כללים, תנאים ומבחנים לפחות שבהם היתה בשמירת הריון
 ."שקבע השר

. תקופת ימים רצופים 30-מ הלא פחת ,2016של לרה, במרץ  הראשונה ת ההריוןתקופת שמיר
. הראשונההיתה תקופה נוספת על התקופה  ,2016, באוגוסט הימים 19בת  שמירת ההריון
 .בעד תקופה נוספת זו זכאית לגמלה לשמירת הריון מהמוסד לביטוח לאומילפיכך, היא 

יהיה בסכום הנמוך שיעור הקצבה לשמירת הריון ליום  -לחוק הביטוח הלאומי  54וס'  60לפי ס' 
 מבין שני הסכומים האלה:

 ₪. 291.90לכל יום, כלומר  30-מחולק ב₪(  8,757לחישוב קצבאות לחודש ) 1סכום בסיסי  .1
ב שמירת  .2 שכרה של האישה )החייב בדמי ביטוח( ברבע השנה שקדם להפסקת העבודה ֵעק 

 .90-ההיריון, מחולק ב
 4,958+  5,694+  ₪5,188 =  15,840 :  1/8/2016-לשכרה החייב של לרה ברבע השנה שקדם 

 840,15/  90=  ₪ 176.00  :  90-חלוקת השכר החייב האמור ב

 min( [  התקרה 291.90; ₪00.176 = ]  00.176  שיעור הקצבה לשמירת הריון ליום:
 ₪  00.176×  ימי שמירת הריון 19=  ₪ 344,3     סכום הגמלה לשמירת הריון שלרה זכאית לקבל:

 .גתשובה 
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יומי, שהתחיל -יצא לשירות מילואים חצי 1/9/2016-. בשנתייםעובד אצל מעסיקו היחיד זה גבע  .48שאלה מספר 
 (.כולל נסיעה אל מקום השירות וממנוונמשך חמש וחצי שעות ) 16:15בשעה 

 בחודש שבו ֵהֵחל שירות המילואים: 1-החודשים שקדמו ל 6-שכרו בלהלן פרטי 
 8/2016 7/2016 6/2016 5/2016 4/2016 3/2016 חודש

 21 23 18 22 20    21 ימי עבודה
 ₪ 5,143 ₪ 5,902 ₪ 5,689 ₪ 4,984 ₪ 5,197 ₪ 5,034 שכר רגיל

ֵרִשים פ  בעד ₪  708      ה 
6/2016 

נָֹסף לשכרסיקוקיבל ממעגבע  8/2016בתלוש שצוין בטבלה שלעיל,  כמו החודשי הרגיל,  ו, ב 
ֵרִשים פ   .6/2016בעד חודש , ₪ 708בסך  ה 

 (?סכום מעוגלה )ז חצי יום מילואיםבעד  זכאי גבע ומהו סכום תגמול המילואים ל
 ₪ 283 .א 

 ₪ 98 .ב
 ₪  101 .ג
 ₪    141 .ד

 פתרון 

 תגמולים למשרתים במילואים.חוק הביטוח הלאומי, פרק י"ב:  סעיפים רלוונטיים
 .תקנות הביטוח הלאומי )תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח(

 הסבר הפתרון
 
 ג
   
 

 :חישוב הזכות לתגמול מילואים
 -רק זהבפלחוק הביטוח הלאומי,  270לפי ס' 

ושמשכו, לרבות זמני נסיעה אל  16:00שירות מילואים שתחילתו לאחר השעה  -יומי" -שירות חצי"
מקום השירות וממנו, אינו עולה על שש שעות באותו היום, בהתייצבות אחת, בהתאם לכללים 

 ;1955-ולהוראות שייקבעו בפקודות הצבא, כהגדרתן בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו
ונמשך חמש וחצי שעות  16:15שהתחיל בשעה  ,יומי-ם חצישירות מילואיל לפי נתוני השאלה, גבע יצא

 )כולל נסיעה אל מקום השירות וממנו(.
 :חישוב סכום ההכנסה לענין תגמולי המילואים

ימים. לפיכך,  60-(, כלומר, לא פחות מ21+ 23+ 18ימים )  62עבד , גבע 1/9/2016-שקדם לברבע השנה 
 .בחודש שבו ֵהֵחל שירות המילואים 1-הרגיל סכום ההכנסה בעד רבע השנה שקדם ל ויהיה שכר עבודת

 (8,648 × ₪68% =  5,881.        )מהסכום הבסיסי 68%-סכום ההכנסה לחודש לגבי כל חודש ברבעון, לא יפחת מ
נָֹסף לשכרממעסיקוקיבל גבע  8/2016-ב  .₪ 708בסך הפרשים החודשי הרגיל,  ו, ב 

ִפי  "הפרשים ייראו כשכרו  -לתקנות הביטוח הלאומי )תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח(  4תקנה ל 
 החודשי הרגיל של העובד, בעד החודשים שבעדם שולמו".

 .6/2016ייראו כשכרו הרגיל של גבע בעד חודש  8/2016שקיבל בתלוש ₪  708כלומר, ההפרשים בסך 
 שכר 5,689+  הפרשים ₪708 =  6,397    ₪.  6,397הוא  6/2016כלומר, שכרו הרגיל של גבע בעד חודש 

 :בחודש שבו ֵהֵחל שירות המילואים 1-בעד רבע השנה שקדם ל תו של גבעסכום הכנס
180,18  ( = ₪5,881  ;143,5  )max  ( +5,881  ;5,902  )max  ( +5,881  ;397,6 )max 

בחוק הביטוח  272, לענין סעיף גבע, ונקבל את "שכר העבודה הרגיל" של 90-נחלק את סכום ההכנסה ב
 180,18/  90=  ₪ 202           :      הלאומי

 :חישוב התגמול ליום
יומי, יהיה מחצית השיעור האמור -שיעור התגמול למי ששירת שירות חצי" -)ב( לחוק 271לפי ס' 
 ".272בסעיף 
 -שיעור התגמול ליום יהיה, למי שבתכוף לפני שירותו במילואים היה עובד ( לחוק, 1))א(272לפי ס' 

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

-, כשהוא מחולק ב5יסי כפול סכום הבסה) המרבי ולא יעלה על התגמול( ₪ 196.03, כלומר מחולק בשלושים
 (.₪ 1,441.33, כלומר 30

 max[  min(  שכר רגיל 202;  תג' מרבי 1,441.33; )  תג' מזערי 196.03 ₪ = ] 202:      התגמול ליום
 .₪ 101 - יומי ששירת-שירות המילואים החציהתגמול שלו זכאי גבע בעד תוצאה: 

 תגמול ליום 202×  ₪0.5 =  101
 .גתשובה 
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, לאחר שלא שולם לו 31/5/2016-תום יום העבודה בב בחברת "לרה בע"מ" מעבודתו פוטרגבע  .49שאלה מספר 
 [נותקו יחסי העבודה בין הצדדים. 31/5/2016-ב] החודשים שקדמו ליום פיטוריו. 13שכר עבודה בעד 

ד רּקיָצו פֵ ניתן  31/7/2016-ב ג  ָפֵרקחברת "לרה בע"מ".  נ  ַגֵבי  ותביעתאת ִקֵבל החברה  מ  של גבע ל 
ַעד שכר עבודה. המוסד לביטוח לאומי אישר את זכאותו לגמלה לעובד לפי פרק ביטוח  חובות ב 

 זכויות עובדים בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד. 
את  בחר/ישכר עבודה... )חוב  לִֹתְכלבחוק, ולא  ְקבָּעההגמלה האמורה לא תעלה על התקרה הָ 

ין המשפטים הבאים ֵּ  :(הנכון ביותר ִמ
ַעד ...  .א  מּ החודשים 13 שלפני תקופהב  ָקד  ָתכּף ש   .31/5/2016-ל ב 

מּ החודשים  12בעד תקופה שלפני ...  .ב ָקד  ָתכּף לש   .31/5/2016-ב 
מּ החודשים  13בעד תקופה שלפני ...  .ג ָקד  ָתכּף לש   .31/7/2016-ב 
מּ החודשים  12בעד תקופה שלפני ...  .ד ָקד  ָתכּף ש   .31/7/2016-לב 

 פתרון 

 פרק ח': ביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד. -חוק הביטוח הלאומי  סעיפים רלוונטיים

 הסבר הפתרון
 
    ב
 

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

ַגֵבי כל עובד, בכפוף להוראות סעיף  ַעד ובלבד שחוב שכר )ב(, 189ל  ְּ העבודה כאמור לא ישולם 
החודשים שקדמו בתכוף למועד שבו נותקו יחסי עובד ומעביד, או למועד מתן  12תקופה שלפני 

 "., לפי המוקדם מביניהם182צו לפי הוראות סעיף 
( מוקדם ממועד מתן צו 31/5/2016) בין גבע למעסיקתוהמועד בו נותקו יחסי העבודה 

 (.31/7/2016הפירוק נגדה )
 עבודה שכר חוב תכלול ולא, בחוק הקבועה התקרה על תעלה לא האמורה הגמלהלפיכך, 

 ./201631/5-ל בתכוף שקדמו החודשים 12 שלפני תקופה בעד
   

 .בתשובה 
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זמן שהיא מקומות ובהימורים של מפעל הפיס. את המכירות היא עושה בלרה מוכרת אגרות  .50שאלה מספר 
מָּלּמפעל משלם לה את ה .קובעת  תיק עצמאי במס תמנהללרה  .המכירותלפי אחוז מסוים מ ג 

תנאי ההגדרה של עובד עצמאי בסעיף  המתקיימים לגביו הכנסה, במע"מ ובמוסד לביטוח לאומי
דהביטוח הלאומי.  לחוק 1 ג  נ  מּל ּ   .חשבונית מס למפעל הפיס מוציאהשהיא מקבלת, היא  ַהג 

בחר/י את המשפט ת של מפעל הפיס? )כעובדהביטוח הלאומי, לענין חוק  לרה נחשבת,האם 
ין המשפטים הבאים ֵּ  (הנכון ביותר ִמ

ַבדכן,  .א  ם ִּבל  ֵּ ַת  .על בסיס של יחידת זמןלה  שגמול העבודה ֵאינֹ ִמש 
 הסכם עבודה לתקופה של רבע שנה לפחות. ֵמרֹאשלא, אלא אם כן נערך עימה  .ב
ָיןכן.  .ג ִענ   של מפעל הפיס. תעובדת כחשבחוק הביטוח הלאומי, לרה נ ל 
ָיןלא.  .ד ִענ   ".עובד עצמאית כ"חשבחוק הביטוח הלאומי, לרה נ ל 

 פתרון 

 צו הביטוח הלאומי )סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים( סעיפים רלוונטיים
 .1ס'  -חוק הביטוח הלאומי 

 הסבר הפתרון
 
 ד
   
 

 לצו הביטוח הלאומי )סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים(: 3לפי ס' 
מבוטח העוסק בסוג עבודה כמפורט בטור א' בתוספת השניה, והנתון בתנאי עבודה מיוחדים  "   

לענין החוק כעובד עצמאי, ובלבד שמתקיימים לגביו תנאי כמפורט לצידו בטור ב', ייחשב 
 "  לחוק. 1ההגדרה של עובד עצמאי בסעיף 

 

 השניההתוספת 
 (3 ף)סעי

 טור ב' טור א' 
 תנאי העבודה סוגי העבודה

בכל תנאי העסקה, ובלבד שגמול העבודה אינו            מוכר אגרות הימורים .4
 .משתלם על בסיס של יחידת זמן

 

משתלם על בסיס של יחידת זמן ומתקיימים  ֵאינֹלרה היא מוכרת אגרות הימורים. גמול עבודתה 
לענין חוק לחוק. בנסיבות שתוארו בשאלה,  1לגביה תנאי ההגדרה של עובד עצמאי בסעיף 

 .הביטוח הלאומי, היא נחשבת כ"כעובד עצמאי"
  

 .דתשובה 
 
 


